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آب ماده ای حیاتی و غیرقابل جایگزین است .تغییرات آب و هوایی ،افزایش جمعیت وتغییر
سبک زندگی موجب افزایش تقاضا برای آب و فشار برمنابع آب شیرین گردیده است .منابع آب
درسراسرجهان در مرحله بحرانی است .با این حال شدت و ضعف آن در مناطق مختلف متفاوت
است .مناطقی مانند خاورمیانه ،ساحل در حاشیه صحرای بزرگ آفریقا و منطقه جنوب آفریقا
بحران آب ،هیدروپلیتیک به عنوان یک دانش جوان وارد مطالعات دانشگاهی شده است .از آنجا
که حل مشکالت ناشی از کمبود آب از عهده تک تک کشورها بر نمیآید ،لذا همکاریهای
دوجانبه و چندجانبه و بینالمللی در این زمینه اجتناب ناپذیراست .به این منظور دولتها نیازمند
سیاست خارجی فعال ،پویا و متناسب با شرایط جدید هستند .آب مجازی از دیگر راههای
مدیریت چالش های آب در قرن بیست و یکم در نواحی خشک و نیمه خشک به شمار میرود.
آب مجازی به معنای واردات هوشمند مواد غذایی یا کاالهای آب بر ،بر اساس اصل مزیت
نسبی است .در این خصوص دو راهبرد کلی قابل ذکراست -1 :واردات کاالهای آببر؛ - 2
تولید کاالهای آببر در مناطق پر آب با سرمایهگذاری مشترک کشورهای کم آب .این مقاله
کوششی است به منظور ارائه راه حل های عملی در جهت تطبیق کشور با شرایط جدید آب و
هوایی و کمبود منابع آب.
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بیشتردر معرض خطر کمبود آب هستند .به منظور شناخت وضعیت موجود و یافتن راه حلهای
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مقدمه
آب بخش جدایی ناپذیر زنددگی ماسدت .دامنده تدأویر و نفدوذ آن از نیازهدای فدردی
روزانده تدا پیچیددهتدرین فعالیدتهدای صدنعتی ،کشداورزی و اقتصدادی و همچندین
فعالیت های اجتماعی و فرهنگی را شامل میگردد .به عنوان یدک نیداز همیشدگی ،از
آغاز تاریخ بشر ،دسترسی به آب یک عنصر تعیین کننده در زندگی و کامیابی جوامدع
و تکامل آن از اجتماعات نخستین تا سطح ملت د کشورهای کنونی بدوده اسدت .بده
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گواه تاریخ بسیاری از تمدنهای بزرگ باستانی در امتدداد درههدای رودهددای بدزرگ
مانند نیل ،سند ،هوانگهو (رود زرد) و دجله و فرات شکل

گرفتهاند (Hassan 2012:

 .)23قطع نظر از اینکه که هستیم و در چده مکدانی زنددگی مدیکندیم ،آب یکدی از
اساسیترین و ضروریترین نیازهای ما به شمار میآید.
با وجود اینکه هیچ تردیدی در اهمیت جایگاه آب در جهان امروز وجود نددارد،
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با این حال درک چنین جایگاهی از سوی مردم جهان فاصله بسیاری با واقعیدتهدای
موجود دارد .حجم آبهای شیرین در دسترس ،محددود و توزیدع آن ندابرابر بدوده و
اغلب هم مدیریت ضعیفی بر آنها اعمدال مدیگدردد .در چندین شدرایطی یدک پدنجم
جمعیت جهان به آب آشامیدنی سالم دسترسدی ندارندد و انتظدار مدیرود بدا شددت
گرفتن تغییرات آب و هوایی و رشد جمعیت ،عدم توازن فعلی در دسترسدی بده آب
تشدید گردد ).(A. Hassan & Al Rashieedy 2007: 23-37
به منظور جلوگیری از تعمیق این مشکل ،نیازمندد رهیافدتهدایی هسدتیم کده بدر
مبنای آن مسأله آب به صورت مسئوالنه مورد توجده قدرار گیدرد و ایدن رهیافدت از
سدوی مصددرن کنندددگان بخددش خصوصددی ،جامعدده مدددنی و تصدمیمگیرندددگان در
مقیاسهای محلی ،ملی ،منطقهای و بینالمللی مورد پذیرش قرار گیرد.
ماهیت آب به گونهای است که در یک مکان ساکن نبوده و به صدورت جداری از
جایی به جای دیگر تغییر مکان میدهد .این ویژگی در چشم انداز جغرافیای سیاسدی
جهانی موجب گردیده اختالن ،همکاری و مذاکره بر سر منابع آب ،مددیریت مندابع
آبی ،مسائل زیست محیطی و نقش آب در توسدعه اقتصدادی ،بخدش جدداییناپدذیر

تعامالت کشورها با یکدیگر و سیاست خارجی آنها تلقی گردد .وجدود  261حوضده
رودخانهای که در میان  151کشور گسترش دارند و مرزهدای ملدی را در مدینوردندد
تأویر غیرقابل انکاری بر روابط دیپلماتیک این کشورها دارد ).(Eckstein 2002: 11
علیرغم دگرگونیهای بیسابقه در صدحنه جغرافیدای سیاسدی جهدان ،در بیشدتر
مناطق جهان آب همواره یک عنصر کلیدی در سیاست خارجی کشورها بدوده اسدت.
مثالهای متعددی از منازعات میان کشورها را میتوان برشدمرد کده موضدوآ آنهدا از
ایجاد محدودیت بر سر منابع آب (برای مثال مورد ترکیه ،عراق و سوریه) یا آلدودگی
آب های سطحی و زیرزمینی (مورد رود دانوب در اروپا) و  ...را شامل مدیگدردد .در
مناطق خشک و نیمه خشک جهان از جمله خاورمیانه ،آب یکی از مسائل حیداتی بده
شمار میرود که کشورهای همسایه به طور جدی نیازمند همکاری و توافق در مدورد
آن هستند .بدون چنین فرآیندی تداوم صلح امکان پذیر نبدوده و امنیدت منطقدهای بدا
گروههای انسانی ناشی از کم آبی ،مسائلی اساسدی هسدتند کده بدا آب و موضدوعات
فرعی مربوط به آن پیوند دارند.
بحران آب در مقیاس محلی (درون کشوری) نیز می تواند موجب بروز تنشهدا و
منازعات گردد ،برای نمونه میتدوان بده تدنش هدای ناشدی از کمبدود آب در ندواحی
مرکزی ایران از جمله اصدفهان و ندواحی نسدبتار پدرآبتدر مجداور آن در رشدته کدوه
زاگرس اشاره کرد .عدم مددیریت پایددار آب توسدعه کشدورها را تهدیدد و وبدات و
امنیت داخلی واحدهای سیاسی را با چالش بزرگی روبرو میکندد .بده طدور خالصده
بحران کم آبی خطر منازعدات را در مقیداسهدای محلدی ،ملدی و منطقدهای افدزایش
میدهد .در برابر این دیدگاه نسبتار بدبینانده ،بده گدواه مددارک و مسدتندات تداریخی،
کشورها در موارد متعددی به همکاری و حل و فصل مسالمت آمیز منازعات بدر سدر
آب اقدام کردهاند ،که تعداد آنها بیشدتر از جندگ و منازعده اسدت). (Wolf, 2007:27
نخستین سازمان بین المللی مرتبط با مسأله آب در قرن نوزدهم بده منظدور چگدونگی
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تهدید روبرو می شود .اختالفدات مدرزی و ارضدی ،چدالشهدای امنیتدی و مهداجرت
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مدیریت بر کشتیرانی در رود راین 1تشکیل شدد .در پدی آن قراردادهدا و پیمدانهدا و
توافق نامههای متعددی به منظور تقسیم آب رودهدای بدینالمللدی میدان کشدورها یدا
مدیریت رودهای بینالمللی در قرن بیستم به امضاء رسید .بدرای نمونده مدیتدوان بده
توافق نامه های امضاء شده در مورد نحوه مدیریت و همکاری در خصوص رودهدای
مکونگ ،2سنگال ،1اردن ،دانوب  ،ریوگراند 1و هیرمند اشاره کرد .برای امضداء برخدی
از موافقتنامه ها چندین دهه (و در مورد هیرمند میدان ایدران و افغانسدتان در حددود
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یک قرن) زمان صرن شده است (فخاری؛ .)31-41 :1131
به هر حال نقش این قراردادها و توافقنامهها در جلدوگیری از وقدوآ جندگهدا و
منازعات ،ارزش آنها را در مقایسه با هزینه ها و امتیازات رد و بدل شده میان کشورها
به اوبات میرساند.
پراکندگی نابرابر منابع آب شدیرین در کدره زمدین و نیداز فزایندده بده آب جهدت
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اجرای طرحهدای توسدعهای فشدار روزافزوندی بده مندابع آب و محدیط زیسدت وارد
میکند .تنها کمتر از  1درصد کل مندابع آب کدره زمدین شدیرین اسدت و حددود 63
درصد از کل منابع آب شیرین به صورت یخ در یخچدالهدای قطدب شدمال ،قطدب
جنوب و یخچال های کوهسدتانی ،خدارا از دسدترس مسدتقیم انسدان قدرار دارد11 .
کشور برزیل ،روسیه ،چین ،کانادا ،اندونزی ،ایداالت متحدده آمریکدا ،هندد ،کلمبیدا و
جمهوری دموکراتیک کنگو 61 ،درصدد کدل مندابع شدناخته شدده آب شدیرین را در
اختیار دارند ) .(UNESCO 2012:36دو عامل «تغییرات آب و هوایی» 5و رشد فزاینده
جمعیت نیز در تشدید بحران آب و به طور کلدی در اقتصداد سیاسدی آب در جهدان
نقش ایفا می کنند .تغییرات آب و هوایی موجب افزایش دما و در پی آن تبخیر آب و
همچنین تشدید نابرابری توزیع منابع آب شدیرین مدیگدردد ).(Goldsmith 1990:42
افزایش جمعیت نیز افزایش تقاضا و فشار به محیط زیست را موجب میشود .مسائل
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یاد شده پرسشهای اساسی را در خصوص اقتصاد سیاسدی آب مطدرح مدیکندد کده
مهمترین آنها به عبارت زیر هستند:
 چگونه می توان آب مورد نیاز بخشهای مختلدف اقتصدادی را در زمدان و مکدانمناسب تأمین کرد؟
 تقاضاهای متضاد برای آب از سوی بخشهای مختلف اقتصادی شامل کشاورزی،صنعت ،محیط زیست و خانوارها چگونه باید مدیریت شدود تدا اهددان توسدعه
پایدار تأمین گردد؟
 به عنوان مهمترین پرسش ،در جهانی که بازیگران و عناصر تشکیل دهنده آن بدهصورت فزایندهای در هم تنیدده شدده و مدیشدوند ،چگونده مدیتدوان از طریدق
همکاری ،نه به عنوان یکی از گزینههدای پدیشرو کده بده عندوان یدک ضدرورت
اجتناب ناپذیر در سیاست خارجی دولتها ضدمن تدأمین اهددان منددرا در دو
با تلفیق سه پرسش فوق می توان پرسش اصلی مقاله حاضر را بدینگونه مطدرح کدرد
که :سیاست خارجی چگونه میتواند از طریق همکداریهدای دوجانبده و چندجانبده،
ضمن فراهم کردن زمینه مناسب برای تأمین آب مورد نیاز جوامدع در زمدان و مکدان
مناسب ،توسعه پایدار کشور را تضمین و از تشدید و تعمیق تنشهای ناشی از فشدار
بیش از حد به منابع آب جلوگیری نماید؟ به عبارت دیگر با توجه به اینکه مهمتدرین
هدن سیاست خارجی هر کشور تأمین امنیت آن واحدد سیاسدی اسدت (سدجادپور،
 )1 ،1141و یکی از مهمترین مؤلفههای امنیت هر کشور حفظ و تداوم توسعه پایددار
سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی اسدت ( ، kehl 2011: Iسیاسدت خدارجی چگونده و از
طریق چه راهکارهایی مدی تواندد زمینده تدأمین آب مدورد نیداز بدرای توسدعه پایددار
واحدهای ملی را به گونهای فراهم کند که ضمن جلوگیری از برخورد و تنش ،صدلح
پایدار را به ارمغان آورد .در پاسخ به این پرسش فرضیه مقاله چنین عرضه میگردد:
سیاست خارجی با استفاده از مفاهیم و دادههای”هیدروپلیتیک آب“ و ”حدل و فصدل
مسالمت آمیز منازعدات ناشدی از آن“” ،آب و محدیط زیسدت“” ،آب و امنیدت“ و در

سیاست جهانی
فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة سوم ،شمارة چهارم ،زمستان 3131

پرسش فوق ،از تعمیق و شدت یافتن بحران آب جلوگیری نمود؟
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نهایت ”آب ،فرهنگ و جامعه“ میتواند زمینه توسعه همکداریهدای دو و چندجانبده
میان کشورها که در نهایت به توسعه پایدار منتهی گردد را فراهم نماید.
 .3چارچوب مفهومی :هیدروپلیتیك

3

هیدروپلیتیک از جمله رشته هدای جدوان دانشدگاهی اسدت کده علیدرغم تدالشهدای
صورت گرفته از سوی صاحب نظران به منظور ارائه یک تصویر دقیدق بدا چدارچوب
مفهومی مشخص ،هنوز در مرحله ابتدایی توسعه میباشدد .ههدور هیددروپلیتیک بده
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عنوان یک دانش علمی مشخص ،به طور عمدده حاصدل افدزایش آگداهی نسدبت بده
اهمیت آب و موضوعات مدرتبط بدا آن و همچندین رشدد خودآگداهی در خصدوص
اهم یت محیط زیست در کشورهای پیشرفته شمال بوده است .بده دالیدل فدوق الدذکر
توجه بیشتر بر توسعه مفهومی این دانش از اهم ضروریات به شمار میرود.
از هنگامی که صاحب نظران و پژوهشگران مطالعه مسائل مربوط بده آب را آغداز
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کردند ،به سرعت دریافتند که آب پدیدهای چند وجهی است .واقعیدت آن اسدت کده
زندگی بدون آب غیرممکن است و به همین دلیل آب منبعی بسیار ارزشمند به شمار
می رود .از سوی دیگر نوآ بشر در هر گوشه و کناری از سطح زمین ولدو بدا شدرایط
بسیار سخت و خشن طبیعی و بوم شناختی سکنی گزیدده اسدت .ایدن امدر یکدی از
مهمترین دالیل پیدایش دانش هیدروپلیتیک میباشد زیرا گروههای انسانی همواره بدر
سر منابع ارزشمند و کمیاب آب به رقابت پرداخته و با یکدیگر منازعه میکنندد .ایدن
معادله بسیار ساده به نظر میرسد .آب مادهای کمیاب و در عین حال ضدروری بدرای
حیات ،سالمتی و رفاه به شمار میرود پس رقابت بر سدر آن امدری اجتنداب ناپدذیر
است .نتیجه اینکه آب مادهای است که همواره با قدرت سیاسی پیوند داشته است.
مجموعه گزاره ها گویای این واقعیت است که در مطالعات مربدوط بده آب ،بایدد
وجوه مختلف تأویرگذاری و تأویرپذیری این ماده در زندگی انسان مدورد توجده قدرار
گیرد .بر این اساس مطالعات مربوط به آب در زمدره داندشهدای بدینرشدتهای قدرار
می گیرد .این ویژگی سبب گردیده تا صاحب نظران فعال در این حوزه مطالعداتی بده
Hydro Politics
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ناچار از شناخت شناسدی و روششناسدیهدای گونداگونی بدرای درک و فهدم ابعداد
گوناگون آب در زندگی انسان استفاده نمایند که خود بر پیچیدگی موضوآ میافزاید.
با عنایت به جمیع مسائل مطرح شده می توان هیدروپلیتیک را داندش مطالعده وجدوه
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی آب تعریف کدرد کده هددن آن ارتقداء
وبات سیاسی جوامع ،امنیت منطقهای ،کامیدابی و توسدعه اقتصدادی و توسدعه پایددار
زیست محیطی میباشد (.)kehl 2011: I
با نگاهی به متون و ادبیات موجود در حوزه مطالعاتی هیددروپلیتیک ،چهدار گدرایش
قابل تشخیص هستند -1 :آب ،منازعه و همکاری  -2آب و محیط زیسدت  -1آب و
امنیت  -1آب ،جامعه و فرهنگ
).(Turton & Henwood 2002: 13
آب ،منازعه و همکاری :نخستین گرایش در ادبیات جاری هیدروپلیتیک به موضدوآ
عنوان مقیاس (سطح تحلیل) اصلی در نظر گرفته میشود و مطالعات بر محور منازعه
و همکاری بر سر آب در چارچوب دولت و روابط میان دولتها متمرکز است .البتده
استثناهایی نیز در این خصدوص وجدود دارد .از جملده انتقداد سدواتک 1و والده 2کده
مقیاس (سطح تحلیل) «دولت د محدور» را بده چدالش کشدیدهاندد

(Swatuk & vale

) .2000: 55از دیگر صاحب نظران این گرایش میتوان بده آالن 1اشداره کدرد .وی بدا
انتقاد از نظریههای جاری در روابط بینالملل در خصوص منازعه بدر سدر مندابع آب،
معتقد است این نظریهها نسدبت بده مفهدوم «آب مجدازی» 1و نقدش آن در کداهش و
جلوگیری از تنشهای آبی یا جنگ بر سر آب بی توجه بودهاند ).(Allan 1999: 33
آب و محیط زیست :دومین گرایشی که ادبیات هیدروپلیتیک بر آن متمرکز بوده و به
سرعت در حال رشد و توسعه است و به بررسدی جایگداه آب در مطالعدات زیسدت
محیطی به مفهوم وسیع آن می پردازد .به معنای دقیق کلمه ،از آنجایی کده آب بخدش
1
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4
Virtual Water
2
3

سیاست جهانی
فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة سوم ،شمارة چهارم ،زمستان 3131

منازعه و همکاری مربوط می شود .در متون و نوشتههدای ایدن گدرایش «دولدت» بده

19

انفکاک ناپذیر هر اکو سیستم طبیعی است ،هر گونه مطالعه علمی در خصوص آب و
مسائل مربوط به آن محیط زیست را نیز شامل می گردد .از منظر صاحب نظدران ایدن
گرایش عوامل زیست محیطی ،منابعی کمیاب هستند که رقابت بر سدر آنهدا اجتنداب
ناپددذیر اسددت .ایددن فرآینددد بدده بهتددرین وجدده از سددوی گیدددنز 1بددا مفهددوم
«رفلکسیویتی»(2بازسازی زمان وفضا و بی مکان شدن) بازنمایی شده است

(Giddens

).1990: 121
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آب و امنیت :سومین گرایش مهم مطالعاتی در هیدروپلیتیک که توجه بسیاری را بده
سوی خود جلب کرده ،چالش های امنیتی رقابت بر سدر مندابع در حدال کداهش آب
است که در یک زمینه وسیعتر امنیت زیسدت محیطدی را نیدز شدامل مدیگدردد .ایدن
گرایش به شدت با سیاست گره خورده و مسأله مدیریت آب را به موضدوعی امنیتدی
بدل کرده است ) . (Turton 2001: 6در ایدن گدرایش معندای موسدع امنیدت بده ویدژه

دیپلماسی آب ،از منازعه تا همکاری

تعریف ارائه شده از سوی بوزان ) (Buzan 1994: 42مورد استفاده قرار گرفته است.
آب ،جامعه و فرهنگ :چهارمین حوزه مطالعاتی در هیدروپلیتیک مسائل اجتماعی و
فرهنگی مرتبط با آب و موضوعات مرتبط است .بده معندای دقیقتدر در ایدن گدرایش
مفهوم انتزاعی آب بیش از برداشت مادی و ملموس آن مد نظر میباشد.
با توجه به چهدارگرایش عمدده مطالعداتی در هیددروپلیتیک ،بده وضدوح آشدکار
می گردد که پیچیدگی مطالعات مربوط به آب عینار در هیدروپلیتیک نیز بازتداب یافتده
است و در این میان مهمترین مشکل ارائه تعریفهای دقیق از مفاهیم مورد مطالعه در
این شاخه نوبنیاد دانش اسدت .بدرای مثدال الهدانس هیددروپلیتیک را چندین تعریدف
میکند« :مطالعه نظامیافته منازعات و همکاریهای میان دولتها در خصدوص مندابع
بینالمللی آب» ) .(Elhance 1997: 218با دقت در تعریف ارائه شده ،میتوان در مورد
هیدروپلیتیک چنین گفت” :دانش مطالعه و بررسی منازعه و همکاری میان دولدتهدا
(به عنوان بازیگر اصلی) بر سر منابع مشترک آب“ .به این ترتیب پیوند میان سیاسدت

Anthony Giddens
Reflexivity

1
2

خارجی و چالش های آب از طریق هیدروپلیتیک برقرار میگردد .الزم به ذکر است از
آنجددا کدده سیاسددت خددارجی کددامالر در اختیددار دولددتهاسددت و بددازیگر اصددلی در
هیدروپلیتیک نیز دولت ها می باشند ،لذا از میان چهار گرایش اصلی فوق الدذکر سده
مورد آن یعنی منازعه و همکاری ،محیط زیست و امنیت در شمول سیاست خدارجی
قرار می گیرند .بر این اساس در نوشته حاضر به چهار موضدوآ در قالدب سده عندوان
اشاره میگردد که عبارتند از -1 :آب و صلح و امنیدت  -2آب و محدیط زیسدت -1
آب ،امنیت غذایی و آب مجازی.
 .2چالشهای آب و صلح و امنیت بینالمللی (منازعه و همکاری)
آب جایگزین ندارد و تنها ماده ای است که وجود آن برای تولید مواد غذایی ،توسدعه
اقتصادی و بقای موجودات ضروری است (حافظنیدا؛ .)111 :1145هدر سده ویژگدی
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فوقالذکر با زندگی انسان ها و جوامع گره خورده است از این رو به سادگی میتدوان
تنگاتنگ دارد .عدم دسترسی کافی به آب توسعه اقتصدادی را مختدل مدیکندد .عددم
توسعه اقتصادی یا نرخ پایین توسعه و رشد اقتصادی ،امنیت غذایی ،رفاه اجتماعی و
اقتصادی را به مخاطره میاندازد و در نهایت منجر به فروپاشی اجتماعی ،اقتصدادی و
سیاسی جوامع می گردد .لذا نخستین ماده حیاتی برای آغاز و تدداوم رشدد و توسدعه
اقتصادی آب است .سهل الوصولترین شیوه تدأمین آب اسدتفاده از مندابع سدطحی و
زیرزمینی تجدیدپذیر است و البته به دلیل افزایش جمعیت جهان و باال رفدتن سدطح
زندگی ناشی از توسعه شاخص های انسانی ،میزان سرانه آب در دسترس سال به سال
کاهش می یابد .بر این اساس بسیاری از صاحب نظران معتقدند منشاء بروز جنگ هدا
و من ازعات سیاسی به تدریج از منابع اندرژی و معددنی بده سدوی مندابع آب کشدیده
خواهد .نود درصد مردم جهان در کشورهایی زندگی مدیکنندد کده دارای مندابع آب
مشترک با کشورهای دیگر هستند (ببران و هنربخش؛  .)1 :1143بدون در نظر گرفتن
منابع آب زیرزمینی مشترک ،این تعداد جمعیت در  261حوضه رودخانهای بینالمللی
به سر میبرند ( . (Nakalenikova 2009: 8این وابستگی متقابل ممکن اسدت موجدب
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نتیجه گرفت که دسترسی به آب شیرین با امنیدت و وبدات جوامدع انسدانی رابطدهای

همکاری و صلح یا مناقشه و تنش سیاسدی میدان کشدورها گدردد (نخسدتین گدرایش
مطالعاتی هیدروپلیتیک) .بیشتر منابع مشترک آب با مسدالمت و از طریدق دیپلماسدی
دوجانبه یا چندجانبه مدیریت می شوند .در طول نیم قدرن تدا سدال  13 ،2116مدورد
خشونت بین کشورها بر سر آب گزارش شده و جالب آن که همه آنها به جز  3مورد
به خاورمیانه مربوط میشده است (ببران و هنربخش؛ .)1 :1143
کوین واتکینز از پژوهشگران سازمان ملل متحد در این باره مدیگویدد« :اداره آب
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های مشترک می تواند عاملی برای صلح یا مناقشه گردد ،لذا این تصمیمگیران سیاسی
هستند که مسیر مناقشه یا صلح را برمیگزینند( ».ببران و هنربخش؛  .)2 :1143اینجدا
نقش و تأویر مثبت دیپلماسی چندجانبه در برابر دیپلماسی یک جانبه در حل و فصدل
مسالمت آمیز مناقشات بر سر آب و همکاری تدا حصدول توافدق بده وضدوح آشدکار
می گردد .دو عامل تغییرات آب و هوایی و افدزایش جمعیدت ،بحدران جهدانی آب را

دیپلماسی آب ،از منازعه تا همکاری

تشدید می کنند .اولی با تشدید توزیع نابرابر آب در سطح جهان و دومدی بدا افدزایش
تقاضا .لذا منازعه بر سر دسترسی به منابع آب شیرین حتمی به نظر میرسد .بدا ایدن
حال برخی مناطق به دلیل شرایط جغرافیای طبیعی و انسانی ویژه ،بیشدتر در معدرض
بروز منازعه و تنش آبی قرار دارند.
 .2-3مناطق با ریسك باالی تنش آبی
مناطقی که در طی دو دهه آینده (تا سال  )2115احتمال بیشتری برای بروز منازعده و
تنش آبی بینالمللی دارند عبارتند از :
 منطقه ساحل 1در جنوب صحرای آفریقدا شدامل کشدورهای موریتدانی ،سدنگال،نیجر ،مالی ،چاد ،بورکینافاسو و شمال نیجریه ،شامل حوضده رودهدای سدنگال و
نیجر.
 حوضه رود گنگ 2و براهماپوترا 1و سند شامل کشورهای هند ،پاکستان ،چدین وبنگالدش
1

Sahel Region
Ganges
3
Brahmaputra
2

 حوضه رود نیل شامل 11کشور مصر ،سدودان ،سدودان جندوبی ،اتیدوپی ،ارتیدره،اوگاندا ،کنیا ،تانزانیا ،رواندا و بروندی.
 کشورهای ساحلی مدیترانه 1به ویژه سدواحل جندوبی و شدرقی شدامل مدراکش،الجزایر ،تونس ،لیبی ،فلسطین ،لبنان ،سوریه و ترکیه و همچنین اسدپانیا ،پرتغدال،
ایتالیا و یونان.
 کل منطقه خاورمیانه از جمله شبه جزیره عربستان ،عراق ،سدوریه ،ایدران ،لبندان،اردن و فلسطین شامل حوزه بینالنهرین (دجله و فرات) و حوزه رود اردن.
 حوضه رود مکونگ و دلتای آن شامل شبه جزیره هنددوچین (کدامبوا ،ویتندام،الئوس ،تایلند) و کشور چین.
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 .2-2مطالعه موردی :حوزه دریاچه چاد در منطقه ساحل آفریقا
حوضه دریاچه چاد از دریاچه و رودهای منتهی بده آن تشدکیل شدده اسدت .حوضده
شامل می گردد که در هشت کشور چاد ،نیجر ،کدامرون ،الجزایدر ،سدودان ،جمهدوری
آفریقای مرکزی و لیبی گسترش یافته است .دریاچه چداد در گذشدته نده چنددان دور
(اواسط قرن بیستم) با  15هزار کیلومترمربع مساحت یکی از بزرگترین دریاچدههدای
آب شیرین جهان به شمار می رفت .افزایش جمعیت و تقاضا در خصدوص آبهدای
ورودی به دریاچه به سرعت موجب خشک شدن آن گردید بده گوندهای کده امدروزه
مساحت آن بین  1511تا  2111کیلومتر مربع و میانگین عمق آن نیز در حدود  1متدر
است .رودهای تأمین کننده آب دریاچه عبارتند از :رود چاری( 2و شعبههدای آن) کده
 %31آب دریاچه را تأمین میکند و  %11مابقی آب را که رود لوگونه 1تأمین میکندد.
هر دو رود از بلندیهای کامرون و جمهوری آفریقای مرکزی سرچشمه میگیرند .لذا
میزان آب دریاچه به میزان بارندگی در حوضه این رودها بستگی دارد .میدزان بدارش
فصلی و بسیار متغیر است .تقریبار تمام بارندگی حوضده در فصدل تابسدتان مدیبدارد.
1
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Chari River
3
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2
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دریاچه مساحتی بالغ بر  2/11میلیون کیلومتر مربع یا  4درصد مساحت قاره آفریقا را

جمعیت ساکن در حوضه دریاچه چاد بالغ بر  11میلیون نفر اسدت کده زنددگی همده
آنها به صورت مستقیم با دریاچه پیوند دارد .نرخ رشد ساالنه جمعیت در منطقده بداال
بوده و بین  2/5تا  1درصد در سال است .بنابر ایدن جمعیدت منطقده هدر  21سدال 2
برابر شده و نیازهای آنها نیز  2برابر میگردد .از لحاظ مذهبی مردم منطقه پیرو ادیدان
اسالم ،مسیحیت و آنیمیسم ه ستند .ترکیب قومی منطقه نیز پیچیدده و متندوآ اسدت.
زبان مردم منطقه شامل زبانهای پیش استعماری و زبان قدرتهای استعماری شدامل
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فرانسوی و انگلیسی میباشد .از منظر اقتصاد سیاسی و توسعه ،بیشتر کشورها شدامل
چاد ،نیجر ،جمهوری آفریقای مرکزی ،کامرون و سودان در زمره فقیرترین کشورهای
جهان به شمارمیروند .بیش از  41درصد مردم چاد زیر خط فقر بسر میبرندد و ایدن
رقم برای سایر کشورهای حوزه به ترتیب  31درصد در نیجریه 61 ،درصد در نیجدر،
 51درصد در کامرون و  11درصد در سودان بالغ می گردد .بده ایدن ترتیدب مدرگ و
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زندگی آنان به میزان دسترسی به آب شیرین دریاچه و رودهای جاری به آن بسدتگی
دارد .اقتصاد کشورهای منطقه اکثرار توسدعه نیافتده (مانندد چداد ،جمهدوری آفریقدای
مرکزی) و یا در حال توسعه (مانند نیجریده) هسدتند .بده دلیدل عددم توسدعه بخدش
صنعت بخش عمده آب های شیرین در دسترس در بخدش کشداورزی و بدا رانددمان
بسیار پایین به مصرن میرسد .این میزان از  35/5درصد در نیجدر تدا  31درصدد در
کامرون متغیر است و تنها در جمهوری آفریقای مرکزی است که به دلیل عدم توسعه
کشاورزی سهم بخش کشاورزی  1درصد میباشد و بیشتر آب در بخدش شدهری بده
مصرن میرسد .حوضه دریاچه چاد از مسائل و مشکالت بسیاری رنج میبرد که در
چهار مقوله کلی قابل طبقه بندی هستند .از نظر جغرافیای طبیعی توزیع نابرابر مندابع
آب و بارش در سطح منطقه و همچنین آوار منفی تغییرات آب و هوایی بده ویدژه بده
عنوان عنصر کلیدی در خشک شدن دریاچه چاد قابل ذکر هستند .از نظر اقتصدادی د
اجتماعی ،فقر ،نرخ باالی رشد جمعیت ،مصرن باالی آب در کشاورزی بدا رانددمان
پایین ،بهره کشی بیش از حد از منابع طبیعی منطقه از جمله چدرای بدیرویده دام هدا،
جنگل زدایی ،بیابان زایی و فرسایش خداک را مدیتدوان برشدمرد .فقددان تأسیسدات

زیربنایی نیز بر مشکالت موجود میافزاید .و در نهایت ،عدم عالقمندی دولدتهدای
منطقه به پرداختن به مسأله آب و موضوعات مرتبط با آن ،نبدود ترتیبدات نهدادی در
سطح منطقه و عدم نگرش یکپارچه به مشکالت بخشهای مختلف با محوریت آب،
میراث استعماری ،و دشواری رسیدن به توافق بده دلیدل تعدارض مندافع و بدی وبداتی
دولتها ،چشم انداز روشنی را پیش روی منطقه قرار نمیدهد.
در پی استقالل واحدهای سیاسی در آفریقدا ،دریاچده چداد در سدال  1361میدان
چهار کشور چاد ،نیجر ،نیجریه و کامرون تقسیم شد .در سال  1361تنهدا چندد سدال
پس از استقالل ،چهار کشور یداد شدده بدا امضدای پیمدانی تحدت عندوان «قدوانین و
مقررات مربوط به توسعه حوضه دریاچه چاد» 1اراده خود را بدرای توسدعه همکداری
منطقه ای با هدن توسعه پایدار اقتصادی به نمدایش گذاشدتند .در پدی آن «کمیسدیون
حوضه دریاچه چاد» 2تشکیل شد .اهدان اولیه این کمیسیون چنین عنوان شده است:
آغاز بهرهبرداری ،ارتقاء و هماهنگی در طرحها و پروژههای توسعه مندابع طبیعدی در
سطح حوضه ،بررسی ادعاها و حل و فصل مسالمتآمیز اختالفات و در نهایت ارتقاء
همکاری منطقهای» .در سال  1331موافقت نامهای میان چهار کشور منطقه بده امضداء
رس ید که بر اساس آن صندوقی به منظور تأمین مالی طرحهای توسعهای تشکیل شدد.
به دلیل تأمین بخش عمده آب حوضه از رودهدای ورودی از آفریقدای مرکدزی ،ایدن
کشور نیز در سال  1331به عضویت کمیسیون مزبور درآمدد و سدودان نیدز در سدال
 2111عضو ناهر آن گردید .مساحت دریاچه در طی ایدن دوران بده سدرعت کداهش
یافت و از  25هزار کیلومتر مربع در سال 1361به  1211کیلومتر مربع در حال حاضدر
رسیده است .در این میان ارجحیت منافع ملی نسبت به منافع منطقدهای نیدز مدانع از
گسترش همکاری های منطقه ای میان اعضاء بده منظدور بهبدود وضدعیت اقتصدادی و
اجتماعی منطقه گردید .عدم توفیق کشورهای منطقه در گسترش همکاری چندجانبده
موجب افزایش تنش ها میدان کشدورهای منطقده گردیدده و کداهش شددید مسداحت
Convention and Statutes Relating to the Development of the Chad Basin.
Lake Chad Basin Commission (LCBC).
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«به منظور تنظیم و کنترل بهرهبرداری از آب و دیگر منابع طبیعی در حوزه ،به منظدور
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دریاچه اختالفات میان کشاورزان و ماهیگیران را در داخل کشورها سبب گشت .ایدن
وضعیت همچنین اختالفات میان کشورها را به دلیل حرکت احشام دامداران کوچ رو
بدون توجه به مرزهای بینالمللی تشدید نموده است.
حوضه دریاچه چاد نمونه خوبی از پیوند میان چالشهای آب و سیاست خارجی
را در منطقه ساحل در قاره آفریقا به نمایش میگدذارد .کشدورهای حوضده ،میدان دو
گزینه منازعه و همکاری قرار دارند .کمیسیون حوضه دریاچه چاد به صدورت بدالقوه
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توان مناسبی را برای ایجاد یدک چدارچوب ریشدهدار بده منظدور همکداری مدؤور در
مدیریت یک حوضه رودخانهای بدینالمللدی در خدود دارد .در واقدع ،یدک مددیریت
راهبردی در زمینه استفاده از منابع آب ،نیازمند نگاهی بلند مدت و پایدار به موضدوآ
آب است .فقدان همکاری منطقهای و بین المللی در مورد حفظ منابع طبیعی و تدداوم
رقابت در بهره برداری از منابع طبیعی میان کشورهای واقع در حوضده دریاچده چداد،
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نتیجه ای جز خشکی کامل دریاچه در آیندده نزدیدک نخواهدد داشدت .چندین امدری
موجب گسترش فقر و محرومیت میلیون هدا انسدان سداکن منطقده از بدرآورده شددن
نیازهای اولیه اقتصادی و اجتماعی و در نهایت تشدید منازعه بر سر مدرگ و زنددگی
خواهد شد .کشورهای منطقه باید به خاطر داشته باشند کده امنیدت هدر یدک از آنهدا
مستلزم امنیت منطقه است.
مهمترین چالش منطقه دریاچده چداد ایجداد رهیافدت توسدعه یکپارچده در میدان
کشورهای منطقه به منظور جلوگیری از خشک شدن کامل دریاچه چاد و بهرهبرداری
پایدار از منابع طبیعی منطقه می باشد .در غیر این صورت کشورهای منطقه باید منتظر
عواقب منفی واگرایی ،ارجحیت منافع ملدی بدر مندافع منطقدهای و در نهایدت وقدوآ
منازعات سیاسی و اجتماعی باشند(.)Carles & Petrella 2009: 40-47
 .1آب ،محیط زیست و سیاست خارجی
دومین حوزه پیوند مسائل آب با سیاسدت خدارجی ،مفهدوم امنیدت زیسدت محیطدی
است .از آنجا که مسائل زیست محیطی غالبار ماهیتی فرامرزی دارند ،لدذا مددیریت و
کنترل چالش ها در این عرصه مستلزم همکاریهای دو جانبه ،منطقهای و بینالمللدی

است .در دوران جنگ سرد تعاریف واقع گرایانه از منافع ملدی و امنیدت ملدی تقریبدار
ساده بود .هانس مورگنتا در کتاب ”سیاست در میان ملتها“ در این خصوص نوشدته
است« :منافع ملی هر کشور صلح دوستی را تنها میتوان در قالب امنیت ملی توصیف
کرد و امنیت ملی نیز باید به مثابه تمامیت ارضی و حفدظ نهادهدای آن کشدور تلقدی
گردد( ».مورگنتا  .)145 :1135در دوران پس از جنگ سدرد ،چدالشهدای تدازهای در
برابر الگوهای سنتی تفکر امنیتی پدید آمد .مفاهیمی چون منافع ملی و تمامیت ارضی
معنای پیچیده تری یافتند و مفهوم مرزهای جغرافیایی دچار دگرگونی اساسی شدد .در
این میان اوضاآ و شرایط زیست محیطدی از اهمیدت بده سدزایی برخدوردار گردیدد.
حفرههای الیه ازن ،تغییرات آب و هوایی ،نابودی ذخایر غذایی و آبدی ،بیابدانزایدی،
افزایش جمعیت ،جنگل زدایی ،تغییر سطح آب دریاها و اقیانوسها و اخیرار دریاچهها
و بسیاری مسائل دیگر آشکارا بر منافع ملی کشورهای مختلف تأویر میگذارد.
تغییرات آب و هوایی ،نازک شدن الیه ازن ،آلودگیهای هوایی ،آلودگی اقیانوسها و
ماهیگیری بیرویه آبزیان ،جنگلزدایی و بیابانزایی و در نهایت محدودیت در ذخدایر
آب شیرین (دالبی؛  .)135 :1133آب و محیط زیست به گونهای پیچیده در هم تنیدده
شده اند و یکی بدون دیگری امکان وجود نددارد ،لدذا مددیریت مندابع آب و محدیط
زیست نیازمند یک نگرش یکپارچه و همکاریهای گسترده منطقده ای و بدینالمللدی
است .در همین راستا کنفرانسهای بینالمللی مختلفی به منظدور ایجداد همداهنگی و
همکاری میان کشورها در زمینه محدیط زیسدت برگدزار شدد کده اوا آن ”کنفدرانس
زمین“ درریودوژا نیدروی برزیدل در سدال  1332بدود .پدس از آن کنوانسدیون ویدن،
پروتکل مونترال و موارد الحاقی در نشست های لندن و کپنهاگ ،پیمدان کیوتدو بدرای
کاهش تولید مواد مخرب الیه ازن به انجام رسیدهاند که از آنها بدا عندوان «دیپلماسدی
الیه ازن» 1یاد میشود (دالبی؛ .)133 :1133

Ozone Diplomacy
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چالش های زیست محیطی جهدان دسدت کدم در برگیرندده شدش فرآیندد اسدت.
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 .1-3مطالعه موردی :بحران اكوسیستم زاگرس ـ توروس
رشته کوههای زاگرس و توروس 1در سرزمین وسیعی واقع در نیمده غربدی ایدران ،از
شمال شرقی عراق تا جنوب شرقی ترکیه گسدترش یافتدهاندد .زاگدرس تدوده عظدیم
کوهستانی است که از حوالی شمال شرقی عراق و شمال غربی ایران آغاز شدده و بدا
جهت شمال غربی د جنوب شرقی تا نزدیکی تنگه هرمز امتداد مییابد .این رشته کوه
به طول  1511و پهنای  251کیلومتر و مسداحتی بدالغ بدر  125هدزار کیلدومتر مربدع،
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اندکی بیش از یک پدنجم وسدعت ایدران را شدامل مدیگدردد (بددیعی؛ .)135 :1131
زاگرس بر خالن البرز کده رشدته کدوهی دیدوار مانندد و فشدرده اسدت ،و در میدان
رشتههای کوه های آن درههای تنگ و ژرن واقع شدهاند ،رشته کوهی است با پهنای
قابل مالحظه که ارتفاعات آن به صورت موازی و منظم امتداد یافتده و در میدان آنهدا
درههای نسبتار وسیع با خاک حاصلخیز قرار گرفتهاند .گسدترش زاگدرس بده گوندهای
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است که به صورت عمودی در مسیر جریانهای مرطوب جنوب غربی واقدع شدده و
پربارش ترین نقاط ایران پس از کناره هدای دریدای خدزر در ایدن ناحیده قدرار دارندد.
حداکثر بارش در برخدی ندواحی ایدن رشدته کدوه در اسدتان چهارمحدال بختیداری و
کردستان تا  1511میلی متر نیز وبت شده است (بدیعی؛ .)135 :1131
زاگرس سرچشمه پرآبترین رودهای ایدران اسدت .کدارون ،کرخده ،مدارون ،دز،
سیروان از دامنه های غربی و سدفیدرود و زایندده رود از دامندر شدرقی آن سرچشدمه
می گیرند .این رشدته کدوه نقدش مهمدی در اعتددال آب و هدوای ایدران بده ویدژه در
استانهای فارس ،کهکیلویه و بویر احمد و چهارمحال بختیاری ایفدا مدیکندد .ناحیده
زاگرس بخش بزرگی از جمعیت ایران را در خود جای داده و مراکز عمدده جمعیتدی
کشور در ناحیه زاگرس و کوهپایههای پیرامون آن پراکندهاند .بددون وجدود زاگدرس
کشور و تمددن ایدران جدایی در جغرافیدا و تداریخ نداشدت .بدا توجده بده مجموعده
ویژگیهای فوق میتوان ناحیه زاگدرس را «هارتلندد» 2ایدران دانسدت .لدذا حفدظ و
نگهداری اکوسیستم آن میبایست همواره اولویت نخست کشور تلقدی گدردد .رشدته
Zagross - Toros
Heartland

1
2

کوه زاگرس در عراق نیز تقریبار از همین جایگاه و اهمیت برخدوردار اسدت .زاگدرس
عراق با بارش کافی ،خاک حاصل خیز و درههای وسیع از قطبهای مهدم اقتصدادی
کشور عراق به شمار می رود .زاگرس عدراق سرچشدمه رودهدای کوچدک و بزرگدی
است که به همراه دجله و فرات حیات و زندگی مردمدان سداکن در عدراق را تدأمین
میکند .رشته کوه توروس 1در ترکیه از جنوب غربی آن کشور در غرب آنتالیا آغاز و
با امتداد به موازات مدیترانه از حوالی خلیج اسکندرون به صورت یک قدوس بدزرگ
به سوی شمال تغییر جهت میدهد .پس از آن با عبور از جندوب شدهر ارزنجدان بدار
دیگر به سمت جنوب شرقی تغییر جهت داده در استان حکاری ترکیه به رشدته کدوه
زاگرس پیوسته و اکوسیستم زاگرسد توروس را تشکیل میدهد.
ارتفاعات توروس در ترکیه پس از کنارههای دریای سیاه پربارشترین ناحیده آن
کشور به شمار میرود و پر آب ترین رودهای آن کشور شامل فرات ،دجله ،سدیحان،
توروس همانند زاگرس (البتده بده میدزان کمتدر) نقدش مهمدی در حیدات اقتصدادی،
اجتماعی و سیاسی ترکیه ایفا میکند.
طرحهای بدزرگ اقتصدادی ترکیده شدامل «پدروژه جندوب شدرقی آنداتولی» 1بدا
محوریت کنترل آبهای دجله و فرات بده منظدور افدزایش تولیدد بدرق ،محصدوالت
کشاورزی و ارتقاء زندگی مردمان ساکن در آن ) ، (Ercin, 2006: 4طرحهدای عظدیم
گردش گری ناحیه آنتالیا و خط لوله صلح و پایانده انتقدال آب مناوگدات

(Kibaroglu

) 2005: 79-81همه به منابع طبیعی توروس متکی هستند .در واقع رشته کوه تدوروس
و منابع طبیعی آن ،پس از کالن شهر استانبول و ناحیه مرمره ،موتور محرکده اقتصداد
ترکیه به شمار میرود.
اکوسیستم زاگرس د توروس از دو جنبه دیگر نیز حدائز اهمیدت اسدت .نخسدت
اینکه بزرگترین منطقه پوشش گیاهی جنگلی خاورمیانه در ایدن ناحیده قدرار دارد .در
1

Toros
Manavgat
Kizil Irmak
4
South East Anatolia Project
2
3
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گذشته نه چندان دور وسعت جنگلهای آن به  11میلیون هکتار بالغ مدیگردیدد کده
امروزه تقریبار به نصف کاهش یافته است ) .(World Bank 2011: 16بده عدالوه ،ایدن
ناحیه بزرگترین ذخایر هیدروکربنی جهان را در خود جای داده است :ذخدایر نفدت و
گاز ایران در دامنه های غربی و جنوب غربی زاگرس همچنین ذخایر نفت و گاز واقع
در فالت قاره خلیج فارس از جملده مخدزن گداز طبیعدی پدارس جندوبی بده عندوان
بزرگترین منبع گاز طبیعی جهان ،ذخایر نفت کویت ،عربستان و امارات نیدز در ادامده
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الیههای رسوبی زاگرس واقع شدهاند .همچنین است ذخایر نفدت عدراق در شدمال و
جنوب آن کشور و در نهایت ذخایر نفت جنوب شرقی ترکیه.
از منظر تاریخی نیز ناحیه زاگرس – توروس نقش مهمی در شدکلگیدری تمددن
بشری ایفا نموده و بستر جغرافیایی ههور کهنترین تمدنهای انسانی را فراهم کدرده
است .تمدن های عیالم ،سومر ،بابل ،آشور و همچندین تمددن هیتدی در شدبه جزیدره
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آناتولی و پس از آنها هسته اصلی تمددن ایراندی شدامل مادهدا و پدارسهدا همده در
دامنه های زاگدرس د تدوروس و پیرامدون رودهدای دجلده و فدرات کده از آن کوههدا
سرچشمه میگیرند ،شکل گرفتهاند .با توجه به موارد فوقالذکر میتوان این ناحیده را
هارتلند و قلب خاورمیانه نیز در نظر گرفت .بدون زاگرس – توروس خاورمیانده بده
معنای واقعی کلمه بیابانی بیش نبود.
علی رغم موارد فوق الذکر ،این ناحیه امروزه با مسائل و مشکالت زیست محیطی
متعددی دست به گریبان است .حضور جوامدع بدزرگ انسدانی از زمدانهدای باسدتان
تاکنون در این منطقه ،بهدره بدرداری مسدتمر از مندابع طبیعدی شدامل آب (سدطحی و
زیرزمینی) ،چراگاهها ،جنگل ها ،خاک و امروزه منابع هیدروکربنی از یک سدو ،و آب
و هوای خشک و نیمه خشک نواحی پیرامونی آن از سوی دیگدر ،فشدار بسدیاری بده
اکوسیستم شکننده این ناحیه وارد کرده است .عالوه بر این وقوآ جنگهای متعدد در
منطقه از جمله جنگ ایران و عراق ،جنگهای آمریکا و عدراق ،درگیریهدای داخلدی
عدراق و درگیددریهددای طدوالنی مدددت میددان دولددت ترکیده و جدددایی طلبددان کددرد،
خسارت ه ای شدیدی به محیط زیست شکننده این ناحیه وارد کرده است .طرحهدای

کنترل آب در ترکیه ،عراق و ایران موجب خشک شدن تاالبها و دریاچههدای واقدع
درعراق گردیده و ریزگردهای برجای مانده در کف این تاالبها و دریاچهها ،توسدط
باد به سوی ارتفاعات زاگرس حمل میگردد .به طور کلی بیابانزایدی ،جنگدلزدایدی،
تأویرات منفی ناشی از تغییرات آب و هوایی ،کداهش بدارش ،فرسدایش و شورشددن
خاک ها و آلودگی هوای ناشی از ریزگردهدا ،کداهش آب رودهدا و مندابع زیرزمیندی،
خشک شدن دریاچهها و تاالبها و آلودگی آبهای سطحی و زیرزمیندی معضدالتی
است که محیط زیست ناحیه زاگرس د توروس و نواحی پیرامدونی بدا آن دسدت بده
گریباناند .آشکار است که مدیریت و حل این مشکالت خدارا از تدوان دولدتهدای
ایران ،عراق و ترکیه به صورت یکجانبه و با تکیه صرن به منابع داخلدی آنهدا اسدت.
گسترش همکاری منطقهای در چارچوب سازمانهدا و نهادهدای فراملیتدی مدیتواندد
اکوسیستم در حال زوال این ناحیه را نجدات دهدد .امدا تدا رسدیدن بده ایدن مرحلده
و اشتراک نظر دو کشدور ایدران و ترکیده بده عندوان دو قددرت تأویرگدذار در منطقده
خاورمیانه ضروری و اجتناب ناپدذیر اسدت .بددون نزدیکدی مواضدع ایدن دو کشدور
اجرای هر گونه طرحی با موانع و مشکالت اساسی روبرو خواهدد شدد .از آنجدا کده
وضعیت زیست محیطی کنونی حاصدل بدیتدوجهی دولدتهدا و وقدوآ جندگهدا و
بحران های ممتد سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی است .لذا در نخستین مرحله دو دولت
میبایست به اشتراک نظر در خصوص مسائل منطقه و در رأس آنها وبدات در عدراق
و سوریه دست یابند ،سپس از آن دستگاه دیپلماسی دو کشور تالش خود را به ایجاد
سازوکاری منطقهای در خصوص همکداریهدای مشدترک زیسدت محیطدی معطدون
نمایند .در مرحله سوم ایران ،عراق و ترکیه با بهرهگیری از مزیتهای نسبی خدود در
زمینه انرژی و آب ،دست به تبادل این کاالها زده ،زمینه همکداری مشدترک در حدل
معضالت زیست محیطی ناحیه را فراهم کنند.
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میبایست زمینه این همکاری ها در سطوح سیاسی فراهم گردد .در این میان همکاری
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 .4سیاست خارجی ،آب و امنیت غذایی
«برجسته ترین کارکرد سیاست خارجی هر کشور ،تولید امنیت برای جامعه در جهانی
نا امن ،پرتالطم و سیال است» (سجادپور؛  :1141پیشدگفتار) .یکدی از وجدوه امنیدت
ملی ،امنیت غذایی اسدت .امدروزه بدا افدزایش جمعیدت کدره زمینده تدأمین نیازهدای
روزافزون و متنوآ این جمعیت روبه رشد در زمینههای مختلف از جمله مواد غدذایی
به دغدغه اصلی دولتها و نهادهای فعال در بخدش اقتصداد و تجدارت تبددیل شدده
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است .پتانسیل عظیمی که در تجارت مواد غذایی نهفته است آن را مستعد میکندد تدا
در معادالت دیپلماتیک وارد شود .وابستگی بیش ازحد به واردات مواد غذایی سبب
می شود کشورهای صادرکننده توانایی تحمیل خواستههای خدود و همچندین دخالدت
در مسائل داخلی کشورهای وارد کننده را داشته باشند .از ایدن رو امنیدت غدذایی در
برنامهریزی های دراز مددت یدک کشدور نقدش مهمدی را ایفدا مدیکندد و بدا توسدعه

دیپلماسی آب ،از منازعه تا همکاری

زیرساختهای روابط بینالمللی و سیاست خارجی یک کشور پیوند مستقیم دارد.
تعاریف گوناگونی از امنیت غذایی توسط افراد و نهادهای بینالمللدی ارائده شدده
است .به عنوان مثال بانک جهانی امنیت غذایی را چنین توصیف میکندد« :دسترسدی
همه انسان ها در هر زمان به غذای کافی برای داشتن زندگی سالم و فعال» (اردکانیدان
و سهرابی؛ بیتا .) 1 :فائو امنیت غذایی را چنین تعریف میکند« :اطمینان از اینکه همه
مردم در هر زمانی دسترسی فیزیکی و اقتصادی بده غدذای اصدلی مدورد نیازشدان را
دارند» ) .(FAO Report 2003: 27در تعریفی دیگر در خصوص امنیدت غدذایی آمدده
است« :امنیت غذایی زمانی وجود دارد که همه مردم در همه زمانها به غذای سدالم و
مغذی دسترسی داشته باشند تا با حفظ رژیم و اولویتهای غذایی خود زندگی سدالم
و فعال داشته باشند( ».اردکانیان و سهرابی؛ بیتا.)1 :
کشورها برای افزایش ضریب امنیت غذایی خدود ،متناسدب بدا شدرایط داخلدی و
سیاست خارجی تصمیمگیری می کنند .در مجموآ دو راهبرد کلی در این زمینه وجود
دارد .یکی تالش از طریق «خودکفدایی غدذایی» 1و یدا از طریدق ترکیبدی از تولیددات
Food Self-Sufficiency

1

داخل و واردات مواد غذایی .کمبود منابع آبی ،رشد سریع جمعیدت و نیداز بده مندابع
هنگفت مالی برای توسعه زیرساخت ها به منظور تأمین غذا در بلند مدت ،کشورها را
مجبور ساخته که در جستجوی روشهای متنوعی جهت تدأمین امنیدت غدذایی خدو
باشند .در اینجا به بررسی دو راهبرد عمده در این زمینه که پیوند مستقیمی با سیاست
خارجی کشورها دارد میپردازیم.
 .4-3خودكفایی غذایی
راهبددرد خودکفددایی غددذایی از جهددت گیددریهددای جددذاب در اسددتراتژی ملددی اکثددر
کشورهای جهان به ویژه در قرن بیستم تا زمان پایان جنگ سرد بدود .بدرای کشدورها
این راهبرد نشانه مدیریت بهینه قدرت ملی و استفاده از هرفیتهای آن برای مقابله با
تهدیددات خددارجی و داخلددی و افددزایش پرسددتیژ و غدرور ملددی بددا هدددن بدداالبردن
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مشروعیت (با مقبولیت) نظام سیاسی در داخل و خارا مرزها تلقی می شدد .در ایدن
خودکفایی را پیش گرفته اند .یمن نمونه خوبی از این گونه کشورهای فقیر با سیاست
خودکفایی غذایی است .اما دو کشور چین و هند کده امدروزه از قددرتهدای بدزرگ
اقتصاد جهانی به شمار می روند نیز از راهبرد خودکفایی پیروی میکنندد .خودکفدایی
هند  34درصد و چین  31درصد است ).(Kumar 2006: 50-53
فیلیپین و سنگال از دیگر کشورهایی هستند کده سیاسدت خودکفدایی غدذایی در
راهبرد ملی خود قرار داده اند .فیلیپین بده عندوان بزرگتدرین وارد کنندده بدرنج جهدان
بخش بزرگی از ذخایر ارزی خود را صدرن واردات ایدن مداده غدذایی مدیکندد41 .
درصد برنج مصرفی در سنگال نیز وارداتدی اسدت .هدر دو کشدور در سدالهای اخیدر
تالش کردهاند در زمینه تولیدد بدرنج بده خودکفدایی دسدت یابندد ).(Boto 2011: 28
بحران مواد غذایی و افزایش چشمگیر بهای مدواد غدذایی در دهده نخسدت قدرن 21
موجب گردید بسیاری از کشورهای آمریکای جندوبی و حدوزه کارائیدب نیدز در پدی
خودکفایی در تولید محصوالت اساسی کشاورزی برآیند .با این حال مهمترین مسدأله
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میان کشورهایی نیز هستند که به دلیدل فقدر و نداشدتن ذخدایر ارزی کدافی سیاسدت

در راهبرد خودکفایی مسأله فشار بر منابع آب و اکوسیستم طبیعی است کده در میدان
مدت و بلند مدت هزینههای آن بسیار بیشتر از سود حاصل از آن خواهد بود.
 .4-2آب مجازی :واردات هوشمند مواد غذایی
دومین راهبرد در رابطه با امنیدت غدذایی ،تجدارت آب مجدازی 1اسدت .آبدی کده در
مراحل گوناگون تولید یک کاال استفاده مدی شدود آب مجدازی ذخیدره شدده در کداال
نامیده میشود ) .(Hoekestra 2003: 14برای مثال برای تولید یک کیلدوگرم از غدالت
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که به صورت دیم و در شرایط جوی مطلوب رشد کرده بین یک تدا دو متدر مکعدب
( 1111تا  2111لیتر) آب نیداز اسدت و بدرای تولیدد همدین مقددار غلده در شدرایط
نامطلوب (دما و تبخیر باال) بین  1تا  5مترمکعدب آب مصدرن مدیشدود 2.تجدارت
جهانی کاالها یک جریان بین المللی از آب مجازی را بوجود مدی آورد کده اصدطالحار
تجارت آب مجازی نامیده می شود .همزمان با آغاز تجارت بینالمللی کاالها ،جریدان

دیپلماسی آب ،از منازعه تا همکاری

آب مجازی از منطقه ای به منطقه دیگر در جهان نیز به جریان افتاد که هم اکنون ادامه
دارد .مفهوم آب مجازی نخستین بار توسدط تدونی آالن در سدال  1331مطدرح شدد.
کشورهای خشک و نیمه خشک میتوانند با وارادات کاالهای «آب بر» 1مانند غدالت،
آبی که برای تولید آن نیاز است را برای استفاده در سایر بخشها حفدظ کنندد .انتقدال
آب حقیقی در حجم زیاد و در فاصدلههدای طدوالنی بده علدت مشدکالت انتقدال و
هزینههای باالی آن ،تقریبار غیر ممکن به نظر مدیرسدد ،در ایدن حدال تجدارت مدواد
غذایی می تواند با انتقال مجازی حجدم عظیمدی از آب بده عندوان شدکلی از اصدالح
توزیع نابرابر منابع آب در جهان عمل کند.
بخش کشاورزی به عنوان پرمصرنتدرین بخدش اقتصدادی حددود  31درصدد از
منابع آب شیرین جهان را مصرن میکند ) .(Turton & Henwood 2002: 132برخدی
از کشورهای کم آب برای تأمین بخشی از آب مدورد نیداز خدود ،بدا نادیدده گدرفتن
هرفیت های طبیعی و زیست محیطی به بهرهبرداری بیش از اندازه آبهای زیرزمیندی
1

Virtual Water
T.Allan
3
Water Intensive
2

و نمک زدایی آب دریا (برای کشاورزی) می پردازند که تولیدد محصدوالت در چندین
شرایطی بیش از پنج برابر گرانتر است (اردکانیان و سهرابی؛ بیتا .)2 :کشدورهای کدم
آب میتوانند با دخالت دادن تجارت آب مجازی در سیاستهای آبی عالوه بر اینکده
میزان دسترسی خود را به منابع آب جهانی افزایش میدهند از افزایش فشار بر مندابع
محدود خود نیز بکاهند .واردات مواد غذایی به منظور استفاده از تجارت آب مجازی
بخشهای اقتصادی ،اجتماعی و محیط زیست یک کشور را تحت تأویر قرار میدهدد
و با امنیت غذایی و فرهنگ کشور ارتباط مستقیم دارد .کشورهای کم آب میتوانند با
توجه به شرایط ،هرفیت ها و نیازهای داخلی همچنین مالحظات امنیت غدذایی خدود
نقطه بهینهای را برای میزان واردات مواد غذایی به کشور بیایند.
منابع آب به دو دسته آب آبدی 1و آب سدبز 2تقسدیم بنددی مدیشدوند .آبهدای
سطحی و زیرزمینی آب آبی و رطوبت موجود در خاک آب سبز را تشکیل میدهدد.
می کند در حالی که کشاورزی آبی از آب آبی مهار شدهای که به زمینهای کشاورزی
هدایت می شود استفاده می کند .با توجه به نقش پراهمیت این دو منبع در تولید مدواد
غذایی ،میتوان گفت که منشداء آب مجدازی آب آبدی و آب سدبز اسدت

(Frontier

) .economics 2008: 2در یک نگاه مقایسهای آب سبز ارزانتر اما قابلیت مددیریت آن
بسیار کمتر از آب آبی است .آب آبی به دلیل نیاز به شبکههای انتقدال و توزیدع آب،
بسیار گرانتر از آب سبز اما مدیریت آن سادهتر است و از آن میتدوان در کشداورزی،
صنعت و مصدارن خدانگی بهدرهبدرداری کدرد .تنهدا راه اسدتفاده از آب سدبز تولیدد
محصوالت دیم است .همین نکته اخیر دامنه استفاده از آب سبز را محدود و در عین
حال نواحی خشک و مرطوب را بر اساس قدانون مزیدت نسدبی بده یکددیگر پیوندد
می دهد .به این معنا که نواحی مرطدوب دارای آب سدبز تولیدکنندده مدواد غدذایی و
نواحی خشک ،خریدار فرآوردههای کشاورزی خواهندد بدود و آب آبدی و گرانبهدای

Blue Water
Green Water

1
2

سیاست جهانی
فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة سوم ،شمارة چهارم ،زمستان 3131

سرچشمه هر دو منبع بارش (برن و باران) است .کشاورزی دیم از آب سدبز تغذیده

999

خدود را در تولیدد سددایر محصدوالت کشداورزی کمتددر آب بدر ،صدنعت و خدددمات
اختصاص میدهند .تجارت آب مجازی به طور کلی در دو شکل قابدل انجدام اسدت.
یکی از طریق صادرات و واردات مستقیم کاالهدای آب بدر و مدواد غدذایی و دوم از
طریددق سددرمایه گددذاری کشددورهای دارای آب و هددوای خشددک و نیمدده خشددک در
کشورهای مرطوب یا به عبارت دیگر تولید مواد غذایی توسط کشورهای کم آب در
نواحی پرآب .واردات و صادرات مواد غذایی و دیگر فرآوردههای آب بر در گذشدته
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نیز انجام می شده است اما این بازرگانی به صورت هوشمند و با هدن ذخیدره مندابع
آب انجام نمی شد .تجارت آب مجازی یا بازرگانی مواد غذایی بدا هددن تجدارتی و
حفظ مزیت نسبی است .افزایش جمعیت ،باال رفتن سدطح زنددگی ،رشدد و توسدعه
اقتصادی که حاصل آن تنوآ خواستهها و نیازهاسدت ،موجدب گردیدده تجدارت آب
مجازی در زمینه مواد غذایی به صورت پیوسته گسترش یابد و بده عندوان بخشدی از
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تجارت بین الملل مورد توجده دولدت هدا قدرار گیدرد .پیوندد میدان امنیدت غدذایی و
دیپلماسی نشان دهندده نقدش سیاسدت خدارجی در ایدن خصدوص اسدت .سیاسدت
خارجی می تواند از طریق دیپلماسی اقتصادی ،کشورهای دارای مزیت نسدبی در ایدن
خصوص را شناسایی و زمینه برقراری پیوند و سرمایهگذاری مشترک را بده ویدژه بده
شکل تولید مواد غذایی یا کاالهای آب بر در کشور میزبان فراهم کندد .ایدران نیدز بده
عنوان یک کشور کم آب در سالهای اخیر یکدی از واردکننددگان بدزرگ آب مجدازی
(مواد غذایی) بوده است .در نظر گرفتن آب مجازی در برنامهریزیهای آبی کشور در
سطح بین المللی نیازمند انجام مطالعات دقیق با در نظر گرفتن امنیدت غدذایی و همده
هرفیتهای کشور مدی باشدد .در ایدن بداره مطالعدات تخصصدی در دو سدطح ملدی،
بددینالمللددی و پیونددد میددان ایددن دو سددطح تحلیددل در ابتدددای راه بددوده و نیازمنددد
سرمایهگذاری بیشتر از سوی بخشهای دولتی و خصوصی است.

 .4-1مطالعه موردی :آفریقای زیر صحرا و تأمین بخشی از آب مجازی مورد نیاز
ایران
قاره آفریقا که در همسایگی خاورمیانه واقع اسدت ،بده دلیدل موقعیدت جغرافیدایی و
عبور خط استوا از مرکز آن ،بارش کافی در ندواحی اسدتوایی ،برخدورداری از خداک
حاصل خیز ،فاصله مناسب بدا خاورمیانده و مزیدت نسدبی در زمینده نیدروی کدار ،از
شرایط بسیار مناسبی در خصوص تجارت آب مجدازی و مدواد غدذایی بده صدورت
مستقیم و غیرمستقیم برخوردار است .در این زمینه به ویدژه تجدارت آب مجدازی در
زمینه محصوالتی چون برنج ،نیشکر ،علوفه و ذرت حائز اهمیدت اسدت .زیدرا بدا در
نظر گرفتن مفهوم آب مجازی محصوالتی که قابلیت کشت آنها در ایران امکان پدذیر
است اما به لحاظ میزان آب مصرفی دارای مزیت نسدبی نیسدتند شدامل تجدارت آب
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مجازی می گردد و محصوالتی نظیر میدوههدای گرمسدیری کده اصدوالر امکدان کشدت
کشورها و سرزمینهای واقع در بین مدارهای  11درجه عرض شدمالی و جندوبی
در قاره آفریقا (نواحی مرکزی و غربی آفریقا) شامل گینه کونداکری ،سدیرالئون ،غندا،
ساحل عاا ،توگو ،لیبریا ،بنین ،نیجریه ،کامرون ،جمهوری آفریقدای مرکدزی ،سدودان
جنوبی ،گابن ،کنگو برازاویل ،جمهوری دموکراتیک کنگو ،اوگاندا ،روانددا ،برونددی،
تانزانیا و آنگوال از شرایط مساعدی به منظور سدرمایه گدذاری در زمینده آب مجدازی
برخوردارند .در این زمینه می توان به دو کشور سیرالئون و اوگاندا اشداره کدرد کده از
مزیت نسبی در زمینه کشت برنج و نیشکر برخوردارند.
کشور سیرالئون در غرب آفریقا و بین مدارهای  3و  11درجه عرض شمالی واقع
بوده ،مساحت آن  31126کیلومتر مربع و جمعیت آن  6/5میلیدون نفدر اسدت .آب و
هوای این کشور گرم و مرطوب و میانگین بارش سداالنه در آن بده  1111میلدی متدر
بالغ میگردد ) .(Anwoonor - Renner 2009: 4این کشور شرایط بسیار مساعدی برای
کشت انواآ برنج و نیشکر دارد و در صورت سرمایه گذاری در این زمینده عدالوه بدر
تأمین بخشی از برنج مصرفی کشور ،می توان برای بخشی از نیروی کار ماهر تحصیل

فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة سوم ،شمارة چهارم ،زمستان 3131

تجارتی گسترده آنها در ایران نیست شامل تجارت آب مجازی نمیگردد.

کرده در بخش کشاورزی نیز در قالب صادرات خدمات فنی و مهندسی ایجاد اشتغال
کرد .نخستین تجربه در این خصوص تأسدیس یدک مزرعده نمونده نخدل روغدن بده
مساحت  11هکتار توسط یک شرکت ایرانی در سال  1143بوده است.
کشور اوگاندا در شرق آفریقا واقع است و مدار اسدتوا از نیمده جندوبی آن عبدور
میکند .میانگین بارش در این کشور  1511میلی متدر اسدت .در اوگانددا نیدز شدرایط
مساعدی برای کشت محصدوالتی چدون نیشدکر و علوفده دام وجدود دارد
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(Collins

) .2009:22در سالهای گذشته قطعه زمینی به مساحت  11هزار هکتار از سوی دولدت
اوگاندا در اختیار کشورمان قرار گرفته است که با بسط دامنه آن مدیتدوان بخشدی از
نیازهای کشورمان به نیشکر و علوفه را تأمین کرد .در این میان وزارت امدور خارجده
به عنوان مجری سیاست خارجی د و به ویژه دیپلماسی اقتصادی بده عندوان یکدی از
زیر مجموعه های آن د نقدش مهمدی در فدراهم کدردن بسدتر مناسدب جهدت توسدعه
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تجارت آب مجازی ایفا میکند .در این خصوص مدیتدوان بده شناسدایی کشدورهای
هدن ،معرفی آن به بخش خصوصی فعدال در زمینده کشداورزی در کشدورمان و در
نهایت فراهم کردن زمینه فعالیت در کشور هدن اشاره نمود.
نتیجهگیری
منابع آب در سراسر جهان در وضدعیتی بحراندی اسدت .بدا ایدن حدال وخامدت ایدن
وضعیت در مناطق مختلف ،متفاوت است .مناطقی مانند خاورمیانه ،ساحل در حاشیه
صحرای بزرگ آفریقا و منطقه جنوب آفریقا ،بیشتر در معرض خطر خشکسدالیهدای
طوالنی و کمبود آب هستند .افزایش سریع جمعیت و تغییرات آب و هوایی به عالوه
مدیریت ناقص منابع آب مهمترین عوامل به وجدود آمددن و تشددید بحدران آب بده
شمارمی روند .کمبود آب در کشورهای در حال توسعه به معنای در خطر بودن جدان
انسانهاست .به منظور شناخت و یافتن راهحلهای علمدی در خصدوص بحدران آب،
هیدروپلیتیک بده عندوان یدک داندش جدوان در دانشدگاههای جهدان وارد مطالعدات
آکادمیک شده است .هیدروپلیتیک در چهار حوزه منازعات و همکاری بر سدر مندابع

آب ،محیط زیست ،امنیت و تأویرات اجتماعی فرهنگدی آب ،بده مطالعده پدیدده آب
میپردازد .از آنجا که حل مسائل و مشکالت ناشی از کمبود آب از عهدده تدک تدک
کشورها خارا است ،لذا همکاریهای دوجانبه ،چندجانبه و بینالمللی در این زمینده
اجتناب ناپذیر است .به این منظور دولت ها نیازمند در پیش گرفتن سیاست خدارجی
فعال ،پویا و متناسب با شدرایط جدیدد آب و هدوایی و جمعیتدی هسدتند .در چندین
شرایطی سیاست خارجی واحد سیاسی مبتنی بر همکاری در زمینه چالشهای ناشدی
از کمبود آب ،شامل حل و فصل منازعات و همکاری ،همکاریهای زیست محیطدی
و آب مجازی مبتنی میگردد .آب مجازی یکی از راههای مددیریت چدالشهدای آب
در قرن بیست و یکم در نواحی خشک و نیمه خشک به شمار مدیرود .آب مجدازی
به معنای واردات هوشمند مواد غذایی یا کاالهای صنعتی بر اساس اصل مزیت نسبی
است .در این خصوص دو شیوه می تواند مد نظر قرار گیرد -1 :واردات کاالهای آب
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بر  -2تولید این کاالها در نواحی پر آب با سرمایهگذاری مشترک کشورهای کم آب.
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