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امنيت آبي و امنيت غذايي بخش مهمي از امنيت ملي هر کشور هستند .افزايش مصرف آب ،تغيير اقليم و افزايش رقابتهای سياسي بين کشورها
باعث شده است که تأمين امنيت آبي به عنوان يک پيشنياز الزامي امنيت غذايي و امنيت ملي ،به يکي از اصول شناخته شده در مباحث طرحريزی
استراتژيک هر کشور تبديل شود .سيستمهای منابع آب به عنوان يک سيستم پيچيده 2انساني -طبيعي ،عالوه بر ابعاد اقتصادی و زيستمحيطي،
دارای ابعاد اجتماعي ،سياسي و امنيتي هستند .اين سيستمها دارای اندرکنش پويا و غيرخطي با مسايل اجتماعي ،سياسي و امنيتي در ابعاد محلي،
منطقهای ،ملي و بينالمللي ميباشند.
بيش از  45درصد از خشکيهای جهان در حوضههای آبريز مشترک بينالمللي قرار دارند و زندگي بيش از  40درصد از مردم دنيا به رودخانههای
بينالمللي وابسته است .وجود  276حوضه آبريز بينالمللي مشترک بين بيش از  148کشور و همچنين بيش از  592منبع آب زيرزميني بينالمللي
و  1600درياچه مشترک برپيچيدگي و اهميت مسايل امنيتي در بهرهبرداری از منابع آب افزوده است .عدم مديريت و حکمراني صحيح و افزايش
تقاضا برای بهرهبرداری هر چه بيشتر از اين منابع ،سبب افزايش رقابت و در نتيجه تنش و ايجاد بحران بر سر بهرهبرداری از منابع آبي مشترک
شده است.
برای نمونه ،برخي از کارشناسان يکي از ريشههای اصلي بحران بينالمللي دارفور در سال  2003را که سبب کشتار بين  200تا  450هزار نفر و
آواره شدن بيش از  2/5ميليون نفر شد ،بحران آب و تغييرات آب و هوايي ميدانند .آنها معتقدند که کاهش منابع آب و بيابانزائي سبب گرديد
که جنگ و منازعات ناشي از آب و زمين در اين منطقه تبديل به يک بحران بينالمللي گردد .بان کی مون ،دبیر کل سازمان ملل نیز اعالم
نمود که بحران دارفور به دلیل کمبود منابع و در درجه نخست بحران آب فراگیر شد و درگیریهای شدید را در سطح بینالمللی به
وجود آورد .هر چند برخي ديگر از کارشناسان معتقدند که بحران بينالمللي دارفور ناشي از دخالت چندين عامل بههم پيوسته است .آنها بر اين
باورند که اين بحران در نابرابریهای اجتماعي و سياسي بين مرکز و شمال کشور سودان با ديگر مناطق ريشه دارد که با عواملي مانند خشکسالي،
رشد جمعيت ،بيابانزائي و فرصت طلبي سياسي کشورهای غربي تشديد شده است .مشابه چنين ديدگاههايي در خصوص علل شروع تنش و
جنگ در سوريه و ارتباط آن با مسايل آب مطرح شده است.
در بين نقاط مختلف دنيا ،بحران و مشکالت آب در منطقه خشک و نيمه خشک آسيای غربي (خاورميانه) ،به مراتب خطرناکتر و وخيمتر است.
قرار گرفتن اين منطقه در کمربند خشک جهان موجب شده است تا اين منطقه عليرغم دارا بودن  5درصد از جمعيت جهان ،تنها يک درصد از
آبهای شيرين قابل دسترس را در اختيار داشته باشد .اين منابع آب نيز عمدتاً بصورت مشترک مورد استفاده قرار ميگيرند .بيش از  50درصد از
جمعيت منطقه آسيای غربي در حوضههای آبريز مشترک زندگي ميکنند که اين مسأله تنشها و منازعاتي را برای استفاده هرچه بيشتر از اين
منابع محدود در منطقه ايجاد کرده است .عالوه بر اين ،در کشورهای غرب آسيا به دليل وجود قبايل و نژادهای مختلف و تالش دولتها برای
راضي نگه داشتن اين قومها و قبايل ،تأمين منابع آب کافي برای تأمين امنيت غذايي و بهبود سطح زندگي آنها از اهميت بسزائي در
تصميمگيریهای کالن دولتها برخودار گرديده و اين مسأله تنشها و بحرانهای سياسي بهرهبرداری از رودخانههای مرزی را در اين منطقه
تشديد کرده است .برای مثال ،يکي از اهدف ترکيه از اجرای پروژه بزرگ منابع آبي جنوب شرق آناتولي (گاپ)” ، 3تأمين امنيت ملي“ در جنوب
اين کشور ذکر شده است .احداث  22سد 19 ،نيروگاه آبي13 ،پروژه آبياری به وسعت بيش از  1/7ميليون هکتار بخشي از طرح جامع اين پروژه
است .کارشناسان و متخصصان هيدروپوليتيک ،استفاده و بهرهگيری از آب به عنوان ابزار سياسي برای فشار به کشورهای پاييندست و دستيابي
به مقاصد سياسي را بخش ديگری از اهداف پنهان اين پروژه عظيم ذکر کردهاند.
کشور ايران با داشتن حداقل  15همسايه ،بيشترين تعداد همسايه را پس از کشورهای روسيه و چين در دنيا دارا ميباشد و با تمام همسايههای
خود دارای مرز مشترک آبي است .از  8755کيلومتر مرز ايران با کشورهای همسايهاش ،نزديک به  22درصد آن را  26رودخانه کوچک و بزرگ
مرزی تشکيل ميدهند .وجود مرز مشترک آبي با دو حوضه آبريز بين المللي دجله-فرات و آمودريا که جزء پر تنش ترين حوضه های آبريز
 -1اين پيشگفتار توسط آقای دکتر حجت ميانآبادی پژوهشگر دانشگاه صنعتي  Delftتهيه و توسط سردبير و اعضای هيأت تحريريه مجله ويرايش شده است.
2-Complex
)3-The South-East Anatolian Development Project (Guneydogu Anadolu Projesi: GAP

بينالمللي هستند بر پيچيدگيهای امنيت آبي کشور افزوده است .عالوه بر اين ،کشور ايران دارای  11آبخوان مشترک مرزی با هشت کشور
همسايهاش ميباشد که از مجموع آنها فقط در سه آبخوان تارووس /زاگرس ،سرخس و جنت آباد-صالح آباد کشور ايران در موضع باالدست قرار
دارد .لذا هر نوع بهرهبرداری مشترک و عادالنه از اين منابع آب بايد با در نظر گرفتن تمام ابعاد سياسي ،امنيتي و هيدروپوليتيک آن صورت پذيرد.
منابع آب به عنوان يکي از سياسيترين منابع طبيعي ،مرزهای سياسي را در مقياسهای بينالمللي ،ملي و محلي در مينوردند .از اينرو ،توجه به
ابعاد سياسي و امنيتي منابع آب از منظر داخلي نيز از اهميت فوق العادهای برخوردار است .هر نوع تصميمسازی ،برنامهريزی و اجرای طرحهای
مديريت منابع آب درحوضههای آبريز مشترک بين چند استان ،شهر يا جوامع محلي ،بويژه طرحهای انتقال آب بين حوضهای ،ميتواند دارای ابعاد
سياسي ،امنيتي و ملي باشد .لذا يکي از مسائل اصلي در اين حوزه ،تأثير متقابل منابع آب و سياستهای مربوط به آن بر روابط اجتماعي و اختالفات
و تنش های ملي و محلي است .از سوی ديگر ،زندگي در بسياری از مناطق مرزنشين کشور به کشاورزی و فعاليتهای دامي وابسته است .عدم
تأمين منابع کافي و مشکالت آبي مي تواند سبب از بين رفتن زمينهای کشاورزی و دامهای مردم بومي و در نتيجه گسترش پديده قاچاق در
منطقه و همچنين مهاجرت گسترده ساکنان بومي به ديگر مناطق کشور شود و اين مسأله مي تواند سبب بروز مشکالت مختلف اجتماعي و بعضاً
سياسي و امنيتي گردد .از اين رو ،تأمين آب کافي با رويکرد حکمراني صحيح آب در مناطق مرزنشين و شهرهای مرزی ،تأثير بسيار زيادی در
تأمين امنيت مناطق مرزی خواهد داشت که اين مسائل بايد به طور جدی مورد توجه سياستگذاران و دولتمردان قرار گيرد.
بدون شک ،ارتباط گسترده و مستقيم مسائل مديريت منابع آبي به ويژه آبهای مشترک با مسائل اجتماعي ،اقتصادی ،سياسي و امنيتي بر
پيچيدگي مسائل مديريت و بهرهبرداری از منابع آب افزوده است .لذا ضروری است در دانشگاهها ،مراکز آموزشي و پژوهشي و دستگاهها و نهادهای
سياستگذاری کشور ،پژوهش و مطالعه ابعاد انساني-طبيعي طرحهای منابع آب از جمله تبعات هيدروپوليتيک ،اجتماعي ،سياسي و امنيتي آنها در
مقياس های منطقهای و ملي و حتي بينالمللي مورد توجه جدی قرار گيرند و هر گونه اقدام ،طرح و برنامهريزی در زمينه تأمين آب و امنيت آبي
در کشور با در نظر گرفتن تمام اين جوانب و آشنايي کامل با وضعيت و چشم انداز هيدروپوليتيک منطقه صورت پذيرد.

