
 

 

 

 

 
 

 

 1پیشگفتار
بين کشورها  های سياسيامنيت آبي و امنيت غذايي بخش مهمي از امنيت ملي هر کشور هستند. افزايش مصرف آب، تغيير اقليم و افزايش رقابت

ريزی طرح مباحث رد شده شناخته اصول از يکي به ،ملي امنيت و غذايي امنيت الزامي نيازپيش يک عنوان به آبي امنيت ه تأمينباعث شده است ک
محيطي، طبيعي، عالوه بر ابعاد اقتصادی و زيست -انساني 2های منابع آب به عنوان يک سيستم پيچيدهشود. سيستم تبديل کشور هر استراتژيک

ر ابعاد محلي، سياسي و امنيتي دها دارای اندرکنش پويا و غيرخطي با مسايل اجتماعي، ماعي، سياسي و امنيتي هستند. اين سيستمدارای ابعاد اجت
 د. نباشالمللي ميای، ملي و بينمنطقه
 هایرودخانه به دنيا مردم از درصد 40 از بيش زندگي و دارند قرار الملليبين مشترک آبريز هایحوضه در جهان هایخشکي از درصد 45 از بيش
المللي منبع آب زيرزميني بين 592کشور و همچنين بيش از   148المللي مشترک بين بيش از حوضه آبريز بين 276وجود  .است وابسته الملليبين
 افزايش و صحيح حکمراني و تمديري عدمبرداری از منابع آب افزوده است. درياچه مشترک برپيچيدگي و اهميت مسايل امنيتي در بهره 1600و 

 مشترک بيآ برداری از منابعبهره سر برو ايجاد بحران  رقابت و در نتيجه تنش افزايش سبب منابع،اين  از بيشترهر چه  برداریبهره برای تقاضا
 .شده است

 و نفر هزار 450 تا 200 بين کشتار سببکه  را 2003 سال در دارفور الملليبين بحران اصلي هایريشه از يکي کارشناسان از برخيبرای نمونه، 
 گرديد بسب زائيبيابان و منابع آب کاهش که معتقدند آنها .دانندمي هوايي و آب تغييرات و آب حران، بشد نفر ميليون 5/2 از يشب شدن آواره

 کی مون، دبیر کل سازمان ملل نیز اعالم بانالمللي گردد. بين بحران يک به تبديل منطقه اين در زمين و آب از ناشي منازعات و جنگ که

ه لی بالملهای شدید را در سطح بیندلیل کمبود منابع و در درجه نخست بحران آب فراگیر شد و درگیریه نمود که بحران دارفور ب

آنها بر اين . است پيوسته همبه عامل چندين دخالت از ناشي دارفور الملليبين بحران که معتقدنداز کارشناسان  ديگر برخي. هر چند وجود آورد

 خشکسالي، ندمان عواملي با که دارد ريشه مناطق ديگر با دانسو کشور شمال و مرکز بين سياسي و اجتماعي هاینابرابری در بحران اينباورند که 
تنش و  خصوص علل شروعهايي در . مشابه چنين ديدگاهاست شده تشديد غربي کشورهای سياسي طلبي فرصت و زائيبيابان ،جمعيت رشد

 جنگ در سوريه و ارتباط آن با مسايل آب مطرح شده است. 
تر است. تر و وخيممراتب خطرناکه آب در منطقه خشک و نيمه خشک آسيای غربي )خاورميانه(، بو مشکالت در بين نقاط مختلف دنيا، بحران 

درصد از جمعيت جهان، تنها يک درصد از  5منطقه عليرغم دارا بودن قرار گرفتن اين منطقه در کمربند خشک جهان موجب شده است تا اين 
درصد از  50ز د. بيش انگيراين منابع آب نيز عمدتاً بصورت مشترک مورد استفاده قرار مي .های شيرين قابل دسترس را در اختيار داشته باشدآب

 ها و منازعاتي را برای استفاده هرچه بيشتر از ايناين مسأله تنشکنند که های آبريز مشترک زندگي ميجمعيت منطقه آسيای غربي در حوضه
ی ها برادليل وجود قبايل و نژادهای مختلف و تالش دولته اين، در کشورهای غرب آسيا ب بر منابع محدود در منطقه ايجاد کرده است. عالوه

منيت غذايي و بهبود سطح زندگي آنها از اهميت بسزائي در ا تأمين برایمنابع آب کافي  تأمينها و قبايل، راضي نگه داشتن اين قوم
 اين منطقههای مرزی را در برداری از رودخانههای سياسي بهرهها و بحراناين مسأله تنش وها برخودار گرديده های کالن دولتگيریتصميم

در جنوب  “امنيت ملي تأمين”،  3(گاپ) آناتولي شرق جنوببزرگ منابع آبي  تشديد کرده است. برای مثال، يکي از اهدف ترکيه از اجرای پروژه
 اين پروژه جامع طرح از بخشي هکتار ميليون 7/1به وسعت بيش از  آبياری پروژه13 آبي، نيروگاه 19 سد، 22 احداث .استذکر شده اين کشور 

دست و دستيابي سياسي برای فشار به کشورهای پايين گيری از آب به عنوان ابزارکارشناسان و متخصصان هيدروپوليتيک، استفاده و بهره .است
 اند. به مقاصد سياسي را بخش ديگری از اهداف پنهان اين پروژه عظيم ذکر کرده

 هایهمسايه تمام با باشد ومي دارا دنيا در چين و روسيه کشورهای از پس را همسايه تعداد بيشترين ،همسايه 15 حداقل داشتن با ايران کشور 
 بزرگ و کوچک رودخانه 26 را آن درصد 22 به نزديک اش،همسايه کشورهای با ايران مرز کيلومتر 8755 از .است آبي مشترک مرز دارای خود

فرات و آمودريا که جزء پر تنش ترين حوضه های آبريز -وجود مرز مشترک آبي  با دو حوضه آبريز بين المللي دجله .دندهمي تشکيل مرزی

 
 تهيه و توسط سردبير و اعضای هيأت تحريريه مجله ويرايش شده است.  Delftآبادی پژوهشگر دانشگاه صنعتي ای دکتر حجت مياناين پيشگفتار توسط آق -1

2-Complex 
3-The South-East Anatolian Development Project (Guneydogu Anadolu Projesi: GAP) 
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آبخوان مشترک مرزی با هشت کشور  11. عالوه بر اين، کشور ايران دارای های امنيت آبي کشور افزوده استند بر پيچيدگيالمللي هستبين
صالح آباد کشور ايران در موضع باالدست قرار -باشد که از مجموع آنها فقط در سه آبخوان تارووس/ زاگرس، سرخس و جنت آبادمي اشهمسايه

 مشترک و عادالنه از اين منابع آب بايد با در نظر گرفتن تمام ابعاد سياسي، امنيتي و هيدروپوليتيک آن صورت پذيرد. برداریدارد. لذا هر نوع بهره
نرو، توجه به نوردند. از ايالمللي، ملي و محلي در ميهای بينترين منابع طبيعي، مرزهای سياسي را در مقياسمنابع آب به عنوان يکي از سياسي

های ريزی و اجرای طرحسازی، برنامهای برخوردار است. هر نوع تصميمنيز از اهميت فوق العاده اسي و امنيتي منابع آب از منظر داخليابعاد سي
ارای ابعاد تواند دای، ميهای انتقال آب بين حوضههای آبريز مشترک بين چند استان، شهر يا جوامع محلي، بويژه طرحمديريت منابع آب درحوضه

ي و اختالفات های مربوط به آن بر روابط اجتماعياسي، امنيتي و ملي باشد. لذا يکي از مسائل اصلي در اين حوزه، تأثير متقابل منابع آب و سياستس
عدم . ستا وابسته دامي هایفعاليت و کشاورزی به کشور مرزنشين مناطق از بسياری در زندگيو تنش های ملي و محلي است. از سوی ديگر، 

 در قاچاق هپديد گسترشو در نتيجه  بومي مردم هایدام و کشاورزی هایزمين رفتن بين از سببتأمين منابع کافي و مشکالت آبي مي تواند 
عضاً سبب بروز مشکالت مختلف اجتماعي و بمي تواند اين مسأله  و شودمهاجرت گسترده ساکنان بومي به ديگر مناطق کشور و همچنين  منطقه

 در زيادی بسيار تأثير مرزی، شهرهای و مرزنشين مناطق دربا رويکرد حکمراني صحيح آب  کافي آب تأمين رو، اين از. دمنيتي گردو ا سياسي
 .گيرد قرار دولتمردان و گذارانسياست توجه مورد یجد طوره ب بايد که اين مسائل داشت خواهد مرزی مناطق امنيت تأمين

بر  امنيتي و يسياس اقتصادی، اجتماعي، مسائل با های مشترکآب ويژهه آبي ب منابع مديريت مسائل مستقيم و گسترده بدون شک، ارتباط
ا و نهادهای هها، مراکز آموزشي و پژوهشي و دستگاهدر دانشگاهبرداری از منابع آب افزوده است. لذا ضروری است مسائل مديريت و بهره پيچيدگي
تي آنها در اجتماعي، سياسي و امني هيدروپوليتيک، های منابع آب از جمله تبعاتطبيعي طرح-ابعاد انسانيکشور، پژوهش و مطالعه  گذاریسياست

 آبي يتامن و آب تأمين زمينه در ريزیبرنامه و طرح اقدام، گونه و هر گيرندقرار توجه جدی  المللي موردای و ملي و حتي بينمقياس های منطقه
  .پذيرد صورت منطقه هيدروپوليتيک انداز چشم و وضعيت با کامل آشنايي اين جوانب و تمام گرفتن نظر در با کشور در
 

 
  


