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پیش گفتار

آب یکی از اساس��ی ترین عناصر زیس��ت اس��ت، 
به طوری ک��ه هم��واره مورداحت��رام جوام��ع ب��وده 
و رودخانه ه��ای مختل��ف در سراس��ر جه��ان، ن��زد 
جمعیت ه��ای س��اکن در آن نواح��ی اهمیت زیادی 
داشته و مورد تقّدس بوده است. هیچ کشوری بدون 
اطمینان از داش��تن آب نمی توان��د ثبات اقتصادی و 
اجتماعی و سیاسی خود را حفظ کند. قرن بیست و 
یکم، قرن بحران آب و جنگ بر س��ر آن خواهد بود. 
در میان کشورهای مختلف جهان، کشورهای منطقۀ 
خاورمیانه پیش از همه جا آبس��تن حوادث ناش��ی از 
کم آب��ی و بی آبی خواهند ب��ود زیرا منطقۀ مذکور به 
دلیل عبور کمربند بیابانی و اقلیم حساس و شکننده، 
یکی از حس��اس ترین مناطق جه��ان به لحاظ منابع 



آبی اس��ت. این در حالیس��ت که ضعف سیاست های 
ملّی اکثر کش��ورهای منطقه در بهره برداری از منابع 
آبی، نگرانی های امنیتی، افزون طلبی ها و رقابت های 
اقتص��ادی، منجر به تش��دید بح��ران وخامت اوضاع 
در این منطقه ش��ده است. از س��ال ها پیش، به طور 
پنهانی، کشمکش بر سر منابع آب در میان بسیاری 
از کش��ورهای منطقه در جریان است. در خاورمیانه 
که چالش ه��ای آبی در آن، رون��دی فزاینده خواهد 
داشت، هر کشوری که منابع آبی غنی تری در اختیار 
داشته باشد در مناسبات هیدروپلیتیک و ژئوپلیتیک 
منطقه ای از توان اثرگ��ذاری عمیق تری بهره خواهد 
ب��رد. همین امر ممکن اس��ت در خاورمیانه به عنوان 
عام��ل مهم��ی در شعله ورش��دن جنگ��ی تمام عیار 
محسوب شود و ش��اید برای مّدت ها موتور اصلی اّما 
پشت پردۀ نزاع های منطقه ای شود. لذا تالش می شود 
به این پرس��ش اصلی پاسخ داده شود که: بحران آب 
چگونه بر روابط سیاسی کشورهای منطقه من جمله 



کش��ورهای ای��ران، عراق، س��وریه و اس��رائیل تأثیر 
می گذارد؟ پاسخ احتمالی به عنوان فرضیه موردبررسی 
بدین شرح است: امروزه منابع آب زمینه ساز تنش و 
تعارض در روابط میان کش��ورها اس��ت و همین امر 
موجب گش��ته آب در منطق��ه خاورمیانه با توجه به 
موقعیت ژئوپلیتیک��ی آن  به عنوان عاملی تأثیرگذار 
در عدم همگرایی سیاس��ی مطرح باشد؛ و همچنین 
بحران های ناش��ی از آب جزو بحران های ژئوپلیتیکی 
محسوب می ش��وند که برخالف بحران های سیاسی 
ک��ه در اجالس ه��ا به راحت��ی حل وفصل می ش��وند، 
دیرپا بوده و به راحتی حل وفصل نمی ش��وند، چراکه 
منازعه بر س��ر یک ارزش جغرافیایی مثل آب است. 
ارزش های جغرافیایی در یک کش��ور نیز جزو منافع 
ملی تلقی می شوند و دولت ها به آسانی نمی توانند بر 

سر منافع ملی دست به معامله بزنند.



مقدمه

در هزاره جدی��د آب به عنوان یک م��ادۀ رقابتی 
بس��یار مهم در س��طح بین المللی، منطق��ه ای، ملّی، 
ناحیه ای و محلی است و براین اساس مدیریت منابع 
آب، رقابت شدیدی را برای سلطه و نظارت بر منابع 
آبی ایجاد کرده اس��ت که از آن به »ژئوپلیتیک آب« 

و یا »هیدروپلیتیک« تعبیر می شود.

بی��ش از نیمي از مس��احت جهان در حوضه های 
آبریز مشترکي قرار دارد که در قلمرو سرزمیني دو یا 
چند کش��ور واقع شده اند و لذا بهره برداری از آب های 
واق��ع در چنی��ن حوضه هایي بخص��وص در نواحي 
خش��ک و نیمه خش��ک غالباً اختالف برانگیز اس��ت. 
روده��اي بین المللی همواره از مناقش��ه برانگیزترین 



مس��ائل در رواب��ط بین الملل هس��تند، این موضوع 
به وی��ژه در منطقه ژئوپلتیک��ي خاورمیانه همواره از 

حساسیت برخوردار بوده است.

بنابرای��ن در عصر حاضر، در بس��یاري از مناطق 
جه��ان، آب تبدی��ل به عامل��ي برجس��ته در روابط 
سیاس��ي بین کشورها شده و احتمال وقوع منازعه و 
درگیري بر سر آن تشدید شده است که این تنش ها 
هم در درون کش��ورها و هم در روابط بین کش��ورها 
قابل مش��اهده می باش��د. این منازع��ات در مناطقي 
نظیر خاورمیانه که خش��کي آب وه��وای آن به علت 
استقرار در کمربند خشک زمین مزید بر علت گشته 
اس��ت از ابعاد پیچیده تری نیز برخوردار است زیرا در 
مناقش��ات خاورمیانه، آب یکی از عوامل اصلی تنش 
و تعارض میان کش��ورهای این منطقه درگذش��ته و 
حال بوده اس��ت و در آینده نی��ز به عنوان یک متغیر 
تأثیرگذار بر سیاس��ت های منطقه عمل خواهد کرد 
بنابراین هر جا که در خاورمیانه آب وجود دارد اغلب 



اختالف هم هست. 

همچنین در آینده زمینه ه��ای بحران، چگونگی 
بهره برداری از منابع آب نیل، رود اردن، دجله و فرات 
و دیگ��ر رودخانه های نس��بتاً ب��زرگ در این منطقه 
است که تعیین کننده و جهت دهنده به برخوردهای 
برون م��رزی خاورمیان��ه می باش��د زی��را بزرگ ترین 
رودخانه ه��ای خاورمیانه از بیرون این منطقه منش��أ 
می گیرند و لذا تقسیم آب همواره مورد نزاع است. آب 
در خاورمیان��ه عامل امنیت و قدرت براي دولت هایی 
اس��ت که داراي ذخایر غنی آب هستند و این اعتقاد 
وجود دارد که آن ها می توانند از آب به عنوان اهرمی 
براي اعمال فش��ار بر همسایگان خود استفاده کنند؛ 
ک��ه اینجانب در این میان روابط چهار کش��ور ایران، 
عراق، سوریه و اسرائیل که در آینده سیاست خارجی 
آن ها تحت تأثیر مس��ائل هیدروپلیتیکی در منطقه 
خواه��د بود را انتخاب نم��وده و هدف از این انتخاب 
و بررس��ي، برجس��ته شدن مس��ئله مناقشات بر سر 



منابع کمیاب آب ش��یرین یا به عبارتي تأثیر بحران 
آب بر امنیت ملی و روابط خارجی کش��ورها در قرن 
بیست و یکم می باشد که به اذعان اغلب کارشناسان 
و صاحب نظران این حوضه، قرن حاضر در خاورمیانه، 
قرن جنگ بر س��ر آب خواهد بود که اینجانب ضمن 
قب��ول نظریات این صاحب نظران ک��ه وجود تنش و 
درگی��ري در خاورمیان��ه، اجتناب ناپذیر می باش��د، 
ب��ه ای��ن نتیجه رس��یده ام که در ش��رایط فعلي این 
منطقه و کش��ورهای یادشده این حوضه، واقع گرایی 
در سیاس��ت خارجی بر اس��اس موقعیت ژئوپلیتیک 
کشورها می بایس��ت از مهم ترین اولویت های مطرح 

باشد. 

مهم ترین هدف این رساله تبیین نقش آب به عنوان 
عاملي کلیدي و تأثیرگذار بر روابط بین کش��ورهای 
خاورمیانه  و نهایتاً بازشناس��ي عوامل مؤثر در تداوم 
منازع��ات در این منطقه اس��ت ک��ه می تواند ضمن 
روش��ن نمودن اهمیت آب به عنوان اهرم سیاسي در 



روابط فی مابی��ن، دورنمایي از وضعیت آینده منطقه 
در پیش روي تصمیم گیرندگان سیاس��ي کشورمان 
ترس��یم نماید و افقي از تهدیدهاي اساسي منطقه را 

به نمایش گذارد.



فصل اول



1-1- واژگان و اصطالحات کلیدی

 The Middle East خاورمیانه

خاورمیان��ه نی��ز ازجمل��ه نام هایی اس��ت که هم 
به عنوان نام و هم به عنوان یک منطقه از نوآوری های 
قرن بیستم و مبتنی بر شناخت شناسی مدرنیته است. 
ای��ن نام به هیچ وجه با تاریخ، فرهنگ و هویت مردم و 
ملل س��اکن در این بخش از ک��ره ی زمین همخوانی 
نداش��ته و درواقع نشان دهنده ی موقعیت قدرت های 
برتری اس��ت که در روزگار برتری آن ها، به نام گذاری 
این س��رزمین اقدام شده است. مرزها و حدود آن نیز 
مبتنی بر واقعیت های تاریخی و فرهنگی نبوده است، 
چراک��ه هر ی��ک از قدرت های بزرگ ی��ا ابرقدرت ها، 
ب��ر اس��اس دیدگاه های ژئواس��تراتژیک خ��ود اقدام 



http:// www.( ب��ه مرزبندی ای��ن منطقه می کنن��د
.)borhan.ir

واژه ی خاورمیانه نخس��تین  بار در س��ال 1902 
میالدی توسط مورخ دریایی آمریکایی، آلفرد ماهان، 
به کاررفت��ه اس��ت و منظ��ور وی تش��ریح منطقه ی 
اطراف خلیج فارس بود که چون از قاره ی اروپا به آن 
نگریس��ته می ش��د، نه خاور نزدیک به شمار می آمد، 
نه خ��اور دور. خاورمیانه منطقه ایس��ت که به لحاظ 
اس��تراتژیک در نقط��ه اتص��ال آفریقا، آس��یا و اروپا 
قرار دارد. این منطقه وس��یع با داش��تن  مس��احت 
تقریب��ی 9،000،000 میلیون کیلومترمربع، از مصر 
ت��ا ایران و از م��رز جنوبی ترکیه ت��ا دریای عربی را 
در برمی گی��رد. بعضی از مهم تری��ن آبراه های جهان 
مانند خلیج فارس، دریای س��رخ، کانال سوئز و خلیج 
عدن به عنوان دارایی های استراتژیک و اقتصادی آن 
شمرده می ش��ود. خاورمیانه منطقه ای با بیابان های 
بزرگ، دره های حاصلخیز و مرکز انرژی جهان  است 



 .(Muhammad Khan,2015:107)

این ناحی��ه گروه هاي فرهنگي و نژادي گوناگوني 
از قبی��ل فرهنگ های ایراني، عرب��ي، بربرها، ترکي، 
کردي، اس��رائیلي و آس��وري را در خ��ود جاي داده 
اس��ت؛ اما یکی از جامع تری��ن و علمی ترین تعاریف 
پیرامون خاورمیانه را پروفس��ور »جرج اوون« استاد 
تاریخ و خاورمیانه در دانش��گاه هاروارد ارائه کرد. او 
معتقد اس��ت؛ اصطالح خاورمیان��ه در اصل مفهومی 
ژئواس��تراتژیک اس��ت که برای اولین ب��ار در مورد 
منطقه ای بین خلیج فارس و پاکس��تان به کار رفت. 
این اصطالح )خاورمیانه( ط��ی دوران جنگ جهانی 
دوم منطقه وسیعی از مصر تا ایران و از سوریه و عراق 
تا س��ودان را در برمی گرفت ک��ه تحت کنترل مرکز 
تأمین حفاظ��ت منافع خاورمیان��ه در قاره بود. طی 
س��ال های پس از جنگ دوم جهانی کاربرد اصطالح 
خاورمیانه به واس��طه رونق روابط متقابل کشورهای 
خاورمیانه که به س��بب مش��ترکات اسالمی و عربی 



فزونی می گرفت، رواج چش��مگیری یافت. رفته رفته 
استفاده از اصطالح خاورمیانه به کشورهای غیرعربی 
مانند ایران، ترکیه و اس��رائیل هم گس��ترش یافت، 
چراکه این کشورها بنا به دالیل متعدد جغرافیایی_

نظام��ی و اقتص��ادی )مس��ائل نفت��ی( ب��ا مجموعه 
کش��ورهای عربی روابط نزدیکی داشتند. دولت های 
مغرب )ش��امل الجزایر، تونس و...( ابتدا در محدوده 
خاورمیان��ه نبودند، اما در ده��ه 1980 میالدی و با 
ابالغ اصطالح جدید کش��ورهای خاورمیانه و شمال 
آفریقا توس��ط بان��ک جهانی و صن��دوق بین المللی 
پول شرایط جغرافیایی س��ابق خاورمیانه تغییر کرد 
و خاورمیانه در مورد محدوده وسیع تری به کار رفت.                                       

.) http://www.aftabir.com(

National Interests منافع ملی

منافع ملی در روابط بین الملل عموماً، در دو معنا 



اس��تفاده می ش��ود: اول، به عنوان یک اب��زار تحلیلی 
ک��ه اهداف ی��ا مقاصد سیاس��ت خارج��ی را تبیین 
می کن��د. دوم، به منزله ی��ک مفه��وم فراگیر گفتمان 
سیاسی به ویژه برای توجیه ترجیحات سیاسی خاص 
مورداس��تفاده قرار می گیرد. در هر دو مفهوم، منافع 
ملی ب��ه عناصر اصل��ی تعیین کننده ای اش��اره دارد 
که خط مش��ی دولت را در ارتب��اط با محیط خارجی 
هدایت می کند. منافع ملی تنها نسبت به دولت های 
دارای حاکمی��ت اعمال می ش��ود و به گونه ای خاص 
به سیاس��ت خارجی مربوط است. البته، نوع داخلی 
ای��ن مفهوم معموالً به عن��وان منافع عمومی توصیف 
می گ��ردد )س��یمبر، مقیم��ی،15:1395-14(. اکثر 
کارشناس��ان امور بین الملل، هدف ه��ا و انگیزه های 
اصلی رفتار کش��ورها درصحنه بین المللی را تعقیب 
منافع ملی نام نهاده اند. این گروه مدعی هستند آنچه 
کشورها درصحنه بین الملل انجام می دهند در جهت 
تحصیل، حفظ و ازدیاد منافع ملی است. منافع ملی 



مفهوم��ی پیچیده و دارای تعاریف مختلف که ممکن 
است به مثابه هدف های اولیه و همیشگی کشور تعریف 
گردد. »کراس��نر منافع مل��ی را گزینه ای گریزناپذیر 
محس��وب می دارد و به کالم لرد پالمرس��تون منافع 
ملی معیارهای جاودانی در حوزه سیاس��ت خارجی 
اس��ت. او معتقد است که ما تعهد ابدی نداریم، بلکه 
مناف��ع ملی برای ما ابدی اس��ت وظیف��ه ما پیروی 
از آن اس��ت«. دیوید س��ینگر نیز می گوید: »منفعت 
ملی، چش��م انداز مهمی اس��ت که غالب ما جهان را 
در آن می بینی��م، دش��منانمان را با آن ش��ناخته و 
محکوم می کنیم، ش��هروندانمان را با اس��تناد به آن 
تابع خود می سازیم و اعمالمان را به واسطه آن تأیید 
اخالقی نموده و کارایی می بخش��یم« )درویشی، تازه 

کند،105:1388(. 



 Hydropolitics هیدروپلیتیک

هیدروپلیتیک ازجمله رشته های جوان دانشگاهی 
است. ظهور هیدروپلیتیک به عنوان یک دانش علمی 
مشخص، به طور عمده حاصل افزایش آگاهی نسبت 
ب��ه اهمیت آب و موضوعات مرتبط با آن و همچنین 
رش��د خودآگاهی در خصوص اهمیت محیط زیست 
در کشورهای پیشرفته ش��مال است. هیدروپلیتیک 
را دانش مطالعه وجوه سیاس��ی، اقتصادی، اجتماعی 
و زیس��ت محیطی آب تعریف می کنند که هدف آن 
ارتقاء ثبات سیاسی جوامع، امنیت منطقه ای، کامیابی 
و توس��عه اقتصادی و توس��عه پایدار زیست محیطی 

می باشد )عراقچی،97:1393(. 

درب��اره  مختل��ف  رویکرده��ای  در  معم��والً 
هیدروپلیتی��ک ب��ر روی عواملی مانن��د درگیری و 
همکاری، بازیگ��ری دولت ها و حضور در حوضه های 
آبری��ز بین الملل��ی تأکید می ش��ود؛ اما میس��نیر در 
تعریف خود از هیدروپلیتیک آن را مطالعه سامانمند 



)سیس��تماتیک( رواب��ط می��ان دولت ه��ا، بازیگران 
غیردولتی و س��ایر عناصر مانن��د نهادهای فرا دولتی 
درب��اره اس��تفاده انحص��اری از آب ه��ای بین المللی 
می دان��د. ای��ن تعریف ب��ر م��وارد زیر تأکی��د دارد: 
1- بررس��ی ارتباط متقابل می��ان بازیگران دولتی و 
غیردولت��ی 2- تأکید بر بازیگران و نهادهای درون و 
بیرون کشورها 3- تالش در جهت استفاده انحصاری 
از آب 4- اعم��ال حاکمیت ه��ای گوناگ��ون بر روی 
رودهای��ی که هم جنبه ملی دارن��د و هم بین المللی 

)مختاری هشی، 53:1392(.

 Geopolitics ژئوپلیتیک

ژئوپلیتی��ک به عنوان ش��کلی از دانش قدرت در 
دوره رقاب��ت اس��تعمارگران در طی دهه های 1870 
ت��ا 1945 میالدی پدید آم��د. واژه ژئوپلیتیک ابتدا 
در س��ال 1899 میالدی به وس��یله دانش��مند علوم 



سیاسی س��وئدی به نام رودولف کین وضع شد. این 
علم مطالعه روابط بین کش��ورها و منازعات ازلحاظ 
جغرافیایی اس��ت. به عبارتی تأثیر عوامل جغرافیایی 
نظی��ر موقعی��ت، فاصل��ه و توزیع مناب��ع طبیعی و 
انس��انی بر رواب��ط بین الملل را موض��وع ژئوپلیتیک 
تش��کیل می دهد )فرجی راد، قربانی نژاد،3:1395(. 
ژئوپلیتیک بیش��تر به روابط قدرت میان سرزمین ها 
و همچنین به مطالعه پارامترهای بی شماری ازجمله 
تاری��خ، فرهن��گ، جمعیت و دیپلماس��ی می پردازد. 
همچنی��ن ژئوپلیتیک یک��ی از مؤلفه ه��ای مهم در 
تعیین قدرت کشورهاس��ت ازاین رو توجه به مبانی و 
اصول ژئوپلیتیک موجب کسب قدرت برای کشورها 
می ش��ود. ازاین رو ژئوپلیتیک یعن��ی تقابل و رقابت 
قدرت بر س��ر یک سرزمین که منجر به مناظره بین 
ش��هروندان س��اکن آن س��رزمین از طریق رسانه ای 
ارتباط همگانی شود بنابراین چنانچه دولت ها نتوانند 
پارامترهای همگرایی را در ی��ک منطقه ژئوپلیتیک 



در راس��تای پیوند منطقه ای و جهانی برقرار س��ازند 
واگرایی میان آن ها باعث عدم توس��عه و پیش��رفت 

کشورهای منطقه خواهد شد ) صالحی،7:1394(.

International Rivers رودخانه مرزی

رودخان��ه م��رزی ی��ا رود بین الملل��ی، ب��ه ه��ر 
رودخانه ای گفته می ش��ود که از مرز بین کش��ورهایا 
سایر مرزهای سیاس��ی عبور می کند. رودخانه مرزی 
دس��ت کم بین دو کش��ور یا منطقه مس��تقل جریان 
دارد. مرز کشورهایا ایالت ها و سایر نواحی جغرافیایی 
سیاس��ی، محل ورود یک رودخانه از یک کش��ور به 
کش��ور دیگر اس��ت. درهرحال رودخان��ه بین المللی، 
رودخانه ای است که از س��رزمین بیش از یک کشور 
می گذرد یا رودخانه ای اس��ت که سرزمین دو کشور 
را از یکدیگ��ر ج��دا می کن��د و حاکمی��ت دولت ه��ا 
 )http://sharghdaily. براین رودها مش��ترک اس��ت



ir(. ام��روزه رودخانه ه��ای بین المللی بخش مهمی از 
چش��م انداز سیاس��ی، اقتصادی  و جغرافیایی  جهان 
را شکل می دهند. اصطالح “رودخانه های بین المللی” 
برای اش��اره به آب های زیرزمینی که حوضه هایشان 
واقع در مرزهای بیش از یک کش��ور است به کاربرده 

.)W.Sadoff,Grey,2005:1( می شود

محم��د معین در فرهنگ فارس��ی رودخانه را به 
معنای جایی که رود عبور می کند و رود را نهری که 
از جویبارهای متعدد تشکیل می شود، تعریف نموده 
اس��ت. در ادبیات مرزی، رودخانه مرزی، رودخانه ای 
است که خط مرز با کشور همسایه را تشکیل می دهد. 
رودخانه ه��ای مرزی بر دو نوع اس��ت:  1- رودخانه 

قابل کشتیرانی  2- رودخانه غیرقابل کشتیرانی

در رودخانه های قابل کش��تیرانی »خط تالوگ« 
خ��ط م��رز را تش��کیل می ده��د و در رودخانه های 
غیرقابل کش��تیرانی »خط منصف المیاه« خط مرز را 
تشکیل می دهد. نظریه بین المللی کردن رودخانه ها 



براي اولین بار توس��ط گروس��یوس واتل مطرح شد. 
قب��ل از آن، کلی��ه رودخانه ه��ا را داخل��ي و تح��ت 
حاکمیت سرزمین کشورهاي کناره آن ها می دانستند. 
همچنان که قبل از کنگره وین )1815( نیز حاکمیت 
ب��ر رودها مطلق بود و به منافع س��ایر دولت ها توجه 
نمی شد. در عهدنامه صلح ورساي 1919 واژه رودهاي 
بین المللی براي اولین بار جایگزین واژه رودهاي چند 
سرزمین گردید. این عهدنامه در ماده 33 تعریفي از 
رودخانه بین المللی به دست داده است. به موجب این 
ماده، رودخانه بین المللی، رودخانه ای اس��ت که قابل 
کش��تیراني بوده و بیش از یک کش��ور را به آب آزاد 
مرتب��ط می نماید.  رودخانه ه��اي بین المللی خود به 

دودسته تقسیم می شوند:

1- رودخان��ه م��رزي که م��رز بین دو کش��ور را 
تشکیل می دهند؛ مانند اروندرود )رود مرزي ایران و 
عراق( و رود ارس )رودخانه مرزی ایران با ارمنستان 
و آذربایجان( و همچنی��ن رودخانه )دانوب( که مرز 



مشترک بین کش��ورهاي چک اسلواکي، مجارستان، 
بلغارس��تان، روماني، یوگسالوي و روماني را تشکیل 

می دهد.

2- رودخانه های��ي که از خاک دو یا چند کش��ور 
عب��ور می کنن��د مانند رود نیل و رای��ن که رودخانه 
نیل از کشورهاي سودان، مصر، اتیوپي، اوگاندا، کنیا، 

تانزانیا، کنگو، بروندي، وروآندا می گذرد.

رودخانه ه��ای م��رزی ع��الوه ب��ر تعیی��ن خط 
توس��عه  ام��ور  در  گوناگ��ون  ط��رق  ب��ه  م��رزی 
کش��اورزی، رون��ق صنع��ت و تأمی��ن مناب��ع آب 
ش��رب مورداس��تفاده و بهره ب��رداری قرارگرفت��ه و 
 روزبه روز بر اهمیت راهبردی آن ها افزوده می ش��ود

.)/ http://police.ir( 



Water Crisis بحران آب

از س��ال های پایانی س��ده بیس��تم، آب به عنوان 
ی��ک موضوع مه��م در کانون مباح��ث و گفتگوهای 
بین الملل��ی قرارگرفت��ه و کمابی��ش هیچ نشس��ت 
بین المللی را که در آینده اداره جهان، در هزاره سوم 
میالدی مطرح باش��د نمی توان س��راغ گرفت که در 
آن آب و مدیری��ت آن به صورت یک��ی از اصلی ترین 
عوامل و عناصر در دس��تور کار قرار نداش��ته باش��د. 
بررس��ی تح��والت و توج��ه به مس��ائل آب نش��ان 
می دهد که هرچند نخس��تین جرقه ها و هش��دارها 
از محاف��ل علم��ی برخاس��ته ول��ی رفته رفته بحث 
چگونگ��ی مدیری��ت منابع آب و بهره ب��رداری از آب 
ب��ه باالترین رده های تصمیم گیری در س��طوح ملی، 
منطقه ای و بین المللی رس��یده و اصطالح تازه ای به 
نام »بحران آب« وارد مبحث مدیریت آب شده است. 
هم اکن��ون به علت کمبود آب،70 منطقه در س��طح 
جهان به عنوان کانون های بحران شناخته ش��ده است 



)س��اری صراف:196:1384(. به همین دلیل امروزه 
مسایل زیس��ت محیطی و به خصوص مسأله آب یکی 
از الگوه��ای اصلی امنیت ملی کش��ورها را تش��کیل 
می ده��د و در همراهی ب��ا روند افزای��ش جمعیت، 
تغیی��رات اقلیمی، جهانی ش��دن وابس��تگی متقابل، 
این مس��أله در صدر مس��ایل امنیتی در کشورهایی 
که دارای اقلیم خش��ک می باش��ند مطرح می شود. 
بحران آب در س��ال های آینده ابعادی بسیار وسیع تر 
از وضعیت کنونی خواهد داش��ت. پیش بینی ها نشان 
می دهد که با توجه به روند افزایش جمعیت تا س��ال 
2045 تقاضای مصرف آب شیرین در خاورمیانه 60 
درصد افزایش یابد، اما پژوهش های موجود حاکی از 
این واقعیت اس��ت که منابع آب شیرین خاورمیانه تا 
سال 2050 حتی به رقمی 10 درصد کمتر از میزان 
کنونی خواهد رس��ید که عمده تری��ن دلیل آن افت 
ش��دید آب تنها رودخانه قابل کشتیرانی ایران یعنی 
اروندرود می باشد. سازمان ملل متحد نیز پیش بینی 



می کن��د که جمعیت جهان تا س��ال 2050 میالدی 
می توان��د به 10 میلیارد و 500 میلیون نفر برس��د. 
ای��ن افزایش در آس��یا و آفریقا متمرک��ز خواهد بود 
که از میزان رشد بیشتری برخوردارند. به طور نمونه، 
پیش بینی می شود که جمعیت هند به زودی از چین 
1 میلیارد و 300 میلیون نفری بیشتر می شود. طبق 
برآورد کارشناسان سازمان ملل، نیجریه که اکنون با 
162 میلیون نفر پرجمعیت ترین کشور آفریقایی است 
تا 40 س��ال دیگر 750 میلیون نفر دیگر نیز س��اکن 
خواهد داش��ت. کارشناسان ابراز نگرانی می کنند که 
کمبود منابع غذایی و ذخایر طبیعی در مناطقی که 
محل تمرکز افزایش جمعیت اند مشکالت فراوانی بر 
پا کند. جنگ کشورهای همس��ایه بر سر منابع آبی 
یکی از خطرهایی اس��ت که بس��یاری از کشورهای 
آفریق��ا و خاورمیانه را تهدید می کند. در س��ال های 
گذش��ته نیز مناقش��ه و درگیری هایی ک��ه نحوه ی 
اس��تفاده از آب های مشترک زمینه ساز آن بوده زیاد 



اتفاق افتاده است )آقا فهیم،10-12:1395(.

1-2- پیشینه 

"ج��ان س��لبی"در س��ال )2003( در کتاب آب، 
قدرت و سیاست در خاورمیانه، منازعه دیگر اسرائیل 
و فلس��طین با اشاره به مش��کالت آبی در خاورمیانه 
سؤاالتی را مطرح می کند که تاکنون توجه اندکی به 
آنان شده اس��ت. این کتاب از دو بخش تشکیل شده 
است که در بخش اول جان سلبی به تشریح زمینه های 
نظ��ری و تاریخی بحران آب می پردازد که این بخش 
از سه فصل تشکیل شده است. در فصل اول نویسنده 
به تش��ریح بحران آب و گفتگوهای زیس��ت محیطی، 
فنی و سیاس��ی می پردازد. در فصل دوم به بررس��ی 
مناقش��ات آب��ی در حوزه رود اردن می پ��ردازد و در 
فصل سوم نیز به اشغال کرانه باختری اشاره می کند 
و به این ترتیب بخش اول به پایان می رس��د. نویسنده 



در بخش دوم به دوران پیمان اس��لو اشاره می کند و 
فصل چهار را با عنوان س��لطه در لوای همکاری آغاز 
می کند. در فصل پنجم به تشریح مذاکرات و پیمان ها 
و در فصل شش��م به تشریح پیمان اسلو می پردازد و 
در فصل هفتم به کنترل آب تحت عنوان پیمان اسلو 
اشاره می کند و در فصل هشتم به هنر کنار آمدن با 

بحران آب می پردازد.

"غالمحس��ین نه��ازی" در کتاب  بح��ران آب در 
خاورمیانه )1387(، منطقه خاورمیانه را در نیمه دوم 
قرن بیستم  بحرانی ترین منطقه جهان درحال توسعه 
می داند ک��ه بحران های متعددی مانند مش��روعیت 
سیاس��ی، حدودوثغور مرزها، رشد اقتصادی، بحران 
فلس��فی در برخورد با غرب و بحران تأمین آب، این 
منطق��ه را همچن��ان بحرانی و در ح��ال گذار حفظ 
می کند. فه��م بح��ران آب در منطق��ه خاورمیانه و 
آش��نایی با عواقب سیاس��ی و اقتص��ادی آن ازجملۀ 
ای��ن موضوعات تحقیقاتی اس��ت ک��ه در این کتاب 



ارائه می گردد. امید است که این اثر چه برای جامعه 
علمی و دانشگاهی کشور و چه برای سیاست گذاران 
و دولتمردان، زاویه ای جدید از زوایای پیچیده منطقه 
خاورمیانه معرفی کرده و در پیشبرد اهداف و منافع 

جامعه و سیاست خارجی مؤثر واقع گردد.

 "مرتض��ی فغاني" در کتابی تح��ت عنوان  ابعاد 
سیاس��ی- امنیت��ی بح��ران آب در خاورمیانه عربی 
و آین��ده مذاک��رات صلح اع��راب و اس��رائیل که در 
س��ال )1379( آن را به رش��ته تحریر درآورده است 
درصدد شناس��ایی ریش��ه ها، ابعاد و دورنمای بحران 
آب در بخش ه��ای مختلف خاورمیانه عربی و ارتباط 
آن ب��ا تطویل ی��ا خاتمه منازعات اعراب و اس��رائیل 
است. وی نخس��ت کلیاتی در خصوص نقش آب در 
شکل گیری تمدن بش��ری، اهمیت جهانی منابع آب 
ویژگی ه��ای مختلف خاورمیانه عربی و منابع آب آن 
فراهم می آورد، س��پس ابع��اد و دورنمای بحران آب 
در حوزه های بالق��وه بحرانی خلیج فارس و رود نیل، 



همچنین حوزه های بالفع��ل بحرانی دجله و فرات و 
اردن را بررسی می کند. نقش آب در سازش اعراب و 
اس��رائیل و منازعات یا همکاری های آتی آنان مطلب 

پایانی این کتاب است.

"عب��اس عراقچی" در کتاب دیپلماس��ی آب های 
فرامرزی و نظام بین الملل )1395(، در پی پاسخگویی 
به پرسش های مطرح در خصوص دیپلماسی آب های 
فرامرزی اس��ت. در قرن بیس��تم و س��رعت گرفتن 
تکامل حقوق بین الملل و فرسایش تدریجي حاکمیت 
مطلق دولت ها،  فضاي مناسبي براي تکوین و تدوین 
حقوق بین المل��ل آبراه های بین المللي )رودخانه هاي 
فرامرزي( به منظور اس��تفاده هاي غیر کش��تیراني و 
بهره ب��رداري از آب های این رودخانه ها فراهم ش��د. 
در کنار تکوین و تکامل حق��وق بین الملل آبراه های 
بین الملل��ي، نی��از ب��ه ابزاره��اي دیپلماتیک جهت 
اج��راي قواعد و مقررات مذکور موجب ش��کل گیري 
دانش و فن )دیپلماس��ي آب( در چارچوب سیاست 



خارجي کش��ورها شده است. مهارت هاي دیپلماتیک 
در حل وفصل مسالمت آمیز اختالفات بر اساس مفاد 
فصل شش��م منشور ش��امل مذاکره، میانجی گری و 
مس��اعي جمیله نقش اساس��ي در اجراي دیپلماسي 
آب ایف��ا مي کنند. در این میان دیپلماس��ي آب های 
فرام��رزي یا آبراه ه��ای بین المللي به وی��ژه در زمان 
حاض��ر که جه��ان با کاهش تدریجي س��رانه آب در 
اث��ر افزایش تقاض��ا و تغییرات اقلیمي روبرو اس��ت، 
از اهمیت بس��یاري برخوردار می باش��د. وجود 263 
حوضه رودخانه اي فرامرزي در جهان واقع شدن اکثر 
کش��ورها در این حوضه ها که آب آن ها نقش اساسي 
در برنامه هاي توس��عه اي آن ها ایفا می کند حاکي از 
اهمی��ت روزافزون آب های فرام��رزي در روابط میان 
کش��ورها و جای��گاه دیپلماس��ي آب در حل وفص��ل 

مسائل مربوط به این حوضه هاست.

"غالمحسین نهازی" در کتابی تحت عنوان  ابعاد 
سیاس��ی � امنیت��ی بح��ران آب در خاورمیانه عربی 



)1382(، به بررس��ی بح��ران آب در خاورمیانه، علل 
و عوام��ل به وج��ود آورن��ده آن و همچنین راه های 
مقابله باآنکه دغدغه کنونی مردم این منطقه اس��ت 
می پردازد. نویس��نده در بخش اول توضیح و تفسیر 
طرح تحقی��ق، چگونگی تأثیر بح��ران آب بر روابط 
کش��ورهای منطقه و فرآیند سازش اعراب و اسرائیل 
ارائ��ه می دهد. در بخ��ش دوم اهمی��ت جهانی آب، 
بخش س��وم ویژگی ه��ای خاورمیانه عرب��ی و منابع 
آب آن، بخ��ش چهارم ابع��اد و چگونگی بحران آب 
در خاورمیانه، بخش پنجم، شش��م و هفتم به ترتیب 
وضعی��ت بحران آب در منطقه نی��ل، رود های دجله 
و ف��رات، اردن، حاصبانی، لیتانی، یرموک، بانیاس را 
توضیح داده و بخش هشتم به اهمیت جهانی آب در 
حفظ و تداوم موجودیت اسرائیل پرداخته و باالخره 
بخش آخر که نتیجه گیری بحث های مطرح ش��ده در 

کتاب است.

"مسعود شفیعی" در کتاب  منابع آب در جهان و 



منطقه خاورمیانه با تأملی بر وضعیت ایران )1391(، 
به ارائه تصویری جام��ع از وضعیت منابع آب جهان 
با تمرکز بر ش��رایط منطقه خاورمیانه می پردازد. در 
مقدمه این کتاب با اش��اره به این که تاکنون بیش��تر 
اطالعات��ی که درب��اره مناب��ع آب ایران ارائه ش��ده، 
صرف��اً وضعیت منابع داخل��ی را موردتوجه قرار داده 
و مطالعه روندهای جهانی و بررس��ی های مقایسه ای 
با س��ایر کش��ورها، کمتر موردتوجه بوده    آمده است: 
ازای��ن رو در ش��رایط فعلی که با افزای��ش جمعیت، 
مص��ارف صنعتی، کش��اورزی و عموم��ی آب فزونی 
یافت��ه، ارزیاب��ی دقیق وضعیت منابع آب کش��ور در 
مقیاس جهانی و منطقه ای بیش از گذش��ته ضروری 
به نظر می رس��د. اطالعات ارائه شده در این کتاب که 
در قال��ب فصولی با عناوین جای��گاه آمار و اطالعات 
در مباح��ث مرتبط با مناب��ع آب، مفاهیم و تعاریف، 
روش به کاررفت��ه در محاس��به منابع آب کش��ورها، 
وضعیت منابع آب جهان به تفکیک کش��ورها، مرور 



منطق��ه ای منابع آب جهان، ن��گاه تفصیلی به منابع 
آب در خ��اور نزدی��ک و خاورمیان��ه وضعیت منابع 
آب در ایران تنظیم ش��ده  اس��ت، می تواند به عنوان 
یک مرجع س��هل الوصول مورداس��تفاده متخصصین 
و سیاس��ت گذاران حوزه آب در کش��ور قرارگرفته و 
هم چنی��ن برای ارتقای آگاهی های عمومی در زمینه 

منابع آب، استفاده شود.

 "دولتی��ار و گ��ري"در کت��اب  سیاس��ت آب در 
خاورمیان��ه )1389(، به  دنبال آن هس��تند تا موانع 
پیش روی کش��ورهای منطقه را ب��رای نائل آمدن به 
یک توافق و س��ازمان دهی جمعی شناس��ایی کنند. 
دامنه این پژوهش ش��امل رودخانه های بین المللی، 
سفره های آبی برون مرزی و مشترک بین چند کشور 
در منطق��ه خاورمیانه اس��ت. منطق��ه ای که در آن 
دسترس��ی بدون مانع به منابع آب شیرین با مسئله 
بقای ملی گره خورده اس��ت. به نقل از نوشتار حاضر، 
آب به مثابه مایه حیاتي است که مسیر تاریخ انسان را 



تحت تأثیر جدي قرار داده است. فراواني آب جوامع 
را قادر ساخته تا به شکوفایي و پیشرفت دست یابند 
و برعکس، کمبود آن باعث ش��ده ک��ه جوامع دچار 
رکود و پسرفت شوند. نگارنده در ادامه از چشم اندازي 
چندبعدی به پنج رهیافت اصلي درباره هیدروپلیتیک 
اش��اره کرده اس��ت که رهیافت امنیت��ي، اقتصادي، 
حقوقي، تکنولوژیکي و زیست محیطی ازجمله آن ها 
اس��ت. درحالی که هرکدام از این رهیافت ها مس��ئله 
آب را به وض��وح موردمطالعه قرار داده اند اما رهیافت 
پنجم مسائل مربوط به آب را مشخص تر و روشن تر، 
آن طور که امروز جلوه می کند، موردبررسی قرار داده 

است.

"عبدالعزیز خالد فضل اهلل ش��رف الدین" در کتابی 
که تحت عنوان اس��رائیل و س��ودان: طمع های کهن 
و رویارویی نوین )1394(، به رش��ته تحریر درآورده 
اس��ت به تحرکات رژیم صهیونیس��تی براي غلبه بر 
آس��یب پذیری سرزمینی و کمبود ش��دید آب اشاره 



دارد و داده ه��ا و داوری ه��ای مفی��د و اس��تواري را 
ارائه می کند که اطالع از آن ها براي تصمیم س��ازان 
و تصمیم گیران، بس��یار اهمی��ت دارد. آنچه مطالعه 
کتاب ) اسرائیل و سودان: طمع های کهن و رویارویی 
نوین( را ضروري می کند این است که  نویسنده کتاب 
از دانش و اطالعات گسترده ای در خصوص تحوالت 
سیاست خارجی رژیم اشغالگر قدس برخوردار است 
و اس��تنادات دقیق او، خود، مجموعه ای مس��تند از 
تصمیمات مقامات اسرائیلی و تحرکات آن ها در حوزه 
سیاس��ت خارجی است. نکته دوم که مطالعه این اثر 
را ضروري می نماید این اس��ت که دکتر شرف الدین 
به سیاس��ت های اخیر یا اظهارات مقامات اس��رائیلی 
اکتفا نمی کند بلکه کوش��ش های راهبردي اسرائیل 
طی 60 س��ال اخیر را موردتوجه قرار داده و عالوه بر 
اظهارات به اقدامات مقامات رژیم صهیونیس��تی نیز 

نظر می دوزد.

تحقیقی با عنوان بررس��ی رابطه هیدروپلیتیکی 



میان چهار کش��ور ایران، عراق، س��وریه و اس��رائیل 
ک��ه بارزتری��ن ویژگ��ی آن عدم همگرایی سیاس��ی 
اس��ت، تاکنون انجام نشده است. با توجه به موقعیت 
ژئوپلیتیکی منطقه خاورمیانه هدف پژوهش بررسی 
روابط سیاسی و امنیتی بین چهار کشور ایران، عراق، 

سوریه و اسرائیل از دیدگاه هیدروپلیتیک می باشد.

این اثر  بر آن اس��ت تا تأثیر بحران آب در روابط 
کشورها و تأثیری که بر منافع ملی آن ها می گذارد را 
به صورت علمی و موش��کافانه بررسی کرده و در این 
راس��تا موانعی که باعث عدم همگرایی سیاسی میان 
کشورها شده را برشمرده و راهکارهایی که می تواند 
باعث دس��تیابی به اهداف تعریف ش��ده در سیاست 
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فصل دوم



مقدمه

رقابت ه��ای ژئوپلیتی��ک نقش بس��یار مهمی در 
همگرای��ی واگرای��ی گروه بندی های منطق��ه ای ایفا 
می کن��د. تأثیر عوامل س��رزمینی بر رفتار سیاس��ی 
دولت ها موضوعی قدیمی اس��ت که از دوران باستان 
به آن توجه ش��ده است. به عنوان مثال، ارسطو معتقد 
بود که بهترین موقعیت جغرافیایی برای یک کش��ور 
زمانی فراهم می ش��ود که اراض��ی آن جلگه ای بوده 
و توس��ط بلندی هایی محصورشده باشد. یا فردریک 
راتزل، دانش��مند آلمانی در قرن نوزدهم معتقد بود 
ک��ه دولت به معنی واقعی کلمه، ش��بیه گیاه اس��ت 
و ش��امل فرایندهای بیولوژیک��ی گیاهان و جانداران 
می گ��ردد. ریش��ه دولت ها در خ��اک )جغرافیا( قرار 
دارد و ه��ر دول��ت ب��رای بق��ا و بهتر زیس��تن باید 



خاک های مرغوب را تس��خیر کند ی��ا آن ها را تحت 
نفوذ خود درآورد. جغرافیا و رفتار سیاس��ی دولت ها 
از یکدیگ��ر جدایی ناپذیر هس��تند ام��ا آنچه جوهره 
اصل��ی تحلیل های ژئوپلیتیک اس��ت هم��ان رابطه 
قدرت سیاسی بین المللی با محیط جغرافیایی است. 
رویکرده��ای ژئوپلیتی��ک با نوع چین��ش مهره های 
شطرنج جهانی و بسته به برداشت دولت ها از ماهیت 
این تحول تغییر می پذیرند. مکان جغرافیایی کشورها 
به عنوان محی��ط نهادی دول��ت، محدودکننده و در 
بعضی مواقع تعیین کننده رفتارهای سیاس��ی است؛ 
یعنی اینک��ه دولتمردان و سیاس��تمداران مجبورند 
در چارچوب عوامل جغرافیای��ی عمل نمایند. مکان 
جغرافیایی برای دولت ها در راس��تای سیاس��ت های 
آن ها چالش یا فرصت ایجاد می کند. به کالم س��اده، 
رابطه محیط باقدرت و سیاس��ت در این نکته نهفته 
است که یک قدرت و دولت در یک مکان جغرافیایی 
خ��اص تا چه ح��د در زمان خاصی توانای��ی انتقال، 


