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  چكيده

خطرناك از  خليج فارس به يكي از عناصر موجد وضعيتي بحران آب با گذشت زمان در منطقه
يك عامل  ،اي نه چندان دور رسد كه در آينده و اين امر محتمل به نظر مي لحاظ سياسي تبديل شده

. ر سازدمحيطي مثل كمبود آب ممكن است به تنهايي مسير را براي ايجاد تنش سياسي هموا زيست
 يرهاي حوزهثير آن بر امنيت كشوأبحران آب و ت اهميتبر  تأكيدبا  ،در اين راستا نوشتار حاضر
  كشورهايثير بحران آب بر امنيت أت پاسخ به اين پرسش است كهي  خليج فارس در پي ارائه

 اي در جهت رفع بحران آب و دفع ناامني وهاي منطقهراهكار خليج فارس چيست و چهي حوزه

اي و استفاده از روش  بر سطح تحليل منطقه تأكيدشده است؟ اين مقاله با  اتّخاذي ثباتي سياسبي
و در  مدتكمبود آب در بلندي مسألهب فرضيه بر اين اعتقاد است كه در قال ،تبييني - توصيفي

رسد شرايط  محيطي آب تبديل شده كه در اين صورت به نظر مي به بحران زيست ،صورت تداوم
هاي اين  با اين حال، يافته. خليج فارس محتمل باشدي نهايتاً تخاصم بين كشورهاي منطقه تعارض و

بهينه از برداري  بهره :هاي مديريت جمعي در قالب همكاري مانند دهد كه شيوه پژوهش نشان مي
برداري از  هاي بهره گذاري عمومي در زير ساخت سرمايه ،خليج فارسي منابع آبي مشترك در منطقه

هاي  هاي زائد و همكاري آوري آب هاي جمع سرويسي توسعه ،تصفيه كردن آب دريا ،منابع آبي
و  طي آبمحي زيست غلبه بر بحران بر روند جلوگيري و ،اي آميز نهادها در سطح منطقه مسالمت

  . ثيرگذار استهمكاري در ايجاد ثبات سياسي تأ
  

  هاواژهكليد
  .خليج فارس، زيست، خاورميانهبحران آب، امنيت، محيط

                                                            
* E-mail: farghavani@shirazu.ac.ir 
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مه مقد  
عاع جتماعي را تحت الشّست كه بسياري از وجوه زندگي فردي و اا ايامنيت مفهوم پيچيده

امروزه باالخص بعد  ،نظر بوده آن مد نظامي بعد سياسي و اگر در گذشته صرفاً و دهدخود قرار مي
محيطي قرار گرفته است، ابعاد اقتصادي، زيست توجهابعاد نويني از آن مورد  ،از جنگ جهاني دوم

محيطي امنيت هاي اخير مورد بحث و بررسي است؛ به عنوان مثال، بعد زيستسال طي ،و اجتماعي
 شديد اكولوژيك منطقه و تشديد بحران در طيهاي به آلودگي توجهخليج فارس با ي در منطقه

هاي طلبد؛ در همين راستا رهيافترا مي بيشتري از سوي كشورهاي منطقه توجه ،هاي اخيرسال
      در رهيافت. دهنده ميامنيت ارائي هاي متفاوتي دربارهچوبچار ،محيطي و امنيتيزيست
طبيعت و ي ت نادرست در ادارهمديري يكمبود آب معضلي است كه از شيوه˓محيطيزيست
در رهيافت  .شودناشي مي ،اسبرداري از اين منابع حسدر بهره هاي نامعقول و ناپايدارسياست
 يك معضل استراتژيك و و كمبود آنيك منبع قدرت ، اعتقاد اصلي بر اين است كه آب ،امنيتي

و در پي آن  دهدرا تحت تأثير قرار ميها ملّتاجتماعي و اقتصادي است كه ي حياتي براي توسعه
    توانمي به معضل كمبود آب با چنين رويكرد رئاليستي. كندها را تهديد ميقدرت سياسي آن

خود را براي  ،براي رفع نيازهاي كنوني و آينده آبمستمرّ تأمينبيني كرد كه كشورها براي پيش
بر منافع و  تأكيدو با  مسأله به اين ي امنيتيسنّتبا نگاه به عبارتي،  .كنندجنگ با يكديگر آماده مي

شود كه كمبود آب، معضل مهم نه تنها ميزان قدرت كشورها در يك ساختار آنارشيك پيشنهاد مي
شود كه به ايجاد  تلقّيي جهاني اي وحتّبلكه به معضلي مهم در سطح منطقه ،يدر بحث داخلي و ملّ

سيسات آبي ا بايد گفت كه حمالت نظامي به تأما. خشونت و تحريك و جنگ منجر خواهد شد
  گرايي از ديدگاه واقع .تواند ابزاري سياسي باشد كه در جنگ استفاده شودمي كشور مقابل،

 ؛كندمثبتي برقرار مي يرابطه ،كمبود منابع و ايجاد كشمكش و نزاعي مسألههاي جهان بين سياست
مناقشات منابع آبي به ي همه  البتّه. تاريخ بشر سرشار از جنگ بر سر منابع است ،از اين منظر

هاي ، مذاكره و راه حلتفكّرمناظره،  ،مباحثه در واقع اكثراً،	شودآميز منجر نميكشمكش خشونت
وضوع امنيت آب از چشم نظر قرار دادن م با مد. را در پي دارد) آميزمسالمت(غير خشونت آميز 

هاي كها و محرّقابليت تبديل به فرصت ،ها و مشكالترسدگرفتاريبه نظر مي ،محيطيانداز زيست
  .صلح داشته باشد يقدرتمند براي ارتقا

هاي ژئوپليتيك بسياري دارد و به همين خاورميانه يكي از مناطق جهان است كه برجستگي
خاورميانه شامل تعدادي از  .اي وجود داردمنطقهاي و فرامنطقه در هم تنيدگي منطقهدر اين خاطر 

قسمتي از . شامات خليج فارس وكشورهاي شمال آفريقا قرار دارندي كشورهاست كه در حوزه
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هاي اند و از اين منظر دولتداده خليج فارس به خود اختصاصي خاورميانه را كشورهاي حوزه
به (با بحران آب  جغرافياي گرم و خشك قرار دارند كه طبيعتاًي فارس در محدودهخليج ي حاشيه

مواجه هستند؛ آب شيرين و قابل مصرف در اين ناحيه ) مدتعبارتي كمبود شديد آب در طوالني 
اين  ،روند صعودي را طي كند ،آيد و اگر اين مشكلدست ميه ه براي آشاميدن به سختي بخاص

در اين راستا . ي نيز مطرح شودهاي نظامگيرد و ممكن است راه حلي به خود ميبحران حالتي جد
آب را مورد ي معضالت و مشكالت عرضه 1980 ياز اواسط دهه 1شوراي همكاري خليج فارس

ص شدن اين با مشخّ .مطالعه قرار داده و تالش كرده يك استراتژي محدود را تدوين و بررسي كند
خليج فارس با معضالت مشابه آبي مواجه هستند، بنابراين ي كشورهاي حوزهي وضعيت كه همه

كه  مسألهاين  البتّه. مورد نياز است ،اند كه يك استراتژي آبي خليج فارس محورقان متقاعد شدهمحقّ
 ،شودنزاع در منطقه براي ضربه زدن به دشمن به كااليي استراتژيك تبديل مي آب در مواقع جنگ و

اين ي اي جديد نيست چرا كه حتّاستراتژيك آب در زمان جنگ پديده اهميت .ناپذير استانكار
به خصوص تخريب هدفمند  ،ارسدر جنگ خليج ف محيطي فاجعه آميزپيامدهاي زيست( مسأله
به اين نظريه منجر شد كه ميان آب و جنگ پيوندهاي زيادي  ،)آبي سيسات عرضهها و تأسامانه

كشورهاي واقع در (خليج فارس ي در مناطق خشك و كم آب جهان به ويژه منطقه اوجود داشته ام
كمبود منابع آب نه تنها به شكل مقطعي موجب جنگ و نزاع نيست بلكه سبب رقابت ) اين حوزه
بازي با حاصل جمع (عي هاي فرهنگي و اجتماعي آب را به بازي جمهاست و ارزشبين دولت

   .كندتبديل مي )جبري مضاعف
ي ثير آن بر امنيت كشورهاي حوزهبحران آب و تأ اهميتبر  تأكيدنوشتار حاضر با  ،بنابراين

ثيري بر امنيت كشورهاي حوزه ه اين پرسش است كه بحران آب چه تأخليج فارس در پي پاسخ ب
ثباتي بي اي در جهت رفع بحران آب و دفع ناامني وخليج فارس داشته و چه راهكارهاي منطقه

كمبود آب در بلند  يمسألهبا در نظر داشتن اين مفروض كه شده است؟  آن اتّخاذسياسي ناشي از 
رسد شرايط شود، به نظر ميمحيطي آب تبديل ميبه بحران زيست ،و در صورت تداوم مدت

هاي با اين حال شيوه. ارس محتمل باشدخليج في تخاصم بين كشورهاي منطقه نهايتاً تعارض و
خليج ي برداري بهينه از منابع آبي مشترك در منطقهمديريت جمعي در قالب همكاري مانند بهره

 ،تصفيه كردن آب دريا ،هاي بهره برداري از منابع آبيگذاري عمومي در زير ساختسرمايه ،فارس
ها در سطح هاي مسالمت آميز نهادد و همكاريهاي زائبآآوري هاي جمعسرويسي توسعه

                                                            
1.GCC 
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 ،و همكاري در ايجاد ثبات سياسي محيطي آبزيست غلبه بر بحران بر روند جلوگيري و ،ايمنطقه
  .ثير گذار استتأ

به دو جزئي بودن  توجهاين نوشتار در بخش نخست با  ˓حاضري با هدف واكاوي فرضيه
ثير بحران آب بر امنيت تأ ،باتكيه بر مكتب كپنهاگ ،پس از بررسي نظري ،پرسش مطروحه
محيطي آب در زيست بحران –اي در خليج فارس امنيت منطقه -(خليج فارس ي كشورهاي حوزه

مرتبط با قسمت  )زيست خليج فارسبحران آب تهديدي فراروي امنيت و محيط –خليج فارس 
بحران آب در خليج فارس مرتبط با  ها و راهبردهاي حلّسياستي و درنهايت ارائه ،ل پرسشاو

 .محورهاي اصلي مورد بحث در اين نوشتار است ،قسمت دوم پرسش

در خصوص موضوع مورد بررسي كه برخي از اين منابع در  ،در منابع موجود: تحقيقي پيشينه
ها و چالش( بحران آب در خاورميانهي؛ مقاله :مانند است، نوشتار حاضر استفاده شده

هاي آماري و با تكيه بيشتر متمركز بر داده كه )1389( خدا رحم بزي و ديگراني نوشته)راهكارها
جهان عرب در  ؛كتاب خاورميانه بوده و دري كشورهاي منطقه ها و با محوريت كلّبر شاخص

بيشتر مطالب  تأكيد )2009(ژرژ موتن ي نوشته ،آميز وتعارض برانگيز آبمقابل چالش مسالمت
است كه مشتمل برپيش  ،قابه خصوص در شمال آفري ،جغرافيايي چندين كشور عربيي بر حوزه
از كشور هاي  نوشتار حاضر عالوه بر تمركز بر جزئي ،در حالي كه ؛هاي آماري استبيني داده

به  توجهآماري تكيه نكرده بلكه در نظر دارد تا با  - نه تنها به وصف تاريخي خليج فارسي منطقه
   گرچه منابعي كه ذكر ي مورد نظر ارائه دهد؛مسأله مسالمت آميز در حلّي يك ايده ،مباني امنيتي

  .هاي قابل اعتنايي بودندصهها رفت نيز واجد مشخّآن
تهديد ي مسأله  جزئياصغر افتخاري به تحليل ي نوشته كالبدشكافي تهديد ؛همچنين در كتاب
را به عنوان ) به ويژه كمبود آب(محيطي ا نوشتار حاضر تهديدات زيستام .پرداخته شده است

 .ها و اقدامات نوين در اين حوزه خواهد شدپردازيكرده است كه موجب ايده تلقّينوعي فرصت 
بهبود وضعيت هايي مبني بر راه حل ،صلح آبي در باالترين سطح در خاورميانهي اگر چه در مقاله

ا اين نوشتار در پي بهبود شرايط با نگاهي تركيبي كشاورزي در رفع كمبود آب مطرح شده است ام
خليج ي ي كشورهاي منطقهمحيطي و روابط فراملّبه چندين حوزه از جمله مسائل امنيتي زيست

تبييني براي تشريح  -توصيفي اي، از روش بر سطح تحليل منطقه تأكيددر اين مقاله با . فارس است
  .مسائل استفاده شده است
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  نظري مبناي .1
مك  :توان به افرادي همچوناز نظريه پردازان مكتب كپنهاگ در باب مطالعات امنيتي مي

اين مكتب، امنيتي ساختن و امنيت  از جمله مفاهيم مهم.سوئيني، الي ويور و باري بوزان اشاره كرد
باري بوزان در خصوص امنيت  .داندآن را مركز ثقل علمي اين مكتب ميكه بوزان  اي استمنطقه

بايستي امنيت را برابر با رهايي از تهديد تعريف نمود و از نظر وي امينت در نبود  :معتقد است كه
به تعريف امنيت در دوران جنگ سرد كه  ˓اين تعريف. شوددرك مي ،ديگري به نام تهديدي  مسأله

نزديك است، ولي بوزان امنيت را پس از جنگ سرد، ديگر در  ،تك بعدي و مورگنتايي بود مضيق و
امنيت را بايد چندبعدي نگريست به « :و بر اين عقيده است كه كندي تعريف نميسنّتنبود تهديد 

      اي در يك محيط امنيتي چند بخشي نيازمند رويكرد عبارتي به سه دليل، تحليل امنيت منطقه
        سياسي، نظامي، (هاي مختلف ، در هم تنيدگي طبيعي بخشنخست: چند وجهي خواهد بود

سازان به ارتباط موضوعات مختلف به ، تمايل سياستدوم). محيطي، اجتماعي و اقتصاديزيست
كوشند موضوعات و مسائل كه نهادهاي امنيتي در يك منطقه مياينسوم يكديگر در يك تصوير و 

  ).Buzan˓2000:13-22( »خود مورد بررسي و ارزيابي قرار دهند ژئوپليتيكرا در چارچوب 
مردم، دركتاب  2باري بوزان  توسطبراي نخستين بار  1»ايامنيتي منطقهي مجموعه«مفهوم 

المللي و بين يوي بر اين باور است كه از آنجا كه سطوح تحليلي ملّ. مطرح شدها و هراس دولت
مناسب باشند، لذا وجود يك سطح تحليل  ،توانند براي تجزيه و تحليل مسايل مربوط به مناطقنمي

سطح تحليل ميانه را تالشي در ي بوزان منظور از ارائه. ميانه براي اين منظور ضروري خواهد بود
در اين رابطه به  البتّه .داندمي) نظام بين الملل( جهت پر نمودن شكاف ميان سطح دولت و سيستم

ليل ميانه زماني سطح تح ،كه چرا ؛شودي اشاره ميوابستگي امنيت منابع و محيط در قالب امنيت ملّ
  .شود توجه يسطح تحليل ملّيابد كه ابتدا به قابلبت تبيين وتحليل مي

امنيت  ،ها در اين مفهوم ادغام شده استكه كمتر از ساير جنبه يامنيت ملّي جديدترين جنبه
كه براي ساختن  امنيت منابع هم شامل دسترسي به منابع غير قابل تجديد. محيطي است/ منابع 
باشد و مي) هاي فسيليعدني استراتژيك و سوختم مواد :مانند(هاي تسليحاتي ضروري است نظام

از  .گيردميبررا در ) غذا و آب :ياز براي حفظ زندگي مثلمورد ن(ترسي به منابع قابل تجديد هم دس
 محلّي كنندهت تهديدحيات و تغييراي هاي تهديد كنندهطرف ديگر امنيت محيطي شامل آلودگي

                                                            
1.Regional security complex 
2.Barry Buzan 
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ي نازك شدن اليه ،زميني گرم شدن كره ،ترين نمودهاي آنمهم شود كهزندگي طبيعي انسان مي
  . جنگل زدايي جهاني و ضايعات سمي است ،هاي اسيديناوزن و بارا

 

  

  

   

  

  منابع و محيطارتباط بين روندهاي امنيتي . 1شكل 
  )135-145: 1377˓ماندل(

ني بر امنيتي كردن بر مبناي نگرش باري بوزان مب: مطالب فوق ذكر دونكته الزم استدر كنار 
شود كه در نهايت رات سياسي متفاوتي از رخدادها نزد بازيگر يا بازيگران ايجاد ميتصو 1،رخدادها

بحران  :اسيت باال از قبيللذا كاربرد واژگان با حسها منجر شده و به افزايش احساس ناامني بين آن
اسيت بيشتر اي با حسدر اين نوشتار گاه از عنوان بحران به مثابه واژه(يابد ا خطر موضوعيت ميي

نظر بوده و احتمال وقوع تنش وجود داشته اما  براي كمبود آب استفاده شده كه بعد امنيتي آن مد
كي بر بعد غير آب نام برده شده كه متّ يمسألهيين چون موضوع يا اسيت پاگاه از واژگان با حس

  .)69: 1385˓افتخاري(3 .)است و احتمال بروز همكاري وجود داشته است 2امنيتي
 ،امنيتي مسألهدر پيوند با  ˓بحران آب ،اسيت باالتركمبود آب و با حسي مسألهرسد به نظر مي

اين نوع  ،چراكه ؛شودمي تلقّي -خليج فارسي ه در منطقهخاص -به در خاورميانهيك تهديد مترقّ
باره و دفعي نبوده و عنصر زمان اين پديده به يكاي تاريخي است و رخ دادن تهديد داراي شناسنامه

 4مند به اين مطلب كه چنين تهديداتي مقوالتي زمينه توجهبا  .در اين خصوص قابل بررسي است
ي در ايجاد اقليم در اين باب تغييرات جو(يند زماني شوند و فرآنميباره پديدار هستند كه به يك

  5.در اين باب مشهود است) خاورميانه در گذر زماني خشك براي منطقه 

                                                            
1.Securitization 
2.Desecuritization 

 )Waver˓1998:38-69:(اين مطلب تلخيصي است از. 3
4.contextual 

5 
 )125- 123: 1385˓افتخاري: (تلخيصي است از.

نامناسب توزيع 
منابع و مشكالت 

 محيطي

انتساب مشكالت 
 به اقدامات بشر

كاهش منابع 
-وكيفيت محيط

 زيست

افزايش نفوذ ساست 
 فراملّي يا فرو ملّي

شكست تالشهاي 
يك جانبه 

 دربرابرمشكالت
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  ممكن است در سطح سيستم  ،محيطيمانند بعد زيست ،در اين رابطه بررسي هر بعد امنيت
حيطي بيشتر از موضوعات امنيت م. قرار دهد عاع خودساير ابعاد امنيت را نيز تحت الشّ ،المللبين

ها ي مختلف نيز در اين زمينهنافع ملّداراي حالت جهاني است و مبادالت ميان م ˓مسائل امنيت منابع
تر به نظر ها آمادهملّتكمتر به صورت حاصل جمع صفر بوده وبه همين جهت براي همكاري ميان 

چنين موضوعاتي با چارچوب  توان گفت كه درمي مسألهپس با نگاهي جامع به اين . رسندمي
تر آيند و همانگونه كه پيشتمام سطوح تحليل به صورت زنجيروار به دنبال يكديگر مي ˓ژئوپليتيك
اي خواهد ي و منطقهناگزير از تفسير سطوح ملّ ،المللي و نگرش جهاني مسائلتحليل بين ،ذكر شد

همه  شود تا نگرشي نسبتاًدر اين راستا تالش مي. نرسد ل چنين به نظردر نگاه او ،هرچند ؛بود
محيطي در مورد مسائل زيست ،بنابراين بررسي .جانبه در خصوص موضوع اين نوشتار ارائه شود

گيرد و تلفيق دو موضوع كمابيش صورت امنيتي نيز به خود مي ،بحراني آب در شرايط احتماالً
خليج فارس ي اي مشترك بين كشورهاي حوزهمسأله ،ايزيست و امنيت، در سطح منطقهمحيط
كشورهاي اين منطقه ي همه ،خليج فارسي منطقه بنابراين به دليل موقعيت ژئوپليتيك خاص .است

برخورد با موضوع و ي چه در مرحله -با كمبود آب از گذشته تا به حال مواجه هستند كه اين مهم
پس . كندكشورهاي اين منطقه را درگير مي يبه طور ناگزير همه -چاره انديشيي چه در مرحله

در اين  البتّه .بررسي كرد الملليي و هم بينالزم است اين موضوع را هم از نظر سطح تحليل ملّ
  .اي استبيشتر بر سطح تحليل منطقه تأكيد ،نوشتار
  

  خليج فارسي ثير بحران آب بر امنيت كشورهاي منطقهتأ. 2
  اي در خليج فارسامنيت منطقه .1.2

گيري شكل خليج فارس، باعثي هاي امنيتي در منطقهها، ساختارها و بهم پيوستگيويژگي
بر اين اساس، امنيت اين كشورها را  ين منطقه شده است؛اي از روابط امنيتي ميان كشورهاي اشبكه
ل در وضعيت يكي از هر گونه تغيير و تحو ،اي كهبه گونه ؛ر نمودتوان جدا از يكديگر تصونمي

خود تشكيل يك  يبه نوبه مسألهاين . دهدثير خود قرار ميسايرين را تحت تأوضعيت  ،كشورها
از سوي ديگر اين امر، . شوددر اين منطقه را باعث مي »ايامنيتي منطقهي زير مجموعه«مجموعه يا 

بدين ترتيب و در . ميان اعضاي اين مجموعه شده است »وابستگي متقابل امنيتي«منجر به ايجاد 
ها در سطح منطقه نيز فوق، بايد پذيرفت كه مقابله با تهديدات و چالشي مسألهصورت پذيرش 

اين  حلّ ،بعدي اعضاي اين مجموعه صورت پذيرد و در مرحلهي نخست بايد با حضور همه
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تمامي اعضاي مجموعه و در قالب مديريت امنيتي ها تنها با يك اقدام دسته جمعي از سوي چالش
 .پذير خواهد بوددسته جمعي امكان

امنيتي ي خليج فارس به عنوان يك مجموعه يا زير مجموعهي در صورت تعيين منطقه
رسد اعضاي اين مجموعه از يك سو در جهت تنظيم روابط امنيتي ميان خود و اي، به نظر ميمنطقه

ناگزير از تعامل،  ،ايهاي درون و برون منطقهقابله با تهديدات و چالشاز سوي ديگر در جهت م
امنيتي ي زيرا در يك مجموعه .باشندهمكاري و اقدام دسته جمعي با مشاركت تمامي اعضا مي

با اين حال . امنيت الزم و ضروري است تأمينجهت مديريت و  مشاركت تمامي اعضا در ،ايمنطقه
خليج فارس به عنوان يك مجموعه يا ي هدف اصلي در اين نوشتار بحث در خصوص تبيين منطقه

خليج فارس را بايد جزء ي هر چند به درستي منطقه. اي نيستامنيتي منطقهي زير مجموعه
شكارا از آ ،الت امنيتي اين منطقهزيرا تحو ،اي خاورميانه به حساب آوردامنيتي منطقهي مجموعه

هدف عمده اين وجود  با. ثير گذار استپذيرد و همچنين بر آن تأمي ثيرخاورميانه تأي تمام منطقه
 :مانند ،استفاده از برخي ويژگيهاي اين نظريه ،ايامنيتي منطقهي در استفاده از مفهوم مجموعه

كه در جهت تبيين  ميان اعضا است و نيز وجود الگوي دوستي و دشمني »وابستگي متقابل امنيتي«
گيري يك ها همچنين باعث شكلاين ويژگي. روداي به كار ميامنيتي منطقهي يك مجموعه

ي جمهوري اسالمي و بنابراين حتّ شودخليج فارس ميي امنيتي ميان كشورهاي همسايهي مجموعه
اي و چگونگي برخورد با اقدامات اين هاي منطقهتهديدات و چالش ايران را نيز در تجزيه و تحليل

پس از تعيين خليج فارس به عنوان يك مجموعه، براي تنظيم روابط امنيتي . كندها كمك ميكشور
اي از سوي هاي درون و برون منطقهميان كشورهاي عضو از يك سو و مقابله با تهديدات و چالش

الگوي پيشنهادي مبتني بر مشاركت و همچنين . كارآمد نياز استديگر، به يك سيستم امنيتي 
اي در شكل بندي بازيگران منطقه بر اساس اين الگو، به هر ميزان. تمسئوليت امنيتي چند جانبه اس

هاي موجود كاهش يافته و زمينه براي  ثباتيري داشته باشند، بيساختار امنيت خليج فارس نقش مؤثّ
  .شود فراهم مي ايايجاد ثبات منطقه

ي داشته كه تا به حال بيشتر وجه فنّ ران آبهاي پيشنهادي در خصوص رفع بحراه حل البتّه
ي اعتمادي كشورهاي حوزههمچنين گاه بي ˓ها گذاشته استهاي گزافي را بر دوش دولتهزينه

با دشواري اي را هاي منطقهبه توافق مشترك در راستاي همكاريرسيدن  ،خليج فارس به يكديگر
طبيعي جلوگيري كند ي تواند از يك فاجعهمي در صورتي كه اين همكاري .روبرو ساخته است

)Mutin˓2009:3-4(. خليج فارس تهديدات بسياري وجود دارد ي در حال حاضر در سطح منطقه
هديدات همچنين به عنوان عوامل اين ت. ليه و مشترك كشورهاي منطقه استهاي اوكه جزء نگراني
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گيري هر گونه نظم امنيتي جديد نطقه، به عنوان مانعي در جهت شكلامنيت در م يثبات كنندهبي
هاي ، تكثير سالحميان دولتي، جنايات سازمان يافتهي و منازعات تهديدهاي فراملّ .كندنيز عمل مي

از  ،هاي غيرقانونيبحران آب و مهاجرت :محيطي مانندتار جمعي، بالياي بهداشتي و زيستكش
  .)235-210،صص1378بوزان،(شوند اين عوامل محسوب ميي جمله

ها در آنز سوي كشورهاي عضو مجموعه، تعامل ا يبنابراين فارغ از هرگونه برداشت
ها باشد، برخاسته از يك ضرورت و نياز آني بيش از آنكه تابع اراده ،چارچوب يك نظم امنيتي

پيوسته و به بر اين اساس كشورهاي اين منطقه در يك سيستم امنيتي به هم . مشترك خواهد بود
اين امر بيش از هر . برندمي ه سرر از وابستگي متقابل امنيتي ميان يكديگر بثّعنوان يك مجموعه، متأ
 تأمينهاي موجود و نيز است كه تنها راه مقابله با تهديدات و چالش مسألهچيز ديگر بيانگر اين 

امنيت و حفظ ثبات در منطقه، استفاده از سازوكاري است كه در آن تمامي اعضا و با مشاركتي همه 
استفاده از سيستم امنيتي دسته جمعي اين فرصت و امكان را در اختيار . جانبه حضور داشته باشند

  .ار خواهد دادكشورهاي منطقه قر
  

  خليج فارسي محيطي آب در منطقهبحران زيست .2.2
ميليارد نفر، يا  1.2در حدود . ثير قرار داده استه را تحت تأآب در حال حاضر هر قاركمبود 

ميليون نفر  500و  كننديك پنجم از جمعيت جهان، در مناطق كمبود فيزيكي آب زندگي مي تقريباً
ميليارد نفر، يا تقريبا يك چهارم جمعيت  1.6 .شدن به اين وضعيت قرار دارند در حال نزديك

برداري از آب براي بهره هاي الزمآن كشورها فاقد زيرساختكه (ادي جهان، با كمبود آب اقتص
اره براي هفت ميليارد نفر آب شيرين در اين سي .روبرو هستند) هاي آب هستندها و سفرهرودخانه

آلودگي  ˓ي توزيع بيش از حد در مناطقي خاصا به دليل عدم توزيع يكنواخت و حتّاموجود دارد 
مبود آب و در خصوص ك. اداره كردن آن سخت شده است ،آب ها و هدر رفتن بيش از حدآب
  : توان به موارد زير اشاره كردهزاره ميي هاي اهداف توسعهثيرات آن بر دستاوردأت
هاي اليتكشاورزي، صنعت، و ديگر فع(مصارف خانگي و توليد دسترسي به آب براي . 1

  .ثير مستقيم بر فقر و امنيت غذايي استداراي تأ ،)دياقتصا
2.خشكسالي، قطحسالي :ا اغلب عودكننده، از جملهبروز حوادث فاجعه بار ام.  
  .دسترسي به آب، به ويژه در شرايط كميابي منابع. 3
  .به آسيب پذيري مردم فقير به شوك توجهيت منابع آب با مديري هاي عادالنهبرنامه. 4



  1396پاييز و زمستان ، دوم ي الملل، سال اول، شمارهدوفصلنامه سياست و روابط بين                   18

 

و بهبود آب و مديريت فاضالب در شهرك هاي انساني، كاهش خطرات انتقال  دسترسي به آب. 5
  .ماالريا و تب دانگ :پشه از قبيل توسطبيماري 

انسان و اصالح سيستم فاضالب منجر به فشار كمتر بر منابع آب شيرين، كمك به حفظ سالمت . 6
  .زيست استمحيط

هاي تقويت زمينه ،بنابراين ؛ر استثّي مؤالمللهاي بينمبود آب به طور فزاينده برهمكاريك. 7
گذاري بهتر براي به اشتراك  هاي مالي، و يك محيطي براي افزايش بهره وري آب، فرصتورافنّ

  .)Human Development Report˓(2006)مهم است ،مزاياي مديريت آب
ستيابي به اين د ،رات و رقابت براي منابع آبمقرّ آب و هوا، جغرافيا، :هايي نظيرمؤلّفههمچنين 

     شود منابع آب شيرين به وفور يافت مي گاه در كشورهايي اين ،چرا كه ؛كنندمنابع را تنظيم مي
در كشورهاي در حال  حال آن كه .ر خواهد شدثّؤها مانع از بهره برداري ما آلوده شدن آنام   

گزاف خواهد بود ي ن صرف هزينهسخت و متضم ˓دسترسي به آب قابل استفاده ،توسعه
)2015،Freshwater(. مشكل كمبود آب براي هردو دسته از كشورهاي در حال توسعه و  البتّه

فشار منابع آبي را بيشتر  ،افزايش جمعيت و پيامدهاي ناشي از آن. پيشرفته مشكل ساز بوده است
ثير تأ ،كمبود آب ˓به عالوه با تشديد و گسترش پيامدهاي بحران آب بر جوامع بشري. كرده است

اند و با افزايش ي شدهشماري سم بيي موجودات زنده. بي روي اكوسيستم داشته استمخرّ
ها باتالق ،رودخانه شده ها كه باعث تغيير مسيركشاورزي و اقدامات شهرداري ،هاي صنعتياليتفع

انداس اكو سيستم در معرض خطر قرار گرفتهخشك و تخريب شده و كاركردهاي طبيعي حس .
محيطي در سطح جهان است كه هاي زيستترين چالشير اقليم در حال حاضر يكي از مهمتغي

غيير در هاي آزاد جهان و تهاي قطبي، باالآمدن سطح آبرت، ذوب شدن يخحراي افزايش درجه 
ترين مسائل كنوني در اين ميان از مهم .شوندهاي آب و هوايي از پيامدهاي آن محسوب ميآستانه

ويژه كشورهاي  اي كه اكثر مناطق جهان و به مسأله ابت براي دسترسي به منابع آب است؛جهان، رق
  .خواهد كرد اي از چالشوارد ابعاد تازه ،اي نه چندان دورخاورميانه را در آيندهي منطقه
آب به عنوان يك منبع ضروري  ˓هاي اخيردر سال ˓ر در مورد كمبود آبثّبه عوامل مؤ توجهبا 

به توزيع  توجهبه خصوص با  .و غير قابل تعويض به يك نگراني در سطح جهاني تبديل شده است
. تبديل كرده است ،تهديدي منطقه قا و خاورميانه اين منطقه را بهضعيف منابع آب در شمال آفري

توزيع نابرابر آب و  ˓درگيري در منطقه ˓رقابت ˓مشكالت اين منطقه با وجود اشتراك منابع فقير
در اين منطقه  .)Wessels˓2009(دوچندان شده است  ،سياسي و اقتصادي ˓ي مسائل اجتماعيحتّ

ر بودن آب ناشي از متغي هاي ديگري وجود دارد به طوري كه بحران آب در خاورميانه اساساًچالش
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) 133: 1389دولتيار،( م استهاي بسيار نامنظّو هواي آن يعني تغييرات وسيع مكاني دما و بارش
      و  خليج فارس داراي منابع آب سطحي و زيرزميني مشترك بودهي اغلب كشورهاي حوزه

كشورهاي نفت .ه استوجود آوردها به ره منازعات مختلفي را در ميان آنها هموابرداري از آنبهره
كشوري هستند  9عربي جزء پنج كشور از ي حده، قطر عربستان و امارات متّكويت: خيز عربي نظير

در يك گزارش  .) 8: 1389بزي ،(كه در سطح دنيا كمترين منابع آب سرانه را در اختيار دارند 
ند كشور عربي در اين منطقه از خاورميانه و به ويژه چ ،حدنگران كننده از سوي سازمان ملل متّ

دانشمندان رشد جمعيت را از عوامل اصلي . برند و اين تعداد رو به افزايش استكمبود آب رنج مي
اند هاي عظيم بخش كشاورزي را نيز مهم قلمداد كردهاين وضعيت وخيم دانسته و آبياري

)Mutin˓2009:156(.  هكاهش منابع آب در اين مناطق باتغيير اقليم، جهاني استي مسألهبه  توج .
از جمله  - خاورميانه يهايي در سطح جهان منتشر شده كه براي منابع آب در منطقه گزارش اخيراً
افزايش  :هاي مورد بررسي به عواملي مانند گزارش.انداي را اعالم كردهوضع هشدار دهنده - ايران

تغيير اقليم به عنوان ي دهخصوص پديها و به مصرف، ضعف در مديريت منابع آب، خشكسالي
از ديگر عوامل كمبود آب در اين . كنندجود آوردن شرايط بحراني اشاره مير در به وثّعوامل مؤ

 ،با استفاده از منابع تجديدپذير آبي ،به صورتي كه ؛مناطق سوء مديريت و كاهش ذخاير آبي است
 توجهتغيير اقليم مي مخاطراتي كه در نتيجه. بحران هم عبور كرده استي اين منطقه از مرحله

    بدين معنا كه . آيند حساب ميكشورهاي مذكور خواهد بود، به مراتب فراتر از منابع آبي به 
زيست، امنيت غذايي و سياسي هم در معرض تهديد هستند سالمت، محيط :هاي ديگري مانندحوزه

كاهش ي قانونگذاري براي سازگاري كشور با پديدههاي كالن و گذاريو اين امر نيازمند سياست
شايد در  ،كه بحران آب عليرغم فراگير بودن آنتر اينمهم يمسأله. آب و تغيير اقليم استمنابع 

امنيتي نيافته  –ابعاد سياسي  ،خليج فارسي خاورميانه و به ويژه حوزهي هيچ جاي ديگري به اندازه
توزيع نامتوازن اشتراكي و بدون جايگزين بودن منابع آب در كنار مسائلي  ،كمبود طبيعي. است
سوء  ،هاي اين محدوده، نياز به كشاورزيجمعيت و مصارف آبي در كشوري هافزايش بي روي :نظير

ك اين كشورها و فقدان جمعي و تخاصمات ارضي و مرزي و قومي و ايدئولوژي ،يمديريت كلّ
  .اين بحران هستندي از جمله عوامل تشديد كننده ،هاي مشتركبر آبالمللي حاكم قوانين بين
ا اطمينان خليج فارس وخيم باشد امي كمبود آب شايد در بعضي از مناطق دنيا مانند حوزه البتّه

هاي مديريت صحيح آب .رسدوجود نيز چندان معقول به نظر نميصد در صد به كفايت منابع آبي م
به ويژه در برخورد با تغييرات  -اي براي نظارت بر آبهاي منطقهكشورها و سازمانحاد موجود و اتّ

دو 2025پيش بيني شده است كه تا سال  .امري ضروري است -ي آب و هواييو نوسانات جد ،
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سوم از جمعيت جهان ممكن است باكمبود آب مواجه شوند و اكوسيستم در سراسر جهان در 
  .)Water Scarcity,2015(رد معرض خطرات شديدي قرار گي

 توجهوخيم منابع آب از حيث كمبود اين منابع و از نظر عدم امنيت قابل  شرايطتصاوير زير 
   را نشان  ،خليج فارسي به ويژه منطقه ،خاورميانهي فيزيكي و اقتصادي منابع موجود در منطقه

  .دهدمي
 ذخاير آبي ي خليج فارس، عليرغمدركشورهاي حوزه شود؛ديده مي) 1شكل( همانگونه كه در

 ،شوددر تصوير مشاهده مي چنانكه .باشدهشدار مي برداري از اين منابع در حدميزان بهره ،بسيار كم
حاكي از اين امر بسيار شديد است كه  )رنگ قرمز تيره(ميانه خاوري ميزان فشار آب در منطقه
  .محدوديت مضاعف است

  

  
  

   جهانشاخص فشار آب در . 1شكل
Source:WaterGAP2.0décembre1999   

  
هايي است كه در كنار د نياز كشوريمؤ ،فيزيكي جهاني آب در تصوير زير امنيت اقتصادي و

ي در منطقه .هاي الزم براي بهره برداري از آب موجود هستندفاقد زير ساخت ˓كمبود آبي مسأله
بحراني نشان داده شده است  ،فيزيكي آبوضعيت ) ص شدهكه با آبي كمرنگ مشخّ(خليج فارس 

اس منابع ن موقعيت بسيار حسمبي ˓و اين مورد صرف نظر از بحران اقتصادي ناشي از كمبود آب
كمبود اقتصادي و  .آبي موجود در اين منطقه است كه نيازمند اقدام فوري به حفظ امنيت است

از هاي الزم جهت بهره برداري اختشود كه فاقد زيرسفيزيكي آب بيشتر در كشورهايي ديده مي
  .ها و منابع زيرزميني هستندرودخانه :مانند ،منابع طبيعي آب
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  امنيت اقتصادي و فيزيكي جهاني آب. 2شكل
Source: World Water Assessment Programme (WWAP), March 2012. 

 

از  ينينوي هحوز ،يطيمحيستز يتامن :توان گفتمي ،چه ذكر شدبه آن توجهبنابراين با 
 يو آلودگ ييفروسا يعي،از كمبود منابع طب يناش يها است كه تضاد و كشمكش يتيمطالعات امن

آن را  اتيت ادبيتقوي ينهزم ،ها انسان يستز يداريآن بر پا يتيامن يامدهايپو همچنين  يطيمح
امنيت آب عبارت است  در همين راستا نيز .)8: 1392پيشگاهي فرد و مهكويي،(. فراهم كرده است

ي و كيفي آب براي توليد، حيات و سالمتي كه همراه با دسترسي مطمئن به ميزان قابل قبول كم :از
زرگرپور (بيني مرتبط با آب را در جامعه داراست سطح قابل قبول ريسكي كه تأثيرات غيرقابل پيش

چهار حد، ارزيابي جهاني آب سازمان ملل متّي برنامه از منظرهمچنين ) 79:  1388و نورزاد،
ي تأمين آب براي نياز پايه: شود كه عبارتند ازهاي امنيت آبي بيان ميفهشاخص اصلي به عنوان مؤلّ

زيست و تأمين آب براي صنعت ني، تأمين آب براي حفظ محيطانساني، تأمين آب براي امنيت تمد
در افزايش امنيت غذايي،  امنيت آب اهميتنقش و  ˓ديگراي از زاويه).WWAP, 2001(و انرژي 

ي ترين اركان دستيابي به توسعه افزايش يافته است و در ميان منابع طبيعي، امنيت آب از اصلي
 نابع آب، سبب تهي شدن ذخاير آبيبرداري ناكارا از م رو بهره از اين. رود پايدار به شمار مي

غذايي تبديل  مدتي براي امنيت بلندنهايت به تهديدي جد اقتصادي شده و دري تضعيف توسعهو
د آن در سالمت و تغذيه، توليد محصوالت اين در حالي است كه آب از طريق اثرات متعد. شود مي

عابدي،( كند غذايي، نقش مهم و كليدي را در امنيت غذايي ايفا مي كشاورزي و فرآوري مواد 
1396(.  

The image part with relationship ID rId9 was not found in the file.
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ثيرپذيري مستقيم كمبود آب تأي مسألهه از يكي از ابعاد مهم ك الزم است خاطر نشان كرد كه
در حالي كه . نبايد آن را با خودكفايي غذايي اشتباه گرفت البتّهمفهوم امنيت غذايي است كه  ،دارد

 ،هاملّتبر سياست كشاورزي  ،اين سوء برداشت مفهومي.سرهاي متضاد يك طيف هستند ،اين دو
بيست سال خودكفايي در توليد عربستان سعودي با بيش از  براي مثال، .استدر منطقه تأثير گذاشته 

دليل اصلي طبيعت خشك . ف توليد گندم استاعالم كرد كه در حال توقّ 2008درسال  ،گندم
يك  جانمايي آب،ي مطابق با شبكه  .آن كشاورزي ناچيزي بدون آب وجود دارد كشور بود كه در

طم آب در توليد كاالهاي مختلف،گيري تأثير اندازهي سه مؤسآب مورد استفاده در توليد گندم  توس
چنين سياستي به  اتّخاذ برد،در كشوري كه از كمبود آب رنج مي. ليتر بر كيلو گرم است 1827
كمبود آب  با فرض افزايش جمعيت، از اين رو، .كه به خطرانداختن امنيت غذايي است رسدنظرمي

الزم است كه كشورهاي منطقه براي جلوگيري از بدتر  ،بخش كشاورزيو وابستگي اقتصادي به 
واحدي (هاي استراتژيك امنيت غذايي خود را اصالح كنند سياست ،دن بحران آب فعلي در آيندهش

ثباتي موجب بروز آشوب و بي باًآلوده مرتّغذايي و آب غير كميابي روزافزون مواد.)1: 1393پور،
ي آب پاكيزه و شيرين كه حتّ. كشاندامنيت ميي به متن حوزه را مستقيماًسياسي شده و اين مسائل 
مرگ و زندگي ي تر بوده و در بسياري از مناطق فقير جهان تعيين كنندهبراي بقا از غذا نيز مهم

اي كه در خصوص ايجاد سد، جداكردن نمك از آب شور، بارور هاي گستردهعليرغم تالش ،است
تري نسبت به غذا برخوردار از توزيع نامناسب ،يخ انجام گرفتهكردن ابرها و حمل قطعات عظيم 

به خصوص آب در  -برخي معتقدند كه دورنماي كشمكش بر سر منابع قابل تجديد .است
غذايي تحت  موضوع مواد اين وجود با .ها استي شديدتر از آنحتّ -خاورميانه و شمال آفريقا 

خليج ي كشورهاي منطقه ،غذايي چرا كه اگر از لحاظ توليد مواد ،آب استي مسألهثير مستقيم تأ
زيادي  كه تا حد(ا به دليل توزيع نامناسب منابع آبي مطلوبي باشند ام فارس داراي كفايت نسبتاً

ي غذايي در اين منطقه به حوزهمسائل مربوط به توليد و توزيع موادّ ) ي استناشي از نوسانات جو
 توجهكشورها بايد با  توسطشده  اتّخاذهاي سياست به همين دليل، .مسائل استراتژيك وارد شدند

 با قبول كمبود آب در خاورميانه و شمال آفريقا، .ها باشدبه منابع طبيعي قابل دسترس موجود آن

ر از منابع آب، بهبود مؤثّي هاي كشاورزي خود را به سمت استفادهاست كشورها سياستالزم 
منابع ي با مالحظه .ي غذايي اصالح كنندو ترجيح امنيت غذايي بر خود كفاي هابازدهي زيرساخت

داخلي نه فقط از لحاظ  خودكفاييبر امنيت غذايي از طريق  تأكيدكشاورزي طبيعي محدود، 
  .كندتر و امنيت غذايي را تهديد ميبلكه بحران آب را وخيم ˓رسدمعقول به نظر مي اقتصادي غير
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  زيست خليج فارسبحران آب تهديدي فراروي امنيت و محيط .3.2
الت وبسياري از تح ند سر منشأتواهاي قرن حاضر است كه ميآب يكي از بزرگترين چالش

ى يك المللى برابين هاى آزاد ونيز دسترسى به آباز نظر سياسى  .مثبت و منفي جهان قرار گيرد
به همين . ي در سياست خارجى آن كشور داردشود و نقش مهمكشورموقعيتى ممتاز محسوب مى

ها، منازعه بر سر منابع آب بينى شده كه در آينده يكى از عوامل منازعات ميان دولتدليل پيش
  . مشترك باشد

آب شيرين موجود در جهان كه در تمام مناطق دنيا بروز كرده امروزه تنش بر سر تقسيم منابع 
شهري و كشاورزي در غرب ايالت  "آب بران"في دارد كه از ايجاد تضاد ميان اشكال مختل ،است

بر سر ا مناقشه ام. گيردخليج فارس را در بر ميي جنگ در خاورميانه و منطقه احتمالمتحده تا 
 اي ،هايي كه بين دو يا چند كشور مشترك هستندو درياچه هارودخانهي در حوزه "آب حقّ"

  تر ل دسترسي به آب را باز هم پيچيدهمشك ،روندالمللي ميهايي كه فراتر از مرزهاي بينآبخانه
محيطي اين است كه مربوط به منابع زيست هاي مهمضيهاز جمله فر .)133: 1386مينايي ،( كندمي
بين ي رابطه ،شودزيست تشديد ميمحيط طور كاهش كيفيت همينمنابع و هرچه كميابي  )1

زيست حادتر شده و به حالت حاصل جمع صفر نزديكتر پيگيري دستيابي به منابع و حفاظت محيط
 ،يابدتر در جهان گسترش ميي نامتساويازيست به گونهمحيط هرچه فشار بر منابع)2. دگردمي

هاي امنيتي داخلي و خارجي را افزايش تر شده و تنشظرفيت مديريت اين فشارها نيز نامتساوي
نه در  البتّه(هاي به عمل آمده تعداد درگيري ،هاي موجودطبق گزارش .)143: 1377ماندل،( دهديم

طلبانه هاي وحدت طق فاقد اين منبع بيشتر از گرايشبراي اشتراك منابع آب در منا )مقياس بزرگ
در جنگ براي آب نيست بلكه تهديد  صرفاً ،بنابراين تهديد امنيتي مهم در رابطه با كمبود آب. است

تا جايي است كه افزايش  مسألهاين  اهميت. المللي براي امنيت انساني استي و بيندر سطح ملّ
و قحطي  محيطيبود منابع آبي و نيز مشكالت زيستجمعيت و كمبود مواد غذايي به دليل كم

حانه، هاي مسلّي مردم در حال فرار از درگيريحتّ. ممكن است موجب جريان مهاجرت هم شود
ثير مستقيمي بر منابع آب و آلودگي تأ هارسد درگيريپس به نظر مي. متقاضي آب بيشتري هستند

  .)Balami Coskun.2007(  آن دارد
ي به ويژه در حوزه( يانهدر خاورماي شكننده موازنهآب ،گفته شدتر هم طور كه پيشهمان

ها، ترين عوامل چالش و درگيري بين دولتيكي از مهم ، در حال حاضردر واقع. دارد) خليج فارس
برداري غير اصولي از منابع موجود در زمين و كمبود بهره. زيست و مسائل مربوط به آن استمحيط

ي اي و سوراخ شدن اليهتوليد گازهاي گلخانهها، آلودگي هوا، منابع، آلودگي درياها و رودخانه
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ع زيستي و احساس اضطراب و ي در خطر قرار گرفتن تنواوزون و تهديد زندگي بشر و به طور كلّ
  .استرس ناشي از اين تهديدها، صلح و امنيت كشورها را به چالش كشيده است

توان گفت كه مي -فارسخليج ي هاي حوزهبه ويژه دولت -كشورهاي خاورميانه  طبق عملكرد
هاي سياسي موجود به دليل تنش خليج فارس قطعاًي كند شدن روند اشتراك منابع آب در منطقه

اي عاهخواهان شروع يك جنگ متعارف براي دفاع و يا گسترش اد هاي اين منطقهدولتا ام .است
داشت كه عدم وجود  توجهدر نهايت بايد  .هاي زيرزميني نيستندخود در رودخانه و درياچه و آب

و فصل  برداري هماهنگ از منابع و حلّبهره در جريان اشتراك منابع آب، المللييك قانون بين
دو جانبه يا چند  هايها بايد توافقنامهدولت. كندمسالمت آميز اختالفات ناشي از آن را تسهيل نمي

يكي از مسائل برجسته  .)Amiot، 2013( براي همكاري داشته باشند مدتهاي بلند جانبه و مذاكره
با بروز  ،چرا كه ؛اندها قلمداد كردهبروز جنگ ˓در كمبود منابع آب قابل استفاده در اين منطقه را

هاي آبي موجود نيز از خطرات دور نمانده و نه تنها آلودگي ناشي از هاي نظامي پهنهناآرامي
همه نشان از نابودي  ،كه از بين رفتن منابع آبي موجود ،هاها در آبانفجارها و غرق شدن كشتي

ت گرفته از وجود المللي نشأاي و بينهاي منطقهلزوم همكاري. داردمنابع محدود آب در اين منطقه 
كمبود آب تبديل به ي مسألهها و ساير منابع آبي محدود در اين منطقه است كه با وجود رودخانه

  ).Mulholland˓2011(اند آب شدهمراكز ژئواستراتژيك بحران 
      بنابراين كمبود منابع آبي در خاورميانه، ناشي از عواملي چون شرايط محيطي و فقدان 

توان علل اصلي ا توزيع نامطلوب، تخصيص نامتناسب و هدر دادن آب را ميام. ريزي استبرنامه
در . اي استداخلي و منطقه ي عليه ثبات سياسيتهديد ،بحران آب كنوني. اين بحران پنداشت

برداري مورد بهره ،وان ابزار سياست خارجياي مديريت منابع آب به طور روشن به عنسطح منطقه
. هاستگيرد و كشمكش برسر منابع آب به طور فزاينده موجب تشنج در روابط بين دولتقرار مي

عامل اصلي كشمكش كنوني بر سر آب، تخصيص يك جانبه يا انحراف جريان آب مشترك به 
مشورت با ساير يك كشور مجاور رودخانه كه در قسمت باالي رودخانه بدون انجام ي وسيله 

. توان منتفي دانستنظامي بر سر منابع آب را نميي احتمال مداخله البتّه. باشدكشورهاي سودبر، مي
از كنترل منابع آب مشترك در خاورميانه. اين كار است عامل بازدارنده در ،زياد جنگي ا هزينهام 

ي برخي از كشورهاي خاور حتّ( ابعضي از كشورهاز ديد . شودبراي اعمال فشار سياسي استفاده مي
اي براي از انگيزهها هيچ آيد و آناستراتژيك به حساب ميي سرمايه ،، آب)تركيه ومصر :ميانه مانند

خود موجب ه آب خود بي مسألهدر عين حال . استراتژيك ندارند يدست دادن اين سرمايه
العات آب اطّ :مانند ،يفنّ به امور ا اين همكاري صرفاًاي هم بوده است، امهاي منطقههمكاري
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محدود بوده  زيابي آببيني وقوع سيل، كارهاي مشترك براي توليد نيروي برق و باشناسي، پيش
اي هاي منطقهكشمكش طمينان كرده واتواند ايجاد هاي ياد شده به مقدار اندكي ميهمكاري. است

 تلقّيي اگر بحران آب را تهديدي مستقيم براي امنيت به طور كلّ.)1387˓رنجبران( را كاهش دهد
كرده و زماني كه كمبود تر و تهديد را حادتر را پيچيده مسألهر اقدامات نظامي جنگ و ساي ،كنيم

تر در قالب تهديد امنيتي بحراني با برد باال اساساً ،گري شودظامين تفكّرسبب  ،منبعي همچون آب
   هاي همكاري جويانه تجويز بنابراين راه حل .شودن ضرر بيشتري ميگيرد كه متضمشكل مي

  . شودمي
محيطي، اقتصادي و سياسي در آينده زيست آب يكي از مسائل بسيار مهم تأمينبه همين دليل، 

اي نه در آينده ،كنندبيني ميها پيشكارشناسان امور آب و ژئوپليتيسين. كشورها خواهد بودي 
المللي بر سر كمبود و بحران آب خواهد اي و بيني، منطقههاي ملّها و درگيريچندان دور، تنش

1393مهكويي و ديگران، ( .ازي خواهد كردالملل بي را در روابط نظام بينبود و آب نقش مهم 
:142(  

  
 خليج فارسي بحران آب در منطقه محيطي حلّها و راهبردهاي زيستسياست .3

  متناسب با مبناي نظري) راهكارهاي عملي و كاربردي، پيشنهادها(
 ،خص بحران آب و ارتباط اين مسائلزيست و باالامروزه با گسترش مسائل مربوط به محيط

توان براي ايجاد محيطي ميالمللي، از موضوعات زيستهرچند غير مستقيم با مسائل سياسي و بين
تواند زيست ميشود كه آيا محيطاين مورد به ذهن متبادر مي. صلح و سازش بين كشورها بهره برد

به واسط و مشتركي براي كاهش اختالفات و تقويت روابط با كشورهاي جهان باشد؟ الزم ي حلقه
واضح است كه . دنتي با يكديگر ندارها هيچ منافادولتي زيست و توسعهذكر است كه محيط

شود و همكاري باعث توسعه و حفظ منابع طبيعي ميمحيطي پيشبرد هرچه بهتر مسائل زيست
المللي گسترش اي و بيني، منطقهاين نتايج مثبت را در سطح ملّ ،ها با يكديگر در اين زمينهدولت
نه تنها موجب تيرگي  ،مقابل نزاع بر سر دستيابي به منابع محيطي تجديدناپذيري در نقطه  .دهدمي

اصول اساسي مندرج  .شوداين منابع نيز مي اتالفموجب  بلكه ،روابط و خسارات زياد مالي است
رفع نشان از راهبردهايي جهت پايدار در ريو، از نظر حقوقي ي زيست و توسعهمحيط در كنفرانس

اصل سهم و  –آلوده كننده  توسطاصل پرداخت جريمه  -: محيطي استجبران  مشكالت زيست و
اصل  –ا متفاوتاصل مسئوليت مشترك ام –نقش تاريخي كشورهاي پيشرفته در ايجاد آلودگي 

در اين كنفرانس همچنين اهداف زماني و كيفي در باب دسترسي به آب  .اقدامات پيشگيرانه اتّخاذ
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بهداشت نيز مورد  و فقرزدايي ،شيميايي مواد ،هاي بهداشتي آب و فاضالبشيرين و بهبود سيستم
  .) 253 – 248: 1384ظريف و زهراني ،(توافق قرار گرفت 

ر براي رفع تكليف شايد مفيد ثّالمللي فاقد ضمانت اجراي مؤهاي بينها و اعالميهكنفرانس البتّه
تواند به نماد مشاركت  ا كافي نيست چرا كه آب بيش از آن كه مظهر جنگ و تضاد باشد، ميباشد ام

بايد به اين نكته نيز اشاره كرد  مسألها در كنار اين ام. ها تبديل شود ملّتها و  و همكاري بين دولت
ها بايد با مطالعه و در نظر گرفتن تمامي جوانب ديپلماسي آب منطقه و به ويژه  كه اين همكاري

كه كشورها در يك المللي باشد و اين هاي آبريز بين وضعيت كشورهاي همكاري كننده در حوضه
يد اين نكته را نيز در نظر داشت كه با. توانند وضعيت موجود را درك كنندخاص بهتر ميي منطقه

ي آن وابسته كردن امنيت آبي به منابع آبي خارج از كشور در واقع وابسته كردن بخشي از امنيت ملّ
منطقه است كه بايد با مطالعات كامل و در نظر گرفتن تمامي مالحظات سياسي، اجتماعي، اقتصادي 

كه براي رفع يك تا اين آب خاورميانه صورت پذيردانداز ديپلماسي  چشم باو امنيتي و آشنايي كامل 
تهديد تمام عيار عليه منافع حياتي و اساسي  مستقيماً ،تهديد آميز يا نزديك به تهديدي مسأله

  .كشورها پيش نيايد
به  ؛برداري از اين منابع را افزايش داده استتقاضا براي بهره ،كمبود منابع طبيعي اخيراً
طبق  البتّه. منابع آبي كه وضعيت آن در خاورميانه بسيار وخيم گزارش شده است ،خصوص

شوند كه آب و انرژي در خاورميانه دو عامل مهم محسوب مي، الملليسات بينستحقيقات مؤ
همكاري در ي محيطي و اجتماعي و توسعهزيست ̨سياسي ̨موقعيت منطقه را از نظر اقتصادي

اين منطقه  مختصي از جمله اهداف ثانويه. اندعاع خود قرار دادهالشّها تحت برخورد با چالش
نتايج مستقيم آب و انرژي در منطقه كه منجر به ي هايي در حوزهپروژهي توسعه . 1:عبارتند از 

   يند ايجاد يك فرآ. 2 .شودال براي بازيگران دولتي ميعو شامل سهم ف مثبت براي شهروندان
نرم افزاري در داخل  يمشاوره و هماهنگي و ابتكار عمل در راستاي توسعه ،هدايتاي براي منطقه

  .)Rico˓2010( و بين كشورهاي منطقه
ي به اين جد توجههاي ناشي از آن، لزوم تغيير اقليم و آسيبي ي بودن پديدهبه جهان توجهبا 

و در اين ميان تدوين اي و جهاني ضروري است ي و چه در سطح منطقهچه در سطح ملّموضوع 
ترين اقدامات هاي جامع ساخت و ساز در نواحي ساحلي و مديريت منابع آب از مهم برنامه

به رهيافت  توجهخليج فارس با ي راهكارها در منطقهي رود ارائها انتظار ميام. شودمحسوب مي
  .قرار گيرد توجهاي مورد هاي منطقهبيشتر از بعد همكاري ،حاكم
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 هاي بعدي سپرده شودهاست كه بايد به نسلمشترك انساني آب گنجينه: ها و راهبردهاسياست
   .هاي آب دارندبرنامهي ي را در آيندهخاص اهميتر هاي زيلذا محور

هاي برداري بهينه از اين منابع و آببهرهي و توسعه ، احيالوگيري از تخريب منابع آب و حفظج.1
 .مرزي

 ،صنعت و شرب ،)اي و بارانيآبياري قطره( مصرف آب در بخش كشاورزياعمال الگوي .2
 . هماهنگ با شرايط اقليمي

 .هاي مديريت براي مقابله با خشكسالي و سيلتدوين روش.3

4.طبيعيي هاي آلوده به چرخهي به منظور جلوگيري از ورود آبجامع ملّي برنامهي هتهي. 

 .سدهاي ساخته شده و در حال ساختهاي آبياري و زهكشي احداث شبكه.5

 .  هاي آبخيز داري در باالدست سدهااجراي برنامه.6

   باعث  ،كندبه بهبود وضعيت كمبود آب كمك مي كه ابتدائاً هاي پيشنهادياين راه حل البتّه
  .ي روبرو نگردداي با چالش جدشود تا دورنماي امنيت منطقهمي

خليج فارس به عنوان يك ي حال حاضر كشورهاي حوزهدر  ،ذكر شد همانطور كه قبالً
ي اگر حتّ ،بنابراين ؛ت تحت تاٌثير اقدامات همديگر قرار دارندبه شد ˓ايامنيتي منطقهي مجموعه
متقابل امنيتي به هم پيوند  هاياي از تعامالت و وابستگيدر شبكه چون ،دار شودها خدشهامنيت آن
 اًمدتبنابراين كشورهاي منطقه از لحاظ امنيتي ع. كندرا تهديد نميها ي آنآسيب جد ،اندخورده
هاي امنيتي در سطح منطقه دارندكه مقابله با در خصوص تهديدات و چالش مشتركيهاي نگراني

. ر خواهد بودها تنها از طريق اقدام دسته جمعي با مشاركت تمامي كشورهاي منطقه ميساين چالش
مشاركت ي سيستمي بر پايه ،خليج فارسي امنيت دسته جمعي در منطقهبدين ترتيب سيستم 

   هاي امنيتي و ل و دغدغهي مناسب براي طرح مسائتمامي اعضا خواهد بود و به عنوان محلّ
گيري الگوهاي اعتماد ساز ميان اعضا عمل رك اعضا و همچنين مكاني براي شكلهاي مشتنگراني

كشورهاي منطقه از اين واقعيت  يهاتا حدود زيادي به برداشت مسألهبا اين حال اين . خواهد نمود
گرايانه از سوي يك برداشت واقع ،ذهنيي سابقهابراين فارغ از هرگونه بن. بستگي خواهد داشت

هاي بسياري در جهت مقابله با تهديدات و نديسودم خليج فارس مطمئنّاًي كشورهاي حوزه
  .به همراه خواهد داشتهاي موجود در سطح منطقه چالش
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  خليج فارسي هاي مديريت آب در كشورهاي حوزه سياست. 4
  :هار و كارايي زيرساختسياست هاي مؤثّ .1

 40-50 نشت آب سيستم شهري كشورهاي منطقه اغلب حدود مطابق با اعالم بانك جهاني،
به  توجها با تأثير آب در توليد محصوالت كشاورزي الزم است كشوره يبا مالحظه .درصد است

كشورهاي منطقه بايد واردات گندم را بر توليد گذاري را برگزينند؛هاي اثرسياست ،كمبود آب خود
گذاري عمومي در سرمايه عالوه،ه ب .ترجيح دهند كند،ها را شديدتر مين كه كمبود آب آنداخلي آ

  .درصدي نشت آب كشورهاي منطقه كمك كند 40-50به كاهش ركورد جهاني  ها بايدزير ساخت
  كشاورزيي توسعه .2

اتالف آب در بخش كشاورزي  از كشورهاي خاورميانه و آسياي شمالي از ميزان باالي بسياري
اورزي به كشت و زرع دهد كه بيش از نصف آب منظور شده براي كشآمارها نشان مي .برندرنج مي

ها احي استراتژيك حكومتهوشياري و طرّطور ويژه مستلزم ه اين وضعيت ب .رسدنمي مورد نظر
نوان بخش كشاورزي در كشورهاي صنعتي شامل كشورهاي خاوميانه و آسياي شمالي به ع .است

طور ه بايستي ب هاي اصالح اقتصادي انتخاب شدهسياست بنابراين،. مانداقتصادي پيش رو باقي مي
هاي كشاورزي في تكنيككاهش اتالف آب و معرّ ،ورزيوري آب در بخش كشابهرهويژه بر بهبود 

  .كند تأكيدبا تكنولوژي پيشرفته 
  :عبارتند از ،دانداني براي كشورهاي منطقه حياتي ميهايي كه بانك جهساير سياست .3
هاي زائد، بهبود وضعيت بهداشتي مناطق شهري آوري آبهاي فرآورش و جمعسرويسي توسعه -

هاي د از آبمجدي سيستم آبياري، استفادهبهبود بازدهي .هاي زايدآببا فرآورش و جمع آوري 
  .)2: 1393، واحدي پور(ش شده و ساير موضوعات زائد فرآور

 جودخليج فارس در جهت حفظ منابع آبي موي هاي مديريتي كشورهاي حوزهازجمله سياست
   زدايي و مرسوم، نمكزيرزميني، مديريت منابع آبي غير هايمديريت آب: از اين قبيل است

هاي مشترك و تحت كنو آب شيرين هاخانهاز طريق ساخت تصفيه( سازي آب درياشيرين
بعضي  ها؛احياي آب فاضالب و )شورهاي اين منطقهكخدمات يكسان به ي در ارائه ،مديريت واحد

مانند ( كننداً استفاده ميدمجدي آب فاضالب استفاده ي خليج فارس از تصفيهي از كشورهاي حوزه
در  1در همين راستا انجمن صلح آبي .)ها و معابر سبز عموميو باغ ايآبياري محصوالت علوفه
هايي در راستاي حفاظت از آب موجود در اين منطقه، منابع آبي در طرحي خاورميانه با هدف ارائه

آب و بحران آن عاملي مهم ي مسألهدر اين انجمن . اين مكان را دارايي استراتژيك عنوان كردند
                                                            
1.Blue Peace Forum 
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براي  مدتدف بلند ه. في شدبراي باز شدن راه بهبود مسائل سياسي ميان كشورهاي منطقه معرّ
شوراي همكاري  خاورميانه در حقيقت ايجاد يك مكانيسم نهادي مانندآب در ي همكاري در حوزه

      آب به خودي ي مسألهالزم است خاطر نشان شود كه  .منابع آب است براي مديريت پايدار
        نه فقط از بعد استراتژيك كه از بعد انساني ،بنابراين ؛پايدار استي خود هدف ايجاد توسعه

 گيردالمللي قرار مياي و بينمورد تبادل نظر و تعامالت منطقه چندان دوراي نه نيز در آينده
)Strategic Foresight Group, 2015(.  
آب و ي گذاري در علم هيدروپلتيك؛ هيدروپلتيك به معناي مطالعه و بررسي همه جانبهسرمايه -

بدون شناخت وجوه  اًمطمئنّ. محيطي آن استتاجتماعي و زيس به وجوه سياسي، اقتصادي، توجه
ي منجر به مواجهه مسألهآب، درك جوانب مختلف بحران آب مقدور نبوده و اين ي چندگانه

علم ي بنابراين كمك به توسعه. ارچوب مند و اصولي كشورهاي منطقه با بحران آب نخواهد شدچ
و فصل  كمك بسيار ارزشمندي به حلّ ،ها و ترويج تحقيقات آب شناسانههيدروپليتك در دانشگاه

 ).1395موسوي دهموردي، ( تر شدن بحران در منطقه خواهد كردبحران آب و جلوگيري از عميق

مشكالت ناشي از كمبود آب در خاورميانه  كه حلّاز آنجايي: ال آبيرفتن ديپلماسي فعيش گدر پ -
اي و منطقه چندجانبه، هاي دوجانبه،كاريآيد، بنابراين همتك تك دولتهاي منطقه برنميي از عهده

اي ايجاد يك سازمان منطقه. جهاني تنها را مواجهه با اين مشكل و پيشيگيري از تشديد آن است
اختالفات احتمالي في  تر شدن بحران و حلّبراي مبارزه با معضل كم آبي و جلوگيري از عميق

       در اين باره كوين واتكيز،  .امري الزامي است ،رود مشترك هستند داراي مابين كشورهايي كه
        تواند عاملي برايهاي مشترك مياداره آب":معتقد است ،حداز پژوهشگران سازمان ملل متّ

           د كه مسير مناقشه يا صلح را صلح يا مناقشه باشد، لذا اين تصميم گيران سياسي هستن
 )100: 1393عراقچي،( ."گزينندبرمي

ديريت بحران آب در هاي مآب مجازي يكي ديگر از راه: 1به موضوع آب مجازي توجه -
آب مجازي به معناي استفاده از اصل مزيت نسبي در موضوع واردات است و به  ؛خاورميانه است

درواقع از اين طريق، . از ساير كشورهاست "غذايي و كاالهاي آب بر مواد"معناي واردات هوشمند 
از ، اين مواد از طريق كاالهاي آب بري كه ... هاي داخلي براي كشاورزي و مصرف آب جايه ب

غذايي  گردد و ديگر نيازي به مصرف زياد آب براي توليد اين موادمي تأمينخارج وارد شده است، 

                                                            
 :Hoekestra 2003)(شود شود، آب مجازي ذخيره شده در كاال ناميده ميتوليد يك كاال استفاده ميآبي كه در مراحل گوناگون . 1

14.  
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موسوي ( .شودواردات آب مجازي ياد ميعنوان ه ب مسألهاز اين . و ساير كاالهاي آب بر نيست
  ).1395دي، دهمور

اي است كه گيري اجماع منطقهشكل ماحصلها نمود عيني و لحبنابراين بايد گفت كه اين راه
 .در سطح منطقه صورت گرفته استهايي نيز وحدت نظري حلقطعاً براي پيشنهاد چنين راه

  
  گيرينتيجه

. رسدكاربردي به نظر مي ،هاايش قدرت دولتامروزه آب به عنوان يك عنصر طبيعي براي افز
ا تر از آب براي كسب قدرت هستند امهاي تجديدناپذير ديگري مهمهرچند در عصر حاضر انرژي

تواند هم به عنوان آب مي ،خليج فارس با داشتن اقليم خشك آب و هواييي در كشورهاي حوزه
املي براي نيل به قدرت عاي وهم نطقههاي ممل مهمي در ايجاد همكاري و پيمانيك منبع انرژي عا

ها كسب قدرت دولت بنابراين هميشه عوامل انساني و سرزميني ازعوامل مهم. محسوب شود
     ي در كسب قدرتي نيز نقش مهمهاي طبيعي مثل آب و ساير منابع انرژفهبلكه مؤلّ ،نيستند
  .ها دارنددولت

منطقه را تحت ك ي )محيطيبه صورت بارز امنيت زيست(خواه ناخواه امنيت  ،بحران آب
خليج فارس كه در موقعيت بحراني نيز قرار ي دهد به خصوص در منطقهعاع خود قرار ميالشّ

موجب  كند و احتماالً دارمكن است امنيت سياسي را نيز خدشههرچند اين بحران م .گرفته است
ا حقيقت ام ،آبي بهانه اند و گاه بهي رخ دادهها بر سر منابع آبگاه جنگ(بروز تنش سياسي شود 

ايجاد  ،طبق آنچه از پيش گفته شد). طلبي بوده استهاي سياسي و قدرتها خواستهاين جنگ
ن نوعي وابستگي متقابل و وجود نقاط اشتراك اي در خليج فارس خود مبيامنيتي منطقهي مجموعه

 ،حادي اين مرحله شود تا براي عبور ازكه سبب مي خليج فارس است يميان كشورهاي حوزه
ي هاي مادين رفتن نيروهاي انساني و سرمايهجايگزين اقدامات خصمانه و از ب ،اقدامات مشترك
 قطعاً. شودمتقابل موجب ايجاد نوعي امنيت مياين همكاري و وابستگي  ،چرا كه ؛اين كشورها شود

تر از هايي گزافهزينهشروع جنگ بر سر منابع آبي مشترك و محدود در اين منطقه به معني صرف 
 ،همچنين طلب جنگ براي آب يعني نابودي منابع انساني .به دست آوردن منابع آبي است

اين نكته حائز . آب كه خود ضرري مضاعف در پي دارد تأمينسيسات موجود أها و تزيرساخت
مسالمت خليج فارس بايد عالوه بر ظاهر همكاري ي اي در حوزهاست كه اقدامات منطقه اهميت
كشورها خود را ملزم به حفظ منابع ي ر نيز باشد تا همهداراي ضمانت هاي اجرايي مؤثّ ،آميز

  .مهم به راحتي عبور نكنندي مسألهموجود بدانند و از اين 
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خليج فارس ي بايد گفت كه در منطقه ،چه كه در مبناي نظري بيان شده بودطبق آن ،در پايان
محيطي و توزيع زيست موجب مشكالت ،نيز نبود كيفيت مناسب محيطيكمبود منابع آب موجود و 

ي عمليات يك حد تا المللي وافزايش اقدامات بين البتّه ،نامطلوب منابع آب مشترك شده است
ناگفته  .هاي دو يا چند جانبه در اين مورد بسيار كاراتر خواهد بودا تالشراهگشا بوده ام ،جانبه

    در نهايت  .ر در تشديد اين كمبود استثّؤزيستي از جمله موارد ممحيطنماند معايب مديريتي 
ارغ از هر نوع ف ،امنيت تأمينثير مستقيم در أتواند نقش مهم و تتوان گفت كه هر چند آب ميمي

تواند به جاي تنش سياسي در كشورهاي حوزه خليج فارس داشته باشد و كمبود شديد آب مي
راهبردها و نظريات ي ارائه .هاي حاشيه ي خليج فارس شوددولتايجاد جنگ باعث همكاري بين 

هاي نابع آبي محدود و مشترك بين دولت، حفظ ماز منابع موجود بهينهي كاربردي در جهت استفاده
تواند در همكاري ميم با أها تو، استفاده همراه با مديريت آب در كشاورزي از سوي دولتمنطقه

كه  اي شودساير جوانب سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي نيز موجب ايجاد توافقات گسترده
هاي قطعاً در پيش گرفتن راه حل .تر خواهد بودها نافعخاد چنين تصميمي براي اين كشوراتّ البتّه

مشابه از نظر جغرافيايي و  يههاي مشترك، مانند كشاورزي يكپارچه در منطقمعطوف به همكاري
ي را در برداشت محصوالت مشابه بدون نياز به آب بسيار، نه تنها صادرات محصوالت خاص

شود، بلكه به ها نيز ميجويي در هزينهدهد كه موجب صرفهانحصار كشورهاي اين منطقه قرار مي
  .دگردها نيز ميها بين آنتدريج باعث تعديل روابط در ساير حوزه
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