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  تحليل هيدروپليتيك ايران و كشورهاي همسايهتحليل هيدروپليتيك ايران و كشورهاي همسايه
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   1حيدرياسداهللا 

   
 

  چكيده

الخصوص منابع آبي مشترك بين كشورها در ارتباط با  امروزه حاكميت و مديريت بر منابع آبي، علي

گذاران و   ها، سياست ها، مورد توجه ژئوپليتيست هاي توسعه آنها و يا بكارگيري آن در ساير بخش برنامه

آب حل مسائل پيرامون آن را در بين واحدهاي ماهيت سيال . اي قرار دارد اي و فرامنطقه بازيگران منطقه

سياسي از جمله دولتها را بسيار دشوار، پيچيده و چند بعدي نموده است بر همين اساس، با توجه به 

هاي علي، تاريخي و  پيچيدگي هيدروپليتيك ايران و كشورهاي همسايه چهار فرضيه طرح و به روش

ها در مورد كشورهاي مورد  در نهايت، هر كدام از فرضيهتوصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و 

  .گيري و ارائه پيشنهاد گرديد صورت مجزا مورد بررسي قرار گرفته، سپس نتيجه مطالعه به

نتايج اين طرح پژوهشي نشان داد، در هيدروپليتيك ايران و كشورهاي همسايه به دليل پيچيدگي شرايط 

يدروپليتيك، شرايط خاص هر كدام از كشورها و نيز شرايط خاص كشورها، تعدد عوامل تأثيرگذار در ه

توان از شيوه واحدي براي پيگيري مسائل منابع آبي مشترك استفاده كرد و  در هر كدام از منابع آبي نمي

 . حل تدبير شده نياز هست لذا به تعداد منابع آبي مشترك، راه

  

  . ، آب و توافقنامههيدروپليتيك، كشورهاي همسايه، ايران: كليدواژگان

  

                                                 
 مهوري اسالمي ايرانج ،نور  گروه جغرافيا، دانشگاه پيام ،مربي. 1
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  مقدمه 

. حاكميت بر منابع آبي يكي از موضوعات ژئوپليتيكي و در كانون توجه هيدروپليتيك قرار دارد

با آنكه حل مسائل آن بين واحدهاي سياسي به دليل ماهيت سيال آب دشوار است ولي توجه به 

اران به نقاط قوت و شود كه سياستمد ويژگيهاي ژئوپليتيك و هيدروپليتيك كشورها سبب مي

بيني الزم برخوردار  المللي از واقع ضعف خود آگاهي يابند و در اتخاذ راهبردهاي سياسي و بين

  .شوند، اهداف و منافع خود را متناسب با ظرفيت بالفعل و بالقوه خود تعقيب نمايند

له دارد و تا هاي آبي مشترك خود با بيشتر همسايگان در زمينه آب مسئ ايران در مرزها و حوضه

كه برحسب ظرفيت بالفعل و بالقوه توان مديريتي كشور، ابعاد متعدد اين مسئله هيدروپليتيكي  زماني

آور يا به طرق ديگر حل و فصل نشود احتمال تنش يا  هاي الزام را روشن و در قالب تفاهم نامه

  .سازي براي تنش دور از انتظار نخواهد بود زمينه

  

  ئله و مراحل كارمباني نظري، بيان مس

هايي همچون نظريه كمبود آب با برداشتهاي متفاوت امنيتي، اقتصادي،  در هيدروپليتيك نظريه

حقوقي و تكنولوژيكي، نظريه دولتهاي آبي، وجه توليد آسيايي، نظريه زيست محيطي و نظريه 

كور هاي مذ عالوه بر نظريه). 218: 1381نيا، حافظ(هيدروليك مطرح است ) نياز(ضرورت 

هايي مطرح است كه كشورها بر اساس شرايط هيدروپليتيكي شان بر  ها و اصل ها، دكترين نظريه

اصل حاكميت سرزمين مطلق، اصل تماميت : يكي از آنها تأكيد دارند كه از آن جمله عبارتند از

ارضي مطلق آب، اصل مالكيت جمعي و مشاع آب، اصل حاكميت سرزميني و تماميت ارضي 

ترين حق تقدم، دكترين حقوق دول ساحلي، دكترين حاكميت غير محدود و دكترين محدود، دك

  ).Guillermo;1989: 167-171(رعايت منافع ساير دول ساحلي 

توان هيدروپليتيك دو كشور را مورد بررسي قرار داد ولي عوامل تأثيرگـذار در آن،   امروزه نمي

سياسي، طبيعي، فرهنگي و ايدئولوژيك را  تعيين نوع و ميزان تأثيرگذاري آنها خصوصاً مسائل

بـه همـين لحـاظ در هيـدروپليتيك ايـران بـا       . ناديده انگاشت و در مجموعه درهم تنيده نديد

  :طور اجمالي بررسي و تحليل شدند هايي از موارد ذيل به كشورهاي مورد مطالعه جنبه

اشــتراكات و  .2فرهنگــي و سياســي؛  -وضــعيت و شــرايط طبيعــي، اقتصــادي، اجتمــاعي. 1 

سـاز   بسـترها و عوامـل زمينـه   . 3هاي همكاري كه به نحوي در همكاريهاي آبي مؤثرنـد؛   زمينه
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نقـاط قـوت و   . 5المللـي؛   روي كشورهاي همسايه در ابعاد داخلي و بـين  مسائل پيش.4تنش؛ 

 ها و يا هـر نـوع منـابع آب شـيرين     رودخانه. 6هاي كشور همسايه در ارتباط با ايران؛  توانايي

هـاي   زمينـه . 8هـاي آبـي؛    هاي آبي و يا همكاري ها، قراردادها و پروتكل موافقتنامه. 7مشترك؛ 

  .راههاي تقويت اقتدار جمهوري اسالمي ايران. 9بروز تنش آبي و 

  

  روش تحقيق و گردآوري اطالعات

س روش علّي از نوع پ. 3روش تاريخي و . 2روش توصيفي، . 1: در اين پژوهش از روشهاي تحقيق

روش . 3روش استقرايي و . 2اي،  روش مشاهده. 1: آوري اطالعات رويدادي و از روشهاي جمع

  . دلفي استفاده شده است

  

  هاي پژوهش فرضيه

؛ بين فرضيه اول: اند كه عبارتنداز فرضيات تحقيق بر اساس محورهاي اساسي تحقيق شكل گرفته

ا عدم همكاري در روابط ايران و گيري همكاري و ي زا با شكل عوامل مشترك و عوامل تنش

؛ حضور و دخالت كشورهاي فرضيه دوم. دار و مستقيمي وجود دارد همسايگان رابطه معني

هاي آبي كشورهاي همسايه بر پيچيدگي مسائل هيدروپليتيك ايران و  خارجي در مسائل و سياست

ها و صورت جلسات  رتكلها، پ نامه ؛ تعداد قراردادها، موافقتفرضيه سوم. همسايگان افزوده است

  .بين ايران و كشورهاي همسايه رابطه مستقيمي با حل مسائل هيدروپلتيكي بين دو كشور  دارد

هاي آبي مشترك، در تقويت موقعيت برتر آن كشور  ؛ باال دستي كشوري در حوزهفرضيه چهارم

  .گذارد در ارتباط با كشورهاي پايين دستي تأثير سوء مي

  

  در هيدروپليتيك ايران و همسايگان مؤثرل بررسي اجمالي عوام

  بررسي اجمالي وضعيت طبيعي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشورهاي مورد مطالعه. 1

و ) 3: 1387؛ نامي، محمدپور(؛ اين كشور به طور سنتي به هالل خصيب معروف است عراق

ليارد مترمكعب مي 100ميليمتر و حجم بارش ساليانه در عراق  800متوسط بارش ساالنه آن 

. شود ميليارد مترمكعب از ايران به آن كشور سرازير مي 7/9از اين مقدار ساالنه حدود . است
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ميليارد  75حداكثر به حدود  2030شود نياز آبي بخش كشاورزي اين كشور تا سال  بيني مي پيش

  .مترمكعب بالغ گردد

هاي  به دنبال آن تحريم طور كلي جنگ با ايران و جنگهاي اول و دوم خليج فارس و به

المللي و اشغال عراق توسط آمريكا و كشورهاي غربي ضربات سختي بود كه بر پيكر اقتصاد  بين

ولي اكنون عراق توانسته در مسير توسعه گام بردارد و ). 74: 1384يوسفي؛ (عراق وارد شد 

ير نفتي نيز فارس و از نظر ذخا اكنون جزو سه كشور اول صادركننده نفت در منطقه خليج

  .شود سومين كشور جهان محسوب مي

هاي پايين جهاني قرار دارد و از نظر  ولي هنوز از نظر توسعه و وضعيت بهداشتي در رده

  ).149شرابي؛ ص(شود  هاي قوي ثبات در آن كشور ديده نمي اجتماعي هنوز نشانه - سياسي

هاي مهم  بر سر شاخه رودخانهميليمتر بارندگي به جهت تسلط  700؛ اين كشور با حدود تركيه

  )www.wmo.com.(منطقه از جمله دجله و فرات و ارس در موقعيت باال دستي قرار دارد

اقتصاد پوياي تركيه بر پايه صنايع مدرن، تجارت، كشاورزي و توريسم استوار است و اين كشور 

وزارت بازرگاني، . (بزرگ در حال رشد معرفي شد كشور 10به عنوان يكي از  1997در سال 

هاي  از نظر سياسي داراي چنان موقعيتي است كه در تمام نظريه). 467ل  ل - 788بولتن شماره 

  ).80: 1384اخباري؛ (اي برخوردار است  ژئوپليتيكي و ژئواستراتژيكي از اهميت ويژه

يگان تابعي از ميزان قدرت و نفوذ آفريني اين كشور در ارتباط با همسا روابط سياسي و نقش

اند در منازعات  نظاميان و احزاب در امور كشور است و هرگاه نظاميان قدرت بيشتري يافته

كاكايي؛ (اند و برعكس  اي و در روابط اين كشور با همسايگانش نقش منفي ايفاء نموده منطقه

1376 :66.(  

ميليارد مترمكعب است و  31ين كشور هاي ا ذخاير ساالنه آب رودخانه جمهوري آذربايجان؛

  .كيلومتر دارد 100رودخانه با بيش از  21جمعاً 

هاي تازه استقالل يافته پيرامون خود در اثر  اين كشور پس از استقالل، در مقايسه با جمهوري

گذاري، توسعه بيشتري پيدا كرده است و در مرحله  برداريها از منابع هيدروكربني و سرمايه بهره

از اقتصاد متمركز كمونيستي به اقتصاد بازار است و از نظر ارتباطي در تنگناي وابستگي به  گذار

  .همسايگانش قرار دارد
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در منطقه حايل بين دو قلمرو آسيايي و اروپايي قرار گرفته و به همين دليل در حوزه  آذربايجان

آميز  ضور رقابتكشش و رقابت آنها قرار دارد و تجلي تركيب دوگانه فرهنگي بوده و ح

شود و در  اي و جهاني وابسته به دو قلمرو مزبور در آن مشاهده مي قدرتهاي دوگانه مهم منطقه

نتيجه سياست خارجي ناپايدار دارد و از طرفي هم بخشي از قلمرو جغرافيايي دنياي اسالم كه 

  .در حاشيه شمالي آن قرار دارد

 5500تشكيل شده كه مساحت آن  1924اين جمهوري در سال  جمهوري خودمختار نخجوان؛

نخجوان در تركيب جمهوري . مردم آن همگي مسلمان و شيعه مذهبند. كيلومترمربع است

آذربايجان است و در خصوص سياست خارجي و دفاعي تابع باكو بوده و در ساير موارد مستقل 

  .كند عمل مي

  ).75: 1376امير احمديان؛ (ميلمتر است  500متوسط بارندگي نخجوان حدود 

اين كشور از نظر . ميليمتر است 800تا  300؛ بارندگي ساالنه ارمنستان جمهوري ارمنستان

دارد كه جمعيت آن را ارامنه تشكيل » قره باغ«ساختار سياسي فضا يك واحد برونگان به نام 

ان اي با همسايگان شرقي، شمالي و غربي، توجه خاصي به اير دهد و به علت اختالفات ريشه مي

  ).107: 1379پور؛  كريمي(كيلومتر مرز مشترك دارد  24اين جمهوري با ايران . داشته است
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  هاي تنش، نقاط قوت و ضعف كشورهاي مورد مطالعه در ارتباط با ايران اشتراكات، زمينه. 2

  1هاي تنش، نقاط قوت و ضعف كشورهاي همسايه در رابطه با ايران اشتراكات، زمينه: 1جدول

 جمهوري ارمنستان جمهوري آذربايجان و نخجوان تركيه عراق عناوين

ت
كا

را
شت

ا
 

  كيلومتر مرز مشترك 1609وجود

شيعيان ساكن در دو كشور، عتبات عاليات و 

  هاي علميه حوزه

  اقليت كرد

  توريسم مذهبي و مراودات فرهنگي

  CBCتشكيل دفتر 

 فاجعه تاالب هورالعظيم

 حاكميت حكومت شيعي

  ا.ا.ياست خارجي ججايگاه تركيه در س

تركيه و مكمل  - فضاي سرزميني ايران

  يكديگر بودن

  سپتامبر 11حادثه

  مسائل ترانزيتي

  عراق

  روابط اقتصادي و اقتصاد مرزي

 انرژي

  اكثريت شيعي در دو كشور

فرهنگ و نهادهاي سازنده هويت 

  ملي آذربايجان

  كمك به تماميت ارضي آذربايجان

  همكاريهاي مرزي

  انرزي

آبهاي ازاد از طريق  سترسي بهد

 ايران

  حوزه آبريز رودخانه ارس

  همكاريهاي ترانزيتي و انرژي

 همكاريهاي سياسي

نه
زمي

 
ش

 تن
ي

ها
 

  مرز آبي اروند رود

  اعراب خوزستان

  نام خليج فارس، رقابت و رهبري آن

  زائران ايراني در عراق

  مسئله كردها

دخالت كشورهاي مخالف ايران در امور 

 انگليس، اسرائيل، مصر، عراق مثل عربستان،

  ...و آمريكا

  ساختار حكومتي عراق

  598اجرا نكردن قطعنامه 

  هاي نفتي سياست

 هاي مرزي نصب نشده ميله

  مسئله پان تركيسم

  جيحان - خط لوله باكو

آمريكا؛ نگاه راهبردي آمريكا به تركيه و 

  همسويي تركها با آمريكا

  مكاري استراتژيك بارژيم صهيونيستي

نش در آسياي مركزي و رقابت و ت

  قفقاز

  اقليت شيعه

  محمل كشورهاي غربي بودن

 

  روابط ايران با روسيه و ارمنستان

  ماهيت رهبري وقت آذربايجان

  پان تركيسم

  پايگاه راداري قبله

  بيگانه نمايي

  حقابه رود ارس و تغيير مسير آن

  وضعيت حقوقي درياي خزر

 حضور و نفوذ رژيم صهيونيستي

  ارمنستان بزرگ

  نگ آذربايجان و ارمنستانج

  اقليت ارمني ايران

تهديدهاي روسيه از طريق 

  ارمنستان

  حوزه آبريز رودخانه ارس

  

 

و 
شر

 پي
ل

سائ
م

)
ف

ضع
ط 

قا
ن

( 

  فقدان هويت ملي و ضعف انسجام داخلي

  نظام سياسي عراق

  چشم انداز تاريك وحدت ملي عراق

موقعيت پايين دستي عراق در رودخانه 

  مشترك

  و اهل تسنن اختالف شيعيان

  گرايش گريز از مركز در كردها

  بافت قبيله اي

هاي جمعيتي عراق در آن سوي  دنباله

  مرزهاي سياسي

 شرايط نامساعد از لحاظ دريايي

  روابط پرتنش تركيه و همسايگانش

 بالتكليفي و آسيب پذيري ناشي از آن

  تفاوت در سطح توسعه يافتگي

  ساختار سياسي فضا

  سي آذربايجانانزواي جغرافيايي سيا

  ارمنستان- روابط شكننده آذربايجان

  موزائيك اقوام

ناپيوستگي سرزميني و نقض 

تماميت ارضي آن از طرف 

  ارمنستان

  دسترسي نداشتن به آبهاي آزاد

تهديد روسيه و فعاليت اسالمگرايان 

 و ايران

  ساختار سياسي فضا

اختالف با همسايگان شرقي و 

  غربي

  طيتنگناهاي ترانزيتي و ارتبا

  تهديداز ناحيه آذربايجان و تركيه

 

ت
قو

ط 
قا
ن

 

  موقعيت گذرگاهي

دارنده رتبه سوم ذخاير مواد هيدروكربني 

  جهان

 مازاد آب و موقعيت ژئواكونوميكي

  رهبري اقتصادي منطقه

  كنترل سرچشمه دجله، فرات و ارس

 معبر اصلي ورود انرژي به اروپا

  ذخاير مواد هيدروكربني

 موقعيت استراتژيك

ير ترانزيت انرژي به اروپا مس

  باعنوان جايگزين مسير تركيه

 نزديكي به روسيه

                                                 
  .به دليل به هم ريختگي جدول، منابع مطالب جدول يكجا و در فهرست منابع و مأخذ آورده خواهد شد.  1
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  منابع مشترك آب ايران باكشورهاي مورد مطالعه. 3

منابع آبي مشترك بسيار متعددي هم از نظر تعدد و هم از نظر درجه اهميت بين ايران و 

ها، هورها و نيز  درياچه هاي بزرگ و كوچك، انهار، جويبارها، كشورهاي همسايه شامل رودخانه

هاي هيدروپليتيكي و  در تحليل مؤثرالمللي وجود دارد كه از عوامل كليدي و  آبراهدهاي مهم بين

پذير نيست و لذا به  شوند كه بررسي همه آنها در قالب يك مقاله امكان ژئوپليتيكي محسوب مي

  .شود طور خالصه و در قالب جدول ذيل بدانها پرداخته مي

  

  منابع مشترك آبي ايران و كشورهاي مورد مطالعه :2جدول

ن
وي

عنا
 

اق
عر

كيه 
تر

 

و 
ن 

وا
خج

، ن
ان

يج
ربا

آذ

ان
ست

رمن
ا

)
س

 ار
زه

حو
( 

ان
يج

ربا
آذ

ي 
ور

مه
ج

 

مع
ج

 

هاي مهمي كه از ايران به آن  تعداد رودخانه

 .شود كشور جاري مي
87 0 22 2 111 

هاي مهمي كه از كشور همسايه  تعداد رودخانه

 .ريان استبه سمت ايران در ج
3 10 16  - 29 

 75 -  38 9 28 تعداد رودهاي متوالي

رودهاي 

 محاذي

 36 2 1 1 32 تعداد

 km 1159 63 1150 116 2488kmطول به 

 km 499 10 632 85 1225kmطول مرز مشترك به 

هايي كه سهم طرفين مشخص  تعداد رودخانه

 .شده و تفاهمنامه وجود دارد
 24 ؟ 1 2 21

 رودخانه يا منابع آبي مشترك نام مهمترين

اروندرود، هورالعظيم، 

هاي دويرج، الوند،  رودخانه

سيروان، زاب كوچك، 

 گاوي رود، كرخه

قطور چاي، قره 

سو، ساري سود 

 و نازلوچاي

ارس، ارپاچاي، كورا 

 و قطورچاي
  آستارا چاي و بالهارود

  

هاي  وده و طول رودخانههاي محاذي در دست نب اطالعات مربوط به طول برخي از رودخانه

  .محاذي و مرز مشترك بيشتر از آنچه بدست آمده است، اطالعاتي در دست نيست

رسد تا زماني  ؛ مسائل پيرامون آبهاي مشترك بين ايران و عراق بسيار زياد بوده و به نظر ميعراق

مفاد مورد  الجزاير 1975كه مسائل پيرامون اروند رود حل نشده باشد و عراق بر اساس قرارداد 

فايده است و  توافق در آن قرارداد را رعايت نكرده باشد صحبت از ديگر منابع مشترك آبي بي
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با اين كشور ) 1شكل شماره(ايران بايد منابع آبي خود را در سرتاسر مرزهاي غربي خود 

  .مديريت نمايد ساماندهي و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  كنند ودي از خاك ايران استفاده ميمناطق حاشيه مرز عراق كه از آبهاي سطحي ور: 1شكل

  

آبهاي مشترك ايران و تركيه در دو حوزه آبخيز قابل بررسي است يكي در حوزه درياي  ؛تركيه

خزر و ديگري در حوزه درياچه اروميه كه تركيه در هر دو حوزه آبخيز در موقعيت باال دستي 

آبهاي ورودي از اين كشور نياز آنچه كه مهم است اينكه در هر دو حوضه آبريز به . قرار دارد

  .اي دارد العاده مبرم هست و براي كشور ما اهميت فوق

؛ حوزه آبخيز رودخانه ارس قسمتهايي از خاك )حوزه ارس( آذربايجان، نخجوان و ارمنستان

ارس ). 3جدول شماره(تركيه، ارمنستان، جمهوري آذربايجان و ايران را فرا گرفته است 

شود كه در سرتاسر امتداد خود  وراء قفقاز از نظر حجم آب محسوب ميبزرگترين رودخانه ما

  .دهد مرز مشترك كشورهاي پيراموني اش را تشكيل مي
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  هاي پيراموني فصل مشترك حوضه آبريز ارس با حوضه: 3جدول

 طول به كيلومتر نام حوضه يا رود رديف

 430 )مرز ارمنستان و آذربايجان (با رودخانه ارس 1

 240 شور تركيهبا ك 2

 410 با حوضه درياچه اروميه 3

 75 با حوزه سفيد رود 4

 76 با حوزه تالش 5

  

  ها و قراردادهاي مشترك آبي موافقت نامه. 4

؛ بين ايران و عراق و پيش از آن بين ايران و دولت عثماني در رابطه با مسائل مرزي و عراق

اي كه در اين رابطه مهم  نكته. گرفته استهاي متعددي صورت  آبهاي مشترك مذاكرات و توافق

است اينكه انگلستان تا همين اواخر به عنوان كشور سوم در تمام مذاكرات و قراردادها حضور 

الجزاير ادامه داشته است و به  1975بود و اين روند تا قرارداد  داشت و اين به ضرر ايران مي

  . تواند منشاء تنش باشد ق در اكثر موارد ميهمين علت مسائل مربوط به آبهاي مرزي ايران و عرا

هايي در رابطه با آبهاي مرزي زير حوضه درياچه اروميه  ؛ هر چند بين ايران و تركيه پروتكلتركيه

هايي  وجود دارد و لكن در برخي از منابع آبي مشترك هيچ توافقي حاصل نشده است و در رودخانه

تركها در استفاده از آب به . ان كمتر از توافق بوده استهم كه توافق وجود دارد، سهم دريافتي اير

اي بر عليه همسايگانش سابقه طوالني دارد و لذا بايد در استفاده از آب رودهاي مشترك  عنوان حربه

  .بيني نمود هاي الزم براي پايبندي تركها را پيش با تركيه وارد مذاكره شد و مكانيزم

ريبا تمام قراردادها و معاهدات مربوط به تعيين نحوه ؛ تقآذربايجان، ارمنستان و نخجوان

صورت ظالمانه منعقد شده است كه  برداري از منابع آبهاي مشترك در زمان شوروي و به بهره

تك كشورهاي پيراموني حوزه ارس در رابطه با  بايستي با تك نيازمند اصالح بوده و ايران مي

  .آبهاي مشترك وارد مذاكره گردد
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  1ها و ساير تفاهمات مربوط به منابع آبهاي مشترك بين ايران و كشورهاي مورد مطالعه قراردادها، موافق نامه: 4جدول

 تركيه عراق عناوين
آذربايجان، نخجوان و 

 )حوزه ارس(ارمنستان 

جمهوري اذربايجان 

 بالهارود وآستارا چاي
 جمع

 3 ؟ 2 -  1 ها تعداد عهدنامه

 6 ؟ 3 -  3 تعداد قراردادها

 3 ؟ 1 -  2 ها تعداد موافقت نامه

 7 ؟ -  2 5 ها تعداد پروتكل

 7 ؟ 1 2 4 تعداد كميسيونها

 1 ؟ -  -  1 تعداد كنوانسيونها

 2 ؟ -  -  2 تعداد صورت جلسات

 1 ؟ 1 -  -  ها تعداد كنفرانس

 1 ؟ -  -  1 ها تعداد الحاقيه

 31 ؟ 8 4 19 جمع

  

  ارزيابي فرضيات تحقيق

  فرضيه اول 

رغم وجود عاليق مشترك و  شود كه علي رضيه اول در رابطه با عراق چنين تحليل ميعراق؛ ف

اي  توان رابطه ، نمي)مورد10(هاي متعدد تنش  و نيز وجود زمينه) مورد 10(قوي بين دو كشور 

  . صورت مستقل پيدا نمود گيري همكاريها و يا تنش به ها با شكل متقن و پايدار بين عاليق و تنش

هاي متعددي  عراق از جمله همسايگاني هستند كه از يك طرف اشتراكات و دلبستگي ايران و 

زا دارند كه از اين نظر در بين  منبع بالقوه و بعضاً بالفعل تنش 20دارند و از طرفي هم حدود 

شود و اينكه حاكميت در عراق در دست چه كساني است  همسايگان ايران، ركورددار محسوب مي

هركدام از عوامل مذكور . هاست كننده چگونگي روابط و نحوه همكاري امل، تعيينبيش از ساير عو

تابعي از نوع نگاه حكومت حاكم بر عراق و نگاه رهبران آن بوده و عوامل مذكور در مراحل بعد، 

زا  ها بوده بيشتر عوامل تنش در مقطعي كه حاكميت عراق، در دست بعثي. اند ايفاي نقش نموده

اند و در زمان حاكميت شيعيان عاليق مشترك محور همكاريها بوده است و  مودهآفريني ن نقش

  . اند اند و يا اگر در مواردي مطرح بوده به دنبال حل و فصل آن بوده زا يا تأكيد نشده عوامل تنش

                                                 
 .شود ده ميمتعدد بوده و به جهت جلوگيري از درهم ريختگي جدول، يكجا و در منابع و مأخذ پاياني مقاله آور 4منابع جدول شماره.  1
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؛ اين كشور در حوزه سياست خارجي و روابط خود با همسايگان گاهي متأثر از منافع تركيه

عنوان يك  و در مواردي هم به) احياي امپراتوري عثماني(اش  ر از عقبه تاريخيملي، گاهي متأث

بيني و  كشور وابسته و هم پيمان غرب و آمريكا عمل نموده است و در كل اقدامات قابل پيش

گيرد،  چنانچه در بعد داخلي با مسائلي روبرو باشد از ظرفيت اشتراكات بهره مي. منسجم ندارد

خلي از ثبات نسبي برخودار باشد سراغ احياي امپراتوري عثماني رفته و عوامل چنانچه در بعد دا

گيرد  گيرد، در مقطعي  كه اسالم در نقطه عطف تاريخي خود قرار مي زا در اولويت  قرار مي تنش

مقابله با محور مقاومت، هم پيماني با اسرائيل و ناتو، (با اقدامات و موضع خود به ضرر اسالم 

در دوره (شود و در امور همسايگان خود از جمله ايران  وارد عمل مي) غيره كشف حجاب و

دخالت ) 1391در بحران داخلي سال (و سوريه ) خصوصاً در دهه اخير(، عراق )اصالحات

نموده است و به طور كلي در روابط خارجي اين كشور تركيبي از تناقض، توهم و منافع  نظامي

  .شود ر رابطه با تركيه تأييد نميشود، لذا اين فرضيه د ديده مي

و ) 6(، اشتراكات )مورد8(زا  ؛ اگر عناوين و تعداد مسائل تنشجمهوري آذربايجان و نخجوان

شويم كه عوامل مشترك در مقطعي كوتاه نقش  مقاطع روابط دو كشور را مرور كنيم متوجه مي

بط و همكاريهاي دو زا پررنگ شده است، و سطح روا اند و سپس عوامل تنش آفريني نموده

  . شود لذا اين فرضيه تأييد مي. طرف به كمترين سطح خود رسيد

اي هستند ولي بعد از  در روابط دو كشور ريشه) مورد 5(زا  ؛ با وجود اينكه عوامل تنشارمنستان

وابستگي به ايران در . اند پيروزي انقالب در ايران هيچگاه در روابط دو طرف خودنمايي نكرده

تعدد، روابط حسنه دو طرف و نيز طول كم مرز مشترك ايران با ارمنستان، انتظار تنش ابعاد م

رود فقط در حوزه  چنداني در دور نماي روابط دو طرف خصوصاً در حوزه هيدروپليتيك نمي

تواند مسائلي را ايجاد نمايد، لذا اين فرضيه  ريزد مي آلودگي آبهايي كه از اين كشور به ارس مي

  .شود ا ارمنستان تأييد ميدر رابطه ب
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  فرضيه دوم

عراق؛ با آنكه در عراق كشورهاي متعددي مثل آمريكا، انگليس، عربستان سعودي، مصر، تركيه 

. وغيره عاليق خاص خودشان را دارند كه هر كدام به طريقي به دنبال دستيابي به آن هستند

ولت استعماري انگليس دارد ولي مسائل هيدروپليتيكي ايران و عراق ريشه در اقدامات د

كه انگليس خود را بعنوان كشور ثالث در مسائل آبي و مرزي بين دو كشور در قالب  طوري به

اي از مسائل هيدورپليتيكي و مرزي دو  ها جا داده بود و حل نشدن پاره قراردادها و كنواسيون

خصوصاً در مسئله كشور ريشه در اقدامات انگليس داشته و مسائل مربوط به آبهاي مشترك 

اروندرود هيچگاه يا حداقل در اكثر موارد بين ايران و عراق و پيش از آن بين ايران و دولت 

ها مذاكرات، انگلستان  كننده مسائل، طي ننموده است و در طول دهه عثماني، مسير منظم و حل

شكلي كنترل خواسته به هر  شديداً خواستار حضور جدي در مذاكرات ايران و عراق بوده و مي

العرب را همچنان در دست داشته باشد و مايل بود مطمئن شود كه در هر قرارداد جديد  شط

در ) تا چند سال اخير(حاكميت روي شط به عراق داده شود و اينكه هرگاه حكومت مركزي 

ها بوده است، حضور و نفوذ كشورهاي خارجي در اين كشور بر پيچيدگي روابط  دست سني

افزوده ولي با روي كار آمدن شيعيان در اين كشور و در شرايط فعلي  ي ايران ميهيدورپليتيك

  .شود اين فرضيه تأييد نمي

دهد و چنين رفتارهايي را  ؛ تركيه در روابط خارجي رفتارهاي متناقض از خود نشان ميتركيه

اي  منطقهنمايد و لذا گاهي در كنار قدرتهاي فرا توام با احياي امپراتوري عثماني لحاظ مي

عمل كرده و گاهي با لحاظ شرايط ملي خود عمل ) رژيم صهيونيستي(اي  و منطقه) آمريكا(

  . شود كند و در شرايط فعلي اين فرضيه در رابطه با اين كشور تأييد مي مي

؛ با عنايت به روابط خوب اين جمهوريها با جمهوري اسالمي جمهوري آذربايجان و نخجوان

اي و  و سپس حضور و نفوذ روز افزون دشمنان سرسخت منطقه ايران در بدو استقالل

ها و به دنبال آن تيرگي  نشين آذربايجان توأم با حاكميت الئيك اي ما در جمهوري شيعه فرامنطقه

تواند مشكالتي را براي كشور ما ايجاد نمايد و حتي بر مسائل  روابط ايران و آذربايجان كه مي

  . شود رد و لذا اين فرضيه در مورد اين كشور تأييد ميهيدروپليتيكي تأثير سوء بگذا
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اي و مخالف جمهوري اسالمي ايران حضور  ؛ با آنكه در اين كشور قدرتهاي فرامنطقهارمنستان

  . شود دارند ولي به دليل وابستگي اين كشور به جمهوري اسالمي ايران اين فرضيه تأييد نمي
  

  فرضيه سوم

مورد و با كشورهاي حوزه  4مورد، با تركيه  19آبي ايران با عراق تعداد اسناد مربوط به مسائل 

درصد از توافقات آبي ايران با همسايگان در  60با وجود آنكه بيش از . رسد مورد مي 8ارس به 

هاي هيدروپليتيكي ايران را در غرب و  غرب و شمال غرب با عراق بوده است ولي اگر تنش

د كه بيشترين شرايط بحراني در مسائل آبي ايران با عراق شو غرب ليست كنيم معلوم مي شمال

بوده است و عليرغم تعداد اندك اسناد ايران در حوزه ارس كه بسيار كمتر از عراق است، آب به 

هاي حوزه ارس عمل نموده و  عنوان عاملي جهت همكاري و توسعه روابط بين ايران و كشور

داد اسناد هيدروپليتيكي و حل مسائل آبي طرفين رابطه در ارتباط با عراق عامل تنش، لذا بين تع

  .  شود مستقيم و معني داري وجود ندارد و اين فرضيه تأييد نمي
  

  فرضيه چهارم

؛ از نظر هيدروپليتيكي كشور ما در ارتباط با عراق خصوصاً در قسمتهاي كردنشين در عراق

گر اشكال منابع آبي را لحاظ كنيم موقعيت باالدستي قراردارد، اگر رودهاي كوچك و بزرگ و دي

 800با (به سوي عراق ) ميليمتر بارندگي 250با (صدها رودخانه، جويبار و نهر از سوي ايران 

مند  فرات بهره هاي دجله و در حاليكه از آب دو رودخانه بسيار بزرگ با نام) ميليمتر بارندگي

با اين . وجود ندارد رودخانه مهميبرعكس كشور ما كه در اغلب نقاط آن . بوده در جريان است

اي از سوء استفاده كشور ما از آبهاي ورودي به عراق از سمت ايران و اعمال قدرت  حال نشانه

  . شود خورد و لذا اين فرضيه تأييد نمي آب در روابط ديپلماتيك به چشم نمي

سوريه و (مسايگانش استفاده از آب در ارتباط با ه ؛ عالرغم  سابقه طوالني تركها در سوءتركيه

و باال دستي اين كشور نسبت به ايران در آبهاي مشترك، به دليل تعداد و حجم ناچيز ) عراق

هاي قوي از سوء استفاده كارآمد و  شود نشانه آبهايي كه مستقيماً از طريق تركيه به ايران وارد مي

كها بندرت توافق نامه دو هر چند تر. مؤثر تركها در بحث آب در رابطه با ايران ديده نشده است

كنند ولي قابليت تركيه براي اعمال فشار  طرف در مورد حجم آب ورودي به ايران را رعايت مي
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اي است با اين حال اين فرضيه  آبي بر ايران بسيار محدود و داراي مقياس محلي و حداكثر منطقه

  .شود در ارتباط با تركيه تأييد نمي

؛ با توجه به اينكه رودخانه ارس بين اين جمهوريها ارمنستانجمهوري آذربايجان، نخجوان و 

كدام از اين كشورها آبهايي  كه از هر شود عنوان مرز سياسي هم تلقي مي هو ايران واقع شده و ب

ميزان همكاريهاي آبي ايران، جمهوري آذربايجان، جمهوري خودمختار . شود بدان وارد مي

اند مسائل  ارس در سطح بااليي بوده و طرفين توانسته نخجوان و ارمنستان در حوزه رودخانه

شان حل و فصل كنند و هيچ كشوري نسبت به ديگري در  خود را در حوزه هيدروپليتيكي

  .شود موقعيت باالدستي قرار ندارد لذا اين فرضيه تأييد نمي
  

  پيشنهادها

يكي پس از ديگري كند ايران  نگاه بلندمدت و راهبردي ايران و عراق ايجاب مي. 1؛ عراق

گامهاي مؤثر و مقتضي در جهت حضور و نفوذ در عراق و حل مسائل متعدد خود، خصوصاً در 

حوزه هيدروپليتيكي را انديشيده و به مرحله عمل برساند، شبيه آنچه كه اخيراً درخصوص 

ل اي دربارة اص گونه مذاكره ايران نبايد هيچ. 2نصب عالئم مرزي با اين كشور داشته است؛ 

چون هرگونه مذاكره دربارة اصل قرارداد معنايش اين است كه . الجزاير را بپذيرد 1975قرارداد 

كنيم  گويند دربارة اين قرارداد داريم مذاكره مي اگر در طول مذاكره با ايران به توافق نرسيدند مي

اعده ديگر و اين قرارداد محل مذاكره است و تا به توافق نرسيم و مسأله حل نشود بايد يك ق

  ).1937قرارداد (اجرا كنيم و اين يعني بازگشت به نقطه صفر 

؛ ايران بايد در استفاده از آب رودهاي مشترك با تركيه وارد مذاكره شود و برحسب نياز تركيه

هاي مشترك، دبي ساليانه و سهم خود را مشخص كند و  آتي كشور در پيرامون رودخانه

  . بيني نمايد تركها را پيش هاي الزم براي پايبندي مكانيزم

مديريت ”يا  “كميته توسعه پايدار”شود  ؛ پيشنهاد مي جمهوري آذربايجان، نخجوان و ارمنستان

كننده از اين رود شامل ايران، ارمنستان،  حوزه رودخانه ارس  بين كشورهاي استفاده “يكپارچه

د و اقدامات الزم از قبيل جمهوري خودمختار نخجوان، جمهوري آذربايجان و تركيه تشكيل گرد

تدوين قوانين زيست محيطي، اليروبي و غيره برحسب وضعيت آبهاي ورودي به رودخانه ارس 

  .صورت پذيرد
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