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Western Asia has always been in the midst of tension and now experiences a 
water crisis as a result of water shortage supplies simultaneous with the popu-
lation growth. The lack of water has caused some disputes and even conflicts at 
political level between the countries of the region. Iran is also witnessing a de-
crease in water resources due to rising water consumption, so it needs to manage 
its relations with its neighboring countries from a hydro-political perspective. 
In this regard, agreements based on the rights of beneficiary countries on the 
use of common water resources have been concluded in accordance with in-
ternational law and cooperation in the utilization of shared water resources, but 
there are still disputes regarding the exploitation of water resources with some 
neighboring countries, such as Afghanistan, due to previous contracts imposed 
on Iran by the United Kingdom and other superpowers. This research, through 
an analytical and applied approach, attempts to reply to the question that what 
Iran’s hydro-diplomacy towards its neighbors is and what strategies are needed 
to activate the country’s hydro-diplomacy towards neighboring countries.
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منطقه غرب آسیا به دلیل كمبود منابع آب همزمان با افزایش روزافزون جمعیت، همواره در آستانه تنش 
و حتی بحران آب قرار داشته است. كمبود آب بر روابط سیاسی بین كشورهای منطقه نیز سایه افکنده 
و برخی اختالفات و حتی درگیری هایی را هم سبب شده است. كشور ایران نیز كه شاهد كاهش منابع 
آبی در اثر مصرف فزاینده آب است، به مدیریت تعامالت خود با همسایگان از منظر آبی نیاز دارد. در این 
رهگذر، قراردادهایی بر اساس حقوق برابر كشورهای ذی نفع در استفاده از منابع آب مشترک طبق قواعد 
حقوق بین الملل و همکاری هایی هم در زمینه بهره برداری از منابع آب مشترک بین این كشورها صورت 
پذیرفته است، اما همچنان اختالفات مربوط به بهره برداری از منابع آبی با برخی از كشورهای همسایه نظیر 
افغانستان درباره قراردادهای قبلی كه در سایه قدرت انگلستان و دیگر ابرقدرت ها بر ایران تحمیل شده بود 
وجود دارد. این پژوهش تالش دارد با رویکرد تحلیلی و كاربردی به این پرسش پاسخ گوید كه دیپلماسی 
آب ایران در قبال همسایگان به تفکیک چیست و چه راهکارهایی برای فعال سازی دیپلماسی آب كشور در 

قبال كشورهای همجوار وجود دارد.
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مقدمه

ایران به دلیل واقع شدن در منطقه ای گرم و خشک با بحران آب روبه رو است و بر سر مدیریت منابع آب 
مشترک خود با كشورهای همسایه همواره اختالف داشته است كه این اختالفات گاه به درگیری لفظی و حتی 
نظامی نیز انجامیده است. عراق و پیش از آن، عثمانی به دلیل مرزهای طوالنی با ایران، بیشترین اختالفات را بر 
سر مرزها و منابع مشترک با ایران داشته اند. افغانستان نیز به دلیل كشت گسترده خشخاش و نیاز روزافزون به 
آب كشاورزی و درنتیجه، تخصیص ندادن حق آبه به ایران از هیرمند كه خشکیدن دریاچه هامون و ازبین رفتن 
كشاورزی سیستان را سبب شده است، دومین كشوری است كه بر سر منابع آب مشترک با ایران اختالفات 

شدیدی دارد.

سیاست خارجی ایران در قبال تمام همسایگان زمینی اش، سیاست دوستی و برادری است. عراق پس از 
سقوط صدام به دلیل اشتراكات مذهبی به یکی از متحدان اصلی ایران در منطقه تبدیل شده است. سطح 
مبادالت اقتصادی بین ایران و تركیه زیاد است و این كشور، روابط سیاسی قابل قبولی هم با ایران دارد. ارمنستان 
به دلیل نداشتن روابط با تركیه و جمهوری آذربایجان، به دیگر همسایه اش، یعنی ایران، اهمیت بسیار زیادی 
می  دهد. جمهوری آذربایجان به دلیل اشتراكات مذهبی و فرهنگی با ایران، سعی در گسترش روابط با ایران و 
بهره مندی از پتانسیل های زیاد آن دارد. بیشتر بخش های پرجمعیت تركمنستان، از جمله عشق آباد، در نزدیکی 
مرز ایران واقع شده اند و امنیت این كشور به امنیت ایران وابسته است. افغانستان به دلیل حضور گسترده 
مهاجران افغان در ایران، گسترش روابط با این كشور را در دستوركار خود قرار داده است. پاكستان به عنوان 
دومین كشور پرجمعیت اسالمی (پس از اندونزی)، همواره بر نقش مهم ایران در جهان اسالم تأكید داشته و به 

دلیل روابط سردش با هند و افغانستان، بیشتر به سمت ایران متمایل بوده است.

ایران از شش حوضه آبریز اصلی تشکیل شده است و بیشتر این حوضه ها با مشکل كم آبی یا بحران آب 
مواجه اند. در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، خشک شدن دریاچه ارومیه بر اثر مدیریت نادرست آب كشاورزی، در 
حوضه آبریز هامون، خشک شدن دریاچه هامون به خاطر تخصیص ندادن حق آبه ایران از جانب افغانستان، در 
حوضه آبریز قره قوم، كاهش آب ورودی به سد دوستی (منبع اصلی تأمین آب شرب مشهد) به سبب كنترل 
آب از جانب افغانستان و در حوضه آبریز فالت مركزی، خشک شدن زاینده رود و تاالب گاوخونی به دلیل افزایش 

جمعیت، نمونه هایی از بحران آب در حوضه های آبریز مختلف در سراسر ایران است.

ایران با هفت كشور مرز زمینی دارد و مجموع طول مرزهای زمینی ایران، 6010 كیلومتر است. طول مرزهای 
زمینی مشترک ایران با عراق در غرب 1608 كیلومتر (طوالنی ترین)، تركمنستان در شمال شرق 1190 
كیلومتر، پاكستان در جنوب شرق 925 كیلومتر، افغانستان در شرق 919 كیلومتر، جمهوری آذربایجان در 
شمال غرب 757 كیلومتر، تركیه در شمال غرب 566 كیلومتر و درنهایت ارمنستان در شمال غرب 45 كیلومتر 

(كوتاه ترین) است و این كشورها همسایه های زمینی ایران محسوب می شوند (سال نامه آماری كشور، 2016).

در بین همسایگان ایران، تركیه با 593 میلی متر بارش ساالنه، بیشترین و تركمنستان با 161 میلی متر 

محمدرضا دهشیری و همکاران.  دیپلماسی آب ایران در قبال همسایگان
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بارش ساالنه، كمترین مقدار بارندگی را به خود اختصاص داده است. اما به لحاظ سرانه منابع آب تجدیدپذیر1، 
تركمنستان با 4302 متر مکعب در سال، بیشترین و پاكستان با 1253 متر مکعب در سال، كمترین میزان 

آب های تجدیدشونده به ازای هر نفر را در اختیار دارد (جدول شماره 1 و تصویر شماره 1).

فالکن مارک و همکاران بر اساس سرانه منابع آب تجدیدپذیر ساالنه، كشورهای در معرض بحران آب را 
طبقه بندی كرده اند. بر اساس شاخص فالکن مارک2 كشورهای با سرانه منابع آب تجدیدپذیر كمتر از 1700 
متر مکعب در سال در وضعیت تنش آبی و كشورهای با سرانه منابع آب تجدیدپذیر كمتر از هزار متر مکعب 
در سال در وضعیت كمبود (بحران) آب قرار دارند. بر اساس این شاخص، دو كشور ایران و پاكستان در وضعیت 
تنش آبی قرار دارند و بقیه همسایگان زمینی ایران به لحاظ منابع آبی وضعیت مناسبی دارند (رجبی هشجین 

و عرب، 2007).

اهمیت دیپلماسی آب در سیاست خارجی ایران در قبال همسایگانش با توجه به مرزهای طوالنی ایران با 
همسایگانش و مشترک بودن در حوضه های آبریز فرامرزی فرات-دجله با عراق و تركیه، كورا-ارس با تركیه، 

1. سرانه منابع آب تجدیدپذیر هر كشور از تقسیم مجموع منابع آب تجدیدپذیر ساالنه یک كشور (مجموع آب شیرینی كه از طریق 
بارش ها یا رودخانه ها در طول یک سال وارد آن كشور می شود) بر جمعیت آن كشور به دست می آید و به معنی مقدار آب شیرین قابل 

دسترس ساالنه به ازای هر نفر در كشورهای مختلف جهان است.
2. Falken Mark Index (FI) 

جدول 1. مقایسه جمعیت، مجموع و سرانه منابع آب تجدیدپذیر و متوسط بارش ایران و همسایگان آن

جمعیت )2017(نام کشورردیف
مجموع منابع آب 

تجدیدپذیر )میلیارد متر 
مکعب در سال(

سرانه منابع آب 
تجدیدپذیر )متر 
مکعب در سال(

متوسط بارش 
)میلی متر در سال(

197.015.955246/81253494پاکستان1

81.162.7881371688228ایران2

80.745.020211/62621593ترکیه3

38.274.61889/862348216عراق4

35.530.08165/331839327افغانستان5

9.827.58934/683529447جمهوریآذربایجان6

5.758.07524/774302161ترکمنستان7

2.930.4507/7692651562ارمنستان8

(شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، 7102؛ فائو، 7102) 
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ارمنستان و جمهوری آذربایجان، اترک با تركمنستان، قره قوم با تركمنستان و افغانستان، پترگان-خواف با 
افغانستان، هامون هیرمند با افغانستان و پاكستان و هامون مشکیل و رابچ-باهوكالت با پاكستان، آشکار می شود.

1- ادبیات موضوع

1-1- مفهوم شناسی دیپلماسی آب

دیپلماسی آب به معنی توان بالقوه درگیری و خشونت یا برعکس، همکاری و مدیریت بر سر منابع آب 
مشترک و بین المللی است كه با ادامه روند كمبود یا گاه بحران آب در سال های اخیر، بسیار به آن توجه شده 
است. دیپلماسی آب، توانایی كشورهای ذی نفع در مدیریت آب های مشترک است تا وضعیت پایدار سیاسی 
حاصل شود؛ یعنی منابع آب مرزی و بین المللی بدون هیچ گونه تنش یا درگیری بین طرف های صاحب حق آبه، 

به شکل پایدار استفاده شود (پاپلي یزدي و وثوقی، 2011).

به دلیل جریان دائمی آب از محلی یا كشوری به محلی یا كشوری دیگر و به دلیل وجود مرزهای سیاسی 
كشورهای مختلف در مسیر برخی از این جریانات آبی، برخی اختالفات، مذاكرات و همکاری ها بر سر مدیریت 
این منابع مشترک در قالب سیاست خارجی كشورهای جهان پدید آمده كه این بخش از سیاست خارجی به 

دیپلماسی آب معروف شده است (عراقچی، 2015).

محمدرضا دهشیری و همکاران.  دیپلماسی آب ایران در قبال همسایگان

تصویر 1. نمودار مقایسه سرانه منابع آب تجدیدپذیر و متوسط بارش ایران و همسایگان آن

(شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، 7102؛ فائو، 2017)
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1-2- چارچوب نظری

چندین نظریه حقوقی درباره بهره برداری از آب های مشترک مطرح شده است كه مهم ترین آن ها عبارتند از 
(پاپلي یزدي و وثوقی، 2011):

1-2-1- نظریه حاکمیت سرزمینی مطلق )هارمون(

این نظریه بر مجازبودن هرگونه استفاده از منابع آب مشترک از سوی كشوری كه بر آن منابع تمامیت 
می تواند  باالدست  كشور  نظریه،  این  طبق  دارد.  تأكید  می گذرند،  كشور  آن  از  منابع  آن  یا  دارد  ارضی 
آب مشترک را به هر شکلی كه بخواهد استفاده كند و حتی در صورت اتالف این منابع، الزم نیست به 
كشور]های[ پایین دست خسارتی پرداخت شود. طبیعتاً این نظریه با استقبال كشورهای باالدست مواجه 
خواهد بود. اما نظریه هارمون هیچ گاه به صورت قانون و رویه قضایی به كار نرفت و در هیچ قرارداد و رویه 
بین المللی استفاده نشد و در نهایت از سوی دادرسی بین المللی دریاچه النوكس در سال 1957 به طور 

كلی رد شد (پیلتن و صدیق بطحایی اصل، 2016).

1-2-2-نظریه تمامیت مطلق سرزمینی )حق حاکمیت مطلق قلمرو(

 طبق این نظریه، كشورهای ساحلی منابع آب مشترک می توانند از این منابع استفاده كنند؛ با این شرط كه 
وضعیت طبیعی كشور خود را به گونه ای تغییر ندهند كه این تغییر به تمامیت ارضی كشور]های[ پایین دست 
ضربه بزند یا این بهره برداری باعث كاهش یا قطع آب كشور]های[ پایین دست و تأثیرات منفی بر آن ها نشود. 
طبق این نظریه، كشورهای پایین دست حق بهره برداری از جریان طبیعی آب با سرعت و كیفیت مناسب را دارند. 
این نظریه دقیقاً عکس نظریه هارمون است و توافق كشورهای پایین دست برای اعمال هرگونه تغییری در رژیم 
آب های مشترک را می طلبد و از این رو از سوی كشورهای پایین دست منابع آب، حمایت شده است. اما این 
نظریه هم به دلیل منجر شدن به توقف توسعه تأسیسات آبی در كشور باالدست و اتالف آب در كشور پایین دست 

(در صورت استفاده غیربهینه از آن) ناعادالنه ذكر شده است (شیرازیان و خطیبی، 2016).

1-2-3- نظریه حاکمیت یا تمامیت محدود سرزمینی )بهره برداری همسان و منطقی(

 طبق این نظریه، همه كشورهای ذی نفع می توانند از منابع آب مشترک بهره برداری كنند، ولی این 
استفاده نباید هیچ خسارتی به كشور]های[ دیگر وارد كند. نظریه تمامیت محدود سرزمینی، حد وسط 
نظریه های هارمون و حق حاكمیت مطلق قلمرو است و حقوق همه كشورهای باالدست و پایین دست را 
یکسان در نظر می گیرد. این نظریه، رودخانه های بین المللی را منابع مشتركی می داند كه از طریق آن ها 
بین كشورهای ساحلی اجماع منافع مشترک شکل می گیرد. این نظریه در حقوق بین الملل پذیرفته شده 

است (پیلتن و صدیق بطحایی اصل، 2016).
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1-2-4- نظریه منابع مشترک یا مدیریت مشترک )همکاری مشترک و تعاون کشورهای حق آبه بر(

 این نظریه برای احیای مجدد نظریه تمامیت محدود سرزمینی ایجاد شد. نظریه مدیریت مشترک، منابع آب 
را به صورت یک واحد اقتصادی در نظر می گیرد كه باید منافع آن بین كشورهای ذی نفع تقسیم شود و همه 
كشورهای ذی نفع كه حق حاكمیت مشترک دارند، نسبت به این منابع، مشترک محسوب می شوند. این نظریه 
در ادامه نظریه بهره برداری همسان و منطقی است. با این تفاوت كه خواستار تأسیس یک نهاد قانونی و سازوكار 
بین المللی برای تدوین سیاست های مدیریتی مشترک و همکاری كشورهای صاحب حق آبه است تا كشورها از 
این طریق به حقوق خود برسند. برای تأسیس این نهاد قانونی باید قراردادهای حقوقی به تصویب همه كشورهای 
ذی نفع برسد كه این مسئله، امری زمان بر خواهد بود. این نظریه را جامعه بین الملل تأیید كرده است و كمیسیون 
حقوق بین الملل در زمان تدوین كنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق بهره برداری های غیركشتیرانی از 
آبراه های بین المللی در سال 1997، دولت های ساحلی آبراه ها را به مشاركت منصفانه دعوت كرد كه این اصل با 

اصل بهره برداری منصفانه در ارتباط است (شیرازیان و خطیبی، 2016).

1-2-5- نظریه حق آبه تاریخی

 طبق این نظریه، اولویت در بهره برداری از منابع آب مشترک، متعلق به كشوری است كه در این موضوع 
سابقه بیشتری دارد. درنتیجه، كشور]های[ پایین دست كه در گذشته به تأسیس سازه های آبی برای بهره برداری 
از منابع آب مشترک اقدام كرده اند با تأكید بر این سازه ها اولویت بهره برداری را مربوط به خود خواهند دانست 

و درواقع این نظریه به نفع كشورهای پایین دست است.

1-2-6- نظریه حق انحصار پتانسیل انرژی آب

 این نظریه بیان می كند كه منابع آب هر كشوری جزء منابع طبیعی آن كشور است. 

1-2-7- نظریه اسالمی

 این نظریه مبتنی بر قانونی است كه گفته می شود از سوی پیامبر اسالم (ص) در مدینه وضع شد. نظریه 
اسالمی، اولویت بهره برداری از منابع آب مشترک را به مالک ]آن[، یا كشور]های[ باالدست می دهد و این 
مازاد آب است كه باید به پایین دست فرستاده شود؛ اما در عین حال طبق این نظریه، باالدستی ها حق 
وارد كردن خسارت به پایین دستی ها را ندارند. نظریه اسالمی، پایه قوانین مدنی ایران در زمینه استفاده از 

منابع آب مشترک شده است:

*ماده 158 قانون مدنی ایران: هرگاه تاریخ احیای اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد، زمینی كه احیای آن 
مقدم بوده است، در آب نیز مقدم می شود بر زمین متأخر در احیا، اگرچه پایین تر از آن باشد.

*ماده 159 قانون مدنی ایران: هرگاه كسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیا كند، اگر آب 
رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی، سابقه تضییقی نباشد، می تواند از آب رودخانه، زمین جدید را مشروب 
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كند، در غیر این صورت حق بردن آب را ندارد، اگرچه زمین او باالتر از دیگر اراضی باشد.

2- روش شناسی پژوهش

نوآوری این مقاله در آن است كه ضمن واكاوی دیپلماسی آب ایران در قبال همسایگان به تفکیک مناطق 
همجوار، به تلفیق شاخص ها و مبانی مهندسی آب با مباحث سیاسی و دیپلماتیک پرداخته و نیز راهکارهای 
پیشنهادی برای ارتقای دیپلماسی آب ایران در قبال همسایگان را بررسی كرده است. در این مقاله تالش می شود 
پس از مفهوم شناسی دیپلماسی آب و تبیین چارچوب نظری در این زمینه، دیپلماسی آب ایران در قبال تک تک 
كشورهای همسایه با تأكید بر موفقیت ها و كاستی های آن بررسی شود و سرانجام راهکارهایی را فراروی دستگاه 

سیاست گذاری كشور در این زمینه قرار دهد.

3- یافته های پژوهش

3-1- دیپلماسی آب ایران در قبال عراق

ایران و عراق در حوضه آبریز میان رودان (فرات-دجله) باهم مشتركند. با وجود منابع آب مشترک زیادی كه 
در طول مرزهای طوالنی این دو كشور وجود دارد، اختالفات اصلی در طول تاریخ، مربوط به مرزهای جنوبی و 
رودخانه اروندرود بوده است. دلیل اصلی عالقه عراق به داشتن سهم بیشتر از اروندرود و بعدها تجاوز به استان 
خوزستان، می تواند به مرز كوتاه این كشور با خلیج فارس مربوط باشد و تأكید صدام بر قومیت عرِب بخشی 
از مردم استان خوزستان، صرفاً بهانه ای برای دسترسی بیشتر به خلیج فارس بوده است. به هر حال، با وجود 
چندین قرارداد كه در زمینه حقوق ایران و عراق از اروندرود به امضای طرفین رسیده است، همچنان اختالفاتی 

در این زمینه بین دو كشور باقی است.

مسئله بهره برداری از آب های مشترک بین ایران و عثمانی، نخستین بار در جریان مذاكرات انعقاد پروتکل 
1913 استانبول و صورت جلسات 1914 تهران مطرح شد. در یکی از بندهای پروتکل استانبول از تنظیم 
موافقت نامه تقسیم آب های مشترک بین ایران و عثمانی از سوی كمیسیون تحدید حدود سخن گفته شده 
است و در صورت جلسات تهران، این مسئله به طور مفصل شرح داده شده است. پس از ایجاد كشور عراق و 
روی كارآمدن عبدالکریم قاسم در سال 1958، اختالفات بین ایران و عراق بیشتر شد و بین سال های 1959 
ایران بر خالف صورت جلسات تهران، آب  تا 1960 بحران اروندرود رخ داد و دولت وقت عراق مدعی شد 
رودخانه های مشترک را به سمت كشورش منحرف كرده است. ایران در پاسخ گفت قصد تضییع حق همسایه اش 
عراق را ندارد و حاضر است اختالفات موجود با عراق در این زمینه را حل كند. اما در زمان قاسم، هیچ مذاكره ای 
بین این دو همسایه صورت نپذیرفت. عبدالکریم قاسم در سال 1963 از حکومت عراق ساقط شد و عبدالرحمن 
عارف به حکومت رسید. در این دوران، روابط بین ایران و عراق بهبود یافت و متعاقب آن در سال 1966 وزیر 
امور خارجه وقت ایران از بغداد بازدید كرد و مقرر شد نمایندگان دو كشور برای مذاكره درباره حقوق آب های 
مشترک به زودی تعیین شوند. در سال 1967 رئیس جمهور عراق و در سال 1969 نیز نخست وزیر این كشور به 
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تهران آمدند و از مذاكرات درباره آب های مرزی حمایت كردند (جعفری ولدانی، 2009).

با به قدرت رسیدن حزب بعث در سال 1968 در عراق، اختالفات بین این كشور و ایران تشدید شد و مذاكرات 
به طور كلی قطع شد. بین سال های 1968 تا 1975 برخوردهای شدید مرزی بین ایران و عراق رخ داد و هدف 
اصلی حزب بعث، ویران كردن سدهایی بود كه روی آب های مشترک از جانب ایران ساخته شده بود. درنهایت در 
سال 1975 قرارداد الجزایر با تأكید بر رعایت مفاد قراردادهای 1913 و 1914 و در همان سال، موافقت نامه ای 
درباره بهره برداری از آب های مرزی به امضای طرفین رسید. در این موافقت نامه، رودخانه های مرزی بین ایران 
و عراق به دو گروه رودخانه های محاذی (در امتداد مرز) و متوالی (قطع كننده مرز) تقسیم شدند و قرار شد 
آب این رودخانه ها طبق صورت جلسات 1914 تهران بین دو كشور تسهیم شود. برای اجرای مفاد موافقت نامه 
1975 در سال 1977 كمیسیون فنی برگزار شد و با تقسیم رودخانه های مرزی دو كشور به سه گروه آ، ب و ث، 
كمیته های فرعی برای هر گروه از این رودخانه ها تشکیل شد. كمیسیون 1977 درباره تسهیم آب رودخانه های 
گروه آ تصمیماتی گرفت و تصمیم گیری درباره دیگر رودخانه ها را به اجالس بعدی خود در سال 1978 در تهران 

موكول كرد كه به دلیل شرایط سیاسی ایران در آن سال، این اجالس برگزار نشد  (جعفری ولدانی، 2009).

با  و  امضا رسیده است  به  اجبار  قرارداد 1975 تحت  ادعا كه  این  با  بعث عراق  رژیم  در سال 1980 
لغو یک جانبه این قرارداد، به ایران تجاوز نظامی كرد، اما این جنگ تحمیلی پس از 8 سال و بدون هیچ 
دستاوردی برای صدام به پایان رسید و حاصلی جز آسیب های شدید به هر دو كشور و تلفات زیاد در پی 
نداشت. درنهایت در سال 1990 صدام در مکاتبه با رئیس جمهور وقت ایران، بازگشت كشورش به قرارداد 
1975 را اعالم كرد و این مکاتبات رسمی سندی است دال بر این واقعیت كه قرارداد 1975 به هیچ وجه 
اجباری نبوده و دولت های بعدی عراق هم نمی توانند از پذیرفتن این قرارداد كه با رضایت كامل طرفین 

امضا شده است، سر باز بزنند (مجتهدزاده، 2011).

3-2- دیپلماسی آب ایران در قبال ترکمنستان

تركمنستان به لحاظ هیدرولوژیکی در پایین دست ایران قرار گرفته و دچار كم آبی است. تاكنون تنها به 
مدیریت آب های سطحی بین ایران و تركمنستان پرداخته شده و هیچ همکاری عمده ای در زمینه بهره برداری از 
آب های زیرزمینی مشترک بین دو كشور صورت نگرفته است (نورانی، 2017). این دو كشور در دو حوضه آبریز 
قره قوم و اترک با یکدیگر مشترک هستند و رودخانه های هریرود و اترک، دو رودخانه مشترک اصلی بین ایران 
و تركمنستان محسوب می شوند كه از طریق احداث سد روی رودخانه هریرود و تقسیم آب رودخانه اترک، این 

منابع آب مشترک، مدیریت شده اند.

روس ها از ابتدا تمایل داشتند تمام آب های مرزی را برای آبیاری مزارع پنبه تركمنستان اختصاص دهند و 
هیچ آبی به ایران تعلق نگیرد. در سال 1926 كنوانسیون استفاده از آب های مرزی ایران و شوروی برگزار شد 
و میانه رودخانه های مرزی به عنوان مرزهای آبی دو كشور تعیین و آب این رودخانه ها به نسبت مساوی میان 
ایران و شوروی تقسیم شد. طبق ماده 15 این كنوانسیون، 30 درصد از منابع آب بخش مرزی هریرود به ایران 
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و 70 درصد این منابع به شوروی تعلق گرفت. هنگام امضای این قرارداد، دولت وقت ایران درباره سهم كمتر 
كشورش از هریرود سؤالی مطرح نکرد، اما 24 سال بعد و در سال 1950 نسبت به این مسئله ناعادالنه رسماً 
اعتراض كرد كه این اعتراض از سوی مسکو رد شد. همچنین طبق ماده 16 كنوانسیون 1926، دولت ایران باید 
در فصول آبیاری، همان مقدار آبی را كه پیش از احداث این سدها قرار بود به اترک جاری شود تأمین كند؛ در 
حالی كه شوروی مشمول چنین بندی نمی شد و می توانست با احداث سدهای جدید، جلوی آب ورودی به 

اترک را بگیرد (مجتهدزاده، 2011).

در سال 1957 دو كشور ایران و شوروی در زمینه ساخت سدهای مخزنی برای آبیاری زمین های كشاورزی 
پیرامون رودخانه مرزی اترک به توافق رسیدند. متعاقب آن در سال 1965 مقامات ایران و شوروی در مسکو با 
یکدیگر دیدار كردند و به اختالفات مرزی پایان دادند و روابط دوجانبه دو كشور رو به بهبود گذاشت. در ادامه 
این روابط حسنه، درباره سرمایه گذاری برای احداث تأسیسات آبی روی منابع آب مشترک دو كشور نیز توافقاتی 
حاصل شد. همچنین وقوع انقالب اسالمی در ایران و قطع روابط ایران با ایاالت متحده آمریکا، به گسترش بیش 

از پیش روابط ایران و شوروی كمک كرد (مجتهدزاده، 2011).

3-2-1- رودخانه هریرود و سد دوستی

مطالعات بهره برداری از رودخانه هریرود پس از امضای عهدنامه دوستی ایران و شوروی در سال 1921 شروع 
شد كه در آن زمان، 70 درصد از آب این رودخانه به شوروی و 30 درصد باقی مانده نیز به ایران اختصاص یافت. 
در سال 1958 و طی موافقت نامه ای بین دو كشور، قرار شد مطالعات احداث سد مشترک مرزی آغاز شود. پس 
از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقالل تركمنستان، قرارداد مطالعات تکمیلی احداث سد هریرود در سال 
1991 بین ایران و تركمنستان به امضا رسید و طی این قرارداد، حق آبه ایران از هریرود از 30 درصد به 50 
درصد افزایش یافت كه نوعی پیروزی دیپلماتیک برای ایران محسوب می شود. عملیات احداث این سد نیز در 
سال 2000 آغاز شد و درنهایت در سال 2005 با حضور رؤسای جمهور وقت دو كشور افتتاح شد (پاپلي یزدي 

و وثوقی، 2011؛ شركت مدیریت منابع آب ایران، 2005).

با احداث سد دوستی، جریان آب رودخانه هریرود از فصلی به دائمی و قابل كنترل تبدیل شد و امکان 
بهره برداری ساالنه 820 میلیون متر مکعب آب را برای هر دو كشور فراهم كرد. از مجموع 410 میلیون متر 
مکعب حق آبه ساالنه ایران، 150 میلیون متر مکعب برای تأمین بخشی از آب آشامیدنی شهر مشهد اختصاص 
یافت، آب كشاورزی موردنیاز دشت سرخس در ایران و مناطق مرزی تركمنستان تأمین شد و همچنین جلوی 
وقوع سیالب هایی كه هرساله خط ساحلی ایران را می شست و درنتیجه، بخشی از خاک ایران به تركمنستان 

منضم می شد، نیز گرفته شد.

3-2-2- رودخانه اترک

رودخانه اترک به سه بخش تقسیم می شود: 1. اترک داخلی: از طوالنی ترین رودخانه های ایران است كه از 
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ارتفاعات قوچان سرچشمه می گیرد و به اترک مرزی می ریزد، 2. اترک خارجی (سومبار): از ارتفاعات كپه داغ 
تركمنستان سرچشمه می گیرد و درنهایت به اترک مرزی می پیوندد، 3. اترک مرزی: این بخش از اترک با طول 
195 كیلومتر، مرز مشترک ایران و تركمنستان را تشکیل می دهد. آب این رودخانه با سیستم تقسیم آب بین 
دو كشور تقسیم می شود و سهم ایران از طریق كانال به دریاچه آالگل و دریای خزر می ریزد (عراقچی، 2015).

3-3- دیپلماسی آب ایران در قبال پاکستان

ایران و پاكستان در سه حوضه آبریز هامون هیرمند، هامون مشکیل و رابچ-باهوكالت با یکدیگر مشتركند. به 
دلیل ساختار سنتی منطقه بلوچستان و حل اكثر اختالفات و از جمله، اختالفات بر سر تقسیم آب، از سوی 
بزرگان طوایف بلوچ، در این منطقه مرزی، قرارداد خاصی درباره تقسیم آب بین دو كشور همسایه منعقد نشده 

است و صرفاً درباره تأمین آب دو پاسگاه مرزی، توافقی صورت گرفته است.

قرارداد مرزی ایران و پاكستان در سال 1958 از سوی وزیر امور خارجه وقت ایران و سفیر وقت پاكستان 
در تهران امضا شد كه در آن بر سر تأمین آب دو نقطه مرزی هم توافق شده است. برای تأمین آب موردنیاز 
پاسگاه مرزی پاكستان در مجاورت ناحیه مرزی میرجاوه، دولت ایران موافقت كرد كه روزانه سه متر مکعب 
آب تخصیص دهد. برای تأمین آب موردنیاز پاسگاه مرزی ایران در مجاورت ناحیه مرزی كچه، دولت پاكستان 

موافقت كرد كه روزانه حدود 0/9 متر مکعب آب اختصاص دهد (مركز پژوهش های مجلس، 1958).

در سال 1960 در تهران قراردادی بین ایران و پاكستان به امضا رسید كه در آن به موضوع آب های مرزی 
دو كشور هم اشاره شده است: مراقبت از آب های مشترک به نحوی كه حقوق طرف مقابل تضییع نشود، تمیز 
نگه داشتن آب های مشترک، حق ساكنان طرفین برای ماهیگیری در رودخانه های مشترک تا نقطه مرزی دو 
كشور، گرفتن رضایت طرفین در ساخت یا تخریب تأسیسات آبی روی منابع آب مشترک، مبادله داده های 
مربوط مربوط به میزان آب رودخانه های مرزی دو كشور برای پیشگیری از وقوع سیل، كناره بندی رودخانه های 
مرزی برای جلوگیری از تغییر مسیر آن ها، اجازه نداشتن طرفین برای تغییرمسیر رودخانه های مرزی و اجازه 

شهروندان دو كشور برای استفاده از آب های مرزی برای امرار معاش (مركز پژوهش های مجلس، 1964).

3-4- دیپلماسی آب ایران در قبال افغانستان

افغانستان با وجود منابع آب مناسب، به دلیل نداشتن مدیریت صحیح این منابع طبیعی، با بحران جدی آب روبه رو 
است. این كشور به دلیل قرارگیری در باالدست هیدرولوژیکی ایران، به تدریج مفاد قراردادهای آبی با كشورمان را به 
نفع خود تغییر داده است و به دنبال احیای كشاورزی به عنوان تنها بخش عمده اقتصادی خود است (نورانی، 2017). 
ایران و افغانستان در سه حوضه آبریز قره قوم، پترگان-خواف و هامون هیرمند باهم مشترک هستند و رودخانه های 
هریرود و هیرمند، دو رودخانه مشترک اصلی بین این دو كشور محسوب می شوند. افغانستان به دلیل ساخت 
چندین سد در باالدست رودخانه های هریرود و هیرمند و بی توجهی به حقوق كشورهای پایین دست این رودخانه های 

مشترک، مناطق شرقی ایران شامل خراسان و سیستان را با بحران جدی آب مواجه كرده است.
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3-4-1-  رودخانه هیرمند

از سال 1857 و با به رسمیت شناخته شدن افغانستان از جانب ایران، همواره بر سر تقسیم آب هیرمند 
بین ایران و افغانستان مناقشه وجود داشته و این مسئله اختالفی همچنان هم به قوت خود باقی است. ریشه 
اختالفات آبی بین ایران و افغانستان به گلداسمیت، ژنرال بریتانیایی، برمی گردد كه در سال 1872 مرز بین 
این دو كشور را در شاخه اصلی هیرمند قرار داد و بدون ذكر هیچ نکته ای در زمینه تقسیم آب، تنها به دخل و 
تصرف نداشتن در آب كشاورزی حاشیه هیرمند اشاره كرد. دولت افغانستان تحت حمایت بریتانیا در اوایل سده 
بیستم مدعی بود هیرمند یک رودخانه داخلی و متعلق به افغانستان است و هیچ مناقشه ای در این زمینه وجود 

ندارد (پاپلي یزدي و وثوقی، 2011؛ مجتهدزاده، 2011).

با تغییرمسیر هیرمند، به دالیل طبیعی، در سال 1896 در منطقه مرزی، این بار سرگرد مک ماهون بریتانیایی 
بود كه در سال 1903 با تأیید مرزهای تعیین شده از سوی گلداسمیت، منابع آب هیرمند در منطقه مرزی را 
به صورت مساوی بین دو كشور تقسیم كرد. اما در سال 1905 با تغییر نظرش، دو سوم از آب هیرمند را به 
افغانستان و یک سوم آن را به ایران اختصاص داد؛ این در حالی است كه خود مک ماهون اشاره می كند كه پیش 
از این، 62 درصد از منابع آب مرزی هیرمند در اختیار ایران و تنها 16 درصد از آن در اختیار افغانستان بوده 
است. نتیجه آنکه منطقه مرزی ایران نسبت به منطقه مرزی افغانستان، حاصل خیزتر و پرجمعیت تر بود كه با 

این تقسیم ناعادالنه، حقوق مرزنشینان ایرانی نادیده گرفته شد (مجتهدزاده، 2011).

به دلیل روابط دوستانه بین رضاشاه و محمدنادرشاه پادشاه وقت افغانستان، در سال 1939 قراردادی برای 
حل مناقشه هیرمند بین طرفین منعقد شد. طبق این قرارداد، آب هیرمند از حدود 48 كیلومتری داخل خاک 
افغانستان بین دو كشور به طور مساوی تقسیم شد و دولت افغانستان متعهد شد هیچ رودخانه فرعی جدیدی 
در ناحیه مرزی ایجاد نکند، اما به دلیل توافق نداشتن همه مقامات افغان با این قرارداد و نیز تبعید رضاشاه در 
سال 1941، مجلس افغانستان از تصویب قرارداد 1939 سرباز زد و متعاقب آن در سال 1945 قراردادهایی با 
آمریکایی ها برای ساخت سدها و آبراهه های انحرافی روی رودخانه هیرمند بست. متعاقب آن در سال 1949 
عملیات ساخت سد بزرگ كجکی روی هیرمند و در افغانستان شروع شد كه این امر، اعتراض شدید ایران 
را به همراه داشت. نمایندگان دو دولت 10 سال بعد و در سال 1959 برای مذاكره به واشنگتن رفتند، ولی 

میانجیگری آمریکا هیچ نتیجه ای به همراه نداشت (پاپلي یزدي و وثوقی، 2011؛ مجتهدزاده، 2011).

از  ایران  افغانستان تهیه شد كه طبق آن، سهم  و  ایران  بین  توافق نامه ای  در سال 1973 پیش نویس 
هیرمند 26 متر مکعب بر ثانیه تعیین شد (22 متر مکعب سهم طبیعی ایران و 4 متر مکعب به صورت 
خریداری آب از افغانستان). بدین ترتیب، در حالی كه زمانی بیش از 70 درصد از آب هیرمند وارد ایران 
می شد، طبق این توافق نامه، حق آبه ایران به كمتر از 10 درصد می رسید و انعقاد این توافق نامه، نوعی 
پیروزی دیپلماتیک برای افغانستان محسوب می شد. این پیش نویس به تصویب مجالس دو كشور نیز رسید؛ 
اما به دلیل وقوع كودتا در سال 1973 در افغانستان، اسناد معاهده مبادله نشد. پس از آن نیز افغانستان 
به اشغال شوروی درآمد و بعدها درگیر جنگ داخلی شد و این حوادث، مانع از آن شد كه بین این دو 
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كشور همسایه، قراردادی برای حل مناقشات آبی به تصویب برسد (پاپلي یزدي و وثوقی، 2011؛ حافظ نیا، 
مجتهدزاده و علی زاده، 2006؛ مجتهدزاده، 2011).

به دلیل خشکسالی شدیدی كه در دوران حکومت طالبان در افغانستان و كل منطقه رخ داد و تضاد دیدگاه های 
طالبان با جمهوری اسالمی ایران، این گروه، كل آب ورودی هیرمند به ایران از سمت سدهای كجکی و ارغنداب 
را بست. نماینده ایران در سازمان ملل متحد نیز در سال 2001 با ارسال نامه ای به دبیر كل این سازمان، 
نسبت به بستن دریچه های سد كجکی و قطع جریان آب هیرمند به سمت ایران واكنش نشان داد (حافظ نیا، 

مجتهدزاده و علی زاده، 2006).

با پایان حکومت طالبان، حامد كرزای، رئیس دولت موقت افغانستان، در سال 2002 به ایران سفر كرد 
و مقامات دو كشور، سند همکاری امضا كردند. در بند 13 این سند كه به امضای رؤسای جمهور دو كشور 
رسید، طرفین اجرای قرارداد 1973 درباره تقسیم آب هیرمند را خواستار شدند؛ بدین ترتیب، باید ساالنه 820 
میلیون متر مکعب آب از هیرمند وارد سیستان ایران شود كه البته در مواقع سیالبی، اندكی بیشتر و در مواقع 
خشکسالی، اندكی كمتر از این میزان به ایران وارد شده است (پاپلي یزدي و وثوقی، 2011؛ حافظ نیا، مجتهدزاده 

و علی زاده، 2006).

3-4-2- رودخانه هریرود

بر خالف ایران و تركمنستان كه درباره منابع آب مشتركشان به توافقاتی رسیده اند، بین افغانستان به عنوان 
باالدست و ایران و تركمنستان به عنوان پایین دست درباره بهره برداری از رودخانه هریرود هیچ توافقی صورت 
نگرفته است. به همین دلیل، افغانستان بدون مذاكره با كشورهای پایین دست، اقدام به احداث سد سلما (سد 
دوستی افغانستان و هند) روی رودخانه هریرود و در باالدست سد دوستی ایران و تركمنستان كرده است. مطالعه 
برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد در سال 2014 نشان می دهد با افتتاح سد سلما، جریان آب ورودی به 
ایران ساالنه به میزان 71 درصد كاهش خواهد یافت. با توجه به آخرین خشکسالی رودخانه هریرود در سال 
2000 كه تأمین آب آشامیدنی شهر مشهد و آب كشاورزی استان خراسان رضوی را با مشکالت جدی مواجه 
كرد، بهره برداری از سد سلما می تواند تهدیدی امنیتی برای ایران محسوب شود (كامران، یاری و عابدی، 2017).

3-5-  دیپلماسی آب ایران در قبال جمهوری آذربایجان

ارس،  مرزی  رودخانه  و  مشتركند  یکدیگر  با  كورا-ارس  آبریز  حوضه  در  آذربایجان  جمهوری  و  ایران 
اصلی ترین رودخانه مشترک بین این دو كشور است. تنها مورد اختالفی در زمینه مسائل آبی بین ایران و 
جمهوری آذربایجان، مسئله سدهای خداآفرین و قیزقلعه سی بود كه قرار بود در مرز ایران و منطقه قره باغ 
جمهوری آذربایجان ساخته شوند كه اشغال این منطقه از جانب ارامنه، كار ساخت این سدها را چند سال 
به تعویق انداخت. درنهایت ایران با احترام به تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان و از طریق شراكت با این 

كشور، كار ساخت این دو سد را آغاز كرد.
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3-5-1- سدهای ارس و میل مغان

ایران و اتحاد جماهیر شوروی در سال 1957 به توافق رسیدند كه بهره برداری از آب رودخانه مرزی 
ارس برای تأمین آب كشاورزی و نیز تولید انرژی را آغاز كنند. در این موافقت نامه كه در تهران به امضای 
نمایندگان طرفین رسید، بر حقوق برابر دو كشور در بهره برداری از آب و انرژی رودخانه های مرزی تأكید 
شده است. مطالعات اولیه برای احداث سد روی رودخانه ارس از سوی شوروی انجام گرفت و ایران هم با 

فرستادن كارشناسانی در این امر همکاری كرد (ممتاز، 1995).

پس از انجام مطالعات اولیه، ایران و شوروی در سال 1963 در زمینه بهره برداری از ارس موافقت نامه 
همکاری اقتصادی و فنی امضا كردند كه مشتمل بر یک سد مخزنی در نزدیکی نخجوان (سد ارس) با 
ظرفیت 800 میلیون متر مکعب و یک سد انحرافی در منطقه میل مغان برای آبیاری 650 كیلومتر مربع 
از اراضی كشاورزی دو كشور می شد و قرار بود این پروژه های آبی مشترک، حداكثر در 7 سال به مرحله 
از  بهره برداری  و  اداره  نحوه  و  مقررات  شرایط،  پروتکل  سال 1973  در  آن  متعاقب  برسند.  بهره برداری 
تأسیسات آبی رودخانه ارس در تهران به امضای نمایندگان ایران و شوروی رسید. طبق این پروتکل، تمام 
این تأسیسات بین دو كشور مشترک هستند و قابل تقسیم نیستند. هیئت مشتركی نیز برای هماهنگی و 

حل مشکالت ناشی از بهره برداری از این تأسیسات تعیین شد (ممتاز، 1995).

3-5-2- سدهای خداآفرین و قیزقلعه سی

در سال 1977 درباره طرح احداث تأسیسات سد و نیروگاه برق آبی خداآفرین و قیزقلعه سی روی رودخانه ارس 
از جانب طرفین توافق شد. پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران، دو طرف درباره پروتکل نهایی همکاری های 
اقتصادی ایران و شوروی در سال 1980 توافق كردند و طرف شوروی در این اجالس، مراحل تهیه طرح فنی 
احداث سد و نیروگاه برق آبی خداآفرین را به اطالع طرف ایرانی رساند و قرار بر مذاكرات بیشتر در این زمینه شد. 
درنهایت در سال 1988 موافقت نامه همکاری در احداث و بهره برداری تأسیسات آبی خداآفرین و قیزقلعه سی 
بین ایران و شوروی در مسکو به امضای طرفین رسید. اما پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991، 
به دلیل اختالفات و درگیری های مرزی بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در ناحیه شمالی رودخانه ارس، 
عملیات اجرا و بهره برداری از تأسیسات آبی خداآفرین و قیزقلعه سی با تأخیر زیادی روبه رو شد (ممتاز، 1995).

درنهایت در سال 2016 موافقت نامه همکاری بین ایران و جمهوری آذربایجان در زمینه ادامه ساخت و 
بهره برداری از تأسیسات آبی خداآفرین و قیزقلعه سی توافق شد. طبق این موافقت نامه تا زمان برقراری تمامیت 
ارضی جمهوری آذربایجان، به همان میزانی كه ایران از آب سدهای خداآفرین و قیزقلعه سی برداشت می كند، 
جمهوری آذربایجان می تواند از آب سدهای پایین دست نظیر میل مغان كه به آن ها دسترسی دارد، برداشت كند. 
بخشی از برق تولیدشده در نیروگاه های برق آبی خداآفرین و قیزقلعه سی نیز كه متعلق به جمهوری آذربایجان 
است، تنها در ایران استفاده خواهد شد و به طرف ارمنی واگذار نخواهد شد (مركز پژوهش های مجلس، 2017).
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3-5-3- سدهای مارازاد و اردوباد

در سال 2014 موافقت نامه ای در تهران بین ایران و جمهوری آذربایجان در زمینه ساخت و بهره برداری از 
نیروگاه های برق آبی مارازاد در ایران و اردوباد در جمهوری آذربایجان امضا شد. برای تأمین آب این دو نیروگاه، 
سدهای انحرافی مارازاد از سوی ایران و اردوباد از سوی جمهوری آذربایجان روی رودخانه ارس احداث خواهد 

شد (مركز پژوهش های مجلس، 2016).

3-6- دیپلماسی آب ایران در قبال ترکیه

ایران و تركیه در دو حوضه آبریز كورا-ارس و فرات-دجله باهم مشترک هستند. رودخانه ارس به عنوان 
مهم ترین رودخانه مشترک بین ایران و تركیه، از تركیه سرچشمه می گیرد، ولی تاكنون اختالف خاصی بر سر 
این رودخانه مشترک بین این دو كشور پیش نیامده است؛ مشکل اصلی ایران با تركیه در زمینه سدهایی است 
كه تركیه روی رودخانه های دجله و فرات احداث كرده است و به اعتقاد برخی، این سدها در خشکسالی سوریه 

و عراق و ورود گرد و غبار به ایران نقش داشته اند.

تركیه نیز همچون افغانستان، باالدست هیدرولوژیکی ایران محسوب می شود و در عین حال كه رودخانه 
مهمی از سمت ایران وارد تركیه نمی شود، چندین رودخانه كوچک، همچون ساری سو و قطور، در سمت 
برعکس جریان دارد و حیات قسمت شمالی استان آذربایجان غربی به این رودخانه ها وابسته است. در سال 
1957 قراردادی درباره حق آبه رودخانه ساری سو بین ایران و تركیه منعقد و مقرر شد 1/8 متر مکعب در ثانیه، 

سهم آب ایران از این رودخانه مشترک باشد (پاپلي یزدي و وثوقی، 2011).

درباره دو رودخانه مهم دجله و فرات كه از تركیه سرچشمه می گیرند، ایران توجه زیادی به وضعیت این 
رودخانه ها در داخل سوریه و عراق ندارد و دیپلماسی ایران معطوف به اروندرود است كه از تالقی این رودخانه ها 
ایجاد شده و مرز ایران و عراق را تشکیل می دهد. البته خود اروندرود هم بیشتر به دالیل سیاسی مورد توجه 
ایران است و نه از لحاظ منابع آب و محیط زیست. نتیجه این بی توجهی، سدسازی های گسترده در سه كشور 
تركیه، سوریه و عراق روی این دو رودخانه اصلی حوضه آبریز میان رودان (فرات-دجله) است كه امروزه با تبعات 
وخیم آن نظیر گرد و غبار كه زندگی ایرانیان را هم مختل كرده است، روبه رو هستیم كه این امر حتی باعث 
مهاجرت های محدودی هم از مناطق غربی ایران به مناطق مركزی تر شده است (پاپلي یزدي و وثوقی، 2011).

با توجه به اینکه بیشترین تعداد و حجم سدهای ساخته شده مربوط به تركیه است، این كشور در دفاع از 
عملکرد خود به مدیریت ضعیف منابع آب در كشورهای پایین دست حوضه آبریز فرات-دجله (سوریه و عراق) 
اشاره كرده است كه حجم عظیمی از آب های ورودی به این كشورها به دلیل مشکالت داخلی شان تلف می شود 
و این كشور با مهار آب های شیرین، هم جلوی هدررفت آن ها و هم جلوی سیالب های احتمالی را خواهد گرفت. 
تركیه مدعی است هیچ انگیزه سیاسی از این سدسازی ها ندارد و هدفش توسعه بخِش كمتر توسعه یافته جنوب 

شرق این كشور (مناطق كردنشین) است (ستاری، 2017).
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3-7- دیپلماسی آب ایران در قبال ارمنستان

ایران و ارمنستان در حوضه آبریز كورا-ارس با یکدیگر مشتركند و رودخانه ارس، رودخانه مشترک اصلی بین 
دو كشور محسوب می شود. به دلیل پرآب بودن ارس در اكثر ماه های سال، مشکل خاصی از بابت بهره برداری 
از آب این رودخانه بین ایران و ارمنستان وجود ندارد و مشکل اصلی مربوط به آلودگی طوالنی مدت ارس با 

آالینده های خروجی از كشور ارمنستان، شامل كارگاه های استخراج فلزات و نیروگاه اتمی متسامور، است.

ارمنستان سال هاست معادن مس واقع در حاشیه شمالی رودخانه ارس را استخراج می كند و این اقدامات 
باعث كاهش كیفیت آب این رودخانه مرزی شده است. همچنین تخلیه و انباشت پسماندهای مس در طول 
چندین دهه متمادی در طول رودخانه ارس از سوی ارمنستان، سبب به وجود آمدن دیگ های غیراستانداردی 
شده است كه شکستن آن ها به ایجاد مشکالت حاد زیست محیطی در سطح منطقه منجر خواهد شد (پاپلي 

یزدي و وثوقی، 2011).

نیروگاه اتمی متسامور در 30 كیلومتری ایروان و 16 كیلومتری مرز تركیه قرار گرفته است و بخشی از برق 
مصرفی ارمنستان را تولید می كند. این نیروگاه بنا به اعالم نشریه نشنال جئوگرافیک، خطرناک ترین نیروگاه 
اتمی جهان و یکی از پنج نیروگاه نسل اول دنیاست كه همچنان فعال است. اتحادیه اروپا نیز نیروگاه متسامور 
را یکی از پنج نیروگاه خطرناک جهان ذكر كرده است. پس از وقوع زمین لرزه هفت ریشتری در سال 1988 
در منطقه و به دنبال آسیب هایی كه به این نیروگاه وارد شد، نیروگاه متسامور با توجه به تجربه انفجار نیروگاه 
چرنوبیل، برای مدتی از جانب شوروی تعطیل شد. امروزه با ورود فاضالب صنعتی این نیروگاه به رودخانه ارس، 

سالمت منطقه با تهدید جدی روبه رو شده است (مخترع، 2015).

در سال 2013 كمیته ای مشترک با مشاركت ایران و ارمنستان برای تدوین برنامه پایش رودخانه ارس تشکیل 
و مسئله پایش آالینده های این رودخانه بررسی شد. در این راستا، آزمایشگاه های سازمان حفاظت محیط زیست 
در استان های شمال غربی ایران به دستگاه های سنجش فلزات سنگین و سموم تجهیز شد و سامانه پایش آنالین 
آلودگی ارس نیز در استان های آذربایجان شرقی و اردبیل (پایین دست ارمنستان) نصب شد. همچنین با تجهیز 
صنایع ارمنستان به سامانه های پایش آنالین، هر دو طرف ایرانی و ارمنی از طریق سامانه مانیتورینگ آنالین از 
میزان آالیندگی این صنایع مطلع خواهند شد (انصاری، 2017). در دیدار وزیر امور خارجه ایران با نخست وزیر 
ارمنستان در سال 2017، طرف ارمنی اعالم كرد گروه كاری رفع آلودگی رودخانه ارس در این خصوص اقداماتی 

را انجام داده است (ایسنا، 2017).

4- بحث و نتیجه گیری

و  بروز كم آبی  دلیل  (به  افغانستان  با  از آب های مشترک  بهره برداری  زمینه  ایران در  نظر می رسد  به 
با  ایران) دچار خسارت هایی شده است و این خسارت ها در تناقض  خشکسالی شدید در مناطق شرقی 
دیدگاه بیشتر نظریه های پذیرفته شده در بهره برداری از آب های مشترک است. درنتیجه الزم است ایران 
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به دنبال بهره برداری از حق كامل خود از رودخانه هیرمند طبق توافق انجام گرفته در سال 1973 باشد تا 
منطقه سیستان ایران از بحران آب نجات یابد. با توجه به اینکه دلیل اصلی خشکسالی در سیستان، نبود 
مدیریت اصولی منابع آب در آن سوی مرز است، افغانستان بهتر است با اصالح الگوی كشت و افزایش 
راندمان آبیاری در حوضه آبریز هامون هیرمند در محدوده سرزمینی خود، حق آبه قانونی ایران را نیز تأمین 
كند. در غیر این صورت، افغانستان ملزم به پرداخت خسارت به ایران خواهد بود تا این هزینه های دریافتی 
صرف بهبود وضعیت مناطق آسیب دیده از بحران آب در شرق كشور شود. همچنین درباره رودخانه هریرود 
نیز كه تاكنون هیچ توافقی صورت نگرفته، مطلوب است توافقی سه جانبه بین ایران، افغانستان و تركمنستان 
صورت پذیرد تا جلوی آسیب های جدی به خراسان ایران و بخش های جنوبی تركمنستان كه با احداث 

چندین سد روی سرچشمه های هریرود در افغانستان به وجود آمده، گرفته شود. 

ایران در زمینه آب های مشترک با ارمنستان نیز خسارت هایی متحمل شده است و این خسارت ها با نظریه های 
قابل قبول بهره برداری از آب های مشترک تناقض دارد. درباره رودخانه ارس كه با معادن و نیروگاه های ارمنستان 
آلوده می شود، شایسته است توافقی دوجانبه بین ایران و ارمنستان انجام گیرد و جلوی خطرات زیست محیطی 
در منطقه شمال غرب كشور و آلودگی زمین های كشاورزی این منطقه به دلیل آبیاری با آب آلوده گرفته شود. 

درنتیجه برنامه پایش آلودگی رودخانه ارس باید هرچه سریع تر تدوین شود و روند كمیته 2013 ادامه یابد.

با وجود اینکه در زمینه بهره برداری از آب های مشترک ایران با تركیه، مشکل خاصی احساس نمی شود، 
و گسترش  منطقه  در  غبار  و  بروز گرد  باعث  فرات  و  رودخانه های دجله  روی  این كشور  سدسازی های 
دامنه این پدیده به ایران هم شده است كه همین مسئله نیز نوعی خسارت در بهره برداری از منابع آب 
و مخالف نظریه های بهره برداری از آب های مشترک تلقی می شود. درنتیجه بهتر است توافقی بین همه 
كشورهای واقع در حوضه آبریز فرات-دجله در زمینه بهره برداری از آب های مشترک صورت گیرد تا حیات 
زیست محیطی منطقه با خطر مواجه نشود و آب كافی برای جلوگیری از بروز گرد و غبار در دشت های 

كشورهای سوریه و عراق، همچون گذشته، رهاسازی شود.

كشور عراق در گذشته مدعی بود سدهایی كه ایران در استان های مرزی با این كشور ساخته است، باعث 
وارد آمدن خسارت هایی به عراق و به ویژه بخش كشاورزی آن شده است كه البته ایران همواره این اتهامات 
را رد كرده است، ولی شایسته است در این زمینه تحقیقات علمی صورت پذیرد و اگر مشخص شود واقعاً 
سدسازی های ایران باعث آسیب دیدن زمین های كشاورزی عراق شده است، زمین هایی كه قباًل محل درآمد 
مردم این كشور بوده اند، این سدسازی ها هم مخالف نظریه های رایج در بهره برداری از آب های مشترک تلقی 
خواهد شد. در نتیجه بهتر است هرچه سریع تر درباره آب های مشترک بین ایران و عراق و حق آبه هایی كه 
به هر كشور اختصاص می یابد، توافقی جامع حاصل شود كه منافع هر دو كشور را تأمین كند و به تنش های 

طوالنی مدت پایان بخشد.

اما نکته درخور توجه این است كه ایران در زمینه بهره برداری آب های مشترک با تركمنستان، پاكستان و 
جمهوری آذربایجان توافقات خوبی انجام داده و می توان گفت نظریه های بهره برداری از آب های مشترک در 
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روابط با این كشورها تا حدود زیادی رعایت شده است و به هیچ یک از طرفین در زمینه بهره برداری از آب 
خسارت درخور توجهی وارد نمی شود. درنتیجه، توافقاتی كه بین ایران و كشورهای پیش گفته صورت پذیرفته 

است، می تواند الگوی خوبی برای انعقاد قرارداد آبی با دیگر همسایگان ایران باشد.

با توجه به اینکه آمارهای مربوط به منابع آب به دلیل تعداد كم دستگاه های آمارگیری نسبت به سطحی كه 
پوشش می دهند، دقت كافی را ندارد و همچنین به دلیل آنالین و به روزنبودن و ثبت آمار در بازه های زمانی گاه 
طوالنی مدت و نیز خطای احتمالی مسئول آمارگیری، این آمار معموالً با تقریب و احتمال ذكر می شوند. آمار 
تقریبی درباره آب های درون سرزمینی شاید چندان مهم نباشد، اما با توجه به حساس بودن آب های فرامرزی و 
مشترک برای كشورهای ذی نفع، ضروری است آمار دقیق تری درباره این آب ها استخراج شود و از پایمال شدن 
حقوق كشورهای ذی نفع جلوگیری شود. افزایش تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری، افزایش تعداد چاه های 
مشاهده ای، استفاده از ثبت كننده آنالین داده ها، تدوین دستورالعمل برای گردآوری با دقت داده ها، تواتر زمانی 
و مقیاس مطلوب و استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی و تصاویر ماهواره ای در نواحی مرزی ایران كه با 
كشورهای همسایه حوضه های آبریز مشترک دارند، می تواند از اهم اقدامات برای باالبردن دقت آمار منابع آب 

فرامرزی قلمداد شود (معاونت پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی، 2018).

با عنایت به آنچه گذشت، مشخص می شود در بررسی دیپلماسی آب ایران در قبال همسایگانش، نقاط قوت 
و ضعف در كنار هم به چشم می خورد. دیپلماسی آب این كشور در قبال همسایگان شمالی (شوروی سابق) و 
پاكستان به طور كلی مثبت ارزیابی می شود و اكثر اختالفات آبی فی مابین با این همسایگان از طریق مذاكرات 
سازنده حل و فصل شده است و درباره ارمنستان هم در حال حل شدن است. در قبال همسایگان غربی (عراق 
و تركیه) با وضعیتی خنثی روبه رو هستیم؛ یعنی درست است كه هم اكنون ثباتی نسبی را در وضعیت آب های 
فرامرزی در این منطقه شاهدیم، ولی این منطقه حساس، در آینده مستعد اختالفات آبی شدید است. چناچه 
نمونه این اختالفات و درگیری ها را در جنگ تحمیلی شاهد بودیم. اما در قبال همسایه شرقی (افغانستان) باتوجه 
به بروز كم آبی حاد در این منطقه، اختالفات آبی عمده ای را چه در گذشته و چه در حال حاضر نظاره گریم و 
علی رغم قراردادهای امضاشده، ایران در این منطقه از طریق دیپلماسی آب، پاسخ مناسبی را دریافت نکرده است.

به نظر می رسد برای تقویت و فعال سازی دیپلماسی آب، شایسته است اقدامات زیر از سوی جمهوری 
اسالمی ایران انجام شود:

4-1- مجزا کردن حوزه آب از حوزه سیاسی

 تجربیات دیپلماسی آب در ایران نمایانگر آن است كه هروقت این كشور با همسایگان خود روابط سیاسی مناسبی 
داشته، مسئله بهره برداری از آب های مشترک نیز تحت تأثیر این روابط قرار گرفته و پیشرفت هایی در این امر حاصل 
شده است و در مواقعی كه شاهد اختالفات سیاسی هستیم، اختالفات آبی نیز به دنبال آن ایجاد شده است. شایسته 
است مسئله بهره برداری از منابع آب مشترک بین ایران و همسایگانش در فضایی كامالً غیرسیاسی حل و فصل شود 

تا امکان تغییر یا رد نتایج حاصل از این مذاكرات، حتی با تغییر حکومت های سیاسی نیز وجود نداشته باشد.

محمدرضا دهشیری و همکاران.  دیپلماسی آب ایران در قبال همسایگان
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4-2- مشخص کردن رژیم حقوقی حاکم بر منابع آب مشترک

 بهتر است مسئله بهره برداری از آب های فرامرزی بین ایران و همسایگانش یک بار برای همیشه از سوی كارشناسان 
و حقوق دانان متخصص در این زمینه و طبق قواعد حقوق بین الملل كاماًل بررسی شود و نتایج حاصل از این بررسی های 

فنی و حقوقی به شکل یک قرارداد جامع از طرف كشورهای ذی نفع به صورت قطعی و غیرمشروط پذیرفته شود.

4-3- استفاده از تجربیات کشورهای موفق در زمینه دیپلماسی آب

 مسئله بهره برداری از آب های مشترک در بسیاری از مناطق جهان با اختالفاتی، گاه شدید، همراه بوده است. 
برخی از كشورهای پیشرفته توانسته اند از طریق مذاكرات سازنده و با تأكید بر قواعد حقوق بین الملل به این 
اختالفات پایان دهند. ایران هم می تواند با بررسی مفاد این توافقات بین المللی، از دامنه اختالفات آبی دیرینه 
خود با همسایگانش بکاهد. همچنین با بهره گیری از تجربه كشورهای آفریقایی مبنی بر امکان پذیری تبادل 
فناوری از سوی كشورهای خشک در مقابل آب از سوی كشورهایی كه منابع فراوان آبی دارند، امکان آن وجود 

دارد كه در این زمینه، همکاری های آبی بر اساس سیاست همسایگی و اقدامات متقابل تعاملی صورت پذیرد.

4-4- تفکیک دیپلماسی آبی کشور در قبال کشورهای فرادست و فرودست

 به نظر می رسد مناسب باشد رویکرد تعاملی در قبال كشورهای فرادست كه سطح بیشتری از برخورداری از منابع 
آب را نسبت به كشورمان دارند، در پیش گرفته شود. در حالی كه در قبال كشورهای فرودست، اهتمام به مذاكره و 

چانه زنی و امتیازگیری، در عین سیاست های تبادلی، می تواند در دستور كار دیپلماسی آب كشور قرار گیرد.

مالحظات اخالقي

حامي مالي

این مقاله حامی مالی ندارد.

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشاركت داشته اند.

تعارض منافع

بنا به اظهار نویسندگان، در این مقاله هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.

محمدرضا دهشیری و همکاران.  دیپلماسی آب ایران در قبال همسایگان
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