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 .1مقدمه
واکاوي و تبيينِ مناسباتِ هيدروپليتيکي ،نيازمند شناختِ ذاتِ مسائلِ آبي است .سيستمهاي منابع
آب به عنوان يک منبع مشترک بين دو يا چند ذيمدخل(در مقياسهاي محلي ،منطقهاي ،ملي و
بينالمللي) ،به مرزها و محدوديتهاي سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي و امنيتيِ دستساز انسان
توجهي ندارد و مسائل آبي عموماً از مرزهاي طبيعي نيز تبعيت نميکنند( Mianabadi,2016:

 .)14از آنجايي که اين مسائل با ارزشها ،هنجارها و انگارههاي ذيمدخالن درهمآميخته
هستند( )Valigholizadeh,2019و اندرکناِ تکامل ي ،1پوي ا 2و غيرخطي با مسائل هويتي،
اجتماعي ،سياسي و امنيتي دارند ،در زمره سيستمهاي درهمتنيد ه 3انساني-طبيعي قرار
ميگيرند( )Mianabadi,2016:15بر اين اساس ،مديريت و حکمراني سيستمهاي آبي اغلب
چالابرانگيز است(.)Mozaffari and et al,2019

زماني که يک سيستم آبي از سطح اشتراک در مقياس فروملي(مشترک محلي ،شهري و استاني)
به يک سيستم مشترک بين چند کشور با ساختارهاي سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي و حقوقي
متفاوت گسترش مييابد مديريت و حکمراني اين سيستمها از درهمتنيدگيهاي بيشتري
برخوردار خواهند شد .مختاريهشي و قادري( )1387دشواري مواجهه با اختالفات آبهاي
فرامرزي را در دو مؤلفه دانستهاند که عبارتنداز :فقدان قوانين قاطع بينالمللي براي تسهيم آب
بين کشورهاي ساحل ي 4و جوامع ذيمدخل و همچنين ارزش آب به مثابه يک منبع
ملي( .)Mokhtari Hashi and Ghaderi Hajat,2008در پژوهشي ديگر ،سه دليل براي
درهمتنيدهتر بودن مديريت حوضههاي آبريز مشترک فرامرزي معرفي شده است( Ganoulis and

 )Fried,2018دليل اول ،تفاوت موقعيت جغرافيايي کشورهاي ساحلي و ويژگيهاي طبيعي،
هيدرولوژيکي و هيدرواکولوژيکي آنها در طول حوضه آبريز است .دليل دوم ،پررنگ بودن
جنبه هاي امنيت ملي و تأثيرپذيري و تأثيرگذاريِ مناسبات تاريخي ،سياسي و اجتماعي بين
1.Evolutionary
2.Dynamic
3.Complex Systems
4.Riparians
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کشورهاي ساحلي بر مديريت حوضههاي آبريز فرامرزي است .براي نمونه ،روابط هيدروپليتيکي
ميتواند تحت تأثير تفاوتهاي فرهنگي و اجتماعي قرار گيرد(مانند حوضه آبريز نيل) و يا مسائل
سياسي نقا بسيار پررنگي داشته باشند(مانند حوضههاي آبريز دجله و فرات) .دليل سوم ،تفاوت
شرايط اجتماعي-اقتصادي کشورها است که اين مسأله نيازهاي مختلفي را براي آنها ايجاد
ميکند( .)Ganoulis and Fried,2018وجود نيازهاي متفاوت ،هر يک از کشورهاي ساحلي را
مجاب مي سازد تا براي تأمين امنيت آبي ،امنيت غذايي ،امنيت انرژي ،امنيت اقتصادي و حفظ
محيط زيست خود تالش نموده تا بر منابع آبي مشترک مسلط شوند .زيرا دستيابي به امنيت در
تمامي بخاهاي ذکر شده در گرو «آب» است .اين مسأله منجر به شکلگيري تعامالت و
چانهزني ميان کشورهاي ساحلي بر سر بهرهبرداري از منابع مشترک ميشود و عاملي براي
شکلدهي به مراودات هيدروپليتيکي ميان آنها است( ;Fereshtehpour and et al 2015

 .)Mianabadi and Amini,2019در خصوص چيستي علم هيدروپليتيک تعاريف متعددي ارائه
شده است .براي نمونه ،مختاريهشي و قادري( )1387هيدروپليتيک را مطالعه بررسي نقا آب
در رفتارهاي سياسي با مقياسهاي مختلف دانستهاند .کاويانيراد( )1398هيدروپليتيک را
شاخهاي از جغرافياي سياسي معرفي ميکند که درهمتنيدگي مناسبات قدرت با اندرکناهاي
جوامع و واحدهاي سياسي-فضايي بر سر منابع آب شيرين از مقياس محلي تا جهاني را مطالعه
ميکند .آکادمي هيدروپليتيک نيز هيدروپليتيک را علم ميانرشتهاي جديدي معرفي ميکند که
مسائل سياسي و حقوقي برخواسته از آبهاي سطحي و زيرزميني ،منابع آب طبيعي و مصنوعي
حوضههايي که در پيا از يک کشور گسترده هستند به همراه ابعاد فني و حقوقي اين مسائل را
بررسي ميکند( .)Kavianirad,2019اين مقاله ،هيدروپليتيک را علم فرارشتهاي مطالعه
اندرکناهاي درهمتنيده «آب ،سياست ،امنيت و هويت» در مقياسهاي محلي ،استاني(واليتي يا
ايالتي) ،ملي ،فراملي و بينالمللي درنظر ميگيرد.
تحليل و تبيين مناسبات هيدروپليتيکي بهويژه در مقياس بينالمللي مستلزم شناخت نظريات،
ارزشها و مفروضاتي است که آنها را تفسير ميکنند .اين مقوالت در چارچوب پارادايم1قابل
1.Paradigm
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تحليل هستند .توماس کوهن )1962(1پارادايم را مجموعهاي از نظريهها 2،باورها و اصول پذيرفته
شده تعريف کرد( .)Kuhn,1962پارادايمها حوزه ادراکي محققان را محدود ميکنند و باعث
ميشوند که آنها تنها مواردي را ببينند که پارادايمِ مطلوب به آنها نشان ميدهد .ممانعت از
محدود شدن بينا محققان به پارادايمي خاص و ايجاد درک و شناختِ کامل و جامع از مسائلِ
مختلف ،نيازمند فراپارادايمي انديشيدن است .زيرا هر يک از پارادايمهاي روابط بينالملل ،نگرش
منحصر به فردي نسبت به مقوله مناقشه و يا همکاري بر سر منابع آبي مشترک در حوضههاي
فرامرزي ارائه ميدهد و مراودات کشورهاي ساحلي را تنها از زاويهاي خاص بازگو ميکنند.
عدم شناخت ريشه و ماهيت استراتژيهاي مستخرج از هر پارادايم ،ميتواند استراتژيها را
محدود نمايد و مانع از نمايان شدن عيوب و نواقص حاصل از استراتژي بکارگرفته شده شود.
براين اساس ،اين مقاله در تالش است تا به واکاوي و بررسي اين سوال کليدي بپردازد که منابع
آبي مشترک فرامرزي و بينالمللي از منظر پارادايمها و نظريات مختلف ،چگونه ابزاري براي
تعامالت بينالمللي و مناسبات هيدروپليتيکي هستند؟ عالوه بر اين ،هر يک از استراتژيها و
راهبردهاي مرسوم در مناسبات آبي و هيدروپليتيکي ريشه در چه نگرشي دارند و داراي چه
نواقصي هستند؟
.2روش تحقيق
اين مقاله با ماهيت بنيادي -نظري و با روش توصيفي -تحليلي به گردآوري اطالعات به روش
کتابخانه اي و اينترنتي پرداخته است .چارچوب نظري اين پژوها را پارادايمهاي غالب در
تئوري روابط بينالملل شکل ميدهند .بر اين اساس و با توجه به هدف و موضوع مقاله ،نظريات
دو پارادايم رئاليسم و ليبراليسم مورد بررسي و واکاوي قرار ميگيرند .سپس بازتاب نظرياتِ اين
پارادايمها در سياستهاي آبي بينالمللي و مسائل هيدروپليتيکي ارائه ميگردد و در انتها نشان
داده خواهد شد که چگونه ميتوان با اتخاذ نگرشي جامع ،به شناخت و درک بهتر از ماهيت
مناسبات هيدروپليتيکي در مسائل آبهاي فرامرزي دست يافت.
1.Thomas Kuhn
2.Theories
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بر اين اساس ،در اين مقاله ابتدا پارادايم رئاليسم و نظريات رئاليسم کالسيک و نئورئاليسم تشريح
ميشوند .سپس بازتاب اين نظريات در هيدرپليتيک در قالب سه نظريه .1 :جنگ آب .2 ،نظريه
نئومالتوس و  .3نظريه تراژدي منابع مشترک در کنار نقدهاي وارده به آنها ارائه ميگردد .در
بخا بعد ،پارادايم ليبراليسم و نظريات ليبراليسمِ وابستگي متقابل و نهادگرايان نئوليبرال تشريح
خواهد شد .سپس بازتاب اين نظريات در هيدروپليتيک در قالب نظريه کورنوکوپينها و نفرين
منابع ،کار آيي نهادهاي آبي و اهميت ارزش اقتصادي آب براي شکلدهي به همکاريهاي آبي
تشريح ميشود .عالوهبر اين ،نقدهاي وارده به اين نظريات و استراتژيهاي مستخرج از آنها نيز
تبيين و تحليل ميگردد .در نهايت ،ماهيت مناسبات هيدروپليتيکي تبيين ميگردد.
 .3پارادايم رئاليسم
دغدغه اصلي نظريهپردازان پارادايم رئاليسم ،بقا است که سه اصل در بين آنها مشترک
است( .1 :)Rees,2010:13رئاليستها ،دولتها را بازيگران اصلي سياست جهاني ميدانند.2 ،
آنها معتقدند رفتار دولتها تحت تأثير محيط آنارشيک1است و اقتدار مرکزي وجود ندارد و
اين ساختار آنارشيک است که دولتها را وادار ميسازد تا رفتاري خوديارانه2براي دستيابي به
بقا داشته باشند و  .3آنها معتقدند دولتها دغدغه کسب دستاوردهاي نسبي3دارند .نگرش
کسب دستاوردهاي نسبي عاملي است که منجر به تضعيف همکاري ميشود و از اثربخشي
نهادهاي بينالمللي ميکاهد زيرا طبق اين نوع نگرش ،دغدغه اصلي هر دولت اين است که مبادا
دولتهاي ديگر امتياز بيشتري کسب کنند .بر اين اساس ،رئاليستها معتقدند تنها همکاريهاي
کوتاه مدت ،محدود و ناپايدار در تعامالت کشورها وجود دارد( )Waltz,1988و همکاري به
هماهنگي4نياز داشته و هماهنگي نيز مستلزم اعمال زور است(.)Asgarkhani,2016:63

)آنارشيک به معناي جهاني فاقد از اقتدار مرکزي است(

1.Anarchic
2.Self-Help

)به سبب آنکه ساختار نظام بينالملل اجازه اعتماد و دوستي را به دولتها نميدهد ،لذا دولتها نميتوانند بقاي دولت ديگري را تضمين کنند(

3. Relative Gain
4.Coordination
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رئاليستها همچنين معتقدند دولتها به دنبال افزايا قدرت هستند؛ اما نگاههاي متفاوت نسبت
به لزوم افزايا قدرت در آنها منجر به ظهور دو دسته کلي از رئاليسم در روابط بينالملل شده
است :رئاليسم کالسيک و نئورئاليسم(رئاليسم ساختاري) .اين رهيافتها صرفاً بازتاب تأکيدهاي
متفاوت نظري در رئاليسم هستند .بهطور کلي ،نظريهپردازان رئاليسم کالسيک معتقدند تمايل به
افزايا قدرت ،ناشي از سرشت سيريناپذير انساني است؛ اما نظريهپردازان نئورئاليسم معتقدند
هدف نهايي بازيگران بقا است و آنها لزوم کسب قدرت را ناشي از محيط آنارشيک نظام
بينالملل ميدانند.
 .3-1نظريه رئاليسم کالسيک

از منظر رئاليسم کالسيک ،اين طبيعت بشر است که هميشه به دنبال سلطه و قدرت بر رقباي
خود است .اين نگرش ريشه در نظريه افرادي مانند چارلز داروي ن 1دارد .اين دسته از
نظريه پردازان جنگيدن را جزء طبيعي رفتار انساني ميدانند .آنها معتقدند انسانها نيز مانند
حيوانها در مقابل هراس ،درد و نبود امنيت از خود واکنا تهاجمي نشان ميدهند .حتي آرامترين
حيوانها به هنگام تهديد و احساس ناامني از خود واکنشي نشان ميدهند .در چنين محيطي انسان
بايد نسبت به اقدامات ديگران آگاه باشد تا پيا از آنکه به او حمله شود ،دشمنان را نابود سازد.
آنها معتقدند که انسانها بخاطر منافع خود تمايل به ناسازگاري دارند و جنگ ،دستاورد
اجتنابناپذير عدم امنيت انساني و ميل شديد انسان به کسب قدرت است( Asgarkhani,2016:

.)44
نظريهپردازان رئاليسم کالسيک بر اين باورند که دولتها به وسيله انسانهايي رهبري ميشوند
که در پي کسب قدرت هستند( .)Abbasi Ashlaghi,2004:58آنها انسانها را موجوداتي
«سيريناپذير ،خودبين و خشن» ميدانند( )Heywood,2011:54و معتقدند دولتها را نيز چنين
انسانهايي ميسازند .بنابراين رفتار دولتها نميتواند چيزي بيا از نمايا همين ويژگيها
باشد .نظريهپردازان اين رويکرد معتقدند انسانها و به تبع آن دولتها بهطور ذاتي به دنبال بقا
هستند و از اينرو ريشه تمايل براي دستيابي به قدرت را بيشتر ناشي از طبيعت انسان براي
1.Charles Darwin
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رسيدن به بقا ميدانند .از منظر نظريهپردازان رئاليسم کالسيک ،اين سرشت انسان است که به
دنبال زيادهخواهي است و اين مسأله ،مانعي براي ايجاد تعامالت همکارانه خواهد بود.
.3-2نظريه نئورئاليسم

نئورئاليستها معتقدند که در نظام آنارشيک بينالملل امکان همکاري بسيار محدود است .از ديد
آنها مناقشات به سبب ساختار آنارشيک سياست بينالملل و نبود اقتدار مرکزي در نظام بينالملل
به وجود ميآيد و اين مسأله بازيگران را وادار ميسازد به دنبال قدرت بروند .نظريهپردازان
نئورئاليسم مدعي هستند که هدف نهايي بازيگران بقاست و نه خواست دروني براي کسب
قدرت(آنچه رئاليسم کالسيک ميپندارد) و اين محيط آنارشيک است که دولتها را وادار
ميسازد تا به دنبال قدرت بروند و بقاي خود را تضمين کنند .آنها معتقدند دولتها فراتر از هر
چيزي در پي امنيت هستند .براين اساس ،از منظر نئورئاليستها اين آنارشي است که در ميزان
همکاري و حوزههاي آن محدوديت ايجاد ميکند .آنها معتقدند دولتها در نظام آنارشيک در
برابر تهديدات با يکديگر متحد ميشوند؛ اما همکاري بلندمدت بين بازيگران ايجاد نخواهد شد،
زيرا ترس و بياعتمادي بين بازيگران وجود دارد( .)Dirzauskaite and Ilinca,2017:24در
بخا بعد بازتاب پارادايم رئاليسم و نظريات متفاوتي که ريشه در چنين پارادايمي در
سياستهاي آبي دارند بررسي ميشود.
 .4نگاه اول :بازتاب پارادايم رئاليسم در هيدروپليتيک
بازتاب نظرياتِ پارادايمِ رئاليسم در مناسبات آبي و مطالعات هيدروپليتيکي از اوايل دهه 1980
و  1990ميالدي ظهور يافت( .)Julien,2012:46اين نظريات ،نگاهي مناقشهمحور به تعامالت
آبي و هيدروپليتيکي در سطح نظام بينالملل ارائه ميکنند .برخي از پژوهشگران عرضه علم
هيدروپليتيک معتقدند که به دليل اهميت زياد آب براي زندگي بشر( ،)Falkenmark,1986توزيع
نامتقارن آن بين کشورهاي ساحلي( ،)Frey,1993ضرورت توسعه اجتماعي و اقتصادي جوامع
در کنار تغييراقليم( )Frederick,1996و همچنين عبور آب از مرزهاي سياسي کشورها و نگاه
حاکميتي و ملي کشورها نسبت به اين منابع ،تعامالت آبي عمدتاً به مناقشه و درگيري ختم
ميشوند .اين نظريهپردازان معتقدند که کمبود منابع طبيعيِ استراتژيک مانند آب و بهويژه آبهاي
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فرامرزي ،باعث افزايا آسيبپذيري کشورها شده و وابستگي متقابلي در ميان کشورهاي حوضه
آبريز مشترک ايجاد ميکند .آنها ايجاد وابستگيهاي متقابل را به مثابه تهديد در نظر ميگيرند
و معتقدند که وجود تهديد ،نيازمند عکسالعمل براي دفاع از منابع آب و دفاع از پتانسيل توسعه
کشور است( Baechler,1999; Bulloch,1995; Cooley,1984; Falkenmark and Widstrand,
;1992; Gleditsch,1998; Gleick,1993; Homer-Dixon,2010; Homer-Dixon,1994
 .)Percival and Homer-Dixon,1998; Starr,1991; Westing,1986بر اين اساس ،عمدۀ اين

نظريه پردازان مفهوم جنگ آب را براي مناسبات و تعامالت آبي و همينطور مراودات
هيدروپليتيکي به کار ميبرند.
 .4-1نظريه جنگ آب

همانطور که اشاره شد نظريهپردازان رئاليسم کالسيک ،جنگ را دستاورد اجتنابناپذير عدم امنيت
ميدانند .آنها همکاري بين بازيگران را عمدتاً ناديده گرفته و تصور ميکنند همه بازيگران در
حوضههاي آبريز مشترک ،اقدامات يکجانبه خواهند داشت .اين مسأله مشکالت جمعي ايجاد
ميکند و عاملي براي درگيري و مناقشه است .براين اساس ،نظريهپردازان پارادايم رئاليسم در
هيدروپليتيک معتقدند که چالاهاي پيرامون مسائل آبي ميتواند مناقشات بر سر استفاده از اين
منابع را تشديد کند به نحوي که اين مسأله در نهايت ميتواند به «جنگ آب» منجر شود .نظريه
جنگ آب ،در قرن گذشته بهويژه در اوايل دهه  1990ميالدي( ;Cooley,1984; Starr,1991

 )Villiers,1999و با پايان جنگ سرد و ظهور درک جديدي از امنيت(فراتر از مسائل صرفاً
نظامي) بر سر منابع طبيعي و رقابت بر سر آنها ،برجسته شد.
عالوه بر تحقيقات علمي« ،نظريه جنگ آب» توجه ويژهاي را از سوي سياستگذاران در سطح
بينالمللي به خود جلب نمود که چنين نگاهي در سياستهاي آبي در اظهار نظر سياستمداران
بسيار پر رنگ است .براي نمونه ،انور سادات ،رئيسجمهور اسبق مصر در سال  1979اظهار کرد
«تنها حالتي که ميتواند مصر را مجدد درگير جنگ کند آب است» .پطروس غالي ،دبير کل سابق
سازمان ملل در سال  1985هشدار داد که «جنگ بعد در غرب آسيا(خاورميانه) بر سر آب خواهد
بود نه سياست» .اسماعيل سراج الدين ،معاون رييس کل بانک جهاني در سال  1995اعالم نمود:
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«در حاليکه بسياري از جنگها در قرن حاضر بر سر نفت بوده است ،جنگهاي قرن آينده بر
سر آب خواهد بود» .کوفي عنان ،دبير کل سابق سازمان ملل نيز در مارس  2001اظهار داشت
که «رقابت شديد بر سر منابع آب ممکن است عاملي براي درگيري و جنگ در آينده گردد» .هر
چند که بالفاصله پس از آن در سال  2002نظر خود را در اين رابطه اصالح کرد و از نقا آب
به عنوان عاملي موثر در بهبود همکاريهاي بينالمللي ياد کرد و همگان را به مشارکت و همکاري
در مديريت منابع آب فراخواند .عالوه براين ،امير حسن بن طالل برادر ملک حسين ،پادشاه
سابق اردن هشدار داد که جنگ بر سر آب و انرژي ميتواند خونبارتر از بهار عربي در منطقه
باشد .نوري مالکي ،نخست وزير سابق عراق نيز در اوايل سال  2012هشدار داد که در صورت
عدم انجام اقدامي سريع براي رفع کمبود منابع آب ،ممکن است کشورهاي عربي بر سر اين
موضوع به جنگ با يکديگر کشيده شوند( .)Mianabadi,2016:16محمدبن زايد آل نهيان ،وليعهد
ابوظبي نيز اظهار کرد که «براي ما ،آب مهمتر از نفت است» .شاهزاده حسن ،عموي ملک عبداهلل
در اردن نيز هشدار داده است که جنگ بر سر آب و انرژي ميتواند خونينتر از بهار عربي
باشد(.)Goldenberg,2014

علي رغم تأکيد بسياري از سياستمدارن و برخي پژوهشگران بر اين نظريه ،اين نظريه منتقدان
جدي نيز دارد .بر خالف آنکه نظريهپردازان متعددي در طول تاريخ ،کميابي آب را همانند منابع
نفتي عاملي براي مناقشه بين دولتهاي مختلف دانستهاند ،اما بايد توجه داشت که تفاوتهاي
قابل توجهي بين اين دو منبع استراتژيک وجود دارد .براي نمونه ،آب يک منبع بيولوژيکي و
اکولوژيکي است که ماهيت فرامرزي دارد و منحصر به يک کشور نيست .حتي تنها در انحصار
بشر نبوده و تمام اکوسيستم و جهان به آن وابسته هستند .در حاليکه نفت تنها در توليد و مصرف
استفاده ميشود و محرک اصلي براي سرمايهداري است ،اما منابع آب اين چنين نيستند .همچنين
با وجود آنکه ت وزيع آب در نقاط مختلف زمين نامتوازن است ،هيچ جايي در دنيا وجود ندارد
که به طور کامل آب نداشته باشد اين در حالي است که منبع نفت تنها در چندين منطقه وجود
دارد(.)Mianabadi,2016; Selby,2005
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عليرغم آنکه نگرشهاي جنگ آب و وجود مناقشه بر سر دسترسي به آب که برخاسته از
پارادايم رئاليستي در مناسبات آبي است و منتقدان جدي دارد ،اما عدهاي از نظريهپردازان همچنان
بر اين نگرش تأکيد دارند .نظريه(نئو)مالتوس و نظريه تراژدي منابع مشترک ،که بازتاب نظريه
رئاليسم کالسيک و نئورئاليسم هستند ،از جمله اين نگرشها هستند.
 .4-2نظريه نئومالتوس

توماس مالتوس1عقيده داشت که جمعيت جهان ،به صورت تصاعد هندسي در حال رشد است
در حاليکه توليد غذا به صورت تصاعد عددي افزايا مييابد و اين ميتواند منجر به کميابي
منابع حياتي و در نتيجه افزايا درگيري ،تنا و جنگ شود .هر چند نظريه مالتوس در اواخر
قرن نوزدهم ميالدي ،زماني که قحطي ،فقر ،بيماري و زوال محيطزيست شبهقاره هند را فراگرفت
درست از آب درآمد اما اين نظريه ،پس از جنگ جهاني دوم و رشد اقتصادي بيسابقه در اروپا
و آمريکاي شمالي ،تا اندازهاي بياعتبار شد .مجدداً از دهه  1960ميالدي و به سبب رشد صنعتي
و تجاوز به محيط زيست در مقياس وسيع ،مسأله رشد جمعيت به عنوان يکي از موانع رشد
درآمد مطرح شد و به دليل کميابي منابع ،ديدگاه مالتوس در قالب نظريه نئومالتوس جان
گرفت( .)Maleki,2018:353نظريه نئومالتوس به بررسي ارتباط بين افزايا جمعيت ،کميابي
منابع و شکلگيري مناقشه بين مصرفکنندگانِ منابع مشترک پرداخته است(شکل .)1از اين رو،
نظريه پردازان نئومالتوسي معتقدند کاها منابع مشترک ،از جمله آب ،عامل شکلگيري مناقشه
و درگيريهاي نظامي است( .)Gleditsch,2003:479لذا بر مبناي اين نظريه ،استفاده اشتراکي
کشورهاي حوضه آبريزِ از يک منبع آبي مشترک باعث افزايا مناقشه بر سر استفاده از آن خواهد
شد(.)Phillips and et al,2006

 .1کشيا و محقق قرن هجدهم بود که تأثير بسيار زيادي روي جمعيتشناسي و اقتصاد سياسي گذاشته است .او اولين بار
به اين موضوع اشاره کرده است که افزايا جمعيت راهحلي براي پيشرفت نيست.
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شكل ( :)1نحوه تأثير افزايش جمعيت بر شكلگيري درگيري نظامي از منظر نظريه نئومالتوس

()Source: Gleditsch,2003:479

نظريه نئومالتوس همچنين رشد اقتصادي کشورها را عامل ايجاد درگيري نظامي ميداند ،زيرا
آنها معتقدند رشد اقتصادي نياز به استفاده بيشتر از منابع دارد و نهايتاً افزايا مصرف منجر به
کميابي منابع ميشود و درگيري نظامي را بهوجود خواهد آورد .براي نمونه ،براون()1995
استدالل کرد که کميابي غذا در مقياس جهاني در نتيجۀ رشد اقتصادي کشور چين بوده
است( .)Gleditsch,2003:479از جمله نظريهپردازاني که رويکردي نسبتاً مشابه با نئومالتوس در
عرصه هيدروپليتيک دارند ميتوان به مالين فالکن مارک 1،هومر ديکسون2و پيتر گليک 3اشاره
کرد.
.4-2-1نقد نظريه نئومالتوس

ارتباط بين کميابي منابع و شکل گيري مناقشه بر سر آن منتقدان جدي دارد ،براي نمونه مارک
زيتون )2008(4معتقد است آب بهندرت انگيزه اصلي براي شروع جنگ است ،اما اغلب قرباني
و هدف جنگها قرار ميگيرد .منابع آب و زيرساختهاي آبي با اکثر درگيريهاي نظامي ارتباطي
نزديک دارند و آب بخا جداييناپذير از جنگ است ،زيرا تأسيسات و زيرساختهاي آبي
معموالً در جنگها مورد هدف واقع ميشوند .زيتون معتقد است در اکثر نقاط دنيا 85 ،درصد از
کل منابع آب براي توليد محصوالت غذايي و کشاورزي استفاده ميشود و آب الزم جهت
مصارف شرب ،بهداشت و صنعت کمتر از  20درصد آب مصرفشده را تشکيل ميدهد(درصد
بسيار کمي است) .چنانچه ميزان آب مورد نياز در بخاهاي شرب ،بهداشت و صنعت درصد
بيشتري را به خود اختصاص ميداد ،ما احتماالً شاهد جنگ آب ميبوديم؛ اما اکثر کشورها
1.Malin Falkenmark
2.Homer-Dixon
3.Peter Gleick
4.Mark Zeitoun
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ميتوانند از منابع کافي براي تأمين نيازهاي اصلي اطمينان داشته باشند و معموالً مقدار آبي که
مورد بحث قرار ميگيرد صرفاً جهت مصرف کشاورزي است .پرواضح است که ارزش اقتصاديِ
آبِ کشاورزي معادل ارزش محصوالت غذايي توليدشده بهواسطه آن آب است .از طرف ديگر،
ارزش اقتصاديِ محصوالتِ غذاييِ توليدشده ،از ارزش کاالهايي چون نفت و گاز که سوخت
ماشين جنگ را تأمين ميکنند کمتر است .کاالهايي همچون نفت و گاز ارزش استراتژيک بيشتري
نسبت به آب دارند .حتي گروه کشاورزانِ نسبتاً قدرتمند نيز براي کشت گندم به جنگ نخواهند
رفت( .)Zeitoun,2008:3زيتون معتقد است منابع آبي ميتوانند کاتاليزوري براي شکلدهي به
مناقشه باشند ،اما به ندرت به تنهايي محرک و انگيزه جنگ هستند .البته نبود جنگ به معني عدم
وجود مناقشه نيست و تأثير مناقشات آبي نيز کمتر از جنگ نيست( .)Zeitoun,2008:7بهطور
کلي ،بايد بر اين نکته مهم تأکيد نمود که کميابي آب يا عامل مناقشه يا حاصل مناقشه است.
.4-3نظريه تراژدي منبع مشترک

يکي از معروفترين نظريات در خصوص کميابي منبع ،مربوط به نظريه تراژدي منبع مشترک

1

گَرت هاردي ن 2در سال  1968است( .)Hardin,1968هاردين همانند نظريهپردازان رئاليسم
کالسيک ،انسان را موجودي سيريناپذير ميداند .تراژدي منبع مشترک بيانگر نحوۀ استفاده بدون
محدوديت از منابع مشترکِ در دسترس است .از نظر او ،اغلب مصرفکنندگان منابع مشترک به
اين واقعيت بي توجه هستند که چنانچه هر يک بدون محدوديت از منبع مشترک استفاده کنند،
اثرات منفي نه تنها براي تمام ذيمدخالن ،بلکه براي خود شخص نيز ايجاد خواهد شد .هاردين
با بيان نمونه هاي گوناگون به توصيف يکي از خصايص ذاتي انسان که بر پايه بينهايت طلبي
است پرداخت و نشان داد که هريک از ذيمدخالن در جهت افزايا سود ،از منبع مشترک
بهرهبرداري ميکنند؛ اما بهرهبرداري بدون محدوديت و کنترل موجب ايجاد تراژدي بهرهبرداري
از منبع مشترک خواهد شد و در نهايت ،نهتنها سود حاصل از استفاده از آن منبع مشترک براي
تمام ذيمدخالن کاها مييابد ،بلکه به دليل عدم رعايت ظرفيت تابآوري آن منبع ،منجر به
1.The Tragedy of the Commons
2.Garrett Hardin
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از دست رفتن منبع مشترک براي همگان خواهد شد( .)Hardin,1968ازجمله نمونههايي که وي
براي اثبات ادعاي خود عنوان کرد استفاده ذيمدخالن متعدد از يک مرتع و چراگاه است .او در
اين نمونه نشان داد در ابتدا هر يک از ذيمدخالن يک رأس گله به چراگاه اضافه ميکنند و سود
حاصل از فروش محصوالت براي آنها افزايا مييابد؛ اما به مرور زمان با از بين رفتن چراگاه
نه تنها سود هر يک کاها مييابد بلکه منجر به از بين رفتن آن منبع نيز ميشود و سود همگان
کاها مييابد .هاردين معتقد است که از بين رفتن و تهيشدن منابع مشترک در اثر استفاده بيا
از حد رخ ميدهد ،به همين جهت نياز است اين منابع در اختيار دولت قرارگيرند يا به سهمهاي
خصوصي جداگانه تفکيک شوند(.)Hardin,1968
 .4-3-1نقد نظريه تراژدي منابع مشترک

نظريه تراژدي منابع مشترک منتقدان جدي دارد .براي نمونه ،بر خالف هاردين ،الينور
اوستروم )1990(1معتقد است که ذيمدخالن قادر به گفتگو هستند و ميتوانند بر سر مشترکات
خود مذاکره کنند( .)Ostrom,1990مذاکره و گفتگو به عنوان يکي از ويژگيهاي اصلي جوامع
بشري در نظريه تراژدي منابع مشترک هاردين ناديده گرفته شده بود .اوستروم با تحقيقات ميداني
چگونگي همکاري بين ذيمدخالن مختلف براي مديريت منابع مشترک از جمله منابع آب،
آبزيان و مراتع تحت مالکيت عمومي را نشان داد .او استدالل کرد که هرگاه ذيمدخالن متفاوتي
در يک منبع مشترک سهيم باشند ،قرار نيست نظريه تراژدي منابع مشترک تنها پيامد ممکن يا
حتي محتملترين نتيجه باشد( .)Ostrom,1990اوستروم استدالل کرد بهرهبرداران و ذيمدخالن
محلي منابع آبي مشترک ،بدون کنترل دولتي يا خصوصي ميتوانند به گونه مؤثرتري به حکمراني
اين منابع بپردازند .او معتقد است افراد بيروني و سازمانهاي دولتي قادر به درک شرايط محلي
و عرفها نيستند و نميتوانند با جامعه محلي ارتباطهاي الزم را برقرار کنند .در مقابل ،افراد
محلي براي اطمينان از اينکه همه مشارکتکنندگان از قواعد اجتماع محلي پيروي ميکنند ،به
خوديخود به مثابه نيروي نظارتي بر مديريت منابع عمل خواهند کرد.

1.Elinor Ostrom
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غلبه مشارکت و همکاري بر مناقشه وتنا در بين ذيمدخالن در منابع مشترک در آثار
پژوهشگران ايراني همچون دکتر مرتضي فرهادي نيز به طور مکرر در مطالعات ميداني مورد
اثبات قرار گرفته است که از جمله آنها ميتوان به بررسي جايگاه مشارکت و
همکاري( )Farhadi,2002در نظام مديريت منابع مشترک در ايران همچون نظام «واره»
( )Farhadi,1992و «بنه»ها ( )Farhadi,1993اشاره کرد.
 .5پارادايم ليبراليسم
پارادايم دوم مورد بررسي در اين مقاله ،پارادايم ليبراليسم1است .نظريهپردازان ليبراليسم معتقدند
بازيگران اصلي در عرصه بينالملل دولتها هستند ،اما وجود کانالهاي ارتباطي متعدد ميان
بازيگرانِ سياستِ بينالملل را نيز در نظر ميگيرند .لذا عالوه بر بازيگران دولتي ،بازيگران
غيردولتي و بازيگران ديگري نظير سازمانهاي بينالمللي با درجات اهميت مختلف در عرضه
بينالملل وجود دارند .پارادايم ليبراليسم بهطور کل مخالف پارادايم رئاليسم نيست و هيچ کدام
از اين دو جريان اصلي نظري نسبت به مسائلي که ديگري مطرح ميکند بيتفاوت نيستند؛ اما
تأکيدهاي متفاوتي دارند .با اين نگاه در اين بخا نظريههاي مختلف پارادايم ليبراليسم در روابط
بينالملل بررسي و ارائه ميشود.
پارادايم ليبراليسم طبيعت آنارشيک سيستم بينالملل را انکار نميکند؛ اما معتقد است در تئوري
رئاليسم بيااز حد به طبيعت آنارشيک جهان توجه شده است .انديشمندان اين پارادايم معتقدند
يک سيستم الزاماً بدون قاعده نيست و رقابت در اين نظام در چارچوبي از هماهنگي و همنوايي
رخ ميدهد .از اينرو ،ليبرالها معتقدند که صلح ،هسته اصلي روابط بينالملل است ،نه جنگ.
زيرا آنها بر خالف رئاليست ها که معتقد به تعارض منافع هستند ،معتقدند در ميان انسآنها
هماهنگي منافع 2وجود دارد و اين همنوايي در منافع ،بر منافع جامعه نيز منطبق خواهد شد.
نظريهپردازان اين مکتب مدعياند که رفتار همکارانه بازيگران در پارادايم رئاليسم ناديده گرفته
 .1دستهبنديهاي ديگري در شاخههاي ديگر ليبراليسم مانند ليبراليسم اقتصادي نيز وجود دارد؛ اما در اينجا تأکيد بر مکتب
ليبراليسم در روابط بينالملل است.
2.Harmony of Interests
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ميشود .از اينرو ،ليبرالها بر خالف رئاليستها ،جنگ را وضعيتي طبيعي در سياست جهاني
نميدانند .البته برخي از ليبرالهاي ميانهرو جنگ را به ذات انسان نسبت ميدهند؛ اما معتقدند
اين مسأله ميتواند به واسطه ايجاد نهادهاي سياسي ،کمرنگتر شود(.)Asgarkhani,2016

بنابراين تأکيد رئاليستها معموالً بر مناقشهآميز بودن و تأکيد ليبرالها بيشتر بر همکارانه بودن
تعامالت بيندولتها در روابط بينالملل است.
ليبرالها همچنين بر اهميت مسائل اقتصادي ،زيستمحيطي و تکنولوژي بيا از حوزه نظامي
براي منافع ملي تأکيد دارند .آنها معتقدند امنيت نظامي ديگر در صدر دستور کار دولتها قرار
ندارد و مسائل اقتصادي در امور بينالملل برجسته شدهاند( .)Keohane and Nye,1987البته اين
بدان معنا نيست که آنها نسبت به مسائل نظامي بياعتنا باشند .آنها معتقدند استفاده از توان و
نيروي نظامي براي تحت تأثير ق رار دادن ساير بازيگران بسيار پر هزينه است در صورتي که
ميتوان فضاي مسالمتآميزتري را براي حلوفصل اختالفات توسط سازمآنها ،رژيمها و قوانين
و هنجارهاي بينالملل ايجاد کرد( .)Abbasi Ashlaghi,2004آنها معتقدند در حال حاضر نيروي
نظامي به گزينه سياسي کماهميتتر و نامطمئنتري تبديل شده است و در اکثر مواقع کارکرد
نيروي نظامي گران و نامطمئن ميباشد( .)Keohane and Nye,1987بر اساس تأکيدهاي متفاوت
پارادايم ليبراليسم در روابط بينالملل ،نظريههاي متفاوتي از جمله ليبراليسم وابستگي متقابل1و
نهادگرايان نئوليبرال2وجود دارد.
.5-1نظريه ليبراليسم وابستگي متقابل

نظريهپردازان ليبراليسم وابستگي متقابل معتقدند ارتقاي رشد و شکوفايي اقتصادي ،مقابله با
گرمايا جهاني ،توقف گسترش سالحهاي کشتار جمعي و مبارزه با بيماريهاي فراگير براي
هيچ دولتي ،هر قدر هم که قدرتمند باشد ،به تنهايي امکانپذير نيست .در اين شرايط دولتها
مجبور به همکاري و تکيه بر تالشهاي جمعي هستند(.)Heywood,2011:62

1.Interdependence Liberalism
2.Neoliberal Institutionalism
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نظريه ليبراليسم وابستگي متقابل به اهميت تجارت و روابط اقتصادي اشاره دارد .بنابر اين نظريه،
تجارت آزاد داراي فوايد چشمگيري است زيرا به هر کشور اين امکان را ميدهد که به توليد
تخصصي کاالها يا خدماتي بپردازد که بهترين شرايط را براي خود ايجاد کند .بر اين اساس،
تجارت آزاد منجر به شکلگيري وابستگي متقابل اقتصادي دولتها به يکديگر و همکاري بين
آنها ميشود .اين وابستگي ميتواند هزينه مناقشات بين دولتها را افزايا داده و در نتيجه مانع
از شکلگيري تفکر اقدام به جنگ شود( .)Heywood,2011:62لذا اين دسته از نظريهپردازان
تجارت را بهترين ابزار براي جلوگيري از تعرض و توسعهطلبي يکجانبه ميدانند .بر اساس
نظريات اين گروه ،در نظام بينالملل نيروي نظامي به گزينه سياسي کماهميتتر و نامطمنتري
تبديل شده است ،البته اين به معني عدم کاربرد مطلق نيروي نظامي نيست؛ ولي در اکثر مواقع
کاربرد نيروي نظامي گران و نامطمئن است(.)Keohane and Nye,1987

نظريه پردازان ليبراليسم وابستگي متقابل معتقدند در دنياي وابستگي متقابل امروزي ،سود يک
دولت به معناي زيان ديگري نيست ،بلکه سود و زيان از آن هر دو طرف است .آنها تأکيد دارند
که تجارت بهخودي خود باعث ايجاد صلح نميشود بلکه به دليل وجود وابستگي متقابل هزينه
جنگ براي طرفين رو به افزايا است .همين امر موجب ميشود تأمل بيشتري نسبت به جنگ
صورت گيرد .به عبارت ديگر ،وابستگي متقابل به معناي نفوذ متقابل و حتي برابري تقريبي بين
دو طرف است که معموالً از حس آسيبپذيري متقابل ناشي ميشود .بنابراين وابستگي متقابل
معموالً با گرايا به سمت همکاري و همگرايي در امور جهاني مرتبط است
( .)Heywood,2011:63رابرت کوه ن 1و جوزف نا ي )1987(2مفهوم «وابستگي متقابل
درهمتنيده»3را مطرح کردند( .)Keohane and Nye,1987اين مفهوم فراتر از سود و زيآنهاي
مشترکِ مطرح شده در نظريه وابستگي متقابل است و چگونگي توزيع فوايد و زيآنها را مدنظر
قرارداده است زيرا افزايا وابستگي متقابل استقالل عمل بازيگران را محدود ميسازد و رابطه

1.Robert O. Keohane
2.Joseph S. Nye
3.Complex Interdependence Liberalism
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مبتني بر وابستگي متقابل تضميني براي آنکه طرفين بتوانند منفعتي کسب کنند،
نميباشد(.)Keohane and Nye,2001

همچنين مبادالت در عصر وابستگي متقابل لزوماً آثار متقارني در پي نخواهد داشت .عدم تقارن
ميان طرفين ميتواند نفوذ يکي بر ديگري را افزايا دهد .بهطور کلي بازيگراني که وابستگي
کمتري دارند مي توانند از وابستگي متقابل و رابطه به عنوان يک عامل قدرت براي چانهزني
استفاده کنند .به همين دليل کوهن و ناي وابستگي متقابل درهمتنيده و نامتقارن را عاملي براي
کسب قدرت و کنترل بر منابع و يا کسب ظرفيت تأثيرگذاري بر نتابج و خروجيها
ميدانند(.)Keohane and Nye,2001

.5-2نظريه نهادگرايان نئوليبرال

نهادگرايان نئوليبرال معتقدند سازمانهاي بينالمللي ،رژيمها و قوانين بينالمللي ميتوانند فضاي
مسالمتآميزي را براي حلوفصل اختالفات ايجاد کنند .آنها معتقدند با شکلدهي به سازمانهاي
مشترک ميتوان از ايجاد جنگ جلوگيري کرد .بنابراين نهادگرايي نئوليبرال رهيافتي است که بر
نقا نهادها(اعم از رسمي و غيررسمي) تأکيد دارد ( .)Heywood,2011:64بر اين اساس ،نهادها
قادرند مبادالت بين کشورها را در طول زمان افزايا دهند .آنها همچنين ميتوانند پيوند
موضوعي را امکان پذير سازند و اطالعات ذيمدخالن را در فرآيند همکاري ارتقا بخشند و
همينطور قادرند هزينههاي تعامالت را کاها دهند.
نهادگرايان نئوليبرال معتقدند سازمانهاي بينالملل سازوکار الزم براي محدود کردن جاهطلبيهاي
دولتها را دارند و نهادها بهوجود ميآيند تا واسطهاي براي تسهيل همکاري بر سر منافع مشترک
ميان دولتها باشند .فارون و همکاران( )2002نهادها را «مجموعهاي از قواعد تعريف کردند که
ميتوانند ساختاري براي روابط ميان افراد مختلف با تعيين واکناهاي ممکن براي موقعيتهاي
خاص و طراحي روابط بين افراد ايجاد سازند»( .)Varone and et al,2002آنها نهاد را واژهاي
مبهم ميدانند و معتقدند نهادها ميتوانند قواعد رسمي ،استانداردهاي رفتاري ،ساختارهاي
سياسي و اقتصادي يا چارچوب شناختي باشند .استاک( )1995بيان کرد که «نهادها شامل
ساختارهاي شناختي ،هنجاري و نظارتي هستند و ميتوانند ثبات را براي رفتار اجتماعي ايجاد
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سازند»( .)Scott,1995همانطور که اشاره شد يکي از مشکالت محدودکننده همکاري بين
دولتهاي مختلف در سيستم بين الملل ،آنارشي و فقدان وجود اقتدار مرکزي براي به اجرا در
آوردن توافقات مي باشد .در فضاي داخلي هر کشور ،دولت براي به اجرا درآوردن توافقات
مداخله ميکند؛ اما به دليل فقدان وجود اقتدار مرکزي در نظام بينالملل ،دولتها مجبور به يافتن
سازوکار ديگري براي اجراي توافقات خود هستند .نهادها ميتوانند تا حدودي اين مسأله را
سامان دهند .اگر چه اين نهادها از قدرتي هماندازه با قدرت دولت در سطح سياست داخلي
برخوردار نيستند ،اما قادرند ساختاري براي اجراي توافقات فراهم آورند که بتواند اختالفات
پيرامون مسائل مختلف را کاها دهد( .)Hensel and et al,2006:389بنابراين همکاري نسبتاً
پايدار ميان بازيگران ميتواند بهواسطه ايجاد هنجارها ،رژيمها و نهادهاي مشترک ايجاد
شود( .)Dirzauskaite and Ilinca,2017:28زيرا حضور نمايندگان کشورها در نهادها و همچنين
در ايجاد رژيمهاي بينالمللي ،منجر به شکلگيري فضايي براي گفتوگو و توجه به منافع
کشورها ميشود و زمينه ثبات در نظام بينالملل و جلوگيري از جنگ را فراهم ميآورد.
.6نگاه دوم :بازتاب پارادايم ليبراليسم در هيدروپليتيک
از نيمه دوم دهه  1990نگرش پارادايم ليبراليسم وارد مباحث هيدروپليتيکي شد( Julien,2012:

 .)46بازتابِ پارادايمِ ليبراليسم در مطالعات هيدروپليتيکي منجر به شکلگيري نگرش همکارانه
نسبت به مقوله مناسبات آبي شده است( Elhance,1999; Jägerskog,2003; Jägerskog and
Phillips,2006; Swain,2004; Wolf,2007; Wolf and Hamner,2000; Yoffe and et al,
 .)2003بهطور کلي اين دسته از نظريهپردازان معتقدند وجود تضاد منافع و مناقشه بين کشورهاي

ساحلي با برآورد ارزش اقتصادي آب و يا ايجاد نهادها و رژيمهاي آبي مشترک قابل مديريت
است و اين مکانيزمها ميتوانند مناقشات آبي را به همکاريهاي آبي مبدل سازند .اين دسته از
نظريهپرداز ان معتقدند کشورهاي ساحلي حوضه آبريز مشترک ،اغلب منافع مشترک دارند و از
لحاظ سياسي ،اقتصادي و فرهنگي وابسته هستند به طوريکه با وارد شدن به جنگ بر سر منابع
آب ،منافع ملي خود را در مسائل مربوط به منطقه(غير از آب) به خطر مياندازند( Delli Priscoli

 .)and Wolf,2009الهانس( )2000در تحليلي از مناقشه و همکاري در حوضههاي بينالمللي
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رودخانهها در کشورهاي در حال توسعه ،نشان داد که وابستگيهاي سياسي ،اقتصادي،
محيطزيستي يا جغرافيايي بين دولتهاي حوضه ميتواند به بروز مناقشهها بيانجامد اما
مکانيزمهاي ايجاد همکاري ميتوانند آنها را حل کنند( .)Elhance,2000کانتر و نگوا( )2002در
پژوهشي در خصوص درياچه ويکتوريا نشان دادند که چگونه مشکالت محيطزيستي شديد در
حوضهي اين درياچه باعث همکاري(و نه درگيري) ميشوند .اگرچه مشکالت محيطزيستي در
اين درياچه بر توسعه کشورهاي حوضه تأثيرگذار بوده و همکاريهاي تاريخي در حوضه درياچه
ويکتوريا اغلب شکست خورده است؛ اما عليرغم وجود مؤسسات و سازمآنهاي ضعيف در
اين حوضه ،هرگز درگيريهاي خشونتآميز ظهور نکرده و همکاري بين ايالتي ادامه پيدا کرده
است(.)Canter and Ndegwa,2002
آرون ولف1نيز معتقد است جنگ بر سر آب به لحاظ اقتصادي منطقي نيست و آب بيشتر ابزاري
جهت همکاري است تا عاملي براي مناقشه و يا جنگ ،البته اين بدان معني نيست که مناقشات
مسلحانه بر سر منابع آب رخ ندادهاند ،بلکه مناقشات عمومي بين قبايل ،بخاهاي مصرفکننده
آب و يا کشورها وجود دارد ،اما منجر به جنگ نميشوند(.)Wolf,1998

مناقشات نظامي و استفاده از جتهاي جنگنده در حل مناقشات آبي بههيچ عنوان قابل توجيه
نيست و تأمين امنيت آبي با استفاده از جتهاي جنگنده براي مردم غيرقابل درک و اغراقآميز
است( .)Zeitoun,2008:3ولف و همکاران( )2003استدالل کردند که مطالعات زيادي در
خصوص ارتباط بين مناقشه و آب صورت گرفته است اما نتايج حاصل از آنها که منتج به وجود
مناقشات آبي شده است الزاماً صحيح نيست .زيرا هيچ يک از پژوهاها بصورت کمي و عيني
2

ادعاي خود را ثابت نکردهاند و همچنين مطالعاتي که به جنگ آب منتج شدهاند بين مناقشه،

نزاع 3،تنا4و جنگ5تمايزي قائل نيستند .آنها معتقدند در چنين مطالعاتي رويدادهاي همکارانه

1.Aaron Wolf
2.Conflict
3.Dispute
4.Tensions
5.War
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آبي ناديده گرفته شده است( .)Wolf and et al,2003:31آنها با بررسي  1831واقعه و رخداد
آبي بين سالهاي  1948تا  1999در  265حوضه آبريز فرامرزي که بين  124کشور مشترک بودند
نشان دادند که بيشتر تعامالت همکارانه بودد و تعداد وقايع و رخدادهاي همکارانه بيا از دو
برابر(تعداد  1228يعني  %67/1وقايع) رخدادهاي مناقشهانگيز(تعداد  507يعني  %27/7وقايع)
بوده است .تعداد  96رخداد( )%5/2نيز خنثي بودند(.)Wolf and et al,2003:40
ولف و همکاران( )2010مطالعات خود را براي وقايع آبي بين سالهاي  2000تا  2008بهروز
رساني کردند .در اين تحقيق ،آنها  755واقعه و رخداد آبي در  276حوضه آبريز را مورد بررسي
قرار دادند .نتايج اين پژوها نيز مجدد نشان داد که بيشتر تعامالت همکارانه بودند و تعداد
وقايع و رخدادهاي همکارانه بيا از دو برابرِ(تعداد  475رخداد يعني  %63از کل وقايع)
رخدادهاي مناقشهبرانگيز(تعداد  250رخداد يعني  %33از کل وقايع) بودند .تعداد  30رخداد
( )4%نيز خنثي بودند( .)De Stefano and et al,2010:878لذا ولف در دورههاي زماني متفاوت
و با پژوها هاي مختلف نشان داده است که مناسبات هيدروپليتيکي بيشتر همکارانه هستند و
در چنين مناسباتي به ندرت مناقشه منجر به درگيري شديد نظامي به وقوع پيوسته است .بازتاب
پارادايم ليبراليسم با سه نظريه قابل تحليل است که در بخاهاي بعد ارائه شدهاند.
 .6-1نظريه کورنوکوپين

بر خالف نئومالتوسها و سناريوهاي جنگ آب ،نظريهپردازان کورنوکوپي ن 1سناريوهاي
خوشبينآنههاي را نسبت به مناسبات آبي ارائه کردهاند .آنها معتقدد که کميابي آب و وجود
منابع آبي مشترک بين ذي مدخالن مختلف بيشتر عاملي براي مشارکت است( Shamir and et

 .)al,2009; Wolf and Hamner,2000بنابر سناريوي خوشبينانهي کورنوکوپينها فراواني منابع
طبيعي مانع از شکلگيري خالقيت و ابتکار عمل براي ايجاد همکاري بين کشورها است.
نظريهپردازان کورنوکوپين معتقدند کمبود منابع باعث ظهور نوآوري و توسعه فناوريهاي
جايگزين ميشود و بر اساس اين نظريه ،کميابيها عاملي براي شکلگيري مناقشات خشونتبار
نيستند .اين دسته از نظريه پردازان معتقدند کشورهايي که منابعِ کمتر متنوع ،اما فراوان دارند در
1. Cornucopian
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وضعيت بدتري ميتوانند قرار گيرند .آنها پديده نفرين منابع1را معرفي کردند .نظريه نفرين
منابع اولين بار توسط آوتي( )1993مطرح شد( .)Menga,2014:9براساس اين نظريه ،رابطه
معکوسي ميان رشد اقتصادي و منابع طبيعي وجود دارد(.)Barbari and et al ,2017:83
کورنوکوپينها معتقدند فراواني منابع مشکالت داخلي را ايجاد ميکند در صورتي که کميابي با
تجارت ،بازيافت و استفاده مجدد از منابع ،قابل جبران است .براي نمونه ،رفتار معمر قذافي براي
انتقال آب از درياي مديترانه به صحرايي لم يزرع در کشور ليبي ،تنها با پول هنگفت نفت ميسر
مي شد که اين اقدام غيراصولي تنها حاصل فراواني منبعي همچون نفت بود .کشورهايي که با
پديده نفرين منابع روبرو هستند ،از لحاظ محيطزيستي نيز وضعيت خوبي ندارند.
کورنوکوپينها افزايا جمعيت را عامل شکلگيري مناقشه و درگيري نظامي نميدانند و معتقدند
که کشورهاي درحالتوسعه و توسعهيافته خود در حال کنترل جمعيت هستند و برخالف
نئومالتوسها ،که توسعه اقتصادي را عامل تخريب محيطزيست ميدانند ،نظريهپردازان
کورنوکوپين معتقدند کشورهاي ثروتمند با داشتن فنّاوري بهتر ،محيطزيست سالمتري
دارند( .)Gleditsch,2003:482آنها معتقدند که غذا و انرژي کافي براي افزايا جمعيت جهاني
وجود دارد .بر اساس نقطهنظر آنها ،نئومالتوس پيشرفت تکنولوژي براي مواجهه با نياز انرژي
و غذايي افزايا جمعيت را در نظر نگرفته است .آنها اشاره ميکنند که ابداع تکنولوژي جديد
و همکاري ميتواند بر کميابي منبع غلبه کند .به لحاظ جهاني ،آنها مدعي هستند که کميابي
منابع منجر به بروز نوآوري ميشود و توسعه تکنولوژي و رقابت بر سر منابع انگيزهي همکاري
را بيشتر از خشونت بين دولتها و ملتها ايجاد ميسازد .بنابراين نظريه درگيريهاي نظامي
باعث از بين رفتن منابع و کاها رفاه انساني ميشوند ،لذا درگيريهاي نظامي واکنا عقالني
در مواجه با کميابي منابع نيستند(.)Gleditsch,2003:483

براي نمونه ،فندرزاخ و ساونيه( )2000محرک اصلي همکاري فرامرزي بر سر آب در اتحاديه
اروپا را بحران آب معرفي کردند( .)Vander Zaag and Savenije,2000آنها همچنين حادثه

1.Resource Curse
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سندوس1در  1986را که درپي آن حجم زيادي از مواد شيميايي کشاورزي وارد رودخانه راين
در سوئيس شد ،عاملي براي شکلگيري برنامه اقدام رودخانه راين2در سال  1987دانستند .اين
حادثه باعث همکاري و سرعتبخشي به پاکسازي راين شد( Vander Zaag and

 .)Savenije,2000نمونه ديگر از همکاريهاي آبي را ميتوان همکاري آبي بين سه کشور مالي،
موريتاني و سنگال ،در پاييندست رودخانه سنگال ،بعنوان دومين رودخانه بزرگ غرب آفريقا
در طي خشکسالي عظيم در اين حوضه معرفي کرد که اين سه کشور ساحلي براي مواجه با
خشکسالي ،برنامهاي براي توسعه رودخانه سنگال ايجاد کردند(.)Benjamin,2007

 .6-2نهادهاي آبي

همانطور که اشاره شد نهادگرايان نئوليبرال ،سازمانهاي بينالمللي ،رژيمها و قوانين بينالمللي
را عاملي مؤثر براي حلوفصل مسالمتآميز اختالفات ميدانند و معتقدند با شکلدهي به
سازمانهاي مشترک ميتوان از ايجاد جنگ جلوگيري کرد و فضاي صلحآميزي ايجاد کرد .بر
اين اساس ،از نظر آنها نهادها و رژيمهاي آبي در جلوگيري از مناقشه و ايجاد همکاريهاي
آبي نقا چشمگيري دارند(.)Gardner and et al,1990; Liu and et al,2007

نهادگرايان نئوليبرال در سياستهاي آبي معتقدند که نهادهاي آبي ميتوانند ساختاري را براي
اجراي توافقات آبي فراهم کنند و از پيگيري معاهدات بين کشورهاي ساحلي اطمينان داشته
باشند .آنها معتقدند که نهادها به واسطه ايجاد ساختاري براي تبادل بهتر داده و اطالعات ،کاها
عدمقطعيتها و همچنين به حداقل رساندن هزينههاي تعامل ،محيطي براي رفع تفاوتها و
اختالفهاي ميان کشورهاي ساحلي فراهم ميآورند .همچنين قادرند به واسطه انجمنهاي
قاعده مند و منظم امکان مذاکرات دو يا چند جانبه بين اعضا را فرآهم آورده و با وضع هنجارهايي
حل صلحآميز مناقشات را تسهيل بخشند( .)Hensel and et al,2006:389اين دسته از
نظريهپردازان معتقدند کميابي آب وجود دارد و اين چالا ميتواند آينده بشر را نيز تهديد کند؛
اما اين اعتقاد را نيز دارند که کميابي آب هميشه به معناي بحران آب نيست .چيزي که کميابي
1.The Sandoz Incident
2.Rhine Action Program
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آب را به بحران آب تبديل ميکند حکمراني و مديريت بد است .همانطور گوپتا و همکاران
( )2013اذعان داشتند ،بحران آب ،ناشي از بحران حکمراني آب است(.)Gupta and et al,2013

هنسل و همکاران( )2006به اهميت نقا نهادهاي آبي براي ايجاد همکارهاي آبي اشاره کردند.
آن ها معتقدند کميابي منابع آب نه تنها عاملي براي ايجاد مناقشات آبي نيست ،بلکه ميتواند
سبب افزايا همکاريهاي آبي نيز بشود .طبق آنچه تحليلهاي آنها نشان ميدهد اين مسأله به
ساختار حکمراني مناسب و ميزان و سطح نهادسازي در حوضه آبريز وابسته است .به عبارت
ديگر ،افزايا نهادها منجر به شکلگيري حکمراني خوب در حوضه ميشود و حل مسالمتآميز
مناقشات را در پي دارد(.)Hensel and et al,2006:389

بهطور کلي افزايا نهادها در حوضههاي آبريز فرامرزي ميتواند  .1مناقشه نظامي بين کشورهاي
ساحلي را کاها دهد و  .2اثربخشي تالش بازيگر سوم را براي حلوفصل مسالمتآميز مناقشات
افزايا دهد( .)Hensel and et al,2006:383بنابراين کميابي آبي ميتواند عاملي هم براي مناقشه
که هم همکاري باشد و طبق تحقيق آنها آنچه تعيينکننده است ،وجود نهادي براي بررسي منافع
متضاد و مناقشات ميباشد.
.6-2-1نقد عملكرد نهادهاي آبي در فضاي بينالملل

عليرغم وجود نهادهاي بينالمللي و وجود دستورالعملهاي الزامآور در کنوانسيونهاي مختلف،
تاکنون اين مکانيزم در عمل موفقيتآميز نبوده است .برخي از منتقدان اين نظريه معتقدند که
ساختار هرگونه رژيم همکاري ميان دولتها ازجمله رژيمهاي زيستمحيطي ،با توجه به منافع
کشورهاي هژمون1شکل گرفته و توجه کمي به منافع کشورهاي در حال توسعه شده است .به
بيان ديگر ،قدرت و منافع طرف قدرتمند ،دو عنصر پنهان در تمامي قوانين و باالخص قوانين
مرتبط با آب و محيطزيست هستند .بصورت کلي ميتوان گفت قوانين به سمت عالقه و منافع
کشورهاي قدرتمند متمايل هستند( .)Zeitoun,2008:34براي نمونه ،ميتوان به نقا آمريکا به
عنوان قدرت برتر در شکلگيري موافقتنامه اقليمي پاريس اشاره کرد .بخا اصلي
 .1هژمون حاکميت و يا برتري اســت که لزوماً بهصــورت حقوقي يا قانوني نيســت اما ازنظر اخالقي و عرفي در بين ديگر
همجنسان قابلنفوذتر و مؤثرتر است.
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گفت وگوهاي تغييرات اقليمي طي فرآيند مذاکرات کنوانسيون چارچوب اقليمي همواره اين
مسأله بوده است که کشورهاي توسعه يافته بايد در جهت کمک به کاها انتشار گازهاي
گلخآنهاي ،منابع مالي کافي به کشورهاي در حال توسعه ارائه دهند( Amini and et

 .)al,2018:170در کنفرانس کپنهاگ ،کشورهاي صنعتي متعهد شده بودند که از سال  2020به
بعد ساالنه  100ميليارد دالر آمريکا از منابع گوناگون براي کمکهاي مالي ارائه دهند .تعهدات
مالي کشورهاي توسعه يافته به کشورهاي در حال توسعه ،خط قرمز اياالتمتحده در پيوستن به
موافقتنامه پاريس بود .با افزودن تعهدات مالي الزامآور در موافقتنامه پاريس ،قوه مجريه آمريکا
ميبايست موافقتنامه را براي تصويب به کنگره ببرد .از آنجا که کنگره قبالً بارها اظهار کرده بود
که هر معاهده اقليمي را رد خواهد کرد ،لذا آمريکا با اين توجيه که در صورت بارگذاري هر
نوع تعهد مالي نميتواند به چنين توافقي بپيوندد با الزام کمکهاي مالي به کشورهاي در حال
توسعه مخالفت کرد .در نهايت آنچه در موافقتنامه پاريس تصويب شد فاقد همه ويژگيهاي الزم
براي ارائه منابع مالي اقليمي بود(.)Amini and et al,2018:171

عدم کارايي نظامهاي حقوقي بينالملل از جمله کنوانسيون  1997سازمان ملل در خصوص قانون
استفادههاي غيرکشتيراني از آبراهههاي بينالمللي1در مديريت مؤثر تعارضات و مناقشات آبي
در نظام بينالملل( )Mianabadi and et al,2015:136از ديگر نمونههاي اين مسأله است.
.6-3برآورد ارزش اقتصادي آب براي همكاري

همانطور که اشاره شده نظريهپردازان ليبراليسم وابستگي متقابل ،بر عوايد حاصل از تجارت در
ايجاد همکاري تأکيد دارند .بازتاب اين نظريه در ميان نظريهپردازان هيدروپليتيک نيز مشهود
است .اين گروه از نظريهپردازان بر پتانسيل همکارانۀ منابع آب فرامرزي تأکيد دارند و در اين
راستا دستيابي به توان اقتصادي را عاملي مناسب براي ايجاد همکاري ميدانند .توليد و تبادل
کاالها و دستاوردهاي حاصل از منابع آب در کنار مکانيزمهاي اقتصاد آبي ميتواند بين کشورهاي
ساحلي وابستگي ايجاد سازد و از مناقشات آبي جلوگيري کند .لذا به جاي مذاکره بر سر تسهيم،
1.The 1997 UN Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International
)Watercourses (UN Watercourses Convention
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تخصيص و يا توزيع آب بايد بر سر تسهيم ،تخصيص و يا توزيع منافع حاصل از آب مذاکره
کرد .براين اساس ،اين دسته از نظريهپردازان معتقدند درصورتي که در مناسبات آبهاي فرامرزي
تمرکز بر سود حاصل از همکاري آبي باشد ،اين نوع نگرش نه تنها ميتواند مناقشات و
اختالفهاي آبي را حل کند ،بلکه ميتواند باعث افزايا مشارکت و همکاري بين بازيگران
مختلف در بهرهبرداري و استفاده مشترک از منابع آبي نيز بشود .براي نمونه ،ميتوان به همکاري
اقتصادي نسبتاً پايدار بين دو کشور بوتان و هند در جنوب آسيا اشاره کرد.
بوتان يکي از کشورهايهاي ضعيف و کوچک در آسياي جنوبي است .اين کشور کوهستاني
است و پتانسيل خوبي براي توليد برقآبي دارد .سرانه درآمدي بوتان نسبت به ساير کشورهاي
منطقه کمتر است( ،)Biswas,2006به همين دليل به دنبال رشد اقتصادي بود .به دليل ضعف
اقتصادي ،اين کشور خود به تنهايي توان استفاده از پتانسيل توليد انرژي برقابي را نداشت .بوتان
که به دنبال راهي براي افزايا درآمد بود با همسايهي جنوبي خود(هند) که نيازمند انرژي براي
جمعيت خود بود وارد مذاکره شد .بدين ترتيب ،دولت هند در سال  1968روابط ديپلماتيک
خود را با بوتان آغاز کرد .اين روابط تا به امروز همچنان باقي است و اين دو کشور با افزايا
مکانيزمهاي نهادي خود در زمينههاي مختلف همچون امنيت ،مديريت مرزها ،تجارت ،ترانزيت
و برقآبي در حال همکاري هستند.
دو کشور هند و بوتان براي ساخت سد برقابي چوکا1بر روي رودخانه وونگچو(2يکي از
سرشاخههاي براهماپوترا که بين بوتان ،هند و بنگالدش مشترک است) و بهرهبرداري از اين سد
در رودخانه فرامرزي با يکديگر به مشارکت پرداختند .در اين پروژه 40 ،درصد از هزينه ساخت
سد را کشور هند و  60درصد آن بهواسطه کمک مالي تأمين شد و با ادامه همکاريها ظرفيت
توليد برق تا  370 MWنيز افزايا يافت .طبق توافق حاصل شده ،برق توليد شده در ابتدا
مي بايست نياز داخلي بوتان را تأمين کند و آنگاه برق اضافه به هند فروخته شود .بر اين اساس،
بوتان ميتواند ساالنه بيااز  100ميليون دالر از فروش برق درآمد کسب کند .اين ميزان درآمد
1.Chukha
2.Wong Chho
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براي کشوري با جمعيت کمتر از  2ميليون نفر بسيار قابل توجه است .همچنين اين همکاري
باعث شد هند بتواند برق توليد شده و مازاد کشور بوتان را با قيمتي بهمراتب کمتر از هزينه برق
توليد شده در کشور خود خريدداري کند .تأثير مثبت همکاري اين دو کشور ،منجر به
همکاريهاي بيشتر براي ساخت دو سد برقابي ديگر(چوکا  Iبا ظرفيت  1020مگاوات و چوکا
 IIبا ظرفيت  900مگاوات) شد( .)Biswas,2011:666اين تجربه نشان داد به اشتراکگذاري سود
حاصل از آب هاي فرامرزي بين کشورهاي حوضه آبريز مشترک ،ميتواند نسبت به
اشتراکگذاري فيزيکي آب بسيار موثرتر باشد .تأمين امنيت غذايي ،توليد انرژي برقابي و کنترل
سيالب از جمله محاسن به اشتراکگذاري سود حاصل از پروژههاي مشترک در آبهاي فرامرزي
است( .)Tafesse and Eguzozie,2009ميرامچي( ) 2015برآورد ارزش اقتصادي آب را عامل
اساسي ايجادکننده همکاري ميداند( .)Mirumachi,2015:23همچنين ويتينگون و همکاران
( )2005معتقدند چنانچه ارزش اقتصادي آب برآورد شود ،شکلگيري همکاري آسانتر خواهد
بود(.)Whittington and et al,2005

بازتاب نظريه وابستگي متقابل در مناسبات هيدروپليتيکي همچنين منجر به شکلگيري نظريه
«تجارت آب مجازي» شده است .اين دسته از نظريهپردازان معتقدند تجارت آب مجازي
مکانيزمي مطمئن براي مواجهه با کميابي آبي است و اين اقدام ميتواند مانعي براي مناقشه يا
جنگ آب باشد( .)Allan,2002آنها معتقدند کميابي آبي بصورت منطقهاي وجود دارد؛ اما در
سطح جهاني آب فراوان است .لذا چنين مدعياني تبادل محصوالت و خدمات آببر را براي
تأمينِ پايدارِ امنيت آبيِ مناطقي که با کميابي مواجه هستند مناسب ميدانند(.)Julien,2012:51

بنابر استدالل اين دسته ،شناخت مشوقهاي اقتصادي در شکلگيري همکاري بين کشورهاي
ساحلي بسيار تأثيرگذار است به نحوي که عدم همکاري بين کشورهاي حوضه آبريز مشترک
ميتواند هزينه هاي اقتصادي بسيار زيادي را براي طرفين ايجاد کند .براي نمونه ،کشورهاي
آسياي مرکزي مدتها بر سر استفاده از منابع آب دو حوضۀ رودخانههاي آمودريا و سيردريا
رقابت دارند .عليرغم وجود تعهدات سياسي براي همکاري بين کشورهاي ساحلي حوضه در
آسياي مرکزي(جمهوري قزاقستان ،قرقيزستان ،تاجيکستان ،ترکمنستان و ازبکستان) ،به دليل عدم
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هماهنگي و مغاير بودن منافع هر کشور با استراتژي کلي منطقه ،تاکنون همکاري و مشارکت آبي
بين اين کشورها صورت نگرفته است و اين مسأله مخاطرات و هزينههاي قابل توجهي را براي
توسعه منطقه ايجاد کرده است .طبق مطالعات صورت گرفته در سال  ،2017خسارت و هزينه
عدم همکاري و مشارکت کشورهاي ساحلي حوضه آبريز درياچه آرال در آسياي مرکزي4/5 ،
ميليارد دالر برآورد شده که عبارت است از 1/75 :ميليارد دالر بابت کاها توليدات کشاورزي،
 1/36ميليارد دالر بابت افزايا قيمت انرژي و ناامني انرژي و  1/48ميليارد دالر بابت محدوديت
دسترسي به ارز بينالملل(.)Pohl and et al,2017
.6-3-1نقد کارايي بكارگيري مكانيزمهاي اقتصادي در تعامالت آبي

شواهد متعدد نشان ميدهد که وجود منافع اقتصادي لزوماً عامل قابل اتکايي براي شکلگيري
مشارکت بين کشورهاي حوضه آبريز مشترک نيست زيرا به جزء عامل اقتصادي ،عوامل متعدد
ديگري وجود دارند که ميتوانند بر همکاري و يا عدم همکاري کشورهاي ساحلي بر سر
بهرهبرداري مشترک از منابع آب در يک حوضه فرامرزي اثرگذار باشند .اين عوامل ميتوانند
شامل مسائل امنيتي ،سياسي ،فرهنگي و تاريخي باشد .براي نمونه ،ميتوان به مطالعات متعدد در
خصوص برآورد منافع اقتصادي حاصل از مشارکت همکارانهمحور در حوضه نيل اشاره
کرد( .)Alemu and Dinar,2000; Swain,2011; Wu,2000نتايج مطالعات مختلف نشان ميدهد
که علي رغم برآورد سود اقتصادي فراوان مشترک در صورت همکاري ميان کشورهاي ساحلي
حوضه آبريز نيل ،در اين حوضه همکاري براي دستيابي به منافع بيشتر اقتصادي شکل نگرفته
است زيرا براي کشور مصر بهعنوان هيدروهژمون1حوضه آبريز نيل ،حفظ و برتري سياسي و
هژموني در حوضه بر سودِ اقتصادي حاصل از مشارکت با کشورهاي ساحلي ارجحيت داشت.
لذا ميتوان اينگونه نتيجه گرفت که شرط الزم براي شکلگيري مشارکت بين کشورهاي حوضه
آبريز مشترک ،لزوماً به دستيابي به منافع اقتصادي محدود نميشود( Ghoreishi and et al,
.)2019:256
1.Hydro-Hegemony
)براي مطالعه بيشتر به مقاله قريشي و همکاران ( )1398و همچنين مختاريهشي و قادري ( )1387رجوع شود (
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 .7يافتههاي تحقيق :ماهيت مناسبات هيدروپليتيكي
در طول تاريخ پارادايمهاي متفاوتي براي تبيين ماهيت مناسبات هيدروپليتيکي وجود داشته است.
از اوايل دهه  1980و  1990بازتابِ نظرياتِ پارادايمِ رئاليسم و از نيمه دوم دهه  1990بازتابِ
نظرياتِ پارادايمِ ليبراليسم وارد مباحث هيدروپليتيکي شدند( .)Julien,2012نظريه اول نگاه
صرفِ مناقشهوار به مناسبات آبي دارد و نظريه دوم نگرشِ همکارانهمحوري نسبت به مقوله
مناسبات آبي ارائه داده است .برخالف نگرش نظريهپردازان حوزه هيدروپليتيک و دو پارادايم
فکري رئاليسم و ليبراليسم ،مناسباتِ هيدروپليتيکي محدود به صرفاً مناقشه يا صرفاً همکارانه
نيستند ،بلکه مناقشه و همکاري بهصورت همزمان و توأمان بر سر آب در حوضههاي آبريز
مشترک وجود دارد( Menga,2014:59; Mianabadi,2016:16; Mirumachi, 2010:48;2015
:40; Mirumachi and Allan,2007:3; Zeitoun and Mirumachi,2008:306; Zeitoun and
 .)et al 2011براي نمونه )1993( Craig ،مدعي است مناقشه ،مفهومي وابسته به همکاري است

و هميشه مخالف آن نيست .در بعضي شرايط ،مناقشه ميتواند بخا جداييناپذير از همکاري
پايدار باشد و اين دو در شرايط مختلف بهطور همزمان در جامعه وجود دارند(.)Craig,1993

مناقشه بين افراد و گروههاي مختلف هميشه نامطلوب و مضر1نيست و ميتواند عاملي براي
تغييرات باشد .ميانآبادي( )2016استدالل کرد مناقشه مانند ويروس در بدن ما است و نميتواند
از زندگي و تعامالت انساني حذف شود ،بلکه بايد آن را مديريت کرد .مناقشه ميتواند سازنده
باشد و منجر به افزايا همکاري شود .مناقشه الزاماً در مقابل همکاري نيست و افزايا مناقشه
منجر به کاها همکاري نميشود(.)Mianabadi,2016:25

ذکر اين نکته بسيار حائز اهميت است که الزاماً هر مناقشهاي بد نبوده و هر همکاري هم لزوماً
خوب و مثبت نيست( .)Zeitoun and Mirumachi,2008:302براي نمونه ،کوتاه آمدن سازمان
حفاظت محيطزيست در مقابل طرحها و پروژههاي مخرب منابع طبيعي ساير وزارتخانهها
نمونهاي از همکاري بد و از طرفي ديگر مقابله اين سازمان با چنين طرحها و پروژههايي نمونهاي
از مناقشه خوب است .تناها ميتوانند عاملي براي حل مناقشات و ايجاد چشماندازي مثبت
 .1براي نمونه مخالفت والدين با فرزندان ميتواند از جمله مناقشات موثر محسوب شود.
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باشند .از سوي ديگر ،همکاريهاي ناپايدار قادرند منجر به تناهاي آبي شوند و از ايجاد
نزاعهاي سياسي جلوگيري کنند( .)Zawahri,2008همانطور که تنا ميتواند باعث کاها
مناقشه شود ،جنبههايي از همکاري مانند معاهدات ،سازمانهاي حوضه آبريز يا رژيمها نيز وجود
دارند که ممکن است مناقشه را تشديد سازند(.)Zeitoun and Mirumachi,2008:306
از سوي ديگر ،بايد بر اين نکته تأکيد کرد که الزاماً ايجاد هر همکاري مفيد و موثر نميباشد.
يانگ( )2003به نقشي که نهادها در ايجادِ مشکالت زيستمحيطي دارند ،اشاره کرد( Young,

 .)2003براي نمونه ،تبادل داده بين نهادهاي هند و بنگالدش به جاي آنکه رابطه سياسي فعاالنهاي
را بين دو کشور ايجاد سازد ،باعث مناقشه آبي بر سر رود گنگ شد زيرا دو کشور با فرض
اينکه نهاد مشترکي براي همکاري وجود دارد اينگونه برداشت کردند که همکاري در حال
وقوع است .بر اين اساس ،زماني که نماينده بنگالدش به دليل سيالب و خشکسالي درخواست
همکاري دو يا چند جانبه بيشتري بر سر دادهها و پروژههاي آبي داشت ،جواب هند اين بود که
ما در حال همکاري هستيم .وجود همکاريهاي غير مفيد ميتواند اين تفکر غلط را ايجاد کند
که اقدامات کافي براي حل مناقشه صورت گرفته است و يا بدتر ،لزومي براي ارتقاي هر نوع
همکاري براي جلوگيري از تشديد مناقشه ديده نميشود .لذا تحليل کارايي فرآيند همکاريهاي
فرامرزي مستلزم درنظر گرفتن جزئيات درهمتنيدگيهاي همکاري است( Zeitoun and

.)Mirumachi,2008:303
 )1993(Craigيک ماتريس ساده طراحي کرد که ميتواند ديد مناسبي براي درک چگونگي تغيير
شدت مناقشه و همکاري ايجاد سازد(جدول  .)1ماتريس  2×2مناقشه و همکاري ابزاري مفيد
براي واکاوي ماهيت روابط متغير است .زماني که مناقشه کم و همکاري کم باشد تعامل اندکي
بين بازيگران وجود دارد .جايي که مناقشه زياد و همکاري کم باشد ماهيت روابط ناپايدار است.
از طرف ديگر ،جايي که مناقشه کم و همکاري زياد همزمان باشند ،روابط پايدار خواهند بود.
مناقشه و همکاري زياد وضعيتي را ايجاد ميکنند که در آن تمام بازيگران از تعهدي راسخ براي
دستيابي به هدفي واحد برخوردارند اما ممکن است در خصوص تعريف دقيق هدف و راه
دستيابي به آن اختالفنظر وجود داشته باشد(.)Mirumachi,2015:39
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جدول( :)1وجود توأمان مناقشه و همكاري در تعامالت بين بازيگران
همكاري
مناقشه

کم

زياد

کم

تعامل اندک

پايدار

زياد

روابط ناپايدار

ناپايدار /گاهي شديد خالقانه

()Source:Craig,1993
 .8نتيجهگيري
در طول تاريخ پارادايم هاي متفاوتي نسبت به مقوله مناسبات آبي وجود داشته است .فهم
پارادايمهاي مختلف در طول تاريخ بسيار حائز اهميت است .زيرا شناخت تاريخ به فهم و تحليل
وضعيت کنوني کمک ميکند و همچنين درس آموختههاي تاريخي ميتوانند راهبردهاي جامعتر
و سياست هاي پايدارتري را براي آينده رقم زنند .بر اين اساس ،بررسي تاريخ مناسبات
هيدروپليتيکي نيز براي شناخت سياستهاي آبي بسيار حائز اهميت است .بررسي تاريخ مناسبات
آبي و هيدروپليتيکي نشان ميدهد که:
 .1مناقشه و همکاري الزاماً متناقض نيستند و ميتوانند توأمان در يک حوضه آبريز وجود داشته
باشند .مناسبات هيدروپليتيکي ازجمله فرآيندهاي کامالً سياسي هستند که در درون خود بهطور
همزمان مناقشه و همکاري را جاي دادهاند .عوامل دخيل در افزايا و يا کاها مناقشه و
همکاري در مناسبات هيدورپوليتيک ،تعامالت و بازخوردهاي غيرخطي و پويا دارند؛ بنابراين
هر عامل مي تواند بر ديگري تأثير بگذارد و در عين حال تأثير بگيرد.
 .2تحليل مناسبات هيدروپليتيکي بايد با توجه به شرايط و مشخصههاي اقليمي ،سياسي ،تاريخي
و اقتصادي اجتماعي هر حوضه فرامرزي صورت گيرد و عوامل اثرگذار بر شکلگيري مناقشه و
همکاري بهطور مجزا و متناسب با ويژگيهاي هر حوضه مورد مطالعه قرار گيرد.
.3به دليل وجود رابطه درهمتنيده «سياست ،امنيت ،هويت و آب» تحليل مناسبات هيدروپليتيکي
نيازم ند فراپارادايمي انديشيدن است و اين تحليل نبايد تنها به تحليل در زير چتر يک پارادايم
محدود شود .بر اين اساس ،تحليل و بررسي مناسبات و تعامالت آبي در فضاي بين الملل نيازمند
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شناخت پارادايمها و رويکردهاي مختلف در اين زمينه است تا بتوان شناخت و درک جامعتري
از اين تعامالت کسب و بر اساس آن ،استراتژيها و مکانيزمهاي مناسبي را براي پايداري تعامالت
آبي کشورها پيشنهاد کرد.
.4مناسبات هيدروپليتيکي از جمله تعامالت درهمتنيده هستند؛ لذا شکلگيري مناقشه و همکاري
توأمان بر سر منابع آبي مشترک فرامرزي الزاماً تنها به دليل کميابي منابع آبي نيست .کميابي منابع
آبي با استفاده از ساختارهاي حکمراني مشارکتي قابل مديريت است .اين تهديد ميتواند به
فرصتي براي شکل دهي به همکاري تبديل شود و حتي عاملي براي بهبود مناسبات سياسي،
اقتصادي و امنيتي نيز باشد .به همين دليل واکاوي و شناخت مکانيزمهاي بهبود همکاري و
مشارکت براي بهرهبرداري پايدار از منابع آبي مشترک بسيار حياتي و حائز اهميت است.
 .5استخراج استراتژي بر اساس هر پاراديم منجر به اتخاذ تاکتيکهاي متناسب آن در بهرهبرداري
از منابع آبي مشترک ميشود و مسير انتخابي براي بهرهبرداري از منابع آبي مشترک را نمايان
ميسازد.
 .9قدرداني
نويسندگان مقاله بر خود الزم مي دانند از داوران و کارشناسان عزيزي که با همکاري و ارائه
نظرات ارزنده خود موجب غناي پژوها حاضر شدند ،تشکر و قدرداني نمايند.
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