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 Abstract 

The Middle East region's transbordera rivers are  being impacted by factors like 

climate change, population increase, economic development and urbanization, rising 

demand and the pressure of freshwater resources. A triangle of water insecurity, 

conflict, and cooperation among nations regarding its exploitation and management 

has been formed as a result of this issue, which has also caused a water shortage in 

common rivers, evolved into a tension-inducing strategy, added new dimensions to 

governmental interactions, and created the aforementioned water shortage. The 

dispute over the exploitation, management, determination of the boundary line and the 

level of fresh water quality in the Arvandroud River has led to the perception of 

collaboration and conflict in this water area. The conflict-cooperation axis organizes 

interactions and the perceptual levels are formed based on the influence and 

effectiveness of this axis. With descriptive-analytical, comparative-hypothetical, and 

theoretical framework-building techniques, future study will attempt to provide a 



respond to this query, How to manage the conflict and cooperation approach in Iran's 

foreign policy in the Arvandroud basin? Iran's Arvandroud River Hydropolitics can 

help manage the water situation, Through de-securization and Hydrodiplomacy. 

Processing the significant issue is being studied with the usage of conseptual 

framework and Iran-Iraq water conflict consequences in the Arvandroud River as a 

case study. 

Keywords: Iran_Iraq, Trans-boundary Waters, The Arvandrud River, Conflict, 

Cooperation, Hydrodiplomacy, Desecurization. 
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 چکیده

بایمر ر آبراه هایی مرایاطاغمیرههرابمآ میمهیای فمایشای ممهای مرری مر مرطقهاخموایی رهایااخم

جمعهتفمییساعخماتصاایر میمراشرایاهط فمبیفزمایشای میهی ایمیمییای مبررطیبیمآ مراهری مراغهمم

یامیوغیلمهی مریاصر مبیفزمممویرمآ میمبخم ییررر میط اسات مای مراای خمر مضی اخم یرویاخ

جیرمرثلث مایمایارط مآ فمرطییفخممرغهمیمابعیرمجغیغ م امبخمیعیرالبمری ص مایشیرهماستمیمبیفزمای

برمساارمماوصالفم بررا  میمرغیریتمآنمگرریغهماسااتیمهمری  مر مرهینممیاای هیمر مری رمبشره

بیفزممبررا  فمرغیریتفمیعهه موطمرری میمرهشانممهفهتمآ مرااهری مر م یرویاخما یاغ یربشره

ممممهیجیرمراراااصخمبیراااغ مرفیهم ضی اااخمآبمم یییأرینمر مارطییفخممیمم مهمری ار ا مممممخمغهیگرر

 ممریپذیمیأثهرمم مگذا یأثهریمبرمروطی مممممططغ رم رهساییرینر ی میعیرالی م اممهمری  ممم_ رطییفخ

م_ هل فمتهیسا ممی لمم_  فهییصام یشممی یمبم هپمپژیه  ممررهگ رمرارلممای مر ی مساقی مار ام 

ر ممچگیاخاستممخممپرس م یبخماممی گیبخمراویلمپیسخم ماظرممچی چی ماشیرنمینهبطممیا ممیر هخ

متیریرغمما یاغ یرم امم یرویاخضی خمممر مرانیامم وی جممیستهر مسمییانم ییرررمرطییفخمیمهمری  م

ییااغمیرای میمریپلمیسا مآب مر ساهیساتمآب مایرانمر م یرویاخما یاغ یرمایمیریامارطهص ممامیر؟

اوصالییبمممبیماسصفیرهمایمچی چی مرفشیر میمبرآیطغرشمممم یپررایشماب رانمآ م امرغیریتمامییغ مم

مگررر م مبر س مر بخمفطیانمرقی عخمری رمایرانمیمفراقمر م یرویاخما یاغ یرم آب

های مرری فم یروایااخما یااغ یرفمرطاییفاخمیمهمرای  فمایرانمیمفراقفم یروایااخمم:غ های مملهامیاژه
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مرهغرخ

آای مواجه اوده است  و امووزه  گذشتهه اا ه خاورمیانه از جمله مناطقی است  هه از 
ستالی و ستی   مدو وجود  های جدیدی شتام  غیییوا  آ  و هوایی  خکت چالش

گیوی انواع غعامال  در  غعادل میان موضتتته و غقاضتتتا اا آن ادباو و اام  شتتت  
های موزی شتتده استت   انااوایا ر اا  او ستتو دستتهوستتی اه آ  در ایا رودخانه
 شود. افزایش غیییوا  اام  رویدادهای مهضادی می ها اه دلی حوضه

های موزی اه  رو هستتتهند  مدیوی  رودخانههکتتتورهایی هه اا انوان ه  آای رواه
ها غبدی  شتده است   زیوا آ  و هوای  زا در ستیاست  خارجی آنروی ودی چالش

خکتت  اام  استتهوی آای  منوگ درگیوی  ادراگ غ دید و منکتتات خ تتوم   
یت  آ  متدیویت  منتا کتتتا  و هم تاری استتت  و شتتتامت  غبتدیت  گودد. متدیومی

شتود. هوجا آ  از موزها مبور هند ایا تهانستی  را دارد  ها میغعارضتا  اه فوتت 
اتا همواه    ایویآ  شتتتهتا را افزایش داده و متامت  اخهالفتا  گودد. همبود  هته غنش

؛  انوان هوده استتت    ویاز هکتتتورهتا را درگ   یاریتنتاهتارآمتد منتاا  آ  استتت  یتویمتد
در     یوضتع  ایا  .است  نموده ویتذبیها را آستثبا  و غوستعه آن    یهه امن  یهیوضتع 

 ایا وغداو  ؛است  غووخی مواغب  حوضته اهدست   اییتا  یمو ع   هکتورهای وا   در
 و  یانستان  یامن  ی ثبا  داخل هیمل یدیغ داام  انوان در امنی  بذایی و   همبود

ستتبب ایداد الیوی  موضتتوع در مناطک ه  اار    ایا؛  دشتتویم  یطیمن  ستت یز
 گودد.ای از انوان  منازمه و هم اری میدایوه

ها  اخهالفا  آای ایوان و مواق در طول غاریخ او ستو رودخانه اروندرود اام  هنش
های مهفاوغی از سوی اازییوان داخلی و خارجی تیوامون ایا حوضه شده  و واهنش
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های مکتهوگ ایوان و مواق   تی  و مدیوی  آ است . در ایا وضتعی  هنهول  غ 
ای از اخهالفا  اا  دم  ی  تد ستاله  وار دارد  مستیو توفواز و ی تودامنهاا تیکتینه

گودد و ایا اخهالفا  غا اه امووز می1975نکیب اخهالفا  آای هه مندو اه معاهده  
   در  تالبی دییو ادامته دارد ایا اتدیا معنتاستتت  هته مستتتالته آ  در منتاطک خکتتت

خاورمیانه هه اا ستتوتمدیوی  آ  درگیو هستتهند ملیوب  داشتتها غوافقنامه اه طور  
شتتود. مستتاله ن ستت  وجود مناا  آای های مکتتهوگ ح  نمیهام  در رودخانه

آای مدیوی  انوان اه منوان ی  منب  امنیهی؛ مکتهوگ  مدیوی  آن و در شتوایک ه 
جی هکتورها منستو   گیوی مناستبا  آای در ستیاست  خارمام  م می در شت  

های موزی اوای دستتهیاای اه  شتتود. در ایا تهوهش ننوه غعامال  در رودخانهمی
گوایی منتاا  آای و غیییوا  نتاشتتتی از همبود آ  متامت  اثوگتذار اوروااک دو جتانبته

 سیاس  خارجی مورد غوجه  وار خواهند گوف . 
  است یدر ست  هم اریغوان روی ود منازمه و می  چیونهتوستش اتتلی ایا است  هه  

ستیاست  آای ایوان   نمود؟   یویمد  اروندرود را رودخانهحوضته   در  وانیا یخارج
غواند انوان آ  را زدایی و دیپلماستی آای میدر رودخانه اروندرود از طویک امنیهی

شتود  اه نقش آ  مدیوی  هند. ستیاست  آ  هه اه منوان هیدروتلهی  شتناخهه می
ها اا ماهی  تودازد. او ایا استتای دول ستتاحلی میهای در مناستتبا  میان دول 

های موزی و اثو مهقاا  آن درگیو هستتهند. هدا ایا چندگانه و اه ه  تیوستتهه آ 
مقاله ایا استت  هه نکتتان دهد المز همزیستتهی ایا هم اری  درگیوی و انوان 

های موزی ی  فوایند ستیاستی است  و در معود  در  وجود دارد  ز غعام  آ 
 ارد.  وار د

م ماربهیبمپژیه 1

ها و روااک ایوان و مواق در حوضتته رودخانه اروندرود استتهوستتاز نیار  مقاله
های تیش روی رودخانه  های مهعددی شتتده استت . از جمله در مقاله شچالشهها 

ز  شحلی   موهیی« نویستتنده ضتتما اوشتتمودن  2016اروندرود در حال و آینده« ) 
های ستطنی در استهان ا توه   ن منب  اتتلی آ اهمی  رودخانه اروندرود اه منوا

غوستعه در ااددست  را مام  شتورشتدن رودخانه دانستهه و اوای ارزیاای مناا  آ  
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. همبود آ  استتهفاده هوده استت . در مقاله  2. غنش آای  1شتتیویا از دو شتتاخ   
های نوخ رشد جمعی   ز  ش ادسدی« از داده2017شآینده آ  شیویا در اروندرود« ) 

ه هکتاورزی و اثوا  غیییو ا لی  استهفاده شتده و اا غاهید او هاهش آ  شتیویا غوستع 
ایا وضتعی  غثثیوا  منفی اوای ستاهنیا حوضته اروندرود و منیک زیست  اه دنبال 

ز  ش ادستتدی و 2019خواهد داشتت . در مقاله شارزیاای رودخانه اروندرود  مواق« ) 
تودازنتد و آثتار هتای موزی میختانتهال لو« نویستتتنتدگتان در ایا مقتالته اته هتارهود رود

شتموند. نویستندگان  ها را او میهای انستانی او آا وانغوستعه ا ه تادی  رشتد فعالی 
دست   خوردن غعادل اهوستیسته  مناطک تاییاهاهش آ  دجله و فوا  را مام  اوه 

ها را ناشتی از اهداا استهواغهی   ا ه تادی و ستیاستی  دانند و ریکته ایا درگیویمی
های مهضتتاد را ایداد هوده استت . در مقاله  دانند هه غقاا  میان هوی زگار میناستتا

ز  2016شغثثیوا  انستانی و جزر و مد او ستطش شتوری اروندرود  ا توه  مواق« ) 
شمبداهلل  هویمی  مستیش« نویستندگان غوهیبی از موام  انستانی شتام  ستازه های آای  

آ  در مناطک تاییا دست  موثو    و اننواا آ  و موام  دریای را در هاهش هیفی 
شتود. در مقاله  دانند هه ایا امو اام  تیامدهای امنیهی اوای ستاهنان حوضته میمی

ز  شحقیقی و دییوان«  2020شغثثیو جویان آ  دجلته و فوا  او رودخانه اروندرود« ) 
اند  های اتتلی و اثوا  آن او اروندرود را ارزیاای نمودهغیییوا  در جویان رودخانه

اند اا گذشت  زمان غیییواغی در  اا استهفاده از دو مام  زمان و غیییوا  نکتان دادهو 
امهداد حوضته تاییا دست  رخ داده است . در مقاله شغعییا راهبودهای هیدروتلهی ی 

ز  ش ندفی  ذهی« نویسندگان راهبود هیدروتلهی ی 1399ایوان در حوضه اروندرود« ) 
اند و اواستای روی ود ه  غ میلی می ذهو هودهایوان در حوضته اروندرود را غ اج

در چ ار زمینه ستتیاستتی  ا ه تتادی  امنیهی و فوهنیی اه اورستتی ایا حوضتته  
هتای هودن م تتتوا آ انتد. در مقتالته شهیتدروتلهیت  ایوان و مواق و ا ینتهتوداخهته

های  ها و چالشز ش نیوومندفود  شت یدی« اه اورستی فوتت 1397مکتهوگ موزی« ) 
تودازنتد و معهقتدنتد ایوان و مواق از نتو غوازن  ایوان در مقتاات  مواق می  هیتدروتلهیت 

هتای  ژئوتلهی ی اتا ه  اوااو هستتتهنتد  انتااوایا نومی ر تاات  ملنی و تن تان در زمینته
م هلم اتا ی تدییو دارنتد. در رستتتالته شروااک هویهی و موزی ایا ایوان و مواق در  
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های  ز شرافنو« ح وم 2010د« )  ون ایستتته   مطالعه موردی خوزستتتهان و اروندرو
مواق و ایوان غال  هودند هوی  هکتتتورهای خود را شتتت   داده غا اهوانند مناف   

های غثمیا هنند. ستتاخهارهای م هلفی از جمله دوگانیی موای خود را در درگیوی
ستنی در غکتدید اتتط اگ دو جانبه ایوان و مواق نقش داشتهند.  _ ایوانی  شتیعه  _ 

ها را ناشتتی از اهداا استتهواغهی   ا ه تتادی و یا درگیویایا تهوهش ریکتته ا
 داند.سیاسی ناسازگار می

ااشتد نیو  غ  ماملی اه مستاله آ  در  آنچه در اورستی ادایا  موجود نمایان می
حوضته اروندرود است  و اه منتور اوطوا هودن ایا هاستهی  ایا تهوهش ادایا  

دیتدگتاهی غوهیبی در رودختانته موزی ارونتدرود موجود را یت   تدو جلوغو اوده و اتا  
اندازی جام  در ایا حوضته دارد و اا ستعی در ارائه روی ودی نویا و ایداد چکت 

غنلی  غعامال  ستتیاستتی در حوضتته اروندرود و اورستتی ایا موضتتوع اه ادایا  
هتای منتاا  آای در  غوغیتب در اورستتتی انواننمتایتد. اتدیاهیتدروتلهیت  همت  می

موزی مکتتهوگ ااید از چند اازار همزمان در هنار ه  اوای شتتناخ     هایرودخانه
های غعارد و هم اری آ  و ی  مستاله اسهفاده نمود؛ اه منتور شناسایی شاخ 

گیوی و هاراست  الیوی هم اری و منازمه آرون ولم ادراگ غ دید ستوژه اا ا وه
هنی  اه  غال  میهای م هب امنیهی هپن اگ  انوان مای   اوچو وهم ارانش  مولفه

   ی ویمد  موضتوع اه  ستپ درگ ا هوی از مدیوی  آای ایوان و مواق دست  یاای . 
و در     یتودازیم  وانیمکتتهوگ ا یموز  یهادر رودخانه  یانوان و هم ار  _ منازمه  

  یمورد واهتاو   یمنتاا  آا  یاایتهم  و  اخهالفتا    ارونتدرودرودختانته  یاحوضتتته منطقته
  .ودیگ ی وار م

 اظر م_ شیر میمشهغابمرف م2

زا اس ؛ اه همیا دلی  ی ی از مسائ  در  منطقه خاورمیانه منیطی توغالط  و انوان
های آای مکتتهوگ انوان آ  و احستتای ناامنی ناشتتی از آن استت  و اه و  حوضتته

هنند )ناتتنی  هکتورهای ستاحلی نستب  اه منیک تیوامون خود احستای ناامنی می
 استت یستت هنکتتیو ادراگ   منتور ب اهیغوغایادز.  105_ 106 ص. 1399گودرزی   

من و    ی  زیوا  یمام  هسه  ایچند ازمندین یموز  یهارودخانه یاورس  در  یخارج
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مهفتاو  را مورد    یهتا یتدر زمتان و مو ع   یختارج  استتت یتممل ود ستتت  غوانتدینم
  تهوهش  هتایهتاستتتهیدن  هواوطوا  تهوهش تیش رو اتا هتدا  ؛ وار دهتد  هن تا  
 یچندمامل  هیزاو  اه  یماملغ   هیزاو  از  یموز  یهانهرودخا  یاورس  درموجود    نتوی

تودازد  می یمکتهوگ موز یهاآاواه  یاورست اهانداز  چکت  ایا ازو    غیییو ج   داده
  یها رودخانه  یدر اورستت  3یهم ار و2انوان   1منازمه من تتوستته انااوایا رااطه 

 غنیده اس .ی در ه موز
انوان  وغنش  منازمه    یمفاههای غعارد و هم اری  اه منتور شتناستایی شتاخ 

اواستتتای غنقیقا  آرون ولم و   و اشتتت ال هم اری روااک خ تتتمانه انیا یاوا
انتدی از و همچنیا در ایا  تالتبTFDD هم تارانش  استتتهفتاده از منتاا  تتاییتاه داده  

نتویته انوان متای ت  اوچو  نتویته امنیهی م هتب هپن تاگ اوای غتدویا چتارچو   
ها  هفاده گودیده اس  او ایا اسای اا اورسی گزارشا  در غعامال  دول نتوی اس

ها در طول زمان اه  شتتود. زمانی هه ایا گزار  اندی شتتده غولید میی  هد طبقه
ای غقویبی از ستطو  هم اری و غضتاد ایا دو شتوند  نکتانهطور میانییا مناستبه می

رخ داده در حوضته  هدی را اه   ها اواستای رویدادهایشتود. ایا دادهدول  ارائه می
دهنتد. اوای هو رویتداد   طور ختاص اوای مستتتائت  مواوم اته منتاا  آ  ارائته می

هکتورهای درگیو  غاریخ  ستطش شتد  درگیوی یا هم اری و موضتوع اتتلی موغبک 
شتتود و هو رویداد اا شتتد  منازمه و هم اری هدگذاری اا هو رویداد مستتهند می

موحله اه منتور    15ای از امداد در  ز. مدمومهYoffe,et,el,2004:pp. 6_15گودد )  می
های و طیم -7 دیغا شتتد -1منفی  یهامیدر طمقیای حوضتته در معود خطو 

  در منور غعتامالغی زیو؛  رونتدیاته هتار م بیتدو هکتتتور ر  انیتم+  7+ غتا  1م بت  از  
غویا  مهضتاد -7+ اه معنای ایکتهویا هم اری و اغناد ی  مل  او ستو آ  غا 7مدد 

هه امالو رستمی جن  او ستو آ  است  و تتفو هه نکتان دهنده اممال طبیعی یا 
ز. از هم اری غا منازمه  Yoffe, Larson, 2001,p. 20شود ) بیوم   اس   را شام  می

هودن  ادراگ غ دید  زلزله ستیاستی و فوران منازمه  ایا هو خطوم از انوان  امنیهی
 

1.conflict 

2.Crisis 

3.Cooperation 
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شتتتدن  هودن  ستتتیتاستتتیبیوامنیهی و خکتتتونت  در طیم چتد ) ادراگ منفیز غتا
گیود. اا استهفاده از ایا شتدن در طیم راست  )ادراگ م ب ز را در او میبیوستیاستی

گیوی توداخهه  روی ود اه شتناخ  ماهی  غعامال  آای  موام  و استهوهای شت  
های م هلم منتازمه و هم تاری ایا اازییوان در نتو شتتتود غا از طویک آن جنبتهمی

 های منا که و هم اری اس .سهلزو شناخ  ریکهگوفهه شود هه م
 های موزی مکهوگ منازمه و رودخانه . 1_ 2

های سطنی در هو حوضه  غوجه اه اهمی  روز افزون آ  شیویا  مساله مناا  آ  
دار جداگانه در  ای ااید اه منوان منطقه مکتت  ااید غف ی  و هو ستتیستته  رودخانه

ای اه حوضتته دییو های آای از حوضتتهستتیاستت نتو گوفهه شتتود  زیوا نیازها و  
ستتازی هو حوضتته فواموزی  در نهیده هیچ الیوی ثااهی اوای مدل مهفاو  استت 

 یوید  یاز ستووجود ندارد و ااید از الیوی غلفیقی اوای اورستی ا هو استهفاده نمود 
در طول زمان مهفاو   ایوان و مواق    یو هم ار  منازمه  شد رودخانه اروندرود  در  

مناتتو دخی  در حوضته    غوأمان وجود داشتهه است .  یاست  و منازمه و هم اراوده  
های موزی منازمه است .   من تو ن ست  در رودخانههای موزی مبارغند ازرودخانه
هنیامی هه   و  ز استت Thakore, 2013,p. 12)  1ناستتازگار کیشتتوا  من تتول  منازمه

نازما  ستتیاستتی و مکتت ال  منیک زیستتهی اه منب  ناامنی غبدی  شتتود مندو اه م
  یدارا   و  یافهه نمود  فوتتت و   دیغ د ستتی لی از درگودد. ایا فوایند  اجهمامی می

 . زGaltung, 1973,p. 67)  اس االع    ای نفیاه م ب  از حال  م وییغی ساخهار 
 های امنی  . دیه 1_ 1_ 2

هتای امنیهی جتدیتدی از جملته  اتا تتایتان جنت  ستتتود و غنود  ت  از آن چتالش
اوای رفتاه    دیتغ تد  متامت   یت هو  غیییوا  آ  و هوایی  ه  آای  امنیت  بتذایی هته  

.  ز Kevinstern, 2003,p. 200) اود  ایدتاد شتتتد    یویتتذبیتآستتت  هتا ومودو  دولت 
غوغیب مستتائ  مواوم اه مدیوی  مناا  طبیعی در دستتهور هار ستتیاستتی  وار  ادیا

 ,Husseinشتتتد  غلقی می  2منوان ستتتیتاستتت  ستتتفلی  گوفت  در حتالی هته  باله اته

 

1.Incompatibility 
2 .Low Politics 
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Grandi,2017,p.800)یتااتد هته نوخ ز. اخهالفتا  در یت  حوضتتته زمتانی افزایش می
مناا  آای در اثو ستتاخهار هاهش   ایا  در  غیییو از ظوفی  جذ  آن ایکتتهو ااشتتد.

نوان مام  االقوه  ممنا کته است  و اه  یاوا  یموضتومستدستازی و اننواا مستیو آ   
انوان  افهای  یدر اه فعل یساحل  یهکتورها  ایمنازمه و اووز اخهالفا  ا  ددایدر ا

اوداری از مناا  آای مکتتهوگ اه شتتیوه  افزایش استتهوی آای و ا وه  .اادییم حیا 
های فواموزی اا گودد و مستائ  موغبک اا مدیوی  رودخانهی دانبه اام  ر اا  می

 غوجه 
 Buzan, Weaver and).؛  گوددیم  آباز دیغ د  یزدن اه اوچستتتب  کیاز طو  یامن

Dewild, 1998,p. 33)  ی از منااعی هه جامعه آن را م    و اا تیوند  در هنار استیار
هنتد ) دانتد  زمتانی هته دستتتهوستتتی اته آن در معود خطو  وار اییود  ظ ور میمی

اه  موضتتومی را    ی  یاستتیستت یویاازاه منوان نمونه   ز.1398 145رییی  هادیان 
از   غوانتدیم  یهیامن  وهیمستتت لته در زندهنتد و ایا  امالو می  یوجود  دیتمنوان غ تد

 .ااشتتتددر نوستتتان   یهیو مو ع  یزمان کیاستتتهه اه شتتتوا -7 یغا  و -1 میضتتتع 
هودن همیکتته مان  هم اری نیستت  اه منوان م ال اخهالفا  آای میان هند و امنیهی

های موزی خود نپال را اه هم اری هودن آ نپال؛ هندوستتتهان غوانستتت  اا امنیهی
هودن؛ غثثیو  او فوآیندهای غویا ستتتن  انای امنیهیز. م  1400وادار هند )رییی 

ز هه از طویک فواغو رفها از ستیاست   Fischhendler, 2015,p. 246گیوی است ) غ تمی 
آید و های امنیهی ی  موضتوع اوای غعییا اولوی  اه دست  میمادی اا ارغقای جنبه

  (Fischhendler, Katz,2013,p.321). نمایی سوژه ه  راسها اس اا ازرگ
شود اسهفاده از اتطالحا  امنیهی  در ایا اازییوان گفهمان امنی  منیطی اام  می

ش یااد مانند دستهوستی اه آ  شتیویا و ستال  چوا هه آ  ی  نتاو چند اعدی افزای
 ای در ااعاد ستیاستی  اجهمامی  ا ه تادی  فوهنیی و طبیعی است  و غثثیو همه جانبه

ز ه  آای موجب ناامنی بذایی و Tarlock, Wouters, 2009,p. 56او ا ه تتتاد دارد )  
گیوی  گودد و اه شت  ن  میثباغی ستیاستی و خکتوهاهش حمای  از معیکت   ای

ها از اتتطالحا   غوغیب استیاری از دول  هند. ادیاهودن هم  میگفهمان امنیهی



 77      اروندرود    ز ی در حوضه آبر   ی منازعه و همکار   کرد ی رو   ن یی تب 

هه در شتوایک مادی اه منوان   1امنیهی اوای اه غ تویو هکتیدن مستائ  ستیاست  املی
هنند و در مناف  ستیاستی مستائ   شتود استهفاده میدر نتو گوفهه می  2ستیاست  ستفلی

 ,Fischhendler)گوددستعه جزت ستیاست  ستفلی منستو  میمنیک زیست  و غو

Katz, 2013,p 332) . 
یااد و هنکتتتیوان امنیهی در م هتب هپن تاگ  امنیت  حول غ تدیدا  وجودی معنا می

ستتاز اا استتهفاده از زاان موضتتوماغی را اا ایا دیدگاه هه چیزی در معود غ دید 
دی اه ستیاست  اضتطواری  هنند غا موضتومی را از حوضته ستیاست  مااست  امنیهی می

 3هنش هتا  _ استتتهفتاده از گفهتار     (Bouzan, Waever, Wild, 1998,p.37).انهقتال دهنتد
هننده و م اطب مهاثو از آن  موضتتوع  غن  ایا فوایند ستتاخهه شتتده  اازییو ایان

ا کتتد. آ   انوژی و بذا از خاتتتی را اه منوان ی  غ دید امنیهی مکتتوومی  می
تیتامتدهتای امنیهی هستتتهنتد در نهیدته ایا امنیت  و همبود آ  اتارزغویا منتاا  اتا  

. ایا مستائ  در زمینه های (Fischhendler, Katz, 2013,p. 331)همبستهیی وجود دارد
ستازیز از طویک گفهمان  در  نوو ااواز می شتود. استهفاده از  در  امنیهی )امنیهی

همتاهنت  یتا    هتای موزی در دو طیم اهتداانوو غوستتتک اتازییوان در غعتامت  آ 
مهعتارد  وار دارد و ههمون حوضتتته از طویک اهتداا همتاهنت  راه را اته ستتتوی  

 .(Zeitoun, et, el, 2010,p.161)هند اهداا مهعارد ااز می
همبود آ  در منیک داخلی مکوومی  دول  را هاهش داده و اام  غضعیم ثبا  

منیک ایوونی   شود و درآمیز میسیاسی  اجهمامی و افزایش خطو درگیوی خکون 
هتای در مورد ستتتاخت   هتای ایا دولهی ایتاندتامتد؛ چنیا درگیویغوانتد اته غنشمی

ها  دهد. ساخ  سد در هوخه و هارون غنشسدها او روی رودخانه فواموزی رخ می
های ااددست   را اا مواق افزایش داده است . هکتورهای تاییا دست  نیوان ستازه

ایننتد  از آای خود را در معود خطو میاوای هنهول یتا هتاهش آ  هستتتهنتد و نیت
 (Dabelko,2014,p. 14 ز. اته همیا دلیت  مواق غ تتتمی  اته ستتتاخت  ستتتد او روی

 ز. 1401اروندرود را دارد ) غسنی   
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 . انوان و رودخانه های موزی مکهوگ  2_ 2

در غعتامال     نتاآرامیو همواه اتا    هتای موزی انوان استتت من تتتو دوو در رودختانته
)در ایندا  Aهکتتتور   ایمن تتتو انوان آفو م ال  منواناه .  اادییغ ام  م  یدولهایا

ادراگ    او  یمبهن را یهیذهن  Bهکتور    وندگانیگ  یاز ستاخهار غ تم  یدر ا کتایوانز  
  1396)اوچو     هنتدیم  دتادیا  ز-7غتا    -1)در ایندتا مواقز ) از    دیتن بیتان از غ تد

رو رواه  یدولهایدر روااک ا  آمیزیغنش   یرا اا ماه  یخارج  اس یز و انوان س279
 . سازدیم

ای  ها اسهیی دارد و نبود مدیوی  هکورها را اا چوخه امنی  هکورها اه م ار انوان
های ی  ستتیستته   نقطه آبازیا هند. غ دید انیانرو میهای نوتدید رواهاز انوان

های مهقاا   شتود و نکتان دهنده وضتعیهی است  هه شتد  هنشانوان منستو  می
 ز.422_ 429 ص1399یااد ) اسمی  آمیز افزایش میم خ و

انوان مبتارغنتد از  جو ته انوان   _ منتازمته    منتاتتتتودر    ستتتازه  ایاولانتااوایا  
مبار  شتتتفاهی مالی      شتتتام   هه اا ادراگ رویداد انوان  جو ه در   زهودنامنیهی) 

دهنده خ توم  در غعام   ا داما  خ تمانه ا ه تادی  مبار  هالمی  وی هه نکتان
ستیاستی  ا داما  نتامی در مقیای هوچ   ا داما  نتامی در مقیای گستهوده    و

  ی یو فضتتا را اوا ز Wolf, et el, 2003,p.45)   دیاایم  شیافزاامالو رستتمی جن  
  ادراگ در   آ ز  یاایمنوگ )هم  یت یو ید مبتار  اه ؛هنتدیآماده م  یدولهایانوان ا

 هتنتتدیمت  دتتادیتا  یهتالمتویتبت  و  یهتالمت  اتتازختورد  آنتتان  رفتهتتار  نتنتوه و  یتوانیتاتتاز

Thakore,2013,p.12) ستتتوو    مام    استتت   یوجود یهاارز    دیدوو غ د  مام    ز
اتا غوجته اته این ته رودختانته موزی در میتان دو یتا چنتد هکتتتور    انوان  یوانیغعتداد اتاز

 تند  متامت   و  ازرگ در انوان  یهتاچ تارو متداخلته  تدر   متامت    مکتتتهوگ استتت 
در نوسان اس     یویاه حال  د  یاز حاله  انوانمواح     غوغیبادیا  ن؛یوایااز  روااک

  انیهودنز  دوره تاانوان )امنیهی  انوان  دوره  شیاا دوره ت یخارج  است یهه در ست
  (Brecher, 2018,p.75). یرو هسهدوره ت  از انوان رواه  وز  هودنوامنیهییانوان )ب

ستطش در ااعاد   یدر   وییاز غی   یناشت  موام مواق  و وانیمنوان نمونه در روااک ا اه
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  سته یاز ست یناشت  یهیاا چالش امن وانیاستای ا  ایاوا  ؛است   گذارغثثیو ا یح یوید
  1386  یوانی)اوزان و د  شتودیمواجه م یو اخهالل داخل یانیاا همستا  یآا  یناامن
و )موامت  داخلیز    ایویز  یهتاهیتهته د  هتادر غعتامال  دولت   زلزلته متاننتد و وعز  260
  اتا و وعجتا شتتتده و  از فکتتتارهتا جتااته  ی ستتتویغنت     )موامت  ختارجیز  اییرو

   .دینما دادیانوان را ا غواندیمیی هاش اا

 های موزی مکهوگ. هم اری و رودخانه3_ 2
های موزی هم اری استت . داشتتها روی ودی مکتتهوگ   من تتو ستتوو در رودخانه

مبنایی اوای غعام  و الیوی دوستتهی میان هکتتورها استت  و فقدان روی ود امنیهی 
غواند استتهو ر اا  و غنش میان هکتتورهای موجود در ی  حوضتته را مکتتهوگ می

ک دو ز. اتدیا غوغیتب رواا868 ص.1400فواه  هنتد )زارمی  موستتتوی شتتت یتدی   
ها اثو ایذارد و مدو غوجه  غواند او روااک آای آنهای م هلم میهکتور در حوضته

 سازد. ااخ  مواجه می _ اه ایا ن هه دو هکور را اا ی  اازی اود 
دهد غا دریااند چندیا  منور غعامالغی اه اازییوان ستیاستی ایا انه ا  را می

های م هلم درگیوی و  چ وه هم اری وجود دارد  منفی  خن ی و م ب  غا شتتد
. هم تاری منفی حتالهی استتت  هته درجته  تاات  غوج ی  1هم تاری را درگ هننتد.  

هنتد در نهیدته غتثثیو منفی او هت  افواد  نتارضتتتایهی از یت  یتا چنتد اتازییو را القتات می
غوانتد متدو یتااتد و میگوانته و اجبتاری هم تاری ظ ور میگتذارد و چ وه ستتتلطتهمی
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ضتاد را غداوو ا کتد  هچنیا غوغیباغی است  هه اا مناف   غقارن  در  را غقوی  و غ
غو غوانایی ایکتتتهوی اوای ی ی از طوفیا هم وانی ندارد. در ایا غعام  طوا  وی

هودن آ  هه  اندی دارد غا اا اهداا مهعارد و غوزیعی از طویک مستتدودچارچو 
 ,Zeitoun, et el) شتتوددنبال می گودد شتتدن میمنه ی اه غو م مذاهوا  و امنیهی

2010,p.170)  های فواموزی ایا استتوائی  و درتتتد جویان  10/ 90. غوزی  نامهقارن
 ای اس ؛ در لبای هم اری  وار دارد.فلسطیا؛ ایا سلطه

هتای موزی استتت  و هیچ  . هم تاری خن ی اته منوان شتتت لی از غعتامت  آ 2 
رد و اه هم اری ی او زمینه ستیاستی ندارد  اا مبار  هالمی مالی  مطااق  داغثثیو

 ها میان هند و انیالد .گذاری جزئی دادهنمادیا شبیه اس  مانند اشهواگ 
. هم اری م ب  غمای  اه اوآوردن مناف  اازییوان دارد و اه ا بود روااک در 3 

اندامد  هم اری در شتتوایک اوااو اه موجب آن ستتاخهارهای  غو میستتطش وستتی 
شتود. مانند هم اری آلمان و هلند در  د میمکتارههی در نهیده مکتور  فواگیو ایدا

 رود رایا. 
حمای  از هو شت لی از هم اری اه ستیاستهیذاران اجازه غکت ی  تتنیش اوای 

دهد و توا وجود غوغیبا  هم اری های هم اری نامهقارن را نمیمقااله اا هاسهی
. او ایا استتای  هم اری (Zeitoun,et,el,2008, p.306)نکتتانه تیکتتوف  نیستت  

دولهی نیاز اه غیییو تارادای  دارد. هیدرودیپلماستتی   هم اری م ب  منستتو   اای
شتتود و او هاهش اخهالفا  ستتیاستتی  افزایش مناف  مهقاا  و هم اری ستتاح   می

ااددستت  و تاییا دستت  مهموهز استت . درنهیده اشتتهواگ مناف  حاتتت  از آ  
 ال ا کتتی از اوق آای  غواند هاغالیزوری اوای دیپلماستتی آای ااشتتد. اه منوان ممی

  غولید شده در ااددس  مم ا اس  اا هکورهای تاییا دس  مبادله شود.
و  ااد  طسازی و اوااوی اس . هم اری در سهم اری م ب ؛ روی ود امهماد ریکته

سازی را هاهش داده و ماهی  روااک را از ی  اازی اا حات  جم  غمای  اه امنیهی
دهد. زمانی ه تتفو مبهنی او درگ مناف  اه استهوی از روااک مهقاا  ستودمند غیییو می

وزی اه منوان اازی اا حاتتت  جم  تتتفو  اوداری از مزایای ی  رودخانه فواما وه
 ,Rai, et,elغلقی شود  هکورهای ساحلی ابلب غنش را غدواه می هنند غا هم اری) 
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2017,p.45.ز  
غواند اا امضتای  واردادها و ایداد ستازمان  دیپلماستی آ  از طویک ظوفی  ن ادی می

ستازگار  .ستاخهار مدیویهی  1حوضته رودخانه احهمال غضتاد آ  را هاهش دهد و اا  
های حوضتته  فناوری های جدید اطالما   )از جمله انعطاا تذیوی  غیییو اولوی 

.غوزی   3. ضتوااک غ  تی  و نتار  در میان حوضته های ستاحلی 2و نتار ز  
اود دستتت  یتااتد. اته  _ هتای اود  . م تانیستتت  حت  غعتارد اته راه حت 4متاددنته مزایتا 

 1975انیست  اجوایی در معاهده منوان م ال؛ جن  ایوان و مواق ناشتی از فقدان م 
است  در نهیده امضتای معاهدا  ایا هکتورهای ستاحلی هم اری وا عی نیست  
انااوایا روی ود هم اری هالستتی  نیاز اه غعویم مددد اتتتطال  هم اری دارد.  
اوای دستتهیاای اه هم اری هارآمد ااید اازییوان جدید  افزایش وااستتهیی مهقاا   

تذیوی ز و انعطااYildiz,2015, p.74جدید را در اوگیود ) آ   انوژی  بذا و فناوری  
تذیوی نماید. از نتو ایوان  رودخانه اروندرود نه اه منوان ی  را جاییزیا آستتیب

منب  آای م   ال ته اته منوان یت  موز م   آای متدنتو اوده استتت . انتااوایا اتا دیتد 
ذاهوا  در زمینته  غوانتد ادمتایی اوای ورود اته متدیپلمتاستتتی هالستتتیت   ایوان نمی

های اممال شتده در زمینه ستدستازی در خاگ غوهیه  ستوریه و مواق داشتهه  ستیاست 
ااشتد. اما امووز غبعا  گستهوده زیست  منیطی هنهول دجله و فوا  غوستک غوهیه   
ستوریه و مواق اا اووز گود و ببارهای م ه  هننده در منطقه ورود دیپلماستی ایوان  

ز. در  18 ص.  1390می دهد ) تاتلی یزدی وثو ی از دید زیستت  منیطی را نکتتان  
زدایی در روااک های ا ه تادی  غن ی  روااک  غنشاطا شتاخ  هم اری  فوتت 

های زیست  منیطی وجود دارد  انااوایا روااک ایوان و مواق در حوضته  و هم اری
غواند استتهو ستتاز غنود  آای در ااعاد ا ه تتادی  ستتیاستتی  امنیهی و اروندرود می

 ز. 150 ص. 2018منیطی میان دو طوا گودد )زااری مون  السهی   زیس 
 های موزی . مدیوی  رودخانه3

های موزی در مناطک خکتتت  و نیمه خکتتت  نقش حیاغی دارد.  مدیوی  رودخانه
اته هتارگزاران    یفواموز  یهتاآ   هتارآمتد   یتویمتداز طویک    یختارج  استتت یتستتت

   یویمنازما   انوان را مد او  نتار و اا   دهدیم رامناف    هستب یاوا  م انیستمی
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های مدیویهی مناا  آای در ااددست  مام  غعییا هننده  ستیاست    انااوایادینمایم
دست  است  هه او غعامال  ایا آستیب تذیوی ا ه تاد  معیکت  و همبود آ  تاییا

شتود  ستاحلی غثثیوگذار اوده و شتام  روی ود هکتورهای ااددست  اه غوستعه آ  می
  (Mueller, et el, 2021,p.46 های ااددس  او ایا ااورند هه حاهمی   ز. اوخی دول

دستت  اا های تاییامطلقی او مناا  آای خود دارند )مانند غوهیهز در حالی هه دول 
های ااددست  ااید اتتول مدو آستیب و اتت  غقستی  زیان معهقدند دول  غاهید او

ا تدامتا  تیکتتتییوانته را اوای جلوگیوی از هوگونته خستتتار  در نتو اییونتد  
.(Shirazian, et, el, 2021,p. 78)   

دست  از نتو ستیاستی شت ننده و از نتو مناا  آای اا همیاای مواجه  هکتورهای تاییا
  شتیویا اه ماملی اوای جو ه انوان غبدی  شتده است  هستهند  مدو دستهوستی اه آ

و استتهفاده از آ  اه منوان اهوو فکتتار در ااددستت  )نکتتان دهنده ایا استت  هه  
غواند اه اازار ستیاستی غبدی   ااددست  دستهش روی شتیو آ  است  مانند غوهیهز می

ریه  در ستو  2011غا   2007ز. اوای م ال خکت ستالی  Mwadi, et el, 2021,p. 128شتود ) 
تذیوی غواند آستتیبدهد هه ستتوتمدیوی  طودنی مناا  طبیعی نه غن ا مینکتتان می

زند و ا لیمی مودو را غکتدید هند  ال ه نارضتایهی از رهبوان ستیاستی را نیز داما می
 ز.Muelletr, et el, 2021,p. 45غواند اام  فووتاشی داخلی شود ) می

گودد  ویک دو روی ود منقک میهای موزی از طای در حوضتتته آ مدیوی  منطقته
های امنیهی از طویک ایداد ثبا  ستیاستی و روی ود ن ست   غددیدنتو در ستیاست 

ا ه تادی در منطقه هه نیازمند غیییو تارادای  و دارای ستود مهقاا  میان هکتورهای  
های دجله و فوا    ستتاحلی استت   روی ود دوو  هیدروتلهی  جدید در حوضتته

دهنده آ   او غقستی  ستود آ  جای غ  تی  مقدار هاهش هوخه و هارون ااید اه
از   یخارج است یخارج نمودن ست  از طویک ی  هدا مکتهوگ غال  نماید. ایوان اا

زدایی از همیاای  انوان آ  را ستیاست  املی اه ستیاست  ستفلی و امنیهی  یهاحوضته
 یپلماستیو د یغدار   یا ه تاد  یهااه حوضتهنماید و اا ایداد فوتت  مدیوی  می

ستتتمت     یآا اته  مهم تاری  روااک   ,Sharef,  Dara, Ahmed) یتااتد  یستتتوق 

2021,p.1252)موج     اقتا  حفظانوان اته منتور    هتاهش  و  یستتتازیهیوامنیب  اینتااواا
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   ی ویز. هدا مد168   ص.1395ی نادر  یاست  )تتاد امنیهی راه اری مناستبی 
ز هاهش احهمال یستازگارو نا یستازگاراو منور )   یانوان مبهن _ منازمه   مناتتودر 

  انیز ایهمهو  اا آن  خاغمه در  یو غستتو ز-7 )  جن   یمنازمه اه انوان و   غبدی 
 .  280  ص.1396)اوچو   اس  انوان یوانیااز و  نتاو او

ایا میزان آ  در دستتهوی و افزایش غقاضتتا شتت افی وجود دارد  هه انوان  
راه ارهای مدیویهی  اا  م ار  آفویا است . هنیامی هه ایا مدو غعادل اا مدمومه  

نباشتد زاان مفاهمه در ا ش آ  در ااعاد منلی  منطقه ای  ملی و ج انی غبدی  اه  
دست  از زاان م اتتمه خواهد شتد انااوایا ادراها  در حوضته ااددست  و تاییا

جمله ادراگ غضتتاد آای  غوستتعه نامهقارن  غیییو اه دنبال ستتدستتازی در ااددستت   
شتود و روااک را اام  ایداد غنش در روااک و ادراگ غ دید می  مواملی هستهند هه
 ز. Loodin, Wolf, 2021,p.12دهد )   وار می -7غا  -1در الیوی منفی از 

. 1های تو خطو در ستته اعد  اا  اورستتی استت   مدیوی  مناا  آای در حوضتته
 ای هته در دیته داخلی حتاه  استتت  میزان غتثثیومعیکتتت  و امنیت  بتذایی  مستتتالته

دهنده میزان آستتیب تذیوی نستتب  اه  م اطوا  آای او مناطک هکتتاورزی  نکتتان
ستتالی و غنش آای غماو مدیوی  مناا  آ  استت . در ایوان و مواق خطو خکتت 

مناطک هکتتتاورزی را غن  غثثیو  وار داده استتت   ا ش  اا  غوج ی از جمعی  
وجود حستای های هستهند هه اه غیییوا  مناا  آ  محوضته وااستهه اه اهوستیسته 

اوده و غعداد زیادی از ستتاهنان در معود ناامنی بذایی ناشتتی از هاهش مناا  آ  
از ه    یناشتت  یفکتتار روان  هید ایادر ز.  Gleick, et el, 2020,p. 145اند )  وار گوفهه

را غن   یمل  یامن   غوستتک دول    یوضتتع  ایا ادراگ و     یویغوان مدو مدو  یآا
ثباغی ستیاستی   .ای2ز.  Madani, Zarezadeh, Morid, 2014,p. 3057) دهدیشتعاع  وار م

ها موظم هستهند دستهوستی شت ووندان خود اه  خکتون  و آشتفهیی اجهمامی  دول 
شتت ووند را   –آ  ستتال  را غضتتمیا هنند  ناغوانی در انداو ایا غع د روااک دول  

. منتازمته و هم تاری  اداره  3  .هنتدمهکتتتن  و راه را اوای نتاآرامی هتا هموار می
اوداری از منتاا    هتای موزی مکتتتهوگ و حت  اخهالفتا  نتاشتتتی از ا وهرودختانته

های ساحلی اس  و ااید در دو مسیو غوسعه یااد از مدیوی   چالش دول غویا  م  
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غقاضتتتا اه مدیوی  غطبیقی  از حاهمی  ی دانبه گوایی آ  اه ستتتم  چند جانبه  
 ز. Zeitoun, et,el,2013,p.7گوایی حوه  هند ) 

 ایهای موزی در حوضه منطقه. رودخانه4

فوهان  امنیهی   و مدیوی  اگوخاورمیانه و دماوی حقااه  های مکتتهوگ در رودخانه
امنی  ملی را  د و منوگ منا کته است  در نهیدهغ دیستازنده ادراگ اه خود اییود 

امنیهیدر معود غ تدیتد وجودی   غوانتد یت  منب  آ  می  دهتد.می وار  هودن  و 
ستتیاستت     و  امنی  داخلی استتهواغهی ی اوای تتتلش  امنی   هم اری و منازمه در

ها  مل  ستتطو  غوستتعهاه شتتمار آید هه او    اینطقهدر حوضتته م  هاخارجی دول 
 شود. منسو  میهننده  در  سیاسی مام  غعییا انااوایاگذار اوده غثثیو

 . منا کا  آای ایوان و مواق در رودخانه اروندرود 1_ 4
هیلومهو موز آای ایا ایوان و مواق را غکتتت یت    85ارونتدرود رودختانته موزی و  

ادامته میمی ایا خک  فتاری میدهتد   اته خلی   غتا  مون   یتااتد  )زاتاری  ریزد 
و فوا   هوخه و   1ز و حیا  خود را از غال ی رودهای دجله156ص.2018الستتهی 

هتای هو دو طوا ایوان و مواق غیتذیته  گیود اتدیا غوغیتب هته از شتتتاختههتارون می
ز. حوضتته آاویز اروندرود درگذشتتهه همواره  Asadi, Muttashar,2022,p.31هند ) می

های م ور های ستیاستی ایا همستاییان اوده است . در تاستخ اه غنشهکتاهشموتته 
الووو آباز و اه  ها و معاهدا  منعقد شتتد هه از م دنامه الوزنهنامهی ستتوی موافق 

ز.ایا موافقهنامه  102 ص.2018شتتتود )الستتتعودی ااواهی  منه ی می  1975معتاهده 
  2وز آای اواستای خک غالوگالمللی است  و منکتان داد هه اروندرود رودخانه ایا

 ز.(Asadi,Muttashar,2022,p.2غعییا شد 
غوافک اه دست  آمده اواستای غوازن  در  در دست  منمدرضتا شتاه اود و   

نت  جدید مو عی  ههمونی  ایوان در اروندرود را غقوی  هود. اما اا ستقوم رژی   
نبه غوافقنامه آن غوازن اه نف  مواق غیییو هود و اا لیو ی دا  1979ت لوی در ستتتال 

ز شتتتد -7را اه چالش هکتتتید و مندو اه جن  غنمیلی هکتتت  ستتتاله )مقیای 

 

1 .Tigris 

2 .Thalweg 
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ز اته گفهته اوچو گتاهی جنت  اوای حت  انوان   2018 ص.102)الستتتعودی ااواهی  
گیود چوا هه از نتو تتداو حستیا اروندرود ا کتی از ستوزمیا مواق  تتور  می
ه اه مواق غنمی  شتد. از ی  غوافک اجباری اود ه  1975شتد و معاهده منستو  می

غاهنون  وضتتعی  حقو ی اروندرود طبک  وارداد    1988زمان تایان جن  در ستتال 
ایا ز.  Aljazeera,2021) م دنامه موزی و حستا همدواری غنتی  شتده است    1975

رودخانه اا حمای  از دریانوردی  شتیال   هکتاورزی و انواع م هلم تتنای  نقش  
اتونتتامتته در  متیمت تمتی  ایتفتتا  ایتوان  و  متواق  ا ته تتتتادی  ) هتتای   ,Asadiهتنتتد 

Muttashar,2022,p.2 .ز 
در حال حاضو اخهالفا  آای ایا دو هکور او سو هاهش میزان آ  هوخه و هارون  

ستتتازی و اننواا مستتتیو آ  هو شتتتوری ارونتدرود  ستتتاخت  ستتتد  ذخیو
از ستوی دییو رودخانه اروندرود در نهیده هاهش   (Banisalameh, 2021,p.41).است 

های آن اا همبود آ  شیویا ناشی از اازگک  آ  دریا در آ  دریافهی از ستوشتاخه
اثو جزر و مد مواجه استتت  و اوهاهش ستتتطش زیو هکتتت  و امنی  بذایی مواق  

 گذاشهه اس . غثثیو
های ستدستازی در غوهیه  ستوریه  مواق و ایوان   ه اروندرود اا اجوای تووژهرودخان

رشتتتد جمعیت   غثثیوا  غیییوا  ا لیمی  غوستتتعه مناطک هکتتتاورزی در معود  
غ دیداغی  وار گوفهه و اا مکتت الغی در زمینه هاهش مناا  آ  شتتیویا و افزایش  

.  (Shirazian, Karimidouzaji, Anisi, 2021,p. 78)شتتوری آ  و خاگ مواجه استت  
اه دلی  فعالی  های ااددستهی   1ایا رودخانه اه منوان ی  حوضته در معود خطو

ز. اورستتی Yoffe, Larson, 2001,p.6در روااک استت  )    2منب  غنش و حفوه ستتیاه
انوان ایا دولهی ایوان و مواق اواستتتای غتاریخ رویتداد  اتازییو آبتازگو  هتدا  

ای استت  هه اا غواه   اندی می شتتود. حوضتته در معود خطو حوضتتهرویداد رغبه
های غوستتعه آای  هاهش میزان غولید  جمعی  ااد  ستتدهای ازرگ و ستتایو تووژه

 ,Yoffe, Wolfشتتود ) ناخال  ملی  وجود یا مدو وجود معاهدا  شتتناستتایی می

 

1 .Basins at Risk (BAR) 

2 .Black Hole 
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Giordano, 2001,p.99های در معود خطو استت  ههز. اروندرود از جمله حوضتته  
گودد. در  رویدادهای ایا حوضته؛ فوران منازمه هه مندو اه جن  شتده را شتام  می

ای از موامت  را شتتتنتاستتتایی نمود هته و هی اتا ه  ادبتاو  غوان مدمومتهنهیدته می
هنند. ادیا غوغیب شتتوند  شتتوایک احهمال خ تتوم  و هم اری را فواه  میمی

در روااک ستیاستی آن حوضته  غواند اینکتی را در مورد نقش آ   اورستی رویدادها می
 ارائه دهد. در جدول زیو سطو  مقیای رویداد مک   شده اس . 

اواستتای جدول فوق مو عی  هو رویداد را اومبنای تارامهوهای هه نکتتانیو  

نمایی . آ  در ایا غعامال  اه منوان نیووی  منازمه و هم اری استت   اورستتی می
دها اواستای مقیای غضتاد و هم اری هند او همیا مبنا غعداد رویدامنوگ مم  می

شتتود  روااک او روی منوری از غضتتاد غا هم اری  وار دارد و هو گیوی میاندازه
شتود و ایا مقیای غیییوا  حوضته در معود  رویداد او ایا استای هدگذاری می

 ز. Yoffe, Wolf, Giordano,2001,p.45گیود ) خطو را در او می
و م ار   ییآ  و هوا وا ییغی از   یناشتتت  یالستتتخکتتت  افزایش دوره های   یدل اه
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اروندرود  دچار هاهش آ  شتیویا شتده و انوان آای را رودخانه   هایشتاخهستو
هه   بیغوغ ایادرود؛ ی در موتته خود و هالن ااد میآا یهاواهنشافزایش یافهه و 

در ایندا غوهیه و ایوان  هستب  در  )   لهیااددست  رودخانه  آ  را وست  یهکتورها
هستتب آ   یاوااز  در  مذاهوه    دستت اییتا یز و هکتتورهامنوان ههمون آایاه 
 Wegerich, 2008,p.78)   هنندیز استهفاده ممواق اه منوان بیوههمون ندای)در ا  کتهویا

غواند ایداد شتتتود هه ممل ود ی  ستتتیستتته  آای اوای منازما  آای زمانی می .ز
نیست   چنیا وضتعیهی شتبیه  نفعان هافی  های همه ذیاوآورده هودن هام  خواستهه

وضتعی  ورشت ستهیی است . ادیا غوغیب دو من تو استاستی در ورشت ستهیی آای  
 ,Madaniمبتارغنتد از میزان ذخیوه منتاا  موجود و مقتادیو اتادی مطتالبتا  ذی نفعتان ) 

Zarezadeh, Morid, 2014,p. 3057.ز 
 اروندرود رودخانه درماهی  غعامال  آای  .2_ 4

منوگ   آ    یموغبک اا غ    یو دماو انهیمنطقه خاورم  مکهوگ در  یهارودخانه
 انیویا زیحوضتته آاو  یااددستت  اودن در شتتود.  می منا کتته منستتو  یاتتتل

   ی مو ع   یوهایاه مهی   یدروههمونیه وایز  ست یاودن در آن حوضته ن  یدروههمونیه
ایداد    )مزیهی هه جیوافیا اوای ااددستت  اه منتور دستته اری جویان آ   ایجیواف

های گسهوده از دیال هی  هنهول و خودیاری اسهفاده  می هند؛ م اله غوهیه اا سدسازی
غواند او غوازن  و می  دارد  یاستهی   مذاهوه ییغوانا  ینتام   ی در  ا ه تاد  هندز می

 ,Rashidi, Zarghami, Pishbaharژئوتلهی ی و متاهیت  غعتامال  آای غتثثیو ایتذارد )  

2022,p. 39 .ز 
مندغو از طویک  در  نوو اممال اازییوان را مندود و غوانایی ایکتتهوی طوا  درغ

در شت   دادن اه نهیده دارد و اازییو ضتعیم ناچار اه انطباق اا شتوایک است  و در  
اوداری از ایا وضتعی  اا جایی هه مدو غقارن  در  ایا اازییوان وجود دارد ا وه
گیود و آن را حک خود  یاهداا غوزیعی )مهعاردز غوسک ههمون حوضه تور  م

گونته  ز. اتازییو اتا  تدر  اتادغو  هیچ(Zeitoun, et el, 2010,pp.162 _ 165دانتد  می
هنند اوای م ال در زمان منمدرضتتا شتتاه  گوایی در اداره آاواه را غنم  نمیی دانبه

ت لوی هه ایوان ژاندارو منطقته اود  در مقتاا  اازییو اا  در  نستتتبی همهو )مواقز 
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ه تذیو  شتتوایک غنمی  شتتده مبنی او حاهمی  مواق او ه  رودخانه  حاضتتو ا
اروندرود نبود و شتتد  درگیوی اا میزان  در  و مو عی  جیوافیای ااددستت  و 

  ز.Loodin, Wolf, 2021,p. 12دس  ارغبام دارد ) تاییا
شتتود؛ انااوایا ا ش  اا  غوج ی از آ  هکتتور مواق از ستتایو هکتتورها غثمیا می

امنی  آای مواق در تیوند اا همستاییان است  و ایوان و غوهیه اازییو اتتلی غثمیا 
های غاری ی خود   شتتدن رودخانهآ  مواق هستتهند  امووزه مواق اا خطو خکتت 

غوهیته تووژه متی  1970. در دهته  زaawsat  2020,دجلته و فوا  مواجته استتت  ) 
ستتدستتازی خود او روی رودهای دجله و فوا  موستتوو اه تووژه گات شآناغولی 

های شتدید منیک زیستهی   جنو  شتو ی« را شتووع نمود. طو  گات موجب انوان
های شتتتدن زمیادستتت   بیو  اا  هکتتت های تاییانااودی استتتیاری از آا وان

ادن امنی  بذایی و غوستتعه ریزگودها و غثثیواغی ستتوت او هکتتاورزی و اه خطو افه
اهوستیسته  هکتورهای همستایه غوهیه ازجمله ایوان  مواق و ستوریه دارد اگوچه ایا 
تووژه در ظاهو بیوامنیهی استتت   امنی  جامعه و امنی  ملی هکتتتورهای منطقه را 

 ز.105 ص. 1399دهد )ناتنی  گودرزی  غن  غثثیو  وار می
هند هه ستدستازی  ا در ااددست  مواق ایا وا عی  را آشت ار میستاخ  و ستازه

غوانتد غتثثیوا  نتامطلوای از جملته ای تاری  از ایا رفها غنوع زیستتت  منیطی و می
معتادله  ز  Shirazian, Karimidouzaji, Anisi, 2021,p. 72م تاجو  داشتتتهته ااشتتتد ) 

ه   ستازد. ه میمواجچالش     مکتوومی  نتاو حاه  را اادول  _  نارضتایهی شت ووند
یااد و ایا روند او امنیهی می  دستت  ااعاد ستتیاستتی وآای اوای هکتتورهای تاییا

ز. انااوایا انوان Yildiz, 2019,p. 2)  گذار است   منطقه ای اثو های ملی وستیاست 
آ  ی  انوان ستالم   هکتاورزی  ا ه تادی و ی  انوان ستیاستی است . فکتارهای  

منا کتا  دوجانبه  غ تمیما  ستیاست  خارجی اا داخلی اه منوان مام  اثوگذار در  
منازمه    در میان غ دید و مو عی  خود را اازییو رود مکتتهوگ مم ا استت  دودر 

                              (Brecher,Steinbery,Stein,1969,p.80).   همپوشانی دارددندرگ هن
ی جدیدی از غعامال  ایوان  اعد از تتداو حستیا و دوره انهقال  در  آباز موحله

ها  ز در هکتور مواق اه دلی  دههAldalooi,2022,p.3و مواق او ستو اروندرود اود. ) 
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گذاری مان  جن   فقو و ناهارآمدی ستتیستته  مدیویهی و ح موانی و نبود ستتومایه
کتورهای ااددست  از مو عی  مواق  استهفاده هارآمد از آ  شتده است  در نهیده ه

هتای مهعتددی را ایدتاد  اوداری و تووژها وه  2003ت  از حملته آموی تا در ستتتال  
 . (Aljazeera, 2021)هودند 

مهعارد از ایوان و غوهیه استت . غوهیه آ  دجله و رفهار مواق در اوگیونده ادراگ 
فوا  را هاهش داده است  و رودخانه را مستدود نموده و مواق مدمی است  مام   

درتتد  15اتتلی شتور شتدن اروندرود ایوان است  در تتورغی ه ست   ایوان از دجله  
درتتد اس . انااوایا هکور ههمون اا  6و از فوا  تتفو درتتد اوده هه در مدموع  

هند از طویک مهقامدسازی  فاده از  در  نوو و غثثیوگذاری او مذاهوا  غال  میاسه
انتدی اشتتت تال نتااوااو از آن ا وه  او ادراگ اتازییوان غتثثیو ایتذارد و اوای چتارچو 

هنند های بیوههمونی  از ظوفی   در  نوو اسهفاده میدییو دول   اود از سویمی
ووی از غوغیبتا  غعییا شتتتده ههمون  هتایی اته جز تیهوچنتد مم ا استتت  انه تا 

حوضته نداشتهه ااشتند ههمون حوضته اه غداوو وضتعی  موجود اوستاخهه خود ایکتهو 
 غمتایت  دارد  در نهیدته  تدر  نوو  زیوانتایی غوغیبتا  آ  هتای فواموزی استتت 

.(Zeitoun, et el, 2010,p.160)   در نهیده روااک مواق و غوهیه در حوضتتته غعامال
درتتد  10/90نامهقارن   یدر غوز شتود زیوا غوهیهمنستو  میی  منف  یهم ارآای  

 یستتتلطته اتا منوان هم تار  یهته نومهنتد  ممت  می  اتا مواق  یموز  یآا  یهتاانیتاز جو
های طوا  غو در ایندا مواق اا دستتهور العم در مورد انطباق طوا ضتتعیم  ؛استت 
 غوانتدیم  یغعتامال  آا  در  مهتداول  دگتاهیتد  بیتغوغایاتدغو در ایندتا غوهیته    وی
منازما  آای اد نیستت  زیوا ابلب منازما  اوای   ااشتتد هه  ندیاوآ ایا وندهیدراوگ 

نیستت  همانیونه هه مدو غعادل  در  خو   یهو هم ارح  اخهالفا  استت  و 
  (Zeitoun,2007,p.214). در غعامال  مهبلور اس 
می شتود اوای م ال هایی است  هه اه تتور  شتفاهی ایان  در  نوو مملو از غنش

المللی و هم اری اا هکتورهای هه دارای  در  های ایامواق اا اوگزاری هنفوان 
هند هستهند ستعی در او واری موازنه  در  و دانش اا ایوان دارد و غوهیه ستعی می

اا در دست  داشتها  در  نوو اه هنهول  وانیا اازی اپودازد. مدو غقارن  در  در  
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اددستت  و تاییا دستت ز در امهداد رودخانه  هکتتورهای  هنار مو عی  ستتاحلی )ا
زنی اه غواننتد هکتتتور ههمونیت  را اا استتتهفتاده از  در  نوو چانهبیوههمونیت  می

های مستتلک و ارغبام اا اازییوان ایا المللی اا چالش ا کتتند اه منتور غیییو ایده
های ضتتدههمونی  استت  هه  هدا فکتتار او دول  ستتاحلی و اوخی از غاههی 

غوغیب درگ نقش  در  اوای دفکان اه چالش هکیدن دول  ساحلی اس . ادیاه
غدزیه و غنلی  ننوه غ  تتتی  مناا  آ  در ی  حوضتتته ایا اازییوان م هلم 

 ز. Hussein, Grandi,2017,p. 799دزو اس ) 
غو ستعی در  های  ویها ی ی از دول او استای ستیسته  ههمونی در روااک دول 

وه  زدن موازنه دارد؛ چنان ه تتداو حستیا  ب  از انقال  در  هنهول حوضته آای و ا
مقاا  منمدرضتتا ت لوی در مو عی  ضتتعیفی اود و شتتوایک شتتاه اوای معاهده 

را تذیوف  و اعد از انقال  هه موازنه اه نف  تتداو حستیا اود منه  اه حمله  1975
جن  داخلی   اا ورود نیووهای آموی ایی و اه دنبال آن  2003اه ایوان شتد. از ستال  

غو  در مواق موازنه اه نف  ایوان و غوهیه چوخید وهار  اازی در اخهیار هکتور  وی
 وار گوف  انااوایا دینامی   در  در مناا  آ  مکتهوگ ی  مف وو نستبی است  ) 

Hussein, Grandi,2017,p.800تودازی استتهفاده  زنی و ایدهز. ایوان از  در  نوو چانه
توداخ   در حالی هه همی  و هیفی   در مورد اروندرود   هود و اه استتهواغهی م ار

ارونتدرود ابلتب روی میز متذاهوه ایا دو هکتتتور  وار داشتتت   گفهیوهتا هوگز اته  
 ز.Aldalooi,2022,p.3ا داما  ملموی نوسید) 

  یفوادست  و فوودست  مم ا است  ستبب شتود   یهکتورها اینبود غقارن  در  ا
اه منوان  آن را هنهول و    خود یداخ  موزهاها در  م ار آ   ست فواد میهکتور ضتع 

هتای موزی رودختانته  یتویمتد  نتهیدر زمهتا  زیوا دولت   .نتدیاستتتهفتاده نمتااهوو فکتتتار  
های مکتتهوگ در  همچنیا هنهول آ   خود دارند  یانیاا همستتا  خودمنور  ینیوشتت
های فواموزی از شت   مکتارههی) هنهول مکتاره ز اروندرود غا شت   ر ااهی حوضته

ز. انااوایا Rashidi, Zarghami, Pishbahar, 2022,p.44اهیز مهفاو  است  ) )شت   ر ا
آنچه در اولوی  ن ستت  در مناطک گوو و خکتت  استت  در زمینه همی  آ  و 
زیوستتاخ  استت  درحالی ه غوستتعه ا ه تتادی  مدیوی  مکتتهوگ و هیفی  آ  
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 .Yoffe, Wolf, Giordano, 2001,pهنند )  هایی را اوای مناف  مهقاا  ایداد میفوت 

 ز. 65
 . منوگ های آای ایا ایوان و مواق 4_ 3

ثبتاغی حتاهمیت  ملی را افزایش داده و اته همیتاای آ  در هنتار رفهتار غ تدیتد آمیز  ای
گیود. امووزه مواق موضتتتوع ه  آای را اتا منوان متامت  امنیهی مورد غوجته  وار می

رودخانه اا امهواد اه  دست   امنی  ملی خود موغبک دانستهه و اه منوان هکتور تاییا
ستتتازی هتای آای ایوان  ه  آای را غ تدیتدی وجودی معوفی و آن را امنیهیفعتالیت 

هودن در ی  استهو زمانی رخ  هند. طبک نتویه م هب هپن اگ آباز تووسته امنیهیمی
ستاز موضتومی را از حوضته ستیاست  مادی خارج و آن را اه  دهد و اازییو امنیهیمی

 ز.147ص1398هند )رییی  هادیان وجودی ایان میمنوان غ دید 
اندی امنی  آای مواق در تیوند اا رودهای ااددستت  غوستتک ستتیاستتهمداران   الب

موا ی ایتان شتتتده استتت . م ال النمتدانی وزیو مناا  آ  مواق اه منوان هنکتتتیو 
  ستتتاز اا تیوند دادن ایوان اه ناامنی آای و مداخله در امور داخلی مواق غالامنیهی

های هالمی نتیو شتوری اروندرود  ستدستازی در ااددست   دارد اا ا ارگیوی منوگ 
هتای موزی از طویک حفو غونت  او م تاطبتان خود غتثثیو ایوان و اننواا آ  رودختانته

ز و اا هدا اه چالش هکتتیدن وضتتعی  موجود  گفهمان 1400ایذارد )تتتفایی   
انتدی ک اخبتار چتارچو  تدر  را از طویک زاتان در متذاهوا  رستتتمی یتا از طوی

هند  غا موضوما  زیس  منیطی از جمله همبود آ  را در تیوند اا ایوان غفسیو  می
هند. مواق ستعی در ایداد غ تویوی منفی از ایوان در اداره آاواه دارد و ایا ادراها   
از ستوی مواق ستبب شتده غا غنش نمود یااد  در مقاا  جباروطا فدا مدیوه  دفهو  

اوداری از مناا  آ  در ستم  های ا وهوزی معهقد است  ستیاست رودخانه های م
ایوان اه ددی  حستا همدواری اا مواق همواره مهناستب اا شتوایک ا لیمی و مناا  

 ز. 1401خبوگزاری م و  آ   جویان حداه وی اه سوی مواق رها شده اس  ) 
شتتتود و اا اهداا غوغیب  در  نوو از طویک گفهمان مهقامدستتتازی انداو میادیا

ها در غعتام  آ  های هه دول گیود و او انه تا مهعتارد یا اجمتامی تتتتور  می
ز از ستتتوی دییو Zeitoun, et el, 2010,p.159گتذارد )  هتای موزی دارنتد  غتثثیو می
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هودن اوای مواق ملیه ایوان را هدای  اخ  سد  اسهواغهی امنیهیغوهیه همزمان اا س
هننتده یت  ادراگ مهعتارد در اوخورد اتا هنتد. انه تا  استتتهواغهی مواق منع  می

غواند ناشتتی از غضتتادها ااشتتد. ادیا معنی هه چوا ی  غوهیه و ایوان استت  هه می
 ,Zeitoun, et)  هند  اازییو همچون مواق در مقتاا  غ تتتمیما  غوهیه مقاوم  نمی

el,2010,p.162 هتای موزی را ز غفتاو  اتازییوان مستتتلک و فومی در متذاهوا  آ
های ههمون  هودن خواستتهههای مدیویهی در خدم  اوآوردهدهد و غال  نکتتان می

 اس . 
دستهی را فوتتهی در زمینه غثمیا آ  غوهیه ستدستازی او هکتورهای همدوار تاییا

خکت ستالی دانستهه  ولی احداد ستد در ایوان را  هایاوای ستوریه و مواق در دوره
مام  مکت ال  اوای مواق اوشتموده هه اه غعیک انوان ه  آای در مواق داما زده  
است  انااوایا غوهیه اوای فکتار همزمان ستیاستی اه ایوان و غبوئه خود در فضتای  

المللی  ستتعی در القای ایا اوستتاخ  دارد هه مکتت ال  آای مواق ناشتتی از ایا
ی ایوان اوده و ستدهای غوهیه او روی دجله و فوا  اه نف  مواق و ستوریه  ستدها

زدایی غوهیته ز در نهیدته غوهیته اتا هتدا هیتدروههمون شتتتدن آای استتت  ) امنیهی
 هند. هایش اسهفاده میای فعال و از اازار مذاهوه در ج   القات خواسههمنطقه

تذیوی هم اری انای آستیبستالی زیو طو  شت ای  مواق از ایوان در زمان خکت 
گودد. شتیوه مواق ی  شتیود در حوضته  های فواموزی منستو  میدر ستیسته  آای

دیپلماسی نوو اس  و اا مکور  هکور ثال  )هلند  غوهیهز او آن مسلک شده اس   
ای اتا هتدا وارد هودن فکتتتار ملیته ایوان استتت . و اته دنبتال جلتب غوجته منطقته

نی از نفوذ از ایوون استت ؛ مداخله  مکتتاره  شتت   ثال  نکتتان دهنده ستتط
ای در روااک ایوان و مواق در گذشتتهه غا امووزه  هنندهنیووهای خارجی نقش غعییا

داشتتهه استت . انااوایا غوهیه در راستتهای فضتتای ژئوتلهی ی خود در مقاا  مواق و 
هنتد و ایا متداخال  اتامت  هتای فواموزی مواق متداخلته میایوان در حوضتتته آ 

های موزی را اه  در مواق شتده و از ایا طویک غعامال  در رودخانهافزایش  در  
 هند.منوان ی  هکور ااددس  مدیوی  می

ای از موامت  هته و هی اتا ه  ادبتاو  متاهیت  غعتامال  آای اتا شتتتنتاستتتایی مدمومته
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آورند  اا  ادراگ استت . در  شتتوند شتتوایک دوستتهی و خ تتوم  را فواه  میمی
هتا آمی هته اتا منتاتتتتو متاهیت  آ  در روااک دولت جتدول زیو اتا غوجته اته این ته  

اندی رویدادهای در دو طیم منفی و م ب  غنیده است  او همیا استای طبقهدره 
اندی شتده  از مدد هوچ  منفی اه مدد م ب  ازرگ در حوه  و غیییو اوده  دستهه

ها اه شتناستایی حوضته در معود خطو رستیدی . در  است  و او مبنای ایا شتاخ 
هو رویتداد در غعتامال  ایوان و مواق اواستتتای شتتتد  درگیوی یتا   جتدول زیو

 هم اری هدگذاری شده اس .
 

مقیای  

همی  

حوضه  

(BAR ز 

 

 خالته رویداد 

 

 غاریخ 

مساله  

 حوضه 

  هکورهای 

 درگیو 

 

 ناو حوضه 

2 - 

را ااط    1937ایوان غوافقنامه 

امالو هود و نیووهای نتامی ا   

را تک  موزها اسی  

 ز TFDD,2008نمود.)

 موزی  مسائ  19/4/1969
ایوان و  

 مواق 
 روندرود ا

6 + 
در خ وص   1975غوافقنامه  

 های موزی اسهفاده از رودخانه 
 مسائ  موزی  6/3/1975

ایوان و  

 مواق 
 اروندرود 

2 + 

همیسیون دائمی فنی م هلک  

های موزی  ب  از  رودخانه

اس   انقال  دو نکس  داشهه 

و اعد از جن  غنمیلی از سال  

فعالیهش از سو گوفهه شد   1386

  1392نکس  غا سال   4و 

)خبوگزاری  اوگزار گودید 

 ز. 1401م و 

6/3/1975 

نتار  او  

های  رودخانه

مناذی و 

 مهوالی 

ایوان و  

 مواق 

های  رودخانه

 موزی 
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7 - 

لیو ی دانبه  وارداد الدزایو و  

حمله نتامی مواق اه 

 ز TFDD,2008ایوان

 مسائ  موزی  23/9/1980
ایوان و  

 مواق 
 روندرود ا

1 - 

مواق خواسهار معاهده جدید اا 

ایوان شد غا جاییزیا غوافقنامه  

 ز TFDD,2008شود. 1975

 مسائ  موزی  31/8/1988
ایوان و  

 مواق 
 اروندرود 

2 + 

های مواق اوای  ایوان درخواس  

حاهمی  هام  او اروندرود را  

اه منوان ا ای تلش تایدار در  

 هود.جن  خلی  فاری رد 

TFDD,2008 ز 

 مسائ  موزی  1989/ 20/11
ایوان و  

 الیارسهان
 اروندرود 

1 - 

ایوان غقاضای اازنیوی در   

موزهایش را رد هود. مواق ااید  

موزهای مکهوگ ایا دو هکور  

و موز آای در اروندرود را در  

  1975چارچو  غوافک  

 TFDD,2008اپذیود

 مسائ  موزی  2/8/1993
ایوان و  

 مواق 
 اروندرود 

1 + 

خک  هودن غاد  هورالعتی   

غوسک تداو حسیا و م اجو   

مسلمان شیعه از    4500

های جنوای مواق هه  ااغالق 

اه واه ایمار اودند اه ایوان تناهنده  

 ز  TFDD,2008اند.شده

8/8/1993 
خک  هودن  

 غاد 

ایوان و  

 مواق 
 هورالعتی  

http://gis.nacse.org/tfdd/treaties.php
http://gis.nacse.org/tfdd/treaties.php
http://gis.nacse.org/tfdd/treaties.php
http://gis.nacse.org/tfdd/treaties.php
http://gis.nacse.org/tfdd/treaties.php
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6 - 

اههبو   31مواق گف  اگو ایوان غا 

اه طور ملنی حاهمی  مواق او  

آاواه شک العو  را اه رسمی   

اکناسد  مواق مای  اه غو م  

 ز TFDD,2008جن  اس .

 هکهیوانی  1998/ 31/10
ایوان و  

 مواق 
 اروندرود 

1 - 

مواق ایوان را اه هاهش آ   

هوخه و هارون اه اروندرود هه  

هیفی  و اادرفها  اام  هاهش 

شوری آ  شده اس  مه    

 زMDEast,2021هود.)

11/7/2021 
شوری  

 اروندرود 

ایوان و  

 مواق 

 اروندرود 

 

 

1 - 

م دی رشید النمدانی گف    

  د مطو  هودن توونده 

رودخانه های موزی مواق اا  

ایوان در مناف  ایا المللی را  

دارد. وی گف  روند مذاهوه اا  

غوهیه مطلو  و مک   اا ایوان  

 زMDeast,2021اس . )

26/12 /2021 

طو   

ش ای  از  

 ایوان 

ایوان و  

 مواق 

های  ودخانهر

 موزی 

2 - 

م دی رشید النمدانی وزیو  

مناا  آ  مواق گف   ایوان  

ی سال اس  هه اه درخواس   

مواق اوای مذاهوه درااره مناا   

دهد. زیوا  آای مکهوگ تاسخ نمی

او معهقد اس  هه غقسی  ضور  

ایا هکورهای ااددس  و تاییا  

دس  ااید تور   

 ز MDeast,2021گیود.)

 مذاهوه  2022/ 21/12
ایوان و  

 مواق 

رودخانه 

 های موزی 

http://gis.nacse.org/tfdd/treaties.php
https://mdeast.news/2021/12/26/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B0%D8%A7/
https://mdeast.news/2021/10/09/%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d8%b4%da%a9%d9%88%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%87-%d8%b1%d8%b3%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%af/
ttps://mdeast.news/2022/02/08/عراق-همه-تلاش-ها-برای-مذاکره-با-ایران-د/
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هتای  رویتدادهتای غتاری ی رودختانته ارونتدرود ایا جتدول اواستتتای مدمومته داده
.  2022غتا    1969هتای  ستتتالغتدویا گودیتده  اتا هتدا درگ غعتارد و هم تاری ایا  

های آای اعد از انقال  استالمی نکتان داد هه ایکتهو ها  هنش و واهنشاواستای داده
غعامال  ایا ستطو  هم اری و منازمه اوای مدیوی  مناا  آای در نوستان اوده و 

ای از غاریخ ایا مام  همیکتیی است   ایا رویدادها اواستای منور غوهیبی در اوهه
های ز منه ی شد. سال-7وااک و فوران انوان اه جن  هکت  ستاله ) شتدن راا امنیهی

اعتد از جنت  روااک در ستتتطش مبارا  هالمی  وی غا مالی  هه ایان هننده اخهالا  
ممل ود ایوان در راسهای   70ز در اواخو دهه  -2غا  -1در غعام  اود در نوسان اوده ) 

+ز. در  5+غتا  1ک اود ) هم تاری اتا مواق اته دنبتال متادی نمودن مستتتالته آ  در رواا
ستالی در مواق ناشتی از ستدستازی در ااددست ؛ مواق  در  های اخیو خکت ستال

هودن مناا  آای خود ا داو و ستتطش روااک اا ایوان در حوضتته آ  را ج   امنیهی
ای از اغناد داوطلبانه هکورها اه ز. او ایا اسای هیچ نمونه_ 2زا نموده است  ) غنش

+ز  رویدادها در غماو ستطو  منفی وم ب  در نوستان  7رد ) دلی  مناا  آ  وجود ندا
اودند. انااوایا ستطش دوستهی / خ توم  در میان هکتورهای ستاحلی اه طور  اا   

 ناتذیو اس .غوج ی اا مناتو درگیوی/ هم اری او سو آ  جدایی
 . غبییا موام  چالش زا در سیاس  خارجی ایوان در حوضه اروندرود 5

هتای جتدیتد و آینتده و ااتداع وزی از طویک شتتتنتاستتتایی چتالشهتای فوامامووزه آ 
شتتتوند. او ایا استتتای های اوای انطباق اا شتتتوایک ناستتتازگار مدیوی  میرو  
های آاویز  ح  و . مدیوی  هارآمد حوضه1های سیاس  خارجی مبارغند از چالش

های اوداری از ایا مناا  و چیونیی غقستتتی  آ ف تتت  اخهالفا  ناشتتتی از ا وه
هوگ. اگو هکتتورهای ستتاحلی مدیوی  هارآمد آ  نداشتتهه ااشتتند در مقاا   مکتت

غکتتتتدیتد خواهتد شتتتتد  آینتده  در  غنش آ   نتاامنی و  غیییوا  آ  و هوایی  
 (Mueller,2021,p.58 ز. منوگ م می هته ادراگ غ تدیتد را شتتت ت  داده و آ  را اتا

. 2. ز137ص.1398حوضته امنی  ملی ایا هکتورها تیوند داده است  )رییی  هادیان 
 هتایهتای موزی از طویک تووژهایوان در بو  هکتتتور ستتتعی در متدیویت  آ 

 ,Asadiهند ) ستتدستتازی داشتتهه و مو عی  استتهواغهی ی اوای آن هکتتور فواه  می
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Muttashar,2022,p. 2 ز از ستتوی دییو ستتاخ  ستتد در غوهیه مدو غعادل موضتته و
شتده   1ی منطقه ایهاغقاضتای را در منطقه غکتدید هوده و اام  گستهو  نااوااوی

استت . انااوایا غموهز او راه ح  های م ندستتی و فنی هه از نتو ستتیاستتی خن ی 
فود می شود مندو اه بیو سیاسی هودن موضوما  موغبک اا آ  در سیاسهیذاری 

 ز. Hussein, Grandi,2017,p.800شده اس  ) 
  خکتتت ی غتاد  هورالعتی  و متدو غتثمیا حقتااته  2. غ ویتب منیک زیستتت 3

های گود و ببار  رهود ا ه تادی   ست  منیطی تیامدهای ناگوار گستهو  هانونزی
های  اجهمامی و ستیاستی  افزایش نارضتایهی داخلی  موج امهواضتا  گستهوده  غنش

 ومی را اه دنبال دارد. انااوایا در مناطک بو  هکور سیاس  خودهفایی هکاورزی  
ز اام  وارد آمدن فکار او تاییا (Aldalooi,2022,p.3ای از سدها  و ساخ  مدمومه

گودد و شتتتود. همیتاای آ  اتامت  هتاهش بتذا و منه ی اته تتدیتده فقو میدستتت  می
های غووریسهی احهمال اقه حضور گووهافزایش نارضایهی از ح وم  اا غوجه اه سا

های غووریستتهی افزایش و ای ثباغی ستتیاستتی و امنیهی تیوستتها افواد ای ار اه گووه
 ز. 1398 ص.145یااد ) رییی  هادیان گسهو  می

ستتتازی ای مواق در مورد اخهالفتا  آای اتا ایوان و ن تادینته.ا تدامتا  رستتتانته4
ای و تیوندهای موای ن ادهای منطقه  هایروای  مطلو  خود  استتتهفاده از ظوفی 

هتای غبلییی در مورد غمتایت  غوهیته و متدو غمتایت   اوای غقویت  مواضتتت  آای  همپیا
ایوان اوای هم اری آای تتور  گوفهه است . ایوان در حوضته اروندرود وضتعی  

ای دارد  از ی  ج   ااددست  و در ج   آثار منیک زیستهی تاییا دست   دوگانه
ز اعد از تتداو 1400هند )تتفائی  انداز ایوان را تیچیده میچکت  است  و ایا مستاله

ی جدیدی از غعامال  ایوان و مواق او ستتتو حستتتیا و دوره انهقال  در  موحله
. هم  اه  1اروندرود اود. ایوان از  در  ست   و نوو خود در مواق استهفاده نمود 

اا   201 7ستال. موضت  ایوان در همه توستی هودستهان در 2شت ست  نیووهای دامش  
غال  هود غا از  در  نوو   2003استتتهفتاده از مهندان موا ی . ایوان اعد از ستتتال  

 

1 .Regional Disparities   

2 .Environmental Degradation 
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هتنتتد  ایتدتتاد  متواق  اتتا  ختود  روااتک  در  را  جتتدیتتدی  نتتت   و  هتنتتد  استتتهتفتتاده 
Aldalooi,2022,p.3) .ز 

های فواموزی وجود . چندیا هدا ستیاست  خارجی موغبک اا ح موانی آ 5
. متدیویت  منتاا  غتا از غعتارضتتتا   2هوغتاه متد   . م تار و حت  منتازمتا  در  1دارد   

های هم اری آ  هه ی پارچیی . استتهفاده از م انیستت 3درازمد  اجهنا  شتتود  
ای را غووی  می هند. هدا ن ایی ح  غعارضتا  او ستو آ   ایداد ن ادهای منطقه

منتاستتتب اوای حفتاظت  و گستتتهو  هم تاری و ایا غال  اتایتد اته دنبتال افزایش  
های فنی اوای ا بود مدیوی   های ااد و تاییا ااشتد. غال  ستیاست افزایی ایا  ه 

غوانتد اته طور  تاات  غوج ی اته حفظ امنیت  همت  هنتد و متاننتد ستتتیتاستتت  آ  می
غواند اه غوسعه و رفاه مودو ساحلی هم  نماید غا از غعارضا  اجهنا  خارجی می
 ز.Dabelko, et,el, 2014,p. 5های هم اری نزدی  اسهفاده هنند ) و از فوت 

 
 گیوینهیده

ایا مقاله غال  نمود غا نقش سته من تو منازمه  انوان و هم اری در  الب منور  
غوهیبی در غعامال  رودخانه موزی اروندرود میان ایوان و مواق را مورد اورستی و 
غبییا  وار دهد و از نیاه غ  ماملی اه نیاه چندماملی وستع  یااد و اا استهفاده از 

ای اوای غدزیته و غنلیت  منتازمته و ضتتته در معود خطو اته شتتتیوهروی ود حو
ها   های موزی فوتتت یااد. نهای  حاهی از آن اود هه رودخانهمی هم اری دستت 

هننتد اتدیا هتا ایدتاد میهتای استتتیتاری را اوای دولت غ تدیتدهتا  اخهالفتا  و چتالش
شتتود و اا می غوغیب هه همزمان اا افزایش منازمه  ستتوژه آای وارد موحله انوانی

گودد و از ستتوی دییو ستتوژه اا هودن آماده میادراگ غ دید شتتوایک اوای امنیهی
شتتتود. انااوایا اا هدا هاهش ستتتطو  منازما  وارد ستتتیو غ املی هم اری می

هودن را در  تالتب مواودا   هتا بیوامنیهیمتدیویت  انوان در غعتامال  آای  دولت 
دادن ستیاست   هنند. در نهیده اا ستوقده میا ه تادی  مذاهوا   دیپلماستی آای استهفا

ا ه ادی روااک اه سوی  _ های دیپلماسی آای  غداریخارجی از فاز امنیهی اه ا ش
ها  در  هند؛ او ایا استتتای اوهم نش میان دول هودن حوه  میروای  بیوامنیهی
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ستتتازگاری و    1افزاییای از ه اوداری از مناا  آای مکتتتهوگ  طیم گستتتهودها وه
در موتتتته   یاآ یهاغنش  رف   گیود.هم اری  غا ناستتتازگاری و جن  را در او می

  یها دول  انیمهقاا  در م  یاز وااستهی  ییمستهلزو ستطش ااد یموز یهاآ   یویمد
از طویک ه  افزایی ستیاست  ااد و تاییا  غوستعه ستیاست     دست اییااددست  و تا

ادستازی دوجانبه و چندجانبه  مکتاره   منیک زیستهی  حمای  از فوایندهای امهم
شتتود هه ایا امو تیکتتییوانه  شتتفافی  داده ها اام  غقوی  ستتیاستت  خارجی می

مستتهلزو ایداد و غقوی  ستتازمان حوضتته استت   انااوایا نیاز اه هیدرودیپلماستتی 
 یااد.افزایش می

جدولی اه منتور غبییا اخهالفا  آای ایوان و مواق او استای منور غوهیبی و ارائه 
ستتتعی در غدزیته و غنلیت     -7+ غتا  7مبهنی او الیوی ادراگ هم تاری و منتازمته از

اوخی از رویتدادهتای حوضتتته نمودی   هته آیتا فواینتد رویتدادهتا متاننتد تل تان اته  
هودن. انتااوایا ایوان در حوضتتته آای  غو استتت  یتا بیوامنیهیهودن نزدیت امنیهی

هودن و اسهفاده    و غبدی  آن اه بیوامنیهیزدایی از مساله آاروندرود اه دنبال امنیهی
ها سعی دارند غا سیاس   از هیدرودیپلماسی اوای مدیوی  آن اس  در مقاا  موا ی

آای ایوان را اه منزله غ دید اضتطواری و وجودی ملیه امنی  خودشتان غعویم هنند 
 المللی را غن  غثثیو  وار دهند. و احساسا  مودو اومی و جوام  ایا

اروندرود چالکتی است  هه مواق و روااک ستیاستی و ا ه تادی را اا ایوان    نهرودخا
دهد  نوستیدن راه ح  اام  غکتدید اخهالفا  اا مواق شتده و اا غثثیو  وار میغن 

شتود. انااوایا ه  آای در اروندرود مواق اه هکتوری من تور در خکت ی غبدی  می
موضتتتوما  مدیوی    غموهز معاهدا  از موضتتتوما  غنتی  آ  و خک موزی اه

ی پتارچته منتاا  آ   ستتتازگتاری اتا ه  آای  غتثثیوا  غیییوا  آ  و هوا اتایتد غیییو  
های آینده ا هو رستتتیدگی هند. ایا معاهده احیات و غوستتتعه یااد غا اا مدو  طعی 

رانی  او غعییا موز رودخانه و هکهی 1975دارای نقام ضعفی اس  چوا هه  وارداد  
یهگی آ  شتتیویا  غ ویب توشتتش گیاهی  هنهول آلودگی   ادون در نتو گوفها و

مدیوی  ی پارچه حوضته رودخانه  شتوایک خکت ستالی و گوو شتدن زمیا است  و 

 

1  .Synergistic  
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هند  انااوایا ااید اتت  تایداری آ  شتیویا و حفاظ  از اروندرود را غضتمیا نمی
حفاظ  از اهوستیسته  در  الب ی  اتتالحیه در غوافک در هنار اتت  خک غالوگ  

شتود. اا ستوم  غیییوا  ا لیمی و ستوت مدیوی  ح موانی  انوان آ  در    اضتافه
گیود و حیتا   غوی از وضتتتعیت  هنونی را در او میآینتده ااعتاد اته مواغتب وخی 

اف ند؛ انااوایا مساله آ  در غوغیبا  امنیهی هکورهایی مانند ایوان را اه م اطوه می
ی نیازمند نیو  سیسهمی  اه ستم  ستیاس  املی حوه  خواهد نمود. مدیوی  آا

اتتتول ح موانی غطبیقی اا شتتوایک ناستتازگار و اغ اذ روی ود همبستت  ایا آ   
 انوژی و بذا اس . 
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 .ضا طیب  نکو  تهوهک ده مطالعا  راهبودیوغوجمه ملی
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