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مقدمهوبﯿﺎنمسئله 
آب يک دارايی عمومی (يک ميراث اقتصادي ،اجتماعی ،و زيستمحيطی) است (مبرور و همكاران )1111 :9112 ،و يک
منبع طبيعی و ارزشمند در سطح جهان است كه در بين گروههاي انسانی ،جوامع ،و كشورها همواره رقابتآفرين و تنشزا
بوده است .عمدة اختالفهايی كه بين كشورها بر سر آب پيش میآيد در حوضههاي آبريز مشترک است و يافتن سازوكاري
معقول بهمنظور بهرهبرداري عادالنه از اين منابع امر دشواري است (سامعی و همكاران .)111 :1922 ،ارتباط مستقيم بين
امنيت آبی ،امنيت انسانی ،و امنيت ملیِ دولتها از يک سو و وجود حوضههاي آبريز و آبخوانهاي مشترکِ بينالمللی متعدد
در دنيا از سوي ديگر سبب شده است كه سامانههاي آبی به نحو اجتنابناپذيري به يک مقولة سياسی و امنيتی در دنيا
تبديل شوند و پيوند درهمتنيدة «آب ،سياست ،و امنيت» را ايجاد كنند (قريشی و همكاران .)919 :1921 ،انتخاب نوع
استراتژي و به تبع آن تاكتيکهاي متناسب با آن در بهرهبرداري از منابع آبی مشترک نشاندهندة نوع مسير انتخابی براي
بهرهبرداري از منابع آبی مشترک خواهد بود .بنابراين ،آشنايی و شناخت استراتژيها و تاكتيکهاي مختلف در مواجهه با اين
مسئله بسيار حائز اهميت است .اين شناخت درنهايت به انتخاب استراتژي واحد براي شكلدهی به يک سياستگذاري
منسجم در ديپلماسی آب منجر میشود كه میتواند متناسب با شرايط سياسی ،اقتصادي ،اقليمی ،فرهنگی ،و اجتماعی هر
حوضة آبريز در مناسبات منابع مشترک انجام گيرد (قريشی و همكاران .)989 :1921 ،رقابت بر سر بهرهبرداري از منابع آب
مشترک اگرچه ممكن است در كوتاهمدت منافعی براي كشورهاي باالدست همراه داشته باشد ،بهطور قطع در درازمدت
تأثيرات منفی اين برداشتهاي بیرويه متوجه همة كشورهاي واقع در حوضههاي مشترک خواهد شد (روغنی و همكاران،
 .)911 :1922شواهد نشان میدهد تنشهاي آبی كه در برخی موارد به شكل بحران يا حتی جنگ آب متجلی شدهاند
ديرگاهی است در مقياس فروملی و منطقهاي آغاز شده است .اين در حالی است كه برنامهها و زيرساختهاي موجود ناتوان
از رويارويی با تنش آبی فراگير كنونی و آيندهاند (مختاري هشی و كاويانی راد .)18 :1921 ،حوضههاي آبی مشترک زيادي
در مناطق مختلف جهان وجود دارد كه در مواردي سبب ايجاد همكاري متقابل كشورهاي آن حوضه در نحوة استفاده و
بهرهبرداري از آن و در طرف مقابل در نمونههايی نيز زمينة بروز تنش و درگيري ميان كشورها شده است .اروندرود از جمله
حوضههاي آبی است كه در طی چند سدة اخير مورد اختالف دو كشور ايران و عراق بوده و در آينده نيز احتمال ايجاد تنش
و درگيري ميان دو كشور در نحوة مديريت و بهرهبرداري از اين حوضة آبی وجود دارد.
درحقيقت ،تالش عراق براي دسترسی به آبهاي آزاد واقعيتی است استراتژيک كه میتواند همچنان منشأ استمرار
بحرانها و ناآرامیهاي منطقهاي باشد و احتماالً يكی از استخوانهاي الي زخم دو كشور در آيندهاي دور خواهد بود
(محسنی و رحيمیپور .)101 :1921 ،در مقايسه با موقعيت دريايی ايران ،كه از اين لحاظ موقعيت بسيار مناسب و ويژهاي
دارد ،كشور عراق موقعيت مناسب دريايی ندارد و بهدليل نامناسببودن سواحلش عمالً كشوري محصور در خشكی
محسوب میشود (نامی و محمدپور .)991-999 :1911 ،اروندرود بهعنوان رودخانة مرزي مشترک ميان دو كشور ايران و
عراق در بازههاي زمانی و تاريخی مختلف بهخصوص در ساليان اخير بهعلت وضعيت ژئوپليتيكی خاص كشور عراق
زمينهساز ايجاد اختالف ميان دو كشور بر سر تصاحب و نحوة بهرهبرداري از آن بوده و گاه اين اختالفات به شكلگيري
درگيري نظامی و جنگ منجر شده است كه آخرين آن جنگ تحميلی هشتساله بوده كه خسارات و تلفات انسانی،
ساختاري ،و اقتصادي بسيار زيادي بهخصوص براي كشور ايران همراه داشته است .همچنان اين حوضة آبی مشترک در
آينده میتواند زمينهساز ايجاد اختالف و درگيري مجدد بهخصوص از ناحية دولت عراق با توجه به محدوديتهاي اين
كشور در دسترسی راحت به آب هاي خليج فارس باشد .با توجه به سوابق تاريخی موجود از زمان حكومتهاي عثمانی و
صفويه تا به امروز ،اين حوضة آبی مشترک تأثيراتی در روابط و مناسبات ميان دو كشور همسايه داشته است .در عصر
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كنونی اختالفات موجود ميان ايران و عراق بر سر نحوة مالكيت و بهرهبرداري از حوضة آبی اروندرود به وقوع جنگ
ويرانگر تحميلی ميان دو كشور بهدليل موقعيت ژئوپليتيكی خاص عراق و عدم دسترسی راحت اين كشور به آبهاي آزاد
در خليج فارس منجر شده است .بنابراين ،اين تنگناي خاص ژئوپليتيكی بهخصوص در زمينة تجارت دريايی براي عراق
در مقاطع و دورههاي تاريخی خاص باعث تالش و كوشش اين كشور در راستاي حل اين مشكل و معضل پايدار
جغرافيايی شده و در آينده همچنان ادامه خواهد داشت .بنابراين ،با توجه به پيشبينیهاي انجامگرفته در خصوص كمبود
منابع آبی و تنشهاي احتمالی ميان كشورهاي نيازمند بر سر كنترل و دستيابی بر منابع آبی ،اين حوضة مشترک آبی
نيز با توجه به پيشينة تاريخی خود و محصوربودن و عدم دسترسی عراق به آبهاي آزاد میتواند مجدداً زمينهساز ايجاد
تنش و درگيري در روابط دو كشور همسايه شود.
بنابراين ،در پژوهش پيش رو در راستاي پاسخ به اين سؤال كه مهمترين و مؤثرترين راهبرد هيدروپليتيكی ايران در
حوضة آبريز اروند چيست؟ و با درنظرگرفتن اين فرضيه كه با توجه به همسويی و نزديكی و روابط متقابل ميان دولت
حال حاضر عراق با ايران تعامل و محافظهكاري مؤثرترين راهبرد هيدروپليتيكی ايران در حوضة آبريز اروند است.
سعی بر آن است با بررسی و واكاوي دقيق و با استفاده از مطالعة اسناد و سوابق علمی پيشين انجامپذيرفتة مرتبط،
ضمن احصاي عوامل تأثيرگذار محيط داخلی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل محيط خارجی (نقاط فرصت و تهديد) و
استفاده از آرا و ديدگاه كارشناسان و خبرگان مربوط به كمک روش تحليل ماتريس قوت ،ضعف ،فرصت ،تهديد ، 1ضمن
تعيين استراتژي كشورمان ،راهبردهاي هيدروپليتيكی مؤثر ايران در حوضة آبريز اروند ارائه شود و در ادامه به كمک
فرايند تحليل سلسلهمراتبی 9به اولويتبندي راهبردهاي بهدستآمده اقدام شود.

پﯿشﯿنةتحقﯿق 
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رساله :تأثير مناسبات هيدروپليتيک كشوورهاي پيراموونی حوضوة
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پايانناموه :ابعواد سياسوی مسوائل آبوی (هيودروپليتيک) ايوران و
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مقاله :بررسی اجمالی حقوق ايران در ارونودرود بور مبنواي قووانين
بينالمللی و اسناد موجود (صادقيان)1911 ،
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مقاله :تأثير هيدروپليتيک اروندرود بر مناسبات آيندة ايران و عوراق
(محسنی و رحيمیپور)1921 ،
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مقاله :بررسی عوامل مؤثر ژئوپليتيک عراق و توأثير آن بور امنيوت
ملی جمهوري اسالمی ايران (هاشمی و همكاران)1920 ،
مقاله :هيدروپليتيک ايران و عراق و بهينهكردن مصورف آبهواي
مشترک مرزي (نيرومندفرد و شهيدي)1921،

ﻫستةبحث 
بازتاب مناسبات هيدروپليتيک كشورهاي حوضة دجله و فرات بور بنيواد طورح گوا در شوكلگيوري تهديود
امنيت نواحی جنوب غرب ايران نمود يافته و تشديد خواهود شود .پيامودهاي ناشوی از رويكورد هيودروپليتيک
كشورهاي فرادست دجله و فرات بهويژه تركيه افزون بر تهديد امنيت زيسوتمحيطوی ديگور ابعواد امنيوت در
حوزههاي اقتصادي ،اجتماعی ،و سياسی را در جنوب غرب كشور تحت تأثير قرار خواهد داد.
اتخاذ رويكرد اقتصادي نسبت به آب مهمتورين دليول بوروز تونش ميوان ايوران و همسوايگان خواهود بوود.
همچنين ،تراكم شكاف در مرزهاي قومی (براي اقوام باالدست با رشد نگاه اقتصوادي بوه آب و توالش بوراي
استقالل بر پاية اقتصاد آبی) میتواند به بروز ناامنی منجر شود.
رشد جمعيوت و گسوترش شوهرها ،توسوعة كشواورزي ،بحورانهواي زيسوتمحيطوی و صونايع از عوامول
بهوجودآورندة چالشهاي هيدروپليتيكی در روابط ايران عراق است.
به مرور اجمالی پيشينة تاريخی نام اروندرود و نظوام حقووقی آن در يوک سوير تواريخی پرداختوه و نويسونده
عهدنامة  1210الجزاير ميان دو كشور را عهدنامهاي جامع و كامل كه تمام جوانوب كوار در آن لحواظ شوده و
بهصورت سنجيده و حسابشده است میداند.
به بررسی اثرهاي هيدروپليتيكی اروندرود بر روابط و مناسبات آيندة دو كشور پرداخته و با توجوه بوه مشوكالت
ژئوپليتيكی عراق بر آن است كه مناسبات ميان دو كشوور در ابعواد سياسوی ،اقتصوادي ،و زيسوتمحيطوی در
آينده متأثر از اروندرود است.
به بررسی بنيادهاي ژئوپليتيک مؤثر بر روابط ميان ايران و عراق و تأثير آنها بر امنيوت ملوی ج .ا .ا .پرداختوه و
وضعيت خاص ژئوپليتيک عراق را تهديدي هميشگی عليه امنيت ملی كشور ايران میداند.
بر آن است كه هيدروپليتيک ايران در برخورد با عراق بايد رويكردي تنشزدا و هيدروديپلماسی داشوته باشود و
چشمانداز آيندة هيدروپليتيک ايران و عراق بايد بر محور مديريت مشترک دو كشور بر اروندرود باشد.

)1. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT
2. Analytic Hierarchy Process
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با مرور تحقيقات پيشين مشاهده میشود كه بيشتر مطالعات انجامپذيرفته به بررسی سير تاريخی قراردادهاي فی
مابين دو كشور در زمينة نحوة استفاده و بهره برداري و همچنين وضعيت حقوقی رودخانه در گذشته و حال ،همچنين تأثير
هيدروپليتيک رودخانه بر روابط و مناسبات دو كشور در گذشته و زمان حال پرداخته است .بنابراين ،تحقيق جامعی با
درنظرگرفتن شرايط محيطی تأثيرگذار (عوامل داخلی و خارجی) حال حاضر حاكم بر دو كشور و ارائة راهبرد متناسب با
شرايط محيطی موجود جهت سياستگذاري و اتخاذ ديپلماسی متناسب با راهبردهاي بهدستآمده در آينده در راستاي
ايجاد همكاري و بهرهبرداري و مديريت بهينة حوضة آبريز مشترک اروند و جلوگيري از بروز تنش و درگيري مجدد
احتمالی ميان دو كشور همساية ايران و عراق ارائه نشده است .بنابراين ،در تحقيق پيش رو سعی در دستيابی به اين
مهم است.

محﯿطﺷنﺎسیتحقﯿق 

ايران و عراق ،بهعنوان دو بازيگر تأثيرگذار در مقاطع تاريخی ،همواره تحت تأثير كنشهاي همگرايانه /واگرايانة برخاسته
از واقعيتهاي جغرافيايی فی مابين و منطقه بودهاند .زيرا عامل جغرافيا به گونهاي خود را به نظامهاي سياسی تحميل
میكند و دادههاي سياست خارجی دولتها را تحت تأثير قرار میدهد (قوام .)29 :1912 ،جغرافياي عراق محل پيدايش و
رشد بسياري از نمودهاي درخشان فرهنگی و مدنی و از طرفی محل بروز تعارض ،هماوردي ،و كشمكش قدرتهاي
منطقهاي و جهانی و شكلگيري تعارضات مذهبی و فرهنگی بوده است (موجانی .)11 :1921 ،عدم بلوغ ژئوپليتيک عراق
ناشی از جغرافياي سياسی نابسامان آن است كه به موازات تحوالت بينالمللی تغيير میكند (هاشمی و همكاران:1920 ،
 .) 11-11در خصوص تأثير هيدروپليتيک منابع آبی مرزي مشترک بر روابط ايران و عراق ،از آنجا كه پراكنش آب در
نواحی مختلف نابرابر است و رشد فزايندة جمعيت و مصرف روزافزون آب در امور مختلف زمينهساز پيدايش شرايط
حساسی شده است ،بسياري از صاحبنظران از قرن  91بهعنوان سدة هيدروپليتيک ياد میكنند (گرگيج و خزايی:1921 ،
 .)12با درنظرگرفتن اينكه ايران با همة همسايگان خود مرز رودخانهاي و منابع آبی مشترک دارد كه از مجموع 1191
كيلومتر مرز مشترک 11 ،درصد آن مرز خشكی و  09درصد آن مرز آبی است ،مرز آبی شامل  1211كيلومتر مرز
رودخانهاي است (سامعی و همكاران .)110 :1922 ،در اين ميان ،ايران بهدليل واقعشدن در منطقهاي گرم و خشک با
بحران آب روبهروست و بر سر مديريت منابع آب مشترک خود با كشورهاي همسايه همواره اختالف داشته است كه اين
اختالفات گاه به درگيري لفظی و حتی نظامی نيز انجاميده است .عراق و پيش از آن عثمانی بهدليل مرزهاي طوالنی با
ايران بيشترين اختالفات را بر سر مرزها و منابع مشترک با ايران داشتهاند (دهشيري و حكمتآرا .)021 :1921 ،با وجود
منابع آب مشترک زيادي كه در طول مرزهاي طوالنی اين دو كشور وجود دارد ،اختالفات اصلی در طول تاريخ مربوط به
مرزهاي جنوبی و رودخانة اروندرود بوده است (دهشيري و حكمتآرا .)819 :1921 ،روابط سياسی دو كشور ايران و عراق
همواره متأثر از عوامل گوناگون بوده است كه مسئلة آبهاي مشترک تاكنون با جنبههاي گوناگون بر روابط سياسی دو
كشور تأثيرگذار بوده است (قادري.)1 :1921 ،
اروندرود براي عراق از اهميت بيشتري برخوردار است؛ زيرا اين آبراه همراه خور عبداهلل تنها مسيرهاي ارتباطی اين
كشور با درياست .براي باز نگهداشتن خور عبداهلل ،عراق نيازمند اليروبی مداوم است .از سوي ديگر ،عراق در اين خور با
كويت مرز دارد و اين منطقه براي كويت اهميت كمتري دارد .در نتيجه ،اليروبی مشترک و دائمی را براي خود ضروري
نمیبيند .بنابراين ،اروندرود در درجة اول اهميت براي عراق قرار میگيرد (محسنی و رحيمیپور.)181 :1921 ،
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گسترش خط ساحلی و دسترسی آسان به آبهاي ساحلی خليج فارس از اهداف استراتژيک عراق بوده كه از طريق
پيوست خوزستان ايران به عراق حاكميت انحصاري اين كشور بر اروندرود ،در اختيار داشتن كويت ،و حاكميت بر دو
جزيرة كويتی وربه و بوبيان امكانپذير است .وضعيت نامساعد كرانهاي عراق سبب شده است تحديد حدود مرزهاي
دريايی در شمال خليج فارس ،كه به همكاري و تفاهم ايران ،عراق ،و كويت نياز دارد ،هرگز عملی نشود .درواقع ،اين
كشور بهدليل مشكالت ژئوپليتيكی انگيزهاي براي حل موضوع ندارد و منافع خود را در حل و فصل نشدن آن ارزيابی
میكند (كريمیپور.)10-11 :1912 ،


ﺷكل.9نقشةﺟﻐﺮاﻓﯿﺎيیاروندرود(منبع:سﺎيتسﺎزمﺎنمديﺮيتبنﺎدرودريﺎنورديآبﺎدان )abadanport.pmo.ir:

مبﺎنینظﺮيوچﺎرچوبمفهومیتحقﯿق 
رﻫﯿﺎﻓتﻫمتكﻤﯿلی 

ﻫمتكﻤﯿلی 
الف)مفهوم 
1

به لحاظ مفهومی ،راهبرد همتكميلی عنوان يک چارچوب و ساز و كار عملياتی است كه در قالب رويكردي
كاركردگرايانه مطرح است .مفروضة بنيادي اين راهبرد آن است كه چون ميزان و نحوة توزيع منابع محيطی و جغرافيايی
در سطح زمين فاقد الگوي همسان بوده و از نابرابريهاي گسترده برخوردار است ،هيچ مكان جغرافيايی بهتنهايی قادر به
تأمين همة نيازهاي ضروري ساكنان خود نيست .از همين رو ،مكانهاي جغرافيايی براي تأمين منابع مورد نياز خود
بهشدت به مكانهاي ديگر نيازمند و وابستهاند .بر اين اساس ،هر مكان جغرافيايی ،در هر سطح و مقياس ،واجد دو دسته
از مؤلفههاي محيطی و جغرافيايی است:
 .1منابع و مزيتهايی كه در اختيار دارد؛
 .9كاستی ،كمبود ،و محدوديتهايی كه در زمينة منابع ضروري با آن روبهروست.
بنابراين ،همانگونه كه افراد و گروهها در طول زندگی خود به فراخور توانايیها از يک سو و نيازها و محدوديتها از
سوي ديگر وارد يک چرخة جبري و واقعی تعامل و همكاري متقابل براي مرتفعساختن نيازهاي خود با افراد و گروههاي
ديگر میشوند ،مكانهاي جغرافيايی نيز براي بقا و استمرار خود از همين قاعدة جبري و الگوي واقعی پيروي میكنند
(ميترانی.)901 :1211 ،
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ﻫﺎيﻫمتكﻤﯿلی 


ﻫﺎوزمﯿنه

ب)حوزه

در قالب كلی ،میتوان فرايند همتكميلی را در چهار زمينة سياسی ،اقتصادي ،امنيتی ،و فرهنگی مطرح كرد:
حوزة اقتصادي :بدون ترديد میتوان گفت مناسبات اقتصادي ميان مكانها و مناطق جغرافيايی نقطة آغاز شكلگيري
فرايند همتكميلی و ملموسترين مرحله از اين فرايند است .پروسة همتكميلی در زمينة اقتصادي معموالً با پايينترين
سطوح همكاري آغاز میشود و در طول زمان و طی روندي تكاملی به پيوندهاي عميق و گسترده منتهی میشود .بر اين
اساس ،در صورت تداوم روابط اقتصادي ميان دو مكان جغرافيايی و عبور از مرحلة مبادالت تجاري در گام پيشرفتهتر در
اين زمينه به سرمايهگذاريهاي مشترک و انتقال تكنولوژي منجر میشود .به دنبال اين مرحله ،مبادالت فنی و
كارشناسی و درنهايت در كاملترين مرحلة همكاري به پيوندهاي وسيع اقتصادي میانجامد.
حوزة فرهنگی :فرايند همتكميلی در حوزة فرهنگ غالباً مستلزم وجود زمينههاي قرابت قومی ،زبانی ،مذهبی ،و
تاريخی است .بديهی است در شرايط متعارف وجود اشتراكات فرهنگی و قومی بيش از هر عامل ديگر میتواند زمينهساز
پيوند و همكاري در ميان مكانهاي جغرافيايی باشد (كانتوري و اشپيگل.)811 :1211 ،
حوزة امنيت :با توجه به گستردگی و حجم تهديدات محيطی ،اعم از مخاطرات طبيعی و انسانی ،در شرايط كنونی
هيچ مكان و واحد جغرافيايی در هيچ نقطه از عالم بهتنهايی و با اتكا به منابع و امكانات داخلی توان رويارويی با تهديدات
فزايندة مزبور را ندارد و هيچ كشوري بهتنهايی توان صيانت از امنيت خود را ندارد و قادر به تضمين استقالل خود بهمدت
طوالنی نيست .در چنين شرايطی ،براي مكانها و مناطق جغرافيايی گريزي از آن نيست كه با اتكا به همافزايی منابع و
امكانات خود در ساية همكاري و مشاركت جدي و در قالب يک شبكة بههمپيوسته از حلقههاي همتكميلی به طراحی و
اجراي استراتژي امنيت گروهی بپردازند و از اين طريق خألهاي امنيتی يكديگر را مرتفع سازند.
حوزة سياسی :پيوند و همتكميلی سياسی را كه عمدتاً در مقياس ملی و باالتر مطرح میشود میتوان نقطة اوج و
حلقة نهايی و مرحلة پايانی اين فرايند بهشمار آورد .در اين مرحله مجاري پيوند و همكاري از آنچنان گستردگی برخوردار
است كه ،عالوه بر پيوند ميان نهادها و سازمانهاي متعلق به هر يک از كشورها ،شامل ارتباطات گسترده ميان افراد،
گروهها ،و تشكلهاي غيرنهادي نيز میشود.
ج)اﻫدافﻫمتكﻤﯿلی 


با توجه به زمينهها و حوزههاي چهارگانهاي كه براي فرايند همتكميلی بيان شد ،فرايند يادشده اهداف و پيامدهاي
متعددي همراه دارد كه از آن ميان دست يابی به سطح قابل قبولی از توسعه و نيز ايجاد ثبات و امنيت پايدار در محيط
جغرافيايی در رأس اين هدفها قرار دارد (ديوتچ .)0 :1201 ،به عبارت روشنتر ،طی اين فرايند ،دو يا چند مكان
جغرافيايی ،ضمن تبادل مزيتها و محدوديتهاي خود با يكديگر ،از طريق همكاريهاي متقابل ،به نوعی داد و ستد
متقابل میپردازند و موجب تكميل فرايند توسعة همديگر میشوند كه حاصل آن دستيابی همزمان طرفهاي همكاري
به مواهب توسعهيافتگی يکپارچه و شبكهاي از مكانهاي وابسته به هم است.
د)پﯿﺎمدﻫﺎيﻫمتكﻤﯿلی 


دست يابی مناطق مختلف جغرافيايی به سطوح مطلوبی از توسعه و پيشرفت از طريق اين فرايند ،عالوه بر تسريع در نيل
به توسعه و پيشرفت گروهی مكانهاي عقبمانده ،نقش مؤثري در حل و فصل اختالفات و كشمكشهاي موجود ميان
نواحی جغرافيايی خواهد داشت كه به دنبال آن فضايی از صلح ،ثبات ،و امنيت پايدار جايگزين رقابت و ناامنیهاي
گوناگون خواهد شد (واثق و همكاران.)19-91 :1920 ،
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ﻫﯿدروپلﯿتﯿک 

آب ،بهعنوان يک منبع طبيعی ،از جمله ارزشهاي جغرافيايی بسيار مهم در سطح جهان است كه بهدليل چهار ويژگی
«كمياببودن»« ،توزيع ناهمگون»« ،غيرقابل جايگزينبودن» ،و «مادة رقابتی بودن» در بين گروههاي انسانی ،جوامع،
و كشورها همواره رقابتآفرين و تنشزا بوده است (سامعی و همكاران .)119 :1922 ،هيدروپليتيک را دانش مطالعة وجوه
سياسی ،اقتصادي ،اجتماعی ،و زيستمحيطی آب تعريف كردهاند كه هدف آن ارتقاي ثبات سياسی ،توسعة پايدار
اقتصادي و زيستمحيطی در مقياسهاي محلی ،ملی ،منطقهاي ،و جهانی است (سامعی و همكاران.)110 :1922 ،
درواقع ،هيدروپليتيک تركيبی متوازن از دو واژة آب و سياست است و تأثير و نقشآفرينی منابع آب بر روابط سياسی
كشورها را مطالعه میكند .رابطة آب و سياست در سطح منطقهاي ،سياستهاي بين كشورها درباره تخصيص ،توزيع،
كنترل ،و كيفيت منابع آب است كه میتواند موجب تنش يا همگرايی بين آنها شود (اخباري و همكاران.)911 :1922 ،
منازعه و همكاري در حوضههاي آبريز بينالمللی و استفادة چندگانه از منابع آبهاي فرامرزي باعث میشود هيدروپليتيک
يكی از موارد پيچيده و متضاد شود كه كشورها و جامعة بينالملل در حال حاضر با آن مواجه است (متقی و همكاران،
 .)998 :1921بنابراين ،بهمنظور تبيين نقش و تأثير مسائل آب در مناسبات و روابط سياسی ،اجتماعی ،اقتصادي ،و
زيستمحيطی ميان جوامع انسانی و دولتها در سطوح مختلف (محلی ،ملی ،منطقهاي ،و جهانی) از دانشواژة
هيدروپليتيک استفاده میشود كه خود از شقوق و زيرمجموعة علم ژئوپليتيک محسوب میشود .
ﻫﯿدروپلﯿتﯿکحوضةاروندرود 

در بين مناطق جهان ،بدون ترديد ،بيشترين مسائل هيدروپليتيک را خاورميانه دارد (كمپ و هاركاوي.)188 :1919 ،
مسئلة آب از مهمترين كدهاي ژئوپليتيک عراق است كه در آينده از چالشهاي اصلی سياست خارجی عراق میشود
(هاشمی و همكاران .)11 :1920 ،بنابراين ،يكی از بزرگترين آسيبپذيريهاي عراق محدوديت دسترسی آن به سواحل
آبی است .عمدهترين مسئلة مرزي ،يعنی منازعه بر سر آبراه اروندرود ،بهخصوص براي عراق اهميت استراتژيک دارد .اين
آبراه تنها مسير دريايی حياتی ميان خليج فارس و قلمروهاي داخلی عراق است .عراق اين مسير استراتژيک و حياتی خود
را در معرض آسيبپذيري دائم و گروگان برقراري مناسبات حسنه با ايران میداند (فولر .)12 :1911 ،نظارت بر رودخانة
اروندرود يک هدف عمدة سياسی براي عراق بوده و همين امر سبب كشمكش با ايران طی چند دهة اخير بوده است
(نيرومندفرد و شهيدي .)998 :1921 ،اختالفات بر سر حق حاكميت اروندرود پيشينهاي طوالنی دارد و همواره يكی از
كانونهاي زد و خورد ميان دو كشور همسايه بوده است .منشأ اختالف قرارداد  1111براي مرز آبی اروندرود بين دولت
ايران و عثمانی است كه بهموجب آن سراسر اين آبراه برخالف عرف معمول تحت حاكميت امپراتوري عثمانی درآمد .در
حالی كه بر مبناي عرف بينالملل ،تعيين حاكميت در چنين رودهايی عميقترين نقطة رود است و كشورهاي ساحلی در
اعمال حاكميت و بهرهبرداري داراي حق مساوياند (صادقيان .)19 :1911 ،در روابط ايران و عراق میتوان به قرارداد
 1210الجزاير اشاره كرد كه مهمترين مسئله نقش رودخانة اروند است و نظارت بر رودخانة اروندرود هميشه هدف عمدة
سياسی عراق بوده و همين امر سبب كشمكش با ايران طی چند دهة اخير بوده است (سامعی و همكاران.)119 :1922 ،
اگرچه حضور اكثريت شيعی در رأس حاكميت به عراق وجه دوگانه میبخشد كه اين دوگانگی بسته به وضعيت عراق
متفاوت خواهد بود .عراق بحرانزده و درگير جنگ داخلی بیتوجه به هويت عربی و چالشهاي ژئوپليتيک به ايران با
نگاه شريک راهبردي مینگرد كه براي مقابله با چالشهاي امنيتی به او كمک میكند .با وجود اين ،به هويت ملی و
انزواي ژئوپليتيک خود واكنش نشان میدهد و براي تحكيم و تقويت آن برنامهريزي میكند .اما عراق پس از بحران
داخلی (با حفظ جغرافيايی فعلی) ،كه شيعيان حاكميت را در اختيار دارند ،عراقی است كه نه يک شريک راهبردي و نه
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دشمن ايران محسوب میشود؛ بلكه عراقی كه به رقيب استراتژيک ايران تبديل شده رقابتی راهبردي با ايران خواهد
داشت و در صدد است براي نيل به اهداف ملی و تأمين حداكثري منافع خود از شاخصهاي ژئوپليتيک رقابتپذير خود
بهعنوان اهرمی براي فشار بر جمهوري اسالمی ايران استفاده كند .ژئوپليتيک نفت و درآمدهاي عظيم حاصل از فروش
منابع نفتی براي توسعة عراق ،تأكيد بر هويت عربی در اجالسها و نشستهاي طرفين ،حفر كانال به طول پنجاه كيلومتر
در عمق منطقة بصره كه داراي ظرفيت كشتيرانی است و نفتكشها با قابليت پهلوگيري در اين بندرها ظرفيت بسط
ژئوپليتيک عراق را دارند و نمونههاي مشابه از زمينههاي شكلگيري رقابت راهبردي ميان عراق و ايران است كه
پيشبينی میشود در آينده داراي آثار مستقيم بر امنيت ملی ايران باشد (هاشمی و همكاران .)11 :1920 ،درحقيقت،
وضعيت خاص ژئوپليتيک عراق میتواند به چالش امنيتی ايران تبديل شود .تأثير اين عامل در كنار ايدئولوژي و رهبري
در مقاطع تاريخی نوسان داشته ،ولی بهطور تقريبی از عوامل تعيينكنندة سياست خارجی عراق بوده است .وجود منابع
عظيم نفتی ،چالش دسترسی به آبهاي آزاد ،وجود مرزهاي طبيعی و تحميلی با همسايگان ،اختالف در استفاده از
رودهاي مشترک و اقوام و مذاهب مختلف در اين كشور از شاخصهاي چالشی عراق است كه داراي اثر منفی بر امنيت
ملی ايران است .تاريخ عراق نشان داده است كه شرايط ويژة ژئوپليتيک عراق ،فارغ از نوع حكومت اين كشور ،همواره از
عوامل تعيينكنندة سياست خارجی اين كشور بوده است (هاشمی و همكاران.)11-18 :1920 ،
مﺎتﺮيس( )SWOT

اين ماتريس يكی از ابزارهاي مهم است كه میتواند مقايسة اطالعات را ممكن سازد .چهار نوع راهبرد بر مبناي نقاط
قوت و ضعف و فرصتها و تهديدات از آن استخراج میشود:
 .1اگر سازمان در شرايطی است كه نقاط ضعف قوي و تهديدات هم باالست ،راهبرد اتخاذي بايد به سمت كاهش
نقاط ضعف باشد .در اين شرايط سازمان بايد نقاط ضعف را كاهش دهد و از تهديدات پرهيز كند؛
 .9اگر سازمان در شرايطی است كه نقاط قوت باال و تهديدات محيطی نيز باالست ،راهبرد اتخاذي بايد در جهت
استفاده از نقاط قوت براي برخورد با تهديدات باشد .در اين شرايط سازمان بايد براي دوري از تهديدات از نقاط قوت
استفاده كند؛
 .9اگر سازمان در شرايطی است كه نقاط ضعف باال و فرصتهاي محيطی نيز باالست ،راهبرد اتخاذي بايد در جهت
كاهش نقاط ضعف با استفاده از فرصتها باشد .در اين شرايط سازمان با بهره جستن از فرصتها نقاط ضعف را بايد از
بين ببرد؛
 .1اگر نقاط قوت و فرصت محيطی باالست ،راهبرد سازمان بايد طوري اتخاذ شود كه بر مبناي نقاط قوت بتوان از
فرصتهاي محيطی استفاده كرد .سازمان بايد با بهرهجستن از نقاط قوت درصدد بهرهبرداري از فرصتها برآيد (ديويد،
.)988-981 :1921
راﻫبﺮد 

مقصود از تدوين راهبرد اين است كه مأموريت شركت يا سازمان تعيين شود؛ عواملی كه در محيط خارجی سازمان را
تهديد میكند يا فرصتهايی را كه بهوجود میآورند شناسايی شوند؛ نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان شناسايی شوند؛
اهداف بلندمدت تعيين شوند و پس از درنظرگرفتن راهبردهاي گوناگون راهبرد مناسب براي ادامة فعاليت تعيين شود
(ديويد .)90 :1921 ،پس از جنگ جهانی دوم نياز به مفهوم برنامهريزي راهبردي بيشتر احساس شد .سازمانها و
بنگاه هاي اقتصادي از يک محيط به نسبت ثابت و بدون تغيير با محيطی پوياتر و با تغييرات سريع مواجه شدند .از مزاياي
اين مدل استفادة آسان و قابل فهم بودن براي همگان ،قابليت استفاده در بسياري از بخشها و جنبههاي برنامهريزي،
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نمايش دادهها بهصورت خالصه اما دقيق ،جلوگيري از قلمفرسايی ،انعطافپذيري ،و سرعت در اجراي آن است (كردي و
قصابزاده لنگري.)1920 ،
تصﻤﯿمگﯿﺮيچندمعﯿﺎره 


تصميمگيري چندمعياره 1براي انتخاب بهترين گزينه از بين گزينههاي موجود با توجه به چندين شاخص تصميم بهكار
میرود .فرايند تصميمگيري چندمعياره شامل چهار مسئلة اساسی است :شناسايی و ارزيابی؛ وزندهی؛ انتخاب گزينة برتر
با استفاده از يک روش  MCDM؛ تحليل حساسيت و انتخاب گزينة نهايی (ميانآبادي و افشار.)10-91 :9111 ،
وزندهی يكی از مهمترين و مشكلترين مراحل تصميمگيري چندمعياره بوده كه میتواند عدم قطعيت قابل توجهی
در فرايند تصميمگيري ايجاد كند (الريچف و مسكوييچ.)091-019 :1220 ،
روشهاي مختلفی براي برآورد وزن نسبی شاخصها وجود دارد .در اين پژوهش با توجه به كيفی بودن ذاتی مسئلة
تصميم از روش ماتريس مقايسات زوجی ،كه توانايی درنظرگرفتن ارجحيتهاي ذهنی تصميمگير را در محاسبة وزن
عوامل دارد ،استفاده شد.
روشتحلﯿلسلسلهمﺮاتبی) (AHP


فرايند تحليل سلسلهمراتبی يكی از جامعترين سيستمهاي طراحیشده براي تصميمگيري چندمعياره است .اين تكنيک
امكان فرمولهكردن مسئله را بهصورت سلسلهمراتبی فراهم میكند و امكان درنظرگرفتن معيارهاي مختلف كمی و كيفی
را در مسئله دارد .اين فرايند گزينههاي مختلف را در تصميمگيري دخالت میدهد و امكان تحليل حساسيت روي معيارها
و زيرمعيارها را دارد .همچنين ،اين روش بر مبناي مقايسة زوجی بنا شده كه قضاوت و محاسبات را تسهيل میكند و
ميزان سازگاري و ناسازگاري تصميم را نشان میدهد (هاجكوويچ و همكاران.)9111 ،
تحليل سلسلهمراتبی ،كه يک تكنيک تصميمگيري براي حل مسائل چندمعيارة پيچيده در حوزههاي كاري مختلف است،
روشی قابل انعطاف و كمی براي انتخاب گزينهها براساس عملكرد نسبی آنها نسبت به يک يا چند معيار است (بروشاكی و
مالسوئيز111-922 :9111 ،؛ لينكو .)001-019 :9111 ،مبناي فرايند تحليل سلسلهمراتبی ايجاد ساختار سلسلهمراتبی مسئلة
تصميم و اجراي مقايسات زوجی (دو به دو) توسط خبرگان روي مؤلفههاي هر سطح نسبت به سطح باالتر است.

روشتحقﯿق 
نوع تحقيق انجامپذيرفته از لحاظ هدف و نتيجه كاربردي -توسعهاي است و از لحاظ روش تحقيق تلفيقی از روشهاي
توصيفی -تحليلی و استفاده از روشهاي پيمايشی (مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه) است و گردآوري اطالعات به روش
اسنادي ،كتابخانهاي ،و استفاده از نظر خبرگان است (در پژوهش پيش رو از نظر چهارده نفر از خبرگان آشنا و داراي
زمينة علمی مرتبط با مسائل سياسی -جغرافيايی و روابط بينالملل شامل استادان و دانشجويان مقطع دكتري دانشگاه
تهران كه براي انتخاب نفرات خبره از روش نمونهگيري هدفمند استفاده شده) .به شناسايی عوامل داخلی ) (IFEو
خارجی ) (EFEتأثيرگذار بر هيدروپليتيک اروندرود اقدام شد و شيوة تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از تحليل ماتريس
( (SWOTو فرايند تحليل سلسلهمراتبی ) (AHPاست .شيوه و روند اجراي كار به اين صورت بوده است كه در ابتدا
براساس يافتهها و نتايج پژوهشهاي پيشين مرتبط با موضوع و همچنين ارائة پرسشنامة باز به خبرگان ،عوامل داخلی و
خارجی (قوت ،ضعف ،فرصت ،تهديد) مرتبط با هيدروپليتيک حوضة آبريز اروند تعيين و در ادامه از طريق توزيع
پرسش نامه ميان خبرگان ميزان اهميت و ضريب تأثير هر كدام از عوامل براي محيط داخلی و خارجی جداگانه تعيين شد
)1. Multi Criteria Decision Making (MCDM
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و در ادامه براساس نتايج بهدست آمده از دو ماتريس ارزيابی عوامل داخلی و خارجی نمودار تجزيه و تحليل SWOT

بهمنظور تعيين استراتژي مربوط ترسيم شد و در گام بعدي به تعيين راهبردهاي اساسی ( )Grand Strategiesو
درنهايت با استفاده از نظر خبرگان و براساس روش مقايسات زوجی به وزندهی راهبردهاي بهدستآمده و اولويتبندي
آنها با استفاده از نرمافزار  Expert Choiceاقدام شد.

بحثويﺎﻓتهﻫﺎ 

عواملمحﯿطی(داخلیوخﺎرﺟی)مؤثﺮدرﻫﯿدروپلﯿتﯿکاروند 

در گام نخست با استفاده از مصاحبة خبرگی عوامل تأثيرگذار محيط داخلی ( 2مورد نقاط قوت و  11مورد ضعف) و محيط
خارجی ( 1مورد فرصتها و  19مورد تهديدات) مطابق جدول  9احصا شد .سپس ،براي نمرهدهی و يافتن ضرايب اهميت
مؤلفهها ،پرسشنامههاي پاسخ بستة تحليل كمی ماتريس عوامل داخلی ) (IFEو خارجی ) (EFEبين خبرگان توزيع و
ميزان تأثير و ضريب اهميت هر عامل جداگانه مشخص شد .روايی پرسشنامه با استفاده از نظر خبرگان تأييد شد و
پايايی آن با استفاده از روش آلفاي كرونباخ آزمايش شد كه با توجه به نتيجه (19درصد) مورد تأييد است.
ﺟدول.5عواملمحﯿطی(داخلیوخﺎرﺟی)مؤثﺮدرﻫﯿدروپلﯿتﯿکاروند 
نقﺎطﻓﺮصت 

نقﺎطقوت 
R

عﺎمل 
نيروي دريايی قدرتمند ايران (برتري نسبت به عراق)
اتحاد ملی و يكپارچگی سرزمينی ايران
برتري روحيه و عرق ملی ايران نسبت به عراق
قدرت ديپلماسی خارجی دولت فعلی
اتحاد و همسويی ايران و روسيه بر سر مناقشات منطقهاي
پيشرفت و دانش هستهاي ايران

1
9
9
1
0
8

1

توان ايران براي ساخت و ساز و كمک اقتصادي در عراق

1

1
2

برتري نسبی جمعيت كشور نسبت به عراق
برتري توان علمی و تحقيقاتی كشور نسبت به عراق

1

1
9
9
1
0
8

R

نقﺎطضعف

نقﺎطتهديد

R

عﺎمل 
دوگانگی بين شيعه و سنی در استانهاي جنوبی ايران از جمله خوزستان
ناسازگاري قشري از اعراب خوزستان با سياستگذاريهاي ناحيهاي دولت
عدم مشاركت و بهكارگيري اعراب خوزستان در پستهاي مديريتی استانی و
كشوري
نارضايتیهاي عمومی در منطقه بهعلت وجود ريزگردها و آلودگیها
عدم اجراي صحيح طرح آمايش سرزمينی در مناطق مرزي و استان خوزستان
توان پايين مديريتی در كشور
توان پايين ايران در جذب سرمايه و گردشگر در صنعت گردشگري
توان پايين ايران در برنامهريزي و مديريت در حوزة منابع طبيعی و محيط زيست

1
0
8
1
1

2

ناكارآمدي بنادر استان خوزستان و سهم كم آنها در تجارت

2

11

فرسودگی و استهالک تجهيزات نظامی ارتش
فرسودگی و استهالک پااليشگاهها و تجهيزات نفتی كشور بهعنوان مبنا و اساس
و پشتوانة تأمين اقتصادي

11

1
9
9
1
0
8
1
1

11

عﺎمل 
وجود پايگاه شيعيان در عراق همسو با ايران
نفوذ سياسی و نظامی ايران در عراق
عدم تجانس قوميتی در عراق
اختالف سرزمينی عراق با كويت
اختالفات جديد تركيه با امريكا و همسويی با ايران و روسيه
همكاري ايران و عراق بر سر حوضة مشترک آبی
ضعيفشدن عراق بهعلت وقوع جنگ داخلی و تالش براي تصاحب قدرت ميان
گروههاي مختلف در كشور
اروندرود تنها مسير رسيدن عراق به درياست

R

عﺎمل 
حضور امريكا در خليج فارس و عراق
اتحاد كشورهاي حوزة جنوب خليج فارس و همسو نبودن ديدگاه آنان با ايران

9

ظرفيت توليد دوبرابري نفت عراق نسبت به ايران
تالش براي تغيير نام اروندرود به شطالعرب و خليج فارس به خليج عربی
اختالفات قومی و مذهبی (شيعه و سنی) در بين كشورهاي منطقه
پروژة ايرانهراسی و تبليغات عليه ايران
وابستگی كشاورزي و محيط زيست خوزستان به آب اروندرود
ساخت سد توسط تركيه بر روي دجله و فرات
متخاصمبودن كشور عراق و عدم نرمش در مذاكرات دوجانبه در صورت كسب توان
و قدرت اقتصادي و نظامی برتر (بر اساس تجربيات گذشته)
نداشتن جايگاه و كرسی قدرتمند براي دولت ايران در سازمانهاي بينالمللی
تجهيز و بهروزرسانی تجهيزات نظامی عراق و نوسازي ارتش و عقد قراردادهاي
مختلف خريد تسليحات مدرن
نوسازي و بازسازي پااليشگاهها و تجهيزات نفتی عراق بهعنوان مبنا و اساس و
پشتوانة تأمين اقتصادي عراق

1
9

11
19
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پس از جمعآوري فرمهاي مربوطه ،ميانگين هر عامل (در ستون ميزان تأثير) بهدست آمد .سپس ،به نرمالكردن هر
عامل بهصورت جداگانه اقدام شد و در انتها امتياز (وزن نهايی) هر عامل از ضربنمودن عدد نرمال ستون ميزان تأثير
عامل در عدد ستون ضريب اهميت به شرح جدولهاي  9و  1براي هر دو محيط داخلی و خارجی جداگانه بهدست آمد.
ﺟدول.9مﺎتﺮيسارزيﺎبیعواملداخلی)(IFEﻫﯿدروپلﯿتﯿکاروندرود 
ضﺮيب

امتﯿﺎز 

اﻫﻤﯿت 

(وزننهﺎيی) 
1/100

R

عوامل 

مﯿزانتأثﯿﺮ 

1

نيروي دريايی قدرتمند ايران (برتري نسبت به عراق)

1/1011

9

9

اتحاد ملی و يكپارچگی سرزمينی ايران

1/1129

1

1/901

9

برتري روحيه و عرق ملی ايران نسبت به عراق

1/121

1

1/918

1

قدرت ديپلماسی خارجی دولت فعلی

1/1121

9

1/191

0

اتحاد و همسويی ايران و روسيه بر سر مناقشات منطقهاي

1/111

9

1/111

8

پيشرفت و دانش هستهاي ايران

1/1918

1

1/101

1

توان ايران براي ساخت و ساز و كمک اقتصادي در عراق

1/1118

1

1/991

1

برتري نسبی جمعيت كشور نسبت به عراق

1/1109

1

1/9

2

برتري توان علمی و تحقيقاتی كشور نسبت به عراق

1/1111

9

1/119

11

دوگانگی بين شيعه و سنی در استانهاي جنوبی ايران از جمله خوزستان

1/1801

1

1/180

11

ناسازگاري قشري از اعراب خوزستان با سياستگذاريهاي ناحيهاي دولت

1/1110

1

1/111

19

عدم مشاركت و بهكارگيري اعراب خوزستان در پستهاي مديريتی استانی و كشوري

1/1122

9

1/102

19

نارضايتیهاي عمومی در منطقه بهعلت وجود ريزگردها و آلودگیها

1/1111

9

1/191

11

عدم اجراي صحيح طرح آمايش سرزمينی در مناطق مرزي و استان خوزستان

1/1990

9

1/111

10

توان پايين مديريتی در كشور

1/1919

9

1/101

18

توان پايين ايران در جذب سرمايه و گردشگر در صنعت گردشگري

1/1199

9

1/111

11

توان پايين ايران در برنامهريزي و مديريت در حوزة منابع طبيعی و محيط زيست

1/1111

9

1/112

11

ناكارآمدي بنادر استان خوزستان و سهم كم آنها در تجارت

1/1081

1

1/108

12

فرسودگی و استهالک تجهيزات نظامی ارتش

1/1992

1

1/199

1/1811

1

1/1811

91

فرسودگی و استهالک پااليشگاهها و تجهيزات نفتی كشور بهعنوان مبنا و اساس و
پشتوانة تأمين اقتصادي
جمع كل

9/08

چنانچه در اين ماتريس مالحظه میشود ،جمع كل امتياز (وزن نهايی) عوامل محيط داخلی عدد  9/08بهدست آمد.
درست است كه اين عدد بزرگتر از  9/0است ،با اين تفاوت و اختالف اندک نشاندهندة اين مطلب است كه با
درنظرگرفتن عوامل محيط داخلی ايران مزيت قابل توجهی نسبت به رقيب ندارد؛ اما در موضع ضعف نيز نيست.
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ﺟدول.4مﺎتﺮيسارزيﺎبیعواملخﺎرﺟی)(EFEﻫﯿدروپلﯿتﯿکاروندرود 
مﯿزان

ضﺮيب

امتﯿﺎز 

تأثﯿﺮ 

اﻫﻤﯿت 

(وزننهﺎيی) 

1

1/918
1/901

R

عوامل 

1

وجود پايگاه شيعيان در عراق همسو با ايران

1/121

9

نفوذ سياسی و نظامی ايران در عراق

1/1129

1

9

عدم تجانس قوميتی در عراق

1/1122

1

1/912

1

اختالف سرزمينی عراق با كويت

1/1918

9

1/119

0

اختالفات جديد تركيه با امريكا و همسويی با ايران و روسيه

1/1199

9

1/198

8

همكاري ايران و عراق بر سر حوضة مشترک آبی

1/1121

9

1/191

1/111

1

1/111

1

اروندرود تنها مسير رسيدن عراق به درياست

1/1118

1

1/991

2

حضور امريكا در خليج فارس و عراق

1/1111

9

1/191

11

اتحاد كشورهاي حوزة جنوب خليج فارس و همسو نبودن ديدگاه آنان با ايران

1/1109

1

1/110

11

ظرفيت توليد دوبرابري نفت عراق نسبت به ايران

1/1811

1

1/181

19

تالش براي تغيير نام اروندرود به شطالعرب و خليج فارس به خليج عربی

1/1919

9

1/108

19

اختالفات قومی و مذهبی (شيعه و سنی) در بين كشورهاي منطقه

1/1110

1

1/111

11

پروژة ايرانهراسی و تبليغات عليه ايران

1/1081

9

1/119

10

وابستگی كشاورزي و محيط زيست خوزستان به آب اروندرود

1/1990

9

1/111

18

ساخت سد توسط تركيه بر روي دجله و فرات

1/1011

9

1/119

1/1992

1

1/199

1/1111

9

1/112

1/1801

1

1/180

1/1111

1

1/111

1

11
11
12
91

ضعيفشدن عراق بهعلت وقوع جنگ داخلی و تالش براي تصاحب قدرت ميان
گروههاي مختلف در كشور

متخاصمبودن كشور عراق و عدم نرمش در مذاكرات دوجانبه در صورت كسب توان و
قدرت اقتصادي و نظامی برتر (براساس تجربيات گذشته)
نداشتن جايگاه و كرسی قدرتمند براي دولت ايران در سازمانهاي بينالمللی
تجهيز و بهروزرسانی تجهيزات نظامی عراق و نوسازي ارتش و عقد قراردادهاي
مختلف خريد تسليحات مدرن
نوسازي و بازسازي پااليشگاهها و تجهيزات نفتی عراق بهعنوان مبنا و اساس و
پشتوانة تأمين اقتصادي عراق
جمع كل

9/09

همانطوركه مشاهده میشود ،جمع كل امتياز (وزن نهايی) عوامل محيط خارجی عدد  9/09است كه بيانگر اين
حقيقت است كه در حال حاضر برآيند فرصتها و تهديدات موجود در محيط بيرونی يكديگر را خنثی كرده و درست است
كه تهديدات بحرانزا نيستند ،فرصت خاص و طاليی نيز وجود ندارد.
نﻤودارتجزيهوتحلﯿل SWOT

نتايج بهدستآمده از دو ماتريس ارزيابی عوامل داخلی و خارجی را میتوان بهصورت شكل  9ارائه داد .بايد توجه داشت
نقطة تقاطع دو خط  IFEو  EFEعدد  9/0است .با توجه به وزن نهايی بهدستآمده ،عدد  9/08براي عوامل محيط داخلی
و عدد  9/09براي عوامل محيط خارجی مختصات نقطة دو عدد (وزنهاي نهايی) بهدستآمده در ناحية تهاجمی ماتريس
قرار میگيرد .همچنين ،استراتژيهاي مربوط به هر محدوده نيز در شكل  9نشان داده شده است:
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IFE

استﺮاتژيﻫﺎيتهﺎﺟﻤی


استﺮاتژيﻫﺎيرقﺎبتی

EFE

استﺮاتژيﻫﺎيمحﺎﻓظهکﺎر



استﺮاتژيﻫﺎيتداﻓعی


ﺷكل.5مﺎتﺮيسارزيﺎبیموﻓقﯿتواقداماستﺮاتژيک 

همانطوركه از نتايج برآمد ،مختصات بهدستآمده از دو ماتريس  IFEو  EFEدر ناحية اول نمودار (استراتژيهاي
تهاجمی) قرار گرفته؛ اما بسيار به مركز نزديک است .بنابراين ،استفاده از استراتژيهاي تهاجمی در اين حالت بسيار
معقول ني ست .زيرا درست است كه ايران از نظر محيط داخلی و خارجی داراي مزيت نسبت به رقيب خود است ،اين
مزيت بسيار چشمگير نيست.
راﻫبﺮدﻫﺎياحصﺎﺷده 

در ادامه و در قدم نخست اقدام به احصاي راهبردهاي زوجی ايران در قبال هيدروپليتيک اروندرود با استفاده از جلسة
طوفان فكري پرداخته شد .راهبردهاي احصاشدة زوجی از اين جلسه به شرح جدول  0است:
ﺟدول.2راﻫبﺮدﻫﺎياولﯿه(زوﺟی)احصﺎﺷده 
راﻫبﺮدﻫﺎي SO
S1O7
S7O2
S4O4
S9O6

برعهدهگرفتن تأمين امنيت اروندرود توسط نيروي دريايی ايران و عدم اجازه به نيروهاي مسلح دريايی ديگر قدرتها براي ورود به اين
منطقه
عقد پيمانهاي تجاري و اقتصادي با عراق جهت بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده و كمتوسعة عراق و كمک به تأمين و برقراري
امنيت در عراق
استفاده از توان و ظرفيت ديپلماسی كشور جهت كمک به حل اختالفات عراق با كشورهاي همساية خود
استفاده از توان و ظرفيت علمی كشور جهت همكاري و تبادل علمی با عراق در راستاي حل مسائل حوضههاي آبی مشترک بهخصوص
مشكالت زيستمحيطی
راﻫبﺮدﻫﺎي ST

S5T1
S4T2
S6T9
S9T11-12

مشاركت ايران با روسيه جهت برقراري و تأمين امنيت منطقة خليج فارس و مقابله با نفوذ و تأثير امريكا در تحوالت منطقه
استفاده از توان و ظرفيت ديپلماسی كشور جهت مذاكره با كشورهاي عربی حوزة جنوبی خليج فارس و رفع نگرانیها و مشكالت فی
مابين
سرمايهگذاري و تالش در راستاي رشد و ارتقاي دانش و توان هستهاي كشور جهت مقابله با تهديدات احتمالی آتی متصور از ناحية عراق
استفاده از ظرفيت و توان علمی و تحقيقاتی كشور جهت توسعه و نوسازي صنايع نظامی و تجهيزات نفتی و پااليشگاهی كشور
راﻫبﺮدﻫﺎي WO

W4O6
W9-7O8
W10O5

همكاريهاي مشترک زيستمحيطی با عراق در زمينة مشكالت زيستمحيطی (ريزگردها و آلودگیها)
بازسازي و احياي بنادر استان خوزستان با مشاركت عراق و استفادة ترانزيتی دو كشور از بنادر فوق
برگزاري مانورهاي نظامی مشترک با تركيه و همكاريهاي تجهيزاتی نظامی
راﻫبﺮدﻫﺎي WT

W1-7T5
W10-11T9-1112

W2-3-5T2-4-6

ايجاد بستر و زمينة برگزاري مراسم و جشنهاي مذهبی قوميتی در شهرهاي مرزي خوزستان و عراق
تأكيد به دولتمردان براي توجه ويژه و برنامهريزي و سرمايهگذاري در بخشهاي تجهيزات اقتصادي و نظامی
تأكيد به دولتمردان براي اجراي صحيح و اصولی طرحهاي آمايش سرزمينی و بهكارگيري اعراب در مناسب استانی و كشوري
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در ادامه با توجه به راهبردهاي زوجی فوق و تركيب و تلفيق آنها اقدام به ارائة راهبردهاي اساسی

( Grand

 )Strategiesبه شرح جدول  8شد:
ﺟدول.1راﻫبﺮدﻫﺎياسﺎسی( )Grand Strategies
راﻫبﺮدﻫﺎياسﺎسی( )Grand Strategies

R
A1

A2

A3

برعهده گرفتن تأمين امنيت اروندرود و خليج فارس توسط نيروي دريايی ايران و با مشاركت روسيه جهت كاهش نفوذ و دخالت امريكا و ساير
قدرتهاي فرامنطقهاي در امور منطقه و كنترل ترددهاي دريايی
عقد پيمانهاي تجاري و اقتصادي با عراق جهت بازسازي و نوسازي (توسعه) مناطق جنگزدة عراق با بهرهگيري از توان و ظرفيت علمی و
فنی كشور در راستاي تشويق و همسوكردن كشور عراق به مشاركت در حل مسائل و مشكالت زيستمحيطی بهخصوص ريزگردها
استفاده از توان و ظرفيت ديپلماسی كشور جهت حل اختالفات مرزي عراق با همسايگان و مذاكره با كشورهاي عربی حوزة جنوبی خليج
فارس در راستاي كاهش مشكالت و بدبينیها و نگرانیهاي فی مابين
تأكيد به دولتمردان جهت توجه ويژه و اختصاص بودجة مناسب در راستاي ارتقا و توسعة صنايع و تجهيزات زيربنايی و استراتژيک اقتصادي،

A4

هستهاي ،و نظامی كشور با استفاده از ظرفيتها و توان علمی و فنی و دانشگاهی درون كشور در راستاي دستيابی به توازن و برتري نسبی
نسبت به عراق

A5

تأكيد به دولتمردان جهت بازنگري اساسی و اجراي صحيح و اصولی و علمی طرحهاي آمايش سرزمينی و مشاركت بيشتر اعراب خوزستان در
مناصب استانی و كشوري در راستاي ايجاد رضايت و همدلی و همگرايی اقوام و مذاهب در كشور
بازسازي و احياي بنادر استان خوزستان با مشاركت و سرمايهگذاري كشورهاي تركيه و عراق و استفادة ترانزيتی سه كشور از بنادر فوق در

A6

راستاي ايجاد همگرايی و همكاريهاي منطقهاي


اولويتبنديراﻫبﺮدﻫﺎ 


در ادامه با استفاده از فرايند تكنيک تحليل سلسلهمراتبی  AHPبه اولويتبندي راهبردهاي احصاشده اقدام شد كه ساختار
سلسلهمراتبی مسئلة تصميمگيري به شرح شكل  9است .در اين شكل  A1…6بهترتيب بيانگر راهبردهاي اساسی

( Grand

 )Strategiesاست.

تصﻤﯿمگﯿﺮي 

سﺎختﺎرسلسلهمﺮاتبی(درختی)مسئلة

ﺷكل.9

ذكر اين نكته الزم است كه از طريق مصاحبه با خبرگان و كارشناسان ،گزينههاي هر سطح از درخت تصميم
بهصورت دو به دو با توجه به معيار سطح باالتر خود توسط خبرگان مقايسة نسبی شد و عددي بين  1تا  2مطابق با طيف
ليكرت  2ارزشی (جدول  )1دريافت شد 1« .به معناي اهميت يكسان 2 ،... ،به معناي كامالً ارجح» اين كار در ماتريسی
با عنوان ماتريس مقايسات زوجی انجام گرفت .شكل  1نشاندهندة اهميت نسبی معيارهاي كلی از ديدگاه خبرگان است.
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دودويیﺷﺎخصﻫﺎ

ﺟدول.1ﺟدولنهکﻤﯿتیمقﺎيسة
امتﯿﺎز 

توضﯿح 

تعﺮيف 

1

Equally
Preferred

اهميت مساوي

در تحقق هدف ،دو شاخص اهميت مساوي دارند.

9

Moderately
Preferred

اهميت اندكی
بيشتر

تجربه نشان میدهد كه براي تحقق هدف اهميت  iاندكی بيشتر از  jاست.

0

Strongly
Preferred
Very
strongly
preferred
Exteremely
Preferred
Intermediate
values

اهميت بيشتر

تجربه نشان میدهد كه براي تحقق هدف اهميت  iبيشتر از  jاست.

اهميت خيلی
بيشتر

تجربه نشان میدهد كه براي تحقق هدف اهميت  iاندكی خيلی بيشتر از  jاست.

اهميت مطلق

اهميت خيلی بيشتر  iنسبت به  jبهطور قطعی به اثبات رسيده است.

ترجيحات بينابين

هنگامی كه حالت ميانه وجود دارد.
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در ادامه مقايسات زوجی ،با كمک آراي خبرگان اخذ و در نرمافزار

Expert Choice

وارد گرديد .شكل  1بيانگر

متوسط قضاوتهاي زوجی خبرگان و نرخ ناسازگاري 1مقايسة زوجی اين معيارهاست كه عدد  1/10را نشان داده و با
توجه به اينكه اين مقدار كوچکتر از  1/1است ،دقت قابل قبول اين مقايسة زوجی تأييد میشود.

مقﺎيسﺎتزوﺟیدرنﺮماﻓزارExpert Choiceونﺮخنﺎسﺎزگﺎريحﺎصله

ﺷكل.4

ذكر اين نكته الزم است كه در اين نرمافزار محاسبات به روش بردار ويژه صورت پذيرفته و وزن نهايی هر يک از
راهبردهاي احصاشده محاسبه گرديده است .نتايج حاصله از محاسبات روش تحليل سلسلهمراتبی و وزن نهايی راهبردها
مطابق شكل ( 0خروجی نرمافزار  )Expert Choiceاستخراج شد.

اوزاننهﺎيیراﻫبﺮدﻫﺎياحصﺎﺷدهدرخﺮوﺟینﺮماﻓزار 

ﺷكل.2

همانطوركه در شكل  0مشخص است ،راهبرد  A4بيشترين وزن ( )1/119را به خود اختصاص داده و داراي بيشترين
اهميت است .بنابراين ،راهبرد «تأكيد به دولتمردان جهت توجه ويژه و اختصاص بودجة مناسب در راستاي ارتقا و توسعة
صنايع و تجهيزات زيربنايی و استراتژيک اقتصادي ،هستهاي ،و نظامی كشور با استفاده از ظرفيتها و توان علمی و فنی

1. Inconsistency Rate
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بهعنوان اولويتدارترين و
و دانشگاهی درون كشور در راستاي دستيابی به توازن و برتري نسبی نسبت به عراق» 
مؤثرترين راهبرد هيدروپوليتيک اروندرود معرفی شده و درخور توجه و سرمايهگذاري جدي مسئوالن ذيربط است.
همچنين ،رتبهبندي نهايی ساير راهبردها بهترتيب اولويت برابر جدول  1است.
اولويتبندينهﺎيیراﻫبﺮدﻫﺎيﻫﯿدروپولﯿتﯿکاروندرود 
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نتﯿجهگﯿﺮي 

با توجه به نتايج بهدستآمده از پژوهش و فرضية مطرحشده با عنوان «با توجه به همسويی و نزديكی و روابط متقابل
ميان دولت حال حاضر عراق با ايران ،تعامل و محافظهكاري مؤثرترين راهبرد هيدروپليتيكی ايران در حوضة آبريز اروند
است» اين فرضيه رد میشود .منتها اگرچه براساس نتايج و نظر خبرگان و كارشناسان امر ،استراتژي كشور در شرايط
فعلی در قبال هيدروپليتيک اروندرود در برابر عراق راهبرد تهاجمی است ،منتها بهعلت قرارگرفتن در مرز ناحية  SOدر
ماتريس

SWOT

بسيار به مركز نزديک است .بنابراين ،استفاده از استراتژيهاي تهاجمی در اين حالت بسيار معقول

نيست؛ زيرا درست است كه ايران از نظر محيط داخلی و خارجی داراي مزيت نسبت به رقيب خود يعنی كشور عراق
است ،اين مزيت بسيار چشمگير نيست .بنابراين ،با توجه به اينكه بررسی سير تاريخی رفتار كشور همسايه (عراق) و
همچنين جغرافياي خاص آن كشور و محدوديت در دسترسی به آبهاي آزاد و خليج فارس بيانگر آن است كه در صورت
كسب برتري عراق در زمينههاي اقتصادي و نظامی در برابر ايران میتواند بهعنوان تهديدي بالفعل براي كشورمان مطرح
شود ،در گام نخست اصلح است دولتمردان كشورمان ،ضمن توجه ويژه و اختصاص بودجة مناسب در راستاي ارتقا و
توسعة صنايع و تجهيزات زيربنايی و استراتژيک اقتصادي ،هستهاي ،و نظامی كشور با استفاده از ظرفيتها و توان علمی
و فنی و دانشگاهی درون كشور در راستاي دستيابی به توازن و برتري نسبی نسبت به عراق اقدام كنند و در گام دوم
مسئوالن و مقامات دولتی ايران بايد در قالب رويكرد همتكميلی با تدبير و سياست و اتخاذ ديپلماسی هوشمندانه سعی در
گسترش روابط دوجانبه با عراق و توسعة مناطق و نواحی حوضة آبی مشترک اروند نمايند.
با توجه به اينكه راهبرد همتكميلی الگو و چارچوبی براي حل و فصل مسائل و معضالت مكانهاي جغرافيايی است و
فرض بنيادي در اين رهيافت مبتنی بر وجود تفاوت و نابرابري ميان مكانهاي جغرافيايی است كه در همين ارتباط كشور
عراق بهدليل وضعيت جغرافيايی خاص خود در دسترسی آسان و راحت به آبهاي آزاد در مقاطع خاص تاريخی سعی در
برطرفنمودن اين معضل جغرافيايی كرده كه ماحصل آن ايجاد تنش و درگيري با دو كشور همساية خود (ايران و كويت)
بوده ،بر مبناي راهبرد همتكميلی ،بايد توسعة حوضة آبی اروندرود با مشاركت كشور عراق در دستور كار دستگاه
ديپلماسی و سياست خارجی ايران قرار گيرد و به شناسايی زمينههاي تعامل و همكاري و مشاركت دو كشور براساس
چهار حوزه رهيافت همتكميلی (سياسی ،اقتصادي ،امنيتی ،و فرهنگی) اقدام شود تا اين نقص جغرافيايی و محدوديت
عراق تا حد ممكن برطرف شود .به همين منظور مقامات و مسئوالن امر بايد زمينههاي ايجاد انگيزه و رغبت در دولت
عراق را جهت مشاركت در مديريت و بهرهبرداري از حوضة آبی مشترک اروندرود فراهم كنند .همچنين ،در گام بعدي با
توجه به حساسيت و موقعيت استراتژيک رودخانة اروندرود و تأثير آن بر روابط خارجی دو كشور دستگاه ديپلماسی و
سياست خارجی كشور میبايست با تشكيل كارگروهی ويژه و انجامدادن مذاكرات منظم با دولتهاي عراق و تركيه
راهكارهاي تعامل و بهرهگيري چندجانبة هرچه بيشتر از ظرفيتهاي اين حوضة آبی را بررسی كند و با رايزنی و تعامل با
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كشور تركيه به عنوان كشوري تأثيرگذار در تأمين ميزان آب ورودي به اروندرود با توجه به پروژههاي عظيم سدسازي اين
كشور و تأثير بر دبی آب ورودي به توافقی رسمی و قانونی جهت تجديدنظر در سدسازيهاي گسترده و نحوة تأمين و
ميزان ورود آب به رودخانة اروندرود دست يابد .بنابراين ،در قالب رويكرد همتكميلی ،كشورهاي حوضة اروند نقش مؤثري
در حل وفصل اختالفات و كشمكشهاي موجود خواهند داشت و بهدنبال آن فضايی از صلح ،ثبات ،و امنيت پايدار
جايگزين رقابت و ناامنی خواهد شد.

پﯿشنهﺎدپژوﻫشی 
پيشنهاد میشود در پژوهشهاي آتی ،ضمن احصاي پيشرانها و عوامل تأثيرگذار بر هيدروپليتيک حوضة آبريز اروند ،با
استفاده از نرم افزار سناريونويسی ويزارد سناريوهاي محتمل تأثير هيدروپليتيک اروندرود بر روابط ايران و عراق تدوين
شود.

سپﺎسگزاري 
نويسندگان بر خود الزم میدانند از داوران گرانقدر ،كه با ارائة آراي علمی و ارزندة خود موجب غنا و ارتقاي سطح علمی
پژوهش حاضر شدند ،تشكر و قدردانی نمايند.
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