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Abstract
About 80 countries with over 1.1 billion populations don’t have regular
access to healthy freshwater resources. According to Organization for
Economic Co-operation and Development findings (OECD), due to the
excessive usage and climate changes, lots of freshwater resources will be
disappeared by 2030; therefore over 3.9 billion people all over the world will
face a fresh water shortage. Lack of water resources will cause political,
social and economic crisis and will also result in extensive migrations and
finally triggers regional conflicts. One outcome of the colonization of
tsarism and then the Soviet era was destroying natural infrastructures
including water resources (e.g. drying the Aral Sea), creating marginal areas,
and making Central Asian countries a single product economy. The single
product agricultural industry in the Central Asian socialist economy
completely depends on the irrigation system. To irrigate cotton planting
farms in Turkmenistan, Uzbekistan, and Kazakhstan, more than 90 percent
of existing water supplies being used. This amount becomes more
catastrophic where in some areas, about 10.000 cubic meters of water were
used for every hectare of the cotton farm. After the independence, this
competition continued between 5 Central Asian countries. Increasing cotton
production in Turkmenistan and Uzbekistan made these two countries
pioneers in the world. Between 2004-2005, these two countries accounted
for 65 percent of the world’s cotton production. This policy in the agriculture
industry results in severe depletion of farms, excessive use of chemical
fertilizer as well as a reduction in cotton production in the last ten years, so
this reduction in addition to population growth, makes these 5 Central Asian
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countries import food products. Decreasing freshwater quality, increasing
the amount of salt in the soil, and farms salinity along with fast population
growth were some causes of appearing marginal areas in Central Asian
countries. Marginal areas because of the lack of social, educational, healthy,
and cultural services and facilities are a place for future crises. Based on the
World Council’s estimates about International Panel on Climate Change
(IPCC) studies, Central Asia is among areas that are severely affected by
water shortages; the drying of the Aral Sea was a disaster and some parts of
Central Asia were depopulated. Based on World Bank predictions, water
shortages in this area will reach 25 to 30 percent by 2050 and it is also
predicted that the population of Central Asia will increase to 90 million. It
shows that we should expect a different crisis in Central Asia in which the
results will be expanded all over the area including the Middle East, Europe
and Central Asia. On the other hand, the area is located at the crossroads of
international interests in the new geopolitical and geo-economic conditions
which were created in the last decade of the twentieth century. From then on,
it has highlighted the importance of this region in political stability and
global security. In new conditions, Germany was always trying to find a
suitable place to increase its economic and political presence in the region.
At the beginning of 1990’s, political leaders of Germany showed some signs
of independence of action in foreign policy by adopting a multilateral policy
in the international system and gradually approaching other centers of
powers; to this end, areas such as Central Asia became a place to show the
power and the economic, commercial and almost political presence of
Germany. On the other hand, political and security conditions in Afghanistan
and their effect on multiple crises in Central Asia as well as conflicts among
Ukraine and Russia and its effect on the gas transmission to Europe
increased the importance of Kazakhstan and Turkmenistan. Germany as the
biggest industrial unit in the European Union is the most important exporter
of technology and industrial goods. Because of the dilapidated economic and
production structure left from the Soviet Union, Central Asian countries
have the potential needs to accept technology and Germany’s investment in
different sectors. Therefore, during years after independence, Germany tried
to take advantage of these needs and increase its share. But Central Asian
countries tend to face the crisis due to different factors including extremism,
terrorism, drug trafficking, poverty, unemployment, extensive addiction,
tribalism, the unfinished process of state-nation building in these countries,
fragile security and educational structures (intelligence Police), low
legitimate governments based in Central Asia, the intervention of regional
and trans-regional countries including Russia, China and United States and
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the most important factor water storages. A crisis that if remains pervasive,
will not only have social, political, economic and environmental
consequences in Central Asia but also leads to the growth of extremism,
terrorism, increased drug trafficking, disruption in energy flow and
migration to Europe. Also, it poses a serious threat to Germany’s interests,
especially its economic interests in the region. Therefore, Central Asia and
countries within its sphere became of strategic importance to Germany in
various ways, including in diversifying energy demands, economic, trade,
security and cultural resources after the end of the cold war. So, all these
factors have caused concern in German Foreign policy and this country has
tried different measures to manage water resources. According to the
aforementioned items, by using a descriptive-analytical method based on the
theoretical framework of neoliberalism institutionalism, this paper seeks to
investigate German measures to manage water resources in Central Asia and
prevent political and social crisis caused by lack of sustainable management
in the field of vital water resources in Central Asia. The results of this paper
show that despite obstacles such as lack of mutual trust between the
governments, the dominance of some Central Asian countries, low level of
cooperation between 5 countries of the region concerning water resources
management, and a series of structural problems, Germany has been able to
work through multilateral cooperation between institutions and scientific
centers and carry out important and significant measures, both technical and
academic. Data collection in this article is based on library methods.
Keywords: Central Asia, Germany, Neoliberal Institutionalism, Regional
Convergence and Cooperation, Water Resources Management.
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سعيد وثوقی

دانشیار روابط بینالملل ،دانشکدۀ اقتصاد و علوم اداری ،دانشگاه اصفهان

شهروز ابراهيمی
دانشیار روابط بینالملل ،دانشکدۀ اقتصاد و علوم اداری ،دانشگاه اصفهان
(تاریخ دریافت -8201/90/32 :تاریخ تصویب)8200/91/80 :

چکيده
آسیای مرکزی پس از حدود یک قرن انزوا دوباره نهتنها بهدلیل وجود منابع انرژی ،بلکهه بههدلیهل اممیهت
نبود مدیریت منابع آب در حوزۀ منازعات بینالمللی قرار گرفتهه اسهتب باهران کمبهود آب کهه ناشهی از
سیاستمای غلط دوران استعمار تزاریسم و سپس دوران شوروی اسهت از باهرانمهای شهناتتهشهده در
منطقۀ آسیای مرکزی است که این منطقه را در درازمدت و حتی میانمدت میتواند با تطر درگیهریمهای
تونین روبهرو سازدب در این میان بر اممیت مدیریت منابع آب ممهواره از سهوی آلمهان از بهدو اسهتق
کشورمای این منطقه تأکید شده است؛ بهطوری که مدیریت پایدار منطقههای منهابع آب و قهراردادن آن در
مستۀ مرکزی ممکاریمای آلمان با کشورمای آسیای مرکزی ،نشان از اممیهت ایهن موعهور در سیاسهت
تارجی آلمان در این منطقه داردب از اینرو ،در این نوشهتار بها اسهتفاده از رو توصهیفی -تالیلهی و بها
استفاده از چارچوب نظری نهادگرایی نولیبرا  ،بهدنبا پاسخ این پرسش مستیم که آلمان چهه اقهداممهایی
برای مدیریت پایدار منابع آب در منطقۀ آسیای مرکزی انجام داده است؟ نتایج این نوشتار نشان میدمد که
آلمان با وجود موانعی ممچون نبود اطمینان متقابل میان دولتمای حاکم ،برتریطلبی برتی از کشورمای
آسیای مرکزی ،پایینبودن سطح ممکاری میان پنج کشور منطقه در حوزۀ مهدیریت منهابع آب و ممچنهین
مجموعهای از مشک ت ساتتاری ،توانسته است بهوسیلۀ ممکاریمای چندجانبهه میهان نهادمها و مراکهز
علمی ،فنی و دانشگامی و ممچنین کمک به کشورمای آسیای مرکزی در حوزهمهای پیشهگیری و کنتهر
بارانمای آبی ،اقداممای مهم و درتور توجهی انجام دمدب
واژگان اصلی
آسیای مرکزی ،آلمان ،مدیریت منابع آب ،نهادگرایی نولیبرا  ،ممگرایی و ممکاری منطقهایب

 نویسندۀ مسئو
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مقدمه
در حا حاعر حدود مشتاد کشور جهان با جمعیتی بالغ بر  8،8میلیارد نفر به منهابع بهداشهتی
آب شیرین دسترسی منظم ندارندب بر اساس برآوردمای سازمان ممکاری و توسهعۀ اقتصهادی

8

بسیاری از منابع آب شیرین بهدلیل برداشت بیرویه و نیز تغییرمای جوی تا سا  3929از میان
توامند رفتب در این صورت بیش از  0،2میلیارد نفهر در منهاطم ملتلهه جههان بها کمبهود و
باران آب آشامیدنی روبهرو توامند شد ()Kramer, 2009: 5ب به مهوازات دلیهلمهای اقلیمهی و
جوی در کمبود منابع آب شیرین ،باید به نبود مدیریت یا نبود مدیریت در تقسیم این منابع نیهز
اشاره کنیمب کمبود منابع عامل ایجاد بارانمای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و ممچنهین باهران
مهاجرتمای گسترده و عامل برتوردما و منازعهمای منطقههای مهیشهودب کشهورمای آسهیای
مرکزی بهواسطۀ وابستگی شدید به تولیدات تکپایۀ کشاورزی مانند وجود مزارر وسیع کشهت
پنبه ،افزایش بیسابقۀ جمعیت پس از اسهتق

 ،افهزایش تبهدیل مهزارر کشهاورزی بهه منهاطم

مسکونی با وععیت شکنندۀ توسعه و ثبات روبهرو مستندب
مدیریت پایدار منهابع آب در آسهیای مرکهزی یکهی از حهوزهمهای ملتلهه ممکهاری میهان
آلمان و کشورمای آسیای مرکزی را تشهکیل مهیدمهدب شهایان توجهه اینکهه در آسهیای مرکهزی،

اتاادیۀ اروپا 3و آلمان مانند ایاالت متاد ،روسیه و چین بهعنوان بازیگران ژئوپلیتیکی 2ماسهوب
نمیشوند ،اما این بدان معنا نیست که اتاادیۀ اروپا و بهویژه آلمان بهدنبا منافع رامبهردی 4تهود

در آسیای مرکزی نیستندب مجموعهای از مشهک ت مشهترم میهان کشهورمای آسهیای مرکهزی از
جمله در حوزهمای کمبود منابع آب و مدیریت منابع آب شیرین و نوسازی شبکهمای آبرسانی،
کمبود انرژی مصرفی ،بارانمای مایط زیسهتی و سهطح پهایین آمهوز مهای فنهی و مهدیریتی
میتوانند حوزهمایی برای ممکاریما ی گسترده میهان ایهن کشهورما و آلمهان باشهندب بهر اسهاس
برآوردمای بانک جهانی 5و شورای جهانی مطالعات جوی آیپیسیسی 6منطقۀ آسیای مرکزی از

مناطقی است که بهشدت در تأثیر کمبود منابع آبی قرار دارد؛ بهطوری کهه تها سها  3959کمبهود
آب در منطقه به  35تا  29درصد توامد رسید که در صورت نبود مدیریت آن ،مهیتوانهد منطقهۀ
آسیای مرکزی را با تطر درگیریمای تونین روبهرو سهازد

(2018: 176

)Karamzadi,ب بهر ممهین

)1. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD
2. European Union
3. Geopolitics
4. Strategic
5. World Bank
6. International Panel on Climate Change
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آلمان ،رامبرد اتاادیۀ اروپا در آسیای مرکزی به تصویب رسهیدب
اساس ،در سا  3992و با ت
رامبردی که نشان از اممیت رامبردی این منطقهه در سیاسهتمهای فرامنطقههای اتاادیهۀ اروپها و
آلمان داردب در این رامبرد بر مشکل کمبود و مدیریت منابع آب شیرین تأکید شهده اسهتب باه
وجود زمینهمای منازعات بر سر منابع آب شیرین ممواره مورد تأکید مقاممای سیاسی آلمان بهوده
است؛ منازعاتی که میتوانند ثبات شکنندۀ منطقه را برمم زند و تود سهبب گسهتر
مناطم ممجوار ،از جمله اروپا شودب

باهران بهه

رودتانهمای فرامرزی میتوانند یکی از سرچشمهمای تهنشمها و کشهمکشمها و مهم منشهأ
حسن ممجواری و ممکاری شودب در سراسر جهان ،بهطور معمهو کشهورمای واقهع در قسهمت
باالی رود میتوانند بر سرنوشت و روند توسعۀ اقتصادی و اجتماعی کشورمای پهایین رود تهأثیر
بگذارندب آنما میتوانند با تغییر مسیر رود یا تهدید به انجهام آن ،کشهورمای در مسهیر رود را بهه
سمتوسوی سیاستمای مورد نظر تود سوق دمندب بر این اساس ،دسترسی به آب سهالم بهرای
آشامیدن و آبیاری به یکی از سلتترین مسائل در آسیای مرکزی تبدیل شده اسهتب بنهابراین در
این نوشتار میتهوامیم بها اسهتفاده از رو

توصهیفی -تالیلهی و بهر مبنهای چهارچوب نظهری

نهادگرایی نولیبرا  8،اقداممای آلمان در رابطه با مدیریت منابع آب در آسیای مرکزی و پیشهگیری
از بروز بارانمای سیاسی و اجتماعی ناشی از نبود مدیریت پایدار در حوزۀ منهابع حیهاتی آب را
در آسیای مرکزی بررسی کنیمب اط عات را بر مبنای رو

کتابلانهای گردآوری کردهایمب

چارچوب نظري

لیبرا ما 3نقش ویژهای برای نهادمای بینالمللهی قائهل مسهتند و تأکیهد دارنهد کهه بسهیاری از
مسائلی که دولتما توان انجام آن را ندارند میتوان به نهادما واگذار کردب برای نمونه «ارنسهت
ماس» نهادمای بینالمللی و منطقهای را ممتای عروری دولهتمهای مسهتقل مهیدانسهت کهه
ظرفیتشان برای ادامۀ مدفمای رفامی رو به کامش گذاشته استب «رابرت کهومن» و «جهوزف
نای» ممواره بر نقش ماوری بازیگرانی مانند گروه مهای ذینفهوذ ،شهرکتمهای چنهدملیتی و
سازمانمای بینالمللی دولتی و غیردولتی تأکید داشهتهانهد و مهیگوینهد مهیتهوان از نهادمهای
بینالمللی برای افزایش یا تثبیهت مزایهای صهلح ماننهد وابسهتگی متقابهل اقتصهادی و افهزایش
مزینهمای جنگ از راه تنبیه جمعی متجاوز استفاده کرد ()Ghavam, 2010: 70-75ب
1. Neoliberal Institutionalism
2. Liberal
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رابرت کومن مهمترین نظریه پرداز نهادگرایی نولیبرا ماسوب میشودب او با انتشار کتهاب
«قدرت و وابستگی متقابل» در سا  8022شکل نوینی از نههادگرایی ارائهه کهرد کهه تهود وی
ممان اندازه که وامدار لیبرالیسم بود بر واقعگرایی نیهز تکیهه داشهتب کهومن ایهن فهر

مهای

واقعگرایی مانند آنارشیک 8بودن نظام بینالملل و حاکمبهودن اصهل تودیهاری بهر آن ،بهازیگر
اصلیبودن دولت ،یکپارچه و عق نی عملکردن دولتما و وجود رابطه میان ایجاد رژیهممهای
بینالمللی و قدرت را میپذیردب اما کومن برت ف واقعگرایان که بیش از حد بر تعار تأکید
دارند ،میگوید که رژیمما و نهادمای بینالمللی ظرفیت این را دارند تا وععیت آشهوبزدگهی
را کامش دمند

(2011: 64-66

)Moshirzadeh,ب باور پایهای نههادگرایی نهولیبرا ایهن اسهت کهه

ممگرایی در سطحمای منطقهای و جهانی رو به افزایش استب ممچنین بر اساس این رویکهرد،
دولتما بسیار تمایل دارند تا ممکاری تویش را با دیگران توسعه دمنهد ،حتهی اگهر احسهاس
کنند که دولتمای دیگر از این تعامل و ممکاری ،منافع بیشتری نصیبشهان مهیشهودب بهه بیهان
دیگر ،برای نهادگرایان نولیبرا منافع مطلم 3مهمتر از منافع نسهبی 2اسهت کهه نوواقهعگرایهان

4

بهدنبا آن مستند ()Ghavam, 2010: 75ب بازیگران میکوشهند دسهتاوردمای مطلهم تهود را بهه
بیشترین حد برسانند و نسبت به دستاوردمای دیگران بیتفاوت مستند؛ زیرا معتقدند با افزایش
دستاوردما ،دولتما به منافع بیشتری دست مییابند؛ در نتیجه اگر ممکاری سبب افزایش سهود
میشود باید به آن اقدام کرد ()Keohane, 1984: 27ب بنابراین دولتما بهسوی ممکهاری گهرایش
دارند و ت

میکنند موانع موجود در این موعور را کامش و روابط را افهزایش دمنهدب ولهی

برای ایجاد ممکاریما و روابط نیازمند مرکزی برای مدیریت رفتارما مسهتند؛ بنهابراین نهادمها
برای مدیریت ممکاریما و برطرفکردن موانع از جملهه تقلهب و فریهب بها ایجهاد ارتبها و
گستر تعامل که منجر به شفافسازی و آگامی از مدفما میشود ،ایجاد میشوند که نتیجهۀ
این روند ،افزایش ممکاری و ممامنگی در سطحمها و حهوزهمهای ملتلهه توامهد بهود کهه
دستیابی به منافع بهویژه منافع مشترم را تسهیل میکند ()Dehshiri and Bahrami, 2015: 36ب
نهادما با وعع قوانینی ،فضای ابهامآلود بینالمللهی را اصه و زمینهۀ ممکهاری و رقابهت
سالم میان دولتما را فرامم میآورندب ممچنین میتوانند پیامدمای بینظمی را تعهدیل کننهد و
بدینوسیله به دولتما کمک کنند تا مشک ت اقدام جمعی را از راه کامش سطح فریبکهاری و
1. Anarchic
2. Absolute Gains
3. Relative Gains
4. Neorealism
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افزایش میزان رعایت قواعد و مقررات حل کنندب نهادما این وظیفه را با تهیهۀ اط عهات بیشهتر
برای اعضا ،کامش مزینهمای نظارت بر انجهام تعههدما و تسههیل مجهازات فریبکهاران انجهام
میدمندب در واقع نهادمای فراملی عمن اینکه از سلطۀ قدرتی تها

جلهوگیری مهیکننهد در

مقام تعیین استانداردمای بینالمللی رفتار سیاسهی نیهز برآمهده و بهه تعهدیل آنارشیسهم کمهک
میکنند ()Dehghani Firouzabadi, 1998: 576-577ب
در حقیقت در این قسمت است که به تأثیر مستمر رژیمما و نهادما بر توان کشورمایی کهه
منافع مشترکی در ممکاری دارند توجه میشود؛ زیرا با توجه بهه عق نهیبهودن دولهتمها کهه
بهدنبا کسب سود و فایده بدون توجه به میزان دستاوردمای دیگران مستند ،استفاده از نهادمها
افزایشیافته و دولتما به افزایش ممکاری و تداوم آن بهسوی رژیمما و نهادما رو مهیآورنهدب
از دیدگاه کومن ،رژیم عبارت است از «مجموعهای از اصو  ،قواعد و منجارما کهه انتظارمها و
رفتار دولتما را در حوزۀ موعوعی تاصی به مم نزدیک مهیکنهد» ()Moshirzadeh, 2011: 70ب
این نزدیکی انتظارمای رفتاری ،یعنی پیشبینیپذیری که تود موجب کامش ریسک مهیشهودب
به این ترتیب دولتما درمییابنهد کهه بها وجهود ایجهاد تغییرمهایی در موازنهۀ قهدرت ،منهافع
بلندمدتشان در تداوم ممکاری نهفته استب
در دیدی کلی ،لیبرا مای نهادگرا معتقدند که نههادگرایی ،بهیثبهاتی را در نظهام آنارشهیکی
به میزان قابل توجهی تعدیل میکند؛ زیرا نهادما بر بیاعتمادی میان دولتما مسلط مهیشهوندب
آنما با ایجاد امکان و زمینۀ مناسب برای تباد اط عهات میهان دولهتمهای عضهو ،منجهر بهه
کامش ابهاممای رفتاری میان دولتما میشوند؛ زیرا از مدفمهای یکهدیگر مطلهع مهیشهوندب
در نتیجه ایجاد معمای امنیتی میان دولتما کامش مییابدب ممچنین آنان مالهی بهرای مهذاکره
میان بازیگران در حوزهمای ملتله و سهطحمهای گونهاگون مهیشهوند کهه اعتمهاد متقابهل را
افزایش داده و اشتراممها را تعمیهم مهیبلشهندب در حقیقهت نهادمها ،اسهتمرار و ثبهات را در
سیستم بینالمللی فرامم میکنند؛ زیرا آنما دولتما را بهرای کسهب سهود متقابهل و ممکهاری
تشویم میکنند و میتوانند به ایجاد فضایی که در آن انتظار صلح باثبات مهیرود ،کمهک کننهد
()Jackson and Sorensen, 2012: 157ب ع وه بر این ،نهادما با گستر ممکاری و ممامنگی میان
بازیگران ،آنما را به یکدیگر وابسته میکنندب در نتیجه آنما میتوانند در این فضا اتت فمهای
تود را بهشکل مسالمتآمیز حل کنند و بهسمت اشترامما حرکت کنندب به ایهن علهت کهه بها
وجود نهادما ،زمینۀ الزم برای تباد اط عات و اندیشه فرامم شهده اسهت و بهازیگران امکهان
مذاکره و چانهزنی بیشتری را بهدست آوردهاندب در درون نهادما و رژیمما ،بازیگران با توجه به

مطالعات اوراسياي مركزي ،دورة  ،31شمارة  ،2پایيز و زمستان 3111

975

یکدیگر سیاستما و اعما تود را طراحی و اجرا میکنندب در این زمینه بهازیگران موجهود در
نهادما میتوانند در قالب نهاد با قدرت بیشهتری در نظهام بهینالملهل حضهور یابنهد و بههدلیهل
پایبندی به مدفما و اصو نهادما ،امکان تلطی برای آنما بسیار مادود و مزینهبردار توامد
بودب در نتیجه ،بازیگران با احتیا بیشتری در عرصۀ بینالمللی و بها توجهه بهه یکهدیگر رفتهار
میکنند ()Dehshiri and Bahrami, 2015: 38ب
با نگامی به دیدگاهمای نهادگرایان نولیبرا میتوان گفت که این نظریه قابلیت بیشهتری در
مقایسه با نظریهمای رایج برای تبیین فعالیتمای آلمان در منطقهۀ آسهیای مرکهزی در راسهتای
پیشگیری و کنتر بارانمای آبی داردب بهر اسهاس ایهن رویکهرد ،نهادمها از نقهش ویهژهای در
راستای گستر

ممکاریما میان کشورما دارندب بر ممین اساس ،آلمان ت

کهرده اسهت بها

فعالیتمایی مانند ممکاریمای چندجانبه میان نهادمها و مراکهز علمهی ،فنهی و دانشهگامی در
حوزهمای پیشگیری و کنتر بارانمای آبهی در منطقهۀ آسهیای مرکهزی ،از ظرفیهت نهادمها و
سازمانمای مالی وابسته به سازمان ملل متاد مانند یونسکو و یونیسه نیز در رسیدن به ایهن
مدف تود در این منطقه استفاده کندب
آلمان بهعنوان قدرتی ژئواکونومیک در مرکز اروپا ،دارای ساتتاری کثرتگرا در حوزهمای
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرمنگی استب بههطهوری کهه بهرت ف کشهورمایی کهه دولهت
بهتنهایی نقشی تعیینکننهده در تصهمیمگیهریمهای سیاسهی ،اقتصهادی و اجتمهاعی دارد ،ایهن
نهادمای مستقل و ملتله مستند که میتوانند بر فرایندمای سیاستگذاری دولت اثر بگذارنهد
و در ممان حا  ،تود در قالب رامبردمایی دولتی بهعنوان موتوری مارم در پیشبرد منافع این
کشور در سطحمای ملتله منطقهای و بینالمللهی عمهل مهیکننهدب بهه بیهان دیگهر ،دولهت و
نهادمای رسمی و مستقل در رابطهای متقابل قرار داشته که برای گستر و پیشبرد منهافع ملهی
آلمان دوشادو

مم ظامر میشوندب بهطور مشلص و در رابطه بها رامبهرد سیاسهت تهارجی

آلمان در آسیای مرکزی برای مدیریت منابع آب و جلوگیری از باران و بر اسهاس چهارچوب
نظری نهادگرایی نولیبرالیسم ،شامد ممکاریما میان دولت آلمان و مجموعهای از نهادما ماننهد
بنیادمای سیاسی ،نهادمای صنعتی ،تجاری ،مالی ،علمی و دانشگامی مستیمب
آب ،منبع بالقوة بحران در آسياي مركزي
منابع آبی میان کشورما به شکلمای ملتله مانند رودتانهما و دریاچهما میتواننهد بسهترمایی
برای ممگرایی ،ممکاری و صلح باشندب ممچنین میتوانند بستری برای منازعات و حتی جنگ
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بهحساب آیندب اگرچه آب در این منطقه منوز کمیاب نیست ،اما توزیع نهابرابر منهابع منجهر بهه
رقابت در شیوۀ استفاده از این منابع میان کشورمای منطقه شده استب این رقابتما بهویهژه بهر

سر دو رودتانۀ اصلی این منطقه یعنی آمودریا 8و سیردریا( 3جیاون و سهیاون) در دورهمهای

گذشته ،کشورمای آسیای مرکزی را به مرز برتورد و منازعات نظامی نیز کشانده استب با ایهن
شرایط ،منطقۀ آسیای مرکزی با وجود این دو رودتانه از مناطقی است که بههعلهت نهاتوانی در
مدیریت منابع آب ،بستر بارانما و حتی منازعهمای تونین استب در واقهع علهت اصهلی ایهن
باران ما را باید مربو به منابع آبی مشترم میان کشورمای آسیای مرکزی یعنهی دو رودتانهۀ
آمودریا و سیردریا جستوجو کنیم ()Abdolvand and Others, 2015: 902ب
بهموازات اتت ف ما میان کشورمای باالدستی رودتانهمای سیاون و جیاون (قرقیزسهتان
و تاجیکستان) و کشورمای پاییندستی این دو رودتانه (ازبکستان ،ترکمنسهتان و تها حهدودی
قزاقستان) بر سر تقسیم آب این دو رودتانه ،مسئلۀ توسعه و افزایش جمعیهت در افغانسهتان و
سهم این کشور از رودتانۀ مرزی آمودریا ،این منطقه را با باران جدیهدی روبههرو مهیسهازد
()Wetlands International, 2010: 5ب بنابراین برای جلوگیری از فراگیرشدن باران آب در آسیای
مرکزی که بهدنبا تود بارانمای اجتماعی ،سیاسهی ،اقتصهادی و زیسهتمایطهی در آسهیای
مرکزی را به ممراه دارد ،عرورت ورود نهادمای تلصصی بینالمللی برای مدیریت منهابع آب
و ممچنین نوسازی شبکهمای آبرسانی و آموز

کارشناسان مالی بهرای جلهوگیری از ایهن

بارانما را افزایش داده است ()Strickman and Porkka, 2008: 13ب با این حا بهنظهر مهیرسهد
حکومتمای مر پنج کشور آسیای مرکزی مرزبندیمای مصنوعی دوران استالین را برای حفه
آرامش در منطقه پذیرفته باشندب به ممین دلیل برتوردمای تصمانه در مقیهاس درگیهریمهای
نظامی بعد از استق این کشورما به وقور نپیوسته اسهت و بهه غیهر از درگیهریمهای نظهامی

مادود میان ازبکستان و قرقیزستان بر سهر بلهشمهایی از درۀ فرغانهه 2در سها  8000و نیهز
جنگمای داتلی در تاجیکسهتان ،شهامد درگیهریمهای نظهامی در آسهیای مرکهزی نبهودهایهم
()Bichsel, 2006: 14ب ممچنین با وجود تفاوتمای آشکار میان قدرتمای دارندۀ ذتایر انهرژی
(ازبکستان ،قزاقستان و ترکمنستان) و قدرتمای دارندۀ منهابع آب (قرقیزسهتان و تاجیکسهتان)
درگیریمای مرزی پیش نیامده استب با این حا میچگونه تضهمینی بهرای پایهداری وعهعیت
صلحآمیز کنونی برای آینده وجود نداردب در شرایطی که  33میلیون نفهر شهاغل در حهوزهمهای
1. Amu Darya
2. Syr Darya
3. Fergana Valley
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کشاورزی و دامپروری بهطور مستقیم وابسته به منابع آب مستند و بر اساس تلمینمهای نههاد
برنامه و توسعۀ سازمان ملل متاد 2،8 8میلیهارد دالر یعنهی حهدود  2درصهد تولیهد ناتهالص
کشورمای آسیای مرکزی به علت فرسودهبودن شبکهمای آبرسانی به مدر میرود ،بیشهتر بهه
شکنندهبودن آرامش کنونی پی میبریم ()Sehring, 2009: 74ب

یکی از نتیجهمای منفی دوران استعمار تزاریسم 3و سپس دوران اتاهاد شهوروی ،نابودسهازی
زیرساتتمای طبیعی از جمله نابودی منابع آب مانند تشکشهدن دریاچهۀ آرا  ،بههوجودآمهدن
مناطم حاشیهای و ممچنین تکماصولیکردن اقتصاد کشورمای آسهیای مرکهزی اسهت (

Penati,

)2019: 162ب صنعت کشاورزی تکماصولی در آسیای مرکزی بهعنوان یکی از شاتهمهای اصهلی

در اقتصاد سوسیالیستی 2،وابستگی کامل به سیستم آبیاری داشته استب بهطوری کهه بهرای آبیهاری
مزارر کاشت پنبه بیش از  09درصهد منهابع آب موجهود در ترکمنسهتان و ازبکسهتان و قزاقسهتان
مصرف میشده استب این مقدار زمانی فاجعهبارتر میشود که در مناطقی برای مر مکتهار مزرعهه
زیرکشت پنبه  89مزار متر مکعب آب مصرف میشده است؛ به بیانی ،برای مهر متهر مربهع 8999
لیتر ()International. Crisis Group Brussels, 2014: 1ب برای نمونهه مصهرف آب در ازبکسهتان سهه
برابر بیشتر از مصرف در مقیاس جهانی است ()Schönbrodt-Stitt and Others, 2017: 2ب
پس از استق  ،این سیاست در چارچوب رقابت میان پهنج کشهور آسهیای مرکهزی ادامهه
یافتب افزایش تولید پنبه سبب شد ازبکستان و ترکمنسهتان پیشهتازان تولیهد ایهن ماصهو در
سطح جهانی شوند؛ بهطوری که در سها مهای  3994و  3995ایهن دو کشهور  65درصهد کهل
تولید پنبه در سطح جهان را به تود اتتصا

داده بودنهد ()Cox and Others, 2005: 134ب ایهن

سیاست در حوزۀ کشاورزی ع وه بر فرسودهشدن شدید مهزارر زیهر کشهت در کنهار اسهتفادۀ
ک ن از کودمای شیمیایی سبب افت شدید تولید پنبه در ده سا گذشهته شهده اسهت کهه ایهن
کامش تولید با توجه به رشد جمعیت ،مر پنج کشور آسیای مرکزی را وابسته به واردات مهواد
غذایی کرده استب ممچنین پایینآمدن کیفیت آب آشامیدنی ،ازدیاد بیش از حد نمک در تهام
و شورشدن فزایندۀ مزارر در کنار افزایش سریع جمعیت سبب گسهتر منهاطم حاشهیهای در
کشههورمای آسههیای مرکههزی شهده اسههت کههه تههود از منههابع بههالقوۀ منازعههات ملتلههه اسههت
()Hoechstetter and Others, 2013: 53ب
اتت فما و منازعات در مناطم بیرونی و حاشیهای میتوانند به دو صورت متفهاوت بهروز
1. UNDP: United Nation Development Program
2. Tsarism
3. Socialist Economics
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کنند؛ این منازعات در صورت او به شهکل درگیهری میهان دولهت مرکهزی و منهاطم ماهروم
حاشیهای بروز میکند و در شکل دوم باران در مناطم حاشهیهای در چهارچوب تقسهیم آب و
شیوۀ آبرسانی بروز توامد کردب باید توجه داشت که در بهروز باهران در منهاطم حاشهیهای،
تقسیم آب و شیوۀ آبرسانی ارتبا مستقیم با عدالت اجتماعی و مشروعیت نظهام حهاکم دارد
()Houdret, 2008: 2ب
سیستم فرسودۀ آبرسانی از دلیلمای بهمدررفتن منابع آب در کل آسهیای مرکهزی اسهتب
بهطوری که بیشتر کانا ما ،سطحمای بتنریزی برای جلوگیری از نفهوذ آب بهه زمهین ندارنهدب
ممچنین بهدلیل سرپوشیده نبودن کانا ما ،تبلیهر شهدید آب در تابسهتان سهبب مهدررفتن آب
میشود ()Bar, 2015: 256ب سیاست افزایش تولید پنبه و تمرکز ممۀ فعالیتمای کشاورزی تنهها
بر روی تولید آن ،سبب متمرکزکردن تطو آبرسانی در حوزهمهای مشهلص اقلیمهی شهده
است بهطوری که در کنار و حاشیۀ مراکز آبرسانی ،تعداد زیهادی شههرممهای حاشهیهای بهه
وجود آمده است که تود بهدلیل نبهود امکانهات و تهدمات اجتمهاعی ،آموزشهی ،بهداشهتی و
فرمنگی بستری برای بارانمای ملتله در آینده به شمار میروندب بر اساس برآوردمای بانک
توسعۀ آسیا 8تسارتمای سیاست تمرکزگرایی در تولیدات پنبه ،ساالنه بهه میهزان  2،8میلیهارد
دالر استب این سیاست یکی از حوزهمای رقابت میان کشورمای این منطقه بوده که تنهها بهرای

حف حاکمیت دولتمای اقتدارگرای منطقۀ آسیای مرکزی بهکار گرفته میشودب یکهی از نتهایج
این سیاست تشکشدن دریاچۀ آرا بود که از یکسو نتیجۀ تمرکز بر کشت بیرویۀ پنبه بهود
و از سوی دیگر نتیجۀ سیاستمای ناکارآمد مدیریت آب در کنهار سیسهتم قهدیمی و فرسهودۀ
آبرسانی بود ()Grewlich, 2010: 22-25ب
فشار بیش از حد بر منابع آب رودتانهمای آمودریا و سیر دریا بهدلیل باال نگاهداشتن حجم
تولید پنبه در دوران پیش و پس از استق

کشورمای آسیای مرکزی ،سبب تشکشهدن بهیش

از  09درصد این دریاچه شدب این دریاچه که با مساحتی حدود  61مزار کیلومتر مربع چهارمین
دریاچۀ جهان به شهمار مهیرفهت و در صهورت تشهکشهدن کامهل آن ،بهزر تهرین فاجعهۀ
زیستمایطی بر روی کرۀ زمین توامد بود و نتایج و بارانمای مصیبتبار آن سراسر منطقهه
و مناطم مهمجهوار از جملهه تاورمیانهه و اروپها را فهرا توامهد گرفهت ()Shukla, 2015: 634ب
براساس پیشبینی بانک جهانی تا سا  3959کمبود آب در منطقه به  35تا  29درصهد توامهد
رسیدب در ممین زمان پیشبینی میشود جمعیت منطقۀ آسیای مرکزی به  09میلیون نفهر برسهد
1. Asian Development Bank
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که نشان میدمد باید انتظار بارانمای ملتلهه را در آینهده در آسهیای مرکهزی داشهته باشهیم
()Karamzadi, 2018: 176ب
بهطور کلی چالشمای مربوطه به منابع آب فراروی کشورمای آسیای مرکزی در چارچوب
تمرکزگرایی برای کشت بیرویه پنبه و در کنار ناکارآمدی سیستم آبرسهانی و نبهود مهدیریت
توزیع عادالنۀ منابع آب اینما مستند8 :ب بهوجودآمدن مناطم حاشیهای بارانتیهز؛ 3ب افهزایش
رشد شهرنشینی و تأثیر برممتوردن بافتمای سنتی و روستایی تودکفها؛ 2ب آلهودگی فزاینهدۀ
منابع آب و ناتوانی در دفع پسابما و پسماندما که تود عامهل باهران در حهوزهمهای ماهیط
زیستی و س مت عمومی است؛ 4ب از میانرفهتن تهوازن میهان تولیهد و مصهرف فهراوردهمهای
کشاورزی؛ 5ب ایجاد بارانمای اجتماعی بهدلیل تقسیم ناعادالنۀ منابع آبی میان اقلیت پرمصرف
و تودهمای رانده شده به مناطم حاشیهایب
علتهاي اهميت آسياي مركزي و مدیریت بحران آب براي آلمان
قرارگههرفتن آسههیای مرکههزی در چهههارراه منههافع ب هینالملل هی در شههرایط جدیههد ژئههوپلیتیکی
و ژئواکونومیکی به وجود آمده در دمهۀ پایهانی قهرن بیسهتم ،اممیهت ایهن منطقهه را در ثبهات
بهرای یهافتن
سیاسی و امنیت جهانی برجسته ساتتب در شرایط جدید ،آلمان ممواره در ت
جایگامی مناسب برای افزایش حضور اقتصهادی و سیاسهی تهود در ایهن منطقهه بهوده اسهت
()Pradetto, 2013: 155ب
واقعیتمایی مانند وجود بیش از  399مزار نفر از شهروندان کشورمای آسیای مرکهزی کهه
آلمانیتبار بوده و از قرنمای پیش به این منطقه مهاجرت کرده و در شکلگیری تاریخ سیاسهی
و فرمنگی و اجتماعی کشورمای این حوزه نقشی انکارناپذیر داشتهاند ،حکایت از عمم روابهط
تاریلی آلمان نسبت به دیگر کشورمای اروپایی در آسهیای مرکهزی دارد ()Mangold, 2008: 2ب
پههس از پایههان جنههگ سههرد و اسههتق

کشههورمای پههنجگانههه در آسههیای مرکههزی ،از میههان

ممۀ کشورمای عضو اتاادیۀ اروپا ،آلمان تنهها کشهوری بهود کهه بههسهرعت و پهس از اعه م
استق  ،عمن به رسمیت شناتتن این کشورما ،اقدام به گشایش سفارتتانه در این کشورما
کردب با شرور دمۀ  ،8009رمبران سیاسی آلمان با بههکهارگرفتن سیاسهت چندجانبههگرایانهه در
نظام بینالملل و با نزدیکی تدریجی با دیگر مراکهز قهدرت ،نشهانهمهایی از اسهتق

عمهل در

سیاست تارجی را به نمایش گذاشتندب به ممین منظور ،مناطقی مانند آسیای مرکهزی در عمهل
به حوزۀ قدرتنمایی و حضور اقتصادی ،تجاری و تا حهدودی سیاسهی آلمهان تبهدیل شهدب از
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سوی دیگر ،شرایط سیاسی و امنیتی در افغانستان و تأثیر آن بر بارانمای چندگانهه در آسهیای
مرکزی و ممچنین منازعات میان اوکراین و روسیه و تأثیر آن بر انتقا گهاز بهه اروپها ،اممیهت
این منطقه را بهویژه قزاقستان و ترکمنستان را در رامبرد سیاسهت تهارجی آلمهان افهزایش داد
(2015: 114

)Bar,ب بنابراین منطقۀ آسیای مرکزی و کشهورمای ماصهور در آن بهرای آلمهان در

وجوه ملتله از جمله در متنورسازی منابع انرژی ،اقتصادی ،تجاری ،امنیتی و فرمنگی پس از
پایان جنگ سرد اممیت رامبردی دارندب
ممچنین آلمان بهعنوان بزر ترین واحد صهنعتی در مجموعهۀ اتاادیهۀ اروپها ،مههمتهرین

صادرکنندۀ تکنولوژی 8و کاالمای صنعتی به شمار میرودب به طوری که صادرات ،ماور اصهلی
اقتصاد این کشور بوده و رشد و کامش آن تهأثیر عمیقهی بهر دیگهر کشهورمای اتاادیهۀ اروپها
میگذاردب از سویی کشورمای آسیای مرکزی بهدلیل ساتتارمای فرسهودۀ اقتصهادی و تولیهدی
بهجامانده از دوران اتاهاد شهوروی ،نیازمنهد پهذیر

تکنولهوژی و سهرمایهگهذاری آلمهان در

حوزهمای الکترونیک 3،الکتروتکنیک 2،بندرسهازی ،فرودگهاهسهازی ،بهرقرسهانی ،راهسهازی و
داروسازی مستند ()Belitz and Others, 2010: 1-11ب بنابراین آلمان ممواره سعی کهرده اسهت در
سا مای پس از استق از این نیاز نهایت استفاده را ببهرد و سههم تهود را در بازارمهای ایهن
منطقه روز به روز افزایش دمدب اما منطقۀ آسیای مرکزی به دلیلمای ملتله مانند افرا گرایی،
تروریسهم 4،وجههود بانهدمای توزیهع و انتقها مههواد ملهدر ،فقههر ،بیکهاری و اعتیههاد گسههترده،

قبیلهگرایی ،ناتمام ماندن فرایند دولت  -ملتسازی در این کشورما ،شکنندهبهودن سهاتتارمای
امنیتی (پلیسی ،اط عاتی) و آموزشی ،پایینبودن سهطح مشهروعیت حکومهت مهای مسهتقر در
آسیای مرکهزی ،دتالهتمهای کشهورمای منطقههای و فرامنطقههای از جملهه روسهیه ،چهین و
ایاالتمتاد آمریکا و مهمتر از ممه ،کمبود منابع آب ممواره مستعد شکلگرفتن باهران اسهت
()Okrimenko, 2020: 1-2ب بارانی که میتواند ثبات شکنندۀ منطقه را برمم زنهد و تهود سهبب
گستر

باران به مناطم ممجوار ،ازجمله اروپا شود و منافع آلمان بهویژه منافع اقتصادی ایهن

کشور در این منطقه را نیز با تطر جدی روبهرو سازدب
براساس برآوردمای بانک جهانی و شورای جهانی مطالعات جوی آیپهیسهیسهی منطقهۀ
آسیای مرکزی از مناطقی است که بهشدت در تأثیر کمبود منابع آبی قهرار دارد؛ بههطهوری کهه
1. Technology
2. Electronic
3. Electrotechnic
4. Terrorism
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تهها سهها  3959کمبههود آب در منطقههه بههه  35تهها  29درصههد توامههد رسههید کههه در صههورت
مدیریت نکردن آن ،میتواند منطقۀ آسیای مرکزی را با تطر درگیریمای تونین روبهرو سهازد
(2018: 176

)Karamzadi,ب بنابراین این عاملما سبب دغدغۀ سیاست تارجی آلمان شده و ایهن

کشور ت

کرده است با سرمایهگذاریمای که ن از وقهور مرگونهه بارانهی در ایهن منطقهه

جلوگیری کندب بر ممین اساس ،ابتدا در سا  3993چارچوب رامبردی سیاست تارجی آلمهان
در آسیای مرکزی و سپس در سا  3992با پیگیری مستمر ،رامبهرد اتاادیهۀ اروپها در آسهیای
مرکزی به تصویب رسیدب رامبردمایی که نشان از اممیت رامبردی این منطقه در سیاسهتمهای
فرامنطقهای آلمان و اتاادیۀ اروپا داردب در این رامبردما مشهکل کمبهود و مهدیریت منهابع آب
بهطور ویژه مورد تأکید قرار گرفته است ()Klinnert, 2015: 31ب
مدیریت پایدار منابع آب در آسیای مرکزی از مهمترین حوزهمای ممکهاری میهان آلمهان و
کشورمای آسیای مرکزی را تشکیل میدمهدب البتهه نقهش عمهده ایهن مهدیریت و ممکهاری را
نهادمای غیر دولتی آلمان انجام می دمندب به بیان دیگر ،نهادمهای غیردولتهی در کنهار نهادمهای
دولتی ت

کرده اند به مدفمای مد نظر دولتشان در حوزهمای پیشگیری و کنتر بارانمای

آبی در این منطقه یاری برسهانند ()Alymbekova, 2014: 43ب در ادامهه اقهداممهای آلمهان بهرای
مدیریت پایدار منابع آبی در منطقۀ آسیای مرکزی را بیان میکنیمب
اقدامهاي آلمان براي مدیریت پایدار منابع آبی
در چههارچوب مههدیریت صههایح منههابع آب در آسههیای مرکههزی ،بهها مجموعهههای از نیرومهها بهها
برایندمای متضاد که تأثیری منفی بر یکدیگر دارند روبهرو مستیمب مدیریت پایدار منابع آب در
عمل سازگاری حداکثری این چهار مؤلفۀ اصلی را میطلبد کهه در صهورت سهازگارینداشهتن
بهشکل موانع اصلی در مدیریت پایدار منابع آب در آسیای مرکزی عمل مهیکننهدب ایهن چههار
مؤلفه که میتوان آنما را در چارچوب ممکاریمای منطقهای و فرامنطقهای تسهیلگر مدیریت
پایدار منابع آب دانست اینما مستند:
8ب تأمین نیازمای آب آشامیدنی سالم و بهداشتی از راه واردات آن بهوسیلۀ شبکهمای نوین
آبرسانی؛ 3ب حل مشک ت متعدد در رابطه با مایطزیست مانند احیای جنگهلمها و مراتهع و
ممچنین احیای توسعۀ صنعت توریسم 8در چارچوب حفه منهابع و مهدیریت آب؛ 2ب تهأمین
پایدار آب مورد نیاز کشاورزی کشورمای قرارگرفته در پایین رودتانههمها در چهارچوب حهم
1. Tourism
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استفادۀ قانونی و توافمشده؛ 4ب استفاده از منهابع آبهی در تهأمین انهرژی مهورد نیهاز کشهورمای
قرارگرفته در باالی رودتانهما با ساتت نیروگاهمای کوچک در چهارچوب قهانون توافهمشهده
()Grewlich, 2008: 45-46ب
برای رفع این موانع و ایجاد توافم ،آسیای مرکزی نیاز به یک پیمان بهعنوان پایۀ صهلح پایهدار
در حوزهمای مدیریت منابع آب ،تأمین انرژی و حف مایطزیست داردب این پیمان ممانند پیمهان
زغا سنگ و فوالد 8که توانست مستۀ اصلی اتاادیۀ اروپای امروزی را پس از پایهان جنهگ سهرد
به وجود آورد ،میتواند بهصورت سقفی عمل کند که ممهۀ ممکهاریمهای منطقههای در آسهیای
مرکزی را تجمیع و از بروز منازعات و بارانما در آسیای مرکزی جلوگیری کنهد

( Hirsch, 2018:

)267ب در ممین رابطه شورای علمی دولت فهدرا آلمهان 3در حهوزۀ تغییرمهای جهوی و ماهیط

زیستی جهانی ،پیشنهادمای تود را در مسیر حهل مشهک ت پهیش روی مهدیریت منهابع آب در
آسیای مرکزی را در قالب دیدگاهمای 2مفتگانه ارائه کرده است:

8ب موعور منابع آب و منابع انهرژی در آسهیای مرکهزی بایهد در صهورت لهزوم در سهطح
مقاممای درجه او سیاسی مورد توجه قرار بگیرد تا از ایهن راه بتهوان باهرانمهایی را کهه در
نتیجۀ نبود مدیریت صایح منابع به وجود میآینهد بهه حهداقل رسهانده و در مقابهل بههوسهیلۀ
طر مای مشترم استفاده از منابع آب و انرژی را مدایت و مدیریت کردب
3ب استفادۀ مشترم از منابع آب و انرژی در منطقه میتواند زیربنای رشد پایدار اقتصهادی و
تضمینی برای تأمین آرامش و صلح در آسیای مرکزی و تها حهدودی در افغانسهتان و پاکسهتان
شودب ممچنین میتواند از گستر

فقر ،افرا گرایی ،فساد و مواد ملهدر در منطقهه جلهوگیری

کندب
2ب برتریدادن به ساتت نیروگاهمای برقآبی کوچک با توان حداکثر  29مگهاوات بههجهای
ساتت نیروگاهمای عظیم با ملارج منگفتب نیروگاهمای کوچک در کنهار نداشهتن تطهرمهای
سرمایهگذاری ،دارای مزیتمای فنی و ممساز بها ماهیطزیسهت در چهارچوب توسهعۀ پایهدار
اقتصادی و احیای جنگلما و مراتع در آسیای مرکزی مستندب
4ب سرمایهگذاریما در حوزهمای نیروگاهمای برقآبی باید با نگامی درازمهدت و بههوسهیلۀ
نهادمای تصوصی مانند بانکمای توسعه و سرمایهگذاری و ممچنین بهوسیلۀ صهنایع تولیهدی
و تدماتی در حوزۀ اقتصاد آب انجام گیردب
1. European Coal and Steel Community
2. V. B. G.U
3. Theses
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5ب ممکاریمای تنگاتنگ میان کشهورمای آسهیای مرکهزی در جههت حفاظهت و اسهتفادۀ
مشترم از منابع آب ،شر اصلی دسترسی مهردم بهه آب باکیفیهت اسهت ،بنهابراین در اتتیهار
قراردادن آمار اطمینهانبلهش مصهرفکننهدگان در حهوزهمهای تهانگی ،بهداشهتی ،صهنعتی و
کشاورزی بسیار مهم استب این آمار میتواند برای پژومشمهای علمهی و تلصصهی و کنتهر
ماموارهای راهگشا بوده و زمینهای باشد برای اعتمادسهازی میهان کشهورمای آسهیای مرکهزی و
نهادمای علمی و تلصصیب
6ب تقویت نهادمای مستقل و پذیرفتن استانداردمای حقهوقی و قهانونی معتبهر حکهومتی در
حوزهمای آب ،انرژی و مایطزیستب
2ب فراگرفتن آموز مای الزم و داشتن توان سازگاری نیرومای متلصص با شرایط متغیهرب
آموز مای تلصصی دورهای برای کارشناسان در سطحمای ملی و منطقهای و ممچنین ارتبا
با مراکز علمی و دانشگامی منطقهای و فرامنطقهای ،الزمۀ مدیریت پایدار آب در آسیای مرکزی
است ()Kramer, 2009: 14ب
دولت آلمان برای پیادهسازی این پیشنهادما که برای پیشگیری و کنتر بارانمای ناشهی از
مدیریتنشدن منابع آب در آسیای مرکزی ارائه شهده اسهت ،عه وه بهر بهه تصهویب رسهاندن
رامبردمای  3993و  ،3992تاکنون این اقدامما را نیز انجام داده است:
8ب ایجاد شبکۀ پژومشی و آموزشی منطقهای از راه ایجاد رشتهمای تلصصی دانشگامی بها
موعور مدیریت منابع آب در دانشگاهمای کشورمای آسیای مرکزی در پیوند با دانشهگاهمها و

مراکز علمی و تلصصی آلمان بهویژه با دانشگاه پتسدام 8که مرکز مدیریت منابع آب در آسیای
مرکزی را تشکیل میدمد ()Wehrheim and Martius, 2008: 1-15ب
3ب مدیریت آبمای مرزی میان کشورمای آسیای مرکزی به کمک دادهمای ماموارهایب
2ب اجرای طر مای مایط زیستی و مدیریت منابع آب به کمک سرمایهگذاریمای مشترم
کشورمای آسیای مرکزی و نهادمای تصوصی و مالی آلمانب
4ب به وجهودآوردن سهاتتارمای روزآمهد حقهوقی بهرای اسهتفاده از منهابع آب در صهنعت
کشاورزی ()Auswaertiges-Amt, 2009: 1ب
5ب انتقا فناوری پیشرفته در جهت تصفیه و استفاده از فاعه ب بهرای مصهرف صهنعتی و
کشاورزیب

1. University of Potsdam
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6ب انتقا فناوری برای ایجاد نیروگاهمای برق-آبی با در نظرگرفتن ابعاد سیاسی ،اقتصهادی،
زیستمایطی و اجتماعی ()Wilde and Others, 2003: 195-201ب
2ب حمایت مای سیاسی و بستن قراردادمهای چندجانبهه میهان آلمهان و کشهورمای آسهیای
مرکزی در مدیریت مشترم منابع آب و پرمیز از تشونتب
1ب سرمایهگذاری در حوزهمای یادشهده کهه گلوگهاه اصهلی مهدیریت منهابع آب بهه شهمار
میرودب در این بلش بانکمای تصوصی و ممچنهین بانهک توسهعۀ آلمهان 8در کنهار صهنایع
تولیدی در بلش تکنولوژی آب و سدسازی ،ممراه با صنایع ملهابراتی در یهک ممهامنگی بها
دولت آلمان در حوزۀ مدیریت منابع آب مشغو مستند ()AHK, 2014: 2-3ب
0ب انجام طر مای ملتله در کشورمای آسیای مرکزی بهرای مهدیریت پایهدار منهابع آبهی
مانند:

3

اله) طر شبکۀ پژومش مای منطقه ای آب در آسیای مرکزی (کهاوا)  :ایهن طهر در قالهب

ممایش بینالمللی و در چارچوب برنامهۀ موسهوم بهه فراینهد بهرلین 2در اکتبهر  3981در آلمهاتی
قزاقستان برگزار شد با مدف جلوگیری از تطرمای زیستمایطی ناشهی از کمبهود و متغیربهودن
مصرف آب در میان کشورمای آسیای مرکزی و ممچنین در افغانسهتان بههعلهت تشهکسهالی و
کامش شدید بار باران و برف ،وقور سیلمهای پهیشبینهینشهده ،رانهش زمهین ،رشهد سهریع
جمعیت که آسیبمای جدی به اقتصاد این منطقه میزند ()Schöne and Others, 2019: 599-603ب

ب) طر مدیریت آب مای مرزی وزارت تارجۀ آلمان 4در آسیای مرکزی :طر مهدیریت

آبمای فرامرزی با سرپرستی وزارت تارجۀ آلمان در مر پنج کشور آسهیای مرکهزی در یهک
دورۀ زمانی ده ساله از سا  3990شرور شد و در حا اجرا استب مهدف ایهن طهر تشهویم
کشورمای آسیای مرکزی در بهکارگیری رویکردمای عملی برای مدیریت پایدار منابع آبمهای
منطقهای استب این طر که بلشی از بودجۀ آن بهوسیلۀ اتاادیۀ اروپا و در چهارچوب برنامهۀ
فرایند برلین تأمین میشود ،بر رویکردمای عملی کشورمای آسیای مرکزی و تقویت نهادمهای
منطقهای در مدیریت منابع آب نظارت داشهته و از آنمها حمایهت مهیکنهدب تاکهیم موقعیهت
سیاسی این نهادما و تدوین مقررات و آییننامهمای قانونی برای برنامهمهای اجرایهی نهادمهای
مربو منطقهای و مالی از مدفمای این طر استب در ممین ارتبا حمایت از توافهم میهان
1. Entwicklungs Bank
2. CAWa: Water in Central Asia
3. Berliner Prozess
4. German Federal Foreign Office, AA, Auswaertiges-Amt
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قرقیزستان و تاجیکستان در زمینۀ ممکهاری در حهوزۀ رودتانههمهای فرامهرزی در ایهن طهر
گنجانده شده است ()Sabathil and Goeldner, 2015: 146-150ب

ج) طر مرکز پژومشی توسهعه ،زدایاف 8:ایهن طهر را نههاد پژومشهی موسهوم بهه مرکهز

پژومش مای توسعه در رابطه با جلوگیری از آلودگیمای ملتله منابع پایدار آب و در رابطهه بها
جلوگیری از تلریب مزارر کشاورزی بهواسطۀ باالبردن بیرویۀ میزان کشت انجام مهیدمهدب ایهن
طر در چارچوب پژومشمای مشترم میان دانشگاه بن 3در آلمان بها سهازمان یونسهکو و مرکهز

بینالمللی پژومشمای کشاورزی در مناطم تشک 2و مرکز مهوا -فضهای آلمهان 4و بها حمایهت
دولت ازبکستان در منطقۀ جنوبی دریاچۀ آرا و در استان توارزم اجرا مهیشهودب یکهی دیگهر از
مدفمای این طر جلوگیری از تلریب زمین و اسکان دوبارۀ مردم از راه آمادهسهاتتن شهرایط
زیستمایطی است ()Wall and Lamers, 2004: 23ب در قالهب ایهن طهر راهحهلمهای جدیهد در
راستای گستر

و توسعۀ پایدار آبیاری نوین در حوزۀ دریاچهۀ آرا مهورد پهژومش و آزمهایش

قرار میگیردب مهمترین بلش این طر مجموعهای از پژومشما در حهوزهمهای آب ،کشهاورزی،
اقتصاد ،جامعهشناسی در جهت بازسازی مناطم آسیبدیده و نیز نوسازی مهدیریت منهابع آب در
جمهوری ازبکستان است که با حمایت مسئوالن و تصهمیمگیرنهدگان ممهراه بهوده اسهت (
)2006: 11ب ممچنین ممکاریمای علمی توب و رامگشایی برای رسیدن به مدفمای پیشگفتهه
ZEF,

میان دانشگاه دولتی اورگنش 5و نهادمای پژومشی در دیگر کشهورمای آسهیای مرکهزی صهورت

گرفته استب بهطور کلی تالیل و بررسی تصمیممای اجرایی و اولویتبلشی بهه مهدیریت منهابع
آب ،دوریکردن از تفکر و تصمیممای انفرادی و رفتن به سوی تصمیمما و راهکارمای نظهاممنهد
در حوزهمای فنی ،اقتصادی و اجتماعی در راستای مدیریت منابع آب از دستاوردمای ایهن طهر
مشترم است ()Buritz and Nalbach, 2018: 114ب
ممانطور که بررسی کردیم ،آلمان با اقهداممهایی ماننهد انجهام طهر مهای ملتلهه ،ارائهۀ
پیشنهادما و ممکاریمای چندجانبه میان نهادما و مراکز علمی ،فنی و دانشگامی در حوزهمای
پیشگیری و کنتر بارانمای آبی در منطقۀ آسیای مرکزی نقش مهمی داشته استب بهطور کلی
نقش آلمان در مدیریت منابع آب در آسیای مرکزی را باید در چارچوب سیاسهت پیشهگیری و
کنتر باران در آسیای مرکزی در نظر گرفت؛ زیرا مرگونهه فراگیرشهدن باهران آبهی در ایهن
1. ZEF: Zentrum Fuer Entwicklungsforschung
2. University of Bonn
3. ICARDA: International Center for Agricultural Research in Dry Areas
4. DLR: Deutsches Zentrum fuer Luft und Raumfahrt e.V.
5. Urgench
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منطقه ،نهتنها سبب بارانمای اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و زیستمایطی در آسهیای مرکهزی
میشود؛ بلکه رشد افرا گرایی ،تروریسم ،افزایش قاچاق مواد ملدر ،ات در جریان انهرژی
و مهاجرت به اروپا را نیز به ممراه داردب ممچنین بهوجودآمدن مرگونه بارانی در ایهن منطقهه
به معنای ازدستدادن بازاری بزر

با توجه به فعالیتمای اقتصادی آلمان در این منطقه اسهتب

بنابراین ممۀ این مسائل سبب شده است تا این کشور با رو مای ملتلفی که گفتیم و بررسهی
کردیم ،از بهوجودآمدن مرگونه بارانی در این منطقه جلوگیری کندب
نتيجه
واکاوی ویژگیمای اقلیمی ،اجتماعی و سیاسی کشورمای آسیای مرکزی بیانگر وجود بارانمها و
منازعات ناشی از نبود مدیریت صایح منابع آب در کنار تقسیم و توزیع نابرابر این منابع در طو
بیش از یکصد سا گذشته در این منطقه استب موقعیت ژئوپلیتیکی آسیای مرکزی و قرارداشهتن
چهار قدرت مستهای روسیه ،چین ،مند و پاکستان در کنار ذتایر عظیم نفتوگاز ،ایهن منطقهه را
در کانون منافع و مدفمای قدرتمهای منطقههای و فرامنطقههای قهرار داده اسهتب در رابطهه بها
ریشهمای باران آب در آسیای مرکزی ،عاملمای متعددی در سطحمهای داتلهی و منطقههای در
شیور باران آب دتالت دارندب این عاملما را به ترتیب میتوان به این صورت دسهتهبنهدی کهرد:
اله) قرار داشتن منابع در مناطم مورد مناقشه میان کشورمای آسیای مرکهزی؛ ب) سیاسهتمهای
فاجعهبار تقسیم آب در دوران تزارمها و شهوروی؛ )) پیامهدمای اقتصهادی ،اجتمهاعی و سیاسهی
ناشی از فروپاشی اتااد شوروی و تأثیر آن بر باران آب در آسهیای مرکهزی؛ ت) نبهود مهدیریت
صایح منابع در کنار فرسودهبودن شبکهمای آبرسانی و استفادۀ غلط از منهابع آب؛ )) نداشهتن
ارادۀ سیاسی کشورمای آسیای مرکزی برای تدوین برنامهای جامع در راستای مهدیریت یکپارچهۀ
منابع آب؛ ج) پایینبودن سطح مشروعیت حکومتمای مستقر در آسیای مرکزی؛ چ) دتالتمای
عاملمای بیرونی مانند دتالت کشورمای منطقهای و فرامنطقهای از جمله روسیه ،چهین و ایهاالت
متاد آمریکا؛ ) وجود مؤلفهمایی مانند فقر ،بیکهاری و اعتیهاد گسهترده ،افهرا گرایهی مهذمبی،
ساتتارمای تانوادگی پدرساالری ،قبیلهگرایی و ناتمامماندن فرایند دولت  -ملهتسهازی در ایهن
کشورما و ممچنین کمبود آب آشامیدنی و وجود منازعات بر سر منابع آب ،آسیای مرکهزی را بها
تطر درگیریمای تونین روبهرو میسازدب
نقش آلمان در مدیریت منابع آب در آسیای مرکزی را باید در چارچوب سیاست پیشگیری
و کنتر باران در آسیای مرکزی در نظر گرفتب این نقش در عمل ممۀ تارمما و ابتکارمهای
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دولت آلمان در حوزۀ توسعۀ ممکاریمای فرمنگی ،علمی ،اقتصادی ،سیاسی و ممچنین کمک
این کشهور بهه کشهورمای نواسهتق در آسهیای مرکهزی در حهوزهمهای پیشهگیری و کنتهر
بارانمای نتیجۀ کمبود آب در این کشورما با ممکاری نهادمای غیر دولتی این کشور را شامل
میشودب با تصویب سند ممکاری میان اتاادیۀ اروپا و کشورمای آسیای مرکزی در سا 3992
بر اممیت این منطقه در سیاستگذاریمای تارجی اتاادیۀ اروپا و آلمان تأکید شده اسهتب در
این سهند عه وه بهر تأکیهد ویهژهای کهه بهر جلهوگیری از منازعهات بهر سهر منهابع آب از راه
ممکاریمای پایدار در چارچوب حف منابع آب شیرین در آسیای مرکزی شهده اسهت ،تأکیهد
ویژهای شده است بر ممکاریمای سیاسهی چندجانبهه بها نهادمهای جههانی و منطقههای ماننهد
سازمان ملل متاد ،بانک جهانی ،سازمان تجهارت جههانی ،سهازمان امنیهت و توسهعۀ اروپها و
بهکارگرفتن سیاست ممکاری با کشورمای اصلی در منطقه مانند روسیه ،چین و آمریکها بهرای
مقاومسازی فرایندمای ثبات و امنیت در آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی و دتالتدادن اقتصاد و
بازار آزاد در فرایندمای سیاسی ،ایجهاد نهادمهای مسهتقل و غیردولتهی اقتصهادی و فرمنگهی و
مبارزه با فساد و رانتتواری در حوزهمای ملتله جوامع این کشورماب بههطهور کلهی دولهت
آلمان با توجه به جایگاه منابع آب و رابطۀ آن با حف صلح و ثبات و امنیهت منطقههای کهه در
صورت مدیریتنکهردن آن عهمن آنکهه سهبب باهرانمهای اجتمهاعی ،سیاسهی ،اقتصهادی و
زیستمایطی در آسیای مرکزی میشود؛ میتواند منافع آلمان بهویژه منافع اقتصادی این کشور
در این منطقه را نیز به تطر اندازد ،ت

کرده برای جلوگیری از این تطرمها ،ممکهاریمهای

چندجانبۀ فرمنگی ،علمی ،اقتصادی ،سیاسی را با کشورمای این منطقه گستر

دمدب البته باید

توجه داشت که اقداممای آلمان با توجه به مشک ت گفته شده و ممچنین منافع و مهدفمهای
ناممگون دولتمای این منطقه با چالشمای متعددی نیز روبهرو بوده استب
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