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نقش بحران آب در سیاست خارجی کشورهای آسیای مرکزی  -همگرایی یا واگرایی
9

مسعود فوالدی

 5کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشگاه گیالن

چکیده
آسیای مرکزی به عنوان منطقه ای که بحران آب در آن همواره رو به فزونی می باشد نگرانی بسیاری از صاحبنظران منطقه و
جهان را به خود جلب نموده است .دلیل بغرنج بودن بحران آب در این منطقه آن است که عالوه بر پیوند آن با مسائل زیست
محیطی همچون خشک شدن دریاچه آرال و اثرات مخرب آن و همچنین صدمات به بخش های مختلف مانند کشاورزی،
صنعت و  ...هنوز آینده این بحران و نحوه برخورد کشورهای منطقه جهت حل کردن این مشکل مشخص نیست و در هاله ای از
ابهام قرار گرفته است .این مقاله به دنبال آن است تا با تجزیه و تحلیل مهمترین مولفه ها و زمینه های همگرایی و واگرایی در
منطقه آسیای مرکزی به این نکته برسد که در آینده ،بحر ان آب در آسیای میانه کشورهای درگیر با آنرا را به سمت همگرایی
سوق می دهد یا واگرایی .بر این اساس پرسش اصلی مقاله چنین است که نقش بحران آب در همگرایی یا واگرایی های آینده
کشورهای آسیای میانه چگونه خواهد بود؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که در آینده این تحوالت کشور های منطقه با
توجه به یکسری عوامل زمینه ای و زیر ساختی که غالبا ویژه آسیای مرکزی می باشند به سمت در گیری و تخاصم میل می
کنند ،این احتمال درگیری زمانی در منطقه برای ما آشکارتر می شود که روند همگرایی و واگرایی این منطقه را در بستر و زیر
ساخت های همک اری و عدم همکاری منطقه ای بررسی کنیم .اهمیت این زیرساخت ها به گونه ای است که ممکن است در
مورد مساله ای مانند بحران آب در مناطق و شرایط مختلف به راهکار های متفاوتی از تقابل تا همکاری مبدل گردد.

واژههای کلیدی :آسیای مرکزی ،سیاست خارجی ،همگرایی ،واگرایی ،بحران آب
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مقدمه
با توجه به برآورد های انجام شده تا سال  5202بیش از  02درصد مردم جهان با کمبود آب مواجه می شوند و این مساله در
مرحله اول با کمبود در دسترس بودن آب رودخانه های مرزی خود را نشان می دهد (Khalid, Mukhtar and Ahmed,
) . 5252: 512و از این میان هیچ نقطه ای از جهان نیز همچون آسیای مرکزی مستعد درگیری بر سر منابع آب نمی
باشد.علت عمده این درگیری ها هم مربوط به منابع آبی مشترک یعنی دو رود آمودریا و سیر دریا می باشد که از طرفی نیاز
روز افزون نیر وگاه های برق آبی کشورهای باالدست یعنی قرقیزستان و تاجیکستان را برطرف نمی کند و از طرف دیگر توان
سیراب کردن زمین های کشاورزی به ویژه مزارع پنبه را در جمهوری های زیر دست یعنی ازبکستان ،ترکمنستان و قزاقستان
را ندارد.البته گفتنی است که سیاست های اقتصادی و کشاو رزی که اتحاد جماهیر شوروی سابق در این منطقه انجام داده است
همچون گسترش مزارع پنبه در حوضه ی این دو رود مهم نیز نقش بسزا و چشمگیری در ایجاد این عدم توازن داشته است.
شواهدی در دست است که سردمداران کشورهای سرچشمه این دو رود به این منابع آبی همجون منابع ملی می نگرند و به
منظور برطرف کردن مشکالت خود در حوضه ی انرژی به طرح های بلند مدت برق آبی و احداث سد روی آورده اند( Libert
 ) and Orolbaev, 5222 50و در مقابل هم جمهوری های سفال نشین خواهان برقراری قواعد بین المللی بر این رودها می
باشند .گفتنی است توسعه افغانستان و سهم خواهی این کشور از رود مرزی آمودریا در شمال و همسایگی تاجیکستان و
همچنین افزایش جمعیت منطقه و گره خوردن آن با بحث امنیت ملی کشور ها میل کردن این بحران به سمت بحران گسترده
زیست محیطی ( )Vörösmarty,5252: 1بر پیچیدگی های این مساله افزوده است .همچنین واضح است که با گسترش
بحران های زیست محیطی تبدیل این بحران ها به مشکالت اجتماعی و فجایع بشری دور از انتظار نمی باشد و در آسیای میانه
هر روز بر بر وخامت وضعیت مردم افزوده می شود ( .)Strickman and Porkka, 5252: 550حال این نوشتار با تکیه بر
مفاهیم «بحران آب» و«همگرایی  ،واگرایی» و همچنین پیوند دادن این مفاهیم بدنبال آن است تا دریابد آیا بحران آب در
همگرایی یا واگرایی جمهوری های این منطقه نقش اساسی و روز افزونی دارد؟ و مساله دیگر اینکه این کشورها با گسترش
بحران آب بیشتر به سمت همگرایی سوق داده می شوند یا واگرایی؟در ادامه الزم است تا برای پی بردن به پاسخ این سواالت
به مفاهیم نظری همچون همگرایی و واگرایی بپردازیم.
مباحث نظری پژوهش
همگرایی 5و واگرایی 5دو رفتار متضاد در روابط دولت ها و بازیگران سیاسی می باشند.شکل گیری،بقا و یا سقوط فرآیند
همگرایی و واگرایی تابعی از تلقی دولت ها و بازیگران نسبت به منافع ملی و جمعی یا فردی خود است.به عبارتی دیگر بازیگری
که تن به شرکت در فرآیند همگرایی یا واگرایی با سایر بازیگران را می دهد به این می اندیشد که این عمل تا چه اندازه منافع
او را تامین و تهدیدات را از او دور می کند (حافظ نیا .)070 :5021 ،در ادامه قدری بیشتر به این دو مفهوم می پردازیم و از
ابعاد مختلف مفهوم دوگانه آنها را واکاوی می نماییم .همگرایی ناظر بر رفتار جمع گرایی کشورها و دولت ها نسبت به یکدیگر
است.به فرایند هم پیوستگی و هم بستگی دولت های ملی همگرایی گفته می شود.همگرایی در چارچوب فرهنگ سیاسی به
فرآیندی گفته می شود که طی آن دولت ها با واحد های سیاسی مستقل و جدا از هم به طور داوطلبانه و آگاهانه در جهت
مشارکت در تصمیم گیری و اقدام مشترک حرکت می کنند (زرقانی و لطفی .)02 :5022 ،در تعریفی دیگر از همگرایی آمده
است که همگرایی عبارتست از:متعهد شدن اجزا برای تشکیل یک کل که این اتحاد در جهت رسیدن به هدفی سازمان دهی
می شود.در بین جوامع انسانی چهار نوع همگرایی مد نظر می باشد که شامل همگرایی سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و ایستاری
می باشد .در همگرایی سیاسی ک شورهای همگرا سعی بر آن دارند که در مسائل جهانی و منطقه ای سیاست های واحدی را از
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خود ارائه دهند.همگرایی اجتماعی از توسعه روابط اجتماعی و گسترش روابط اجتماعی و گسترش مبادالت در میان اعضاء
کشور های یک منطقه که می تواند به ایجاد یک حس اشتراک منافع و جامع بودن در آنها منجر شود ناشی می شود.در
همگرایی اقتصادی،میزان حمایت دولت ها از اقتصاد ملی و نحوه ارتباطات اقتصادی آنها مورد بررسی قرار می گیرد .برخی این
نوع همگرایی را در سطح مناطق به عنوان یک استراتژی رشد برای کشورهای درحال توسعه مطرح می کنند .در همگرایی
ایستاری از یک نوع حس مشترک در بین اعضاءکه باعث ایجاد یک نوع تعهد متقابل بین اعضاء می شود بهره می گیرند (افضلی
و محمد جانی .)552 :5027 ،مقوله ی همگرایی گاه به عنوان یک فرآیند 0در نظر گرفته می شود که شامل فعل و انفعاالت و
اقداماتی است که برای نیل به مرحله وحدت صورت می گیرد و گاه به عنوان یک وضعیت یا محصول نهایی 2وحدت سیاسی
است.به عقیده عده ای از اندیشمندان مانند آنزیلوتی و کارل دویچ بیش از آنکه همگرایی را یک فرآیند فعل و انفعاالت برای
نیل به مرحله وحدت بدانند،آنرا یک وضعیت نهایی قلمداد می کنند (فرانکل .)22 :5075 ،از طرفی عده ای دیگر نظیر فیلیپ
ژاکوب و هنری تیون هستند که از این پدیده به عنوان یک فرآیند یاد می کنند و آنرا بیشتر یک امر نسبی می دانند تا یک امر
مطلق که ضمن در بر گرفتن همکاری دولت ها در زمینه های محدود ممکن است به وضعیت نهایی آن یعنی ادغام واحدهای
سیاسی منجر نشود (والیتی ،) 511 :5022،اما آن چیزی که صرف نظر از نوع همگرایی مد نظر است کاهش تضاد و تقابل میان
واحدهای سیاسی است که می تولن گفت مهمترین جنبه مثبت همگرایی است .در کنار همگرایی مبحث دیگری که مورد توجه
و در تقابل با آن است واگرایی می باشد که ناظر بر رفتار دوری گزینشی کشورها و دولت ها نسبت به یکدیگر است.در رویکرد
واقع گرایی به عدم ترغیب واحد های سیاسی به همکاری و اشتراک مساعی در عرصه سیاست بین الملل گفته می شود که
موجب دوری این واحد های سیاسی از یکدیگر و فراهم آوردن زمینه های بحران و جنگ می گردد .همچنین واگرایی عبارت
است از فرآیندی که طی آن واحد های سیاسی و دولت ها از یکدیگر دور شده و در اثر آن زمینه های بحران و جنگ فراهم
آید.از طرفی وقتی واحد های سیاسی از یکدیگر فاصله گرفته و رغبتی به همکاری و اتفاق منطقه ای با هم نداشته باشند،گفته
می شود که بازیگران این واحد های سیاسی واگرا شده اند؛ یعنی زمینه های وحدت و پیوستگی را نادیده گرفته و از دست داده
اند .در واگرایی کشورها برای تامین بهتر منافع خود و افزایش ضریب امنیتی،تمایالت فرا منطقه ای بیشتری از خود نشان می
دهند.واگرایی را می توان اینگونه نیز تعریف کرد ؛همانگونه که عواملی سبب توسعه همکاری و برقراری اتحاد میان واحد های
سیاسی متفاوت می شوند،عوامل مختلفی نیز در واگرایی و ایجاد تعارض میان دولت ها نقش دارند که آنها را از یکدیگر دور
ساخته و زمینه های بحران را فراهم می نمایند (قوام )012 :5075 ،در واگرایی وجه بارز اختالف،درگیری و تقابل است که
طرف های درگیر راهی را به جز درگیری مقابل خویش نمی بینند.
ژئوپلیتیک و پیشینه آسیای مرکزی
آسیای مرکزی در فضای اقلیمی پهناور اوراسیا واقع شده است و یک منطقه خشک به حساب می آید که دارای توپوگرافی فوق
العاده گوناگونی می باشد و مجموعه ا ی از کوه های بلند ،یخچال های طبیعی ،استپ ها و بیابان ها را در خود جای داده
است( .) Karaev, 5221: 00سرحدات شمالی آسیای مرکزی به خط تقسیم آبهای حوضه رودهای اورال-ایریتیش و دشتهای
جنوبی روسیه و از جنوب به شمال کشور افغانستان و ایران از شرق به چین و از غرب به دریاچه کاسپین محدود می باشد.این
منطقه از پنج کشور قرقیزستان ،تاجیکستان ،ازبکستان ،ترکمنستان و قزاقستان تشکیل شده است که حدود  01میلیون از
جمعیت جهان را در خود جای داده است.کشور های این منطقه به هیچ یک از دریاها و آبراه های بین المللی وصل نمی باشند
که در نتی جه این تصور را ایجاد می کند که کشورهای این منطقه را به همسایگان و جامعه جهانی وابسته کرده است.با نگاهی
اجمالی در می یابیم که این منطقه با قدمت تاریخی که دارد یکی از مهمترین مناطق شناخته شده جهان به حساب می آید که
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ظرفیت های فراوانی را در سینه خود جای داده ا ست.علت این ادعا را می توان در گذشته و حال بررسی کرد ،وجود جاده
ابریشم در این منطقه که چین را به امپراطوری یونان در اروپا وصل می کرد و قرار گرفتن در شاهراه ارتباطی میان اروپا و
آسیای شرقی و میان شمال و جنوب قاره آسیا و همچنین کشف منابع مهم انرژی شامل منابع نفت،گاز،ذغال سنگ و ...در این
منطقه بویژه در کشورهای ازبکستان و ترکمنستان بر اهمیت این منطقه ارزش روز افزونی داده است (بهمن .)52 :5022 ،پس
از بررسی اجمالی جایگاه آسیای مرکزی در جغرافیای جهانی آن چیزی که ذهن هر تحلیل گر را به تفکر وا می دارد میزان
اهمیت ژئوپ لیتیک این منطقه می باشد ،آسیای مرکزی بعداز فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به یک منطقه ژئوپلیتیک مهم و
پویا تبدیل شده است.علت این پویایی را می توان در شکل گرفتن رقابت های سیاسی مختلف در این منطقه و همچنین
کارکرد سیاسی عوامل جغرافیایی استخراج نمود،همچنین هویت ژئوپلیتیکی این منطقه ارتباط تنگاتنگی با کشورهای همسایه
مانند ایران روسیه و جمهوری خلق چین دارد( .دبیری ،علی اکبر .)75 :5022 ،پس از انفالب اکتبر در سال  5257کشورهای
آسیای مرکزی به جمهوری های اتحاد جماهیر شوروی تبدیل گردیدند.در دوران حکومت شوروی که  72سال به طول انجامید
ملل مزبور ،در برخی از بخشهای سازندگی اقتصادی و فرهنگی به موفقیت هایی نایل شدند ،لیکن،الگوی سوسیالیسم شوروی
که طی این دوران مورد اجرا گذاشته شد در عین حال توسعه این جمهوری ها را از بسیاری از جهات متوقف کرد .نخست آنکه
استراتژی اتحاد شوروی که برای صنایع سنگین وصنایع نظامی اولویت قائل بود و همچنین سیستم برنامه ریزی آن که نقش
بازار را انکار می کرد جمهوری های آسیای مرکزی را به تامین کنندگان مواد خام تبدیل کرد ،تامین کنندگانی که از نظر
ساختاری و سیستماتیک دارای نقص و فاقد تحرک و پویایی اقتصادی بودند .دوم آنکه اتحاد جماهیر شوروی اسماً یک حکومت
فدرال بود،اما در واقع یک حکومت واحد و یک پارچه و بسیار متمرکز به شمار می رفت .سوم آنکه به به خاطر اینکه اتحاد
جماهیر شوروی خود را از جهان خارج منزوی و مجزا نگاهداشته بود و همچنین به دلیل ادامه ی جنگ سرد میان بلوک های
شرق و غرب و رویارویی دو ابرقدرت،جمهوری های آسیای مرکزی به عنوان مناطقی دور افتاده در امپراتوری اتحاد شوروی قرار
گرفته بودند (.تیو شوکوئی ) 550 :5070 ،با توجه به پیشینه آسیای مرکزی روشن می شود که به جمهوری های این منطقه که
تحت لوای چنین رژیم خشک و انعطاف ن اپذیری بودند توجه درخور شایسته ای که به پیشرفت ها و آرمانهای اقتصادی و
فرهنگی مردم این منطقه جامه عمل بپوشاند نشده است و پس از فروپاشی شوروی جمهوری های این منطقه بدون هیچ گونه
درگیری پای بر عرصه جهانی گذاشتند و استقالل خود را اعالم نمودند در حالی که میراث دار تمامی آن عقب افتادگی های
پیشین و آرمانهای غقب افتاده اش می باشد.
تشریح وضعیت پراکندگی آب در منطقه و ریشه یابی علت بحران
آب در آسیای مرکزی که منطقه ای محصور در خشکی و موجود در کمربند کم آب کره زمین است مساله ای کلیدی به شمار
می رود .تامین آب مورد نیاز در این منطقه که بیشتر صرف بخش کشاورزی می شود از طریق منابع آبهای سطحی و رود خانه
ای می باشد .این آبهای رودخانه ای شامل دو رود آمودریا و سیر دریا می باشد که از ارتفاعات و کوهستان های دو کشور
تاجیکستا ن و قرقیزستان سرچشمه میگیرند و تامین کننده نود درصد آب مورد نیاز جمهوری های زیردست یعنی
ازبکستان،ترکمنستان و جنوب قزاقستان و همچنین شاهرگ حیاتی دریاچه بزرگ این منطقه یعنی آرال می باشند( Karaev,
 .)5221: 01دریاچه آرال در این ایام ،به دلیل کاهش آب ورودی از دو رود مذکور روزگار خوشی را سپری نمی کند و در حال
خشک شدن می باشد که این خشکی آبشخور بحران های زیست محیطی فراوانی از جمله پخش شدن ساالنه مقادیر زیادی
نمک و ماسه در منطقه می باشد که حاوی انواع سموم دفع آفات ،نمک ها و کودهای شیمیایی کشاورزی در منطقه هستند و
ت وجه بسیاری از سازمان ای بین المللی را در جهت برطرف کردن این معظل به خود جلب نموده است .در آسیای مرکزی در
عین کمبود آب ما شاهد توزیع نامتقارن و نامناسب منابع آبی نیز می باشیم .همین دو رود سیر دریا و آمودریا (سیحون و
جیحون) کشورهای منطقه را به طور یکسان بهره مند نمی گردانند و این کشور های باالدست هستند که با احداث سد های
عظیم بر روی این رودخانه ها سهم بیشتری را از این آبها خواستارند( امیر احمدیان و ناصری .)2 :5025 ،البته باید افزود که
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طبق آخرین آمار مربوط به شاخص تنش آبی  WRIحتی برخی کشورهای سرچشمه مانند تاجیکستان از وضعیت مطلوبی
برخوردار نیستند این شاخص که بر حسب نرخ برداشت آب به عرضه تعیین می گردد برای کشور تاجیکستان عدد  0.1را نشان
می دهد که بیانگر تنش آبی باال و غیر نرمال بودن وضعیت آبی این کشور است).(IMF Staff Discussion,5251:07حال
به نظر نگارنده چهار عام ل اساسی در شکل گیری بحران آب در منطقه آسیای مرکزی نقش اساسی داشته است که این چهار
عامل به ترتیب در ادامه ذکر میگردند.
الف -میراث اتحاد جماهیر شوروی در منطقه
تا قبل از فروپاشی ات حاد جماهیر شوروی منطقه آسیای مرکزی تحت هدایت و رهبری مسکو بود که در این دوران مرزهای این
جمهوری ها طوری طراحی شد که همواره بین جمهوری ها برای آب رقابت وجود داشته باشد .این تعارض به دو طریق به سود
مسکو بود اول اینکه جنگ آب تمایز ملی بین پنج کشور را تقویت کرده و توانایی این کشورها را در خصوص همکاری مابین به
طوری که کنترل شوروی را مورد تهدید قرار دهد محدود می کرد .به طور مختصر ،سیاست آب بخشی از تالش مسکو برای
تفرقه انداختن و حکومت کردن در این منطقه بود .دومین سودی که برای شوروی داشت این بود که رقابت این جمهوری ها
برای کسب آب باعث می شد که جمهوری ها برای حل اختالفات بین خود همواره دست به دامان مسکو شوند(.کنعانی:5025 ،
 .) 052راه حل مسکو به طور معمول در این گونه منازعات این بود که در ازای آبی که از قرقیزستان و تاجیکستان به پایین
جریان داشت از کشور های منتفع از این آب یعنی ترکمنستان ،ازبکستان و قزاقستان انرژی هایی مانند نفت و گاز را برای آنها
دریافت می نمود .البته این نکته را باید افزود که اتحاد جماهیر شوروی در راستای سیاست های کالن خود که شامل گسترش
مزارع پنبه و برنج بود اقداماتی همچون احداث سد های بزرگ و شبکه های آبیاری وسیع را در این منطقه دنبال می کرد که از
طریق آنها مزارع بزرگ تازه تاسیس از جمله مزارع پنبه را آبیاری کند که هدف این اقدامات کاهش وابستگی به واردات این
کاالها بود که با بر هم زدن نظم طبیعی منطقه بر نیاز آبی کشورهای منطقه بویژه جمهوری های سفلی نشین افزود.
(،) Izquierdo and Stangerhaugen, 5252: 2البته این مسائل زمانی خود را نمایان ساخت که در میانه های سال
 5222ازبکستان و قزاقستان برای صادرات انرژی به جمهوری های باال دست قیمت های بازاری را درخواست کردند که در
مقابل قرقیزستان و تاجیکستان که قادر به پرداخت این هزینه ها نبودند به استفاده از نیروگاه های برق آبی خود در زمستان
پرداختند ) Crisis Group، 5252: 2( .که این اقدام با ایجاد سیالب ها در زمستان و نابودی زمین های زیردست مشکلی بود
بر مشکالت پیشین و چالشها از این زمان خود را نشان دادند.البته مشکالت بر جای مانده از اتحاد جماهیر شوروی به اینجا
ختم نمی شود و این شبکه های آبیاری که در نقش شاهرگ های حیاتی این منطقه هستند روز به روز فرسوده تر می شوند و
کشور های منطقه هم نه تکنولوژی و نه توان مالی الزم را جهت نگه داری آنها دارندRakhmatullaev and Le ( .
 .) Coustumer, 5252: 052از طرفی هم برخی از کشورها مانند قرقیزستان همواره نسبت به هزینه های سنگین نگهداری
سد ها از جمله سد توکتوگل معترض بوده اند و ادعا هایی را در خصوص ارزش آب مطرح کرده اند که جای بررسی دارد و این
سوال را در ذهن مطرح می کند که آیا به راستی امکان استفاده از منابع آبی به عنوان منابع درآمد ممکن می باشد یا
خیر( .) Bichsel, 5255: 50با این وجود آنچه که مسلم است این است که هزینه های سنگین و عدم همگونی های موجود
همگی میراث بر جای مانده از شوروی می باشد.
ب -نسبت عکس میان من ابع آبی و استفاده از این آبها (اراضی قابل کشت) در کشور های منطقه:
در این منطقه نسبت تقسم آب بسیار نامتوازن است ودو کشور تاجیکستان و قرقیزستان سرچشمه منابع آبی مورد نیاز آسیای
مرکزی می باشند .این پراکندگی منابع آب نشان می دهد که نزدیک به  02درصد از مجموع ظرفیت ذخیره حوزه آمودریا و 2
درصد از مجموع ظرفیت ذخیره حوزه سیر دریا در کنترل تاجیکستان قرار دارد ،درحالی که قرقیزستان  12درصد از ذخیره
حوزه سیر دریا را در کنترل خود دارد .حال نکته قابل تامل این است که برخالف منابع آبی غنی که این مناطق از آن
برخوردارند و کنترل تمام آنها را نیز در اختیار دارند ،مقدار آب مورد استفاده توسط تاجیکستتان و قرقیزستان در مجموع کمتر
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از  51درصد است و در مقابل ازبکستان و ترکمنستان که از نظر منابع طبیعی آب سهم کمتری دارند ،مصرف کنندگان اصلی
 75درصد منابع آب قابل دست رسی هستند و بخش عمده این آب برای آبیاری مزارع پنبه استفاده می شود (اوهارا:5222 ،
 .) 507آنچه که در اینجا بدیهی می نماید عالوه بر وضعیت طبیعی که از نظر جغرافیایی این منطقه از آن برخوردار است این
مساله است که نقش سیاست های کالن شوروی سابق در این نسبت ناهمگون و تبدیل زمین های لم یزرع جمهوری های سفال
نشین نیز غیر قابل چشم پوشی است ،از طرفی دیگر این عدم توازن در سایر منابع طبیعی مانند نفت و گاز که به وفور در
کشور های مصرف کننده آب مانند ترکمنستان و قزاقستان یافت می شود بر چشم و هم چشمی ها افزوده است این عدم توازن
به گونه ای است که کشور ترکمنستان چهارمین ذخیره گاز جهان را در خود دارد و قزاقستان دارای  02میلیارد بشکه نفت خام
در ذخایر اثبات شده خود می باشد در حالی که تاجیکستان و قرقیزستان برای تامین گاز بخش نیروگاهی خود با مشکل مواجه
هستند که نظامی از داراها را در مقابل ندارها تشکیل داده است ( )Izquierdo and Stangerhaugen, 5252: 52طبق
برخی آمار کشور تاجیکستان که یکدوره جنگ های داخلی دنباله دار را داشته است جزء یازده کشور فقیر جهان محسوب می
شود( ) Grävingholt, 5222: 57این خود بر درگیری ها افزوده است .همچنین باید افزود که به عقیده بسیاری از کاوشگران
عرصه منابع هیدروکربنی مانند شرکت بریتانیایی گافنی 5بسیاری از منابع در این کشورها مانند ترکمنستان هنوز ناشناخته می
باشد و ذخایر آن بسیار بیشتر از آن چیزی است که االن در دسترس قرار دارند( .)Petersen and Barysch, 5255: 27در
پای ان گفتنی است حتی برخی از کشورهای پایین دست مانند ازبکستان عالوه بر منابع هیدروکربنی بخش کشاورزی را به
شدت در خدمت اقتصاد و خودکفایی خود قرار داده اند که اهمیت این منابع آبی را افزایش داده است و باعث شده مواضع سر
سختانه ای را در مقابل کشور های سر منشاء آبی به خود بگیرند .این عدم توازن حتی در سایر منابع خود سبب ایجاد نوعی
رقابت در این منطقه گشته که در شعله ور شدن آتش این اختالفات نقش اساسی را ایفا می کند.
ج -نوع نگاه دولتمردان کشورهای منطقه به آبهای این رودخانه ها و ناتوانی قوانین بین المللی در حل اینگونه
منازعات:
مساله دیگر که نیاز به بررسی و واکاوی دارد این نکته است که دولت های مذکور چه دیدگاهی نسبت به این آبها دارند و اینکه
آیا در این رابطه خود را تابع قوانین بین المللی موجود میدانند یا خیر؟در این رابطه باید اشاره نمود که عدم شفافیت و فقدان
قواعد و اصول پذیرفته شده در حقوق بین الملل در خصوص استفاده از آبهای فرامرزی و مشترک بین چند کشور،باعث اختالف
نظر میان این کشورها شده است .در این راستا کشورهای تاجیکستان و بویژه قرقیزستان با استناد به اصل حاکمیت مطلق هر
کشور بر منابع طبیعی موجود در قلمرو خود ،این اصل ر ا بر منابع آب و از جمله رودهایی که از این کشورها به سوی دیگر
کشورهای پایین دست جریان دارد نیز تسری می دهند ،در صورتی که کشورهای پایین دست مخصوصا ازبکستان با توجه به
نیاز فراوانی که به این منابع آبی دارند اصل مالکیت بر آب را رد کرده و بر اصل حاکمیت مشاع یا حاکمیت سرزمینی محدود
در مورد منابع آبی مشترک تاکید می کنند و معتقدند که استفاده کشورهای باالدست از منابع آب رودهای فرامرزی نباید باعث
ضرر و زیان به کشورهای پایین دست گردد(.رضایی اسکندری )12 :5022 ،در مجموع می توان گفت که فراگیر ترین قواعد
بین المللی که درمورد رود های بین المللی وجود دارد مقررات هلسینکی ( )5200است که مورد توافق همه کشور ها قرار
گرفته است ولی این قواعد هم بسیار کلی و تفسیر پذیر می باشند (افغانی .)57 :5072 ،بنابراین می توان گفت در آسیای
مرکزی دیدگاه ها نسبت به رودهای فرامرزی متفاوت و کارآیی ق واعد بین المللی نیز در حل این اختالف نظر ها بسیار پایین
می باشند.

Gaffney
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د -عدم استفاده صحیح از منابع آبی موجود و ضعف مدیریت:
امروزه در آسیای مرکزی سوء مدیریت منابع طبیعی به وضوح ن مایان است که دارای پتانسیلی برای تخریب کل اکوسیستم
منطقه می باشد )Wright-Neville and Grevtseva, 5222: 0(.این منطقه با وجود اینکه از نظر منابع آبی غنی است
ولی بهره برداری بی رویه،هدر رفتن آب و استفاده از روش های سنتی و عدم استفاده از روش های نوین مدیریت آب در منطقه
باعث تشدید مشکل کم آبی و گسترش اختالفات بین کشورهای منطقه شده است .استفاده از نظام کشاورزی سنتی ،هزینه
های آب برای هر واحد تولید را بین سه و حتی گاهی تا ده برابر معیار های جهانی افزایش داده است .بنابراین استفاده از شیوه
های نوین کشاوری و استفاده م نطقی و بهینه از آب باعث پیش گیری از خشک شدن نیمی از رود های فرامرزی خواهد شد(.
رضایی اسکندری ) 00 :5022 ،در این رابطه می وان به کشور ازبکستان اشاره نمود که به عقیده بسیاری از محققان بین  12تا
 22درصد از آب استفاده شده در بخش کشاورزی هدر می رود و تنها بین  51تا  01درصد از این آبها مورد استفاده قرار می
گیرند( ) Crisis Group، 5252: 2همچنان با وجو اینکه دولتها به اشتباه بودن مساله افزایش کشتزارهای پنبه با توجه به نیاز
فراوان آنها به آب پی برده اند ولی دوباره پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ما شاهد افزایش مزارع پنبه می باشیم به
طوری که در فاصله سالهای  5222-5221میزان  7درصد مزارع منطقه رشد داشته اند که بر وخامت کم آبی در این منطقه
افزوده است(.فروغی .) 5025:522،مساله دیگر که در اینجا جلب نظر می کند عدم سرمایه گذاری دولت های منطقه در بخش
آب است که به ندرت اتفاق می ا فتد و تنها کشور قرقیزستان اقداماتی اندک در این زمینه انجام داده است که آن هم نیازمند
کمک های مالی فراوان از مجامع بین المللی می باشد و همچنین می توان نداشتن رویکرد منطقه ای برای حل این بحران یا
یک سازمان مدیریت آب منطقه ای را نمود بارز ضعف مدیریت داخلی و منطقه ای دانستLipiäinen and Smith, (.
.) 5250: 0, 52به نظر نگارنده اگرچه عدم استفاده صحیح و مدیریت منابع آبی را نمی توان علت اصلی بحران در این منطقه
دانست اما با توجه به عوامل نوظهور دیگری همچون افزایش جمعیت این منطقه که بر این بحران هرچه بیشتر دامن می زند
م ی توان گفت که مدیریت و استفاده صحیح منابع آبی اهمیت روز افزون دارد و تا حدی می تواند از گسترده تر شدن این
چالش جلوگیری کند.
بررسی وضعیت همگرایی و واگرایی کشورهای آسیای مرکزی
قبل از آنکه به نقش بحران آب د ر همگرایی و واگرایی در آسیای مرکزی بپردازیم ابتدا باید به شمایی کلی در رابطه با دیگر
سطوح همکاری آسیای مرکزی برسیم و بدانیم در زمینه های دیگر وضعیت همگرایی و واگرایی چگونه است؟ و در آخر اینکه
وضعیت کنونی منطقه در رابطه با همکاری های منطقه ای چگونه است؟ در خصوص همکاری ها و همگرایی های منطقه ای
تاکنون نظرات فراوانی ارائه شده است اما آنچه که در این قسمت مد نظر نگارنده است بررسی عوامل همگرایی و واگرایی با
تکیه بر ویژگی های خاصی است که این منطقه در دل خود جای داده است .آنچه که مسلم است همگرایی و واگرایی دو نیروی
متقابل هم هستند که تفوق نسبی یکی از آنها میل به سمت همکاری و کاهش تضاد را در پی خواهد داشت .با توجه به ظرفیت
های باالی اقتصادی در کشور های آسیای مرکزی اگرچه همگرایی و همکاری در مواردی همچون ایجاد سازوکارهای امنیتی،
مدیریت صحیح منابع و انرژی بویژه آب ،مبار زه با قاچاق مواد مخدر ،قراردادهای تجاری و بازرگانی ،کاهش حقوق گمرکی،
شکل گیری راه های ترانزیتی میان کشورهای منطقه و ایجاد مسیرهایی برای حمل و نقل کاال می تواند آسیب پذیری کشورها
را در مقابل حوادث گوناگون کاهش دهند ،اما تاکنون نه تنها تعامالت محسوس اقتصادی شکل نگرفته است بلکه تنش زدایی
منطقه ای به عنوان عاملی جهت توانمند سازی مدیریت سیستم امنیت منطقه ای ،رفع منازعات ،کنترل هزینه های نظامی و
انتقال آن به بخش صنعت و اقتصاد نیز از سوی کشور های منطقه نادیده گرفته شده است .از این رو منطقه آسیای مرکزی را
می توان نمونه بزرگ تنش های منطقه ای به شمار آورد که در آن هریک از کشورهای منطقه به دنبال حل مشکالت خود به
تنهایی و بدون همیاری دیگران بوده اند .گفتنی است که هم اکنون مهمترین پایه های همگرایی در منطقه مربوط به سازمان
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های منطقه ای است که شکل گرفته اند ،این سازمان ها که تقریبا تمامی کشورهای منطقه در آنها عضویت دارند عبارتند
از:جامعه کشورهای مشترک المنافع مستقل، 1سازمان همکاری مستقل(اکو)، 0سازمان همکاری شانگهای ،7جامعه اقتصادی
اوراسیا،2سازمان همکاری آسیای مرکزی( .2بهمن) 20 :5022 ،عالوه بر موارد گفته شده در بحث های مدیریتی آب و فرهنگی و
نژادی نیز در منطقه همکاری ها و همگونی های وجود دارد که می تواند به روند همگرایی کمک نماید که این مهم تاکنون
مورد توجه شایسته قرار نگرفته است .در نتیجه می توان گفت که این منطقه دارای ظرفیت های الزم برای همگرایی و نزدیک
شدن هرچه بیشتر واحدها به یکدیگر می باشد اما به دلیل عواملی که در ادامه ذکر می شود که گمان میرود درحال حاضر وجه
غالب را به خود اختصاص داده اند این همگرایی نمود چندانی نداشته است .اهم این موارد را می توان در چهار دسته ذیل یاد
آور شد؛
الف -عدم درک لزوم همکاری های منطقه ای از سوی سردمداران سیاسی:
در این منطقه با وجود ظرفیت های باالی همکاری و همگرایی اما هنوز سردمداران را به این نتیجه نرسانده است که در رابطه با
مسائل مختلف منطقه باید سیاست های انعطاف ناپذیر گذشته خویش را رها کنند و از طریق همکاری به حل این مسائل
بپردازند ،با این وجود همکاری های جزئی در منطقه دیده می شود اما این همکاری ها به گونه ای نیستند که نشان از ایده ها و
آرمان های مشترکی در بین کشورهای منطقه داشته باشند و همواره در حاشیه قرار گرفته اند ( Wright-Neville and
 .) Grevtseva, 5222: 50به عنوان مثال ازبکستان با هرگونه حرکتی که به سوی ایجاد همگرایی سیاسی میان این جمهوری
ها ختم شود مخالفت نموده و حتی از عضویت کشورهای مستقل مشترک المنافع نیز خارج شده است .در این مورد به کشور
ترکمنستان نیز می توان اشاره نمود که د ر پی اتخاذ سیاست بیطرفی دائم خود را تا حدودی از این همکاری ها به دور کرده
است .در واقع می توان گفت که کشورهای منطقه نوعی بی اعتمادی شدید نسبت به یکدیگر را در دل خود جای داده اند که
باعث شده است هنوز احساس منفعت بردن از همکاری های منطقه ای شکل نگیرد در این رابطه می توان بدبینی عمیق میان
اسالم کریم اف و امامعلی رحمان رئیس جمهوری های ازبکستان و تاجیکستان را مثال زد که هموراه یکدیگر را به دخالت در
مسائل داخلی یکدیگر متهم می کنند که وجه بارز آن را می توان در صحبت های امامعلی رحمان در رابطه با حمایت کریموف
از یک فرد شورشی به نام سرهنگ محمود در برهم زدن اوضاع داخلی تاجیکستان دید اگر چه دولت ازبکستان به شدت این
اتهامات را رد کرده است اما این بدبینی ها همچنان بر روابط میان کشورها حاکم است ( .) Juraev, 5255: 5و این مساله
یکی از موارد جدی است که مانع از همگرایی کشورهای منطقه به ویژه در سالهای اخیر شده است همچنین تا زمانی که عزم
جدی سردمداران این کشورها وجود نداشته باشد این همکاری ها نیز هیچ گاه به شکل جدی پیگیری نمی شوند.
ب -تجربه تلخ اتحاد جماهیر شوروی و ترس از تهدید استقالل سیاسی:
با وجود اینکه از سال  5225به بعد کشور های این منطقه استقالل سیاسی خود را به دست آورده اند اما هنوز اثراتی از آن در
ذهن سیاستمداران این کشور ها برجای مانده است به طوری که اخیرا اقدامات روسیه در اکراین بر نگرانی های قزاق ها افزوده
است و از تکرار سناریوی اکراین نسبت به ا ستان های شمالی خود در هراس هستند اما مقامات روس د تالش اند که ذهنیت
)The commonwealth of independent states(CIS
)The economic cooperation organization(ECO
)The shanghai cooperation organization(SCO
)The Eurasian economic community(EES
)The central Asia cooperation organization(CACO
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ایجاد شده را کمرنگ کنند اما تاثیر خود را کماکان در اذهان بر جای گذاشته است) .)Crisis Group، 5251: 5چنانچه با
وجود این که ترتیبات منطقه ای به عنوان ابزاری مناسب در دست دولت ها به منظور ارتقا منافع ملی شناخته شده است اما
نگرش غالب در میان سیاستمداران کشورهای این منطقه حکایت از این دارد که عمال نه تنها هیچ تمایلی به منطقه گرایی
ندارند بلکه آنرا خطری برای استقالل سیاسی خود نیز تلقی می کنند .بدین ترتیب هراس دولت های آسیای مرکزی در
خصوص از دست دا دن استقالل سیاسی و یا تحدید حاکمیت ملی در صورت شکل گیری یک توافق جامع منطقه ای با درجه
هماهنگی باال ،یکی از مهمترین دالیلی است که باعث شده همکاری ها در منطقه آسیای مرکزی با وجود زمینه های مناسب با
استقبال جدی مواجه نشود؛ به عبارت دیگر حکمرانان قدرتمند از این که ساختارهای همکاری منطقه ای ممکن است به
ساختار هایی برای دخالت منطقه ای شباهت داشته باشد،هراس دارند .در نتیجه هراس از تهدید استقالل سیاسی به عنوان
مانعی با نقش بسیار پررنگ در جلوگیری از همکاری های منطقه ای عمل کرده است .در پایان باید اشاره کرد برای شکل گیری
این گونه همکاری ها و همگرایی ها که گاه در قالب سازمان های منطقه ای خود را نشان می دهد عالوه بر وجود زمینه های
الزم باید میل و اراده سیاسی دولت ها را برای ایجاد همگرایی را در نظر آورد چرا که عدم وجود این اراده سیاسی در منطقه
آسیاسی مرکزی یک پارادوکس اعجاب انگیز را ایجاد کرده که با وجود درک فواید منطقه گرایی و همکاری ها دولت ها همواره
از آن دوری می گزینند ،و اگر هم اقدامی صورت پذیر نتایج بسیار ضعیفی را به دنبال دارد.
ج -تمایل برخی کشورها به داشتن نقش هژمونی در منطقه:
یکی دیگر از مهمترین دالیل عدم شکل گیری منطقه گرایی و همگرایی در آسیای مرکزی به تمایل برخی از کشورها منطقه به
نفوذ ،تفوق طلبی و ناسیونالیسم ملی بر می گدد که رقابت های شدیدی را بین پنج کشور منطقه شکل داده است( 5225: 5
 .) Crisis Group،در این رابطه می توان به ازبکستان و قزاقستان اشاره نمود که هر کدام با تاکید و تکیه بر توان و نفوذ
خویش داعیه دار رهبری بر منطقه را دارند و این برتری طلبی خود را به سایر زمینه ها مانند بهره برداری از منابع آبی تسری
داده اند( .) khamzayeva, 5222: 50با توجه به این دیدگاه و خط سیر استراتژیکی که برخی کشور های منطقه دنبال می
کنند پس طبیعی است همواره از شکل گیری اتحاد و ائتالف در این منطقه جلوگیری نمایند زیرا نمی خواهند هیچ گاه خود را
در مقابل یک قدرت ائتالفی ببینند ،ا ز طرفی هم خود این کشور ها هنوز به آن حدی نرسیده اند که خود را به عنوان یک
هژمون منطقه ای مطرح کنند که این نیز خود زمینه ساز اختالفات بیشتر در بین کشورها شده است( .بهمن )522 :5022 ،در
این رابطه باری بوزان معتقد است که «تهدیدات از فاصله نزدیک سریعتر حس می شوند تا از فاصله دور» و ناامنی و واگرایی
اغلب با نزدیکی همراه است(سریع القلم و دیگران )50 :5021 ،در پایان می توان به نوعی بی اعتمادی عمیق میان این کشور ها
اشاره کرد که این بی اعتمادی ها را حتی در سخنرانی های سردمداران آنها مانند کریم اف و نظربایف رئیس جمهورهای
ازبکستان و قزاقستان نسبت به همکاری های منطقه ای بسیار نمایان است تا آنجا که حتی خطری که این جمهوری ها از
جانب یکدیگر حس می کنند هیچ گاه از جانب قدرت های فرا منطقه ای و روسیه حس نکرده اند(بوزان،بری)002 :5025 ،
همچنین در این رابطه می توان تنش های موجود در روابط ازبکستان و تاجیکستان را هم برشمرد که به شدت سیاسی شده
اند و هیچ نشانه ای از کاهش در آن دیده نمی شود( .) Juraev, 5255: 5ایجاد این دست از رقابت ها که گاه آنرا با مسائل
ملی گره می زند و بدبینی هایی که وجود دارد همواره همگرایی را در منطقه از تصور ما دورتر می کند.
د-عدم گسترش روابط تجاری و اقتصادی گسترده در میان کشورهای منطقه:
در کشورهای آسیای مرکزی نبض جریان اصلی اقتصاد در دست دولت قرار گرفته است و با وجود اینکه سابقه همکاری های
اقتصادی نشان داده که این همکاری ها عال وه بر ارتقاء منافع اقتصادی،موجب تحکیم امنیت می شوند اما ما شاهد روابط
اقتصادی گسترده و عمیق نیستیم و همواره هر گونه تصمیم گیری در رابطه با این روابط اقتصادی ارتباط مستقیمی با سایر
حوزه های عمل دولت همچون حوزه های سیاسی و امنیتی داشته است .در حال حاضر تجارت آزاد در منطقه به دالیل
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متعددی که بیشتر معطوف به نحوه عملکرد دولت های منطقه است در سطح بسیار پایینی است و این اقتصاد متمرکز همواره
روند همگرایی های منطقه ای مختل نموده است .از طرفی دیگر با حضور پررنگ دولت در تمامی مسائل اقتصادی دیگر جایی
برای عملکرد بخش خص وصی نمانده است .البته عالوه بر تمامی موارد مهم ذکر شده در رابطه با عدم توفیق این کشور ها در
زمینه همگرایی منطقه ای و واگرایی بیشتر می توان به نقش قدرت های فرامنطقه ای و منافع آنها نیز در این منطقه اشاره ای
کرد که آسیای مرکزی را در حیطه ی عالیق استراتژیک آن ها قرار داده است .به عنوان مثال ایاالت متحده که به دنبال ایجاد
نزاع و درگیری در منطقه است همواره از ایجاد همگرایی و اتحاد میان کشورها و ناامن کردن منطقه به ضرر روسیه استفاده
نموده است زیرا منطقه آسیای مرکزی در حکم حیات خلوت روسیه می باشد .از طرفی هم آسیای مرکزی آزمایشگاهی برای
سیاست خارجی چین می باشد که در صدد تامین ثبات آن می باشد( ،)Godement, 5255: 5چرا که امنیت چین با امنیت
آسیای مرکزی گره خورده است و در این رابطه می توان به سرمایه گذاری های چین در این منطقه اشاره کرد که می تواند به
صورت بالقوه سبب حل ش دن بسیاری از مشکالت مالی و زیر ساختی به ویژه در تاجیکستان و قرقیزستان باشد)5250: 00
 .)Crisis Group،گفتنی است که واکاوی نقش قدرت های فرامنطقه ای و همسایگان قدرتمند و منافعی که این کشورها در
منطقه دارند نیاز به تعمق و پزوهش جدی دارد که از حوصله این نوشتار خارج می باشد اما آنچه که مسلم است نقش آنها در
هرگونه اقدام در رابطه با همگرایی یا واگرایی تاثیر گذار می باشد .در قسمت بعد با توجه به شناخت نسبی که از منطقه آسیای
مرکزی به دست آورده ایم و اینکه وضعیت همگرایی و موانع آنرا شناخته ایم می پردازیم به این نکته که بحران آب موجود چه
تاثیری بر این وضعیت همگرایی و واگرایی در منطقه آسیای مرکزی دارد.
بحران آب عامل همگرای یا واگرایی
در رابطه با بحران آب همواره این نکته حائز اهمیت است که بحران آب با بسیاری از بحران ها و مسائل مهم حیات بشری مانند
مواد غذایی،خودکفایی کشور ها در بسیاری از زمینه های مانند انرژی های برق آبی ،کشاورزی و ...در ارتباط
است( .)Fumagalli, 5222: 1و حتی عالوه بر موارد پیش گفته از طریق خشک شدن دریاچه ها و زیست بوم های آبی اثرات
بسیار مخربی را نه تنها در سطح منطقه ای بلک ه حتی از طریق افزایش دمای کره زمین بر کل کره ی خاکی می گذارد.
بنابراین نباید از اهمیت این موضوع در حد یک مساله زیست محیطی یا توسعه ای بکاهیم بلکه باید با نگاهی دقیق به بررسی
عمیق این موضوع بپردازیم حال آنکه حل این موضوع ارتباط مستقیم با همکاری های منطقه ای و فرامنطقه ای دارد.بنابراین
باید عنوان نمود که مدیریت بحران های آبی جزء مسائل بسیار پیچیده و دشوار می باشد( Cooley and Srinivasan,
 .)5250: 07در رابطه با نقش بحران آب در همگرایی ها و واگرایی های منطقه ای دو نوع طیف از نظرات وجود دارد :یک
سری از این نظرات مربوط می باشند به نوع نگاه سیاستمداران و برخی متفکران به مساله بحران آب ،از نظر آنان بحران آب
همواره یکی از دالیل اصلی ایجاد جنگ ها و تعارضات شدید در آینده خواهد بود و برای این ادعا های خود نمونه های مانند
درگیری های رود اردن را که میان کشورهای اردن و سوری ه با رژیم صهیونیستی بر سر انتقال آب رودخانه های اردن و یرموک
به ویژه در دهه های  5202-5212به وقوع پیوست را ذکر می کنند .در تایید این نوع نگاه هومر و دیکسون هم پس از بررسی
نمونه های موجود به این نتیجه رسیدندکه آب به عنوان یک منبع تجدید پذیر غالبا باعث ایجاد در گیری بین واحدهای منتفع
از آن منابع می شود( .)Mosello, 5222: 512همچنین می توان سخنان کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل در سال
 5225را افزود که اظهار داشت « رقابت شدید و کشمکش بر سر آب شیرین می تواند در آینده منبع جنگ و درگیری
باشد»( .)Izquierdo and Stangerhaugen, 5252: 2در این رابطه بوزان هم نظری دارد که عنوان می کند؛ مسائل
مربوط به آب با دغدغه های امنیت ملی مرتبط بوده و در نتیجه باعث می شود مسئله از حیطه مدیریت فنی رایج خارج شده و
در حیطه مسائل سری و سر به مهر مقامات امنیتی قرار گیرد( .بیترایس )5222 ،این گره خوردگی به مسائل امنیتی بر
پیچیدگی بحران می افزاید و حساسیت حکومت ها را بر می انگیزد تا آنجا که گاهی حل بحران را با بقای حکومت خویش گره
می زنند .از دیگر اندیشمندان این عرصه می توان به نظرات رابرت کاپالن و شلومی دینار اشاره کرد که عنوان می کنند کمبود
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آب به صورت بالقوه عامل مخرب در مسائل داخلی و سیاست خارجی است چرا که بحران آب و مسائل زیست محیطی می تواند
به رکود اقتصادی ،آشفتگی اجتماعی ،مهاجرت اجباری و دامن زدن به اختالفات منجر شود( )Economy, 5222: 000در
مقابل این طیف از نظریات گروهی از محققین قرار می گیرند که نه تنها آب را عاملی برای نزاع و درگیری نمی دانند بلکه
معتقدند که بحران آب خود باعث افزایش همکاری ها خواهد شد و بر این عقیده اصرار دارند که تنش های آبی به ندرت باعث
ایجاد جنگ و خشونت در قرن حاضر شده است.حال آنکه عنوان می کنند آب ضروری زندگی نیست بلکه خود زندگی می باشد
بنابر این آب های مشترک را نباید بازی با حاصل جمع صفر دانست و همچنین می توانند سبب وابستگی متقابل
شوند( .)Mosello, 5222: 510آن ها معتقدند که بیشتر روابط بین المللی مرتبط با آب ،مشارکتی هستند و آب می تواند به
عنوان یک ابزار و یا به صورت یک هدف مشترک برای مشارکت بین دولت ها عمل نماید.
به عقیده آن ها جنگ آب ،اغراقی است که توسط طرفداران محیط زیست برای جلب نظر مسئولین به اهمیت مسائل آبی و
محیط زیستی ایجاد شده است .به طور کلی برخی محققان بر این باورند که منابع مشترک آبی نه تنها می تواند تضاد و تنش
های بین دو کشور را کاهش دهد ،بلکه به عنوان یک تسهیل گر در بهبود روابط و افزایش سطح مشارکت و همکاری های
دولت ها در زمینه های مختلف اقتصادی و سیاسی نیز عمل نماید  .اما در نتیجه به نظر نگارنده با توجه به ویژگی های خاص
هر منطقه باید به این مساله پرداخت که آیا بحران آب به همگرایی ختم می شود یا واگرایی؟ به نظر می رسد که هیچ الزامی
نیست که بحران آب حتما به یکی از این دو راهکار ختم شود بلکه آنچه که متصور است این نکته می باشد که هنگام بروز این
گونه بحران ها این خود بحران نیست که راه را مشخص می کند بلکه یکسری عوامل و پیش نیازها هستند که مسیر و آینده ی
بحران را مشخص می کنند ،به عنوان مثال در مناطقی که به اهمیت همکاری های منطقه ای توجه کامل داشته باشند ،واحدها
منافع ملی خویش را با در نظرگرفتن الزامات منطقه ای و بین المللی تعریف کنند ،در منطقه روابط و پیوند های تجاری و
سیاسی عمیق و کارآمدی وجود داشته باشد ،دارای پیوند های قومی و مذهبی قوی باشند ،کشور ها دارای ساختار های سیاسی
بازتری و مواردی دیگر از این دست باشند ،مسیرهای متصور در هنگام تشدید این بحران ها کمتر به سمت نزاع و درگیری
کشیده می شوند و کشورها بیشتر به دنبال حل مسالمت آمیز این گونه بحران ها از راه های همچون.برقرار کردن ترتیبات
منطقه ای ،قواعد مورد تفاهم ،مدیریت صحیح منابع ،اصالح ساختارهای آبرسانی ،اعطای نقش میانجی به کشور ها یا گروه های
ثالث یا مواردی دیگر شوند .اما چن انچه در هنگام اوج گیری بحران شرایط عکس موارد گفته شده باشد یعنی؛ ساختارهای
سیاسی بسیار سخت و انعطاف ناپذیر باشند ،همکاری های اقتصادی در سطح مناسبی نباشد ،روابط میان کشور های دارای
اختالف همواره تخاصم و درگیری باشد (مانند روابط میان دو کشور تاجیکستان و ازبکستان) ،منافع واحدها فقط در سطح ملی
تعریف شوند ،بلند پروازی دولت ها در طرح های آینده آنها بدون در نظر گرفتن مشکالت منطقه ای دیده شود ( Manchin,
 .)5252: 5و نگاه همواره بازی با حاصل جمع صفر باشد در حالی که بحران لطمه و آسیب را به تمامی کشورها وارد می کند یا
مو اردی دیگر در این طیف باشد آنچه محتمل تر می باشد شکل گیری زمینه های نزاع و درگیری است .نتایج تحقیق نشان از
آن دارد که مساله بحران آب در آسیای مرکزی بیشتر به نزاع و درگیری نزدیکتر است تا شکل گیری همکاری های گسترده
منطقه ای و علت آنرا هم می توان در وضعیت فعلی همگرایی در منطقه دانست که در تقابل با زمینه های واگرایی در حالت
مغلوب قرار گرفته اند .به نظر می رسد اگر تغییر محسوسی در نوع روابط و ترتیبات منطقه ای صورت نپذیرد و شرایط به همین
منوال سپری شود با توجه به رشد سریع جمعیت و افزایش نیاز به استفاده از آب در قسمت های مختلف کشاورزی ،صنعت،
انرژی برق آبی و ...وقوع بحران و فاجعه شدید در این منطقه دور از تصور نخواهد بود ،که این بحران ها خود را در قالب در
گیری های نظامی نمایان می کند و با توجه به شدت بحران میان دو کشور ازبکستان و تاجیکستان به نظر می رسد نقطه
شروع بحران هم میان این کشورها باشد.
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نتیجه گیری
با شکل گیری بحران آب و تشدید روز افزون این مساله بویژه در آسیای مرکزی گمانه زنی ها در رابطه با آینده این بحران ها
آغاز گردید تا آنجا که عده ای از اندیشمندان از وقوع بزرگترین و مخرب ترین جنگ های تاریخ بر سر منابع آب خبر داده اند.
در این میان با توجه به اهمیت بحران آب در آسیای مرکزی تالش شد تا به واکاوی شرایط و ویژگی ها این منطقه علی
الخصوص در رابطه با مهمترین عوامل زمینه ای همکاری ها یا عدم همکاری ها و همچنین وضعیت کنونی آنها پرداخته شود.
در این نوشتار برای درک بهتر و جلوگیری از قضاوت نادرست به بحران آب و نقش آن در همگرایی یا واگرایی های منطقه ای
در بستر این زمینه ها و شرایط منطقه ای نگاه شد .یافته های مقاله حاکی از آن است که قطعا بحران آب در همگرایی ها یا
واگرایی های منطقه ای نقش اساسی دارد که با توجه به گسترش بحران در آینده از اهمیت روز افزونی نیز برخوردار خواهد بود
اما به قطع نمی توان گفت که بحران آب در یک مسیر خطی به همگرایی ختم خواهد شد یا واگرایی بلکه آنچه محتمل است
این نکته است که با توجه به مناطق و شرایط مختلف زمینه ای این مساله طیفی از نتایج را از واگرایی قطعی ،واگرایی مقطعی،
همگرایی ضعیف و یا همگرایی دائمی و قوی را به دنبال خواهد داشت .با توجه به این عوامل زمینه ای و شرایط مذکوری که در
بدنه مقاله به آنها پرداخته شد اگر شرایط به همین منوال پیش برود بحران آب در آسیای مرکزی حداقل در ابتدا میل بیشتری
به نیمه اول طیف یعنی واگرایی و تخاصم دارد ،اگرچه تنها راه حل این بحران در منطقه ی آسیای میانه همکاری های جدی
منطقه ای است .مطلوب است در آینده به نکاتی در این رابطه پرداخته شود که در صورت بروز تخاصم در منطقه نقش نیرو
های فرامنطقه ای چگونه خواهد بود و اینکه در این واگرایی یا همگرایی ها نقش کشورهای همسایه مانند ایران،روسیه،چین و
 ...چگونه است.
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