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چالش های هیدروپلیتیک و 
امنیتی شدن آب در ایران

تحلیل


دکتر مراد کاویانی راد*

مقدمه
مؤلفه ه��ای »کمب��ود« و »نی��از« در پیدایش 
مناس��بات ق��درت و جهت ده��ی ب��ه آنه��ا 
نقش بنیادی دارند. داده های موجود نش��ان 
می دهند که طی چند دهه گذش��ته برخاسته 
از پدیده های��ی مانن��د دگرگونی آب و هوا 
در مقی��اس جهان��ی و تغییر الگ��وی بارش 
در مقی��اس منطقه ای، کش��ورهایی که پیش 
از ای��ن، آب و ه��وای خش��ک و کم بارش 
داش��تند، با کاهش بارش در نتیجه برداشت 
بی رویه از منابع آب زیرزمینی، افت س��طح 
آبخوان ه��ا و فرونشس��ت زمی��ن رو ب��ه رو 

ش��ده اند. بر بنیاد همین داده ها جهان رو به خش��کیدن می رود. این 
پدیده از یک سو در مقیاس فروملی به گسترش تنش های اجتماعی 
و در مقی��اس مل��ی و فراملی با افزایش تنش با همس��ایگان بر س��ر 
رودهای مرزی و مش��ترک انجامیده است. در این میان، کشورهای 
واقع بر نوار خش��ک جهان، وضعیت نگران کننده تری دارند. برای 
نمونه ایران از کش��ورهای دیگر این محدوده آسیب پذیری بیشتری 
دارد به گونه ای که بیش از هشتاد و پنج درصد منابع آب زیرزمینی 
آن ب��ه پایان رس��یده و مصرف آب با توجه ب��ه ناکارامدی الگوی 
مص��رف و افزای��ش جمعیت، رو ب��ه فزونی نهاده اس��ت. وضعیتی 
ک��ه نگرانی باالیی درب��اره مدیریت و امنیت آبی کش��ور در میان 
کارگزاران و کارشناسان برانگیخته است به گونه ای که ُجستارهای 
آب و محیط زیس��ت در قالب برنامه ششم توسعه اولویت راهبردی 

درهم  تنیدگی پدیده هایی مانند گرمایش زمین، دگرگونی الگوی بارش، ناکارامدی مدیریت منابع، رویکرد 
کّمی محور به توس�عه، کاهش بارندگی و افت س�طح آب های زیرزمینی و کندن بی رویه چاه های غیرمجاز 
طی چند دهه اخیر، به بحرانی ش�دن وضعیت منابع آب کش�ور انجامیده اس�ت به گونه ای که بر پایه برخی 
پیش  بینی ها، منابع آب موجود تنها برای کمتر از ده سال پاسخ گوی نیازهای فزاینده کنونی است. طی سال 
جاری دست کم چندین اعتراض خیابانی در استان های محدوده زاگرس و حوضه آبریز مرکزی با محوریت 
آب رخ داد که واپسین مورد آن تخریب دوباره خط لوله انتقال آب کوهرنگ به یزد توسط کشاورزان شهر 
اژیه اصفهان در آبان ماه جاری بود. واکاوی رخ دادهای یاد شده نشان می دهند که بحران آب و چالش های 
هیدروپلیتیک، بنیاد هر گونه سیاس�ت توس�عه ای و حتی همکاری و تعامل در سیاس�ت خارجی کشورمان 
خواهد بود و بحران محیط زیست به ویژه مسئله آب از این پس به سمت مدیریت امنیتی پیش خواهد رفت. 
نوش�تار پیش روی به واکاوی زمینه های مؤثر در فزایندگی چالش های هیدروپلیتیک و امنیتی شدن آب در 

ایران می پردازد.

اشاره:

* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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خاص��ی یافته اند. در این میان ماده های 12 و 13 به گونه گش��وده تر 
به تبیین مس��ائل و چالش های مدیریت منابع آب کشور پرداخته اند. 
دیده ه��ا و یافته ه��ا گویای آن هس��تند که نب��ود آب در میان مردم 
هنوز جدی گرفته نش��ده یا فرهنگ سازی الزم انجام نشده است به 
گونه ای که در نزد افکار عمومی مس��ائل زیس��ت محیطی و گفتگو 
درباره بحران آب نمودی لوکس و تجملی دارند. این وضعیت چه 
بس��ا بدین خاطر است که گزندهای زیست محیطی چون یکباره سر 
بر نمی آورند و طی زمان، خود را بر جامعه تحمیل می کنند، بیش��تر 
ش��هروندان ایرانی هن��وز ژرفای این رویداد ناگ��وار را درنیافته اند. 
هرگاه نیز چالش��ی درباره نبود آب آش��امیدنی رخ داده، نهادهای 
دولتی کوش��یده اند با هر ابزاری نیاز آب��ی را برآورده کنند که گاه 
همراه با کف ش��کنی چاه های عمیق بوده اس��ت ام��ا چالش بنیادی 
آنجاس��ت که در بسیاری از جاها دیگر آبی نمانده یا طی چند سال 
آینده به پایان خواهد رس��ید. واقعیت آن اس��ت ک��ه بحران محیط 
زیست، هنوز در دس��تورکاِر درخواست ها و مطالبات همگانی قرار 
نگرفته اس��ت. آبان امس��ال دو مسئله ویرانی س��ازی لوله های انتقال 
آب به یزد توس��ط کش��اورزان اژه اصفهان و س��خنان دبیر شورای 
عالی امنیت ملی درب��اره آب، نمودهایی از بحران پیش گفته بودند 

که در آینده نیز بَسامد بیشتری خواهند یافت.

پایان آب های زیرزمینی
95درصد منابع آب کشورمان با توجه به خشک و نیمه خشک بودن 
اقلیم آن زیرزمینی اس��ت و کمتر از پن��ج درصد منابع آب بر روی 
زمین روان اس��ت. به دیگر س��خن، در صورت برداشت آب رودها 
ام��کان تأمی��ن آب آن در بارندگ��ی بعدی وج��ود دارد اما درباره 
95درص��د آب زیرزمینی، مس��ئله چنین نیس��ت. بدی��ن معنا که در 
صورت برداش��ت آب، بارش بعدی نمی تواند مقادیر برداشت شده 
را جبران نماید. هزاران س��ال به درازا کش��یده که این منابع تشکیل 
ش��وند و باید هزار س��ال هم ش��کیبایی داش��ت تا منابعی که از آن 
برداش��ته ش��ده، بازگردد. طی چند ده��ه اخیر، به عل��ت مدیریت 
ناکارامد در بخش کش��اورزی، توسعه کّمی محور و رشد جمعیت، 
برداش��ت از منابع آب افزایش یافته است. بر بنیاد داده های موجود، 
در س��ال 5۷، پنجاه هزار حلقه چاه در ایران وجو داشت که امروزه 
این ش��مار به 800 هزار رس��یده اس��ت. به باور کارشناس��ان، ایران 

در صدر کش��ورهایی اس��ت که بیش��ترین 
می��زان برداش��ت منابع آب ه��ای زیرزمینی 
تجدیدپذیر را داشته،  به گونه ای که طی پنج 
ده��ه اخیر با کاهش هنگف��ت اندوخته های 
آب ش��یرین روبه رو بوده اس��ت. ب��ر بنیاد 
برآورده��ای موجود بیش از هش��تاد و پنج 
درصد منابع آب ش��یرین زیرزمینی کش��ور 
پایان یافته اس��ت و وضعی��ت منابع آبی در 
ش��رایط بحرانی قرار دارد ب��ه گونه ای که 
منابع آبی کشور پاسخ گوی جمعیت هشتاد 
میلیونی کنونی نیس��ت. به باور کارشناسان 
وضعی��ت بارش و منابع آب کنونی بس��نده 
پنج��اه میلی��ون نف��ر اس��ت. ج��ای درنگ 
اینجاس��ت که دست درازی و چنگ اندازی 
ب��ه مناب��ع آب زیرزمین��ی در قال��ب کندن 
چاه ه��ای غیرمج��از در کش��ور طی یک و 
نیم دهه اخیر با ش��تاب رو ب��ه فزونی نهاده 
اس��ت به گون��ه ای که بر پای��ه برآوردهای 
انجام ش��ده، هم اکنون نیم��ی از 800 هزار 
حلقه چاه کش��ور غیرمجاز هستند، هر چند 
که مج��ور چاه های مجاز، خود به واس��طه 
رویکردهای سیاس��ی چند سال پیش، جای 
درنگ و بازنگ��ری دارند. بر بنیاد داده های 
موجود میزان برداشت از منابع زیرزمینی به 
85درصد رس��یده که نزدیک به 93درصد 
آن در بخش کش��اورزی اس��ت که در این 
میان به واس��طه ضعف مدیریت و اس��تفاده 
از روش ه��ای س��نتی آبی��اری، نزدیک به 
60درص��د آن ه��در می رود؛ ه��ر چند در 
برخی اس��تان ها به ۷0درصد نیز می رسد.در 
نتیجه چندین ده��ه ناکارامدی مدیریت در 
بخ��ش منابع آب و کش��اورزی وضعیت به 
گونه ای است که ایران در صدر کشورهایی 
ق��رار دارد که بیش��ترین میزان برداش��ت از 
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ل
حلی

ت

مناب��ع آب زیرزمینی تجدیدپذیر را داش��ته 
 اس��ت. از ای��ن رو، کش��اورزی در بیش��تر 
نواحی کش��ور نادرس��ت و ناکارامد است 
ام��ا با وجود این، باز هم ادامه دارد و همین 
امر سبب ش��ده است تا ساالنه چهار میلیارد 
مترمکع��ب از آب های زیرزمینی به س��طح 
زمی��ن پمپ��اژ و 90درصد آن ب��ا بهره وری 
ناچی��ز 30درصدی به مصرف کش��اورزی 
برس��د. بهره وری که قرار بود تا پایان برنامه 
پنجم توس��عه به ۴0درصد برس��د. از سوی 
دیگر، به واسطه هم پوشانی وظایف متولیان 
و کارگزاران پُرش��مار بخش آب، سازمان 
یا وزارت خانه ای وجود ن��دارد که به طور 

ویژه به مسئله آب بپردازد.

وضعیت منابع آب در ایران
ب��ر بنی��اد داده ه��ای موجود وس��عت ایران 
1/1درص��د پهنه خش��کی های ک��ره زمین 
و 3/35درص��د گس��تره ق��اره آسیاس��ت. 
میانگی��ن بارش در جه��ان، 865 میلی متر و 
ایران 250 میلی متر اس��ت. به دیگر س��خن، 
میانگین بارندگی های ای��ران کمتر از یک 
سوم متوس��ط بارش جهانی اس��ت. این در 
حالی اس��ت ک��ه میانگین بارندگ��ی ناچیز 
در کش��ور نی��ز پراکنش مناس��بی ندارد؛ به 
گون��ه ای که بارندگی فق��ط در ۴درصد از 
خاک کش��ور بیش از این میانگین است و 
96درص��د باقیمانده می��زان بارندگی حتی 
به 200 میلی متر هم نمی رس��د. با این حال، 
بنیادی  ترین س��نجه تعیین درجه خشکی در 
ی��ک منطقه رابط��ه میزان بارش س��االنه و 
توانش تبخیر محیط اس��ت. هر اندازه مقدار 
بارش نس��بت به ت��وان تبخیر کمتر باش��د، 
درجه خش��کی آن منطقه بیش��تر است. در 

ای��ران به جز مناطق کرانه ای محدود دری��ای خزر، در دیگر مناطق 
توانش تبخیر بس��یار فراتر از میزان بارش اس��ت. برای نمونه در یزد 
میانگین بارش س��االنه60 میلی  متر است، حال آنکه توانش تبخیری 
محیط منطقه یادش��ده نزدیک به ۴ متر برآورد ش��ده است. این در 
حالی اس��ت که دس��ت کم طی یک و نیم دهه اخیر میانگین بارش 
کش��ور در بیش��تر موارد کمت��ر از 250 میلی متر بوده اس��ت. برای 
نمونه س��ال آبی 95–9۴ که در همس��نجی با چند س��ال گذشته که 
وضعیت بارش به نس��بت مناس��ب بود، 231 میلی متر گزارش ش��د. 
دیگ��ر آنکه فزایندگی گرمایش جهانی ب��ه تفدیدگی و تبخیر آب 
بیش��تر در کشور انجامیده اس��ت. بر بنیاد پیش بینی های موجود طی 
س��الهای آینده دمای کش��ور دو درجه افزایش خواهد داش��ت که 
ب��ه معنی تبخیر بی��ش از 2۷ میلیارد متر مکعب از آب های کش��ور 
اس��ت. این میزان، طی چند سال اخیر نزدیک به 1/1 درجه افزایش 
داش��ته اس��ت که به معنای فرابحران منابع آب ش��یرین در کش��ور 
اس��ت؛ وضعیتی که با گذش��ت هر س��ال و افزایش روند گرمایش 
جهان��ی بر ژرفا و گس��تره فرابحران آب کش��ور می افزاید. این در 
حالی است که طی همین مدت به واسطه افزایش جمعیت، افزایش 
شهرنش��ینی، رویک��رد کّمی محور به توس��عه، ناکارام��دی الگوی 
مصرف به ویژه در بخش کش��اورزی، اندوخته های آبی کشور در 
عمل پایان یافته اس��ت. برای نمونه میانگین جهانی س��رانه مصرف 
آب 1۷0 مترمکعب اس��ت که این میزان در ایران به 590 مترمکعب 
می رس��د. وضعیتی که فرونشینی زمین در نیمی از دشت های کشور 
را در پی داش��ته اس��ت. طی همین بازه زمانی بسیاری از دریاچه ها 
و تاالب ها همچون هورالعظیم، ارومیه، بختگان، پریش��ان، هامون، 
جازموریان، طش��ک و مهارلو خشکیده و بزرگ ترین رودخانه های 
کش��ور همچ��ون کارون و زاینده رود خاموش ش��ده اند. در جهان 
30درصد از جریان آب های س��طحی حق آبه محیط زیس��ت است 
ام��ا این رقم در ایران 10درصد اس��ت و همی��ن اندازه نیز طی یک 
دهه گذش��ته روند کاهنده ای یافته اس��ت. این در حالی اس��ت که 
کارشناس��ان بر این باور هس��تند که خش��کیدن تاالب ها ساالنه 16 
میلیارد دالر خسارت به کش��ور وارد می کند. نگرانی آنجاست که 
بر بنیاد برآوردها، طی س��ال آبی جاری 96-95 کاهشی نزدیک به 
۴۷درصد رخ خواهد داد. در این میان، اس��تان های واقع در حوضه 
آبری��ز مرکزی به ویژه اس��تان ف��ارس، کرمان، خراس��ان جنوبی و 
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اصفه��ان در وضعیت حاد و فرابحرانی ق��رار می گیرند. برای نمونه 
در اس��تان کم بارش��ی مانند اصفهان که میزان بارش در همسنجی با 
بلندمدت کاهش��ی 30درصدی داش��ت. وضعیتی که حتی مدیریت 
آب آش��امیدنی را ب��ا چالش ه��ای بنی��ادی همراه کرده اس��ت؛ در 
این میان تأمین آب کش��اورزی برای کش��ت پاییزه در اصفهان که 
در آب��ان ماه ب��ه تخریب لول��ه انتقال آب کوهرنگ به یزد توس��ط 
کش��اورزان انجامید، وضعیت را وخیم تر می کند. ابعاد بحران زمانی 
دریافت می شود که بدانیم این استان ها طی سال های گذشته کاهش 
بارش و تنش آبی داش��تند و میزان تنش ها و کش��مکش ها به خاطر 
نب��ود آب رو به  فزونی نهاده اس��ت. دیگر آنکه همین اس��تان ها در 
نتیجه برداش��ت بی رویه از ذخایر زیرزمینی با بحران فرونشس��ت رو 
به رو هس��تند. هش��دارهای داخلی زمانی جدی تر تلقی می شوند که 
در کنار بررس��ی های آژانس فضایی آمریکا قرار گیرد. این سازمان 
هشدار داده اس��ت که طی سه دهه آینده بحران آب در کشورهای 
خاورمیان��ه ب��ه بزرگترین چالش تبدیل خواهد ش��د. ب��ا این حال، 
ش��ماری از کارشناسان، فرهنگ سازی در میان کارگزاران کشوری 
را الزمه برون رفت از بحران کنونی و فزاینده آب دانس��ته اند. بدین 
معنا که اگر در کش��ور س��االنه 10درص��د بر جلوگی��ری از تبخیر 
سرمایه گذاری شود، میزان سوددهی آن یازده برابر سد کرج خواهد 

بود.

تخریب لوله آب انتقالی به یزد
در نیم��ه آبان ماه گذش��ته در اژیه اصفهان، لوله خ��ط انتقال آب از 
کوهرنگ به اس��تان یزد برای دومین بار طی چهار س��ال اخیر ش��ب 
هنگام توسط کشاورزان شکسته و در نتیجه این اقدام آب آشامیدنی 
م��ردم یزد و ف��والد مبارکه اصفهان قطع ش��د. این رویداد نخس��تین 
بار نبود، بلکه در س��ال 91 نیز به دلیل شکس��تن خط لوله انتقال آب 
کوهرن��گ توس��ط گروهی از کش��اورزان، برای چندی��ن روز آب 
انتقالی به یزد قطع شد. این بار نیز داستان از آنجا آغاز می شود که در 
اس��تان کم بارش اصفهان میزان بارش س��ال آبی95-9۴ در همسنجی 
با بلندمدت، کاهش��ی 30درصدی داش��ت. به همی��ن دلیل مدیریت 
آب آش��امیدنی مردم با دشواری همراه ش��د. این وضعیت سبب شد 
که دس��ت اندرکاران اعالم کنند امسال کش��ت پاییزه در اصفهان به 
علت کم آبی نخواهیم داش��ت. این درحالی اس��ت که بخشی از آب 

کوهرنگ که تأمین کننده آب زاینده رود و 
ش��هر اصفهان اس��ت از طریق لوله به استان 
یزد برده می ش��ود. به طور س��نتی بخشی از 
آب زاینده رود در پاییز برای کش��ت پاییزه 
نواحی ش��رق اصفهان اس��تفاده می شود. بر 
پایه گزارش ه��ای موجود قرار بوده اس��ت 
در قال��ب گش��ایش تونل س��وم کوهرنگ 
آب به یزد منتقل ش��ود اما بدون اینکه تونلی 
س��اخته شود نزدیک به هفده سال است آب 
کوهرن��گ به یزد انتقال داده ش��ده اس��ت. 
نماینده کش��اورزان ش��هر اژیه)اصفهان( بر 
این باور اس��ت »..که مس��ئوالن ۴00 میلیون 
متر مکع��ب آب در بهار تا به��ار 95 ذخیره 
کرده بودند تا در پاییز، کش��اورزان ش��رق 
اصفه��ان از آن اس��تفاده و کش��ت پاییزه را 
آغاز کنند، اما با بی مدیریتی مس��ئوالن، این 
آب که در س��د زاینده رود ذخیره شده بود، 
نابود شد و سپس به کشاورزان اعالم کردند 
که آب نیست و کش��ت پاییزه نکنید. مردم 
ش��رق گرفتار هستند و اگر کشاورزی نکنند 
درآم��دی ندارن��د، 350 هزار نفر در ش��رق 
اصفهان کش��اورز هس��تند. حتی خود ش��هر 
اصفهان آب صاف کوهرنگ را ندارد و آب 
آن مخلوط با چاه ها اس��ت و آب کوهرنگ 
برای یزد می رود. اگر آبی که به یزد می رود 
برای شرب بود مش��کلی نبود، اما آب برای 
صنعت، گلخانه و کشاورزی می رود«. به یاد 
داشته باشیم که خشکس��الی های یک و نیم 
دهه که آس��یب هنگفتی متوجه کشاورزان 
شرق اصفهان کرده است، به همراه وابستگی 
جمعی��ت کالن کش��اورزان منطق��ه به آب 
زاینده رود و اعالم خبر نبود آب برای کشت 
پاییزه، به همراه هشدارهای پیشین کشاورزان 
درباره تخریب خ��ط لوله انتقال آب به یزد، 
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زمین��ه روانی الزم برای ویرانی این خط لوله 
را فراهم کرده بود. بر بنیاد چنین بس��ترهای 
اقتص��ادی و روان��ی س��اعت 10 ش��ب 15 
آبان ماه سال جاری، ش��ماری از اهالی شهر 
اژه  اصفه��ان با یک دس��تگاه تراکتور، لوله 
یک��ی از حوضچه های لول��ه انتقالی آب به 
اس��تان یزد را شکس��تند. این رخ��داد باعث 
ش��د که س��اعت ها آب فوران  کند. همزمان 
ب��ا تخریب ش��یر لوله آب انتقال��ی، دو عدد 
تیر برق ایس��تگاه پمپاژ شماره چهار واقع در 
ش��هر ورزنه هم توس��ط آنها شکسته شد که 
در نتیج��ه این اق��دام برق این ایس��تگاه قطع 
شد. این اقدام کش��اورزان، قطع آب انتقالی 
و اف��ت کیفیت آب ش��هرهای میب��د، یزد و 
مبارکه را در پی داشت. بنا به گفته مسئوالن 
یزدی مخازن ش��هر و اس��تان یزد نزدیک به 
100 هزار مت��ر مکعب آب دارند. این میزان 
ذخیره آب اس��تان برای چهار تا پنج ساعت 
اس��ت و اگر عملیات بازس��ازی خط انتقال 
آب بی��ش از ی��ک روز به دراز می کش��ید، 
ش��هر و اس��تان یزد با چالش بنیادی بی آبی 
رو به رو می ش��د. اما آنچ��ه که بیش از همه 
جلب توج��ه می کند به نوع��ی تأئید ضمنی 
این اقدام از سوی مسئوالن استان است. زیرا 
بسترهای روانی و تنگنای معیشت کشاورزان 
به همراه اعتراض های چند روزه آنها، تکرار 
اقدام س��ال 91 را نزد مس��ئوالن سیاس��ی و 
امنیتی استان پیش بینی پذیر می کرد. تخریب 
س��ازه های آبی یادش��ده با قطعی آب، اُفت 
کیفی��ت آب و دعوت از م��ردم برای تأمین 
آب در نقاط خاصی از ش��هرهای میبد و یزد 
همراه شد. وضعیت یادشده واکنش گسترده 
مس��ئوالن یزدی و مردم در قالب رسانه ها به 

ویژه رسانه های مجازی را در پی داشت.

امنیتی شدن آب
هرگاه پدی��ده ای اجتماعی، اقتصادی، سیاس��ی، زیس��ت محیطی و 
نظام��ی؛ ثبات، امنیت و پایداری جامعه، نظام سیاس��ی، همبس��تگی 
ملی و پیوس��تگی س��رزمینی کش��وری را ب��ه مخاط��ره بیفکند، به 
گون��ه ای که نت��وان در قالب قوانین و قواعد موج��ود آن را مهار و 
هدایت کرد، پدیده یادش��ده وارد حوزه امنیتی می شود. بدین معنا 
ک��ه آن پدیده در افکار عمومی آنچن��ان تهدیدی نمود می یابد که 
رفع آن اس��تفاده از هر گونه ابزار زور را توجیه و مشروع می نماید. 
امروزه راهبردشناس��ان بر این موضوع، هم داستان هستند که مسئله 
امنی��ت آب در جنوب غرب آس��یا که فالت ایران را نیز پوش��ش 
می  دهد، یکی از چالش های بنیادی اس��ت که امنیت حکومت های 
این مناطق را برخواهد آشفت. بر بنیاد گزارش های موجود، کمبود 
منابع آبی، خشکسالی های پیاپی به همراه ناکارامدی مدیریت آب، 
جستار آب را به یکی از مهم ترین ابعاد بحران زیست محیطی ایران 
تبدیل کرده اس��ت که در آینده نزدیک نیز فزایندگی و گستردگی 
بیش��تری خواهد یافت. همین داده ها نشان می دهند با توجه به روند 
کنونی رش��د جمعیت، جمعیت ایران تا س��ال 2025 به 105 میلیون 
نف��ر خواهد رس��ید که این رقم ب��ه معنای کمبود ده ه��ا میلیارد متر 
مکعب خواهد بود. چنین وضعیتی کشیده شدن ّآب به حوزه امنیتی 
در کش��ورمان را در پی داشته است به گونه ای که دریادار شمخانی 
دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی طی ی��ک مصاحبه به تاریخ 16 آبان 
ج��اری اعالم کرد که »رفع مش��کالت موجود در چهار محور آب 
ش��رب ش��هرهای پرجمعیت، آب ش��رب تهران، آب های مرزی و 
آب های زیرزمینی در دس��تورکار این ش��ورا قرار گرفته است«. بر 
پایه محورهای ارائه ش��ده از س��وی دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی، 
تقریباً همه کالن ش��هرهای ایران به ویژه تهران در دس��تور کار قرار 
دارند. به دیگر س��خن، به دلیل نبود آب، بوم س��ازگان1 های کشور 
دیگ��ر توان��ش و گنجایش نگه��داری این بارگ��ذاری جمعیت را 
ندارند. ش��اید ای��ن جمله ناخوش��ایند نماید ام��ا واکاوی وضعیت 
موج��ود گویای آن اس��ت که از ای��ن پس هیدروپلیتیک ش��الوده 
سیاس��ت خارجی ای��ران خواهد بود و ژرفای راهبردی کش��ورمان 
از منابع آب برون ملی پیروی خواهد کرد. بنا به گفته کارشناس��ان، 
گنجایش تهران یا به دیگر سخن توان اکولوژیک این شهر نزدیک 
به دو میلیون نفر با محدوده معین از دیگر ش��هرهای پیرامونی است 
1. Ecosystem 
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ام��ا امروز همه این برآوردها و پایش ها ب��ه هم خورده، به گونه ای 
ک��ه جمعی��ت آن نزدیک ب��ه 13 میلیون نفر اس��ت و محدوده آن 
دیگر مش��خص نیس��ت. مش��کل مناب��ع آب تهران بی��ش از دیگر 
کالن شهرهاس��ت و باید پروای این مسئله را داشت که در این شهر 
جز چند س��د موجود )لتیان، الر و ماملو(، دیگر گنجایش س��اخت 
س��د وجود ندارد و اگ��ر جمعیت تهران بیش از ای��ن افزایش یابد، 
امکان پاس��خگویی برای تأمین آب تهران وجود نخواهد داش��ت. 
فاجعه فرونشس��ت زمین و ایجاد فروچاله های بزرگ در پایتخت و 
پیرام��ون آن که در نتیجه برداش��ت بی رویه آب های زیرزمینی رخ 

داده اند، حاکی از وضعیت نامطلوب این مسئله در پایتخت است.

نتیجه گیری
موقعی��ت جغرافیایی ایران به گونه ای اس��ت که ب��ه ذات کم بارش 
اس��ت. از این رو، کمبود آب همواره بخشی از سرشت جغرافیایی 
ایران بوده اس��ت. اما طی چند دهه اخیر، به واس��طه دگرگونی های 
اقلیم��ی و کاهش بارش و افزایش برداش��ت بی روی��ه از منابع آب 
زیرزمین��ی بی��ش از 85درصد منابع آب کش��ور پایان یافته اس��ت. 
آب ه��ای روزمین��ی نیز رو به کاس��تی گذارده اند، ب��ه گونه ای که 
بسیاری از رودهای دائمی، یا فصلی شده اند یا دیگر به سان گذشته 
در همه مس��یر رود روان نیس��تند. بارگذاری بیش از توانش آنها به 
نابودی بنیادهای بوم شناسی به ویژه منابع آب کالن شهرها انجامیده 
اس��ت. از ای��ن رو، بهترین گزاره ب��رای تبیین وضعی��ت منابع آب 
ایران این اس��ت که مردم و کارگ��زاران بپذیرند »دیگر آبی وجود 
ندارد« و همه واکاوی ها و برنامه ها بر ایران »فرابحران آب« اس��توار 
باشند، زیرا از منابع آب کشور 95درصد زیرزمینی و بقیه روزمینی 
اس��ت. بر بنیاد آمارهای موجود، افزون بر دگرگونی های اقلیمی و 
کاهش بارش، رویکرد ناکارامد س��نتی به مدیریت آب و آبیاری، 
نهادینه نش��دن فرهنگ استفاده درس��ت از آب، بی پروایی به هزینه 
آب در تولی��د محصول های کش��اورزی، پرداخ��ت یارانه آب در 
تُهی ش��دن بیش از 85درصد منابع آب زیرزمینی یا همان آبخوان ها 
نقش داشته اند که پیامد آنها تهدید امنیت و ثبات درازمدت کشور 
اس��ت به گونه ای که بیش از یک سوم کشور دچار فرونشست شده 
اس��ت. پیامدهای اجتماعی آن یک دهه است که آغاز شده است. 

در اینج��ا آنچه بیش از هم��ه جای درنگ 
دارد، س��خنان رئیس ش��ورای عالی امنیت 
ملی اس��ت که اع��الم کرد مس��ئله آب در 
دستورکار این شورا قرار گرفته است. زیرا 
هش��دار درباره بحران آب را کارشناس��ان 
چند ده��ه پیش  تر داده بودند. امروزه دیگر 
آبی نمانده که رویکردهای سنتی پاسخ گو 
باش��ند. بر این پایه، دیگر به س��ان گذشته 
نمی توان منابع ان��دک موجود را مدیریت 
کرد. از ای��ن رو، آنچه که به کاهش پرت 
آب در بخش کش��اورزی، بخش آشامیدن 
به ویژه ش��بکه های آب شهری می انجامد، 
باید در اولویت همه برنامه های توس��عه ای 
و حتی امنیتی کش��ور ق��رار گیرد. هر چند 
دولت کوش��یده که در قالب برنامه شش��م 
ای��ن »نیاز ناگزی��ر« را بگنجاند اما وضعیت 
»ایران فرابحران آب« ژرف تر و گسترده تر 
از آن اس��ت که بدان پرداخته ش��ده است. 
از ای��ن رو، افزای��ش تنش ه��ای اجتماعی 
آب پایه، ناتوانی در فراهم کردن آب مورد 
نیاز ش��هرها، افزایش بیکاری برخاس��ته از 
کوچ روستاییان به حاشیه شهرها و افزایش 
ناامنی ه��ا، پیامدهای ناگزیر وضعیت »ایران 
فرابح��ران آب« خواهد بود این وضعیت و 
پیامدهای احتمالی آن در امنیتی ش��دن آب 

در ایران مؤثر بوده اند.
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