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اثر جنگ تحمیلی ایران و عراق بر مدیریت و حکمرانی منابع آب در
استان کرمانشاه
1

یاسر نیکپیمان* ،1شراره قلیزاده خاصوانی ،1میثم حاجیزاده ،1علی سعیدی رشک علیا
 -1گروه زمينشناسی معدنی و آب ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی ،تهران ،ایران

پذیرش مقاله1399/2/11 :
تأیيد نهایی مقاله1399/7/18 :
چکیده
جنگ یکی از پيچيدهترین پدیده هاي اجتماعی است که به دليل ماهيت ،اهداف و ابعاد آن پيامدهاي
اقتصادي -اجتماعی غير قابل پيشبينی در جوامع درگير آن برجاي میگذارد .جنگ ذاتا نابود کننده توسعه
پایدار است .در سال  1358هجري شمسی جنگی ناخواسته در طول مرزهاي غربی و جنوب غربی ایران از
جانب عراق بر ایران تحميل شد و در تمام این مدت ،محيط زیست طبيعی و انسانی کشور مورد آماج تخریب
و نابودي قرار گرفت .استراتژيهاي جنگی نظير ساختن پل روي رودخانهها و نهرها ،ایجاد موانع جنگی،
احداث خاکریزها و سنگرهاي بزرگ سطحی و زیرزمينی ،همگی باعث برهم زدن اکوسيستم منطقه شده و نيز
استفاده از ماشينآالت مهندسی و رزمی و جنگافزارها باعث صدمات جبرانناپذیر زیستمحيطی شده است.
درگير بودن مستقيم بخشی از استان کرمانشاه در جنگ باعث شد تا اولویتهاي صنعتی ،پژوهشی و
زیست محيطی به سمت اهداف جنگ معطوف شود و به بيان بهتر ،آب و محيط زیست تحتتاثير شرایط
اضطرار از اولویت خارج شد و تمرکز بر حفظ تماميت ارضی و مرزها معطوف شد .لذا ،حکمرانی طبيعی از
حالت عادي خارج شده و به اضطرار تبدیل گردیده است .متعاقب آن ،خسارات سنگين بر اکوسيستمهاي آبی
و منابع آب در استان کرمانشاه وارد شد .در این مطالعه سعی شده است با بررسی سوابق و پيشينه حکمرانان
باالرتبه و ميانرتبه مرتبط با حکمرانی منابع آب در ایران و استان کرمانشاه در بازه زمانی هشت ساله جنگ و
مقایسه آن با هشت سال پس از جنگ ،به بررسی آثار جنگ تحميلی ایران و عراق بر حکمرانی منابع آب در
استان کرمانشاه پرداخته شود.
واژههای کلیدی :ایران ،جنگ ،حکمرانی منابع آب ،عراق ،کرمانشاه.

*  -نویسنده مسئول:

Email: y_nikpeyman@sbu.ac.ir
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هدایت آب آبياري به شهرها و صنایع )3 ،خسارت
به سيستمهاي آب در طول درگيريهاي کوزوو و
 ) 4آثار زیانبار جنگ داخلی در کشور افغانستان
( UNEP, 1999; UNEP, 2003; Wolf et al,
 .)2006زیرساختهاي آبی مانند سدها میتوانند
مستقيما توسط حمالت هوایی مورد هدف قرار
گيرند (  .)Moridnejad, 2015جنگ نفتکشها در
خليج فارس در بازه زمانی سالهاي 1364-1367
موجب آلودگی نفتی بیسابقه در خليج فارس شد
که بيشترین خسارات را به کشورهاي بحرین ،قطر،
کویت و عربستان سعودي وارد آورد و آنها را با
کمبود آب آشاميدنی و ماهی روبرو کرد .همچنين،
بسياري از تاسيسات آبشيرینکن این کشورها نيز
آسيب دیدند (  .)Banta, 1983تهدید سد موصل
که بزرگترین منبع توليد انرژي برق  -آبی در عراق
است توسط حکومت خودخوانده داعش در عراق
بسياري از مناطق این کشور را با تهدید جدي از
منظر آب براي مصارف گوناگون و حتی خطر سيل
در اثر تخریب تعمدي احتمالی سد مواجه نمود
( .)Annunziato et al, 2016از چالشهاي
حکمرانی منابع آب و محيط زیست در زمان جنگ
میتوان به مواردي از جمله تخریب پوشش
گياهی ،آلودگی منابع و زیرساختهاي آب به
وسيله ادوات جنگی و خودروهاي نظامی و آلودگی
و فرسایش خاك نام برد .سال  1358هجري
شمسی آغاز جنگی تحميلی و ویرانگر در ایران بود
که در طول مرزهاي شمال غربی ،غرب و جنوب
غربی ایران از جانب عراق به ایران تحميل شد .این
درحالی است که حکومت ایران به تازگی در پی
انقالب اسالمی تغيير یافته بود و در ایران یک
نظام حکومتی نوپا در مرحله تثبيت قدرت و
شکلگيري ساختاري بود .در دوره هشت ساله
جنگ تحميلی ،محيط زیست طبيعی و انسانی

مقدمه
جنگ به دليل ماهيت ،اهداف و ابعاد آن،
پيامدهاي اقتصادي اجتماعی و فرهنگی غير قابل
پيشبينی در جوامع درگير آن برجاي میگذارد.
جنگها باعث جابهجایی و مهاجرت جمعيت
میشوند ،سرمایهها و زیرساختها را تخریب
میکنند ،باعث ایجاد اختالل در جریان تعليم و
تربيت نسل بعد از جنگ میشوند و بر محيط
زیست آثار سوء دارند (رستم عليزاده و قاسمی
اردهایی .)1391 ،منابع آب جزء سرمایهها و
زیرساختهاي کليدي هر کشوري است که در
مقابل جنگ و حمالت تروریستی آسيبپذیر است.
محيط زیست و منابع آبی یکی از بزرگترین
قربانيان جنگ است .با توجه به اهميت تاسيسات
آبرسانی ،گاهی در عمليات خرابکاري توسط
دشمن ،این تاسيسات به عنوان مراکز استراتژیک
مورد هدف قرار میگيرند که ممکن است منجر به
آسيب جدي به جامعه و بعضاً ایجاد بحرانهاي
امنيتی شوند .دشمن اگر از طریق حمالت فيزیکی
قادر به آسيب رساندن نباشد ،ممکن است با
عمليات تخریبی یا آلودهسازي ،هر بخش از
تاسيسات آبی را ،مورد حمله قرار دهد ،که جبران
خسارات وارده یا جایگزین کردن آنها بسيار
سخت و زمانبر خواهد بود ( .)Beschorner, 1992
نزاع هاي متعددي در جهان گزارش شده است که
بر روي منابع آب به شدت آثار سوء داشتهاند ،از
جمله )1 :جنگهاي جهانی اول و دوم )2 ،جنگ
ویتنام و  )3جنگهاي اخير خاورميانه .به عالوه،
نزاعهاي داخلی موثر بر منابع آب نيز گزارش
شدهاند ،از جمله )1 :تخریب خط لوله انتقال آب از
اوونز به لسآنجلس توسط کشاورزان کاليفرنيا در
اوایل دهه  )2 ،1900اعتراض کشاورزان چينی در
شاندونگ در سال  2000به برنامههاي دولت براي
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کشور در طول  1200کيلومتر مرز مشترك با
عراق مورد آماج تخریب و نابودي قرار گرفت .در
این جنگ ،رژیم بعثی صدام حسين با نقض
پروتکل  2519ژنو ،بارها از سالحهاي شيميایی
غير متعارف استفاده کرد که عالوه بر آثار مرگبار
مستقيم ،به محيط زیست مناطق درگير جنگ نيز
خسارات بيشماري وارد آورد .در این مطالعه تالش

39

شده است تا با بررسی سوابق و پيشينه مدیران باال
رتبه و ميان رتبه در استان کرمانشاه در دوره زمان
هشت ساله جنگ تحميلی و بازه زمانی هشت
ساله پس از اتمام جنگ به بررسی اثر جنگ
تحميلی بر حکمرانی منابع آب و محيط زیست
پرداخته شود.

شکل  : 1موقعيت جفرافيایی استان کرمانشاه و گستره مورد مطالعه

سطحی در استان کرمانشاه محسوب میشوند .در
پهنه این استان دو حوزه آبریز کرخه عليا و
سيروان قرار دارد .بخش داخلی حوزه آبریز کرخه
عليا شامل  15زیر حوزه است که بخشی از آب
رودخانههاي آن به رودخانه سيمره میریزد.
ميانگين بلند مدت ارتفاع بارندگی ساالنه استان
کرمانشاه حدود  500ميلیمتر است (پایگاه
دادههاي سازمان هواشناسی ایران )1399 ،که

منطقه مورد مطالعه
استان کرمانشاه از شمال به استان کردستان ،از
شرق به استانهاي همدان و لرستان ،از جنوب به
استان ایالم و از غرب با کشور عراق ( 330کيلومتر
مرز بينالمللی) هممرز است (شکل  .)1این استان
داراي  14شهرستان 28 ،شهر 29 ،بخش و 85
دهستان است .مساحت این استان 24998
کيلومتر مربع است .رودخانهها مهمترین منابع آب
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تامين کننده آب رودخانههاي ذکر شده است.
رودخانههاي استان کرمانشاه حدود  42/6درصد
منابع آبی مورد نياز در استان را تامين میکنند
(معادل  802ميليون متر مکعب در سال) و 57/4
درصد باقيمانده (معادل  1079ميليون متر مکعب
در سال) توسط سفرههاي آب زیرزمينی در استان
تامين میشود (وبسایت شرکت آب منطقهاي
استان کرمانشاه.)1392 ،

40

استخراج شده است .بدین منظور ،ابتدا فهرستی از
مدیران باال رتبه و ميانرتبه در سازمانهایی که به
نوعی عملکرد آنها با منابع آب و محيط زیست در
ارتباط است (شامل وزارت نيرو ،استانداري و
شرکت آب منطقهاي) ،تهيه شد (جدولهاي  1تا
 .)3این فهرستها شامل مدیران مربوطه در بازه
زمانی هشت ساله جنگ تحميلی و هشت ساله
پس از آن است .سپس ،ميزان و نوع ارتباط
پيشينه علمی و اجرایی ایشان با سمتی که در آن
منصوب شدهاند مورد ارزیابی قرار گرفت .به عالوه،
مدت زمان تصدي ایشان ،دالیل احتمالی عزل و
نصب ایشان مورد بررسی و تحليل قرار گرفت.

مواد و روشها
دادههاي این پژوهش از )1 :آرشيو مرکز اسناد
انقالب اسالمی )2 ،کتابخانه ملی و  )3رسانهها

جدول  : 1فهرست افرادي که در دوره هشتساله جنگ تحميل ( )1359-1367و هشت سال پس از آن (-1375
 )1367به عنوان وزیر نيرو و یا سرپرست وزارت نيرو منصوب شدهاند (آرشيو مرکز اسناد انقالب اسالمی) 1399 ،
نام و نام خانوادگی

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

مدت تصدی

سوابق تحصیلی

حسن عباسپور

1358/8/25

1360/4/7

یک سال و هشت ماه

کارشناسیارشد الکترومکانيک
دکتراي برنامهریزي و مدیریت سيستمهاي
انرژي

1360/4/8

1360/5/22

یک ماه

کارشناسیارشد مهندسی مکانيک
دکتراي تاسيسات مکانيکی

1360/5/23

1360/6/11

یک ماه

کارشناسیارشد مهندسی برق (الکترونيک)

حسن غفوري فرد

1360/6/12

1364/7/20

چهار سال و یک ماه

کارشناسی زلزله
دکتري فيزیک هستهاي

محمد تقی بانکی

1364/7/21

1366/3/22

یک سال و هشت ماه

کارشناسی راه و ساختمان

سيد ابوالحسن
*
خاموشی

1366/3/23

1367/3/1

یک سال

کارشناسی مهندسی مکانيک

بيژن نامدار زنگنه

1367/3/2

1376/5/2

نه سال و دو ماه

کارشناسیارشد مهندسی راه و ساختمان

محمود مقدم

*

منصور شهيدي

*

دکتراي مهندسی عمران (مهندسی و مدیریت
ساخت)

* تا زمان انتخاب وزیر نيرو بعدي به عنوان سرپرست وزارت نيرو منصوب شدهاند.
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جدول  : 2فهرست افرادي که در دوره هشتساله جنگ تحميل ( )1359-1367و هشت سال پس از آن (-1375

 )1367به عنوان استاندار استان کرمانشاه منصوب شدهاند (آرشيو مرکز اسناد انقالب اسالمی.)1399 ،
نام و نام خانوادگی

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

مدت تصدی

سوابق تحصیلی

بهروز ماکویی

1358

1359

حدود یک سال

اطالعات دقيق موجود نيست

غالمعباس زارع ميزكآباد

1359

1360

حدود یک سال

دکتراي تاریخ

علیاکبر رحمانی

1361

1362

حدود یک سال

دکتراي برنامه ریزي اقتصادي

نوروز کهزادي

1362

1364

حدود  2سال

دکتراي اقتصاد

سيدعلی نکوییزهرایی

1365

1371

حدود  6سال

کارشناسی آموزش ابتدایی

غالمرضا صحرایيان

1371

1376

حدود  5سال

دیپلم

جدول  :3فهرست افرادي که در دوره هشتساله جنگ تحميل ( )1359-1367و هشت سال پس از آن (-1375
 ) 1367به عنوان مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقهاي غرب و یا شرکت سهامی آب منطقهاي استان کرمانشاه

منصوب شدهاند (آرشيو مرکز اسناد انقالب اسالمی.)1399 ،
نام و نام خانوادگی

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

مدت تصدی

سوابق تحصیلی

سيد جالل
ميرزادگان

خرداد 1358

مهر 1362

 4سال و  4ماه

اطالعات دقيق موجود نيست

ستار محمودي

مهر 1362

اردیبهشت 1370

 7سال و  7ماه

کارشناسی زمينشناسی
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

داوود آقاجانی

اردیبهشت 1370

مرداد 1373

 3سال و  3ماه

کارشناسی مهندسی راه و ساختمان

حبيب ا ...بيطرف

مرداد 1373

شهریور 1373

حدود  1ماه

کارشناسی مهندسی راه و ساختمان

اصغرتهرانی

شهریور 1373

مهر 1376

 3سال و  1ماه

اطالعات دقيق موجود نيست

 )3تخریب تعمدي سدها
 )4تخریب و یا صدمه زدن به خطوط انتقال آب
 )5مسموم کردن منابع آبی نظير آب دریاچه
سدها و یا آب کانالها و خطوط انتقال آب
 ) 6نشت مواد شيميایی حاصل از جنگ افزارها
(متعارف ،شيميایی و هستهاي) به درون منابع آبی
و آبخوانها .از جمله این حوادث در استان

نتایج
از آثار عمومی جنگها ،تخریب زیرساختهاي آبی
توسط دشمن است .مصداقهاي تخریب
زیرساختهاي آبی میتواند شامل موارد زیر باشد:
 )1انهدام منابع آب
 )2ایجاد سيلهاي مصنوعی با هدف زمينگير
کردن دشمن
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کرمانشاه میتوان به موارد زیر اشاره نمود
(شيرعلینيا1394 ،؛ علوي:)1397 ،
انهدام منبع آب تنگاب نو در شهرستان قصرشيرین؛
تخریب و ایجاد صدمه در خطوط انتقال آب شهرقصر شيرین؛
مسموم کردن منبع آب روستاي مله دیزگه درشهرستان ثالث باباجانی؛
بمباران شيميایی روستاي زرده در شهرستانداالهو که موجب آلودگی چشمه روستا شد؛
رهاسازي آب و باتالقی کردن زمينهاي اطرافجاده محور گيالنغرب – قصر شيرین؛
وجود مينهاي سرگردان و کشف نشده درزمينهاي کشاورزي و محيط زیست
شهرستان هاي قصر شيرین و گيالنغرب که مانع از
توسعه زیرساختهاي آبی با سرعت پيشرفت
مناسب شده است .حکمرانی منابع آب شامل
مجموعهاي از نظامهاي سياسی ،اجتماعی ،اداري و
اقتصادي است که با هدف توسعه و مدیریت منابع
آب ،و ارائه خدمات آبی ایجاد شده است .لذا،
مدیریت و حکمرانی منابع آب مقولهاي چند
وجهی است که در آن عملکرد سازمانها و
نهادهاي متعدد نظير وزارت نيرو ،شرکتهاي آب
منطقهاي ،استانداريها و شهرداريها در آن
اثرگذار هستند (قاسمی .)1393 ،به عالوه،
زیرساختهاي آبی همواره از ابزارهاي اصلی
حکمرانی و مدیریت منابع آب محسوب میشوند.
در استان کرمانشاه ،سدها و سازههاي آبی
متعددي وجود دارد ،از جمله:
 )1سد گيالنغرب
 )2سد گاوشان در کرمانشاه
 )3سد سليمانشاه در سنقر،
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 )4سد مخزنی شهداي ازگله در شهرستان ثالث
باباجانی
 )5سد داریان در شهرستان پاوه
 )6سد شيان در اسالمآباد
 )7شبکه آبياري و زهکشی چمچال
بيشتر سدها و سازههاي ذکر شده پس از اتمام
جنگ تحميلی احداث و عملياتی شدهاند که نشان
دهنده پتانسيل باالي منابع آبی در استان
کرمانشاه است .لذا ،وقوع جنگ تحميلی موجب
شده است تا طراحی و احداث ابزارهاي مدیریت
منابع آب براي مدت زیادي با تعویق مواجه شود.
وزارت نيرو در راس هرم حکمرانی منابع آب در
ایران قرار دارد .حسن عباسپور ،که به عنوان وزیر
نيرو در کابينه شهيد محمدعلی رجایی انتخاب
شده بود ،عالوه بر تخصص مرتبط با عملکرد
وزارت نيرو (کارشناسیارشد الکترومکانيک از
دانشگاه تهران ،و دکتراي برنامهریزي و مدیریت
سيستمهاي انرژي از دانشگاه لندن) ،داراي سوابق
مبارزاتی قبل از انقالب نيز بود .لذا ،به مدت تقریبا
بيست ماه هدایت وزارت نيرو را به عهده داشت و
در نهایت به دليل شهادت در حادثه بمبگذاري
دفتر حزب جمهوري اسالمی در تاریخ  7تير
 ،1360وزارت نيرو بدون وزیر باقی ماند .سپس،
محمود مقدم و منصور شهيدي هر کدام به مدت
یک ماه سرپرست وزارت نيرو بودند تا انتخاب وزیر
جدید ميسر شود .محمود مقدم احتماال به دليل
شرایط اضطرار به وجود آمده پس از انفجار در
حادثه بمبگذاري دفتر حزب جمهوري اسالمی
انتخاب شده است .لذا ،تخصص دانشگاهی ایشان
با ماهيت سمت محوله به ایشان چندان همخوانی
نداشته است .بنابراین ،پس از گذشت تقریبا یک
ماه ،منصور شهيدي (کارشناسیارشد مهندسی
برق ) جایگزین ایشان شد که تخصص دانشگاهی
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وي نيز بهطور کامل با ماهيت وزارت نيرو مرتبط
بوده است (جدول .)1
حسن غفوريفرد ،عليرغم تحصيالت غير مرتبط
با ماهيت وزارت نيرو (دکتري فيزیک ذرات
هستهاي از دانشگاه کانزاس ایاالت متحده آمریکا)،
احتماال به دليل سوابق انقالبی مشخص و تجربه
مدیریتی کوتاه مدتی که پس از انقالب اسالمی
کسب کرده بود به عنوان وزیر نيرو انتخاب شد .به
همين ترتيب ،محمد تقی بانکی ،سيد ابوالحسن
خاموشی ،و بيژن نامدار زنگنه که همگی بعد از
حسن غفوري فرد به عنوان وزیر و یا سرپرست
وزارت نيرو انتخاب شدند ،داراي تحصيالت
دانشگاهی غير مرتبط با اهداف تبيين شده براي
وزارت نيرو بودند .بنابراین ،عليرغم اینکه
تحصيالت دانشگاهی حسن عباسپور و منصور
شهيدي نشان میدهد که پس از انقالب اسالمی،
در ساختار قوه مجریه همچنان تمایل و تاکيد بر
استفاده از نيروهاي متخصص و با تحصيالت
مرتبط با ماهيت وزارت نيرو بوده است؛ با این
حال ،اضطرار شرایط جنگی منجر به ایجاد
حساسيت ویژه بر پيشينه افراد شد؛ به نحويکه،
تمام وزیران بعد از حسن عباسپور ،از نيروهاي
انقالبی و مبارز بودند که عليرغم عدم ارتباط
تخصص ایشان با ماهيت وزارت نيرو ،تعهد ایشان
به حکومت نوپاي ایران اثبات شده بود.
استانداران به پيشنهاد وزیر کشور و تصویب هيئت
وزیران با حکم رئيسجمهور منصوب میگردند.
استاندار در استان تحت نظرش مشابه یک ریيس
جمهور براي کل کشور عمل میکند .به بيان
دیگر ،بخشی از حکمرانی منابع آب و محيط
زیست در هر استان بر عهده استاندار گذاشته شده
است .تعویض کوتاه مدت استانداران میتواند
دالیل متعدد داشته باشد ،از جمله:

43

)1با تغيير ریيس جمهور و احتماال سياستهاي
اجرایی ،استانداران نيز ممکن است تغيير کنند؛
)2ناکارآمدي استاندار و یا عملکرد نامتناسب با
اهداف قوه مجریه؛
)3عدم مطابقت سوابق و فعاليتهاي استاندار با
اهداف تعيين شده براي استان؛
)4تغيير اولویتها.
موارد ذکر شده در باال میتواند پيوستگی و
یکپارچگی ساختار حکمرانی منابع آب را بر هم
بریزد و در حکمرانی منابع آب و محيط زیست
اختالل ایجاد کند .در استان کرمانشاه در بازه
زمانی که کشور درگير جنگ تحميلی با رژیم بعث
عراق بود ،دورههاي مسئوليت افراد در منصب
استانداري عموما کوتاه مدت بوده است .به عنوان
مثال ،در سه مورد دوره انتصاب افراد حدود یک
سال بوده است (جدول  .)2لذا ،تغيير و تحوالت
متعاقب تغيير استاندار و شرایط اضطرار جنگی
مانع از شکلگيري و تداوم حکمرانی منابع آب و
محيط زیست در استان کرمانشاه در طول زمان
جنگ تحميلی شده است.
به عالوه ،بررسی تاریخچه تغيير و تحول
استانداران استان کرمانشاه و وقایع جنگ (نخعی،
 )1397نشان میدهد در بازه زمانی دو ساله که
نوروز کهزادي استاندار استان کرمانشاه بوده ،این
استان شاهد اوجگيري جنگ تحميلی و
بمبارانهاي گسترده بود .در نتيجه این عوامل
باعث شده بود که تمام تمرکزها روي جنگ باشد
و احتماال توجه بر مدیریت منابع آب کمرنگ شود.
همچنين با بررسی رشته تحصيلی غالمعباس زارع
ميركآباد (دکتراي تاریخ) و سيد علی نکویی
زهرایی (ليسانس آموزش ابتدایی) میتوان اینطور
نتيجه گرفت که احتماال این افراد صرفا به دليل
آنکه داراي پيشينه انقالبی مشخص بودهاند و
آشنایی کامل به مختصات استان کرمانشاه
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داشتهاند در سمت استاندار منصوب شدهاند که
این شيوه و مالك انتخاب افراد ،ویژگی بارز
انتصابات در شرایط اضطرار جنگی است" .شرکت
آب منطقهاي غرب" در سال  1353و با نام اوليه
"شرکت سهامی عمران منطقهاي غرب" به
مرکزیت شهر سنندج تاسيس شد .سپس ،در سال
 1359براساس مصوبه شوراي عالی انقالب
اسالمی ،مرکزیت شرکت از کردستان به استان
کرمانشاه و شهر کرمانشاه انتقال یافت و متعاقباً
عنوان آن به "شرکت سهامی آب منطقهاي غرب"
تغيير یافت و وظایف تعيين شده قبلی مربوط به
استان آذربایجان غربی از حيطه مسئوليت آن
منفک گردید .حوضه عمل "شرکت آب منطقهاي
غرب" استانهاي ایالم ،کردستان ،کرمانشاه،
لرستان و همدان بوده است .در نهایت ،در سال
 1385شرکت آب منطقهاي کرمانشاه با هدف
مطالعه و اجراي طرحهاي بزرگ تامين آب،
آبرسانی ،بهرهبرداري از منابع آبهاي سطحی و
زیرزمينی براي کليه مصارف کشاورزي ،صنعتی و
شرب در استان کرمانشاه تشکيل شد (وبسایت
شرکت آب منطقهاي استان کرمانشاه.)1399 ،
لذا ،با توجه به پيشينه طوالنی شرکت آب
منطقه اي کرمانشاه ،بررسی عملکرد این شرکت
میتواند ما را در شناخت عملکرد مدیریت منابع
آب یاري دهد .ساختار مدیریتی شرکت آب
منطقهاي غرب و متعاقب آن شرکتهاي سهامی
آب منطقهاي غرب و آب منطقهاي کرمانشاه در
دوران جنگ تحميلی و پس از آن از ثبات نسبی
برخوردار بوده است (جدول  .)3به عالوه ،مدیران
شرکتهاي مذکور عموما داراي تحصيالت نسبتا
مرتبط با حوزه فعاليت ایشان بودهاند (جدول  .)3با
این حال ،تا پایان سال  1367تنها سه چاه
مشاهده اي آب زیرزمينی در استان کرمانشاه
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موجود بود که به طور ماهانه ميزان نوسان سطح
آب زیرزمينی را ثبت میکردند .اما ،با خاتمه
جنگ ،تعداد چاههاي مشاهدهاي آب زیرزمينی در
استان کرمانشاه تا سال  1376به بيش از  70حلقه
و تا سال  1399به بيش از  300حلقه رسيده
است (پایگاه دادههاي شرکت مدیریت منابع آب
ایران .)1399 ،همچنين ،تعداد ایستگاههاي
هيدرومتري در استان کرمانشاه تا پایان جنگ
تحميلی در سال  1367حدود  38ایستگاه بوده
است ،حال آنکه تعداد آن تا سال  1376به حدود
 45مورد و تا سال  1399به حدود  60ایستگاه
رسيده است (پایگاه دادههاي شرکت مدیریت
منابع آب ایران .)1399 ،این آمار نشان میدهد
که در استان کرمانشاه ،عليرغم وجود منابع آب
گسترده ،پایش منابع آب که از ابزارهاي اصلی
مدیریت و حکمرانی منابع آب است متاثر از جنگ
بوده .به بيان دیگر ،وقوع جنگ تحميلی موجب به
تعویق افتادن تکميل شبکه پایش منابع آب شده
است.
نتیجهگیری
مطابق بند  7قطعنامه  598شوراي امنيت سازمان
ملل ،پس از آنکه کشور عراق به عنوان کشور
متجاوز و شروع کننده جنگ شناخته شد،
میبایست کميتهاي تشکيل شود که از جمله
اهداف آن تعيين ميزان خسارات ناشی از وقوع
جنگ در ایران است.
در این پژوهش نشان داده شد که وقوع جنگ
عالوه بر آنکه داراي آسيبهاي آنی و مستقيم
است ،پيامدهاي غير مستقيم و بلند مدتی دارد .از
جمله این آثار میتوان به ایجاد اختالل در سازوکار
مدیریت و حکمرانی منابع آب و محيط زیست
اشاره نمود .پس از وقوع انقالب اسالمی ،به دليل
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شکلگيري مجدد نظام حکمرانی ،ایجاد هرگونه
تغيير در ساختار حکمرانی منابع آب به سهولت
ميسر بود .به بيان دیگر ،وقوع انقالب اسالمی در
ایران منجر به پيدایش یک دوران طالیی شد که
در آن امکان بازسازي و ترميم نظام حکمرانی
منابع آب در ایران فراهم شد.
در این دوران طالیی این امکان فراهم بود تا به
سهولت و با حداقل فرآیند بروکراتيک ،نظام
حکمرانی منابع ایران به روز رسانی و ترميم شود.
اما وقوع جنگ تحميلی در ایران موجب شد تا
کشور مجدد وارد شرایط اضطرار جنگی شود و آن
زمان طالیی از دست برود.
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بنابراین ،وقوع جنگ تحميلی در ایران باعث شد
تا ثبات مدیریتی به تعویق افتد و عالوه بر
پيامدهاي آنی ،آثار مخرب غير مستقيم ناشی از به
تعویق افتادن مدیریت و حکمرانی منابع آب
صحيح ،انکار ناپذیر باشد .در نهایت ،ذکر این نکته
ضروري به نظر میرسد که در ارزیابی خسارات
ناشی از وقوع جنگ تحميلی در ایران ،بایستی به
پيامدهاي غير مستقيم جنگ در ایران توجه
ویژهاي شود.
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