
 دسیب گشیغت، خْى گشیغت دسیب

 اثْرس آرساى

 طْفبِى ًوک دس ساٍ اعت

دسیبچۀ اسّهیَ، سهض . ُبعت«ػبؽیك»پبیبى تلخ دسیبی ؽْس، تٌِب پبیبى یک دسیب ًیغت، پبیبى دیبت دس عشصهیي  -

 .دیبت دس آصسثبیجبى اعت

ؽْد ّ  ُضاسُکتبس صهیي ثشای ُویؾَ، ثَ کْیش ًوک تجذیل هی 33ایٌجب . دسیبچَ، کوتش اص دولَ خبسجی ًیغتفبجؼَ  -

 .کؾذ سّد، ثلکَ توبم ؽوبل غشة ایشاى سا ًیض ثب خْد ثَ گٌذاة هی ًَ تٌِب اص ثیي ًوی

 .فجبس اتوی اعتاعت کَ فشاتش اص اً فبجؼَ ًَ تٌِب فشاتش اص صلضلَ. کشد تْاى ػوك فبجؼَ سا دسک ًوی -

ثب خؾکی دسیب هشدم هٌطمَ . تشاژدی دسیبچَ اسّهیَ، تٌِب یک فبجؼَ صیغت هذیطی ًیغت، ضبیؼَ ای ثؾشی اعت -

 .ثشای ُویؾَ، گشفتبس خؾن ؽْس طجیؼت خْاٌُذ ؽذ

بی دسیب خْى هی گشیذ، گشیَ ای ثشای دسدُ. دسیب ثَ سًگ خْى گشاییذٍ اعت، ثَ سًگ چؾوبِى تِش آصسثبیجبًی ُب -

 .آصسثبیجبى، دسدُبی دیشّص، دسدُبی اهشّص ّ دسدُبی فشدا

 اگر دریا بخشکذ

دسیبچۀ اسّهیَ، سهض دیبت . ُبعت«ػبؽیك»پبیبى تلخ دسیبی ؽْس، تٌِب پبیبى یک دسیب ًیغت، پبیبى دیبت دس عشصهیي 

ایشاى، هْیذ ایي هذػباعت، جبیگبٍ هْثش ّ اًکبسًبپزیش ایي دسیبچَ دس اکْعیغتن ؽوبل غشة فالت . دس آصسثبیجبى اعت

ُضاس ُکتبس دس  ؽذٍ ّ کْیشی ًوکیي ثَ هغبدت ؽؾقذ اگش ثخؾکذ ُبسهًْی صیغت هذیطی آصسثبیجبى ثکلی دگشگْى

جبی ًغین فجبی  ُْای صیجب ّ هؼتذل آصسثبیجبى ثَ گشهغیشی ثذل ؽذٍ ّ ثَ   ّ  آة. ؽذ جِبى خْاُذ« ثِؾت ؽذادیِ »دل 

 .ّصیذ خْاُذ« خطَ افالکیبى»ُویؾگی، طْفبى ُبی ًوکیي ثش 

 .ػکظ اص دسیبچَ اسّهیَ سا دس لبلت یک اعالیذ ثجیٌیذ30

 اعالیذ
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 انسان، عامل خشکی دریا

ثشای اًغبًی کَ ثش دسیب ّ . لیل هؾیت الِی ّ لِش طجیؼی طجیؼت، ثلکَ ثَ دلیل خشیت اًغبىخؾکذ ًَ ثَ د دسیب هی

. خؾکی آرسثبیجبى تقوین هی گیشد، دسیب ّ خؾکی ُیچ اُویتی ًذاسد، آًچَ اّ هی خْاُذ، فشیت ػْام اعت ّ گزس ایبم

ّ کؾبّسص دّس اص چؾن کْس « ْاًذهی ت»دّلت عٌگ ّ عیوبى سّی ُن هی چیٌذ ّ عذ ّ جبدٍ هی عبصد تب ثگْیذ کَ 

تخن  اهب ًَ دّلت هی فِوذ کَ چَ . هجشی لبًْى، چبُی پشآة ّ کْتبٍ هی کٌذ تب هضسػَ کْچک خْد سا آثیبسی ًوبیذ

 .ًذغی دس ایي خبک پبک هی کبسد ّ ًَ کؾبّسص هی داًذ چَ چبٍ آتؾیٌی ثشای آیٌذٍ آرسثبیجبى هی کٌذ

 دریا فذای انرژی

) دسیبیی کَ صهبًی سّدُبیی چْى جیغبتی . اعت صیغتگبٍ آستویب ثْدٍ، ایٌک آؽغبلذًّی فٌؼتی ؽذٍدسیبیی کَ صهبًی 

اکٌْى ُیچ آثی اص ُیچ سّدی دسیبفت   ؽذًذ، ثَ آى عشاصیشهی… ، ثبساًذّص، گذاس ّ( سّد عیویٌَ)، تبتباّ ( صسیٌَ سّد 

اًذ ّ  عذُبیی غْل پیکش ثشای تْلیذ ثشق عبختَ. ؽًْذ ُبی فٌؼتی سّاًَ دسیب هی آة، فبضالة کبسخبًَ جبی ثَکٌذ ّ  ًوی

 .هبى ًیض، فذای اًشژی ؽْد گْیب لشاس اعت توبم ایشاى دتی دسیبُبی. اًذ دسیب سا فذای اًشِژی کشدٍ

 بی تٌجيی صاحبان خانو

خي ثبس ع تٌِب یک. عبل خؾکی ثغیبسعشیغ دسیبچَ، دتی یک الذام کْچک اص عْی هغّْالى فْست ًگشفت12دس طی 

هیلیبسد تْهبًی ثشای همبثلَ ثب خؾکی دسیب ثش صثبى فبدجبِى خبًَ سفت ّ الجتَ ثَ ُوبى اػالم خجش 30اص تخقیـ اػتجبس 

الجتَ، دتی اگش توبم ایي عی هلیبسد تْهبى ُن خشج ایي ساٍ . ًؾذ ؽذ ّ دیگش خجشی اص چٌذّچْى طشح، هطشح ُن ختن

 .کؾیذى ثَ تالػ ُبی ثیؾتشی ًیبصداسد ی ًفظدسیب ثشا. ثشد ؽذ، کبسی اص پیؼ ًوی دساص هی

 فاجعو ملی است 

. کشد لذ، تکیَ ثشای ػجْس اص ایي فبجؼَ، ًوی تْاى تٌِب، ثَ اػتجبس دّ اعتبِى کن اػتجبس ثب هذیشاًی کْتبٍ. فبجؼَ، هلی اعت

ی هشکت اص توبهی دعتگبٍ یبثذ ّ ُیئت ثبیذ اػتجبسی کالى ثشای ایي هغئلَ تخقیـ. ثبیذ ُوَ ایشاى ثَ ػشفَ پیکبس آیذ

تشیي همبم اجشایی ّ دتی  ُبی عیبعی، صیغت هذیطی، اهٌیتی، ساٍ تشاثشی، کؾْسی ّ لؾکشی تذت ًظبست ػبلی

 .عیبعی کؾْس تؾکیل ؽْد

َگشد ایي طْفبى اگش چَ پیؼ اص ُوَ، ثش چؾن آرسثبیجبى خْاُذسفت، اهب دس دساصهذت، ثَ . طْفبى ًوک دس ساٍ اعت



ایي تٌِب ّظیفَ . ثب اص ثیي سفتي دسیبچۀ ًوکیي، فالت ایشاى فلج خْاُذؽذ. صد ًبپزیشی خْاُذ ى ججشاىتوبم ایشاى صیب

گبٍ ُبی صیجبی آصسثبیجبى، ثشای ًجبت دسیبچَ ّ  جبی عیبدت دس تفشیخ ُب ًیغت کَ سّصی ثٌبم عیضدٍ ثذس ثَ آرسثبیجبًی

عِْد دسیب ثپبؽٌذ ّ الجتَ  ُبی کْچک، آة ثش صهیي ًوک یُؾذاس ثَ هغّْالى کٌبس دسیب ثشًّذ ّ ثطْس ًوبدیي، ثب ثطش

ایي ّظیفَ ُوَ فؼبالى عیبعی، اجتوبػی ّ هذیط صیغت کؾْسهبى اعت تب ُشچَ . خْسًذ دعتگیشؽًْذ ّ کتک

 ..کٌٌذ داسًذ ثشای ًجبت دسیبچَ اسّهیَ تالػ دستْاى

 ىسارىکتار کٌیر نمک 63خشکی دریا ً ایجاد 

َِ عبلیبىِ  ُن ِِ عَ ایٌک ُوپبل َِ خضس، ػوبى ّ خلیج فبسط، ثذّى دخبلت کوتشیي ًیشّی خبسجی ّ تٌِب ثش اثش  دِّس گبً

ای ّاسد ایشاى ؽْد  اگش خذای ًبکشدٍ، ُویي اهشّص، ًیشّیی هتخبفن ثخْاُذ اص گْؽَ. سّد عْءتذثیش خْدهبى اص کف هی

ی ّ فشٌُگی، کؾْس ثب توبم لْا، خْد سا کٌذ، دس عطْح هختلف عیبعی، اجتوبػ ای اص خبک هیِي سا جذا ّ ثخْاُذ تکَ

سعبًَ ُب، داًؾگبٍ ُب، دْصٍ ُبی ػلویَ، اداسات، ًِبدُب، عبصهبى ُب، ًیشُّبی ًظبهی، لْای عَ . کٌذ آهبدٍ ًجشد هی

فبجؼَ دسیبچَ، . ؽًْذ تب ًگزاسًذ یک ّجت اص خبک پبک، ثَ دعت ثیگبًَ ثیبفتذ گبًَ، ثیوبسعتبى ُب، ُوَ ّ ُوَ ثغیج هی

ؽْد ّ ًَ تٌِب اص ثیي  ُضاسُکتبس صهیي ثشای ُویؾَ، ثَ کْیش ًوک تجذیل هی 33ایٌجب . ش اص دولَ خبسجی ًیغتکوت

ؽْد، لکَ ًٌگی هی ؽْد ثش هذیط  اگش دسیب خؾک. کؾذ سّد، ثلکَ توبم ؽوبل غشة ایشاى سا ًیض ثب خْد ثَ گٌذاة هی ًوی

سیب، ثشای کبعتي اص آثبس هخشة آى، ثبیذ هیلیبسدُب دالس ُبی ثؼذ اص خؾکی د صیغت ؽوبل ایشاى، آًگبٍ ُوۀ دّلت

 .ثکبٌُذ کٌٌذ تب کوی اص ػوك فبجؼَ خشج

 فاجعو ای فراتر از حملو خارجی

اگش ثخؾکذ، . ؽْد هی ؽْد، دس ؽوبل آى، توبم دسیبچَ اسّهیَ ًبثْد هی خلیج فبسط جؼل  اگش دس جٌْة ایشاى ًبم! ُؾذاس

اگش . تْاى، دسیبچَ سا ثَ ایشاى ثشگشداًذ آیٌذٍ، ثب ُیچ لذست ًظبهی ّ التقبدی ًوی ای اص تبسیخِ  دیگش دس ُیچ هشدلَ

 .ًگزاسین دسیبی صسدؽت ثویشد. سفت ثشّد، ثشای ُویؾَ خْاُذ

 تر از زلسلۀ تيران سيمناک

اعت، اهب  دٍآّس آى، خْاة اص چؾن عیبعتوذاساى ّ ؽِشًّذاى سثْ صلضلَ تِشاى ثَ دلیل ًتبیج ثغیبس تلخ ّ خغبست عشعبم

تشیي همیبِط هوکي، ّیشاًی ّ  صلضلَ تِشاى دس ثضسگ! ًذاسًذ؟ چشا ایشاًیبى اص فبجؼَ ای ثَ هشاتت ثضسگتش اص آى، ُشاعی

ؽْد ّ ثب ثبصعبصی  گزاسد ّ آثبس آى، سّصی هذْهی خغبست عٌگیي اهب هؼیي خْد سا یکجبس ثشای ُویؾَ ثشجبی هی

اعت ثشای ُویؾۀ تبسیخ، ثب خغبساتی ثغیبس  ای اسّهیَ، فبجؼَ ؽذى دسیبچَ ؼَ خؾکاهب فبج. پیًْذد دّثبسٍ، ثَ تبسیخ هی

 .عٌگیي ّ تخویي ًبپزیش

 فراتر از انفجار اتمی

اًفجبس اتوی تٌِب . اعت کَ فشاتش اص اًفجبس اتوی اعت فبجؼَ ًَ تٌِب فشاتش اص صلضلَ. کشد تْاى ػوك فبجؼَ سا دسک ًوی

اهب دس فبجؼَ . سعذ ای هؾخـ، کن کن ثَ دذالل هی کٌذ ّ ثؼذ اص چٌذ دَُ تبثیش، آى دس هذذّدٍ هی سا ّیشاىهذذّدٍ اًفجبس 

جبی جلگَ ُبی دبفل  خؾکی دسیبچۀ اسّهیَ، ثخؼ ثضسگی اص ؽوبل غشة ایشاى ثَ ثیبیبى ًوک تجذیل هی ؽْد ّ ثَ

 .ثْد ثب آة ّ ُْایی ثغیبس گشم خْاُین خیض آرسثبیجبى ثب آة ّ ُْای هؼتذل آى، ؽبُذ ثَ عشصهیٌی لن یضسع

 ای برای پنج کشٌر ایران، آرربایجان، ارمنستان، ترکیو ً عراق فاجعو

پٌج کؾْس ایشاى، آصسثبیجبى، اسهٌغتبى، تشکیَ ّ ػشاق . ای فشاهلی ُن اعت فبجؼَ خؾکی دسیبچَ اسّهیَ، فبجؼَ

خْسد ّ آة ّ ُْای ُوَ کؾْسُبی  یغتن هٌطمَ ثَ ُن هیثب خؾکی دسیب، اکْع. ثطْسهغتمین ثب ایي فبجؼَ سّثشّ ُغتٌذ

ثبیذ ثشای سُبیی اص ثذشاًی ثغیبس ًضدیک، افضّى ثش تالػ هلی، عشاى کؾْسُبی . گیشد هٌطمَ تذت تبثیش لشاسهی

 .الوللی ثَ ًجبت دسیبچَ ثپشداصًذ ًبهجشدٍ ثب ایجبد تؾکیالتی ثیي

 فاجعو ای فراتر از مرزىای سیاسی

ؽوبس، ثیؼ اص  ای کْچک ثشای دیبت هْجْدات صًذٍ ثی کشٍ. دمْق هذیط صیغت ثبیغتۀ ثشسعی اعت فبجؼَ، اص هٌظش

ای اص آى،  اگش دس گْؽَ. ًمؾَ طجیؼی کشٍ، هشص عیبعی سا ًوی فِوذ. جبًجَ ًیبصداسد ُش صهبى دیگشی ثَ فیبًت ُوَ



دیذ ثش سًّذ طجیؼی اکْعیغتن جِبى تش تغییشات صیغت هذیطی ػویمی ُوچْى خؾکی دسیبچَ اسّهیَ فْست پزیشد، ثی

خبکی سا کَ هذول دیبت اًغبى اعت، هذکْم  دمْق هذیط صیغت ُشگًَْ تخشیت ّ تِذیذ کشٍ. تبثیشخْاُذگزاؽت

هذیطی جِبى اص ػوك فبجؼَ آگبٍ ؽًْذ ّ ثشای جلْگیشی اص خؾکی دسیب الذاهی جذی  ثجبعت فؼبالى صیغت. اعت  کشدٍ

 .کٌٌذ

 ای برای بشریت فاجعو

ثب خؾکی دسیب هشدم هٌطمَ ثشای . شاژدی دسیبچَ اسّهیَ، تٌِب یک فبجؼَ صیغت هذیطی ًیغت، ضبیؼَ ای ثؾشی اعتت

گلْی آرسثبیذبًی پش اص گشد ًوک هی ؽْد ّ دیذگبى اّ ثَ جبی ًظبسٍ . ُویؾَ، گشفتبس خؾن ؽْس طجیؼت خْاٌُذ ؽذ

خؾکی ایي دسیب،  . ّیشاًگش سا تذول خْاُذ کشدصاسُبی  ًوک… هضاسع عشعجض ّ ثبؽ ُبی عیت ّ اًگْس ّ گشدّ ّ

ًوی گْین . هی تْاًذ آرسثبیجبى سا چٌبى گشفتبس هقیجت طجیؼت کٌذ کَ ُشگض ًتْاًذ پبی ثش دمْق ًخغتیي خْیؼ ثفؾبسد

ػضهی ثشای خؾکی دسیب جضم ثْدٍ اعت، اهب ثَ جشات هی گْین ثی تْجِی هطلك ّ ػذم اتخبر تذاثیش جذی ثشای 

 .ایي ثذشاى ثضسگ، ػوذی ثْدٍ اعتجلْگیشی اص 

 آزربایجان، نگران دریا؛ دریا، نگران آزربایجان

دّهیي دسیبچَ ًوکیي جِبى، . عبل آصگبس، دیذگبى ًگشاى آصسثبیجبى ؽبُذ هشگ تذسیجی صیغتگبٍ فالهیٌگُْبعت12

ٍ اعت، ثَ سًگ هتش کْتبُی اص ػوك، ثَ سًگ خْى گشاییذ 11ُکتبس خؾکی اص هغبدت ّ  000/300اکٌْى پظ اص 

دسیب خْى هی گشیذ، گشیَ ای ثشای دسدُبی آصسثبیجبى، دسدُبی دیشّص، دسدُبی اهشّص ّ . چؾوبِى تِش آصسثبیجبًی ُب

 .دسدُبی فشدا

 ىای آزربایجان دریا، عضٌ جذیذ زنجیره محرًمیت

، «صثبى»بؽذ ّ تشیي سّصُبی عشًْؽت خْد ث ُب ؽبُذ تلخ«UN»اعت کَ آصسثبیجبى دس ػقِش  گْیب تمذیش چٌیي

ایي کلکغیْى اًگبس عِشتوبهی ًذاسد ّ دس . ثذُذ خْد سا اص دعت« دسیبی»ّ « خبک»، «تبسیخ»، «فْلکلْس»، «فشٌُگ»

فشصًذاى آصسثبیجبى اگش تب اهشّص اص ًْؽتي ثَ صثبى هبدسؽبى ّ اص فِن تبسیخ، . کشدى فِشعت خْیؼ اعت ُْای طْالًی

اًذ ایٌک اًگبس اص دسیبی صیجب ّ ُْای پبک عشصهیي اجذادی ؽبى  ثْدٍ د هذشّمفشٌُگ، هْعیمی، ادثیبت ّ فْلکلْس خْ

تْاًٌذ ؽِشُبی خْد سا ثَ ًبم پیؾیي خْد ثٌْیغٌذ ّ ثش ؽٌبعٌبهَ کْدکبى ّ عشدِس  اگش دیگش ًوی. ؽًْذ ًیض هذشّم هی

 .هیي ًیض هذشّم خْاٌُذ ؽذُکتبس اص عشص 000/300ُبی خْد اعن تشکی ثٌٌِذ، اًگبس اص اطالق ّاژٍ دسیب ثش  هغبصٍ

 خیسش آزربایجان برای حفظ دریا

ؽْد، چَ هقیجتی دس اًتظبس اّعت، ثٌبثشایي ُوگبم ثب سعتبخیض ثضسگ هلی ثشای  داًذ اگش دسیبیؼ خؾک آصسثبیجبى هی

ثشای  فشصًذاى آصسثبیجبى( 98عبل )ثذِس اهغبل  عیضدٍ. اعت دفع صثبى ّ فشٌُگ ّ خبک، ثشای دفع دسیب ًیض ثشخبعتَ

کشاًَ دسیبی صیجبی خْد گشد آهذًذ تب اص اّ ثخْاٌُذ کَ  پبعذاؽت سّص هلی هذیط صیغت، ثقْست ًوبدیي ثش پٌَِ ثی

 .ثشای آًبى ثوبًذ

 آزربایجان برای حفظ دریا تنياست

ؽذٍ  ق علتاگش چَ اسادٍ ای ثضسگ ثب پٌچَ ُبی پْالدیي ًوی گزاسد آرسثبیجبى دهی ثیبعبیذ ّ ًوی خْاُذ آرسثبیجبًی دمْ

آرسثبیجبى اگشچَ ثشای دفع دسیب، تٌِبعت، . اًذ آسد، اهب تبسیِخ آرسثبیجبى سا ثب اعتمبهت ّ ثیذاسی ًْؽتَ خْیؼ سا ثَ کف

اهب؛ چَ ثبک اگش ُوۀ ُغتی خْد سا ثشای دفبع اص ُوۀ هْجْدیت خْد ثَ هیذاى آسد ّ ُوۀ سّصُبی خْیؼ ثشای چٌیي 

 :دُذ دفبع همذعی اختقبؿ

 

 یک سّص ثشای پیشّصی هؾشّطَ ّ سّصی دیگش ثشای عمْط آى

سّص ثشای ػِذًبهۀ گلغتبى ّ سّص دیگش ثشای ػِذًبهۀ  یک

 تشکوٌچبی

 سّص ثشای عمْط ًخغتیي جوِْسی جِبى اعالم یک

http://ishiq.files.wordpress.com/2010/08/71.jpg


 سّص ثشای تٌِب کتبة عْصی ػقش جذیذ یک

 سّص ثشای لبسا یبًْاس یک

 سّص ثشای دفبع اص غشة آرسثبیجبى یک

 سّص ثشای صثبى هبدسی یک

 سّص ثشای تشاژدی لبساثبؽ یک

 سّص ثشای ًغل کؾی جیلْلك یک

 سّص ثشای فبجؼَ خْجبلی یک

 االعالم سّص ثشای ؽِبدت ثمَ یک

 سّص ثشای ضبیؼَ آصادیغتبى یک

 سّص ثشای ؽِبدت عتبسخبى یک

 گ فوذ ثِشًگیسّص ثشای هش یک

 سّص ثشای تْلذ ثبثک خشهذیي یک

 سّص ثشای تْلذ ؽِشیبس یک

 عبلَ 9سّص ثشای خشهؾِش ّ ػولیبت ُبی غشّسآفشیي  یک

 63ثِوي  28سّص ثشای  یک

 1396خشداد 1سّص ثشای  یک

 ّ… 

 رًز ىم برای نجات دریاچو ارًمیو  ً یک

 .تاریخ ىمساد جغرافیا است

 


