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جماعات برای  خسااا ین بار  دجل  د فرات هایالنهرین، ماابین رددااا ا در بین

های  ما ند سااا ن نااد د د  زااادرای را اا راد  رد دز امردا با دهدر  دید ا سااا   

یک  اا حاصاالخیریرین  ،بحران اقلیم ، سایاسا مداران فاساد د نرسانر  برای ا ر ی

 مناطق جهان، قابلیت سکد ت را اا دست داد  استز

 

ی یک صخر  ا  های یک  دماغنددز اا اِس  بلند م صدای اِساا اعماق آن 

م ر آدیران است    قرار بدد آب را ب  مرارد  زادراان  ۰۲۲ لاس یک  ب  طدل  یلدل 

ی     رداناری ردداا   بدد، امردا ینها یک نددال  ثیف ب  جا ما د  در جامن قل  ندز 

 استز

یک  اا  -ی دیال  ند ای ایس اد  د ب  بس ر ازکالقد محمدد بر فراا صخر 

سال   33ایر  ند  استز این مرد  -های ردد دجل  در نمال عراق یرین ناا مهم

ز اد بخزدار ید خا  ، «ما د س  اینجا  م یا دد سال آیند  دیرر هیچ»ندید: م 

هم  ب  »ردس ان در نمال عراق استز اددمخ ار  ُ یسکن  در منطق  ۲۰ردس ای  با 
 آب  ما اهمی  د ب  یزنر  د ب  است این دلیل است    ایران ب  سدساای مزغدل

 «زدهد م 
ز رفتجهان ب  نمار م  یایریرین  احی حاصل بین دجل  د فرات یاما   منطق 

ای  د د  زادرها سا ن ندالنهرین )مابین یر ی ، سدری  د عراق امردای( ا ساندر بین

ی  رثمری برای باردریر دلانلبها د های منظم، آب  نرانرا اا راد  رد دز جریان سیلاب

آدردز یا امردا دجدد هیچ عامل  در اهمیت این دد ردداا    ردن مرارد ب  ارمغان م 

ادی های ای   در حال حاضر، باید برای ا سانبرای منطق  یغییر  کرد  استز فقط این

 نددزن ییأمآب 

ند   رم أثاا بحران اقلیم   است    ب  ندیدیرین حالت یک  اا  نج  زدریعراق 

ن، اسا ن ی فر دنیلیم ۰۲درصد اا جمعیت حدددًا  ۰۲قریب ب  استز در حال حاضر 

یر  یش اا هر چب را بپرسیدمردم در نمال عراق   ظرانر بر دز اا  مبدد آب ر ج م 

 دا ندزایران را مقصر این بحران م 

یر است: این معضل با منابع اق صادی، مقامات در حقیقت، مسئل  مقداری  یچید 

 د بحران اقلیم  جها   مریبط استز هاددلت های بینینیدن درهمد فاسد، 

https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/iraq-launches-national-adaptation-plan-process-climate-change
https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/iraq-launches-national-adaptation-plan-process-climate-change
https://www.voltairenet.org/article201421.html
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 تربیش خاکتر، آب کم
 یابرار - طیمحستیاای جها   برای مسائل ا دیزکد  -منابع جها   یسس ؤم

طدر ب ))آب، صلح د امنیت(  «Water, Peace and Security»لاین ب   ام آن

ما  بعدی، در  جا مناقز  بر سر  ۲۰در   ند مبین      یش داد  یدسع   مز رک(

ی در حال ا مناقزاست،  مزاهد  قابلآب رخ اداهد دادز آ چ  امردا در نمال عراق 

ای ما ند آ چ     در حال نیریز مناقز در حال نکل ایمناقز است، ندن  دیدار 

های آیند  در ایل  اا مناطق ، مسلحا   در جریان است د در ده دریای چادحاضر در 

سر آب بر دهند    جنگهاست هزدار م یدا د رخ بدهدز مدراان مدتجهان م 

 دزبان ۰۲های  ف   قرن جنگ یدا دم 

 نیرین  لرج ند، چای سیا     داس ا ش را یعریف م درحال  سر القد محمدد 

 ندز س  سال  یش اد یک سیس م  مپا  آب یهی   رد    امردا اا آن فقط دَم م 

دلار  ۲۲۲۲نددز این سیس م برای اد های اال  اا آب ننید  م اس لدل صدای اس

س ر ردداا   نسیل ند دز ها برای حفاری در بمکا یک هرین  دانتز  س اا آن، بیل

اقدام بعدی ایران این بدد    ب   مک سدها نردد ب  ا سداد جریان آب ردداا    ردز 

های     قرار بدد آب  مپاا یری جریان دارد، ددسدم آب  مب  میران در دیال  ا ندن 

یدان ی  م ریچچیه ند، دیرر برای  نییأممرارد بر ج د علفرارهای  سر القد محمدد را 

 دهم  اهش یاف   استز فاد   ردز بردانت محصدل اد ب  یکاس

https://reliefweb.int/report/cameroon/key-peace-lake-chad-area-water-not-military-action
https://reliefweb.int/report/cameroon/key-peace-lake-chad-area-water-not-military-action
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 : بخشدار روستا، القد محمود به همراه دخترش «ماندینم نجایدر ا یزندگ یبرا کسچیه گریدو سال د»

 
اکنون فقط  کرد،ی( به مزارعش پمپاژ مروانیس) الهیآب را از د یاش: القد محمود که زمانخانواده یندهیآ

 .دینیبیرودخانه را از دور م
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رران  »ندید: نددز محمدد م ی ایاق  ذیرای  یک یفنگ قدیم  دید  م  ندندر 
ها قبل اا اینک  آن «ز باش، فقط آ جاست یا ب دا د در مقابل سارقان اا ادد دفاد  ند

 ندز م اش آ جا را یرک جنر  بر سر آب ب  را  بینداا د، اد مثل بقی  ب  همرا  اا داد 

یا  عملر های بررگ برد  برای نر ت مثلد ب  نهری    ما آ جا  سرامینددر اا »
 «ز نیم امرارمعاشعندان دس فردنان ایابا   ب 

 رم أثیر  َلار د حلبچ  صدها ردس ا ینها در ام داد دیال  د همچنین دد نهر بررگ

آب عراق ب  منابع   نییأم هر  زدر دیرری، باًییقرسال  هس ندز بیش اا اا ازک

اصدص در یر ی  د نیردز ب م  منزأاارج اا قلمرد سرامین  ادد اا دابس   است    

 ایرانز

اما      نردد ب  آبادساای اینجا  ردیم، برای ما قابل » ندید: امیق مصطف  م 
اد معادن د اریمان هیدردلد ی  «زیصدر  بدد     مبدد آب ب  مزکل اصل  ما بدل ندد

 یلدم ری بالادست  ۰۲ردس ان، سد دَربندیخان است، یک نهر  دچک در اقلیم  ُ

م ر دید   3۲ا داای ب  عمق چزم ]سد دَربندیخان[مرارد محمددز اا برج دیدبا   

های  لاس یک  ردی مخرن آن سد، فرن  اا ابال  د بطری ینددز  ایین دریچ م 

 سد را برای یچ یدربار، ب  ینادب، طف  د همکارا ش هر چند هف   یکننادر استز مص

  نندزدست باا م آب مردم  ایین نییأم
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 انیجر فراوانیهنوز آب  خان،یسد دَربند یدرولوژیدر دپارتمان ه یمصطف قینام تیدر زمان مسئول

 داشت.

ا آسیب  ند یبیز ر ب  مردم  مک م  ندید مطمئن  یست آیا این  ارمصطف  م 

رسا دز ب  اعم دی  اهش مدادم سطح آب ب  معنای یراا بالایر آلددن  است، ایرا م 

 درت دست ب    آب  ایینطدریااک نهرها را سیراب  ند، ب  یدا د  مآب مدجدد 

 اس فاد  است چ  برسد ب  آب آنامید  زبرای آبیاری قابل

این سد ]سد دَربندیخان[  نجا  سال  یش ب  » دهد:یح م مصطف  در ادام  یدض

س   اد در«ز دست ساا   ندهای فصل  در  ایینمنظدر یدلید ا ر ی د  ن رل سیلاب

های ددر ی مزغدل ب   ار بدد ، ناهد حا مان د دردلد یهسال     در د اریمان 

د  بدد  استز اد دقت ادضاد ب  داامت نرایط مدجدا هیچسال  مخ لف بدد  امازک

م رمکعب بر ثا ی  آب  ۰۲۲یا  ۰۲۲طدرمعمدل در این فصل سال بایس   ب » ندید:م 
 «زم رمکعب است ۰۲ند، در عدض این مقدار فقط ب  مخرن )حدض ( سد سراایر م 

( ۰۲۰۲جدلای  ۲۲مقال  این  یش )یاریخ ا  زار  چهار سالاا » ندید:مصطف  م 
  ب  املاًایم، اما اا سال نذن   ایران جریان آب را د یا ندن ما با مزکلای  مداج  بد

 «ردی ما قطع  رد  استز
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ث احدا لیبه دل زین نیا -به کشاورزان برساند  یآب تواندیندرت مدر عراق همچنان به خانیسد دَربند

 است. رانیدر بالادست در ا انیسد دار

  

ر الادست ردداا  ، د ند، ب  بها صحبت م ت اصل  مزکلای     مصطف  اا آنعل

   دیال  را با  ام سیردان نردد؛ جای  یلدم ری داال ااک ایران برم  ۰۲عمق 

سیردان را ما ند  ینناسندز سد داریان    مابین دد  د  داقع ند  است، ردداا  م 

یرین سد یک  ندز این سد بررگم ر مسددد م  ۲۶۱اا س ری ب  اریفاد  ییک ناا 

 یندرس   نبی  است یا یک اصطلاح کت     ام آن بیز ر ب  ییر اسبررگ ی رد  

 ی آب نرمسیریز  رد صنع  :  ی رد  

میلیارد  ۲،۱یدا د سد است    م  ۲۰ی آب نرمسیری نامل ،  رد  درمجمدد

در  -الملل  ارنناس امدر بین -م رمکعب آب را در ادد جای دهدز بنفز   یندش 

، من زر نند  این مقال [  دنت: Republikجل  ]م Republik اسخ ب  دراداست 

مکان برای دیال ( د اِ) ردانیسهای  ردن ردداا  هدف ایران یدلید ا ر ی د منحرف
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دیال  )سیردان( استز برای یسهیل  یآبیاری مناطق  زادرای در داال د اارج حدض 

کعب رم یلدم ر ید ل ایرامین  با ننجایش بیش اا یک میلیارد م  ۲۰۲این منظدر 

 برای هدایت آب اا سدهای مرای عراق ب  مرارد جندب ایران احداث ند  استز

 اعلام  رد  بدد: ۰۲۲۲در سال  -جمهدر دقت ایران رییس -یر حسن ردحا   شی 
در این بره   مخصدصاًی آب نرمسیری، منطق  را ب  طدر امل یغییر اداهد دادز  رد  »

مقادمت استز هر ایمام طرح  ی   فزار دنمنان ما رد ب  افرایش است، این  زا  
 «زای است ب  دنمنان ماضرب  بررن ،

 
 سویلی. سد ا4 خانی. سد دَربند3. سد دوکان 2 انی. سد دار1
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در جریان بااساای بعد اا جنگ ایران د عراق، اداار  ، دیسد یندش م ]بنفز [ 

برای یدلید آب د ا ر ی بدد د، بلک  منزأ غردر مل  ب  نمار  ینها  ، سدها ۲۱۲۲ یده 

 یا د د یاداس ند با آن اس قلال ادد را ب  بقی اف خار ب  ا قلاب     م » آمد دزم 
 «ها  زان دهندزمحردمیت یرغم هم جدیدی اا یدسع  عل  یددر یدا ای  ادد برای 

کا های آمریابراری برای مقابل  با یحریمیدان نفت امردا سدها منبع غردر مل  د م 

درصد  3۲ا د    ایران سالا   حددد های اقلیم  هس ندز  یندش یخمین م د بحران

مادام     » دهد:اا منابع آب ایرامین  ادد را ب  دلیل بحران اقلیم  اا دست م 
بررن  قرار  زدر در بحران  ۰۲3۶منابع آب  ادد را قابل اس فاد   کند، یا سال  ایران

 «اداهد نرفت د با مهاجرت نس رد  مداجه  اداهد ندز
نذن   باند؛ در ما  م   قرن یمهای یرین سالردد امسال یک  اا ازکا  ظار م 

های رضا ارد ا یان، دایر ا ر ی ایران، هزدار داد    ایران دارد یک  اا بدیرین ددر 

میلیدن جمعیت این  زدر،  ۲۰   اا   مبدد آب ند  استز این ادهار ظر درحال  است

ای برای در مقال  ۰۲۲۲ نندز  یندش در سال میلیدن در مناطق ازک ا دن  م  ۰۲

سدم جمعیت ردس ای  ایران  دنت؛ یک« الملل  مطالعات ایرانبین یسس ؤم»

 ا دزدفان نن ردس اهای ادد را یرک  رد یسال  د اااین ب  ااطر ازک یش

 

 امنیت ملی یمسئله
رفت،  مک جهان ب  نمار م  یمی     اما   ددمین دریاچ ردا یامردا دریاچ 

یر اا دد ده  یقریباً ب  طدر  امل رد ای    در  م ماد بحران آب در ایران استز دریاچ 

 ۰۲۲3ادد  اهش یاف   استز در سال  یدرصد ا داا  ۰ب  ازک   هاد  د ب   م ر اا 

ا با دجدد حمایت جها   مدجب درمی  را آغاا  رد، اماحیای دریاچ  ا یبر ام ددلت ایران 

 بردا مجادلای   یر ندز

م رمکعب آب  دنیلمی ۶۰3ایران اا طریق یک رن    ا ال د دد سد اصل ، سالا   یا 

یرین منابع آب  در نمال عراق ی دجل  د یک  اا مهمهاناا یک  اا  -اا ااب  دچک 
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مزاب  آ چ     در   املاً ای  ندز  دید م می  هدایت ردب  بخش جندب  دریاچ  ا -

 دیال  جریان داردز

عندان یک مزکل امنیت ندید؛ در ایران در همین حال  مبدد آب ب  یندش م 

ها های نذن   میلیدنرددز چالز     ددلت ایران برای حل آن در سالمل  ب  نمار م 

ساات سد برای ایران اا » نذاری  رد  د یدج   م  ب  آن دان   استزدلار سرمای 
من فع  "مافیای آب"سد دا نز  است ب  بحران آب    با آن سیاس مداران د یک
 فدذ  ۰۲۲3ند د د اا سدی دیرر راه  است یا بعد اا حمل  آمریکا ب  عراق در سال م 

 « قز   دار دز نمیا نیا درادد را در عراق د منطق  نس رش دهد؛ منافع عراق 
در مدرد این مدضدد صحبت بکندز  اداهد  مهیچ ارنان رسم   در ادد ایران اما

 اسخ نذان ندز هم دایر  یرد د هم معادن دایر در امدر آب دراداست مصاحب  را ب 

 رار ایرا      همچنین دراداست اا مدیریت منابع آب هم  امدفق بددز یک ردا ام 

الملل  نرارش یهی  نهای بیآب برای رسا   یط   نج سال نذن   در مدرد مسئل 

 «دار دزندی   یمایل چندا   ب   اسخ معمدلاًافراد ددل   »    ند م  دیییأ رد  است 

ت هز درمجمددبر این، دس رس  ب  دا زمندان مقیم ایران  یر سخت استز  فردنا

م خصص مخ لف مایل ب  ارائ  هیچ اطلاعای   یس ندز  ارنناس منابع آب  یک  اا 

 م أسفا   باید مصاحب «  س اا ملاحظای » ند    اد های ایرا   عذراداه  م دا زرا 

ها  یش در مدرد سدهای ایرا   یحقیق را لغد  ندز یک دا زمند عراق     اا سال

ب  »د ا د با منابع ادد در ایران اریباط  برقرار  ند، ایرا یدا دیسد     م  ند، م م 

 «زها را ب  دلیل دضعیت ایران محرما    ر  داردها قدل داد  است،  ام آنآن

ی عراق     در دَربندیخان،  سال۰۱ن  یرک اادناهش را  داردز مرد  اد  سالار آماد

ما اا صدام د جنگ »ندز  بررگ سد ا دن  م  یهایر اا دریچ نهری  دچک  ایین
 اد  در  «داال  جان سالم ب  در  بردیم یا اجاا  بدهیم ایران ما را ب  اا د در بیادردز

یدا د ازم اد را  نهان  ندز اد سخ   م اش ب ندید    حالت چهر ها را م حال  این

ند     آذین، ب   ارنرا    را  م با لباس سن    ُردی، نلداری راحت د  مربند نل

 اش بکار دز نند یک  هال ارما را در مررع یلاش م 

یک امیندار بررگ بددز اد  قبلاً   سالار امردا یک  زادرا ساد  است درحال 

اا دار ردی مرارد اد  ار د اا این طریق امرارمعاش  ۲۰۲ندید    در آن امان م 
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یر بر ج، بامی  د   استز  یش فر باق  ما د ۰ها ینها  رد د؛ با این حال امردا اا آنم 

دهدز اد قبلاً مالک یک  خل( را م ارما ) انت دل  امردا آب ینها  فاِف اربر  م 

های  پدر دردنِ حدض مقابلش آارین  ردرش ماه  بدد، حالا ماه  یددجین مررع 

 چیرهای  است    برای اد باق  ما د  استز

 
 برنج و هندوانه اکنون یکشت شد. او به جا رییبور به تغبزرگ سابق، مج نداریکاوه سالار کشاورز و زم

 کندیم دیخرما تول
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ر در حال حاضر د بلک  ما  -نیری  یست در حال نکل  جنراین » ندید:سالار م 
اداهد ما  ُردها را  ابدد  ند د ددلت مس قر در ی جنگ آب هس یمز ایران م میا  

 عندان مردا   راسخ یربیتاما من  سرا م را ب  بغداد هم مصمم ب  اقدام م قابل   یستز
 زادرا  «ها ام  نیم، مبارا  اداهیم  ردزسر ادد را مقابل آن    نیاااشی امز  رد 

 ا  ایدان استزام

 فر،  هرار۰۰۲یدان در بااار  َلار دید، نهری با جمعیت م   ایدان ایادی مردم

دیال  در اقلیم اددمخ ار  ُردس ان استز صبح  ینهر در ام داد ردداا   نییربررگ

نرما  یادد،  یش اا اینک  آف اب ب  بالایرین سطح ادد برسد د بیردن اا سای 

ند دز  اسبان ب  میدان نن  حدم  نهر سراایر م بزدد، مردم  یحملرقابلیغ

د با صدای بلندی فریاد  های ادد را در چند ردیف  ارک  رد ها د دا تدس  چرخ

  نندزها، سبریجات د ماه  یاا  ادد یعریف م ا ند د اا مید م 

آید  درت محصدل  اا عراق م جا ب این این است     نندها انار   م چیری    آن

ها آن» ندید:هم  چیر داردای  است؛ اا یر ی  د اا ایرانز یک  اسب م  باًییقربلک  

یمت یر یدلید  نندز قیر محصدلای  بیز ر د اراانب  علت ارا بسیار ضعیف یدا ند م
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ر یاستز داردات ایل  اراان طدرنیهم قاً یدقماه  ایران  صف اینجاست، سبریجات هم 

این یحدل  است    در اب دای  «را یدلید  نیمز    بخداهیم ادد محصدل است اا این

آغاا ند، اما      یجارت  فت در نمال عراق در حال رد ق بدد، ددلت  ۰۲۲۲ یده 

 مکان  رد د؛ زادراان را ب  فرامدن  سپرد د بسیاری اا مردم ردس اها ب  نهرها  قل

  ندزادج جدیدی در بحران آب  یدا م  ییحدل      قط 

 

 داتوابسته به وار

یرین نر ای یجاری است، عراق یک  اا مهمها ضرب  ادرد  برای ایران    اا یحریم

نددز اس اد مدیریت منابع آب درصد صادرات محصدلات  زادرای ب  عراق دارد م  3۰

ایران »ندید: سرحد در یک ضیافت نام م  رأفتدر دا زرا  نَرمیانِ  َلار، عبدالمطلب 

 «د یبدیل  رد  استزعراق را ب  بااار اد

برای اد این مسئل  ساد  است: ایران جلدی آب را نرف   است؛  مبدد آب،  زادراان 

، فر ر بَری ما ند بر ج، ندج یر مجبدر  رد  اا  انت محصدلات آبعراق  را بیش

 دن   نندز در مقابل، ایران محصدلات را ب  هنددا   د همچنین  ردرش ماه  چزم

ندیمز ما ما غرق در  الاهای ایرا   م  بییرینیاب » ندید:حد م ز سردهد معراق 

 «ها دابس   هس یمزای ب  داردات آنفرایند  طدرب 

های ایران، یدا ند مزکل را حل  نند، ددلتندید؛ ینها  سا      م سرحد م 

 -امرای ری اس فاد  مز رک اا منابع ف دربارالملل  عراق د یر ی  هس ند؛ با یدافق بین

 جاستزمزکل این قاًیدقاما 

ند   الملل  ینظیمیحت قدا ین بین درداقعهای  ما ند دیال  ایرا اس فاد  اا ردداا  

  الملل   های جاری بینغیر ز یرا   اا آب یی حق اس فاد  درباراست: در یدافق 

ند   الاجرالاام ۰۲۲۰یدسط ساامان ملل م حد یصدیب ند د اا سال  ۲۱۱۲در سال 



 سدهاگ جن 04 

یصدیب  رد، ایران ب   ۰۲۲۲عراق این  ندا سیدن را سال  جاست   استز مزکل این

 ی مخالف دادزرأا هرنر آن را یصدیب  کرد د یر ی  ح   ب  آن ی مدافق داد، امرأآن 

ایست د مزادر بنیاد راا لد رامبدرگ در هِسِن )ایال   ارجان آیبدنا، مهندس محیط

برای ایران د یر ی  فرصت ادب  هس ند یا  فدذ سیاس   سدها» ندید:در آلمان( م 

های ایادی علی  ساات ، سال نزررعندان یک اد ب  «ادد را در عراق افرایش دهندز

ردی ردد دجل  یکمیل  ۰۲۰۲ َیف در یر ی  مبارا   ردز این سد سال ایلیسد در حسن

د  ن رل یمام آب  را ند د بیش اا د  میلیارد م رمکعب آب را در ادد جای داد  است 

 دهدزب  یر ی  م  ردیر م   ب  نمال سدری  د عراق 

 
 دارد. انیاز رودخانه که هنوز آب جر یی(، جاروانی)سالهیرود د یدر کرانه کینکیپ

 

چدن هیچ  ف   هم  -یر ی  در  نار عدامل دیرر  ۰۲۲3یا سال » ندید:آیبدنا م 

یلاش  رد د یا اا  درت امکا   برای اعمال فزار بر عراق دانتز بعدااآن ب  - دانت 

اای ای بآب  قش دیژ  نیبنیدرانذاری دابس ر  ب  ادد ایجاد  نندز طریق سرمای 



 

 
 

 ی همایدن عباس دا یلا سالا، یرجم لافرت د  باریدلدم  05

 ند، ایرا عراق بسیار ب  آب دجل  د فرات دابس   استز بددن این آب،    آب  برای م 

 « زادرایز آنامیدن دجدد دارد    برای

 سیدن دریردهای ا دابرای مبارا  علی    یابرار ارانمنددیژ  آب برای یر ی  ب 

ددملی   با یر ی   صدرتب جریان آب در بلندمدت  نییأمعراق برای » منطق  استز

های ها ب  نر تمذا ر   رد  د چیرهای دیرری  یر برای این امر قربا    رد  است؛ آن

سیاست "یر ی  در  یدهند د عراق در مقابل، اداس  نذاری م سرمای  ییرک اجاا 

آید(ز این بدان معناست    دق   یر ی  یا حدی  دیا  م  ند )را برآدرد  م  " ُردس ان

مردم  ظام  در  امانهم ند د ( را بمباران م PKK ُردس ان )مداضع حرب  ارنران 

 « نندزسکدت م  هاآن ُزد، ردس اها را م 

ها اا یر ی ، اا ایران د بیش اا هم  اا ددلت اددنان ازمرین ی اا عراق بسیار

 نیم ب  ما ایا ت ند  احساس م  » ندید:هس ندز سالار امیندار بررگ سابق م 

های ساامان ملل، دجدد  ندا سیدن»  رسد: نای  م سرحد دا زمند  َلاری ب « استز

 «ی دارد؟ ند، چ  سددها را اجرا  م دق    س  آن

 

 النهرین خشکیده هستندهای بینکه باتلاقتا زمانی

ن ایران د یر ی  ب  آاادساای آب این ن ینها را  عمل برای دادا » ندید:سرحد م 

است    مدضدد ب  ندرای امنیت ساامان ملل برد  نددز اما ددلت بغداد قادر ب  ا جام 

ایاد است؛ ]ددلت عراق هم[ اا  ظر  ظامیان طرفدار ایران این  ار  یست: قدرت نب 

دان ن ب  یر ی  دابس   استز انر این اقدامات برای باا ر  ااحدشیباق صادی د  ظام  

های همسای   ارساا  یست، حداقل ما ب  یک مدیریت آب جریان آب اا سدی ددلت

لیر( هد) لیاربردس ان در م، امّا حا مان اقلیم اددمخ ار   ارآمد د داحد  یاا داری
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های دساا ا بد  برای معادن نن د ماس ، ردداا  ی سااتمجداهاسرا جام با دانذاری 

 «ما د  را  ابدد اداهند  ردزباق 

م فادی  در نمال عراق ب    املاً های حلندید؛ در عدض را ا رم احمد رسدل م 

ر دف ر د نددز اد مردی  رمزغل  با سبیل   لفت د بیا   مدجر استز اد ار نرف   م 

ادد در اربیل،  ای خت اقلیم اددمخ ار  ُردس ان،  زت یک میر چدب  سنرین  زس   

های های چرم ، ما ند سدییت   ردی آن یل  اا  اغذ ا بان   استز جلدی آن مبل

ای آدیران است: سدهای مدصل، ند جمهدری قرار داردز ردی دیدارها یصادیر قابریاست

 دد ان د دَربندیخانز

 
 میدر اقل یادیز یو خود همزمان مسئول مخازن سدها کندیانتقاد م رانیا یاز سدها احمد رسول

 خودمختار کُردستان در شمال عراق است.

  

مردی     -سدها د مخاان آب  اقلیم اددمخ ار  ُردس ان  یرسدل مدیر ل ادار 

من ب  » ندید:استز اد م  -حل مزکل آب در نمال عراق ب  اد سپرد  ند   یددیف 
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باای ر یم یهران نبامز سیاس مداران بغداد عردسک ایم حدی اا اس یصال رسید 

 «ا دزهس ندز یهران د آ کارا هم ب  ما اعلام جنگ آب داد 

 ند یا مزکل آب را ب   ن رل درآدردز یا  یک رسدل بیش اا د  سال است یلاش م 

ای حفظ آب در اقلیم اددمخ ار اد: یکسان نبی  ب  آ چ  در یر ی  د ایران است؛ بر

داارت  زادرای د منابع آب  ۰۲۲۰ا دز در ادایل سال  ُردس ان، سدهای ادد را ساا  

برای مقابل  با مزکلاتِ یغییرات اقلیم  »اعلام  رد    ساات سدها هدف  اس رایژیک 

سد در قلمرد منطق   ۰۰۰استز در آن امان نف   ند    « د ساات سدهای بالادست

 مخ ار  ُردس ان ساا   اداهد ندزادد

ها را یا د  سال آیند  یدا یم هم  آنانر بددج  دان   بانیم، م » ندید:رسدل م 

سد در حال ساات     ۲۲سد یمام ند ،  ۲۰یکمیل  نیمز در ط  این مدت ساات 

سد هم  ۲۲ریری هس ند د ساات سد دردست بر ام  ۰۲ها بررگ هس ند، سد آن ۰

رسد    اد در داقع مع قد است سدهای  ظر م ب « ا دزدد اع بار یعلیق ند ب  ااطر  مب

 یر مزکل را حل اداهد  ردزبیش

با ننیدن چنین  SavetheTigris#عضدی اا  مپین  ب   ام  -عل  الخر  

ها در نمال عراق سد بساا د، ینها ب  این انر آن»یدا د لبخند بر دز چیری ینها م 

 النهرین در جندب عراق ازکهای بیناف د د بایلاقب  یعدیق م معن  است    مزکل 

اد در سلیما ی ، نهری در اقلیم  «دست اا یزنر  اداهند مُردزند د د مردم  ایینم 

سدم یک  اراا   ینبا د ایس اد     در  یطبق  یاددمخ ار  ُردس ان،  زت  نجر 

 های اایر ب  یک مر ر فرهنر  یبدیل ند  استزسال

ای است    ردی آن مخ صات یمام سدها د بندهای ی الخر   ردی میر  قز رد ردب

آب  منطق  را یرسیم  رد  استز انر اا اد بپرسید چ   س  در  برد سدها بر د  اداهد 

 ندز ی بدن ما عمل م  چرای آب ما ند  چرا» سز ند،  اسخ اد ردنن است: هیچ

 «ردزمی ند د م بدن دیرر ادن دریافت  م ندد،  جادیا ی جا هرانر لخ ر  اد   در 
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کنند،  یبندسدها شرط یکه اگر همه رو دهندیدر شمال عراق هشدار م هیمانیر سلفعالان آب در شه

 خشک خواهد شد. زیچهمه تیدر نها

  

این فعال آب  ۰۲۰۲الخر   اا بغداد ب  سلیما ی  نریختز در سال  ۰۲۰۲در سال 

ا قلاب »ی  ددلت ندرش  رد د، در یظاهرات ب  اصطلاح اما      جدا ان عراق  عل

 فدذ  ۰۲۲۰ ظامیان ایرا      اا سال نر ت  ردز دی سپس یدسط نب « دسامبر

 ای در بغداد  یدا  رد د، ربدد  د نکنج  ندزفرایند 

ا د ینید  ند های اج ماع  د بحران آب چقدر درهمندید، درک اینک   اآرام اد م 

دهم، ددست دارم همیز  دق   ب  جدا ان فعال در عراق آمداش م »ستز بسیار مهم ا

ها را با نف ن این غافلریر  نم    سرمنزأ اع راضات در بغداد د بصر   ان  اا آب آن

ندیند:   ، مردم علی  ددلت د فساد دهند د م ها سر یکان م یر آنبدد  استز بیش

 « نندزیظاهرات م 
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انر آب  اف  »ندید: یدان اا هم جدا  رد، الخر   م ا در داقعیت این دد را  م ام

دهیمز  زادراان، را ندنان د ا ان های  زادرای را اا دست م  دان   بانیم، امین

مس مر  دل بیز ری  طدرب دهندز ددلت ما هم باید فردنند  نغل ادد را اا دست م 

 « زا دزد  اامن  افرایش د این مردم را ب  ایابان م برای داردات هرین   ندز فقر 

طدر مزخص،  مدد این امر در بصر  در جندب عراق بددز جای     در یابس ان ب 

 فر اا مردمِ منطق   هرار۲۰۲ب  طدر  انها   آغاا ند، اما        راضاتاع ۰۲۲۲سال 

د دز دد آب، آب آلدد   دنید  بدب  دلیل  مبمجبدر ب  بس ری در بیمارس ان ند د، ایرا 

ر  س اا ا  ب اع راضاتای  ایالیردر  اآرام  اج ماع  استز طدر فرایند  مبدد آب ب 

یدا د آارین  مد   برای این مسئل  باند    چرد   یخریب در بغداد ینها م  ۰۲۲۱

د سدق دضعیت مدجد مبارا  بارا ب   -دیژ  جدا ان عراق  ب  -ها ایست، عراق محیط

 دهدزم 

 

 پایان سدهای عظیم

دهندنان ابرار آ لاین مدیر رد   مدسس  منابع جها  ، چالر ایسلند    اا یدسع 

«Water, Peace and Security»  ای با ددیچ است، در مصاحب(  دلDW )

ا یر بردیم م ید د دز دقیق درت فقط ب  ااطر آب ب  دقدد م ها ب جنگ»ندید: م 

سائل یک مزکل  سین  استز م نیبنابرایهدید استز  ییزدید نند بینیم    آب م 

های های میان نرد ندد، برای  مد   مناقز ثبای  م دیرری دجدد دار د    منجر ب  ب 

 مبدد آب در بیز ر ادقات جامع   نددز مازد ت اینیک  د هر چیر دیرری    باعث 

 «ها  م ر قادر هس ند مزکلات را با یفاهم حل  نندزآن   یطدرب  ند ثبات م را ب 

اند؛  یچید  بیدا د درهمحل م بنابراین برای بیز ر مردم عراق ردنن است    ینها را 

های ساامان یا  ندا سیدن فزار قرار دهدجها   باید ایران د یر ی  را یحت یجامع 
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های بغداد د اربیل در هایت یمایل بیز ری ب  ملل را رعایت  نند؛ دراین حالت ددلت

یر اا هم ، باید ساات سدهای عظیم دهندز د مهمآب اا ادد  زان م  یحل مسئل 

  ایان یابدز

دد جبرای بالغ بر هراران سال، منطق  اینجا ب  دلیل د» ندید:عبدالمطلب سرحد م 

اداهم ب   سل  یعلق دان   ندز من  م یمدن محسدب م  یدجل  د فرات نهدار 

 «رسدزبانم    یمدن در آن ب   ایان م 

 

 با منبع اصل : ید د 
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