نقد اقتصاد سیاسی

جنگ سدها
بارتولومی لافرت-دانیلا سالا
ترجمهی همایون عباسی

این پُل در نزدیکی شهر دَربندیخان در شمال عراق روی بستر رودخانهی دیاله قرار دارد .رودخانهی
دیاله با عنوان «سیروان» از ایران سرچشمه میگیرد .این رودخانه اندکی بعد از فصل بارندگی نیز آب
زیادی در خود داشت.
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در بینالنهرین ،ماابین رددااا ا های دجل د فرات برای خسااا ین بار جماعات
ا سااا سااا ن نااد د د زااادرای را اا راد رد دز امردا با دهدر دید های ما ند
بحران اقلیم  ،سایاسا مداران فاساد د نرسانر برای ا ر ی ،یک اا حاصاالخیریرین
مناطق جهان ،قابلیت سکد ت را اا دست داد استز
اا اعماق آن صدای اِساِس بلند م نددز اا دماغ ی یک صخر ا های یک
لدل ی لاس یک ب طدل  ۰۲۲م ر آدیران است قرار بدد آب را ب مرارد زادراان
رداناری ردداا بدد ،امردا ینها یک نددال ثیف ب جا ما د
من قل ندز در جا ی
استز
القد محمدد بر فراا صخر ای ایس اد د ب بس ر ازکند ی دیال  -یک اا
مهمیرین ناا های ردد دجل در نمال عراق  -ایر ند استز این مرد  33سال
م ندید« :یا دد سال آیند دیرر هیچ س اینجا م ما د»ز اد بخزدار ید خا ،
ردس ای با  ۲۰سکن در منطق ی اددمخ ار ُردس ان در نمال عراق استز «هم ب

این دلیل است
م دهد»ز

ایران ب سدساای مزغدل است د ب یزنر د ب آب ما اهمی

اما منطق ی بین دجل د فرات حاصلایریرین احی ی جهان ب نمار م رفتز
در بینالنهرین (مابین یر ی  ،سدری د عراق امردای) ا سانها سا ن ند د د زادرای
را اا راد رد دز جریان سیلابهای منظم ،آب نرانبها د نلدلای رثمری برای باردریر
ردن مرارد ب ارمغان م آدردز یا امردا دجدد هیچ عامل در اهمیت این دد ردداا
برای منطق یغییر کرد استز فقط این در حال حاضر ،باید برای ا سانهای ایادی
آب یأمین نددز
عراق یک اا نج زدری است ب ندیدیرین حالت اا بحران اقلیم م أثر ند
استز در حال حاضر قریب ب  ۰۲درصد اا جمعیت حددد ًا  ۰۲میلیدن فری سا نان،
اا مبدد آب ر ج م بر دز انر ظر مردم در نمال عراق را بپرسید بیش اا هر چیر
ایران را مقصر این بحران م دا ندز
در حقیقت ،مسئل مقداری یچید یر است :این معضل با منابع اق صادی ،مقامات
فاسد ،د درهمینیدن های بین ددلتها د بحران اقلیم جها مریبط استز

3

باریدلدم لافرت د دا یلا سالا ،یرجم ی همایدن عباس

آب کمتر ،خاک بیشتر
مؤسس ی منابع جها  -ا دیزکد ای جها برای مسائل ایستمحیط  -ابراری
آنلاین ب ام «( »Water, Peace and Securityآب ،صلح د امنیت) (ب طدر
یشبین م ند در  ۲۰ما بعدی ،در جا مناقز بر سر
مز رک) یدسع داد
آب رخ اداهد دادز آ چ امردا در نمال عراق قابل مزاهد است ،مناقز ای در حال
در حال
دیدار ندن است ،مناقز ای در حال نکلنیریز مناقز ای ما ند آ چ
حاضر در دریای چاد ،مسلحا در جریان است د در ده های آیند در ایل اا مناطق
جنگ برسر آب
جهان م یدا د رخ بدهدز مدراان مدتهاست هزدار م دهند
م یدا د جنگهای ف قرن  ۰۲باندز
داس ا ش را یعریف م ند ،چای سیا لرج نیرین
سر القد محمدد درحال
دَم م ندز س سال یش اد یک سیس م مپا آب یهی رد امردا اا آن فقط
صدای اساس لدل های اال اا آب ننید م نددز این سیس م برای اد  ۲۲۲۲دلار
هرین دانتز س اا آن ،بیلمکا یک ها برای حفاری در بس ر ردداا نسیل ند دز
اقدام بعدی ایران این بدد ب مک سدها نردد ب ا سداد جریان آب ردداا ردز
قرار بدد آب
در دیال ا ندن ب میران ددسدم آب میری جریان دارد ،اا مپهای
مرارد بر ج د علفرارهای سر القد محمدد را یأمین ند ،دیرر برای هیچچیری م یدان
اس فاد ردز بردانت محصدل اد ب یکدهم اهش یاف استز
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«دو سال دیگر هیچکس برای زندگی در اینجا نمیماند»  :بخشدار روستا ،القد محمود به همراه دخترش

آیندهی خانوادهاش :القد محمود که زمانی آب را از دیاله (سیروان) به مزارعش پمپاژ میکرد ،اکنون فقط
رودخانه را از دور میبینید.
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در ندن ی ایاق ذیرای یک یفنگ قدیم دید م نددز محمدد م ندید « :رران
باش ،فقط آ جاست یا ب دا د در مقابل سارقان اا ادد دفاد ند»ز قبل اا اینک آنها
جنر بر سر آب ب را بینداا د ،اد مثل بقی ب همرا اا داد اش آ جا را یرک م ندز

«ددر اا سرامین د ب نهری ما آ جا مثل برد برای نر تهای بررگ عملر یا
ب عندان دس فردنان ایابا امرارمعاش نیم»ز
صدها ردس ا ینها در ام داد دیال د همچنین دد نهر بررگیر َلار د حلبچ م أثر
اا ازکسال هس ندز بیش اا یقریباً هر زدر دیرری ،یأمین آب عراق ب منابع
دابس است اا اارج اا قلمرد سرامین ادد منزأ م نیردز ب اصدص در یر ی د
ایرانز
نردد ب آبادساای اینجا ردیم ،برای ما قابل
امیق مصطف م ندید« :اما
مبدد آب ب مزکل اصل ما بدل ندد»ز اد معادن د اریمان هیدردلد ی
یصدر بدد
سد دَربندیخان است ،یک نهر دچک در اقلیم ُردس ان ۰۲ ،یلدم ری بالادست
مرارد محمددز اا برج دیدبا [سد دَربندیخان] چزما داای ب عمق  3۲م ر دید
م نددز ایین دریچ ی سد ،فرن اا ابال د بطریهای لاس یک ردی مخرن آن
ننادر استز مصطف د همکارا ش هر چند هف یکبار ،ب ینادب ،دریچ ی سد را برای
یأمین آب مردم اییندست باا م نندز

جنگ سدها

در زمان مسئولیت نامیق مصطفی در دپارتمان هیدرولوژی سد دَربندیخان ،هنوز آب فراوانی جریان
داشت.

مصطف م ندید مطمئن یست آیا این ار بیز ر ب مردم مک م ند یا آسیب
م رسا دز ب اعم دی اهش مدادم سطح آب ب معنای یراا بالایر آلددن است ،ایرا
آب مدجدد م یدا د ااک نهرها را سیراب ند ،ب طدری آب اییندست ب درت
برای آبیاری قابلاس فاد است چ برسد ب آب آنامید ز
مصطف در ادام یدضیح م دهد« :این سد [سد دَربندیخان] نجا سال یش ب
منظدر یدلید ا ر ی د ن رل سیلابهای فصل در اییندست ساا ند»ز اد در س
در د اریمان هیدردلد ی مزغدل ب ار بدد  ،ناهد حا مان د ددر های
سال
ازکسال مخ لف بدد اما هیچدقت ادضاد ب داامت نرایط مدجدد بدد استز اد
م ندید« :ب طدرمعمدل در این فصل سال بایس  ۰۲۲یا  ۰۲۲م رمکعب بر ثا ی آب

ب مخرن (حدض ) سد سراایر م ند ،در عدض این مقدار فقط  ۰۲م رمکعب است»ز
مصطف م ندید« :اا چهار سال یش (یاریخ ا زار این مقال  ۲۲جدلای )۰۲۰۲
یا ندن ما با مزکلای مداج بدد ایم ،اما اا سال نذن ایران جریان آب را املاً ب
ردی ما قطع رد استز»
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سد دَربندیخان در عراق همچنان بهندرت میتواند آبی به کشاورزان برساند  -این نیز به دلیل احداث
سد داریان در بالادست در ایران است.

مصطف اا آنها صحبت م ند ،ب بالادست ردداا  ،در
علت اصل مزکلای
دیال را با ام سیردان
عمق  ۰۲یلدم ری داال ااک ایران برم نردد؛ جای
م نناسندز سد داریان مابین دد د داقع ند است ،ردداا ی سیردان را ما ند
یک ناا ی اا س ری ب اریفاد  ۲۶۱م ر مسددد م ندز این سد بررگیرین سد یک
ام آن بیز ر ب یک اصطلاح یندرس نبی است یا یک
رد ی بررگیر است
رد ی صنع  :رد ی آب نرمسیریز
درمجمدد ،رد ی آب نرمسیری نامل  ۲۰سد است م یدا د  ۲،۱میلیارد
م رمکعب آب را در ادد جای دهدز بنفز یندش  -ارنناس امدر بینالملل  -در
اسخ ب دراداست [ Republikمجل  ،Republikمن زر نند این مقال ] دنت:
هدف ایران یدلید ا ر ی د منحرف ردن ردداا های سیردان (دیال ) د اِمکان برای

جنگ سدها

آبیاری مناطق زادرای در داال د اارج حدض ی دیال (سیردان) استز برای یسهیل
این منظدر  ۲۰۲یلدم ر ید ل ایرامین با ننجایش بیش اا یک میلیارد م رمکعب
برای هدایت آب اا سدهای مرای عراق ب مرارد جندب ایران احداث ند استز
یشیر حسن ردحا  -رییسجمهدر دقت ایران  -در سال  ۰۲۲۲اعلام رد بدد:

« رد ی آب نرمسیری ،منطق را ب طدر امل یغییر اداهد دادز مخصدصاً در این بره
فزار دنمنان ما رد ب افرایش است ،این زا ی مقادمت استز هر ایمام طرح
بررن  ،ضرب ای است ب دنمنان ما»ز

 .1سد داریان  .2سد دوکان  .3سد دَربندیخان  .4سد ایلیسو
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[بنفز ] یندش م دیسد ،در جریان بااساای بعد اا جنگ ایران د عراق ،اداار
ده ی  ،۲۱۲۲سدها ینها برای یدلید آب د ا ر ی بدد د ،بلک منزأ غردر مل ب نمار
م اداس ند با آن اس قلال ادد را ب بقی ی د یا د
م آمد دز «اف خار ب ا قلاب

یدا ای ادد برای ددر ی جدیدی اا یدسع عل رغم هم ی محردمیتها زان دهندز»
م یدان نفت امردا سدها منبع غردر مل د ابراری برای مقابل با یحریمهای آمریکا
د بحرانهای اقلیم هس ندز یندش یخمین م ا د ایران سالا حددد  3۲درصد
اا منابع آب ایرامین ادد را ب دلیل بحران اقلیم اا دست م دهد« :مادام

ایران منابع آب ادد را قابل اس فاد کند ،یا سال  ۰۲3۶زدر در بحران بررن قرار
اداهد نرفت د با مهاجرت نس رد مداجه اداهد ندز»
ا ظار م ردد امسال یک اا ازکیرین سالهای یمقرن نذن باند؛ در ما م
رضا ارد ا یان ،دایر ا ر ی ایران ،هزدار داد ایران دارد یک اا بدیرین ددر های
مبدد آب ند استز این ادهار ظر درحال است اا  ۲۰میلیدن جمعیت این زدر،
 ۰۲میلیدن در مناطق ازک ا دن م نندز یندش در سال  ۰۲۲۲در مقال ای برای
«مؤسس ی بینالملل مطالعات ایران» دنت؛ یکسدم جمعیت ردس ای ایران
یشاااین ب ااطر ازکسال د یدفان نن ردس اهای ادد را یرک رد ا دز

مسئلهی امنیت ملی
اما ددمین دریاچ ی مک جهان ب نمار م رفت،
امردا دریاچ ی اردمی
ماد بحران آب در ایران استز دریاچ ای در میر اا دد ده یقریباً ب طدر امل رد
ب ازک هاد د ب م ر اا  ۰درصد ا داا ی ادد اهش یاف استز در سال ۰۲۲3
ددلت ایران بر ام ی احیای دریاچ ادرمی را آغاا رد ،اما با دجدد حمایت جها مدجب
بردا مجادلای یر ندز
ایران اا طریق یک رن ا ال د دد سد اصل  ،سالا یا  ۶۰3میلیدن م رمکعب آب
اا ااب دچک  -یک اا ناا های دجل د یک اا مهمیرین منابع آب در نمال عراق
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در

 ب بخش جندب دریاچ اردمی هدایت م ندز دید ای امل ًا مزاب آ چدیال جریان داردز
یندش م ندید؛ در ایران در همین حال مبدد آب ب عندان یک مزکل امنیت
ددلت ایران برای حل آن در سالهای نذن میلیدنها
مل ب نمار م رددز چالز
دلار سرمای نذاری رد د یدج م ب آن دان استز «ساات سد برای ایران اا
یک سد دا نز است ب بحران آب با آن سیاس مداران د "مافیای آب" من فع

م ند د د اا سدی دیرر راه است یا بعد اا حمل آمریکا ب عراق در سال  ۰۲۲3فدذ
ادد را در عراق د منطق نس رش دهد؛ منافع عراق در این میان قز دار دز»
در ادد ایران اما هیچ ارنان رسم م اداهد در مدرد این مدضدد صحبت بکندز
هم دایر یرد د هم معادن دایر در امدر آب دراداست مصاحب را ب اسخ نذان ندز
همچنین دراداست اا مدیریت منابع آب هم امدفق بددز یک ردا ام رار ایرا
ط نج سال نذن در مدرد مسئل ی آب برای رسا های بینالملل نرارش یهی
رد است یأیید م ند «افراد ددل معمدلاً یمایل چندا ب اسخندی دار دز»
افردن بر این ،دس رس ب دا زمندان مقیم ایران یر سخت استز درمجمدد هزت
م خصص مخ لف مایل ب ارائ هیچ اطلاعای یس ندز ارنناس منابع آب یک اا
دا زرا های ایرا عذراداه م ند اد « س اا ملاحظای » م أسفا باید مصاحب
اا سالها یش در مدرد سدهای ایرا یحقیق
را لغد ندز یک دا زمند عراق
م ند ،م دیسد م یدا د با منابع ادد در ایران اریباط برقرار ند ،ایرا اد «ب
آنها قدل داد است ،ام آنها را ب دلیل دضعیت ایران محرما ر دارد»ز
در دَربندیخان،
اد سالار آمادن یرک اادناهش را داردز مرد ۰۱سال ی عراق
نهری دچک ایینیر اا دریچ های بررگ سد ا دن م ندز «ما اا صدام د جنگ
داال جان سالم ب در بردیم یا اجاا بدهیم ایران ما را ب اا د در بیادردز» اد در
حال اینها را م ندید حالت چهر اش ب سخ م یدا د ازم اد را نهان ندز اد
ُردی ،نلداری راحت د مربند نلآذین ،ب ارنرا را م ند
با لباس سن
یلاش م نند یک هال ارما را در مررع اش بکار دز
قبلاً یک امیندار بررگ بددز اد
سالار امردا یک زادرا ساد است درحال
م ندید در آن امان  ۲۰۲اا دار ردی مرارد اد ار د اا این طریق امرارمعاش
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م رد د؛ با این حال امردا اا آنها ینها  ۰فر باق ما د استز یشیر بر ج ،بامی د
ف ارما ( خل) را م دهدز اد قبلاً مالک یک
اربر م انت دل امردا آب ینها فا ِ
ددجین مررع ی ردرش ماه بدد ،حالا ماه های پدر دردنِ حدض مقابلش آارین
چیرهای است برای اد باق ما د استز

کاوه سالار کشاورز و زمیندار بزرگ سابق ،مجبور به تغییر کشت شد .او به جای برنج و هندوانه اکنون
خرما تولید میکند
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سالار م ندید« :این جنر در حال نکلنیری یست  -بلک ما در حال حاضر در
میا ی جنگ آب هس یمز ایران م اداهد ما ُردها را ابدد ند د ددلت مس قر در
بغداد هم مصمم ب اقدام م قابل یستز اما من سرا م را ب عندان مردا راسخ یربیت
رد امز یشاااین سر ادد را مقابل آنها ام نیم ،مبارا اداهیم ردز» زادرا
اما ایدان استز
مردم ایدان ایادی م یدان در بااار َلار دید ،نهری با جمعیت ۰۰۲هرار فر،
بررگیرین نهر در ام داد ردداا ی دیال در اقلیم اددمخ ار ُردس ان استز صبح
ادد ،یش اا اینک آف اب ب بالایرین سطح ادد برسد د بیردن اا سای ی نرما
غیرقابلیحمل بزدد ،مردم ب میدان نن حدم نهر سراایر م ند دز اسبان
چرخدس ها د دا تهای ادد را در چند ردیف ارک رد د با صدای بلندی فریاد
م ا ند د اا مید ها ،سبریجات د ماه یاا ادد یعریف م نندز
چیری آنها انار م نند این است اینجا ب درت محصدل اا عراق م آید

بلک یقریباً هم چیر داردای است؛ اا یر ی د اا ایرانز یک اسب م ندید« :آنها
م یدا ند ب علت ارا بسیار ضعیفیر محصدلای بیز ر د اراانیر یدلید نندز قیمت
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ماه ایران صف اینجاست ،سبریجات هم دقیق ًا همینطدر استز داردات ایل اراانیر
است اا این

بخداهیم ادد محصدل را یدلید نیمز» این یحدل است

ده ی  ۰۲۲۲آغاا ند ،اما

در اب دای

یجارت فت در نمال عراق در حال رد ق بدد ،ددلت

زادراان را ب فرامدن سپرد د بسیاری اا مردم ردس اها ب نهرها قلمکان رد د؛
یحدل

قط ی ادج جدیدی در بحران آب یدا م ندز

وابسته به واردات
برای ایران

اا یحریمها ضرب ادرد عراق یک اا مهمیرین نر ای یجاری است،

 3۰درصد صادرات محصدلات زادرای ب عراق دارد م نددز اس اد مدیریت منابع آب
در دا زرا نَرمیانِ َلار ،عبدالمطلب رأفت سرحد در یک ضیافت نام م ندید« :ایران
عراق را ب بااار ادد یبدیل رد استز»
برای اد این مسئل ساد است :ایران جلدی آب را نرف است؛ مبدد آب ،زادراان
عراق را بیشیر مجبدر رد اا انت محصدلات آببَری ما ند بر ج ،ندج فر ر ،
هنددا د همچنین ردرش ماه چزم دن

نندز در مقابل ،ایران محصدلات را ب

عراق م دهدز سرحد م ندید« :ب اینیرییب ما غرق در الاهای ایرا

م ندیمز ما

ب طدر فرایند ای ب داردات آنها دابس هس یمز»
سرحد م ندید؛ ینها سا

م یدا ند مزکل را حل نند ،ددلتهای ایران،

عراق د یر ی هس ند؛ با یدافق بینالملل دربار ی اس فاد مز رک اا منابع فرامرای -
اما دقیقاً مزکل اینجاستز
ایرا اس فاد اا ردداا های ما ند دیال درداقع یحت قدا ین بینالملل ینظیم ند
است :در یدافق دربار ی حق اس فاد ی غیر ز یرا

اا آبهای جاری بینالملل

در سال  ۲۱۱۲یدسط ساامان ملل م حد یصدیب ند د اا سال  ۰۲۲۰لاامالاجرا ند
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استز مزکل اینجاست

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

آن رأی مدافق داد ،اما هرنر آن را یصدیب کرد د یر ی ح

ب آن رأی مخالف دادز

ارجان آیبدنا ،مهندس محیطایست د مزادر بنیاد راا لد رامبدرگ در هِسِن (ایال

در آلمان) م ندید« :سدها برای ایران د یر ی فرصت ادب هس ند یا فدذ سیاس
ادد را در عراق افرایش دهندز» اد ب عندان یک نزرر ،سالهای ایادی علی ساات
ایلیسد در حسن َیف در یر ی مبارا ردز این سد سال  ۰۲۰۲ردی ردد دجل یکمیل
ند د بیش اا د میلیارد م رمکعب آب را در ادد جای داد است د ن رل یمام آب را
ب نمال سدری د عراق م ریرد ب یر ی م دهدز

پیکنیک در کرانهی رود دیاله(سیروان) ،جایی از رودخانه که هنوز آب جریان دارد.

آیبدنا م ندید« :یا سال  ۰۲۲3یر ی در نار عدامل دیرر  -چدن هیچ ف
دانت  -ب درت امکا

هم

برای اعمال فزار بر عراق دانتز بعدااآن یلاش رد د یا اا

طریق سرمای نذاری دابس ر ب ادد ایجاد نندز دراینبین آب قش دیژ ای باای
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م ند ،ایرا عراق بسیار ب آب دجل د فرات دابس استز بددن این آب،
آنامیدن دجدد دارد

آب برای

برای زادرایز»

ب دیژ آب برای یر ی ابرار ارانمندی برای مبارا علی

ردهای ا دایسیدن در

منطق استز «عراق برای یأمین جریان آب در بلندمدت ب صدرت ددملی
مذا ر رد د چیرهای دیرری یر برای این امر قربا

با یر ی

رد است؛ آنها ب نر تهای

یرک اجاا ی سرمای نذاری م دهند د عراق در مقابل ،اداس ی یر ی در "سیاست
ُردس ان" را برآدرد م ند (یا حدی دیا م آید)ز این بدان معناست
مداضع حرب ارنران ُردس ان ( )PKKرا بمباران م

دق

یر ی

ند د همامان مردم ظام در

ردس اها را م ُزد ،آنها سکدت م نندز»
بسیاری اا عراق ها اا یر ی  ،اا ایران د بیش اا هم اا ددلت اددنان ازمرین
هس ندز سالار امیندار بررگ سابق م ندید « :احساس م

نیم ب ما ایا ت ند

استز» سرحد دا زمند َلاری ب نای م رسد« :دجدد ندا سیدنهای ساامان ملل،
س آنها را اجرا م ند ،چ سددی دارد؟»

دق

تا زمانیکه باتلاقهای بینالنهرین خشکیده هستند
سرحد م ندید « :ینها را عمل برای دادان ن ایران د یر ی ب آاادساای آب این
است

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

این ار یست :قدرت نب ظامیان طرفدار ایران ایاد است؛ [ددلت عراق هم] اا ظر
اق صادی د ظام بیشااحد ب یر ی دابس استز انر این اقدامات برای باا ر دان ن
جریان آب اا سدی ددلتهای همسای

ارساا یست ،حداقل ما ب یک مدیریت آب

ارآمد د داحد یاا داریم ،امّا حا مان اقلیم اددمخ ار ردس ان در اربیل (هدلیر)
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سرا جام با دانذاری مجداهای سااتدساا ا بد برای معادن نن د ماس  ،ردداا های
باق ما د را ابدد اداهند ردز»
ا رم احمد رسدل م ندید؛ در عدض را حلهای امل ًا م فادی در نمال عراق ب
ار نرف

م نددز اد مردی رمزغل با سبیل

لفت د بیا

مدجر استز اد در دف ر

ادد در اربیل ،ای خت اقلیم اددمخ ار ُردس ان ،زت یک میر چدب سنرین زس
ردی آن یل اا اغذ ا بان

استز جلدی آن مبلهای چرم  ،ما ند سدییتهای

ریاستجمهدری قرار داردز ردی دیدارها یصادیر قابند ای آدیران است :سدهای مدصل،
دد ان د دَربندیخانز

احمد رسول از سدهای ایران انتقاد میکند و خود همزمان مسئول مخازن سدهای زیادی در اقلیم
خودمختار کُردستان در شمال عراق است.

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

ددیف ی حل مزکل آب در نمال عراق ب اد سپرد ند  -استز اد م ندید« :من ب
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حدی اا اس یصال رسید امز سیاس مداران بغداد عردسک ایم نبباای ر یم یهران
هس ندز یهران د آ کارا هم ب ما اعلام جنگ آب داد ا دز»
رسدل بیش اا د سال است یلاش م

ند یا مزکل آب را ب ن رل درآدردز یا یک

اد :یکسان نبی ب آ چ در یر ی د ایران است؛ برای حفظ آب در اقلیم اددمخ ار
ُردس ان ،سدهای ادد را ساا ا دز در ادایل سال  ۰۲۲۰داارت زادرای د منابع آب
اعلام رد

ساات سدها هدف اس رایژیک «برای مقابل با مزکلاتِ یغییرات اقلیم

د ساات سدهای بالادست» استز در آن امان نف ند

 ۰۰۰سد در قلمرد منطق

اددمخ ار ُردس ان ساا اداهد ندز
رسدل م ندید« :انر بددج دان بانیم ،م یدا یم هم آنها را یا د سال آیند
یکمیل نیمز در ط این مدت ساات  ۲۰سد یمام ند  ۲۲ ،سد در حال ساات
 ۰سد آنها بررگ هس ند ۰۲ ،سد دردست بر ام ریری هس ند د ساات  ۲۲سد هم
ب ااطر مبدد اع بار یعلیق ند ا دز» ب ظر م رسد

اد در داقع مع قد است سدهای

بیشیر مزکل را حل اداهد ردز
عل الخر  -عضدی اا مپین ب ام  SavetheTigris#با ننیدن چنین

چیری ینها م یدا د لبخند بر دز «انر آنها در نمال عراق سد بساا د ،ینها ب این
معن است

مزکل ب یعدیق م اف د د بایلاقهای بینالنهرین در جندب عراق ازک

م ند د د مردم اییندست اا یزنر اداهند مُردز» اد در سلیما ی  ،نهری در اقلیم
اددمخ ار ُردس ان ،زت نجر ی طبق ی سدم یک اراا ینبا د ایس اد

در

سالهای اایر ب یک مر ر فرهنر یبدیل ند استز
ردب ردی الخر

ردی میر قز ای است

ردی آن مخ صات یمام سدها د بندهای

آب منطق را یرسیم رد استز انر اا اد بپرسید چ

س در برد سدها بر د اداهد

ند ،اسخ اد ردنن است :هیچ سز «چرا ی آب ما ند چرا ی بدن ما عمل م ندز
انر لخ ر اد در هر جای ایجاد ندد ،بدن دیرر ادن دریافت م ند د م میردز»
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فعالان آب در شهر سلیمانیه در شمال عراق هشدار میدهند که اگر همه روی سدها شرطبندی کنند،
در نهایت همهچیز خشک خواهد شد.

در سال  ۰۲۰۲الخر
اما

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

جدا ان عراق علی ددلت ندرش رد د ،در یظاهرات ب اصطلاح «ا قلاب

دسامبر» نر ت ردز دی سپس یدسط نب ظامیان ایرا

اا سال  ۰۲۲۰فدذ

فرایند ای در بغداد یدا رد د ،ربدد د نکنج ندز
اد م ندید ،درک اینک اآرام های اج ماع د بحران آب چقدر درهمینید ند ا د

بسیار مهم استز «دق

ب جدا ان فعال در عراق آمداش م دهم ،ددست دارم همیز

آن ها را با نف ن این غافلریر نم

سرمنزأ اع راضات در بغداد د بصر ان اا آب

بدد استز بیشیر آنها سر یکان م دهند د م ندیند ، :مردم علی ددلت د فساد
یظاهرات م نندز»
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اما در داقعیت این دد را م یدان اا هم جدا رد ،الخر

م ندید« :انر آب اف

دان بانیم ،امینهای زادرای را اا دست م دهیمز زادراان ،را ندنان د ا ان
فردنند نغل ادد را اا دست م دهندز ددلت ما هم باید ب طدر مس مر دل بیز ری
برای داردات هرین ندز فقر د اامن افرایش د این مردم را ب ایابان م زا دز»
ب طدر مزخص ،مدد این امر در بصر در جندب عراق بددز جای
سال  ۰۲۲۲اع راضات ب طدر انها

آغاا ند ،اما

در یابس ان

۲۰۲هرار فر اا مردمِ منطق

مجبدر ب بس ری در بیمارس ان ند د ،ایرا ب دلیل مبدد آب ،آب آلدد دنید بدد دز
مبدد آب ب طدر فرایند ای ایالیردر اآرام اج ماع استز اع راضات س اا ا بر
 ۰۲۲۱در بغداد ینها م یدا د آارین مد برای این مسئل باند

چرد یخریب

محیطایست ،عراق ها  -ب دیژ جدا ان عراق  -را ب مبارا با دضعیت مدجدد سدق
م دهدز

پایان سدهای عظیم
مدیر رد

مدسس منابع جها  ،چالر ایسلند

اا یدسع دهندنان ابرار آ لاین

« »Water, Peace and Securityاست ،در مصاحب ای با ددیچ دل ()DW
م ندید« :جنگها ب درت فقط ب ااطر آب ب دقدد م ید د دز دقیقیر بردیم ما
م بینیم

آب یزدید نند ی یهدید استز بنابراین یک مزکل سین استز مسائل

دیرری دجدد دار د

منجر ب ب ثبای م ندد ،برای مد مناقز های میان نرد های

اینیک د هر چیر دیرری
را ب ثبات م

ند ب طدری

باعث ازد ت م نددز مبدد آب در بیز ر ادقات جامع
آنها م ر قادر هس ند مزکلات را با یفاهم حل نندز»

بنابراین برای بیز ر مردم عراق ردنن است
جامع ی جها

ینها را حل م یدا د درهم یچید باند؛

باید ایران د یر ی را یحتفزار قرار دهد یا ندا سیدنهای ساامان

جنگ سدها

ملل را رعایت نند؛ دراین حالت ددلتهای بغداد د اربیل در هایت یمایل بیز ری ب
حل مسئل ی آب اا ادد زان م دهندز د مهمیر اا هم  ،باید ساات سدهای عظیم
ایان یابدز

عبدالمطلب سرحد م ندید« :برای بالغ بر هراران سال ،منطق اینجا ب دلیل دجدد
دجل د فرات نهدار ی یمدن محسدب م ندز من م اداهم ب سل یعلق دان
بانم

یمدن در آن ب ایان م رسدز»

ید د با منبع اصل :
https://www.republik.ch/2021/07/10/krieg-der-daemme
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