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  یخارج استیس اصالح ضرورت
  ي آب و ریزگردهادر زمینه 

  
   ستیزطیمح کنشگري، محمد عباس

 نوردانکوه انجمن کوهستان باندهید گروه ریمد(
  )رانیا

  1395 ماهشهریور  14
  1100232شماره مسلسل: 

  2423-5385: شاپا شماره
  
  
  
  

  چکیده
اعتنا به مرزهاي سیاسی مسیر طبیعی خود، بی در هارودخانه 

ها و مردمان سر راه خود با مصنوعی، به سرزمین
اندازي دست ؛ امابخشنددستی، آبادانی و سرزندگی میگشاده
ها ي آب از آنمالحظهي رودها و برداشت بیبه سامانه انسان

و اقتصاد در یک یا چند  ي حیاتموجب برهم خوردن چرخه
شود. همکاري نداشتن کشورهایی که میزبان کشور مسیر می
ي فرامرزي هستند، ممکن است به خشک یا یک رودخانه

ی هایو تاالب آب شدن بخشی از بستر رود یا مصب آنکم
 يورز تاسیساي از که وابسته به رود هستند، بیانجامد. نمونه

هاي توان در برنامهها را میبینانه در استفاده از رودخانهکوته
سدسازي ترکیه دید که حیات طبیعی و هویت تاریخی 

ون ها میلیالنهرین) و سرنوشت دهرودان (بینسرزمین میان
ده گرفته است. در این میان، کشور انسان ساکن در آن را نادی

توجه به کشورهاي هاي آبی خودش را بیما هم سیاست
کیه، با تر يمؤثر، هیچ تعامل حالنیدرعهمسایه پیش برده و 

هاي جاري سوریه و عراق و کشوري که حدود نود درصد آب
  گیرد، نداشته است.ایران از آن سرچشمه می یجنوب غربمرز 

  
  هاکلیدواژه

  .هاي فرامرزي، درگیري آبی، سیاست خارجی، آبگردهازیر
  
  

  اشاره

که بخش  گردها زیردر چند سال اخیر آلودگی ناشی از 
شود، به یکی از توجه آن از خارج از کشور وارد میقابل

مشکالت بزرگ محیط زیستی ایران بدل شده است. براي 
حل یا تخفیف این معضل، الزم است که یک همکاري 

 ویژه میان کشورهاي ترکیه،المللی در سطح منطقه (بهبین
و سوریه) صورت گیرد. از سوي دیگر، قابل  ایران، عراق

مان نیست که سیاست خارجی ما، نه در چند سال اخیر کت
 تسیزطیمحمربوط به  مسائلبلکه از چند دهه پیش، در 

  بسیار ضعیف عمل کرده است.
که موضوع  امکردهاشاره، ییدرجا، نیا از شیپ
ي پس دو هفته یکی در. )1(امري است سیاسی ستیزطیمح

 زاخوب  به نسبت، با پشت سر گذاشتن بهاري 95از بهار 
هاي ها و داشتن هوایی سالم در بیشتر منطقهبارندگی نظر

هواي نیمی از کشور را آلوده  گردها زیرکشور، بار دیگر 
 زیرآلودگی ناشی از  ساخت. این بار، دولت مدیریت مبارزه با

و خانم ابتکار رییس  )2(را به وزارت خارجه سپرد گردها
 زیرمشکل هم گفت که حل  ستیزطیمحسازمان حفاظت 

جنگ و تروریسم در منطقه  يمسئلهحل  درگرو، گردها
است بر سیاسی بودن  يدییتأ. این دو موضوع )3(است
 نمسئوالو جاي خوشوقتی است که  ستیزطیمحي قضیه

 (و ددارندیتأکدولتی هم به این دریافت رسیده و بر آن 
 را اگر گریزي به سیاست ستیزطیمح، کنشگران جهیدرنت

 کهنیامتهم نخواهند کرد)؛ گو » کاريسیاسی«بزنند، به 
ي تواند انداختن تمامی قصور و خطا بر عهدهماجرا می

  دیگران هم باشد...!
جنگ «) که گاه water conflictی (آبدرگیري 

جنگ بعدي خاورمیانه  عنوانبهشود و از آن خوانده می» آب
و آتش آن  آغازشدهها است که سال عدرواقکنند، یاد می

اعراب و اسراییل، فقط  1967است. جنگ  فراگرفتهمنطقه را 
 با تصرف کهآنبر سر تصرف زمین نبود و بخش مهمی از 

نگ ج درواقعهاي جوالن از سوي اسراییل نمود یافت، بلندي
هاي رود اردن) و سلب براي سلطه بر منابع آب (سرچشمه

ها . جنگ)4(ي آن رودخانه بوده استرینهبرداران دیحق بهره
هاي پرشمار هند و پاکستان هم تا حد زیادي ریشه و درگیري

ي برداري از آبخیز بزرگ کشمیر (سرچشمهي بهرهمسئلهدر 
تر و درون هاي کوچک. در مقیاس)5(رود سند) داشته است

 کشوري، جنگ دولت ترکیه با کردهاي جنوب شرقی کشور
ي مرتبط با آب است؛ حکومت قصد دارد مسئلهتا حدي یک 
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اي ههاي گسترده و راه انداختن کشت و صنعتبا سدسازي
ادي در اقتص ي کردنشین و توانبزرگ، ترکیب قومی منطقه

. جنگ و کشتاري هم که )6(ها تغییر دهدرا به نفع ترك آنجا
هاي جنوب عراق راه صدام حسین بر ضد شیعیان و مندایی

جهاتی به موضوع آب مرتبط بود؛ رژیم صدام با  انداخت، از
هاي منحرف کردن آبی که از رودهاي دجله و فرات به تاالب

ي کشتزارهاي سوبهشد و راندن آن جنوب عراق وارد می
ي خود را بر مردم آن منطقه جدید، قصد داشت که سلطه

 -پیمانان قومیو قدرت اقتصادي و سیاسی هم ترمحکم
ي این کارِ حکومت وقت یشتر کند. نتیجهمذهبی خود را ب

خانمان شدن صدها هزار هزاران تن، بی عراق، کشته شدن
هاي باشکوه و بابرکت، رقم تن، خشک شدن آن تاالب

و به  محیطی جهانهاي بزرگ زیستخوردن یکی از فاجعه
. جنگ )7(بود گرد زیري سابقههاي بیپا خاستن توفان

وع ها مرتبط با موضشخصیتي بعضی دیگري که به گفته
هاي افراطی در ي داعش و دیگر گروهآب است، ظهور پدیده

ه و در سوری آمده دیپدهاي آبیکه کم اندگفتهمنطقه است؛ 
ان آن شدنلیتبدکار شدن انبوهی از کشاورزان و عراق، بی
نه طلباهاي جنگنشینان شهرها، در بروز گرایشبه حاشیه

 گونهنیاي بوده به سردمداران مؤثرنقش داشته و کمک 
  .)8(کارانها براي سربازگیري از خیل بیگرایش

ي سیاست خارجی ایران در بیش از سه دهه مسئوالن
ي حیاتی آب چه مسئلهو  ستیزطیمحگذشته، در مورد 

ه واقعیت این است ک ؟اندداشتهتعاملی با کشورهاي همسایه 
به بخشی از سیاست خارجی ما بدل شده  يفرصت سوز

هاي تاریخی مانند از هم گونه که فرصتاست؛ ما همان
پاشیدن شوروي را از دست دادیم (و ترکیه جاي ما را در 
کشورهاي آذربایجان و ترکمنستان و... که با ما مرزها و 

هاي فرهنگی مشترك دارند، گرفت) فرصت همکاري ریشه
ا عراقِ پس از صدام را هم تا حد سود دوسویه ب يهیبر پا

. با ترکیه نیز که ما برایش یک منبع میادادهازدستزیادي 
سود بزرگ هستیم (ترانزیت و واردات کاال از آن کشور، 

گاز،...)  نیتأمفرستادن ساالنه صدها هزار گردشگر، 
چنان رفتار کنیم که سود متناسبی نصیب  میانتوانسته
ین، ترتوان گفت حیاتیو می ترینمهم. یکی از میخودساز
هاي دیپلماتیک بایست در چارچوب همکاريها که میپروژه

دشت  داشتننگهرفت، موضوع زنده با ترکیه و عراق پیش می
  .کلی مغفول مانده استالنهرین) بوده که بهرودان (بینمیان

هاي ساخت سدهاي عظیم از سوي ترکیه بر سرشاخه
تا حد زیادي سبب کم شدن آورد  ونتاکندجله و فرات 

ي آینده ی دو دههکیدرهاي دجله و فرات شده و رودخانه
رودانِ تواند جریان این دو رود را که سرزندگی میانمی

تا هشتاد درصد کم کند. اگر  ساز وابسته به آن استتاریخ
ي تاریخی سوریه و ها تکمیل شود و حقابهاین سدسازي

نشود، هم عراق و سوریه آسیب  نیمتأ ستیزطیمحعراق و 
و  گردها زیرجدي خواهند دید و هم کشور ما به علت ورود 

(اروندرود) سخت گرفتار مشکالت  شط العربآب شدن کم
اقتصادي خواهد شد. دستگاه  -زیستی و اجتماعیمحیط

ر این ي دمؤثرتوجه و  درخوردیپلماسی ما تاکنون هیچ کنش 
کشور ما بالقوه کشوري  کهیدرصورتزمینه نداشته است. 

ه ورود تمام و کمال ب کهیصورت درتواند و می رگذاریتأثاست 
ي جهانی، از ابزارهاي اقتصادي و فرهنگی خود، جامعه

برداري کند و براي مثال ترکیه را ي زیاد، بهرههزینه چیهیب
رانی از ي غیر کشتیکنوانسیون استفاده«به پیوستن به 

این معاهده  تشویق کند. )9(»المللیینهاي آبی بجریان
هاي آبی فرامرزي (مشترك میان تواند به حفظ جریانمی

هاي ها و سرزمینچند کشور) و حراست از حیات رودخانه
  ها کمک کند.مند از آنبهره

 »تواند منع رطب کندخورده نمیرطب«بدیهی است که 
مان را هاي مدیریت منابع آبیو الزم است که خود ما شیوه

ند، روهایی که از کشور بیرون میاصالح کنیم و در مورد آب
هاي این طرز فکر را که تنها راه درست، مهار کردن آب

مرزي است کنار بگذاریم. در این صورت است که خواهیم 
 صورتبهتوانست منابع آب ورودي به کشورمان را هم 

براي  امروزه کهیحال درمشترك با همسایگان مدیریت کنیم. 
سلما  ها را از ساخت سدستانیافغان میانتوانسته تنها نهمثال 

آبی خواهد که آب هریرود را مهار و شمال خراسان را دچار کم
 سهم خودمان را از آب میانتوانستهبلکه حتی  کرد بازداریم،

هیرمند (که براي آن قرارداد هم داریم) بگیریم. اصلِ پایه در 
این است که چند کشوري که از » شتركمدیریت م«این 

کوهستان تا مصب میزبان رودخانه هستند، به زنده ماندن 
برداري از ي بهرههاي بومی و هزاران سالهرود و به تجربه

ند را بکش» تخم طالمرغ «آن احترام بگذارند و نکوشند که 
و براي خود بردارند. اگر ترکیه براي  کجایتا تمام سود را 

سازد، شاید ایران و عراق ، بر دجله و فرات سد میتولید برق
واهد ختري در اختیار آن بگذارند؛ اگر میبتوانند انرژي ارزان
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هاي سوریه براي این کار کشاورزي کند، شاید دشت
ماهورهاي جنوب شرق کشور خودش؛ تر باشد تا تپهمناسب

خواهد کشاورزي در اگر ایران با سد زدن بر سیروان می
اي گرمسیري خودش را توسعه دهد، چرا در گفتگو با هدشت

 هامتیباقعراق از آن کشور درخواست محصوالت یا خدماتی 
شود به ازاي تفاهم با هاي ترجیحی نکند؛ آیا نمییا تعرفه

هاي هیرمند و هریرود به مقصد، افغانستان براي رسیدن آب
اد؟ براي برداري از بندر چابهار را دي بهرهبه آن کشور اجازه

اقتصادي، بسیار  -محیطیزیست يدادوستدهاگونه این
  توان طرح کرد.هاي پایدار دیگر میگزینه

  
  گیرينتیجه

هاي مسیر طبیعی رودخانه، ها در سرچشمه یا میانهمهار آب
 دستها یا کشورهاي پایینهاي سختی را به جامعهآسیب

نان نشیسازد که دیر یا زود دود آن به چشم باالدستوارد می
 بر ایران و عراق فقطنه گردها زیر کهچنانهم خواهد رفت؛ 

از  نی ناشیکه بر جنوب شرق ترکیه هم اثر گذاشته و ناام
گري در سوریه و عراق، امنیت ترکیه را نیز ظهور افراطی

گفتگوهاي دیپلماتیک و یافتن  ؛ امامخدوش کرده است
از  برداريبراي بهره دوستانه عتیطبجویانه و هاي آشتیراه

  آب، براي همه بهتر خواهد بود.
سیاست خارجی جمهوري  مسئولضرورت دارد که دستگاه 

 منظوربهساز در این حوزه، نهادهاي تصمیمو  اسالمی ایران
تی براي سالم گردها زیرتر کردن خطر بزرگی که رفع یا کم

ایجاد کرده است، گفتگوهاي  کشور ماو مردم  ستیزطیمح
اي را با کشورهاي منطقه آغاز کند. دیپلماتیک گسترده

دور داشت که تا جمهوري اسالمی  ازنظرنباید  حالنیدرع
ي جهانی به ي خودش را در عرصهشایسته ایران جایگاه

طقه در من رگذاریتأث يافرا منطقههاي دست نیاورد و با قدرت
گیري همکاري توان امیدي به شکلوارد تعامل نشود، نمی

  اي داشت.منطقه مؤثر
  نوشتپی

و میراث فرهنگی، امري است  ستیزطیمح«) محمدي، عباس. 1
  20/1/1395، خبرآنالین، »سیاسی

  31/3/1395، ي ایرانروزنامه) 2
  ، 23/2/1395 خبرگزاري ایرنا) 3
ها رودخانه وقتییرس، فرد. ) براي آگاهی بیشتر نگاه کنید به: پی4
، صص 1393، ترجمه: بهشید دلیلی، انتشارات بهجت، خشکندمی

  165تا  159

  175تا  173) همان، صص 5
هاي سدسازي در ترکیه، ي برنامهدرباره) براي آگاهی بیشتر 6

سدسازي در ترکیه، «توانید نگاه کنید به: محمدي، عباس. می
، 4و  5ي ، شمارهجهان سبزي ، ماهنامه»زایی در عراقبیابان

  1394بهمن و اسفند 
 هاي جنوب غربیو یک ویدیو از وضعیت تاالب ) گزارشی مصور7

عراق در دوران پیش از تخریب به دست صدام، پس از تخریب، 
سازي آن (به قلم ریحانه هاي اخیر براي باززندههمچنین تالش

 51/10/1394به تاریخ  تارنماي کارناوالتوانید در ) را میمغز زیت
  ببینید.

 زایی، آرامشبیابان) براي مثال، نگاه کنید به: درویش، محمد. 8
  30/3/1394، زاییمهار بیابانرباید، تارنماي میرا از سرزمین 

بودن  مؤثري ، الزم به یادآوري است که نظریهحالنیدرع
ي داعش و دیگر سالی یا تغییر اقلیم در بروز پدیدهخشک
از سوي سیاستمداران و نظامیان  عمدتاًهاي افراطی، تاکنون گروه
هاي علمی چندانی صورت و در این زمینه پژوهش شدهمطرح

) در 2015نوامبر  29نگرفته است؛ نگاه کنید به گزارش گاردین (
 Is climate change really toاین زمینه: 

blame for Syria’s civil war? 
تغییرات اقلیمی در بروز  ریتأثي نهیدرزمهاي زیادي پژوهش

: جعفر سپهري در ازجملهدرگیري و جنگ صورت گرفته است، 
خورشیدي، یعنی  700تا  500هاي حدود اي با اشاره به سالمقاله

 1200تا  800 –بندان کوچک ي گرمایی پیش از عصر یخدوره«
وید گمی» که در آن میانگین دما از امروز باالتر بوده -خورشیدي

هاي آسیایی ي گرم، جمعیت اقوام ساکن در استپکه در آن دوره
ي قوم مغول رخ داد و تمامی کرد که در پی آن، حمله رشد بسیاري

دان بنعصر یخ«گرفت: سپهري، جعفر.  ریتأثجهان آن روز را زیر 
ي علوم زمین و معدن، ، مجله»کوچک و تاثیر آن بر ایران زمین

  1386 مهرماه ،18ي سال دوم، شماره
-Convention on the Law of the Non9) 

Navigational Uses of International 
New York, 21 May 1997, Watercourses 
 .استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است

 در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان منتشرشدهمتون سیاستی 
  نیست. این شبکه نظر لزوماًبوده و 
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