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ام نیم ن الملیل احتر  که  به حقوق مردم  و استندرد بی 
ی

ن النهرین  بنای سدهای بزرگ  بی 
ٔ
 و طبییع در منطقه

ی
اث فرهنگ گذارد مت 

 رودخانه
ٔ
س و فراتحوضه را تهدید میکند. این حالت از استفادٔه زیرساخت آب مانند سالح و ابزار تسلط در های تت 
ی ای بدتر میشودهای منطقهدرگت   

 رودخانهبنای سد 
ٔ
 و طبییع جوامع محیل های بزرگ در حوضه

ی
اث فرهنگ س و فرات یگ از دالیل خسارتهای دائیم مت  های تت 

 سد 
ی

اث منطقه قدییماست. در حایل که طول زندگ تر از دوازده هزار سال استها پنجاه سال است، مت   

ث  
ٔ
 تا
ً
گذشته میشود؛ بعضن از آن مجبور ترک خانهجوامع بویم شدیدا  ، روند بنای سد ت 

ً
 هایشان هستند. غالبا

ٔ
ها ضد بیانیه

ن که بعض پیمانها محیط زیست مانند کنوانسیون سازمان ملل متحد  سازمان ملل متحد در بارٔه حقوق بومیان است همچنی 

 به مبارزه با بیابان زای  
، سد  ی هایها و زیرساختدر سالهای اخت  ای استفاده شدند. ما باور شق دیگر ها و جنگهای منطقهآب مانند اسلحه در درگت 

 کشور 
ٔ
و صالح و همکاری همه  رودخانهمیکنیم: آب باید نت 

ٔ
س و فرات باشدها و مردم حوضه های تت   

 

 حوضه در برابر سد  
ً
 و همکاری در کال

ی
اهاحتیاج هماهنگ  

 خالصه
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 بنای شد 
ی

ن النهرین. هدف این مقاله تحلیل اثر طبییع، اجتمایع و فرهنگ  بی 
ٔ
ن که تحلیل نتایج سیاس بر منطقه ها یست همچنی 

 میکنند است
ی

 حوضه زندگ
ً
ام حقوق مردیم که در کال  یک هدف دیگر بحث پیشنهاد متنوع بنا بر احتر

ن جامعه مدین و حکومت میل تشویق بکند ها باید همکاریاین پیشنهاد  بی   

 همکاری و کمک به کار معاقب میپذیریم

 

 رودخانهبنای تشدیدی سد 
ٔ
س و فرات ها و زیرساخت آب دیگر مانند قنات در حوضه ن النهرین-های تت  اثر مهیم بر  -یعنن بی 

یس به آب برای مردم هم خراب محیط زیست رودخانه، بر زمان و مکان حضور آب و بر کیفیت آب دارد. بنا بر ا ین دستر
 میشود

ن الملیل )مانند کنوانسیون سازمان ملل متحد  ، بیانیه و کنونسیونهای بی 
ی

اث طبییع و فرهنگ  مت 
ٔ
طرحهای بنای فاقد هر مالحظه

ن الملیل، بیابیه سازمان ملل متحد در بارٔه حقوق بومیان و کنوادر بارٔه استفادٔه غت  ناو بری جریانهای ب نسیون سازمان ملل ی 
( و اصول روند  ی دیموکرتیک بودهای تصمیممتحد به مبارزه با بیابان زای  گت   

د. او نتیجه کتهای بزرگ و صاحب زمینان بزرگ، هیج کس از این سیستم فایده نمیتر  ٬ای  سوا از حکومات میل، شر
ٔ
مدرنیته

ن هر جمعیت دور دست با ادارٔه مرکزی  است که دهقانان معیشت را با مراکز تجارت ارتباط ٬داریشمایه میدهد. همچنی 
 ارطبات میدهد و این جوری به دولت میل توسعه میدهد

یلسد  یس ها و ذخایر آب آن بر منابع آب بزرگ کنتر ن رود دستر را که به توسط او بوروکرایس دولنر میتواند در مناطق و دول پایی 
یتیک استفاده بکند ممکن میسازدرا برای ژئوپولبه آب و جریان امر بکنید و آب  

، ایران هم زیرساختهای بزرگ آب را مانند اسالح و ابزار برای تسلط استفاده میکنند. این کار ترکیه و، در سالهای اخت 
ی های موجود تشدید میکنددرگت   

 

 رودخانه
ٔ
 حوضه

ً
 مبتنن بر همکاری که سازمانهای جامعه در کال

ی
س و فرات هماهنگ مدین مستقل، جوامع های تت 

ای شامل است میتواند ابزاری برای سیاسات آب اجتمایع محیت زیست ها، پژوهشگاران و حکومات منطقهمحیل،شهرداری
 پایدار باشد

ن النهرین در بارٔه رودخانه س و فرات و انشعابشان موافق نیستیم: دول باال رود  بدون ما با روش مذاکرٔه چهار دول بی  های تت 
 چهار دول ارادٔه خود هر مش

ٔ
را تحمیل کردندارکت جامعه مدین و بدون سازش همه  

ن النهرین کشارکت کردندچالشهای محیل علیه سد   بی 
ٔ
های مخرب در بیست سال اخت  به رشد آگایه مردم در منطقه  

 رودخانه 
ٔ
 حوضه

ً
 در کال

ی
س و فرات بیان میکنداحتیاج هماهنگ های تت  Save the tigris campaign 

  

 تالش و سیاسایر که میخواهد از آب استفادٔه سو بکند وhidrohegemony را توسعه بدهد 
ٔ
 میتواند همه

ی
 این هماهنگ
 مقاومت بکند

ن سیایس مذاکره بکنند با هدف پیدا کردن  مردم و سازمانهای ندین با سوابق سیایس، قویم و دینن متفاوت میتوانند با مسئولی 
 
ٔ
دتوافقر که به حق آب همه مردم در نظر میگت   



س و فرات مردم را ازجاهای خییل دور وصل کرده است، اما دول قویم مدرن این اتصال انقطاع کردن یک در شتاش تاری    خ، تت 
ن الملیل مقاومت   حوضه میتواند حنر کنوانسیون سازمان ملل متحد در بارٔه استفادٔه غت  ناوبری جریان بی 

ً
 از کال

ً
خنبش واقعقا

دهبکند که و  استقنر که از سازمان ملل متحد تایید شده و از دول زیاد تصویب شده و با این حال نتایج مورد انتظار نتر  

 

ن النهرین برای تدوین منابع آب منطقه به انهدام بیشتر رودخانه د و به این دلیل خشگ و طرحهای معارص چهار دول بی  ها میتر
ند ن ی سیایس دامن مت   درگت 

های آبیاری دیگر نداریمو پروژهها ما احتیاج سد   

 بعضن سد 
ٔ
اتژیک باید بهتر شدن زیست بوم رودخانه، ازاله ها و برگشت تا محصوالیر که احتیاج کمتر آب دارد اهداف استر

این کوچک تحدید بشود.  راه حل به مشکل آب باید در سطح محیل تدوین مشود  ن یک باید به مت  بشود. تولید هیدروالکتر
 سطح

ً
ن رود باید توخه کرد. این مسئله باید در سطح حوضهزیر حوضه )مخصوصا ای ای( و به لوازم مردم و زیست بوم پایی 
 مذاکره شد

 

 بنای از دیگر شقهای النهرین بین حوضهً  کلًا در که جدیدی الگو کردن پیدا به دیگر و نگارانروزنامه دانشجویان، فعاالن، ما
میکنیم دعوت میبرد سدها  

 

 مسائیل که به آن باید خواب بدهیم عبارتند از
 

چه است؟ فعاالن حقوق به آب کجا میتوانند دوستان جدید را جستجو بکنند با هدف  ٬ناسیونالیسم آب٬محرکهای  •
ل سیایس بر دیگران؟  مقاومت به استفادٔه آب برای کنتر

ن ال ملیل و  • ک موافقات دیگر در بارٔه رودخانه محدودیات کنوانسیون سازمان ملل متحد در بارٔه جرایان بی  های مشتر
Hidrohegemonyمٔوثرتر شد؟ را مانند ابزار مقاومت روبرویچه است؟ میتوان آن  

 جوامع رودخانه •
ر
 حوضه چه استنتاج های تصمیمای برای تدوین روند از تالشهای تاریخن و باق

ً
 در کال

ی
ی هماهنگ گت 

های آب راه ویش رو است؟خوردند، و چرا؟ خلسهمیتوان گرفت؟ کجا موفق بودند، کجا شکست   

 

ید   به ایمیلmehdiplo@riseup.netتماس بگت 
ً
 برای مشارکت کردن، لطفا

 

  


