ﭘﺮوژه  GAPآﺗـﺸـﯽ زﯾﺮ ﺧﺎﮐﺴـﺘـﺮ
)ﺳﺪ ﺳﺎزیﻫﺎی ﺑﯽروﯾﻪ در آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﺗﺮﮐﯽ(

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار
ﻣﻬﺘﺎب ﻋﺼﺎري

١

ﭘﺮوژه  GAPآﺗـﺸـﯽ زﯾﺮ ﺧﺎﮐﺴـﺘـﺮ
)ﺳﺪ ﺳﺎزیﻫﺎی ﺑﯽروﯾﻪ در آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ(
ﻣﻬﺘﺎب ﻋﺼﺎری :ﻫﯿﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار

ﭼﮑﯿﺪه :اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در اواﺧﺮ دﻫﻪ  80ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﺎﻣﯿﻤﻮن رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮس
روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ .در ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮﻣﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪای ،و ﺳﻮء
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺴﺘﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه آب ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار
ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺪﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻃﯽ ﭼﻬﺎردﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ روی رودﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دﺟﻠﻪ
و ﻓﺮات ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم آب ورودی ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺷﺪه و ﺑﻪ آراﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب آﺳﯿﺎ را در
ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺗﻨﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮوز آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﺑﻮاﺳﻄﻪ رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ اﻧﺪازهای
ﻣﻨﺘﺞ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﻤﺎﻟﯽ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺬﮐﻮر را از دﯾﺪ
ﺳﺪﺳﺎزیﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﺳﻮرﯾﻪ ،و ﻋﺮاق ﺑﺮرﺳﯽ
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :ﺳﺪ ﺳﺎزیﻫﺎی ﺑﯽروﯾﻪ ،رودﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات ،رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ ،ﺗﻨﺶﻣﻨﻄﻘﻪای
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﻃﯽ ﺻﺪه اﺧﯿﺮ ،ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺴﻮس و در ﺣﺪود ﯾﮏ درﺟﻪ ﺳﻠﯿﺴﯿﻮس ﮔﺮمﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی
اﻗﻠﯿﻤﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮔﺴﺘﺮدهای را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ و ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽﻫﺎ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺎرشﻫﺎ از ﺑﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺑﺎراﻧﯽ و
در ﭘﯽ آن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ آبﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و رواﻧĤبﻫﺎ  ،ﺑﺮوز ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻋﺮضﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ زﻣﯿﻦ
ﮐﻪ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ﻧﯿﺰ در آن ﻣﺤﺎط اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺒﻌﺎت اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ
ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮه از ﺳﻮی ﻧﺎﺳﺎ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻠﺦ آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ در ﺧﻼل ﺳﺎل ﻫﺎی  2003ﺗﺎ 2010
ﻣﺠﻤﻮع آبﻫﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ دو رودﺧﺎﻧﻪ دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات ﺑﯿﺶ از  114ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ رﻗﻢ
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺲ از ﻣﯿﺰان ﺗﻘﻠﯿﻞ در آبﻫﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن دوﻣﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﻬﻮد در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﻋﻤﺪه ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﻏﺮب آﺳﯿﺎ در زﻣﺮه ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯿﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی روﺑﻪ اﻓﻮل ﻃﺒﯿﻌﯽ وﺟﻮد دارد .از ﯾﮏ ﺳﻮ  ،ﻣﻬﺎر ﻏﯿﺮ اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ رواﻧĤبﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداریﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و
ﻣﺼﺎرف ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ از درﯾﺎﭼﻪﻫﺎ ،ﺗﺎﻻب ﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺠﺮﺷﺪه اﺳﺖ؛ و
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ و اﻫﻤﺎل در ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ﺳﺒﺐ داﻣﻦ زده ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد و اﯾﺠﺎد ﻣﻌﻀﻠﯽ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم رﯾﺰﮔﺮد در اﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎﻣﯿﻤﻮﻧﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ذرات رﯾﺰ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺑﺎ
آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﺮﮐﯿﺐ آن ﺑﺎ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻣﻨﺘﺞ از ﺧﺸﮑﯽ ﺧﺎک و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻢ
اﮐﻨﻮن داﻣﻨﮕﯿﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﯾﮋه ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻫﻮاز ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ
از آﻟﻮدهﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺎرﺟﯽ رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮاق ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
و ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻮرﯾﻪ اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺳﺪﺳﺎزیﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق ﺑﺮ روی دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ
ورودی آب اﯾﻦ دو رود ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﺸﮑﯽ زﻣﯿﻦ رﺳﻮبﻫﺎی رﯾﺰداﻧﻪای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ
ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺟﻮی در ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺣﺮﮐﺖ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻏﺮب اﯾﺮان ﺑﯿﺎﯾﺪ.
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ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻋﻤﺪه ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در زﻣﺮه ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺎ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺑﺮای
آﺑﯿﺎری در ﮐﺸﺎورزی و در ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آن در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮدﯾﺪه و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﻤﯿﺖ و
ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎع ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﮑﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﺎﺳﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ
ﻣﻮﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻧﺎﺳﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻﯾﻪ اوزون و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺤﺮاف زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻢ درﺻﺪ از ﻣﺴﯿﺮ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ دور ﺧﻮرﺷﯿﺪ  45ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﮐﻪ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در
ﻣﻘﺎم ﭼﻬﺎرم اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻗﺮار دارد در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ذﺧﯿﺮه آب و ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺘﺼﺪاﻧﻪ آب
در آﯾﻨﺪهای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور در ﻣﻌﺮض ﻧﺎﺑﻮدی و ﻣﺤﻮ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ
ﮔﺰارش در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺎل  2045ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺼﺮف آب ﺷﯿﺮﯾﻦ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ  %60اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،اﻣﺎ ﻃﺒﻖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺰان آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺘﯽ ﺑﻪ رﻗﻤﯽ  %10ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﺶﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ آب ﺷﺪه و ﻣﯽﺷﻮد و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺟﻨﮓ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﺗﺮﮐﯿﻪ و دو ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪاش در ﺟﻨﻮب ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ ،از دﻫﻪ  1960ﻣﯿﻼدی در ﺳﻄﺢ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ
آب درﮔﯿﺮ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ( .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﻮزه ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻇﻬﻮر ﮔﺮوهﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ﻧﻈﯿﺮ
داﻋﺶ ،ﻓﻘﺪان آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم ﺣﺘﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت و اﻣﻨﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﺷﺪن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮ ﺣﯿﺎﺗﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات :ﺷﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب آﺳﯿﺎ
دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ دو ﺷﺮﯾﺎن ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺪاوم ﺣﯿﺎت در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻋﺮاق و ﺟﻨﻮب
ﻏﺮب اﯾﺮان ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻮد .ﻓﺮات ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ رود در ﻏﺮب آﺳﯿﺎ  2900 ،ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ،اﺳﺖ .اﯾﻦ رود از ﺗﻼﻗﯽ دو رود ﮐﺎرا)450
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ( و ﻣﺮات) (650در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎی ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ و
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ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ رﺳﯿﺪ وارد ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﺪه و آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ را ﺳﭙﺮی ﮐﺮد ،از ﻏﺮب ﻋﺮاق و از ﺷﻬﺮ ﻗﺎﺋﻢ وارد ﺧﺎک اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ وارد اﺳﺘﺎن اﻻﻧﺒﺎر ﻣﯽﺷﻮد و ﺿﻤﻦ ﮔﺬر از اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺑﻞ و ﺷﻬﺮ ﺣﻠﻪ ،وارد اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺮﺑﻼ ،ﻧﺠﻒ ،دﯾﻮاﻧﯿﻪ ،ﺳﻤﺎوه و
ﻧﺎﺻﺮﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺲ ﻋﺒﻮر از ﺗﺎﻻبﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻋﺮاق ،ﺑﻪ دﺟﻠﻪ ﻣﯽرﯾﺰد .ﻃﻮل اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻋﺮاق 1160ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺣﺪود  %90آب رود ﻓﺮات از ﺧﺎک ﺗﺮﮐﯿﻪ و  %10ﻣﺎﺑﻘﯽ آن در ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ دﺟﻠﻪ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ  1900ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ،ﺳﯽ و ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ رود ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن ،از داﻣﻨﻪﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ رﺷﺘﻪﮐﻮه ﺗﻮروس در ﺷﺮق ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ
ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق از ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﭼﻮن ﺑﻐﺪاد و ﻣﻮﺻﻞ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﭘﺲ از اﻟﺤﺎق ﺑﻪ رود ﻓﺮات و اﯾﺠﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرون ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اروﻧﺪ رود را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ
ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻋﺮاق ﺧﺸﮏﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺴﺘﺮ دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ دﺟﻠﻪ و
ﻓﺮات ﻧﺒﺾ ﺗﭙﻨﺪه اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  %85از آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق از دﺟﻠﻪ و
ﻓﺮات ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از رودﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد
از ﻣﯿﺰان ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﮔﺎﻣﯽ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ
ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺪام ﺑﻪ اﺣﺪاث ﺳﺪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ).در ﺗﺮﮐﯿﻪ  503ﺳﺪ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اداره ﮐﻞ اﻣﻮر آب ﺗﺮﮐﯿﻪ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد 203 ،ﺳﺪ ﺟﺰء ﺳﺪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ و ﺑﻘﯿﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ (.از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ
 %28از ذﺧﺎﯾﺮ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﻮن آبﻫﺎی دو رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
رودﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد و ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ داﺧﻠﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮاد ﭘﻨﺞ ،ﺷﺶ و
ﻫﻔﺖ "ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ از آﺑﺮاه ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎل1997ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ" ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎﻻدﺳﺖ
رودﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻖ اﺣﺪاث و اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ آﺑﯽ را در ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت
و آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﺟﺪی ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ ﺷﻮﻧﺪ را ﻧﺪارﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ در دهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺳﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ روی اﯾﻦ دو
رودﺧﺎﻧﻪ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻓﺮات ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ در دو ﮐﺸﻮر ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺪ ﺳﺎزیﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﭼﻬﺎردﻫﻪ اﺧﯿﺮ در ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق
ﮐﺒﺎن ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرزی از ﺳﺪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1975ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ از ﺳﻮی ﺗﺮﮐﯿﻪ و در اﺑﺘﺪای ﻣﺴﯿﺮ ﻓﺮات
اﻓﺘﺘﺎح ﮔﺮدﯾﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺶ از ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﮐﺒﺎن ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎل  1973ﮐﻤﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ در ﻣﺴﯿﺮ ﻓﺮات و در ﮐﺸﻮر
ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻧﺎم ﻃﺒﻘﻪ)اﺳﺪ( ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ و ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﺳﺪ ﮐﺒﺎن در ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﺳﺪ اﺳﺪ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ آب ورودی ﻓﺮات از  15.3ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎل  1973ﺑﻪ  9.4ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎل  1975ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﺮاق ارﺗﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺮاﻧﻪ
رود ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺳﻮرﯾﻪ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﻤﺒﺎران ﺳﺪ ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺒﻨﯽ
ﺑﺮ ورود  %60از آب ﻓﺮات ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻧﺪﮐﯽ از ﺗﻨﺶ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ آﻏﺎز ﮐﺎر ﺑﻮد .زﯾﺮا ﺗﺮﮐﯿﻪ از ﺳﺎل  1977در ﻗﺎﻟﺐ
ﭘﺮوژه  GAPاﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺪﺳﺎزیﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در ﻣﺴﯿﺮ دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات ﻧﻤﻮد  .در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ آب ،ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮد ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﺟﺮﯾﺎن آب دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﺠﺎد  22ﺳﺪ و  19ﻧﯿﺮوﮔﺎه آﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ آب ﻣﻮردﻧﯿﺎز  1/7ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی را ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ذﺧﯿﺮه ﻣﺨﺰن  32ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
آبﻫﺎی دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات را ﺑﻪ آﺗﺸﯽ زﯾﺮ ﺧﺮﻣﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ،در ﺳﺎل  1980ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﺎﻫﺪه ای ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ
دﺑﯽ  500ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ از آب رود ﻓﺮات را ﺑﺮای دو ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻋﻤﻼ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺖ.
در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺮوژه در ﺳﺎل 1992ﺳﺪ آﺗﺎﺗﻮرک ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺰن  30ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﺳﺪ آﺗﺎﺗﻮرک ﮐﻪ در ﻣﺮز
در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﺧﺎک ﺗﺮﮐﯿﻪ و در ﻣﺴﯿﺮی ﺑﻌﺪ از ﺳﺪ ﮐﺒﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺳﺪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻧﻬﻤﯿﻦ
ﺳﺪ ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺣﺒﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ آب ﻓﺮات در ﭘﺸﺖ ﻣﺨﺎزن ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول آبﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺳﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺎه ﺟﻠﻮی ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻦ
رود را ﺑﺒﻨﺪد  ،ﺧﺸﻢ ﻫﺮ دو ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت از زﻣﺎن اﺣﺪاث ﺳﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ از آب در ﭘﺸﺖ آن
ﻣﻬﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ دو ﮐﺸﻮر ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق داﻣﻦ زده اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺳﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺎن اﻫﻤﯿﺘﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﻮﯾﺖ ﻻﯾﻨﻔﮏ ﺟﻤﻌﯽ و ﻏﺮور ﻣﻠﯽ ﻣﺮدم ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺪل ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﭘﺲﮔﯿﺮی و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﯽ
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ذﺧﯿﺮه آب آن ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻣﮑﺎن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺧﻼل ﺳﺎلﻫﺎی  2005ﺗﺎ 2009
ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﻦ ﺳﺪ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎی ﯾﮏ ﻟﯿﺮهای ﺗﺮﮐﯿﻪ ﭼﺎپ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺳﺪﻫﺎی ﮐﺎراﮐﺎﯾﺎ) ﺳﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﺪ  (1987ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺮ دو ﮐﺸﻮر ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق ﺷﺪ؛ ﺳﺪ
ﺑﯿﺮﺟﯿﮏ)ﺳﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﺪ (2001؛ و ﺳﺪ ﮐﺎراﮐﺎﻣﯿﺶ ) ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ آن از ﺳﺎل 1996آﻏﺎز ﺷﺪ( ﻫﻤﻪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺪﻫﺎی ﭘﺮوژه
 GAPﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ورودی آب ﻓﺮات ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺪ ﻟﯿﺴﻮ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺪﻫﺎی ﭘﺮوژه  GAPﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ آن از ﺳﺎل  2006آﻏﺎز و ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮد را ﻃﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ آﮔﺎه در وزارت ﻧﯿﺮوی ﻋﺮاق ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :در ﺻﻮرت ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﺪ اﻟﯿﺴﻮ آب وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﺮاق ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
 93/20ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎل اﺳﺖ ﺑﻪ  7/9ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﺿﻤﻨﺎ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺳﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ
 696ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ زراﻋﯽ ﻋﺮاق از آﺑﯿﺎری ﻣﺤﺮوم ﺷﻮﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺳﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮاﻟﮑﯿﺰ)در ﺳﺎل 1985
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ(؛ دوﯾﺠﺴﯿﺪ) در ﺳﺎل  1972ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ(؛ ..ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه GAPﺑﺮ روی دﺟﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ آب دﺟﻠﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوژه  GAPﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ آﺳﯿﺐ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﻓﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در داﺧﻞ
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ زدﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ در داﺧﻞ ﺧﺎک ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ زﯾﺮ آب رﻓﺘﻦ و ﻣﺤﻮ ﺑﺮﺧﯽ آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ و ﮐﻮچ
اﺟﺒﺎری ﺑﺮﺧﯽ اﻗﻮام ﻣﯽﺷﻮد :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺻﻮرت ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﺪ ﻟﯿﺴﻮ ﺑﺮ روی دﺟﻠﻪ  ،ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  300ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ را
از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﺣﺪود  5500ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ از ﮐﺮدﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آواره ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻋﺘﺮاض ﻫﺎی ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح و ﻧﯿﺰ
ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ دﺳﺖ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺧﻮد ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺣﺪاث آن ﮔﺮدد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ رود ﻓﺮات ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ ﻋﺮاق ،ﻣﺴﯿﺮی  710ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی را در ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ،ﺳﻮری ﻫﺎ از آن
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺮات ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻋﺮاق اﺳﺘﺎنﻫﺎی اﻟﺮﻗﮥ و دﯾﺮاﻟﺰور در ﺳﻮرﯾﻪ را ﺳﯿﺮاب ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ ﺳﻮرﯾﻪ
رود ﻓﺮات ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر و آﺑﯿﺎری زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮات را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ روی اﯾﻦ رود اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺳﺪ اﺳﺪ) ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺳﺪ ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎل 1973
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ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ(؛ و ﺳﺪﻫﺎی ﺑﻌﺚ و ﺗﺸﺮﯾﻦ)ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ آن در ﺳﺎل  1999ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ و در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺳﺪ اﺳﺪ در ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﮔﺬر آن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه( و ﺳﺪ ﺣﻠﺐ)ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ( در ﻣﺴﯿﺮ رود ﻓﺮات ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ورودی آب
اﯾﻦ رود ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺶ از  %85از آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق از دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﺳﺪﺳﺎزیﻫﺎی ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه دو ﮐﺸﻮر ﻣﺬﮐﻮر و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺸﮑﯽﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪی در ﻋﺮاق ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وزارت
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﺮاق ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،در ﺧﻼل ﺳﺎلﻫﺎی  2008و  2009اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﻔﺮ 2200ﺣﻠﻘﻪ
ﭼﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻤﺒﻮد آب ﺷﺮب و ﮐﺸﺎورزی در ﻋﺮاق را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دو
ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  2008در ﻋﺮاق وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻧﺎﺳﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی  2003ﺗﺎ 2010
ﻣﺠﻤﻮع آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه دو رودﺧﺎﻧﻪ دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات ﺑﯿﺶ از  114ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﮐﺎﻫﺶ
ﭘﺲ از ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن دوﻣﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺰرگ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ در ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ ﮔﺰارش اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ %60از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ،ﺣﻔﺮ ﺑﯿﺶ از ﻫﺰاران ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﻋﻤﯿﻖ در اﻃﺮاف ﺑﺨﺶ ﻋﺮاﻗﯽ دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات ،
 %20ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺰوﻻت آﺳﻤﺎﻧﯽ ) ﺑﺮف( ،و  %20ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻨﺘﺞ از ﻫﺪر رﻓﺖ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ در آب ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ و
ﻣﺨﺎزن اﯾﻦ دو رود ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺣﻔﺮ ﭼﺎهﻫﺎی ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه در ﻋﺮاق ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ ﺧﺸﮑﯽ و ﮐﺎﻫﺶ رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎک در اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق و
ﺧﺸﮑﯽ ﺗﺎﻻبﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺗﺎﻻب ﻫﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ،ﻫﻮراﻟﺤﻤﺮ و ﻫﻮراﻟﻤﺮﮐﺰی و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن
اﯾﺠﺎد رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺠﺎور اﺳﺖ .ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ،ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ آب ورودی از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات
ﮐﻪ  % 85ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﻣﺮدم ﻋﺮاق را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺰوﻻت آﺳﻤﺎﻧﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق
ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻤﯽ از دو ﺳﻮم ﺗﺎﻻب ﻫﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﮐﻪ در ﺟﻨﻮب ﻋﺮاق و در ﻣﺠﺎورت ﻣﺮز اﯾﺮان ﻗﺮار دارد ﮐﺎﻣﻼً
ﺧﺸﮏ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﺧﺸﮑﯽ و ﮐﺎﻫﺶ رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎک در اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺣﺪی رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮد و ﺧﺎک از ﺷﺶ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از دوﯾﺴﺖ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺤﺮاﻧﯽ در  20ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺮدد.
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ﻫﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﻻبﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﻮم آن در اﯾﺮان و ﻣﺎﺑﻘﯽ آن در
ﻋﺮاق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻣﻮرد ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺳﺪ ﺳﺎزی ﻫﺎی ﺑﯽ روﯾﻪ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﺳﻮرﯾﻪ ،و ﻋﺮاق ﻋﻨﻮان
ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻗﺪام ﻓﻮری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺿﻤﺤﻼل ﺑﺨﺶ ﻋﺮاﻗﯽ ﻫﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ دور از ذﻫﻦ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺰﯾﺪ
ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ  21درﺻﺪ از ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺑﯿﺎری و  74درﺻﺪ از ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﺮق آﺑﯽ ﭘﺮوژه  GAPﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ داﻋﺶ ﺑﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ و وﺧﺎﻣﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آب
دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺗﺪاوم ﺟﻨﮓ در ﺳﻮرﯾﻪ و ﻧﺎاﻣﻨﯽ در ﻋﺮاق ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻮﻟﺪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاغ ﺑﺎل از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ؛ در
ﻏﻔﻠﺖ اﯾﺮان و ﺿﻌﻒ ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق و ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺘﯽ ﻣﻘﺮر در ﺣﻘﻮق رودﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ؛ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوژه
 GAPدر ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد.

اﯾﺮان ﻃﺮف ذیﺣﻖ ﺛﺎﻟﺚ در ﻗﻀﯿﻪ ﭘﺮوژه GAP
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  1977ﺳﺪﻫﺎ و ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﻣﺘﻌﺪدی در ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات در اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﻪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ
ﮔﺰارش ،دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ را در ﺳﺪﺳﺎزی و ﻣﺴﺪودﮐﺮدن ﺟﺮﯾﺎن آب دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺮوز ﺧﺸﮑﯽ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻀﺮر ﺛﺎﻟﺚ و ﺑﺎﺛﺒﺎت از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﮔﺮدد زﯾﺮا ﺑﺨﺸﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻧﺪک از ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ و ﺗﺎﻻب ﻫﺎ در ﺟﻨﻮب ﻋﺮاق و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺎدﯾﮥ اﻟﺸﺎم در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺳﻮرﯾﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﺮای
ﺳﮑﻨﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺮزی اﯾﺮان در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ آن ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﮐﺸﯿﺪه
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

٩

ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻄﺌﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﭘﺮوژه  GAPﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪه و ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳﺎل اﺗﻤﺎم ﭘﺮوژه ﻣﺬﮐﻮر ﺳﺎل  2023ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺮوژه
ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻮﻋﯽ روﻧﻖ و آﺑﺎدﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻧﻮﻋﯽ داراﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻠﺘﯽ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻻﯾﻨﻔﮏ داراﯾﯽﻫﺎ ،ﻏﺮور و ﻫﻮﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺪل ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭼﺸﯿﺪن ﻃﻌﻢ رﻓﺎه ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ،ﺟﺪاﯾﯽ از رﻓﺎه ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﯾﻦ ﺳﺪﻫﺎ ،اﻣﺮی ﺑﻌﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ،اﻣﺮی
ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮای ﻣﺮدم ذﯾﻨﻔﻊ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺪل ﻣﯽﮔﺮدد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوژه ﻣﺬﮐﻮر ،ﻣﻠﺖ ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ در ﻧﻮﻋﯽ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺛﺒﺎت و
ﭼﯿﺮﮔﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺪرت دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮﻣﺎی زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ اوﺿﺎع ﮐﻤﮏ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺳﺒﺐ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ ،ﺗﻨﺶﻫﺎ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر را ﻓﺮاﻫﻢ آورد .ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻖآﺑﻪ
ﺷﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﭘﺮوژه  GAPزﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ)ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ( و اﯾﺮان)ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ( را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
اﺣﺪاث ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺳﺪ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮ روی دو رود ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻣﻮاد ﭘﻨﺞ ،ﺷﺶ و ﻫﻔﺖ "ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق
اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ از آﺑﺮاه ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ 1997ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ" ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺣﻖ
اﺣﺪاث و اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ آﺑﯽ را در ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت و آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﺟﺪی ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ ﺷﻮﻧﺪ را ﻧﺪارﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻗﻄﻌﯽ اﯾﺠﺎد رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻣﻨﺘﺞ از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮای اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻀﺮر ﺛﺎﻟﺚ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮد در ﻣﺮزﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺘﯽ در ﻣﻌﺮض
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﭘﺮوژه  GAPﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺎﻗﺾ ﻣﺎده اول ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎده اول اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از
ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﺟﺎزه زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮام ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت ﺑﺪﻫﺪ را
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ ،اﻧﺴﺎن رﺳﻤﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﺑﺮای ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
دارد .ﭘﺲ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوژه  GAPﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺧﺸﮑﯽ ﺗﺎﻻبﻫﺎی
دو ﮐﺸﻮر ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺑﺮوز رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎﯾﯽ در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ﺷﺪه ﮐﻪ زﯾﺴﺖ ،ﺳﻼﻣﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎوی زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺮای ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻣﺎن را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻮچ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﮔﺮدد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل داﺧﻠﯽ و اﻗﺘﺪار ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ورود دﺳﺘﮕﺎه دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺪﯾﺪه ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر اﻣﺮی ﺿﺮوری ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﻮاﺳﻄﻪ راﯾﺰﻧﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان زود
ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﻣﺠﺎب ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻖآﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺘﯽ دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات ﮐﻨﺪ .زﯾﺮا در ﺻﻮرت اﺗﻤﺎم
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﻣﺮدم ﺗﺮﮐﯿﻪ از ﺣﻖآﺑﻪﻫﺎی ﻣﺎزاد ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از اﯾﻦ ﺣﻖ ﻧﺎﺣﻖ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﻣﺮی ﻣﺴﻠﻢ و ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺮدم ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺪل ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺟﺪاﯾﯽ از ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮔﺮدد.
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