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به عنوان دروازه سیاست  با هدف ارتقای جایگاه شهر تبریز 1400اندیشکده ترند سال

خارجی ایران از گذشته تاکنون در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های مسؤوالن ارشد 

با کشورهای حوزه قفقاز و  ایران کشوری ایجاد شد. این اندیشکده به دلیل همسایگی

قرابت های تاریخی، فرهنگی، زبانی، دینی و مذهبی تالش دارد با ارایه  نظرآناتولی از 

دلسوزان در یاریگر  دولتهایری شفاف تر از مشکالت و فرصت های موجود بین تصو

  باشد. هاو توسعه روابط در آینده کشور موجودتثبیت مناسبات  ها،دوستی  حفظ

 به امید حق

 

 

 

 

 

 



 ترکیه طلبی فرصت و منطقه در آب دیپلماسی از غفلت

 ه قفقاز و آناتولیروزنامه نگار حوز، اسالمی حقوق مبانی و فقه کارشناس فرهودی، رامین

 

 

 چکیده

 المللی بین های آب حوزه در اجرایی ضمانت دارای و متقن المللی بین قوانین نبود

 رودخانه آب گیری گروگان با ترکیه جمله از مختلفی کشورهای تا است شده باعث

 و کرده گسترده های سدسازی به اقدام (آنها سرچشمه) باالدست در مشترک های

 آن پی از تا دهند کاهشرا  آنها  نیاز مورد آبی منابع به خود همسایگان دیگر دسترسی

. باشند داشته را شان خارجی های سیاست راستای در سیاسی فشاربهره گیری از  امکان

 قرار تاثیر تحت را سوریه و عراق این از پیش ترکیه سدسازی اقدامات با که موضوعی

غفلت از این  .است گرفته هدف را ارمنستان و آذربایجان جمهوری ایران، اکنون و داده

با مشکالت  در آیندهامر موجب می شود تا کشورهای بهره برداری کننده از رود ارس 

امنیتی مواجه شده و به همین دلیل بهای سنگینی را در اقتصاد اقتصادی ، محیط زیستی و 

 بین شهروندان متحمل شوند.منطقه ای و مقبولیت حاکمیتی خود در 

 کلیدی واژگان

 ، سدکاراکورتارس ارمنستان، ، نآذربایجا جمهوری ، ترکیه ، ایران ، مرزی های آب

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمه

 از کشورها برای اقتصادی توسعه محرکه موتور و حیات انرژی، اصلی منبع عنوان به آب

 به آن از ابزاری استفاده جهان در آب بحران وانفسای در اما است برخوردار حیاتی اهمیت

 همچنین ای فرامنطقه امتیازات گرفتن برای حداکثری فشار آوردن وارد و قدرت توسعه منظور

 جدی های چالش و مشکالت تواند می آن حقابه در مشترک کشورهای منافع به نکردن توجه

 .کند ایجاد را

 مناطق ترین تشنه از یکی بیابانی و خشک اقلیم یک از برخورداری با خاورمیانه بین این در

 ساکنانش تعداد و آن کشورهای در اقتصادی توسعه های برنامه به توجه با و است جهان

 .است آن برای ریزی برنامه و مدیریت و آب شدید نیازمند

 اساس همین بر و است ترکیه منطقه این در آب منابع از برخورداری در مستعد کشورهای از

 باعث که کرده آغاز خود سطحی های آب سازی ذخیره برای متعددی های برنامه کشور این

 اما. است شده عراق و سوریه نظیر اش همسایه کشورهای به متعدد های خسارت آمدن وارد

 اکوسیستم کشور، این در ارس رود های هسرشاخ روی بر سدسازی با اکنون رویکرد این

شمالی و جنوبی این رود مرزی بین ایران، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و جمهوری 

داده  قرار تاثیر تحت را آن همجوار کشورهای و خزر دریایخودمختار نخجوان همچنین 

  است.

در این تحقیق ریشه های بحران آبی موجود در کشور و پیمان های بین المللی در خصوص 

آبهای مرزی، اقدامات ترکیه در حوزه آبریز ارس و موارد مورد غفلت واقع شده در رابطه با 

 است.رود ارس مورد بررسی قرار گرفته 

 

 



 

 باید جدی گرفته شود؟چرا مسئله آب 

به اوج خود رسید. ایجاد کمپانی هند نفوذ بیگانگان در غرب آسیا طی قرن نوزدهم میالدی 

شرقی برای تسلط بر منابع هندوستان و نزدیک ماندن به مرزهای ایران جهت اعمال نفوذ و 

تسلط بر منابع سرشار نفتی آن و استفاده از موقعیت خلیج فارس از برنامه های بریتانیا بود و 

یز بر اساس رهنمودهای پطر کبیر در رقابت برای نفوذ در این منطقه از جغرافیای روس ها ن

به کار بستند. نتیجه این رقابت جهان تالش های خود را با استفاده از عوامل داخلی و خارجی 

چیزی در حدود  1970و  1812ها در قرن نوزدهم و دوره قاجار باعث شد تا طی سال های 

از خاک سرزمینی ایران با قراردادهای مختلف به تاراج برود، اما نکته  کیلومتر مربع 2612011

تاسف آورتر این بود که عمده سرزمین های به یغما رفته حاصلخیزترین و دارای موقعیت 

استراتژیک و منابع آب فراوان بودند. از سیستان در جنوب شرق تا هرات )افغانستان( در 

ز منابع آب غنی برای اقلیم خشک و کم آب ایران شرق ایران تا شهرهای قفقاز همگی ا

برخوردار بودند. کمبود آب در سال های اخیر با توجه به تغییرات اقلیمی در جهان باعث 

شد تا با پدیده خشکی دریاچه هامون در شرق، خشکی دریاچه ارومیه در شمالغرب، کاهش 

آبی رودخانه های داخلی ظرفیت آبگیری سدها در سطح کشور و مواجهه با کم آبی یا بی 

مواجه شویم. مسایلی که به کرات با تبعات اجتماعی و رود و کارون نظیر زاینده رود، اروند

اقتصادی خود موجبات اعتراضات گسترده مردم سیستان و بلوچستان، کشاورزان اصفهانی و 

اخیرا مردم خوزستان را در پی داشته و ردپای گروهک های تجزیه طلب نظیر 

 دیده شد.)جندالشیطان( و االحوازیه در سوء استفاده از این قضایا نیز جنداهلل

گاپ از اصلی ترین پروژه های مختلف از جمله پروژه ن اویپروژه های سدسازی ترکیه با عن

بحران زای ترک ها در غرب آسیا به ویژه عراق و سوریه است که با به بند کشیدن منابع آبی 

زیستی و امنیتی برای ساکنان این کشورها اقتصادی، ضالت تولد مع اتدجله و فرات موجب

شده است. در سوریه با ابتال به خشکسالی زودرس در اثر به بهره برداری رسیدن پروژه های 



سدسازی ترکیه چرخه تولیدات کشاورزی مختل و معضل مهاجرت به شهرهای بزرگ، 

یاسی قوت گرفت و در پی آن حاشیه نشینی، فقر، بزه و زمینه سازی برای ناآرامی های س

این کشور شده است. جنگی با بیش تا به امروز گریبانگیر  2011جنگ داخلی سوریه از سال 

هزار کشته و ده ها میلیون آواره که به قول مارکوس دوبواس کینگ پژوهشگر دانشگاه  400از 

از استفاده « اقتسلیحاتی کردن آب در سوریه و در عر»جورج واشنگتن در مقاله ای با عنوان 

این امر هم اکنون با بروز  .ه شداز آب به عنوان اسلحه در سوریه و عراق از آن پرده برداشت

در حال دامن زدن به مسایل اجتماعی و اقتصادی با دامنه امنیتی در داخل  ،بیش از پیش

کشورمان شده و نیاز است تا تدابیر الزم هر چه سریعتر در این عرصه به منصه ظهور برسد 

 و گرنه تبعات آن برای حاکمیت کشور جبران ناپذیر خواهد بود.

 مسایگانایران و ه بین المللی درباره آب های مرزی قراردادهای

 از جانبه است که دو قراردادهای دارای های مرزیمورد اکثر رود در خود همسایگان با ایران

 اترک رود ارس، درباره سابق شوروی جماهیر اتحاد با 1299 معاهده جمله آنها می توان به

 ترکیه، با سو قره و سو رودهای ساری 1334 پروتکل مشترک، گانه 12 رودهای سایر و

  عراق اشاره کرد. با 1354 مرزی آبهای و موافقتنامه افغانستان با هیرمند رود 1351 معاهده

 بین المللی قوانین و معاهدات بر حاکم نظریه های

 مطلق سرزمینی حاکمیت نظریه چهار شامل بین المللی قراردادهای بر حاکم نظریه های

 و سرزمینی حاکمیت محدود نظریه رودخانه ای، مطلق یکپارچگی نظریه ،(هارمون دکترین)

 تقسیم قابل معتدل و افراطی اصول قالب دو در نظریه ها این. آبهاست مشترک حاکمیت نظریه

 . است

 رایج ادعاهای از تقویمی بسیاری یا هیدرولوژیکی معیارهای اساس بر حقابه افراطی اصول

 آبخوان یا رودخانه که جاییاست) مبنای هیدرولوژی بر یا: است کلی مبنای دو بر حقابه، برای

 تقویم مبنای بر یا شود(می  تولید خاص کشور یک در که میزان روانابی و گرفته سرچشمه

 (.است داشته را آب از استفاده طوالنی ترین کسی یعنی چه است)



 می شود استفاده باالدست ساحلی کشور توسط : اغلب سرزمینی مطلق حاکمیت الف( نظریه

که  دارد متحده اشاره ایاالت کل هارمون دادستان توسط شده ارائه دکترین به این اصل،

 و شد داده گراند رودخانه ریو در مکزیک با اختالف مورد در 1895 سال در آن پیشنهاد

می  خود خاک در جاری به آب نسبت مطلق حقوق دارای دولت یک که کند می استدالل

 آن از بعد و شد رد هارمون توسط جانشین بالفاصله نظریه این که است ذکر به الزم .باشد

 به کار دیگری آب معاهده هیچ در هرگز و اعالم گردید مردود متحده ایاالت توسط رسماً

 .فرامرزی های آب داخلی سرشاخه های از برخی در موارد نادری استثنای به نشد گرفته

 صراحت به 1957 سال در «لک النوکس»دادگاه بین المللی نیز در پرونده  در دکترین این

استناد  آن به فرامرزی آبهای به مربوط المللی بین های داوری در نیز حاضر حال در .شد رد

 می شود.

 نشان که کنند می استناد رودخانه ای مطلق یکپارچگی نظریه به اغلب دست پایین کشورهای

 رودخانه ای سیستم طبیعی کل جریان از استفاده به محق رودخانه حاشیه کشور هر می دهد

 مورد مطلق حاکمیت نظریه به اندازه بین المللی مجامع در اصل این. است آن مرزهای به وارد

 .است گرفته قرار پذیرش

 پایین ، کشورهای(خشک دست پایین و مرطوب باالدست منطقه) مرکب یا خشک مناطق در

 برای نتیجه در و هستند باالدست خود همسایگان به نسبت کمتری بارش دارای اغلب دست

قدیمی  آبی زیرساخت های دارای و اغلب بوده وابسته رودخانه آب به طوالنی تری تاریخ

 در اول» یا « تاریخی حقابه» ای قدیمی به عنوان ه استفاده دلیل به که اصل این. هستند تری

 . می شود شناخته «  حقابه در اول زمان،

مصر و با کشورهایی مانند اتیوپی یا ترکیه در معارضات آبی  در بیناستفاده از این نظریه 

 .مورد استفاده قرار می گیردعراق 

ب( نظریه یکپارچگی مطلق رودخانه ای)تمامیت سرزمینی(: بر اساس این اصل دولتهای 

و مه جریان طبیعی رودخانه ها بوده مستقر در ساحل رودخانه ها موظف به اجازه دادن به ادا

ماکس هوبر و اوپنهایم از طرفداران این نظریه  ن را ندارند.حق ایجاد هیچ گونه انحرافی در آ



بودند. این اصل مورد قبول کشورهای پایین دست رودخانه هاست. گفته می شود تاکنون 

است. دعوای اورتمبرگ هیچ اختالف بین المللی بر اساس این اصل منجر به سازش نشده 

مورد حکم قرار گرفت از جمله مواردی است  1927علیه بدن که توسط دیوان عالی آلمان در 

 که توسط حامیان این نظریه به عنوان نمونه ذکر می شود.

 

کشورها  اکثر و تعدیل شد گرایانه، افراط شده تعریف حقوق زمان گذشت با اصول معتدل

 را مطلق رودخانه ای یکپارچگی و سرزمینی مطلق حاکمیت نظریه دو هر محدودیت های

 .پذیرفتند

 هیدرولوژی حقابه موضوع بین تعادلی و اجماع واقع در :سرزمینی محدود حاکمیت نظریه( ج

 خود سرزمین در موجود های آبراه از تواند می دولت هر عبارتی به. است تقویمی حقابه و

 این. نکند وارد جدی آسیب رودخانه حاشیه های دولت دیگر منافع به که مادام کند استفاده

 بهتری نحو به آبراه یک مجاور های دولت همجواری حسن روابط که دهد می اجازه نظریه

 دهد می تشکیل را غالب نظریه سرزمینی، محدود حاکمیت نظریه امروزه. یابد ظهور و تجلی

 .است کرده حرکت نظریه این پذیرش جهت در دولتها رویه و

 سال در صادره حکم ،(دست پایین دولت) بولیوی و( باالدست دولت)شیلی  دولت رویه

 1927 سال در دانوب در مواد رسوب پرونده حکم نیویورک، و جرسی نیو پرونده در 1931

 و دیگر موارد را می توان از نتایج این رویه دانست.

در این نظریه حقوق کشورهای باال دست و پایین دست با حفظ منافع طرفین در جهت تامین 

 های خود به رسمیت شناخته می شود و این منافع باید با یکدیگر سازگار باشد. ملت منافع

 دولتها که مرزهای سیاسی رغم به که داشت توجه باید مشترک، حاکمیت نظریه خصوص در

 جامعه و پیکره یک واقع المللی، در بین آبراه یک اطراف دولتهای کند، می جدا هم از را

 مشترک حاکمیت که است این انکار حقیقت غیرقابل حال عین در. دهند می تشکیل را واحد

 از برداری بهره خصوص در توافق حصول دشواری دالیل مشترک به و مرزی های رودخانه

 شود. نمی مشاهده کشورها رویه در ها، آن بستر نگهداری و و حفظ رودها این منافع



مشترک: این نظریه تاکید دارد تمام دولتهای حاشیه یک رودخانه بین  حاکمیت نظریه د(

 اطراف المللی دارای حق حاکمیت مشترک در مورد بهره برداری از آن می باشند. دولتهای

  .دهند می تشکیل را واحد جامعه و پیکره یک واقع المللی، در بین آبراه یک

مریگ ناک طرفدار این نظریه است و معتقد است تمام کشورهایی که رودخانه از محدوده 

مرزی آن عبور می کند باید بهره برداری از آن را بر اساس رعایت حقوق دیگران مد نظر 

 قرار دهد. این امر اکنون تبدیل به مدیریت اشتراکی آبهای مرزی شده است.

ائب رئیس سابق مجمع محیط زیست سازمان ملل متحد در این باره معتقد است دکتر کاوه مدنی ن

 .باید دستگاه دیپلماسی کشورها در تحقق دیپلماسی آب نقش فعال تری ایفا کنند

: نبود قوانین مناسب در حوزه آب های مرزی دست برخی از دولتها همچنین ابراز می داردوی 

باز گذاشته و این شیوه از مدیریت منابع آبی خطرات جدی  برای استفاده یک سویه از منافع آن را

 .برای محیط زیست همسایگان رودخانه های مرزی دارد

حجت میان آبادی پژوهشگر هیدروپلیتیک و دیپلماسی آب در خصوص آبهای مرزی معتقد است 

بسیار شدیدتر وقتی بحث رودخانه های مرزی پیش می آید پیچیدگی و در هم تنیدگی مسائل آبی 

می شود و چالش ها عاله بر ابعاد اشاره شده قبلی، ابعاد گسترده سیاسی، اجتماعی، حقوق بین 

 پیش امنیتی بحث چون کند می پیدا تاریخی و  الملل، نهادهای بین المللی، رویکردهای دیپلماتیک

در همه جای  و شود می کشورها رویکرد جایگزین انسانی منافع جای به ملی رویکرد و آید می

 .دنیا هم به همین صورت است

او تاکید دارد که در حل مشکالت آبهای مرزی باید تمام ارکان قدرت در هماهنگی با یکدیگر 

 .عمل کنند که این شامل دولت، مجلس و نهادهای باالدست است

 

 

 ترکیههای آبی پروژه 

به منظور استفاده  "اوزال تورگوت"همزمان با نخست وزیری  1980سد سازی های ترکیه از دهه 

برای تاثیر بر  منبع انرژی و استفاده از قدرت آن آب های سطحی ترکیه به عنوان استراتژیک از



 :این بوددر پاسخ به اعتراض عراق و سوریه بهانه آن روز اوزال نیز  روابط بین الملل کلید خورد.

هم به ما نگویند که با آب هایمان چکار ما به عرب ها نمی گوییم با نفت خود چکار کنند، آنها » 

 «.کنیم

در منطقه جنوب شرق آناتولی است. این پروژه  ی ترکیهیکی از ابرپروژه ها :پروژه گاپالف( 

بخشی  .سد است که امکان ذخیره سازی آب و تولید برق برای ترک ها را فراهم می کند 22شامل 

نیروگاه برق آبی در مسیر دو رود دجله  19و  طرح آبیاری و برق آبی 13شامل  از پروژه گاپ

درصد مساحت و  10دهد تقریباً استان ترکیه را پوشش می 9شود. این پروژه که و فرات می

هزار کیلومترمربع بوده است  75مساحت کل این پروژه  .گیردجمعیت این کشور را دربرمی

درصد جنگلی  5/20درصد مراتع و  3/33ای حاصلخیز، هدرصد زمین 2/42که از این میزان، 

قرار بود این . پیشنهاد شد 1936در سال  ( GAPگاپ) زار هستند. ایده اصلی پروژهو بیشه

هزار  55پروژه مساحتی در حدود کشور بلژیک را آبیاری کند و در نهایت ساالنه بیش از 

  .ساعت برق تولید کندمیلیارد کیلووات

ترکها با احداث سدهای ایلیسو و آتاتورک بر روی دجله و فرات ضررهای هنگفتی به عراقی ها 

عالوه بر خشک شدن اراضی کشاورزی حاشیه دجله و وارد کرده اند که عینی ترین مصداق آن 

 .فرات، افزایش ریزدگردها و آسیب جدی به محیط زیست عراق و ایران است

از تبعات رشد ریزگردها در همسایگی ایران افزایش بیماری های تنفسی بین مردم عراق و ایران 

این کشورها دریافت می  است و ساالنه گزارشات مختلفی از مراجعات مردم به مراکز درمانی در

 .شود

برابر ظرفیت رودخانه های دجله و فرات سدسازی کرده اند که البته  300ها با اقدامات خود  ترک

طرف عراقی نیز در این مورد بی تقصیر نیست و او نیز اقدام مشابهی انجام داده که این اقدامات 

 .ناشی از ترس دولتها در نیاز به ذخیره سازی آبهاست



اثرات این سدسازی ها در سوریه نیز می توان به تاثیر منفی آن بر اقتصاد بخش کشاورزی این از 

کشور اشاره کرد. با شیوع خشکسالی زودرس در شرق سوریه مهاجرت روستائیان به شهرها و 

رشد فزاینده فقر، بیکاری و بزهکاری در این مناطق زمینه های شکل گیری اعتراضات اجتماعی 

سوریه قدرت گرفت به نحوی که با روشن شدن آتش اعتراضات مردمی علیه وضعیت علیه دولت 

جریانات تکفیری مخالف دولت وارد میدان شده و تاکنون  2011ن خود در سال ااقتصادی نابسام

هزار کشته و میلیون ها نفر آواره با انبوهی از خرابی ها برای ملت سوریه و زیر ساخت 400بیش از 

ر بر داشته است. به ویژه آن که در جریانات جنگ داخلی سوریه ردپای ترکیه های این کشور د

 در حمایت و انتقال تجهیزات و نفرات تکفیری به این کشور به وضوح دیده شد.

 

سد یا نیروگاه  14 ارس در خاک ترکیه  رودخانه در حوضهب( پروژه داپ )آناتولی شرقی(: 

برق آبی )جهت تأمین برق صنعتی، خانگی، مصارف اداری، حمل و نقل و روشنائی( وجود 

 عنوان به با نام کاراکورت بزرگی سد سد و نیروگاه برق آبی و  5دارد که از این تعداد، 

 در همچنین. است آمده در اجرا به ترین سد ترکیه بر روی رودخانه ارس ن و مهمبزرگتری

 244 ظرفیت با جمعاً  قلعه قارص و سنا سراپ، صفاکو، قلعه، نارین سدهای حوضه، ینا

سد و نیروگاه برق آبی هم در  9 ،این برعالوه است؛ برداری بهره حال در سال در مگاوات

برداری از آنها، مجموع ظرفیت این سدها و ریزی هستند که با بهرهدست ساخت یا برنامه

 .مگاوات در سال خواهد رسید 387های برق آبی به نیروگاه

امین سد برق آبی این کشور  64امین سد ساخته شده در کشور ترکیه و  154سد کاراکورت 

یات عمل  قمیش استان قارص بر روی رود ارس احداث شده است.یاراست که در منطقه س

متر است که آب شرب،  124ارتفاع سد کارا کورت  آغاز شد. 2014ساخت آن در سال 

. نیروگاه قارص ترکیه را تأمین خواهد کرد کشت و صنعت و آبیاری دشت ایغدیر و استان

 بدنه طولبرق طراحی شده است. انرژی مگاوات  100برق آبی این سد برای تولید ساالنه 

متر در نظر گرفته شده است. همچنین حجم ذخیره  497تاج سد  طول و متر 142 سد این



میلیون متر مکعب خواهد بود. با احداث این  600آب سد کارا کورت حداقل یک میلیارد و 

دست ساخته آبه کشورهای ذی نفع در پایینالمللی و حقسد که بدون توجه به مسائل بین

البته ترکیه  .دهدمتر مکعب کاهش می میلیارد 1/6 شده حجم آب جاری رودخانه ارس را 

های سویملز و توزلوجا را نیز به ترتیب در باال ، دو سد دیگر به نامبر سد کاراکورتعالوه

دست و پایین دست سد کاراکورت برروی بستر اصلی رودخانه ارس در دست برنامه ریزی 

 .و اجرا دارد

 

 رود ارس 

روم ترکیه سرچشمه های مین گول داغ در جنوب شهر ارضرودخانه مرزی ارس از کوه

های آرارات بزرگ رسیده و پس از عبور از جنوب قارص شده و به کوهگرفته سپس وارد 

شود. رودخانه ارس در ادامه مسیر به این منطقه وارد جلگه ایروان در جمهوری ارمنستان می

رودخانه آرپاچای متصل و در نهایت در مرز مشترک ایران با جمهوری ارمنستان و آذربایجان 

کیلومتری آن تا  1080از طول رودخانه ارس تقریباً معادل  کند. بیش از نیمیجریان پیدا می

 دریای خزر در مرز سه کشور ایران، ارمنستان و آذربایجان واقع شده است.

طور کیلومتر مربع مساحت دارد، از این مقدار به 102000حوضه آبریز رودخانه ارس حدود 

 20ربایجان و در حدود در صد در خاک جمهوری آذ 40در صد در خاک ایران،  40تقریبی 

در صد از آب رودخانه ارس  54درصد نیز در خاک ترکیه واقع شده است. در مجموع حدود 

درصد باقیمانده نیز از  12درصد از خاک ترکیه و  34از دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان، 

 . شودایران تأمین می نکشورما

د جماهیر شوروی سابق در رابطه با آب های گذشته که بین ایران و اتحادر تمامی قرارداد

در صد از  50رودخانه ارس بسته شده قرار بر استفاده مساوی هرکدام از دو طرف، معادل 

و تجزیه  1991آب ارس بوده است؛ در حالیکه با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 



شده بر اساس  آن و با حضور دو کشور مستقل ارمنستان و آذربایجان، هر دو کشور مستقل

های منعقدشده ما بین ایران و شوروی سابق از آب رودخانه ارس از طریق عهدنامه و پروتکل

رو با استفاده این کنند. ازاجرا درآمده در زمان شوروی سابق استفاده میرسانی بهتأسیسات آب

کشور ما به که سهم آب  این دو کشور، سهم ایران از این رودخانه کمتر شده است. تاجایی

یک سوم کاهش پیدا کرده و متاسفانه ارمنستان و آذربایجان از دو سوم آب رودخانه ارس 

 .ها شده استکنند. این مسأله باعث از بین رفتن حقوق کشور ما در همه زمینهاستفاده می

با آغاز آبگیری این سد بی شک کشورهای همسایه رود ارس از تبعات آن متاثر خواهند شد. با 

اهش دبی رودخانه در پایین دست سد میزان تولید برق مشترک بین ایران و جمهوری آذربایجان ک

که به واسطه سدهای ارس و خداآفرین صورت می گیرد با مشکل مواجه می شود و اقتصاد 

 .کشاورزی کشورهای دو سوی ارس نیز آسیب می پذیرد

هیچ توجهی به حقابه کشورهای  ساخت این سد در حالی صورت گرفته است که مسؤوالن ترکیه

همسایه رود ارس نکرده و تنها به دلیل قرار داشتن سرچشمه های این رود در داخل کشورشان 

 .خود را مجاز به هر نوع اقدامی در سرنوشت آبهای جاری می دانند

تاثیر این اقدامات نسنجیده و فرصت طلبانه اکنون در شمال ارس نیز مشهود است. در تیر ماه 

را که به سمت آذربایجان جریان « کور»ترکیه در یک اقدام عجیب میزان حجم آب رودخانه  1399

وزیر جنگلداری و امورآب ترکیه گفت که آب رود  «ویسل اراوغلو»پیدا می کرد کاهش داد و 

که به دریای سیاه می ریزد، جاری خواهد  «چروح»کورا برای استفاده آبیاری و تولید برق به رود 

 .شد

ه علت دستکاری های ترکیه در رود کورا، جریان آب در این رود به قدری کم شده است که ب

جای اینکه ه مقامات جمهوری آذربایجان هشدار دادند به علت کاهش آب رود کورا، ب سال گذشته

از این رود آب وارد دریای خزر بشود، به طور برعکس آب شور دریای خزر به بستر رودخانه 



ه و خطر ایجاد شوره زارهای مصنوعی در خاک جمهوری آذربایجان را ایجاد کرده کورا جاری شد

 .است

برای رفع مشکل کمبود آب اهالی جمهوری آذربایجان آبرسانی به مناطق ساعاتلی،صابرآباد و 

ایمیشلی که توسط ایستگاه های پمپاژ آب رود ارس انجام می شود، در سال گذشته تسریع شد تا 

اراضی کشاورزی پایین دست در روزهای کم آبی سیراب شوند و علت اصلی این روستاها و 

که با همکاری و موافقت  بودجمهوری آذربایجان از ارس  ع در آبرسانی هم، افزایش حق آبهتسری

 .گرفتایران انجام 

کارشکنی های به تمام مشکالت اشاره شده فوق باید مسئله آلودگی های زیست محیطی ناشی از 

مسووالن ایرانی را به واکنش علیه اقدامات  1380ستان را نیز اضافه کرد. این نگرانی ها از سال ارمن

 ارمنی ها در شمال ارس واداشته است. 

غلظت بیش از حد فلزات سنگین آلومینیوم، مس، آهن و آرسنیک در آب و رسوبات ارس 

 می باشدبرابر حد مجاز  10 یران()تنها مرزی زمینی ارمنستان با ادر منطقه پایین تر از نوردوز 

که تمام این موارد ناشی از فعالیت کارخانجات ارمنستان و سرازیر شدن آنها به داخل رود 

مرزی ارس است و در این بین باید وزارت امورخارجه ورود جدی داشته باشد که متاسفانه 

 تاکنون اقدام جدی ای صورت نگرفته است.

 

 

 

 

 

 



 :نتیجه

درصد تجدید  3تنها  این میزان درصد آب های کره زمین قابلیت شرب دارد که از2.5تنها 

جب پذیرند. میزان آب در دسترس برای مصرف شرب انسان ها و تغییر شیوه زندگی مو

جهان با کمبود آب دست به  کشور 149شده به نحوی که هم اکنون افزایش مصرف آب 

 گریبانند.

مشترک تاکنون آب و رقابت بر سر منابع آب نظیر رودخانه های روند رو به گسترش مصرف 

توافق بر سر آب های مشترک شده است.  برای قرارداد بین کشورها 300موجب انعقاد 

وجود دارد اما قدرت محسوب می شود چرا که امکان حیات بدون نفت  عمنبآب بنابراین 

 بدون آب هرگز.

که  هنمودمبادرت به سدسازی های منطقه ای در دجله و فرات ، ترکیه درحوزه منطقه ای

ن کشور طی سال های اخیر ایبحران های زیست محیطی عراق و سوریه را موجب شد. 

ز و توزلوجا بر روی رودخانه مرزی آبگیری سدهای کاراکورت، سویلم و ساخت مبادرت به

هاجرت و مپدیده ی، شکل گیری ارس نموده است که در همین راستا تهدید امنیت غذای

 که چهار کشور جمهوری خودمختار منطقه خواهد بوداز چالش های  گردهاهجوم ریز

خجوان، جمهوری ارمنستان، جمهوری آذربایجان و جمهوری اسالمی ایران به ویژه استان ن

 متاثر خواهد کرد.های آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل را 

به نظر می رسد حرکت در مسیر شکل گیری راهبرد دیپلماسی آب با حضور کشورهای 

نگاه سیستمی به نیازمند ، رد دیپلماسی آبتواند راهگشا باشد. موفقیت در راهب می همسایه

درصد 50لیف و اخذ حقابه واقعی ایران معادل تعیین تک س است.در حوضه ار منابع آب

فعلی از رودخانه ارس بر اساس معاهدات قبلی  درصد 33نه پیشین در زمان شوروی سابق 

ایران به دور از  و نیرو در امورخارجههای باشد. الزم است وزارت خانه  میالزم و ضروری 

مالحظات سیاسی از زیاده خواهی های ترکیه با اراده ای قوی جلوگیری به عمل آورند و با 



گیری مسئله در دادگاه های بین المللی حق و حقوق کشور از رودخانه ارس را و پیطرح 

  مطالبه نمایند.
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