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جنگ آب و انرژی !               

 
مصطفی سلطانی  –رشاد   

  ٢٠١٨سوم ژوالی 
 
دکتر امير حسن پور : "  جنبش کمونيستی در ايران همگون و يکدست نبودە و حق تعيين سرنوشت  

  را برای ملت کرد ، فقط در حرف قبول دارند ."
سدهای   انرژی و برقی که از  شهروندان و احزاب کردستان ،  در زمينهی  حجم آب ،يا  آ  -١

  کماکان اطالعاتی ندارند ؟ ، کردستان تامين ميگردد
يا اساسآ شهروندان کردستان مطلع هستند که آب ذخيرە شدە در سدها ، انرژی برق و ماهی آ -٢   

د و يا نبفروش ميرس ارسال و ز کردستانهای پرورشی داخل سدها ، به چه مناطق ديگری دور ا
  د ؟ نهدايت ميگرد

در خارج از کردستان تعبيه يت نيروی برق و کليدهای اين انرژی کنترل و هدا چرا -٣
 برق عظيم نيروی سدها و آب يچگونه اختياری در کنترلروندان کردستان ههش ،شدەاند و

 صاحبان و  مالکين اصلی اين المللیثاقهای بين يند، در حاليکه طبق قراردادهاو مندار را
                            شهروندان کردستان هستند ؟ و سرمايه  ثروت

  
محيط  " و ، ويران و داغان کردن وحشتناک*  بالشک جنگ آب و انرژی و تاراج اين سرمايه    

 اين جنگ در ، ندان کردستان تحميل گرديدە و الزم است کهاز طرف اشغالگران بر شهرو " زيست
سيمای مبارزات و نافرمانی های  مدنی در دستور و برنامهی  شهروندان و سپس احزاب قرار  قالب و

  گيرد !  
*****  

   
جوامع گوناگون در پهنهی کردستان شايستهی مردم ساالی و حاکميت سياسی، اجتماعی ، اقتصادی و 

به شيوەای در توانائی کامل در ادارە مناطق خويش را دارند . اين توانائی  فرهنگی خويش بودە و
و در آن فاز تاريخی کامآل موفق  شدەتجربه  ٢٠١٦سال  های غرب کردستان "کانتون "استقرار

که   ،ارگانی دمکراتيک و انقالبی بنام " بنکهها " ايجاد گرديد  ٥٩سالدر جنگ سنندج  بودەاست . 
را در  و دگر انديشان همهی انقالبيون ، فتن سمت و سوی سياسی و گرايش فکریبدون در نظر گر

 ٥٩سال  گرد آوردە بود و توانائی های عظيمی را بنمايش گذاشت . در شهر بوکان رخويشزير چت
و در بستر به دمکراسی احترام گذاشته  متفاوت، های با خط مشی همه احزاب و گروەهای سياسی

شهر را ادارە کردە و آزادی بيان و نبود سانسور سيمای شهررامتحول کردە  همزيستی مسالمت آميز
و در خدمات به  انتخاب ميشوند مردم از طرف مدتيست بود . در شمال کردستان شهردار ها

ساکنين شمال کردستان به نمايندگان  اکنونو. موفق هستند واحترام به رای تودەهای مردم شهروندان
و در مجموع ساختار اجتماعی و  . بی خويش رای دادە و عازم پارلمان هستند صادق و مبارز و انقال

حاکميت شورائی و مردم ساالری و جدائی دين از دولت و رنسانسی سياسی کردستان ظرفيت پذيرش  
   حتی ميتواند الگو و نمونهای پيشرو و دمکراتيک  برای ساکنين خاورميانه باشد .  دارد . را فرهنگی

 
***** 

 
در  حيات نباتی و گياهان ، پيش شرط حيات حيوانی و انسانی است . آب، وسيله و ابزار توليد است .

نکردن از محيط جوار جنگ های روانی و خونين و سرکوب  سيستماتيک ملت کرد ، محافظت 
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زيست وسياست های مخربانهی سياستمداران و حاکمان نااليق در خاورميانه، سبب ويران شدن محيط 
زيست کردستان  گرديدە است . اين ويرانی و نابودی محيط زيست در سرزمين کردستان بعلت 

ک سالی سياست های اشغالگرانه،در واقع مضاعف و خيلی مخرب تر و وحشيانه تر می باشند . خش
های مکرر و بيابانی بودن اين کشور ها ، بطور اتواماتيک اشغالگران را حول اتحادی ارتجاعی جمع 
می کند و اين اتحاد در وهلهی اول بضرر ساکنين کردستان است . چشمهسار های فراوان در 

  درياها نه ها و بسوی رودخا ارتفاعات زاگروس، در تپه ماهورها، در جلگه ها و، در درەهای عميق
سرازير شدە و باالنس اکوسيستم  کردستان را نگه داشته و ضمانت می نمايند . عالوە بر اين منابع 
جاری ، رودخانههای بزرگ مانند زاب بزرگ و کوچک، خاپور، دياله، سفيد رود ، سيمينه رود . 

ای وسيعی را زرينه رود ، گاوە رود و سيروان مسيری طوالنی را طی نمودە و مزارع و سرزمين ه
هيچگونهی سازگاری با ميزان مصرف  آب نداشته و  می سازند . زدن چاە های عميق ، مشروب 

در حقيقت سنخيت و توازن و  باالنسی با . و کندە نشدەاند  حفرو ه ها بشيوەی علمیاساسأ اين چا
ذخيرە  حجم آب رند.و  ميزان  بارندگی  و برف  نداتوپولوژی ، مورفولوژی و جيولوژی مناطق 

در سرزمين کردستان بشدت کاهش دادە است . مصرف  مخصوصا  های زير زمينی را ەسفر  شدەدر
و مشتقات نفتی و انرژيهای گوناگون و فسيلی توسط  کشورهای چين ، آمريکا،  پتروشيمی مواد

ی جنوبی،پاکستان و روسيه، فرانسه، آلمان ، بريتانيا ، ژاپن ،استراليا ، کانادا،هندوستان، برزيل ،کرە
نتيجهی  . زمين را نازک و شکنندە کردەاست ساير کشورهای صنعتی  اليههای محافظ دور کرە 

طبيعی آن، افزايش گرمای زمين می باشد .اليههای انبوە برف در قطب ها در پروسهای نه چندان کند 
رف مواد خوارکی ذوب  ميشوند  و، باالنس محيط زيست را بهم زدە است . افزايش جمعيت ، مص

،حمله به محيط  ومصرف هورمون ها و مواد شيميائی و پتروشيمی در کشاورزی و پرورش دام ها
زيست را مضاعف و دو چندان سرعت بخشيدە است . در اين رهگذر مصارف آب های روان ، نهر 
ها ، رودخانهها، درياچه ها و خصوصأ آب های زير زمينی و ، رعايت نکردن اصول علمی و 

ساختن  گلوبال بسرعت ادامه دارد .  اشغالگران با دخالت های بيمورد و چارە انديشی های سطحی و
و  منابع آب  و را منحرف کردەاند . مسير طبيعی رودخانه هاو چشمهسار ها  سدها، در عمل 

را با تالطم و نابودی روبرو ساختهاند . موقعيت استراتژيک و کوهستانی قسمت اعظم  اکوسيستم 
خاک کردستان چنان از نقطه نظر توپولوژی جايگاە خاصی به اين منطقه دادە، که مختصات ممتازی 
را به ذخيرە آب  درسفرەهای زيرزمينی کردستان دادەاست . چشمه ها، رودخانهها، ذخيرە عظيم برف 

مسير  زمستانی ، نشيب و فراز کوهستان ها ، خالق رودخانه های پر اعوجاج و طوالنی شدە ، که در
خويش آبياری مزارع وسيعی را تامين کردەاست .آب فراوانی از کوهستان ها و جلگه هاو دشت ها و 
سراشيبی های کوهستانهاسرازير شدە و بطرف دريا روان و جاری هستند . کمبود آب در مناطق 

سيک جنوبی و مرکزی ايران ، مناطق وسيعی از کشور عراق که در عمل امکان استفادە بشيوەی کال
و سنتی  از دو رودخانهی دجله و فرات ناممکن بودەو ، مناطق وسيعی از کشورهای ترکيه و  سوريه 

ايران سدها و آب  جمهوری اسالمیزمين کردستان  دارند . اگرچه نياز  مبرم و فراوانی به آب سر
مناطق ديگر بندهای مختلفی در شرق کردستان ساختهودرست کردە و آب زيادی را ذخيرە نمودە، اما ب

ايران هدايت شدە و سهم ساکنين کردستان از منابع آبی و انرژی برق در سطح پائينی بودە و همزمان 
بخارج از کردستان انتقال دادە اند .   را  برای ادامهی هژمونی سياسی و سرکوب کنترل انرژی برق

از هم اکنون ن ايران  در حقيقت با اين مواضع ، تاکتيک ها و سياست های نابخردانهی  دولتمردا
وپراکتيک شدەاست، همين پروسه در   را اعالم نمودە  جنگ " اب و انرژی "  برعليه مردم کردستان

جنوب کردستان جريان دارد اما بسان شرق کردستان  درسطح وحشتناکی نبودە و نيست . مال اندوزی 
رصت تاريخی را از آنها و بازرگانی و تجارت و دزدی توسط احزاب در جنوب کردستان ، اين ف

گرفته و حکومت مرکزی عراق با پروژەهای دراز مدت  منابع آب جنوب کردستان را بشيوەهای 
مختلف مورد استفادە قرار می دهد .با وجوديکه دو رودخانهی پر آب دجله و فرات بسوی جنوب 

روشهای کالسيک از  عراق سرازير بودە و جاری هستند اما در مناطقی امکان استفادە  با شيوەها و
اين رودخانهها وجود ندارد و، برای زارعين عراقی آسان نبودە و ممکن نيست . لذا با ايجاد سدهای 
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انحرافی  ، امکان بهرە برداری از آب های واقع در جنوب کردستان را ميسر می سازند . در جوار 
و نهرها بصورت طبيعی  جنگ آب ، منابع عظيم ماهی که بطور طبيعی در درياچهها، رودخانهها

      قراد داد .  ی سرزمين کردستانپروررش می يابند را نيز بايد در مرکز ثقل اين تاراجها وغارتها
  

 
 

                                                                                     .کردستان واقع شدە و آب آن به يغما ميرود وشرق چشمه سار " بڵ " که در ههورامان* 
  همزمان در اکثر موارد جنگل های کردستان ، در راستای مبارزە

باجنبشهای مدنی و عدالتخواهی و نيروهايی پارتيزان و پيشمرگه و بطور آگاهانه و عمد از طرف  
ميشوند . که اين سرمايه را نابودە ساخته و درکنار اين ويرانی،  پرندگان، نيروهای دشمن ، آتش زدە 

خزندگان، و جانوران وحشی که در سيستم اکولوژی بی نهايت ، نقشی حياتی و تاثير گذار دارند ، النه 
در جريان کوچ . شکار و نابود و به يقين منقرض می  . اندو کاشانهشان خراب و مجبور به کوچ شدە

کم آبی  نه تنها ، حيات نوع بشر را به پرتگاە می برد ، در جوار آن  خالق مناطق شورەزار   شوند .
بودە  ،که تودەی عظيمی از نمک را در هوا  پخش و روی زمين های کشاورزی می گستراند . که 
در دراز مدت کشاورزی را بشکست کشانيدە و، يک پريود خشکسالی را بر زندگی مردم تحميل می 

 د . نماي
ميالدی اسرائيل بلندی های  ١٩٦٧اهيمت آب در حيات انسانی بگونهايست که برای نمونه درسال 

يک سوم  جوالن را گرفت و ان را برای امنيت اسرائيل يک قلمرو استراتژيک ارزيابی کردەاست .
يل از ارتفاعات جوالن تامين می گردد . يک چهارم شرابهای اسرائيلی از تاکستان آب آشاميدنی اسرائ

های جوالن تامين و درست ميگردد . بين سی در صد تا پنجاە در صد ميوە و سبزيجات مصرفی 
اسرائيل ، در جوالن پرورش و برای شهروندان  وارد بازار های اسرائيل ميگردد . در شبانه روز 

الن بولدزرها ، مهندسين و کارشناسان اسرائيلی بشدت مشغولند و نفت خام کشف در ارتفاعات جو
ميگردد و، انرژی مطلوبی برای صنايع اسرائيل بشمار می آيد .اسرائيل برای دسترسی به منابع آب ، 
کوە هرمون را اشغال کردە و دسترسی نامحدود به منابع اب رودخانهی کشور اردن را نيز پيدا 

تالش های اسرائيل عالوە بر جنبهی تجاوز به ملتها و کشور های همجوار، تامين زندگی کردەاست .  
می باشد . يقينأ امروز و فردا   و شهرک های مستعمرە نشين يهودی سودە  برای ساکنين کشورآ

مشکل آب و جنگ آب در خاورميانه ، بر ساکنين کردستان تحميل خواهد شد. در اين رابطه بايد از 
ری سرزمين ها ، جنگل ها ، معابر کوهستانی ، جلگهها و ميدان های جنگ  با مين های مين گذا

مخرب اشغالگران صحبت کرد . بيسوادی و عدم درک محيط زيست از طرف بوميان و مردم محل و 
شهروندان کردستان ،به زيست محيطی کردستان لطمات فراوانی وارد ساختهاست . جمع شدن  کوه 
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جنوب  راف شهرهای کردنشين،  صادرات مواد خوارکی از ترکيه وايران  به های اشغال در اط
کردستان که تاريخ مصرفشان تمام شدە و سمی هستند ، منحرف کردن آب تاالب ها و جوی ها و 
رودخانههای کوچک با اهداف شوينيستی همگی زنجيرەای از فاکتورها بودە که، محيط زيست 

جمهوری اسالمی ايران رودخانهای را  از مسير اصلی خويش، که با  کردستان را نابود می سازند .  
قرن ها سازگاری يافته منحرف کردە  دوران های زمين شناسی و اکوسيستم محل عبورش و در طول

وبه  درياچهی زريوار( زريبار ) مريوان  وارد ساختهاند .اين رودخانه در آيندە دهانههای چشمه های 
و ماسهی که باخود حمل ميکند، پر کردە وبه يقين درياچه را از سرچشمه  درونی درياچه را با شن

اصلی يعنی چشمههای  درونی درياچه که بطور دايم به درون درياچه  در حال فوران هستند محروم 
خواهد ساخت و يک تراژدی اسف بار زيست محيطی را باعث ميگردد. و بعيد نيست درياچهی 

جايگاهی درآرشيو نقشههای جغرافيائی پيدا کند . مصرف بی حد و   زريواربکلی خشک گردد و تنها
مرزمواد شيميائی و پتروشيمی، جنگ های تحميلی، جوانب منفی تکنولوژی مدرن ،شکار حيوانات و 
ماهی بدون داشتن مجوز ،نداشتن آگاهی الزم در زمينهی زيست محيطی وپااليش نفت خام با شيوەهای 

کردستان ،سوزاندن جنگل ها و عوارض جانبی آن کوچ حيوانات  فت خيزمناطق ن کهن و کالسيک در
و پرنده گان و ايجاد زمينههای مناسب برای ايجاد مناطق کويری و شن زار ... جملگی در داغان 
کردن و ويران کردن اکولوژی و محيط زيست کردستان نقش بازدارندە و منفی دارند . شيوە ی 

ر پارەای از مناطق کردستان که ساکنيش از انرژی نفت و گاز محروم استفادە از بخاری های چوبی د
شدەاند، قابل کنترل نبودە و بر دامنهی قطع درختان جنگل افزودە و در همين رهگذر پوشس جنگلی 

 را در پروسهای نه چندان کند ، نابود می سازد . 
  

* زمينهها و بستر شروع و تحميل جنگ آب و انرژی  از طرف اشغالگران بر شهروندان کردستان 
ايجاد است .  مردمی ارگان ها و شوراهایتشکيل  اب تنها مهيا و فراهم گرديدەاست .  لذا بهترين انتخ

سفبار تاريخی و تراژديها به اين جنگ تحميلی و شرايط ا دی در کردستان ميتوانداردولت  شيوەای از
. اتحاد جماهير شووروی، چکسلواکيا و يوگوسالويا قوارەی ندو زنجيرها را پارەک هدخاتمهد

د . مابين سالهای جغرافيائی قديم را از دست دادە و اکنون دولت های گوناگون را بوجود آوردەان
کشور جديد تاسيس گرديدەاست . مرزها نميتوانند تنها خاک باشند بلکه  ١٧٧ميالدی  ٢٠٠٠تا  ١٩٠٧

ميتوانند کلتور،موسيقی،لباس و هويت نيز باشند . می بايد برای  ارزش های عمومی ، که به فرد و 
گزافی پرداخت. سياست  کارتلهای خانوادە و احزاب تعلق نداشته  و فقط به شهروند تعلق دارد،  بهای 

مخوف و وحشتناک بودە و ، اکنون کاالی نفت  خاورميانه در با همکاری حکومت های توتاليتر نفتی
را بعنوان اسلحهای سياسی برسميت نشناخته و فقط بعنوان کاالئی اقتصادی به آن می نگرند . لذا 

قرار داشته و حتی گزينه های ديگری از خريد نفت خام خاورميانه در اختيار دنيای صنعتی و غرب 
و با سرعتی که نفت خام استخراج ميگردد ، چاه ها خالی انرژی را کشف و جايگزين خواهند کرد . 

نفت خام  و سرعت استخراج  نفت خامی وجود نخواهد داشت . در آيندەای نه چندان دور  شدە و
 همزمان ويران کردن محيط زيست ها،فروش ماهی های درون سدها و انرژی برق و انتقال آب سد

با سياست های شوينيستی و اشغالگرانه همسو بودە و تنها مردم کردستان در اين    در پهنهی کردستان
 پروسه بازندە و ضرر خواهند کرد .
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