
www.sharghdaily.comدیپلماسى ۳
 

چالش های زیست محیطی امنیت ملی

عبدالرحمن فتح الهی: در حالی این روزها بیشــتر استان های کشــور و به خصوص تهران با بحران ریزگردها تا آخر هفته جاری دست و پنجه نرم می کنند که به اذعان 
بســیاری از کارشناســان این معضل با منشأ خارجی و مشــخصات توفان های شن از  کشــورهای همســایه مانند عراق، متأثر از اقدامات مخرب ترکیه با محوریت 
اجرائی کردن ابرپروژه های سدســازی دولت اردوغان بر روی آبراه های مشترک است. با  وجود  این و بر  اساس معاهدات بین المللی، هیچ کشوری اجازه ندارد منابع 
آبی رودخانه های بین المللی و مشترک بین همسایگان را به کنترل خود دربیاورد. این مهم به طور صریح، روشن و مشخص در معاهدات سازمان ملل، الهه، پاریس، 
ژنو، بارســلون، مادرید و... هم مورد تأکید قرار گرفته اســت. این در حالی اســت که از یک  طرف عدم اعتنای آنکارا به این معاهدات با هدف حفظ حقابه کشورهای 
همســایه و در سوی دیگر اغماض بغداد، دمشــق و تهران در کنار انفعال ایران برای پیگیری «دیپلماسی آب» به تشدید بحران کم آبی، محیط زیستی و سالمت کشور 
دامن زده اســت؛ روندی که اگر فکری برای اصالح آن وجود نداشــته باشــد، بی شــک در کنار پارامترهای کلیدی مانند تغییر اقلیم و خشک سالی به دلیل کم بارشی 
بی ســابقه در سال های اخیر، بحران جاری را به اوج خواهد رساند. از این منظر، «شرق» در گفت وگو با کارشناسان و دیپلمات ها به بررسی طرح دقیق تر نقش مخرب 
ترکیه در ایجاد بحران کم آبی و محیط زیســتی کشــور پرداخته و در ادامه تالش بر این بوده اســت که عالوه بر تبیین اهداف آنکارا، به راهکارهای برون رفت از این 

وضعیت پرداخته شود که در ادامه می خوانید.
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 مهــدی بازرگان: خوانش مکتب کپنهاگ از مقوله امنیــت برگرفته از آرا و نظرات 
باری بوزان به عنوان بنیان گذار این مکتب توانســت چشم انداز متفاوتی را در حوزه 
مطالعــات امنیتی پس از جنگ ســرد ارائه دهد؛ چرا که ایــن مکتب، امنیت را در 
پنج ُبعد نظامی، اقتصادی، سیاســی، فرهنگی و زیست محیطی گسترش می دهد؛ 
در حالی کــه تا پیش از این در یک طرف رئالیســت ها امنیــت را در نبود تهدیدات 
نظامــی تعریف می کردند و لیبرال ها نیز امنیت را در ســایه وجود پارامتری به نام 

صلح می دیدند.
در ســال ها و دهه های اخیر، به دلیل تشــدید بحران های زیســت محیطی در 
جهان، عمال امنیت به شــکل جدی گروگان اکوسیســتم شده اســت؛ چه امنیت 
داخلی در کشــورها و چه امنیت منطقه ای و بین المللی. در سایه چنین رهیافتی، 
به هر میزان که شــاهد تعمیق و گسترش بحران های زیســت محیطی باشیم، به 
همان اندازه بحران های امنیتی به شــکل گســترده تری بروز و ظهور پیدا خواهند 
کرد. بنابراین تهدیدات زیســت محیطی هم می توانند در حد سهم و وزن خود، به 

انــدازه تهدیدات نظامی و وقوع جنگ ها در ایجاد، تداوم و تشــدید بحران امنیتی 
برای کشورها جدی و نقش آفرین باشند.

البته از موضعی کالن تر، شــرایط تلخ تغییرات آب و هوایی و مهم تر از آن پدیده 
جدی گرمایش زمین، بدون شــک ضریب تهدید امنیتی را دوچندان می کند. از این 
منظر بحران کم آبی یا بی آبی در ایران به موازات چالش هایی مانند خشک شــدن 
دریاچه ها، تاالب ها و رودخانه ها که منجر به پدیدار شــدن توفان های شــن و سایه 
سنگین ریزگردها بر بیشتر مناطق شده است، یقینا آثار و عواقب مخربی را بر ابعاد 
مختلف کشــور خواهد داشت که در میان مدت و بلند مدت می تواند امنیت ملی را 

تحت الشعاع قرار دهد.
پیرو نکته یاد شده، تهدیدات ناشی از تولیدات فزاینده و رشد چشمگیر و در عین 
حال ســریع صنعت، به نابودی تجدیدناپذیر زیست محیطی کشور دامن زده است 
کــه این نگاه می توانــد چالش امنیتی در ایران را تعمیق بخشــد؛ چنان  که اکنون 
نگرانی در خصوص بحران زیست محیطی در تاالب میانکاله می تواند مصداقی بر 

همین مهم باشــد. اینها عالوه بر آن است که پررنگ شدن مقوله بی کاری به دلیل 
نابودی کشاورزی، دامداری و به تبع آن اوج گیری بحران هویت اجتماعی ناشی از 
مهاجرت معکوس به شــهرها و گسترش پدیده شوم حاشیه نشینی، موج جدیدی 

از نگرانی ها برای دستیابی به امنیت پایدار را ایجاد کرده است.
توالی اعتراضات ســال گذشته با محوریت بحران در حوزه آب که از اعتراضات 
تابســتان ۱۴۰۰ در اهــواز، هویزه، آبادان و خرمشــهر شــروع شــد و در ادامه به 
اعتراضات پاییز در اصفهان و بــه دنبالش در یزد و کهگیلویه و بویراحمد انجامید، 
حکایت از آن دارد که چالش امنیت ملی ناشــی از بحران های زیســت محیطی و 
بحــران کم آبی بیش از هر زمان دیگری به گوش می رســد؛ به ویژه آنکه وضعیت 
بارش ها در سال گذشته چندان امیدوار کننده نبوده است. به موازات نکات یاد شده، 
یقینا تحت الشعاع قرار گرفتن بحران سالمت جامعه و کشور در سایه بغرنج تر شدن 

معضالتی مانند ریزگردها و ... می تواند بحران را پررنگ تر کند.
در کنار آنچه گفته شد، منازعات منطقه ای بر سر منابع مشترک آبی و نیز نقش 

مخرب برخی همســایگان در نادیده گرفتن حقابه ایران، تنور بحران امنیتی ناشــی 
از معضالت اکولوژیک را داغ تــر خواهد کرد؛ تا جایی که می تواند آن را به بحران 
امنیتی منطقه ای و جهانی بدل کند. اســتفاده ابزاری برخی کشــورها نظیر ترکیه 
و افغانســتان از آبراه های مشــترک با ایران به عنوان اهرم فشاری در جهت منافع 
این دو بازیگر، ســبب شــده اســت امنیت ملی در ایران به شکل جدی تحت تأثیر 

رفتارهای آنکارا و کابل قرار گیرد.

سه شنبه
۲۳ فروردین ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۵۵

«شرق»  نقش مخرب ترکیه در تشدید بحران محیط زیستی ایران  و عملکرد سیاست خارجی کشور دراین رابطه را بررسی کرد

دیپلماسی «یکشنبه » ها
موسوی خلخالی: ترکیه، مجرم درجه یک تشدید بحران آب و محیط زیست ایران

ترکیه، نه «متهم ردیف اول»
 بلکه «مجرم درجه یک»   است

مرتضــی موســوی خلخالی، دیپلمات پیشــین 
کشور و تحلیلگر ارشد مسائل منطقه، مشخصا 
به سیاســت های مخــرب ترکیــه در دهه های 
گذشته بر کشــورهای همســایه و به خصوص 
ایران اشــاره کــرد و در این زمینــه اذعان کرد: 
آنکارا در چند دهه گذشــته به دنبال تعریــف نظم خاص منطقه ای 
متناســب با اهداف و منافع خود اســت. در این زمینه ترکیه عالوه بر 
تجاوز زمینی به خاک سوریه و همچنین اقلیم کردستان عراق و ایجاد 
پایگاه های نظامی در خاک هر دو کشــور، عمال منابع معدنی، نفتی و 
گازی آنهــا را هم برای خود مصادره کرده اســت. در کنار آن ترکیه با 
علم بر اینکه منطقه غرب آســیا روزبــه روز با بحران کم آبی و بی آبی 
دســت و پنجه نرم خواهد کرد، ســعی دارد با توســعه و گســترش 
ابرپروژه هــای سدســازی خــود بــر روی آبراه های مشــترک خود با 
کشــورهای منطقــه و به خصوص عــراق، ســوریه و در ادامه ایران، 
شــرایطی را رقم بزنــد که مکمل پــازل تجاوز به خاک کشــورهای 

همسایه و تاراج منابع آنان باشد.
این تحلیلگر ارشــد مســائل منطقه در ادامه بیان کرد: ترکیه برای 
پیشــبرد بخشی از برنامه ها و نقشه خود عالوه بر پیگیری ابرپروژه های 
سدســازی که به بحران کم آبی و محیط زیستی ســوریه، عراق و ایران 
دامــن زده اســت، به نام مبــارزه با نیروهــای ُکرد، گیاهــان، درختان 
و در کل پوشــش های جنگلــی این مناطــق را به طور وســیعی یا به 
آتش کشــیده یا قطع کرده اســت. بنابراین این اقدامات ترکیه ناظر بر 
ابرپروژه های سدســازی و تأثیر آن بر بحران کم آبی کشورهای همسایه 
و نیز نابود کردن پوشــش جنگلی و گیاهی در مرزهای مشترک با ایران، 
عراق و ســوریه به نام مبارزه با نیروهای ُکرد، بحران محیط زیســت را 
به اوج رسانده اســت. پس ترکیه، نه به عنوان متهم ردیف اول، بلکه 
در جایگاه مجــرم درجه یک در ایجاد بحران کم آبی و محیط زیســتی 
کشورهای همســایه خود و مشــخصا ایران قرار می گیرد. بنابراین اگر 
در دو، ســه روز اخیر تهران به آلوده ترین شــهر بدل شد و امروز مردم 
بیشتر استان ها با پدیده ریزگردها دست و پنجه نرم می کنند و در کنارش 
نفس مردم کشــور تنگ شــده و به شماره افتاده اســت، باید انگشت 
اتهام را به ســوی ترکیه چرخاند؛ هر چند در  این  بین نباید آثار و عواقب 
مخرب برخی اقدامات و سیاســت های غلط کشور در حوزه کشاورزی، 
دامداری، صنعت و همچنین استفاده بی رویه از منابع آبی به خصوص 
منابع زیرزمینی بر تشــدید بحران کم آبی و محیط زیســتی در کشور را 

هم فراموش کرد.
دیپلمات پیشین کشــور در وزن دهی به اقدامات مخرب همسایگان 
ایران در تشــدید بحران کم آبی و محیط زیســتی کشــور به دو همسایه 
شــرقی و غربی ایران یعنی افغانســتان و ترکیه اشــاره و در این زمینه 
عنــوان کــرد: اگر بخواهیــم به نقش کشــورهای همســایه بپردازیم، 
قطعا همان گونــه که افغانســتان در دهه های گذشــته باعث بحران 
محیط زیســتی و بی آبی در سیستان و بلوچســتان ذیل سدســازی های 
گســترده بر روی هیرمند و هریرود شده و متأسفانه امروز تاالب هامون 
به بیابانی خشــک و برهوت تبدیل شــده است، باید مشابه چنین نقش 
مخربی را برای ترکیه در ســوریه، عراق و بخش های شمال غرب، غرب 

و جنوب غرب ایران متصور بود.
صدالبته که دامنه تبعات مخرب محیط زیستی ترکیه به مراتب بیشتر 
از افغانستان است؛ چون افغانستان تنها به بحران محیط زیستی در یک 
اســتان یعنی سیستان و بلوچســتان دامن زده است، اما ترکیه نه تنها به 
خشــک کردن تاالب ها و کم آبی در استان خوزستان که به حوادث تلخ 
ســال گذشته در اهواز منجر شد، دامن زده است، بلکه از ایالم گرفته تا 
کرمانشاه، کردســتان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل هم 
به شکل مستقیمی از اقدامات مخرب و پیگیری ابرپروژه های سدسازی 

ترکیه بر روی آبراه های مشترک تأثیر پذیرفته اند.
این تحلیلگر ارشد مسائل منطقه تشریح کرد: دامنه اقدامات مخرب 
ترکیه بر محیط زیست ایران، نه تنها به شکل مستقیم بروز و ظهور پیدا 
کرده اســت، بلکه آثار مخرب سدســازی و نابودکردن پوشش گیاهی 
سوریه و عراق سبب شده که به طور غیرمستقیم محیط زیست و سالمت 
مردم ایران تحت الشعاع قرار گیرد. چون توفان های شن و ریزگردهایی 
که از عراق به سمت ایران می آیند و بیشتر یا کل کشور را مانند دو، سه 
روز گذشــته درگیر می کنند، مستقیم به ترکیه بازمی گردد. این در حالی 
است که افغانســتان در دهه های گذشته با احداث و آبگیری سدهایی 
چون «کمال خان» و «پاشدان» و در ادامه خشک کردن تاالب هایی مانند 
هامون، توفان شــن را فقط برای استان سیستان و بلوچستان ایجاد کرده 
اســت. اگرچه این اقدام افغانستان نیز غیرقابل توجیه و برخالف توافق 

«هویدا – شفیع» است.

 خوانش قومی – مذهبی ترکیه
از حقابه کشورهای همسایه

محمدصالح صدقیان، رئیس مرکز عربی مطالعات 
ایران و کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه تحلیل خود 
را با تمرکز بر وقوع جنگ آب آغاز و بیان کرد: اگرچه 
مــا همواره در خاورمیانه شــاهد وقــوع جنگ های 
خونین، درگیری ها، کودتا ها و ... بوده ایم و کماکان هم 
این معضل در غرب آسیا ادامه دارد، اما به نظر می رسد در سال ها و دهه های 
آتــی مهم ترین جنگ در منطقه، «جنگ آب» خواهد بود؛ چنان که بســیاری از 
کارشناسان و تحلیلگران معتقدند جنگ آینده در جهان، جنگ آب خواهد بود. 
برای مثال کافی است به معضالت و تنش های سیاسی و مرزی بین سه کشور 
سودان، اتیوپی و مصر در افتتاح و آبگیری سد النهضه بنگریم. اکنون بحران در 
روابط این سه کشور با محوریت این سد که می تواند بحران آبی را به خصوص 
برای مصر و کشــاورزی این کشــور ایجــاد کند تا جایی پیش رفته اســت که 
عبدالفتاح سیســی، رئیس جمهور مصر حتی تهدید به بمباران این سد کرده 
است. این نکته به خوبی نشان می دهد که سایه بحران آب و وقوع جنگ آب تا 
چه اندازه جدی و نزدیک اســت. در چنین شــرایطی هر کدام از کشورها برای 
حفظ منافع ملی خود و در عین حال فشار به دیگر کشورهای منطقه در راستای 
اهدافشان سعی دارند از تمام ابزارهای در اختیار نهایت استفاده را ببرند. در این 
راســتا شک نداشته باشید نفوذ ژئوپلیتیک در ســایه برخورداری از منابع آبی 
بهترین ابزار برای برتری جویی و سلطه بر منطقه خواهد بود. مصداق بارز این 
رفتار را در کشوری مانند ترکیه می توان به وضوح دید. متأسفانه ابرپروژه های 
سدســازی دولت اردوغان در یک دهه گذشــته، نه تنها به بحــران کم آبی در 
کشورهایی مانند سوریه و عراق و به دنبالش ایران دامن زده، بلکه شاهد تشدید 
معضالت محیط زیستی ناشــی از بحران کم آبی نیز هستیم. این رفتار عمدی 
آنکارا در ســایه تحوالت منطقه به خوبی نشــان می دهد که دولت اردوغان 
ســعی دارد از ابرپروژه های سدســازی خــود به عنوان یک اهرم سیاســی و 
دیپلماتیک برای ترســیم نقشه منطقه در چارچوب راهبردهای کالن استفاده 
کند.   تحلیلگر مسائل عراق با یک نگاه تاریخی به اقدامات ترکیه چنین بیان کرد 
که آنکارا از سال های دهه ۷۰ میالدی با افتتاح و آبگیری ۱۵ سد روی دجله و 
فرات عمال کشــاورزی عراق را به شدت تحت تأثیر قرار داده است، اما به دلیل 
آنکه صدام حســین در دهه ۸۰ میالدی جنگ بــا ایران را آغاز کرد و به همین 
دلیل بغداد نیاز جدی به آنکارا داشــت، در خصوص این پروژه های سدسازی 
ترکیه بر روی دجله و فرات از خود انفعال و خویشتن داری نشان داد. در ادامه 
و در سال های دهه ۹۰ میالدی، حمله به کویت، اشغال این کشور و بعد از آن 
اعمال تحریم های گســترده علیه عراق شرایطی را شکل داد که باز هم بغداد 
نتوانست واکنش قاطعی در برابر سدسازی های ترکیه از خود نشان دهد. با آغاز 
هزاره جدید و بعد از سقوط صدام حسین شاهد تشکیل دولت در عراق بودیم. 
ولی متأســفانه به دلیل اختالفــات میان جریان ها، احزاب و شــخصیت های 
سیاسی این کشور و به تبعش نبود یک ساختار سیاسی قدرتمند، عمال عراق باز 
هم نمی تواند واکنش قاطعی در برابر سدسازی های ترکیه و آثار مخرب آن بر 
کشاورزی و تشدید بحران محیط زیستی در این کشور از خود نشان دهد. بنابراین 
عــراق در چهار دهــه اخیر به دالیل متعدد نتوانســت ســدی در برابر پروژه 
سدسازی ترکیه بر روی دجله و فرات ایجاد کند و چون ایران از نظر ژئوپلیتیک 
به واســطه عراق و به طور غیرمستقیم از سدسازی های ترکیه بر روی دجله و 
فرات آســیب می بیند، نتوانســت اهرم فشار مســتقیمی بر ترکیه برای توقف 
سدســازی ها روی این دو رودخانه مهم داشته باشــد. این در حالی است که 
بخش گسترده ای از بحران کم آبی و همچنین بحران محیط زیستی استان های 
جنوب غرب ایران و مشــخصا اســتان خوزســتان مســتقیما متأثــر از همین 
ابرپروژه های سدســازی ترکیه اســت. لذا باید گفت ایران هم به دلیل ناتوانی 
عــراق برای تقابل با پروژه های سدســازی ترکیه، با معضالت و بحرانی جدی 
دست و پنجه نرم می کند.   رئیس مرکز عربی مطالعات ایران در ادامه به شکل 
جدی تری بر سوء استفاده ترکیه از کشورهای همسایه به خصوص عراق و ایران 
تأکید کرد و ارزیابی خود را این گونه ادامه داد: دولت اردوغان به شکلی جدی 
به دنبال بهره برداری از منابع نفتی، گازی و اقتصادی عراق و به خصوص اقلیم 
کردستان در جهت منافع خود است؛ یعنی ترکیه عالوه بر آنکه با ابرپروژه های 
سدسازی خود باعث تشــدید بحران کم آبی و چالش های محیط زیستی برای 
عراق، ســوریه و همچنین ایران شــده اســت، در یک گام رو بــه جلو و نگاه 
زیاده خواهانه، منابع کشورهای همسایه را هم به تاراج برده است. در این بین، 
باید این نکته مهم و کلیدی را هم خاطرنشــان کرد که متأســفانه ترکیه نگاه 
قومی - مذهبی به مســئله آب در قبال عراق و سوریه دارد که این نگاه غلط 
آنکارا به طور غیرمستقیم در قبال ایران هم صدق می کند؛ یعنی خوانش قومی 
و دینی متأثر از مکتب نئوعثمانی گری ترک ها و مشخصا دولت اردوغان، سبب 
شده است سوریه، عراق و ایران از حقابه خود به دلیل ابرپروژه های گسترده و 
متعــدد ترکیه بــر روی دجله و فرات محروم باشــند و این کشــورها امروز با 
بحران های گســترده از بحران کم آبی تا بحران محیط زیســت و به تبع آن با 
معضالتی نظیر تشــدید ریزگردها، نابودی کشــاورزی و دامداری، از بین رفتن 

پوشش گیاهی و ... مواجه شوند.

  تشدید بحران کم آبی لزوم پیگیری هر چه پررنگ تر 
«دیپلماسی آب» را گوشزد می کند

محســن پاک آیین، ســفیر ســابق ایــران در جمهــوری آذربایجان، 
ازبکســتان، تایلنــد، زامبیــا و تحلیلگر ارشــد مســائل بین الملل، 
ابتدا به ســاکن با تأکید بر تشــدید بحران کم آبی در قرن جدید، لزوم 
پیگیری هر چــه پررنگ تر «دیپلماســی آب» را در عرصه بین الملل 
گوشزد و عنوان کرد: معموال کشــورهای همسایه با یکدیگر دارای 
آبراه های مشــترکی مانند رودخانه ها، دریاچه ها و دریاها هستند که بر اساس معاهده ها و 
توافق های چند جانبه حاکم بر چنین کشورهایی، می بایست با تفاهم و موافقت و بر اساس 
یک ساز و کار مشخص و روشن از این آبراه های مشترک برداشت مشترکی برای توسعه امور 
کشــاورزی، تأمین آب آشامیدنی و ... داشته باشــند. با این نگاه، جمهوری اسالمی ایران در 
میان همسایگان خود، آبراه های مشترکی با عراق، ترکیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و 
افغانســتان دارد.   سفیر سابق ایران در آذربایجان در ادامه به نقش ابرپروژه های سدسازی 
ترکیه اشــاره و اذعان کرد که ابرپروژه های سدســازی این کشــور در تشدید بحران کم آبی 
کشورهای همسایه از جمهوری آذربایجان گرفته تا جمهوری اسالمی ایران، عراق و سوریه 
و کاهش حقابه های آنان به شــدت مؤثر بوده اســت. از این منظر اگر رفتار ترکیه و پروژه 
سد سازی دولت اردوغان که به نظر می آید پروژه هایی کالن، گسترده و متنوع در چارچوب 
«ابرپروژه» باشــد، ادامه یابد، سبب خواهد شــد که حوزه های آبریز بر کشورهای همسایه 

بسته شود.
 ســفیر ســابق ایران در ازبکســتان مشــخصا به ابرپروژه های آبی ترکیه و سدســازی 

دولــت اردوغــان روی رودخانه بین المللی و مشــترک «ارس» اشــاره و تصریح کرد: اگر 
ســد «کاراکورت» با مخزن و ظرفیت ۱.۶ میلیارد مترمکعبی و در ادامه ســد «ســویلمز» 
و ســد «توزلوجا» بر روی رود ارس افتتاح شــوند، بی شک سرنوشت ارس بهتر از هیرمند، 
هریرود، دجله و فرات نخواهد بود. در این صورت بحران کم آبی و چالش های گسترده آن 
برای کشــاورزی استان های غربی و شــمال غربی ایران، یعنی سه استان آذربایجان غربی، 
آذربایجان شرقی و اردبیل و همچنین کشورهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان پررنگ تر 
خواهد شد.   سفیر پیشین ایران در تایلند تشریح کرد: با در نظر گرفتن این سدها و همچنین 
سدهایی که قرار است در قالب ابرپروژه های «گاپ» و «داپ» و دیگر ابرپروژه های سدسازی 
که به «ابرپروژه های  ۱۰گانه» مشهور شده اند، در ترکیه افتتاح شوند، باید جمهوری اسالمی 
ایران در کنار عراق، ارمنســتان و جمهوری آذربایجان ذیل یک حرکت دیپلماتیک مشترک 
که پیش تر از آن به عنوان دیپلماســی آب یاد کردم، ترکیــه را وادار به همکاری در جهت 

تخصیص حقابه بیشتر به همسایگان کند.
 سفیر اسبق ایران در زامبیا ضمن تأکید بر پیگیری دیپلماسی آب در قالب روشی درست، 
هوشــمندانه و در عیــن حال منعطف، خاطر نشــان کرد این راهکار بهتریــن راهکار برای 
اســتیفای حقابه ایران از ترکیه خواهد بود؛ چرا که اگر تهران به جای پیگیری دیپلماســی 
آب و ایجاد تحرکات دیلماتیک مشــترک با دیگر همسایگان، بخواهد از اهرم حقوقی برای 
فشــار به ترکیه اســتفاده کند، نه تنها نمی تواند به حق خود دست پیدا کند، بلکه در ادامه 
چالش هایی را در روابط خود با آنکارا ایجاد خواهد کرد. بنابراین برای جلوگیری از شکاف 
در روابط با همســایه ای کلیدی مانند ترکیه، باید از شیوه های مسالمت آمیزی با محوریت 
دیپلماســی آب استفاده کرد که هم هزینه های رســیدن به حقوق ایران کمتر شود و هم 

بدون شک راهی کوتاه برای احقاق حقوق کشور خواهد بود.


