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باز هم حاشیه سازی برای تراکتور
بازی فوتبال تیم های تراکتورســازی تبریز و پرســپولیس پس از حواشی و جنجال فراوان با 
اعالم داور در دقیقه ۷۳ ناتمام ماند. در هفته گذشته نیز در رویدادی مشابه در ارومیه شعارهای 
نژادپرستانه و قوم گرایانه تعداد محدودی در بازی تیم نود ارومیه حاشیه هایی ایجاد کرد. پیش 
از آن هم در جریان مسابقه فوتسال در مرحله نهایی جام رمضان میان تیم میالن و شیخ نوایی 
در شــهر خوی اتفاقات ناخوشــایندی کام اهالی شهرستان خوی و دیگر هم وطنان را تلخ کرد. 
پیش از این در سال های گذشته و دست کم از سال ۱۳۸۸ شاهد شکسته شدن حریم های اخالقی 
و حرفــه ای و ملی در جریان بازی هایی از این دســت بوده ایم. با وجــود بروز چنین رویدادهای 
ناخوشــایند و مغایر اهداف حرفه ای ورزشی و حتی انسجام اجتماعی و مصالح ملی همچنان 
بروز این دســت از رفتارها بازتابی در فضای عمومی دارد؛ بی آنکه برای بررسی و ریشه یابی آن 
اقدامات درخوری صورت گیرد:  ۱- از سال ۱۳۸۸ بروز حواشی قوم گرایانه درباره تیم تراکتورسازی 
بازتاب زیادی پیدا کرد. این وضعیت در دوره های بعدی نیز استمرار داشت. متأسفانه تلقی بخشی 
از افکار عمومی در تبریز این بود که این اتفاقات ناشی از اراده بخشی از دستگاه های کشوری است 
و مبنایی اجتماعی ندارد. راقم این سطور در گفت وگو با شمار درخور توجهی از شهروندان تبریزی 

در مکان های عمومی از جمله بازار تبریز این مسئله را بارها و بارها از شهروندان تبریزی شنیده و 
به مسئوالن استانی و کشوری نیز منتقل کرده ام. اگر این تلقی نادرست است، آیا مسئوالن برای 
تنویر افکار عمومی اطالع رسانی درستی پیشه کرده و درباره چرایی بروز این پدیده و ابعاد آن و 
روش های مبنایی و علمی مدیریت این پدیده و اقدامات صورت گرفته، مطلبی منتشر کرده اند؟ و 
اگر نظر آن بخش از افکار عمومی درست است که بروز این پدیده ها بی ارتباط با بخشی از دستگاه 
و مدیران نیســت، ضروری است مسئوالن مربوطه در ســطوح عالی کشوری برای ریشه یابی و 
مقابلــه با این پدیده نامبارک اقدام فوری و شایســته ای انجام و افکار عمومی را از نتایج مطلع 
کنند. در این باره ضروری است در صورت صحت شایعات در میان اهالی که ریشه این موضوعات 
را در بخشی از سیستم اداری می بیند، با چنین عوامل احتمالی برخورد جدی و قاطعی صورت 
گیرد تا در برابر اقدامات احتمالی تفرقه افکنانه خود در برابر قانون پاسخ گو باشند. ۲- در جریان 
مسابقات در خوی گروهی درخور توجه با نماد و پرچم کشورمان در ورزشگاه حاضر و گروه بسیار 
کم شــماری با گرایش های پان ترکی اقداماتی ترتیب داده بودند که مقام قضائی در خوی اعالم 
کرد با موضوع برخورد جدی صورت می گیرد. از نتیجه این اقدمات تاکنون خبری منتشــر نشده 

اســت. ۳- بخشی از حاشیه های مسابقات در ورزشگاه یادگار امام تبریز ناشی از مسائل اجرائی 
اســت. دریافت نکردن بلیت مسابقات با کارت ملی و شماره صندلی، تعبیه نکردن دوربین های 
چهره زن در ورزشــگاه، ورودی های ورزشــگاه، محل پارک خودرو و پارکینگ اطراف ورزشــگاه، 
آموزش ندادن به لیدرهای تیم بر مبنای اخالق حرفه ای، بی توجهی به تولید محتواهای مناسب 
برای شعارها و برنامه های جذاب هواداران در جریان مسابقه، فعالیت چند فرد با گرایش های 
سیاسی واگرایانه و حواشــی مالی و پولی سایت ها و کانال های مرتبط با نام باشگاه به صورت 
غیرقانونی، بی توجهی مدیران باشگاه به مسائل حاشیه ای، کم توجهی مسئوالن محلی در این باره 
و نبود اقدمات جدی و کارشناسی شــده از جمله زمینه های اجرائی بروز این پدیده هاست. البته 
ابعــاد اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاســی و منطقه ای بروز این رفتارهــا و ارتباط این اتفاقات 
بــا برخی پدیده هــای مرتبط با قوم گرایی با ابعاد داخلی و خارجی را نیز باید در این لیســت در 
نظر داشت. ۴- نقش صداوســیمای محلی در آذربایجان  شرقی را نیز باید بر این سیاهه افزود. 
گزارشــگری جهت دار و تحریک آمیز تلویزیون محلی تبریز از جریان مسابقات و به ویژه مسابقه 
اخیر میان تراکتورسازی و پرسپولیس لزوم بازبینی سیاست های صداوسیمای استانی را دوچندان 

می کند. درحالی که روزهای گذشته اخباری درباره وریا غفوری منتشر شد که به دلیل موضع گیری 
درباره گرانی ها و فشار اقتصادی به هم وطنان گویا رسانه ملی نسبت به او کم مهری پیشه کرده 
است؛ اما بی توجهی به امنیت و انسجام ملی در این دست از رویدادها مانند حواشی بازی تراکتور 
و پرســپولیس می تواند روی دیگر سیاست های رسانه ای کشور را برجسته کند. ۵- استمرار بروز 
اتفاقاتی مانند رویدادهای پنجشنبه ورزشگاه یادگار امام می تواند هزینه های بیشتری در پی داشته 
باشد. پس از ۱۳ سال از بروز نخستین زمزمه های افراط گری قومی در حاشیه مسابقات ورزشی 
ضروری اســت مسئوالن کشوری و اســتانی برای مدیریت این موضوع از طریق آسیب شناسی 
روال ســابق و بهره گیری از ظرفیت های فکری و کارشناسی کشور برای ریشه یابی و مقابله با 
این جریان ضد ورزشی که فرصت طلبانه به استفاده ابزاری از فضای هیجانی ورزشگاه ها در 
شمال غرب به ویژه در تبریز و ارومیه می پردازد، اقدام الزم صورت گیرد. شاید رسیدگی دقیق و 
جامع به ماجرای فساد در شهرداری ارومیه و نیز چگونگی صرف درآمدهای حاصله از فروش 
سوخت در اســتان آذربایجان  غربی در سال های نیمه نخست دهه نود بتواند نوری بر ابعاد 

مالی پشتوانه چنین اقدامات ضد ملی در حوزه های رسانه ای و ورزشی بیفکند. 
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  پیش از ورود به موضوع محوری گفت وگو با شما الزم است   .
این نکته قدری کالبدشکافی شود که بحران های محیط زیستی 
به خصــوص پدیــده ریزگردهــا کــه دیگــر از خوزســتان، 
ایــالم، کرمانشــاه، کردســتان، آذربایجان غربی و اســتان 
سیستان و بلوچستان به کل کشور تسری پیدا کرده است تا چه 
اندازه متأثر از رفتار کشورهای همسایه به خصوص افغانستان 
و به طریق اولی ترکیه در تخصیص حقابه ایران است؟ تا چه 
اندازه سدســازی های داخلی و برداشت بی رویه از منابع آب 
زیرزمینی هم بر دامن زدن بحران های محیط زیســتی داخلی 

مؤثر بوده است؟
 اگر بخواهیم تمرکز مصاحبه روی پدیده آثار محیط زیستی 
ناشــی از کم آبی و بی آبی ســال های اخیر با محوریت پدیده 
ریزگردها باشــد، این پدیده بیش از آنکه منشــأ داخلی داشته 
باشــد، ناشی از توفان های شــن در عراق و عربستان است که 
این مهم نیز به طور مســتقیم بــه رفتارهای ترکیه در پیگیری 

پروژه سدسازی های چند دهه اخیر بازمی گردد.
 دالیل دیگری به جز سدسازی های ترکیه وجود دارد؟  .

بــه هر حال تغییــرات اقلیمی که چند ســال اخیر در کل 
جهان روی داده باعث شــکل گیری این شــرایط ســخت در 
منطقه خاورمیانه هم شــده اســت. هم میزان بارندگی و هم 
پراکندگی آن به شــکل چشمگیری در ســال های اخیر تغییر 
یافته و کاهش پیدا کرده اســت. در کنــارش برخی رفتارهای 
داخلی هم که در ســؤال نخســت به آن اشــاره کردید، مؤثر 
اســت. اما باز هــم تأکید می کنم مهم تریــن پارامتر که باعث 
شــکل گیری بحران زیســت محیطی با محوریت ریزگردها در 
کشور شــده اســت، به رفتار همســایگان به خصوص ترکیه 
بازمی گــردد. البتــه این مســئله فقط مختص ایران نیســت. 
متأسفانه همسایگان ترکیه از ارمنستان گرفته تا عراق، سوریه 
و ایران به شکل مســتقیمی با آثار و تبعات مخرب رفتارهای 
این کشــور (ترکیه) در سدسازی های بی رویه بر رودخانه های 
بین المللی دست وپنجه نرم می کند. ترکیه با این سدسازی ها 
عمال حقابه سوریه، عراق و ایران را در دجله و فرات پرداخت 
نمی کند و از آن طرف حقابه ارمنستان، جمهوری آذربایجان و 

نهایتا ایران را در حقابه ارس پرداخت نمی کند.
 پیرو گفته شــما عمال ایران، مخرج مشــترک رفتار مخرب   .

ترکیه در عدم پرداخت حقابه رودخانه های بین المللی است؟
بله. متأســفانه ترکیه با دو ابرپروژه سدسازی «گاپ» روی 
دجله و فرات و «داپ» روی ارس، هم از قســمت شــمالی و 
هم از ســمت جنوب نهایتا حقابه ایران را پرداخت نمی کند. 
برای نمونه کافی است به ســد بزرگ آتاتورک اشاره کنیم که 
حدود ۶۰۰ تا ۶۵۰ برابر ســدهای ایران ظرفیت دارد و در عین 
حال ۱۶ برابر بزرگ تر از بزرگ ترین ســد ایران یعنی سد کرخه 
اســت. در مورد دیگر گنجایش سدی مانند ایلیسو چهار برابر 

سد کرخه ظرفیت است.
 با توجه به آنچه عنوان داشتید شما چه هدف یا اهدافی در   .

پشت پرده این ابرپروژه های سدسازی ترکیه می بینید. چراکه 
بســیاری معتقدند ترکیه برای توسعه کشاورزی خود مبادرت 
به این اقدام کرده اســت اما برخی هم سناریوهای دیگری از 

جمله فشار بر همسایگان از طریق حقابه را مطرح کرده اند؟
خیر به هیچ وجه مســئله توسعه کشاورزی داخلی ترکیه 
نیســت. حتی اگر بپذیریم مســئله به توسعه کشاورزی ترکیه 
بازمی گــردد، این مهم مغایرتی با پرداخت و تخصیص حقابه 

همسایگان ندارد. پس اینجا رفتار ترکیه یک رفتار کامال مخرب 
است. ما بعینه مشاهده می کنیم ترکیه به عمد با ابرپروژه های 
سدسازی به طورکامل ســعی دارد حقابه همسایگان را قطع 
کند. به بیان دیگر ترکیه ســعی می کند از اهرم فشــاری مانند 
حقابه همســایگان خود از ارمنستان گرفته تا سوریه، عراق و 

به خصوص ایران در جهت منافع سیاسی خود استفاده کند.
 چه منافع سیاسی ای؟  .

حــذف به اصطالح دشــمنان ترکیه. ببینیــد رفتار مخرب 
آنــکارا به طور مســتقیم متأثــر از خصومــت و تقابل دولت 
اردوغــان بــا کردهاســت. ترکیه به نــام مبارزه بــا کردها از 
اهرم فشــار حقابه هم بر ســوریه، هم بر عراق و هم بر ایران 
سوء استفاده می کند. همین سدسازی های ترکیه روی دجله و 
فرات بیش از شش و نیم میلیون هکتار از اراضی زراعی سوریه 
و عراق را خشکانده است. از آن طرف هورالعظیم در ایران و 
عراق را به نابودی کشانده است. در کنارش حقابه های شرب، 
صنعت، کشــاورزی و... در ســوریه، عراق و ایران دیگر وجود 
ندارد. نتیجه همه اینها تشدید پدیده شوم ریزگرد خواهد بود 
که امروز کل کشور را درگیر کرده است. البته این تنها مختص 

به کردها یا سوریه، عراق و ایران نیست.
در شــمال ترکیه هم دولت اردوغان رفتار مشــابهی دارد. 
ترکیــه پروژه ســد گــرگ ســیاه را روی رود ارس آغــاز کرده 
کــه حــدود ۵۶ درصــد آب ورودی به کشــورمان را کاهش 
می دهد. بر این اساس اســتان های آذربایجان غربی، شرقی و 
اردبیل دچار آســیب می شــوند و در آینده به خاطر بی آبی و 
خشک سالی شاهد افزایش ریزگردها و کوچ دامداران و عشایر 
خواهیم بــود. در کنار آن اجراشــدن ابرپروژه داپ بی شــک 
باعث قطع کامل حقابه ارس برای کشــورهای همسایه مانند 
ارمنســتان و ایــران خواهد بود. در این صورت دشــت مغان 
ایران که حاصلخیزترین دشــت در ایران به شــمار می رود و 
دولت هم میلیاردها تومان برای آبیاری تحت فشــار دشــت 
مغان ســرمایه گذاری کرده اســت، به بیابان بدل خواهد شد؛ 
بنابراین پروژه های سدســازی ترکیه با هیــچ متر و معیاری و 
با هیچ توجیهی نمی تواند در جهت توســعه کشــاورزی این 
کشور تلقی شــود. قطعا دولت اردوغان سعی می کند با این 
پروژه های سدسازی و قطع کامل حقابه همسایگانش، منافع 
سیاسی خود را از طریق فشار بر این کشورها پیش ببرد. در این 
بین هم برای آنکارا تنها چیزی که اهمیت ندارد خشک سالی 
و تبعات مخرب این سدســازی ها برای کشــورهای همسایه 

است.
 با همیــن کالبدشــکافی و آسیب شناســی حضرت عالی   .

درخصــوص اقدامات مخــرب ترکیه روی طرح ســؤالتان از 
حســین امیرعبداللهیان تمرکز کنیم. ارزیابی شما از پاسخ های 

وزیر امور خارجه در صحن چه بود؟
مــا یک کــم کاری پررنــگ و انفعال کامال جدی از ســوی 
وزارت امور خارجه و دولت ســیزدهم در قبال پیگیری حقابه 
ایــران از ترکیه را شــاهد هســتیم. وزارت امــور خارجه باید 
تاکنــون اقدامات جــدی در زمینه تقابل بــا ترکیه برای دادن 
حقابــه ایران در دســتور کار قرار مــی داد. همچنین عالوه بر 
رایزنی های دوجانبه و فعال کردن دیپلماســی آب، از ظرفیت 
ســازمان ها و نهادهــای بین المللی از خود ســازمان ملل تا 
دیگــر ارگان های جهانی که در زمینه محیط زیســت فعالیت 
دارند، نهایت استفاده را می برد. مضافا دولت باید پیش تر یک 

تالش مشــترک دیپلماتیک با همســایگان ترکیه از جمهوری 
آذربایجان و ارمنســتان تا عراق و ســوریه برای فشار بر ترکیه 
درخصوص دادن را اجرا می کرد تا ترکیه این سدها را آبگیری 
نکنــد یا اگر در آینده اقدام به آبگیری  کرد، حقابه کشــورهای 
همســایه را باید به صورت تمام و کمــال پرداخت کند. اینکه 
آقــای امیرعبداللهیان عنــوان می کند چند نوبــت مذاکرات 
با دولت ترکیــه انجام دادیم یا پیگیری های تلفنی داشــتیم، 
به هیچ عنوان جواب قانع کننده ای نیست. همان گونه که گفتم 
ترکیه برای تک تک این سدسازی های خود برنامه ریزی دارد و 
سعی می کند اهداف، منافع و مطامع سیاسی خود را با قطع 
حقابه و فشــار به همســایگان پیش ببرد. پس طبیعی است 
که بــا این اقدامات منفعالنه و کــم کاری وزارت امور خارجه 
و دولــت نمی توان ترکیه را وادار کرد که حقابه همســایگان 
را پرداخت کند. ما باید به شــکل جدی تری وارد عمل شویم. 
البته این مسئله تنها معطوف به دولت و وزارت امور خارجه 
نیســت. هنوز افکار عمومی آن گونه که باید درخصوص رفتار 
مخرب ترکیه، پروژه های سدسازی این کشور و تأثیر مخرب آن 
بر محیط زیست و آینده ایران توجیه نشده است. پس جا دارد 
مجلس و رسانه ها هم تالش جدی داشته باشند تا روشنگری 
الزم برای افــکار عمومی صورت بگیــرد. اگرچه در روزهای 
اخیر تشــدید پدیده ریزگردها و تسری آن به کشور تا اندازه ای 
ســؤاالت و انتقاداتــی را در جامعه ایجاد کرده اســت، اما ما 
باید به شــکل جدی، هم در حوزه دیپلماســی و هم در حوزه 
رســانه ای تالش کنیم تا خطرات تداوم این شــرایط به خوبی 
تبیین شــود. اگر جامعــه ایران و همچنین مردم کشــورهای 
ســوریه، عراق، ارمنســتان و جمهوری آذربایجان هم ماهیت 
مخرب پروژه های سدســازی ترکیه را در جهت نابودی محیط 
زیستشان به خوبی درک کنند قطعا دولت های متبوع خود را 
برای فشــار به ترکیه با هدف  دادن حقابه همسایگان پاسخ گو 

خواهند کرد.
 جنــاب محمــودزاده حضرت عالــی عــالوه بر حســین   .

امیرعبداللهیــان در دولت قبلی هم محمدجــواد ظریف را با 
همین سؤال مشــابه به صحن مجلس کشــاندید. اما به نظر 
می رســد تا اینجای کار، نه در دولت روحانــی و نه در دولت 
رئیسی اقدامی جدی برای پاسخ گوکردن ترکیه صورت نگرفته 
است. مشــکل و گره کم کاری، انفعال و ســکوت دولت های 

ایران در برابر ترکیه کجاست؟
همان طورکه اشــاره داشــتید من، هم در دولت روحانی و 
هم در دولت رئیسی وزرای امور خارجه را به صحن مجلس 
کشــاندم تا در قبال کم کاری خود برای پاســخ گوکردن ترکیه 
در جهــت  دادن حقابه ایران توضیح دهند. متأســفانه دولت 
روحانی و شــخص آقای ظریف صرفا به گفتاردرمانی و دادن 
برخی توجیهات بســنده کــرد و هیچ اقدام ملموســی برای 
فشــار به ترکیه انجام نشد. اکنون هم که حدود ۱۰ ماه از عمر 
دولت رئیســی می گذرد، مشــابه دولت روحانــی هیچ اقدام 
قابل دفاعی انجام نشــده است. حســین امیرعبداللهیان نیز 
مانند ســلف خود تاکنون خروجی دیپلماتیک جدی نداشــته 
و صرفــا به دادن برخی توجیهات و توضیحات بســنده کرده 
است. حداقل خواسته و انتظار ما از دولت و دستگاه سیاست 
خارجی آن اســت که اقدام اساســی انجام دهــد و گام های 
قاطعی برای فشــار به ترکیه بردارد تا بــرای افکار عمومی و 

به خصوص نسل های آینده پاسخی داشته باشیم.

 با این تفاســیر به جای انتقاد به رؤسای دستگاه سیاست   .
خارجــی دولت هــای روحانــی و رئیســی این انتقــاد به 
حضرت عالی وارد اســت که چرا از جواب وزرای امور خارجه 

دولت سابق و دولت فعلی قانع شدید؟
به هیچ وجــه چنین مســئله ای صحت ندارد. مــن، نه در 
دولت روحانی و نه در جلســه اخیر که آقای امیرعبداللهیان 
را به صحن مجلس کشــاندم، از جواب های آنان قانع نشدم. 
کافی است به تصاویر و ویدئوهای جلسه مجلس رجوع کنید؛ 
می بینید که آنجا من چه جوابی به توضیحات امیرعبداللهیان 
دادم. آنجا به صراحت گفتم که من از جواب های شــما قانع 

نشدم.
 پس چــرا خبری از اخطار یا کارت زرد بــه امیرعبداللهیان   .

نبود؟
من ســعی کردم به جای رفتار مخــرب یک فرصت دیگر 
به آقای امیرعبداللهیان بــرای پیگیری موضوع بدهم. به هر 
حال وزیر امور خارجه تعهد داده اســت که هر ســه ماه یک 
بار گزارشــی کتبی به هیئت رئیســه مجلس شورای اسالمی 
و کمیســیون کشــاورزی در این خصوص بدهد؛ بنابراین یک 
فرصت دیگــر به آقای امیرعبداللهیان داده شــد. این بهتر از 
آن بود کــه بخواهم از طریق آرای دیگــر نمایندگان مجلس 
اخطار یا کارت زردی به وزیر امور خارجه بدهم و از آن طرف 
آقــای امیرعبداللهیان هم مســئله را عمال رهــا کند. من در 
مجلس صراحتا گفتم که جواب آقــای امیرعبداللهیان برای 
پاسخ گوکردن ترکیه در جهت دادن حقابه ایران کافی نبود، اما 
به دلیل آنکه مسئله برای محیط زیست ایران و در سطح ملی 
بسیار مهم اســت، درصورتی که وزیر امور خارجه قول بدهد 
هر سه ماه یک بار گزارشی از پیشرفت کار در این خصوص به 
هیئت رئیســه مجلس و کمیسیون کشاورزی بدهد، این سؤال 
خــود را به رأی نمی گذارم. با این اقدام ســعی کردم کماکان 
مسئولیت و نوعی پاسخ گویی از طرف وزیر امور خارجه وجود 
داشــته باشد تا با احســاس تعهد و جدیت بیشتری مسئله را 
پیگیری کند. مطمئن باشــید در سه ماه آینده من دوباره آقای 
امیرعبداللهیان را به مجلس می کشانم که گزارش کار خود را 

از میزان پیشرفت هایش به مجلس ارائه بدهد.
 از گفته هایتــان چنین برمی آید که جدیت این بار شــما در   .

پیگیری مسئله بیشتر از دولت آقای روحانی است؟
بدون شــک. چون واقعا این مســئله به شکل جدی روی 
محیط زیســت ایران اثر گذاشــته و یک تهدید جدی برای کل 
کشــور است. این یک معضل ملی اســت و ربطی هم به این 
استان و آن اســتان ندارد؛ بنابراین توجیه، مماشات، انفعال و 
کم کاری از طرف هیچ کسی به هیچ وجه قابل قبول نیست. ما 
باید برای مردم و نســل آینده پاسخی داشــته باشیم که چرا 
اجازه دادیم ترکیه با این سدســازی های بی حســاب و کتابش 
حقابه ایران و دیگر همســایگان را قطع کند و از آب به عنوان 

یک اهرم فشار سیاسی سوءاستفاده کند.
 بــه فاصله ۴۸ ســاعت بعد از ســؤال شــما از حســین   .

امیرعبداللهیان و پاســخ های وزیر امور خارجه در صحن و نیز 
اظهــارات محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، شــاهد واکنش 
دســتگاه سیاســت خارجی ترکیه بودیم. در ایــن رابطه ۲۲ 
اردیبهشت/ ۱۲ می   بود که تانژو بیلگیچ، سخنگوی وزارت امور 
خارجه ترکیه، با انتشــار بیانیه ای کتبــی در واکنش به دیدگاه 
ایران مبنی بر اینکه «ترکیه باعث آلودگی هوا با توفان شــن 

و گرد و غبار در ایران شــده اســت»، اظهار کرد: این ادعا که 
ســدها در ترکیه باعث ایجاد توفان های شن و گرد و غبار در 
جغرافیای ما می شوند، علمی نیست. توفان های شن و گرد و 
غبار تا حد زیادی یک پدیده طبیعی اســت و این مورد قبول 
عموم اســت. پاسخ شــما پیرامون ادعای دستگاه دیپلماسی 

ترکیه مبنی بر غیرعلمی بودن مواضعتان چیست؟
من هم بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه را خوانده ام. قطعا 
تمام مواضع من و همه نکاتی که بارها و بارها در این سال ها 
دربــاره تبعــات مخرب سدســازی ترکیه از زبان مــن و دیگر 
نمایندگان و رســانه ها مطرح شــده کامال دقیق، کارشناسی و 
علمی اســت. پس اگر می گویم ترکیه بــا این اقدامات محیط 
زیســت منطقه را نابود کرده اســت، تنها ادعای من نیســت، 
بلکه عالوه بر رسانه ها و کارشناســان داخلی حتی نهادها و 
مراجع ذی صالح بین المللی هم به آن اذعان دارند. اگر تأکید 
دارم ترکیه به دنبال اســتفاده سیاسی و بهره برداری از حقابه 
همســایگانش در جهت منافع خود است، واقعیتی است که 
بعینه مشــاهده می شــود؛ بنابراین آن چیزی کــه غیرعلمی، 
غیرکارشناســی و سوگیرانه است، به مواضع دستگاه سیاست 
خارجی ترکیه بازمی گردد. چون من سابقه سه دوره نمایندگی 
مجلس را دارم و ســال ها در کمیسیون تخصصی خود یعنی 
کمیســیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی حضور دارم. پس با 
اشراف، آگاهی و استدالل علمی دست به موضع گیری می زنم، 
مطالبی را مطرح می کنم و حتی محمدجواد ظریف و حسین 
امیرعبداللهیان را به صحن مجلس می کشــانم تا پاسخ گوی 
کــم کاری و انفعال خود در برابر سدســازی ترکیه باشــند. ما 
در مجلس میزان و نیــز پراکندگی بارندگی ها و اندازه ورودی 
آب های مرزی به داخل کشور را با دقت بررسی کردیم. مضافا 
آمار خروجی تک تــک رودخانه های بین المللــی از ترکیه به 
سمت سوریه، عراق و ارمنستان با جزئیات کاملش در ۲۰ سال 
اخیر در کمیسیون متبوع ما وجود دارد. نکته مهم تر اینجاست 
کــه ما این آمارهــا را بعد از افتتاح و آبگیری ســدهای ترکیه 
مجددا بررســی کردیم تا به واقع تأثیر مخرب این ابرپروژه های 
سدسازی ترکیه بر دادن حقابه به کشورهای همسایه به دقت 
تعیین شود. ضمن اینکه مراکز علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی 
هم این آمارهــا را به دفعات تأیید کرده اند. پس هیچ جایی و 
هیچ روزنه ای برای زیر سؤال بردن مواضع من و دیگر دوستان 
درباره تأثیرات مخرب سدســازی های ترکیه بر محیط زیست 
منطقه و به خصوص ایران وجود ندارد. برای تک تک جمالت 
و ســخنانم به اندازه کافی و حتی بیشتر می توان دلیل، سند، 

آمار و استدالل علمی آورد.
 از حوزه دیپلماســی و سیاست خارجی به حوزه داخلی هم   .

ورود کنیم. متأسفانه ما شاهد اعتراضات تابستان سال گذشته 
در خوزســتان و همچنین اعتراضات پاییز پارســال در استان 
اصفهــان، یــزد و کهگیلویه و بویراحمــد درخصوص کم آبی 
بودیم. حال که به نظر می رسد بحران کم آبی برای سال جاری 
به مراتب شدیدتر از ۱۴۰۰ باشــد تا چه اندازه می تواند امنیت 
ملی را تحت الشعاع قرار دهد، به ویژه که اعتراضات معیشتی 

هم می تواند کاتالیزوری برای این مهم باشد؟
اگرچه شــما به ُبعد امنیتی ناشی از کم آبی و خشک سالی 
در ایران و برخی اســتان های کشور اشــاه کردید، اما کم آبی و 
خشک سالی عالوه بر ابعاد امنیتی، تبعات اجتماعی، سیاسی، 
دیپلماتیــک، فرهنگی، اقتصادی، معیشــتی و به طریق اولی 
زیســت محیطی نیــز دارد. ضمــن اینکه تمام ایــن تبعات با 
همدیگر ارتباط هم دارند و درهم تنیده هســتند که ســینرژی 
آنها آثار زیان بار بیشــتری برای کشــور خواهد داشت. درست 
اســت که اگر خشک ســالی در خوزســتان، اصفهان و... روی 
دهد در اولین الیه مســائل زیســت محیطی و معیشت مردم 
تحت الشــعاع قرار می گیــرد، اما به دنبال آن قطعا مســائل 
اجتماعــی، فرهنگی، تضادهــا و نهایتا اعتراضات و مســائل 
امنیتی را هم با خود به دنبال دارد. پس زمانی که در پاسخ به 
سؤال قبلی شما عنوان می کنم که بخشی از اهداف ترکیه در 
سدسازی و قطع حقابه همسایگان به منافع و مطامع سیاسی 
این کشــور بازمی گردد، به همین دلیل اســت؛ چون اقدامات 
ترکیــه در سدســازی و قطعه  قابی همســایگان یک تصمیم 
چندوجهــی اســت؛ یعنی عالوه بــر تخریب محیط زیســت 
منطقه و تأمین منافع ترکیه، آثار و عواقب اجتماعی و امنیتی 
در داخل آن کشــورها به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین ترکیه 
نیم نگاهی به ایجاد و تشــدید مشکالت اجتماعی و امنیتی در 

برخی همسایگان خود دارد.

«شرق» در گفت وگو با نایب رئیس سابق کمیسیون کشاورزی مجلس، کم کاری دولت را در پیگیری حقابه ایران از ترکیه  بررسی کرد

فرجه یا اولتیماتوم ۳ ماهه به امیرعبداللهیان!
عبدالرحمن فتح الهی: با آغاز ســال جاری شمســی شاهد موج گســترده و در عین حال کم سابقه ای از پدیده 
ریزگردها هستیم که عالوه بر استان های مرزی کل کشــور را به شکل مستقیم درگیر کرده است تا جایی که در 
همین ۶۲ روز گذشــته از آغاز سال ۱۴۰۱، تهران حداقل دو بار به شکل جدی با ریزگردها دست به گریبان بود 
که نهایتا از اواســط هفته گذشــته کار به تعطیلی پایتخت هم کشیده شد. اگرچه فضای رسانه ای و کارشناسی 
کشور در سال های اخیر دلیل اصلی شکل گیری پدیده ریزگردها را توفان های شن در عراق و عربستان می داند 
اما باید در نظر داشــت که خود این توفان ها نــه علت، بلکه معلول علت دیگری معطــوف به رفتار مخرب 
ترکیه در سدســازی های بی رویه بر رودخانه های بین المللی از دجله، فرات، ارس و ... اســت. به دلیل همین 
سدســازی ها، دولت اردوغان در این مدت عمال حقابه همسایگان خود را به کمترین میزان رسانده است. در 
این بین تشدید ابعاد مخرب زیســت محیطی ناشی از بحران کم آبی به دلیل سدسازی های ترکیه و اوج گیری 
پدیده ریزگردها نمایندگان مجلس را وادار به طرح سؤال از حسین امیرعبداللهیان کرد تا پای وزیر امور خارجه 
دولت سیزدهم را به صحن مجلس باز کند که توضیحاتش را درخصوص اقدامات دیپلماتیک انجام شده توسط 
دســتگاه سیاســت خارجی برای تقابل با اقدامات ترکیه ارائه دهد. از این رو «شرق» گفت وگویی را با جالل 
محمودزاده، نماینده مجلس شــورای اسالمی در دوره های هشتم، دهم و یازدهم و عضو کمیسیون کشاورزی، 
آب و منابع طبیعی انجام داده اســت تا از دالیلش برای سؤال از امیرعبداللهیان درباره نقش مخرب ترکیه در 
کم آبی سال های اخیر و آثار و عواقب زیست محیطی آن با تمرکز بر پدیده ریزگردها و کشاندن وزیر امور خارجه 

به صحن مجلس بگوید.


