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آذرﻗﻠﻢ :وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺮان ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﮐﺸﻮر دوﺳﺖ و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪاش ﺑﺎ ﺳﺪ ﺳﺎزی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ روی ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺖ
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای ﻣﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش آذرﻗﻠﻢ ،ﺣﺴﯿﻦ اﻣﯿﺮﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯿﺎن در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺟﻼل ﻣﺤﻤﻮدزاده در ﺧﺼﻮص ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم
اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﺳﺪﺳﺎزیﻫﺎی ﺑﯽروﯾﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮ روی رودﺧﺎﻧﻪ دﺟﻠﻪ
و ارس ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر
دوﺳﺖ و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در ﺣﻮزه ﺳﺪ ﺳﺎزی اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ را دﭼﺎر اﺷﮑﺎل ﮐﺮده و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای
ﻣﺮدم ﻣﺎ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ روی ﻣﯿﺰان ورودی آب
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﮕﺬارد.
وی اداﻣﻪ داد :در  ۸ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺑﺎر
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر در ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را از وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی

ﮐﺮدم .ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﺮارداد دو ﺟﺎﻧﺒﻪای ﺑﯿﻦ ﺗﻬﺮان و آﻧﮑﺎرا
در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی آب وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ در ﻃﻮل ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ
راﯾﺰﻧﯽﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮک آﺑﯽ ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد.
اﻣﯿﺮﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯿﺎن در اداﻣﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺎ،
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﺳﺪ ﺳﺎزیﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮده و ﺻﺮﻓﺎ
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮق آﺑﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺎ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ را در وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﺎ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن داﺷﺘﯿﻢ و اﺑﻬﺎﻣﺎت زﯾﺎد و ﺟﺪی ﺑﺮای ﻣﺎ وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺨﺎزﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮق آﺑﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﻧﯿﺎز
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ و ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪاری آب ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻮرﺑﯿﻦﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آورد .ﻣﺎ اﯾﻦ اﺑﻬﺎﻣﺎت را ﺑﻪ وزﯾﺮ
اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻧﺘﻘﺎل دادﯾﻢ و آﻧﻬﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﻫﯿﭻ
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﯾﻦ آب ﻧﺪارﯾﻢ و در زﻣﺴﺘﺎن آن را ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
آن را رﻫﺎﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ در ﻃﻮل ﭼﻬﺎر ﻣﺎه
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺎمﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮک آﺑﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺳﻪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﯿﺎﺗﯽ از وزارت ﺧﺎرﺟﻪ و وزارت
ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ رﻓﺘﻨﺪ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ زودی ﻫﯿﺎت ﺗﺮﮐﯿﻪای ﺑﻪ ﺗﻬﺮان
ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺎ آن
را ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .از ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻈﺎر
دارﯾﻢ از ﻇﺮﻓﯿﺖ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎ ﮐﻪ
دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ آﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ
اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﺸﻮر و ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺐ
وارد ﮐﻨﺪ.
وزﯾﺮ اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ در اداﻣﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺎ ﻫﯿﭻ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮی در ﻣﻮﺿﻮع
آب ﺑﺎ ﻫﯿﭽﮑﺪام از اﻓﺮادی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺪارﯾﻢ.
در ﺑﺤﺚ ﺳﺪﺳﺎزی ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ورودی آب دﺟﻠﻪ و
ﻓﺮات ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻣﺎ داﺷﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ وﮔﻮﻫﺎی ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﺎ ﻃﺮف ﻫﺎی ﺗﺮک ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و
ﺷﺨﺺ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﺑﻨﺪه و وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو دﺳﺘﻮر دادﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ.
اﻣﯿﺮﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯿﺎن اﻓﺰود :ﻣﺎ ﻧﯿﺰ از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻃﺮف ﺗﺮک ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺸﺪه اﯾﻢ.
ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻢ ﺻﺪا اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺸﻮر ﻣﺨﺪوش
ﻧﺸﻮد .اﯾﻦ ﺳﺪﺳﺎزی ﻫﻢ اﯾﺮان و ﻫﻢ ﻋﺮاق را ﻣﺘﻀﺮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﻋﻀﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ۱۹۹۷ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ .از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮک
آﺑﯽ ﻣﺮزی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

