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ﻧﯿﻢﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻃﺮحﻫﺎی آﺑﯽ ﺣﻮزهی ﻫﻠﯿﻞرود ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﻧﺎﻣﺰدان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﻘﺎل آب
ﻣﺪﯾﺮان آب ﮐﺸﻮر ﭼﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﻫﯿﭻﮐﺠﺎی اﯾﺮان ،آب
اﺿﺎﻓﻪای ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻮد ﻧﺪارد؟ آﯾﺎ آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﮐﺸﻮری
ﮐﻢآب زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺿﺮورت دارد ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﺑﯽ ﺧﻮد و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖﻣﺎن
را در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدی آب ﻫﻤﺎنﺟﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﯿﻢ؟
اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت دارد ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ آب را از ﯾﮏ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ ،و اﯾﻦ روش ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮐﻪ
ﻋﺪهای ﻓﻦﺳﺎﻻر ،ﺑﺎ ﺗﻔﺎﺧﺮ ﺑﻪ ﻣﺪرکﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎ
واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،و ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺑﻮﻣﯽ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻓﺮاﭼﻨﮓ
آﻣﺪه ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺎدهی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﭼﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻨﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟!
ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻃﺮح اﻧﺘﻘﺎل آب ﺻﻔﺎرود ،ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺳﺪ )ﺳﺪ ﺷﻬﯿﺪان اﻣﯿﺮﺗﯿﻤﻮری( و ﺗﻮﻧﻞ اﻧﺘﻘﺎل آب  36ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن در دﺳﺖ
اﺟﺮا اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﮑﻤﯿﻞ ،آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺲﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن )ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺟﯿﺮﻓﺖ ،ﻋﻨﺒﺮآﺑﺎد ،ﻓﺎرﯾﺎب ،ﮐﻬﻨﻮج ،رودﺑﺎر ،ﻗﻠﻌﻪ
ﮔﻨﺞ و ﻣﻨﻮﺟﺎن( و ﺗﺎﻻب ﺟﺎزﻣﻮرﯾﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮐﺮﻣﺎن در ﺳﺎل  94ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺗﻮﻧﻞ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻻزم اﺳﺖ؛ ﻣﻌﺎون اول رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در روز دوم
ﻓﺮوردﯾﻦ  96ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺗﻮﻧﻞ ﯾﺎدﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻧﻞ اﻧﺘﻘﺎل آب ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺗﻮﻧﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮع در ﺟﻬﺎن
ﺑﺸﻮد ،ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاضﻫﺎی ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ داﻧﺴﺖ؛ و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آب ﻣﻨﻄﻘﻪای اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺪ ﺻﻔﺎرود ﺑﺮ ﺗﺎﻻب ﺟﺎزﻣﻮرﯾﺎن )ﻧﻘﻄﻪی اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻫﻠﯿﻞرود( ﻓﻘﻂ ﺳﻪ درﺻﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻪ روﯾﺪاد و اﻇﻬﺎر ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖاﻧﺪ ﮐﻪ در
ﻣﺨﺮب دﺳﺘﮑﺎریﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ و در اﯾﻦ
ِ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ،در ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﺷﻨﻪی ﺑﻮدﺟﻪﺧﻮاری ﮔﺰاف ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزهای ،و اﻧﮑﺎر اﺛﺮات
زﻣﯿﻨﻪ از ﺳﻪ ﭼﻬﺎر دﻫﻪی ﭘﯿﺶ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ،در ﻣﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺸﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﭘﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .ﮔﻮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﻨﮑﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ در
ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی راﯾﺞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب ،ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻃﺮح ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد ﺳﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﺎﻻ )ﺑﻮدﺟﻪﺧﻮاری ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزهای ،اﻧﮑﺎر اﺛﺮات( ﯾﮏ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ :ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ،ﻣﻘﺪار ﭘﻮﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اداری ﻏﯿﺮﻓﺎﺳﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺎ آن ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ
آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺮد و ﻣﺼﺮف آب را ﺑﻪ ﯾﮏﺳﻮم ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﮐﻢﺗﺮ ﮐﺎﻫﺶ داد .اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻫﺶ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮏ
ِ
روشﻫﺎی
ِ
ﺣﺪود ًا ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺒﯽ )ﻣﻌﺎدل دو و ﻧﯿﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﺳﺪ ﺟﯿﺮﻓﺖ( اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ ﭼﺮا اﯾﻦﻗﺪر ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺪ و
ﺗﻮﻧﻞ و ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺮای اﺻﻼح روشﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻧﻪ؟ ﭘﺎﺳﺦ را ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ُﺟﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺎزه و دﻻﻻن ﻻﺑﯽﮔﺮ
آنﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻗﺪرت دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺰاران ﮐﺸﺎورز ﺧﺮدهﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﯿﭻ دﺳﺘﺮﺳﯽای ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه ﯾﺎ
ﺗﻘﺴﯿﻢﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﻘﺎمﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ »ﯾﻘﻪﺳﻔﯿﺪ« ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻃﺮف ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﺒﻮﻫﯽ ﮐﺸﺎورز آﻓﺘﺎبﺳﻮﺧﺘﻪ
ﮐﻪ دﺳﺖﻫﺎی ﭘﯿﻨﻪﺑﺴﺘﻪﺷﺎن ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ» . ...اﻧﮑﺎر« ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﮑﻤﻞ ﭘﺮوژه اﺳﺖ؛ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎزﮔﺮاﯾﺎن ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﺳﺎﻧﻪای و ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ
ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ،ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ ﭘﻬﻨﻪﻫﺎی آﺑﯽ درون ﮐﺸﻮر را ﻓﻘﻂ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻋﻤﻞ ﮐﺸﺎورزان و دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﯾﺎ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ،و ﯾﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ
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ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ ﺑﻮدﺟﻪی ﮐﺎﻓﯽ)!( اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺪ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺮ رودﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ را در ﻣﺴﯿﺮ و در ﺗﺎﻻبﻫﺎی اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ
ﺧﻮد ﺟﺎری ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻧﺘﻘﺎل آب در ﺟﻬﺎن ،در ﻋﻤﻞ ﺑﺪل ﺑﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺧﺸﮑﺎﻧﺪن درﯾﺎﭼﻪﻫﺎ و ﺗﺎﻻبﻫﺎی ﭘﺮﺑﺮﮐﺖ ،ﯾﺎ ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺪل ﺷﺪه ،و ﺳﺒﺐ ﻣﺮﮔﺒﺎر ﺷﺪن ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﭘﯿﺸﺘﺮ آﺑﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﻗﺼﻪﻫﺎی ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ را ﻣﯽﺗﻮان از
رودﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺎﻻبﻫﺎی ﻫﺎدﺟﯿﺎ ﻧﮕﻮرو ) (Hadejia-Nguruدر ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﺎرهﻫﺎی رودﺧﺎﻧﻪی زرد در ﭼﯿﻦ ،و از رودﺧﺎﻧﻪی ﮐﻠﺮادو
در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺎ درﯾﺎﭼﻪی آرال در آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ،و ﺑﺴﯿﺎری ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ دﯾﺪ) .(1درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺎﻻبﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی ،داﻣﺪاری ،ﭘﺮورش زﻧﺒﻮر
ﻋﺴﻞ ،ﺗﻬﯿﻪی ﺣﺼﯿﺮ ،زراﻋﺖ ،و ...ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از درآﻣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آب ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎی ﺳﺪﻫﺎ ﺧﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد) .(2ﺗﺎﯾﯿﺪی ﺑﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺪ ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ ﺟﯿﺮﻓﺖ ،ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ دوام ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﻫﺎﻣﻮن ﺟﺎزﻣﻮرﯾﺎن ﻣﻌﯿﺸﺖ اﻧﺒﻮه ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺳﺎﮐﻦ در
اﻃﺮاف ﺧﻮد را در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻫﻢ اﻣﺴﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺎرشﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﻌﺎده در اﺑﺘﺪای ﻓﺮوردﯾﻦ ،ﻫﻠﯿﻞرود ﺑﻪ ﺟﺎزﻣﻮرﯾﺎن رﺳﯿﺪ،
ﭼﻨﺪ ده ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﻣﺮﺗﻊ ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﻫﺰﯾﻨﻪای اﺣﯿﺎ ﺷﺪ و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ روﻧﻘﯽ دوﺑﺎره ﯾﺎﻓﺖ.
اﻣﺮوزه ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ آﺑﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد؛ و از آنﺟﺎ ﮐﻪ آب ﺿﺎﻣﻦ ﺣﻔﻆ ﺣﯿﺎت ،ﻋﺎﻣﻞ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮراک و اﻣﻨﯿﺖ
ﮐﺸﻮر ،و ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ،ﺿﺮورت دارد ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم در ﺷﻮراﻫﺎ ،رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﺰدان ﺷﻮراﻫﺎ و رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻌﺪی ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای اﺻﻼح اﺳﺎﺳﯽ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ،ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻃﺮحﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮح ﺳﺪ ﺻﻔﺎرود و ﺗﻮﻧﻞ اﻧﺘﻘﺎل آب از ﻫﻠﯿﻞرود ﺑﻪ ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ،ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ،ﻣﻮﺿﻮع آب ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ و ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﻘﺎل آب ،ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ اﯾﺮان
ﭘﺪﯾﺪهی رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺪﺳﺎزیﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻻدﺳﺖ دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺪﺳﺎزیﻫﺎ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﯿﺮﻣﺴﻮوﻻﻧﻪی آب دو
رودﺧﺎﻧﻪی ﯾﺎدﺷﺪه ،ﺳﺒﺐ ﮐﻢآب ﺷﺪن و ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ از ﺗﺎﻻبﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﻋﺮاق و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺮان و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ
رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﺎه ﺗﺎ ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد .ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪی دوﻟﺖ آﯾﻨﺪه ،ﻓﻌﺎلﺳﺎزی »دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ آب« و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮ
ﺳﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﺎﺑﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق و ﺗﺎﻻبﻫﺎی ﻫﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ اﺳﺖ.
ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ:
 ( 1ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ درﺑﺎرهی اﺛﺮات ﺳﺪﺳﺎزی و ﻃﺮحﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل آﺑﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه ،ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ :ﭘﯽﯾﺮس ،ﻓﺮد .وﻗﺘﯽ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﻣﯽﺧﺸﮑﻨﺪ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺑﻬﺸﯿﺪ دﻟﯿﻠﯽ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻬﺠﺖ ،1393 ،ﺻﺺ  84و  138و  134و  196و. ...
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