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سخن آغازینسخن آغازین

ــتگاری و  ــاز در رس ــت س ــی سرنوش ــت و عامل ــی طبیع ــر حیات آب عنص
ــر و در  ــن و ویرانگ ــه آفری ــی فاجع ــانی، در حاالت ــع انس ــت جوام شکس
ــدن  ــر تم ــت. آب در ه ــرزندگی اس ــات و س ــأ حی ــر منش ــی دیگ حاالت
ــف  ــان مختل ــا و ادی ــی دارد و در آیین ه ــزدی ارزش باالی ــربلند و زبان س
جایــگاه بســیار مهمــی مختــص آن اســت. در دیــن اســام نیــز بــا اســتناد 
بــر آیــه 30 ســوره مباركــه انبیــاء :»َو َجَعلَْنــا ِمــَن الَْمــاِء ُكلَّ َشــْيٍء َحــّي« 
در قــرآن كریــم، بــر باالتریــن درجــه اهمیتــی كــه یــک دیــن می توانــد 
بــه ایــن مــاده حیاتــی بدهــد تأكیــد شــده اســت. ایــن نیــروی طبیعــت 
هــم می توانــد زندگــی ببخشــد و هــم آن را بســتاند. قــرآن كریــم 
ــاد می كنــد، در مــورد تعبیــر  ــی از حضــرت یوســف ی هنگامــی كــه نکات
خــواب فرعــون و هفــت ســال فراوانــی نعمــت و هفــت ســال خشکســالی 
ــه  ــورت ك ــن ص ــه ای ــردازد. ب ــی می پ ــل تأمل ــارات قاب ــه اش ــی ب و قحط
قــرار اســت هفــت ســال زمیــن و آســمان بــه مــردم مصــر نعمــات فراوانــی 
ــا  ــن آن ه ــه از مهم تری ــار یکدیگــر -ك ببخشــند و عناصــر طبیعــت دركن
ــس از  ــد. پ ــم می زنن ــزی را رق ــن هفــت ســال حاصلخی آب می باشــد- ای
ایــن دوره وفــور نعمــت، هفــت ســال قحطــی و خشکســالی -كــم شــدن 
نــزوالت آســمانی و خشــک شــدن رود عظیــم نیــل- می آیــد. امــا حضــرت 
ــن بحــران  ــا ای ــه مواجهــه درســتی ب یوســف تدبیــری می اندیشــد كــه ب
ــه  ــت ك ــن اس ــت ای ــوان گرف ــه می ت ــه ای ك ــد. نتیج ــی می انجام طبیع
متولیــان امــور جوامــع و دولت هــا حقــی بــر توجیــه كمبــود آب و ســختی 
شــرایط ناشــی از آن ندارنــد. آنــان نمی تواننــد بــا مقصــر كــردن جریــان 
ــیده و در  ــه دوش كش ــد ب ــه بای ــاری ك ــود را از ب ــانه های خ ــت ش طبیع
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ــا  ــد. دولت ه ــی كنن ــر كارشــان پاســخگو باشــند، خال براب
ــاده،  ــرایط فوق الع ــرای ش ــی ب ــه حت ــتند ك ــف هس موظ

ــد. ــزی كنن ــالی، برنامه ری ــد خشکس مانن
ــده  ــران كنن ــران نگ ــی ای ــت آب ــه وضعی ــت ك دهه هاس
ــه  ــگان را ب ــدان و نخب اســت و توجــه بســیاری دغدغه من
ــز  ــرایط نی ــع ش ــه تب ــت. ب ــرده اس ــب ك ــئله آب جل مس
دولت هــای پیــش از انقــاب و پــس از آن، تدابیــر و فنــون 
ــه و در  ــر گرفت ــرایط در نظ ــت ش ــرای مدیری ــی ب مختلف
دســتور كارشــان قــرار دادنــد. از آنجایــی كــه آب تأثیــرات 
ــذارد،  ــی می گ ــرایط اجتماع ــاد و ش ــر اقتص ــتقیمی ب مس
ایــن تدابیــر نیــز زندگــی مــردم مناطــق بســیاری را تحــت 

تأثیــر خــود قــرار داده اســت.
ــی  ــرایط خاص ــل ش ــه دلی ــر، ب ــتان، ویژه ت ــتان خوزس اس
ــع  ــوم كل مناب ــک س ــدن ی ــرازیر ش ــد س ــه دارد -مانن ك
ــاهد  ــتان- ش ــه خوزس ــرزمین و جلگ ــه س ــران ب ــی ای آب
اســتفاده بســیار بــاال و نامتعــارف و آســیب زننده ای از 
ــاخه های  ــتان و سرش ــه ای از اس ــن حوض ــال آب بی انتق
ــژه »انتقــال آب بیــن  ــی آن اســت. در مــورد وی ــع آب مناب
ــم از زیســت محیطی،  حوضــه ای« ماحظــات بســیاری اع
ــرار  ــد مــورد توجــه ق اجتماعــی، اقتصــادی و امنیتــی بای

گیــرد. در ایــن راســتا اســتانداردها و رویکردهــای علمــی 
ــام  ــرای انج ــنجه هایی ب ــول و س ــه اص ــود ك ــه می ش ارائ
یــا عــدم انجــام چنیــن تدبیــری و چگونگــی انجــام 
بررســی ها  می دهــد.  قــرار  دولت هــا  روی  پیــش  آن 
ــت  ــوده، وضعی ــون- ب ــه اكن ــا ب ــه -ت ــه ك ــا هرچ و اجراه
نارضایتــی حاصــل از اجــرای طرح هــای انتقــال آب و 
عــدم رســیدگی بــه بخش هــای دیگــر نشــان از نقــص در 
ــت های  ــری در سیاس ــاح و بازنگ ــرورت اص ــا و ض طرح ه
اتخــاذ شــده می دهــد. شــکاف های اجتماعــی كــه بــا گــذر 
زمــان عمیق تــر می شــوند و خســارت های اقتصــادی 
ــال آب را  ــوند، مســئله انتق ــه می ش ــه فاجع ــر ب ــه منج ك
پیچیــده و پیچیده تــر كــرده اســت. اگــر توجــه مناســب و 
عالمانــه ای بــه بحــران ناشــی از سیاســت های نادرســت و 
مخــرب نشــود، مســئله بــه قــدری پیچیــده می شــود كــه 
ــد و  ــری می آفرین ــی دیگ ــی و اجتماع ــای امنیت بحران ه
ــگاهیان و  ــار دانش ــود. انتظ ــد ب ــش خواه ــا در پی فاجعه ه
ــفافیت در  ــئولین، ش ــنوای مس ــوش ش ــدان، گ دغدغه من
ــود اراده  ــا و وج ــت ها و عملکرده ــتگذاری ها، سیاس سیاس

ــران اســت. ــادی ای ــر اصــاح امــور و آب ب
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جلـگه جلـگه خشکخشک و بیابـان  و بیابـان سبزسبز

اصفهــان شــهری تاریخــی اســت كــه بنــای آن را بــه 
ــدادیان  ــله پیش ــاه از سلس ــومین پادش ــورث، س طهم
ــا  ــتانی ب ــه اس ــل ب ــون تبدی ــد و اكن ــبت داده ان نس
ــت.  ــده اس ــت ش ــر جمعی ــون نف ــج میلی ــش از پن بی
اصفهــان اســتانی در فــات مركــزی ایــران اســت كــه 
بــه واســطه رشــته كوه هــای اردســتان از كویــر لــوت 
ــور آب و  ــش از كش ــن بخ ــه در ای ــود ك ــدا می ش ج
ــن  ــی ای ــت جغرافیای ــم. موقعی ــی داری ــی بیابان هوای

ــت: ــد آورده اس ــوا را پدی ــوع آب و ه ــه ن ــه س منطق
 آب و هــواي بیابانــي؛ كــه شــمال شهرســتان نائیــن، 
ــا شــمال اردســتان را در  ــارك ت ــک و ان حوضــه بیابان
ــر مي گیــرد. مشــخصه ویــژه ایــن آب و هــوا تغییــر  ب
شــدید و ســریع درجــه حــرارت، كاهــش بــارش بــاران 

و وزش بادهــاي تنــد در طــول ســال اســت.
آب و هــواي نیمــه بیابانــی؛ كــه شهرســتان اصفهــان 
ــر مي گیــرد و خشــکي هــوا و كمــي بارندگــی  را در ب

از مشــخصات بــارز ایــن نــوع آب و هواســت. امــا وجــود 
رودخانــه زاینــده رود بــر روی آب و هــوای ایــن ناحیــه 

ــد. ــادل می كن ــت دارد و آن را متع ــر مثب تأثی
ــمت های  ــه قس ــرد؛ ك ــوب س ــه مرط ــوای نیم  آب و ه

ــرد. ــر مي گی ــان را در ب ــی اصفه ــوب غرب ــرب و جن غ
ــان  ــز، ابرهــای ســیاه در آســمان اصفه معمــوال در پایی
ــه  ــن منطق ــه در ای ــی ك ــا بادهای ــوند. ام ــر می ش ظاه
ــی  ــدم بارندگ ــا و ع ــدن ابره ــث پراكنده ش ــی وزد باع م
ــتان هایی  ــزء اس ــان ج ــی اصفه ــور كل ــه ط ــود. ب می ش
اســت كه میــزان بارندگــي ســالیانه در آن زیاد نیســت و 
متوســط ارتفــاع بــاران كــه از آبــان تــا اواخر اردیبهشــت 
ــارد بیــن ۱00 تــا ۱۵0 میلــي متــر  در ایــن شــهر مي ب
اســت. از آنجایــی كــه میــزان بــارش در مناطــق بیابانــی 
ــر و در مناطــق نیمــه  ــی مت ــر از 2۵0 میل ســاالنه كمت
بیابانــی ســاالنه كمتــر از ۵00 میلــی متــر تعییــن شــده 
اســت، پــس اصفهــان یــک منطقــه بیابانــی بــه حســاب 

4
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می آیــد.
خشــک شــدن رودخانــه زاینــده رود مربــوط بــه چنــد 
دهــه اخیــر نیســت، بلکــه چنــد قــرن اســت كــه مــردم 
اصفهــان نســبت بــه خشــک شــدن مکــرر ایــن رودخانه 
ــده رود در  ــی زاین ــکی های پیاپ ــتند. خش ــرض هس معت
ــه  ــال آب ب ــده انتق ــا ای ــد ت ــب ش ــار موج ــان قاج زم
ــتركی دارد  ــمه مش ــا كارون سرچش ــه ب ــده رود ك زاین
ــرای  ــده ب ــن ای ــه ای ــود. ك ــرح ش ــل مط ــا قب قرن ه
ــی مطــرح شــد. ــخ یعقوب ــاب تاری ــار در كت نخســتین ب

ــه در عهــد شــاه  )سانســون( ســفیر پادشــاه فرانســه ك
ــا اشــاره  ــز ب ــد نی ــان می   آی ــه اصفه ــوی ب ســلیمان صف
بــه خشــک شــدن زاینــده   رود در فصــل تابســتان، 
ــه آب  ــه ك ــر گرفت ــه ای را در نظ ــاه نقش ــد: ش می گوی
كارون را كــه رودخانــه بزرگــی در ۱2 فرســنگی بــاالی 
اصفهــان اســت و فقــط كوهــی آن را از زاینــده   رود جــدا 
می   ســازد بــه آن ملحــق كنــد. بــه نوشــته ســفیر پادشــاه 
فرانســه، »مســیو ژنــه« مهنــدس فرانســوی نیــز الحــاق 
آن هــا را بــر عهــده گرفتــه اســت. بــا ایــن حــال او خبــر 
ــت،  ــم وق ــکنی صدراعظ ــا كارش ــروژه ب ــه پ ــد ك می ده
ــه  ــرا ك ــود چ ــف می ش ــه، متوق ــان زنگن ــیخ علی خ ش
شــیخ علی خــان گمــان می كنــد در صــورت پــر شــدن 

زاینــده   رود، دیگــر محصــوالت او در كرمانشــاه و همــدان 
ــال  ــت. كار انتق ــد رف ــروش نخواه ــان ف ــازار اصفه در ب
ــدان  ــار چن ــوی و قاج ــد صف ــده رود در عه ــه زاین آب ب
پیشــرفتی نمی كنــد. اگرچــه در اوایــل مشــروطیت مردم 
»سده«)ســه ده( پیشــنهاد می كننــد كــه كار انتقــال آب 
ــان  ــارج آن را 200هزارتوم ــود و مخ ــه ش ــر گرفت از س
ــرا در  ــه اج ــز ب ــرح نی ــن ط ــا ای ــد، ام ــرآورد می كنن ب
نمی آیــد. بــا ایــن حــال ســرانجام در ســال ۱32۷ 
هجــری شمســی كلنــگ تونــل كوهرنــگ بــه زمیــن زده 
می شــود و در 2۴ مهــر ۱332 شمســی نخســتین تونــل 

ــود. ــاح می ش ــده رود افتت ــه زاین ــال آب ب انتق
بــا توجــه بــه اینکــه بحــث ســر آب در اصفهــان قدمتــی 
طوالنــی دارد، امــا مســئولین پیــش از انقــاب اســامی 
ــادی دارد، در  ــه آب زی ــاز ب ــه نی ــنگین را ك ــع س صنای
اصفهــان قــرار دادنــد و مســئولین فعلــی كشــور هــم بــه 
ــرای ایــن صنایــع پرمصــرف در میــزان  جــای فکــری ب
ــه كارون  ــتر از رودخان ــال آب بیش ــال انتق ــه دنب آب، ب
ــد  ــک راه جدی ــاد ی ــال ایج ــه دنب ــر روز ب ــتند و ه هس

ــرای آن. ب
آورد طبیعــی رود زاینــده رود حــدود ۸00 میلیــون متــر 
ــرای  ــز ب ــادی نی ــای زی مکعــب در ســال اســت. طرح ه
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ــا  ــال آب كــه ب ــی طرح هــای انتق ــا مطالعــه اســت. دب ــا در حــال اجــرا ی ــال آب از حوضــه كارون اجــرا شــده ی انتق
مخالفت هایــی روبــرو اســت، بنــا بــر آمارهــای رســمی وزارت نیــرو بــه شــرح زیــر اســت. گفتنــی اســت ایــن آمارهــا 
در معــرض تغییــرات هســتند. از ســوی دیگــر برخــی كارشناســان، آمارهــای رســمی انتقــال آب از حوضــه كارون را 

ــد. ــال آب واقعــی می دانن ــر از انتق نادرســت و كمت

طرح های در حال بهره برداریطرح های در حال بهره برداری
تونل كوهرنگ ۱ -از كارون به زاینده رود- 323 میلیون متر مکعب
تونل كوهرنگ 2 -از كارون به زاینده رود- 32۶ میلیون متر مکعب
تونل چشمه لنگان -از دز به زاینده رود- ۱20 میلیون متر مکعب

تونل خدنگستان -از دز به زاینده رود- ۸۴ میلیون متر مکعب، قطر تونل: سه و دو دهم متر
طرح انتقال آب یزد -از زاینده رود به یزد- ۶0 میلیون مترمکعب )دبی طراحی ۹۸ میلیون مترمکعب بوده است.(

طرحهای در حال ساختطرحهای در حال ساخت
تونـل كوهرنـگ 3 -از كارون بـه زاینـده رود- 2۵3 میلیـون متـر مکعب )آمـار قدیمی تر ۱20 میلیون متـر مکعب اعام 

شـده بود.(
طـرح بهشـت آبـاد -از كارون بـه زاینـده رود- ۵۸0 میلیـون متر مکعـب )طراحی و سـاخت تونل بر مبنـای انتقال یک 

میلیارد متـر مکعب آب می باشـد.(
طـرح ونک-سـولگان -از كارون بـه رفسـنجان و كرمـان- 3۴3 میلیون متر مکعـب )دبی اولیه 200 میلیـون متر مکعب 

اعام شـده بود.(

طرح های در حال مطالعه
سد و تونل گوكان -از كارون به زاینده رود- 200 میلیون متر مکعب )آمار بروز شده ۵2۵ میلیون متر مکعب(

سد شهید -از كارون به آباده-نجف آباد )استان فارس و حوضه زاینده رود(- ۶0 میلیون متر مکعب
سد بیده و تونل ماربر -از كارون به آباده-نجف آباد )استان فارس و حوضه زاینده رود( 230 میلیون متر مکعب

سد و تونل پشندگان -از كارون به زاینده رود- 2۴۵ میلیون متر مکعب
سد و تونل یان -از كارون به زاینده رود- ۱۶۵ میلیون متر مکعب

رود كارون بــا درازای ۹۵0 كیلومتــر، طوالنی تریــن رود ایــران اســت. آب آشــامیدنی اهــواز از رودخانــه كارون تأمیــن 
می شــود. عــاوه بــر اهــواز، شــهرهای شوشــتر، مسجدســلیمان، خرمشــهر و ایــذه در حاشــیه ایــن رود قــرار دارنــد. 
ــرق مصرفــی، دارای مواهــب دیگــری نیــز  ــه غیــر از تأمیــن آب آشــامیدنی، كشــاورزی و تولیــد ب ــه كارون ب رودخان
اســت. از جملــه بســتر مناســبی بــرای جــذب ســرمایه گذاری و ایجــاد مکان هــای تفریحــی پررونــق و نیــز حمــل و 
نقــل كاال هســت؛ بــه علــت آن كــه از طریــق آن می تــوان كاالهــای تجــاری و صادراتــی ایــران را بــا اســتفاده از حمــل 

و نقــل آبــی، از اهــواز و حتــی شوشــتر تــا بنــادر بین المللــی خوزســتان ماننــد خرمشــهر و آبــادان منتقــل كــرد.
ــران اســت كــه توســط ســازمان میــراث فرهنگــی در 20 بهمــن ۱3۸۹ در  رود كارون ۱۱۷ اُمین میــراث طبیعــی ای
فهرســت میــراث طبیعــی ایــران قــرار گرفــت. امــا رودخانــه كارون امــروز دیگــر هماننــد گذشــته بــا آب فــراوان جــاری 

نیســت كــه بخواهنــد بــا انتقــال آب زندگــی اهالــی اســتان خوزســتان را بــه خطــر بیاندازنــد.



بســیج دانشــجویی دانشــگاه
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پــس از قرائــت قــرآن كریــم و هم خوانــی ســرود ملــی، نشســت 
بــا طرح ســؤال توســط آقــای حســین كاهــوكار، نماینده بســیج 
ــه تنش هــای  دانشــجویی آغــاز شــد. ایشــان ابتــدا اشــاره ای ب
آبــی اخیــر كردنــد و از دلیــل تصمیمــات غیركارشناســی كــه 
منجــر بــه اتفاقــات اخیــر شــد، پرســیدند؛ چــرا از دهــه هفتــاد 
تصمیــم گرفتــه شــد كــه كارخانجــات اصلــی و صنایــع حیاتــی 
ــل  ــه دالی ــر ب ــود؟ اگ ــل ش ــران منتق ــزی ای ــات مرك ــه ف ب
امنیتــی ایــن اتفــاق افتــاده اســت، آِیــا بــه هزینه هــای زیســت 
ــه  ــن نکت ــه ای ــا ب ــر شــده؟ آی ــم فک ــن مســئله ه محیطــی ای
توجــه شــده كــه ایــن صنایــع، آب مــورد نیــاز خــود را بایــد از 
كجــا تأمیــن كننــد؟ آیــا ایــن تصمیــم غیركارشناســی نیســت- 
ــد  ــه ۸0 درص ــی- ك ــائل امنیت ــن مس ــر گرفت ــا در نظ ــو ب ول
صنایــع و كارخانجــات اصلــی كشــور در مناطــق بــه اصطــاح 
ــن مســائل  ــه ای ــر ب ــی اگ ــی هســتند؟ حت ــی از نظــر آب بحران
توجــه شــده باشــد، فــرض كنیــم كــه آب مــورد نیــاز هــم از 
طریــق انتقــال آب بیــن حوضــه ای رخ دهــد، آیا اســتانداردهای 
ــال آب  ــع شــده اند كــه انتق ــی یونســکو هــم مدنظــر واق جهان
بیــن حوضــه ای تنهــا بــرای مســائل بســیار ضــروری، بــه مقــدار 
ــوز داده  ــخت مج ــیار س ــرایط بس ــت ش ــدك و تح ــیار ان بس
ــع زیرزمینــی و  ــا برداشــت بیــش از حــد از مناب می شــوند؟ آی
رودخانه هــا هــم توجیه پذیــر هســتند؟ آیــا ایــن فرونشســت ها 

در مناطــق فاتــی و افــت بســیار زیــاد كیفیــت آب شــرب 
ــات  ــر از تصمیم ــزی غی ــه چی ــتان نتیج ــتان خوزس در اس
غیركارشناســی اســت؟ اینکــه اســتانداری بیایــد بگویــد ما با 
مشــکل تأمیــن آب شــرب مواجــه هســتیم، تنش زا نیســت؟ 
ــا  ــن تنش ه ــل از ای ــی حاص ــل های اجتماع ــن گس همچنی
ــان  ــه ســمت كرم ــا ب ــی م ــع آب ــد مناب ــا بگوین ــه یزدی ه ك
ــه ســمت  ــا ب ــی م ــع آب ــد مناب مــی رود، اصفهانی هــا می گون
ــتانی ها  ــاری و خوزس ــال و بختی ــار مح ــی رود، چه ــزد م ی
ــان و  ــات مركــزی و اصفه ــه ســمت ف ــد آبمــان ب می گوین
یــزد مــی رود. آیــا الگــوی كشــت و آمایــش ســرزمینی كــه 
در تمامــی دنیــا اجــرا می شــود مدنظــر واقــع شــده؟ چقــدر 
مــا ســعی كردیــم صنعــت كشــاورزی را بهینه ســازی كنیــم؟ 
ــؤال  ــم؟ و س ــاده كنی ــاری را پی ــن آبی ــای نوی ــا روش ه ی
ــن اســت كــه نقــش  دیگــری هــم كــه مطــرح می شــود ای
ــود و  ــه ب ــا چ ــن تنش ه ــتان در ای ــزرگان اس ــگان و ب نخب
ــدگان اســتان  ــا مجمــع نماین ــد؟ آی ــری كردن ــا مطالبه گ آی
ــای  ــت تنش ه ــه وضعی ــی ب ــن واكنش ــتان كوچکتری خوزس

ــرو داشــتند؟ ــر نی ــای وزی ــی و برنامه ه آب
ــی  ــای آب ــاره تنش ه ــی درب ــدی قمش ــر مه ــه دكت در ادام
صحبــت كردنــد. ایشــان توضیــح دادنــد كــه تنش هــای آبــی 
حدود ۱0 ســال اســت كه شــروع شــده اســت. دكتر قمشــی 
همچنیــن اشــاره كردنــد كــه بشــر حــدود 200 ســال اســت 
كــه تجربــه انتقــال آب بیــن حوضــه ای را دارد ولــی متوجــه 
ــوده و  ــق ب ــه ناموف ــن تجرب ــوارد ای ــر م ــه در اكث ــدند ك ش
بــه همیــن دلیــل تحقیــق كردنــد و یکســری فاكتــور هایــی 
ــد. طبــق آمــار، باالتریــن درصــد انتقــال  را اســتخراج كردن
آب بیــن حوضــه ای بــرای تأمیــن آب شــرب بــوده )حــدود 
ــه  ــرای تأمیــن آب كشــاورزی ب ۴3 درصــد( و انتقــال آب ب
نــدرت رخ داده اســت. )حــدود ۱0 درصــد( و دلیــل آن هــم 
واضــح اســت. زیــرا از نظــر اقتصــادی نمی صرفــد و منطقــی 
ــه  نیســت و حتــی تأمیــن آب نیروگاه هــای برقــی بســیار ب

ــت. ــر اس صرفه ت
ایشــان خاطــر نشــان كردنــد كــه دیدگاه هــای 
مختلفــی بــرای مدیریــت منابــع آبــی در دنیــا وجــود 

ــل  ــاه 1400، در مح ــوم آذرم ــنبه س در روز چهارش
آمفــی تئاتــر دانشــکده کشــاورزی، اولیــن نشســت 
ــع آب در  ــت مناب ــوع »مدیری ــا موض ــی ب تخصص
کشــور و راهکارهــای موجــود« بــه میزبانــی بســیج 
دانشــجویی دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز برگــزار 
گردیــد. میهمانــان نشســت شــامل آقایــان؛ آیــت اهلل 
حیــدری آل کثیــر نماینــده مــردم خوزســتان 
ــیدکریم  ــر س ــری، دکت ــرگان رهب ــس خب در مجل
حســینی نماینــده مــردم اهــواز و بــاوی در مجلــس 
ــت  ــی ریاس ــدی قمش ــر مه ــامی و دکت ــورای اس ش
دانشــکده مهندســی آب و محیــط زیســت و اســتاد 

ــود. ــی آب ب مهندس

گــزارش تفصیلی نشســت
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ــی  ــدگاه اكوهیدرولوژیک ــا، دی ــن دیدگاه ه ــی از ای دارد. یک
ــده  ــع نش ــر واق ــری مدنظ ــع بش ــه در آن مناب ــد ك می باش
اســت و تنهــا اكوسیســتم حوضــه آبــی اهمیــت دارد و 
ــه  ــت، بلک ــط اس ــه ای غل ــن حوض ــال آب بی ــا انتق ــه تنه ن
سدســازی هــم اشــتباه اســت و ســیاب بایــد مســیر خــود 
را طــی كنــد. ایــن دیــدگاه در دنیــای امــروز منســوخ شــده 
ــی اســت  ــر اســاس تجــارب جهان ــدی ب ــدگاه بع اســت. دی
ــق  ــت و طب ــال اجراس ــا درح ــر در دنی ــال حاض ــه در ح ك
آن عــاوه بــر اهمیتــی كــه بــه محیــط زیســت داده شــده 
اســت، منافــع انســانی هــم مدنظــر واقــع شــده اســت. ایــن 
دیــدگاه مجــوز انتقــال آب بیــن حوضــه ای را می دهــد ولــی 
ــن اســت كــه حوضــه  ــا شــرایط خــاص. اولیــن شــرط ای ب
مبــدأ در آینــده بــه هیــچ وجهــی دچــار كــم آبــی نشــود و 
حتــی احتمــال آن هــم نبایــد وجود داشــته باشــد. همچنین 
تأكیــد شــدیدی هــم بــر شــفافیت پروژه هــا شــده اســت. بــه 
نحــوی كــه مــردم مبــدأ و مقصــد بایــد از تمامــی جزئیــات 
ــند  ــته باش ــاع داش ــه ای اط ــن حوض ــال آب بی ــروژه انتق پ
و بــرای مــردم اثبــات شــود آبــی 
ــرای  ــود ب ــل می ش ــه منتق ك
كار  بــه  مصارفــی  چــه 
ــود  ــکل كمب ــی رود و مش م
آب در مبــدأ ایجــاد نخواهــد 
ــت  ــط زیس ــه محی ــد و ب ش
هــم آســیبی وارد نخواهــد 
ــه  ــدگاه گفت ــن دی ــد. در ای ش
شــده كــه حتــی اگــر 
تمامی شــرایط 
فوق از نظر 

كارشناســی اثبــات شــدند ولــی مــردم قانــع نشــدند، آن را 
ــه  ــی دارد ك ــای اجتماع ــه هزینه ه ــرا ك ــد! چ ــام ندهی انج
ــه ای  ــن حوض ــال آب بی ــت انتق ــتر از منفع ــررش بیش ض
ــه وزارت  ــص ب ــران مخت ــم در ای ــی ه ــک دیدگاه اســت. ی
ــم.  ــه آب داری ــر ب ــی براب ــوان دسترس ــت عن ــت تح نیروس
ــزی ۴۷  ــات مرك ــود ف ــه می ش ــدگاه گفت ــن دی ــق ای طب
درصــد جمعیــت كشــور را دارد ولــی 20 درصــد آب كشــور 
را دارد و اعتقــاد دارنــد كــه آب بایــد مثــل شــبکه بــرق در 
تمامــی كشــور برابــر باشــد. ایــن دیــدگاه كامــا اشــتباه و 
ــول  ــل قب ــا قاب غیركارشناســی اســت و در هیــچ جــای دنی
نیســت. ایــن دیــدگاه ماننــد ایــن اســت كــه بگوییــم چــرا 
ــی مثــا در  تنهــا در شــمال كشــور جنــگل وجــود دارد ول
ــم  ــمال ك ــای ش ــس از جنگل ه ــم؟ پ ــگل نداری ــان جن بیاب
ــم.  ــاد كنی ــگل ایج ــان جن ــم در بیاب ــاش كنی ــم و ت كنی
هیــچ كشــوری ایــن دیــدگاه را نــدارد و هیــچ كشــوری ایــن 
ــا اینکــه  حركــت را انجــام نمی دهــد. متأســفانه در ایــران ب
دیــدگاه تجــارب جهانــی منطبــق بــا برنامــه چهــارم توســعه 

ــود. ــل نمی ش ــه آن عم ــع ب ــی در واق ــد ول می باش
نیــز دكتــر قمشــی اشــاره كردنــد كــه طبــق محاسبه شــان، 
ــاد  ــد ایج ــدر درآم ــه ای چق ــن حوض ــال آب بی ــا انتق ــا ب م
می كنیــم. اگــر بخواهیــم در حوضــه مقصــد گنــدم بکاریــم، 
خریــد تضمینــی گنــدم در ســال هــزار و چهارصد بــه مقدار 
پنــج هــزار تومــان می باشــد. بــه ازای هــر متــر مکعــب آب 
ــس  ــم، پ ــد كنی ــدم تولی ــرم گن ــم هشــتصد گ ــا می توانی م
ــر  ــان و اگ ــزار توم ــار ه ــص چه ــورت ناخال ــود بص می ش
قیمــت نهاده هــا را هــم كــم كنیــم، می شــود دوهــزار 
تومــان. حــاال هزینــه هــر متــر مکعــب انتقــال آب چقــدر 
اســت؟ هشــت هــزار و پانصــد تومــان. یعنــی ما عما هشــت 
هــزار تومــان هزینــه می دهیــم بــرای ســود دوهــزار تومانــی! 

متأسفانه در ایران با اینکه دیدگاه 
تجارب جهانی منطبق با 

برنامه چهارم توسعه 
می باشد ولی در واقع به آن عمل نمی شود.
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اگــر الاقــل ایــن انتقــال آب صرفــه اقتصــادی داشــت شــاید 
ــود! حــال چــرا ایــن هشــت هــزار تومــان  ــر ب قابــل توجیه ت
ــود  ــت داده می ش ــول نف ــون از پ ــود؟ چ ــاس نمی ش احس
ــم  ــج ه ــدم برن ــای گن ــر ج ــی اگ ــت. حت ــوس نیس و محس
ــب آب، دویســت و پنجــاه  ــر مکع ــر مت ــه ازای ه ــم، ب بکاری
ــت  ــود. قیم ــد می ش ــوب تولی ــان خ ــج در راندم ــرم برن گ
مثــا برنــج لنجــان اصفهــان امســال چقــدر اســت؟ ســی و 
هشــت هــزار تومــان، پــس بــه ازای هــر مترمکعــب چقــدر 
ســود می كنیــم؟ نــه هــزار تومــان بصــورت ناخالــص و اگــر 
نهاده هــا را هــم كــم كنیــم می شــود چهــار هــزار الــی چهــار 
ــاز هــم در كل متضــرر هســتیم. هــزار و پانصــد تومــان و ب

ــر حوضــه ای  ــه ه ــد ك ــر نشــان كردن ــر خاط ایشــان در آخ
ــی خــود آن حوضــه توســعه  ــا ظرفیــت آب ــد متناســب ب بای
داشــته باشــد و دنــدان طمــع بــه دیگــر حوضه هــا نداشــته 
باشــد. در آب شــرب و صنعــت مشــکلی ایجــاد نخواهــد شــد 
ولــی بــرای آب كشــاورزی بایــد متناســب بــا ظرفیــت آبــی 
حوضــه فعالیــت كــرد، همــان كاری كــه تمــام دنیــا در حــال 

انجــام آن اســت.
پـس از صحبت هـای کارشناسـی دکتر قمشـی، آیت اهلل پـس از صحبت هـای کارشناسـی دکتر قمشـی، آیت اهلل 

حیـدری هـم نکاتی را بیـان کردند.حیـدری هـم نکاتی را بیـان کردند.
ــد مــا از وزارت نیــرو  آیــت اهلل حیــدری خاطــر نشــان كردن
ــردم.  ــه م ــه علی ــد ن ــردم كار كن ــرای م ــه ب ــم ك ــع داری توق
ــد  ــرا س ــم چ ــرو بپرس ــئول وزارت نی ــان مس ــه از ف اینک
بــاالی رود كرخــه می خواهیــد بزنیــد و آیــا می دانیــد 

چــه عواقبــی بــرای مــردم خوزســتان دارد؟ و مســئول 
مربوطــه جــواب دهــد كــه فاجعــه ایجــاد خواهــد كــرد ولــی 
ــا  ــا ب ــت! و م ــتور داده اس ــان دس ــون رییس م ــم چ مجبوری
ایجــاد ســد باعــث ایجــاد اشــتغال شــدیم. بنــده هــم جــواب 
دادم مگــر خوزســتان بیــکار نــدارد كــه بــرای رفــع بیــکاری 
در اســتانی دیگــر مــردم خوزســتان را بدبخــت كنیــد؟ 
رییــس جمهــور دولــت گذشــته در 2۵ دیمــاه ســال ۱3۹۹ 
در ســفری كــه بــه اســتان خوزســتان داشــتند گفتنــد كــه 
طبــق مصوبــه شــورای عالــی آب كشــور، انتقــال هرگونــه آب 
ــرب.  ــرای ش ــر ب ــت مگ ــوع اس ــاخه های كارون ممن از سرش
ــم و آدم  ــه عال ــت؟ هم ــن اس ــب ای ــت مطل ــا اآلن واقعی آی
می داننــد كــه ایــن حــرف دروغ اســت و عمــده آب منتقــل 
ــت و  ــاورزی اس ــبز و كش ــای س ــت و فض ــرای صنع ــده ب ش
مقــدار كمــی هــم بــرای آنکــه دروغ نباشــد بــرای مصــارف 
آب شــرف اســت. بــه نــام شــرب ولــی بــرای مصــارف دیگــر!

نکتــه دیگــر ایــن كــه ایشــان اشــاره كردنــد، زمیــن بســیار 
ــدر  ــد مق ــت. خداون ــتان اس ــه ای خوزس ــز و جلگ حاصلخی
كــرده و مســیر رودهــای دز، كارون و كرخــه بصــورت طبیعی 
بــه ســوی خوزســتان اســت. یــک ســوم آب طبیعــی كشــور 
ــراوان  ــن آب ف ــرازیر اســت و همی ــتان س ــه ســوی خوزس ب
ــرای كشــاورزی  و شــیرین باعــث ایجــاد زمینــی اســثنائی ب
ــه ای  ــن جلگ ــور چنی ــای كش ــچ ج ــه در هی ــت ك ــده اس ش
وجــود نــدارد. مقــام معظــم رهبــری ســال ۱3۷۵ فرمودنــد 
ــرای  ــتان ب ــود در خوزس ــاد ش ــد آب ــار بای ــون هکت دو میلی
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كشــاورزی. اســتان خوزســتان بــاالی ســه میلیــون ظرفیــت 
دارد ولــی ایــن طــرح دو میلیــون هکتــار كشــاورزی در زمان 
هاشــمی رفســنجانی بــه هشــتصد هــزار هکتــار و در زمــان 
دولــت خاتمــی بــه پانصــد و پنجــاه هــزار هکتــار بــدل شــد. 
-پنجــاه هــزار هکتــار طــرح هــم مــال اســتان ایــام شــد- 
پــس عمــا شــد پانصــد هــزار هکتــار. تــازه ایــن پانصــد هزار 
هکتــار هــم فــاز اولــش تمــام شــد ولــی بــرای فــاز دوم آن 
هیــچ آبــی تخصیــص نداده انــد و بــا اینکــه خــود وزیــر نیــرو 
شــخصا مکاتبــه كردنــد ولــی در عمــل هیــچ اتفاقــی نیافتــاد. 
یعنــی عمــا از آن طــرح دومیلیونــی مقــام معظــم رهبــری 
حــدود دویســت هــزار هکتــار آن عملــی شــده اســت، حــدود 
ــال  ــر انتق ــا بخاط ــن ظرفیت ه ــی ای ــس تمام ــد. پ ده درص
آب از دســت رفتــه و ایــن طــرح انتقــال آب بیــن حوضــه ای 
جــز ضــرر و بدبختــی بــرای مــردم خوزســتان و كشــور هیــچ 

چیــز دیگــری نداشــته اســت.
ــوری،  ــت جمه ــن از ریاس ــرگان همچنی ــس خب ــو مجل عض
ــرو تقاضــا  ــورای اســامی و مســئولین وزارت نی ــس ش مجل
داشــتند كــه در ایــن طــرح تجدیدنظــر شــود. عدالــت 
ایجــاب می كنــد كــه جلــوی ایــن تصرفــات افسارگســیخته و 
غیرقانونــی گرفتــه شــود. همانطــور كــه دكتــر قمشــی اشــاره 
كردنــد عمــا بــرای آنکــه كشــاورزان بــرای هــر مترمکعــب 
دوهــزار تومــان ســود كننــد دولــت بایــد هشــت هزارتومــان 
ــرای یــک  ــه تحمیلــی ب ــد یاران ــت بای ضــرر كنــد. چــرا دول
ــن  ــوند؟ ای ــروم ش ــتان ها مح ــه اس ــردازد و بقی ــتان بپ اس

ــت! ــی اس ــن بی عدالت عی

ــد  ــان می گوین ــه آقای ــد ك ــاره كردن ــدری اش ــت اهلل حی آی
خوزســتان آب اضافــی دارد و آب اضافــی را بــه خلیــج فــارس 
ــق  ــن آب ح ــه ای ــی ك ــد! در حال ــدر می ده ــتد و ه می فرس
ــل  ــن آب منتق ــر ای ــارس اســت و اگ ــج ف ــی خلی ــه طبیع آب
نشــود و مســیر طبیعــی خــود را طــی نکنــد عواقــب زیســت 
محیطــی دارد. خلیــج فــارس هــم انتقــام خــودش را از مــردم 
خوزســتان گرفــت و بــا غلبــه آب شــور دریــا بــر آب شــیرین، 
ــا  ــادان و خرمشــهر و شــادگان ب ــا نخــل در آب اآلن میلیون ه

آب شــور خشــک شــدند.
ــن  ــگار از قوانی ــان ان ــد: آقای ــد كردن ــه تأكی ــان در ادام ایش
طبیعــی جــزر و مــد و غلبــه آب شــور دریــا بــر آب شــیرین 
ــد!  ــه جــان یکدیگــر افتاده ان ــر نداشــتند! اســتان ها ب رود خب
وحــدت ملــی خدشــته برداشــته اســت ولــی آقایــان مســئول 
انــگار نمی داننــد كــه دنبــال منافــع آمریــکا و انگلیــس 
ــش  ــت را پی ــه عدال ــم ك ــئولین می خواهی ــتند! از مس هس

ــد. بگیری
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چرا دولت باید یارانه تحمیلی برای 
یک استان بپردازد و بقیه

استان ها محروم شوند؟
این عین

 بی عدالتــــی
        است!



بســیج دانشــجویی دانشــگاه
ـــواز ـــران اهــ شهیـــدچمــــ
1400 دی مــاه  ســوم  هفتــۀ 
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در آخــر نماینــده شــورای اســامی، ســیدكریم حســینی اشــاره 
كــرد: از اولویت هــای مــا همیشــه ایــن مســئله بــوده و در دولــت 
قبــل مــا بیشــتر تــاش و بیشــترین اســتفاده از ابزارهــای قانونی 
ــتفاده  ــتیضاح اس ــی اس ــر و حت ــؤال، تذك ــی س ــی یعن نمایندگ
كردیــم و مــا جلوگیــری كردیــم از طرح هــای انتقــال آبــی كــه 

جلــوی میــز رییــس جمهــور و وزارت نیــرو بــود.
ــه  ــم ك ــود را می كنی ــاش خ ــام ت ــم تم ــن اآلن ه ــا همی م
ــکل آب  ــار مش ــه دچ ــم چراك ــا را بگیری ــن طرح ه ــوی ای جل
شــرب هســتیم. حــدود هفتصــد روســتا در تأمیــن آب شــرب 

ــوند. ــن می ش ــر تأمی ــا تانک ــتند و ب ــرو هس ــکل روب ــا مش ب
در آخــر یکــی از دانشــجویان ایســتاد و خطــاب بــه ســید كریــم 
ــورای  ــس ش ــاوی در مجل ــواز و ب ــردم اه ــده م ــینی نماین حس
اســامی گفــت: شــما كــه نماینــده مــردم هســتید حتــی نرفتید 
حــرف بزنیــد! بــرای ایــن وزیــر نیــروی پیشــنهادی نماینــدگان 
مختلفــی رفتنــد اظهــار نظــر كردنــد ولــی نمایندگان خوزســتان 
حتــی حــرف هــم نزدنــد. ولــی در اســتان كــه می آییــد ناگهانــی 
فــاز مطالبه گــری می گیریــد و منتقــد می شــوید! چــرا در 
ــل  ــت قب ــم؟ در دول ــا نمی بینی ــی را م ــن حاالت ــس چنی مجل
هــم بــا اینکــه آیــت اهلل حیــدری مبــارزه می كردنــد و در نمــاز 
جمعــه گــزارش می دادنــد ولــی خبــری از نماینــدگان مجلــس 
ــم  ــم. دور ه ــدرت می دیدی ــه ن ــانه ای ب ــش رس ــود و واكن نب
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ــی  ــود ول ــان می ش ــکات بی ــه مش ــویم هم ــع می ش ــه جم ك
ــد. در  ــکوت می كنن ــه س ــویم هم ــارج می ش ــه خ ــتان ك از اس
ــده  ــد تمامــی شــبکه ها پخــش زن خوزســتان كــه ســیل می آی
ــچ  ــچ كســی هی ــود هی ــه می ش ــالی ك ــی خشکس ــد ول می كنن
ــام  ــچ كاری انج ــم هی ــده ه ــان نماین ــد و آقای ــی نمی زن حرف

نمی دهنــد.
در جــواب آقــای ســیدكریم حســینی گفتنــد: بــه ایــن صورتــی 
ــش در  ــه پی ــن هفت ــده همی ــد نیســت و شــخص بن ــه گفتی ك
مجلــس بــه ایــن مســئله متذكــر شــدم. كلیپــش هــم موجــود 
اســت. مــا حتــی بــا نماینــدگان اســتان های مجــاور هــم جلســه 
ــه  ــت. اینک ــود اس ــم موج ــات ه ــات آن جلس ــم و مکاتب گرفتی
ــده  ــار نظــر نشــد، بن ــرو اظه ــر نی ــاره وزی ــد چــرا درب می گویی
بــه شــما بگویــم كــه رأی مخالــف دادیــم و اســناد هــم موجــود 
اســت. هشــت نفــر هــم بــرای اظهــار مخالفــت ثبــت نــام كردند 
ــد از  ــی خــب شــرایط دارد. بای ــم موجــود اســت ول و ســند ه
بیــن نماینــدگان دو نفــر مخالــف باشــد و آن هــم بــا قیــد قرعــه 
و در واقــع قرعــه كشــی می شــود و نماینــدگان آمــاده صحبــت 
بودنــد و در جاهایــی هــم كــه نیــاز بــه قرعــه نبــود موضــوع را 
ــن  ــا از معاونی ــا دو ت ــدگان ب ــا مجمــع نماین ــد. م مطــرح كردن
ــر جلســه  ــای مخب ــی و آق ــای رضای ــی آق ــور یعن رییــس جمه

داشــتیم و ایــن موضوعــات را مطــرح كردیــم.
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