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پي�ش از اين دفات�ر وزارت
ني�رو نامههاي�ي درياف�ت
ميكردن�د از كش�اورزان ب�ا اي�ن
مضمون كه پس از س�اخت سد در
باالدست چاه و قناتشان خشكيده
و انتظ�ار رس�يدگي داش�تند از
دستگاهي كه خود عامل خشكيدن
چ�اه و قناتش�ان ب�ود .اگ�ر
تصميمگي�ري ب�ا كش�اورزان و
خب�رگان مولد بومي بود بنا به درك
ماهوي از بومشناختي منطقه هرگز
نميگذاشتند كار به چنين بحراني
بكشد

براي درياچه اروميه
نسخههاي گرانقيمت نپيچيم

كه وزارتخانههاي كنوني با ساختار فعلي
نميتوانند انجام دهند.

احياي درياچه اروميه از لحظه آغاز به كار دولت يازدهم به يكي از اولويتهاي نخست مديريت اجرايي كشور
تبديل شد .با اينكه برخي از كارشناسان به طور كلي نجات درياچه را غيرممكن ارزيابي ميكردند و گاه صحبت از
اين بود كه بايد باقي مانده درياچه را هم خشكاند و با جمعآوري نمك صنعتي و مواد معدني بستر آن را به پارك
ط زيست كمر همت به احياي درياچه بست و نخستين گام
ملي اروميه تبديل كرد ،دولت و سازمان حفاظت محي 
نيز تش�كيل «كارگروه نجات درياچه اروميه» بود .راهبري اين كارگروه ويژه نيز عيس�ي كالنتري وزير كشاورزي
دولت اصالحات و تحصيلكرده كشاورزي دانشگاه اروميه است كه بهطور مستقيم زير نظر رئيسجمهوري فعاليت
دارد تا جنبههاي فرابخشي و فرا وزارتي كارگروه حفظ شود .با اين همه هنوز بسياري از پژوهشگران حوزه آب
به ساختار كارگروه ،برنامهها يا اساس ًا امكانپذير بودن احياي درياچه اروميه به ديده ترديد مينگرند .اگرچه
عيس�ي كالنتري در تازهترين خبرها نيز اعالم كرد :بس�ته پيش�نهادي احياي درياچه اروميه خردادماه سال
جاري تقديم دولت ميش�ود و هنوز عم ً
ال چيزي براي نقد روي ميز نيس�ت ،روزنامه ايران از تضارب آرا و درج
ديدگاههاي كارشناسان و منتقدان استقبال ميكند .نوشته پيشرو نيز به قلم فاطمه ظفرنژاد پژوهشگر آب و
توسعه پايدار با همين رويكرد منتشر ميشود.
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 ëآسيبشناس�ي راهكاره�ا و
تصميمها
 -1طرح انتقال آب درياي خزر نش��ان
ميدهد كه كارگروه دركي از بومشناسي و
شرايط اقليمي ،اجتماعي ،حقوقي و ماهيت
منابع طبيعي و زيست بوم ندارد يا ساختار
نادرست آن اجازه نميدهد سره و ناسره از
هم جدا شود.
 -2ام��روز تقريب��اً هم��ه ميدانند كه
ساخت ميانگذر روي اروميه كاري پرهزينه
و با اثرات ناس��ازگار بر بومشناسي درياچه
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 ëآسيبشناسي مش�كالت درياچه
اروميه
آسيبشناسي مشكالت درياچه اروميه
نش��ان ميدهد كه بح��ران در پارك ملي
اروميه همانگونه كه س��الها پيش در دفتر
فني آب پيشبيني ش��ده بود از مديريت
نادرس��ت آب در  6 -7ده��ه گذش��ته و
تمركز آن بر مديريت سازهاي و سدسازي
سرچشمه ميگيرد .سدسازي افراطي حتي
پس از پيدايش بحران در پارك ملي اروميه
علي رغم اعالم توقف آن ،ادامه يافت.
در حوض��ه كوچ��ك اروميه  56س��د
س��اخته شده 9 ،س��د در دست ساخت و
 39سد در دست مطالعه است .سدسازي
درياچه را خش��كاند همانگونه كه دو رود
مه��م س��يحون و جيحون با سدس��ازي
خش��كيدند و آرال بزرگترين درياچه آب
شيرين جهان خش��كيد .بايد به اين چند
پرسش پاسخ داد:
تغيير معن��يداري چنين آش��كار كه
درياچه به اين بزرگي را بخش��كاند چرا در
آمار بارندگي كش��ور در  10سال گذشته
ديده نميشود؟
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تش��كيل «كارگ��روه نج��ات درياچه
اروميه» ،از مصوبات نخستين نشست هيأت
وزيران در  ۲۷مرداد  1392و خبري خوش
براي همگان بود .در اين جلس��ه مقرر شد
كارگروه با مس��ئوليت وزارت نيرو ،كشور،
جهاد كش��اورزي و رئيس سازمان محيط
زيس��ت و نيز نماينده معاونت برنامهريزي
و نظارت راهبردي دولت تش��كيلش��ود
و ظرف دو م��اه راهكارهاي نجات درياچه
اروميه را تدوين و براي تصميمگيري نهايي
به دولت ارائه دهد.
برگزاري نشس��ت كارگروه در سازمان
محيط زيس��ت در  23بهم��ن  92پس از
 6ماه ،و معرفي دبير مل��ي اجرايي آن باز
هم خبري خوش بود .مع��اون اول رئيس
جمهوري در اين نشست با اشاره به تدوين
 19طرح پيشنهادي در جلسات كارگروه
تخصصي براي نجات درياچه اروميه تصريح
ك��رد :وزارت ني��رو و دبيرخان��ه ميتوانند
طرحهايي را كه قطعي است ،هرچه زودتر
وارد فاز اجرايي كنند و براي طرحهايي كه
نيازمند بازبيني و مطالعات جديد اس��ت،
يك برنامه زمانبندي ارائه دهند.
در نشس��ت كارگروه نجات در سازمان
حفاظت محيط زيست در  7اسفند ،1392

چرا بررس��يهاي زمين شناختي نشان
نميدهد كه در  200هزار س��ال گذشته
چنين پديدهاي رخ داده باشد؟
در فاصله ك��م از خش��كيدن درياچه
ارومي��ه دو درياچه وان در تركيه و س��وان
در ارمنستان بنا بر عكس��هاي ماهوارهاي
نشاني از خشكيدن ندارند و سالماند .بنابر
طبيعت و ش��رايط اقليمي مش��ترك چرا
آنهانخشكيدهاند؟
كشاورزان و جوامع بومي نيز مورد اتهام
ديوانساالري آب كشور هستند چون آنها
هم وكيل مدافعي ندارند .ميدانيم جريان
يك رودخانه دو بخش دارد .بخش آشكار
در بيرون زمين و بخش پنهان در زيرزمين
كه س��فرهها را تغذيه ميكند .ساخت سد
هر دو جريان را مختل ميكند .كشاورزي
كه حقابهاش ضايع شده و قناتش خشكيده
چه كند؟
پي��ش از اي��ن دفات��ر وزارت ني��رو
نامههايي دريافت ميكردند از كشاورزان
با اين مضمون كه پس از س��اخت س��د
در باالدس��ت چاه و قناتشان خشكيده و
انتظار رسيدگي داشتند از دستگاهي كه
خود عامل خشكيدن چاه و قناتشان بود.
اگر تصميمگيري با كشاورزان و خبرگان
مول��د بومي ب��ود بنا ب��ه درك ماهوي از
بومشناختي منطقه هرگز نميگذاشتند
كار به چنين بحراني بكش��د.چرا تا پيش

از سدس��ازيهاي مديريت س��ازهاي آب
در  6دهه اخير ،چنين نشد .كشاورز اين
سرزمين در هزاران سال تجربه به گونهاي
كش��ت و كار ميكرد كه سفرهها ،رودها
و درياچهها نخش��كيدند .چرا در اسناد و
ادبيات توسعه پايدار سازمان ملل بر نقش
جوامع بومي و احي��اي دانش بومي اين
همه تأكيد ميشود؟ آيا در مركز نشستن
و براي كشاورز برنامه نوشتن بدون لمس
حقيقي مس��ائل پيچي��ده آب و خاك و
اقليم طبعاً به چنين بحراني نميانجامد؟
آيا تصميمگيريهاي متمركز و از باال به
پايين علت فاجعه نيست؟
چرا اسناد توسعه پايدار بر تصميمگيري
بومي ،محلي ،كوچك تأكيد ميكند؟ آيا اگر
برنامههاي محلي و بومي بود مصرف آب در
شهرها در مغايرت با مصرف صرفهجويانه
فرهنگ م��ا تا چندين براب��ر دنيا افزايش
ميياف��ت؟ آيا برنامهريزي محلي ،نياز را با
تولي��د و مصرف و جمعي��ت را با توان بوم
شناختيتنظيمنميكرد؟
اگر توصيه خبرگاني چون استاد آهنگ
كوثر از دانش��گاه ش��يراز و طرح گربايگان
او را ج��دي گرفته بوديم امروز با اين همه
رودخانه و درياچه و تاالب خشكيده روبهرو
بوديم؟ چرا اسناد توسعه پايدار اين همه بر
دانش بومي تأكيد ميورزد؟
آيا صرفهجويي در مص��رف آب بدون

سدسازي و بدون فشار بر رودهاي ورودي
درياچه پاس��خگوي توسعه كش��اورزي و
افزايش جمعيت متعادل حوضه نبود؟
مديريت نادرس��ت آب در ش��ش دهه
ب��ه گونهاي جانبدارانه س��اخت و س��از را
در اولوي��ت قرار داد و هش��دار خبرگان و
تحليلگ��ران را نديده گرفت .پيشبينيها
درس��ت از آب درآم��د و درياچه با كمال
تأسفخشكيد.
ح��اال ط��رح  19م��ادهاي كارگ��روه
نجات اروميه نش��ان ميدهد كه ما داريم
براي كس��ي كه خودم��ان طناب گردنش
انداختهاي��م و به تش��نج م��رگ دچارش
كردهاي��م نس��خه آزمايش��ات گوناگون و
گرانقيمت مينويس��يم؛ دستوراتي كه هر
كدام ميلياردها ميليارد هزينه دارد.

بود و راهآه��ن پيرامون درياچ��ه ارزانتر و
همچنين بدون پيامدهاي بومشناختي .اما
بررسي اين كار انجام شده درياچه را پرآب
و احيا ميكند؟
 -3درياچ��هاي كه بيش از  30ميليارد
مترمكع��ب آب نياز دارد آي��ا انتقال 500
ميليون مترمكعب از آب پاسخگوست؟
 -4اس��تخراج و بهرهب��رداري نمك و
اج��راي طرحهاي صنعتي با چه انگيزهاي
مطرح ميشود؟ آيا نوعي فرافكني نيست؟
 -5انتق��ال آب به جزاي��ر و تاالبهاي
كنار درياچه موضوعي است فرعي كه بدون
نجات درياچه ناممكن است.
 -6برنامه مديريت خطر خشكس��الي
براي مديريت كدام خشكس��الي اس��ت؟
عكسهاي ماهوارهاي سه درياچه همجوار در
ايران تركيه و ارمنستان چيز ديگري نشا ن
ميدهند.
آيا نقش��ههاي مالكيتي(كاداستر) ربط
مستقيم به نجات درياچه دارد؟
 -7تكه تكه كردن درياچه چه توجيهي
دارد؟ الزم است دريچه سدها باز و درچند
سال همه آنها برچيده شود .بررسي جامع
منابع و مصارف حوضه ضرورت روز است.
توقف سدسازي (كه تنها عامل خشكيدن
درياچه است) بايد با برنامه دقيق مطالعات
منابع و مصارف همراه شود و به برچيدن
سدها برسد .اين مسألهاي است فرابخشي

 ëاصلاح س�اختار كارگ�روه نجات
اروميه
لغو س��اختار وزارتي و لغو مس��ئوليت
باالدستي وزارت نيرو بر كارگروه و احياي
نگرش فرابخش��ي و فراجناحي ،فراخوان
خبرگان ،فراخ��وان خبرگان بومي ،تلفيق
دستورات توس��عه پايدار و راهكارهاي آن
و تنظيم برنام��ه بومي برپايه الگوي بومي
و همس��و با معاهده مبارزه ب��ا بيابانزايي،
آسيبشناس��ي واع�لام صري��ح عل��ت
خشكيدن درياچه ،بازبيني برنامه كارگروه و
سازماندهي جامع نگر به جاي تخصصهاي
جزءنگر از جمله اقداماتي اس��ت كه براي
اصالح س��اختار كارگروه نج��ات درياچه
اروميه الزم است.
تجربه خش��ك ش��دن درياچ��ه آرال
بس��ياري از اتفاقاتي ك��ه رخ خواهد داد را
قابل پيشبيني ميكن��د .در منطقه آرال
به دليل غباري كه از روي درياچه خشك
ش��ده برمي خيزد بيش از نيمي از افرادي
ك��ه در حوزه درياچ��ه زندگي ميكنند يا
س��رطان دارند يا در مرحله پيش سرطان
هستند.
آب آرال شيرين بود اما آب اروميه شور
اس��ت و نمك زيادي در بس��تر آن نهفته
بنابراين توفان نمك باغها و كش��تزارهاي
پيرامون را به بيابان شدن تهديد ميكند.
س��مومي ك��ه س��الها از طري��ق زهاب
كشاورزي وارد درياچه آرال شده بود اكنون
در هوا معلق هس��تند و در شير مادران آن
منطقه بيش از  13نوع سم شيميايي يافت
شده اس��ت .اراضي كش��اورزي دو استان
مجاور اروميه درخطرن��د بويژه آذربايجان
شرقي زيرا مسير باد از غرب به شرق است.
وزش باد ،نمك را روي شهرها و روستاهاي
منطق��ه ميپراكند و كمكم خاك ش��ور
ميشود و محصول كاهش مييابد .سالمت
انسانهاي منطقه نيز به خطر ميافتد.
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فاطمه ظفرنژاد

پژوهشگر آب و توسعه پايدار

با حضور رئيس سازمان و دبير ملي كارگروه
نجات ،رئيس سازمان محيط زيست گفت
ك��ه نجات درياچه اروميه موضوعي ملي و
فراملي است و انتصاب دبير كارگروه نجات
نكته مثبتي است كه به دليل سابقه و نگاه
خوب ايش��ان به محيط زيست و پرهيز از
بخشينگري انجام گرفته است.
وي گف��ت كه ب��ا ژاپنيها و س��ازمان
توگوهايي داش��ته اس��ت.
جايكا هم گف 
معاون محيط زيس��ت طبيعي س��ازمان،
مديري��ت غل��ط مناب��ع آب را عامل مهم
بحران درياچه خواند و دبير ملي كارگروه
گفت ك��ه اولويت اول كار تأمين آب براي
درياچه از حقابهه��ا و اولويت آخر انتقال
حوضهاي اس��ت .اهميت فرابخشي بودن
مسأله بدرستي از س��وي رئيس سازمان
محيط زيس��ت اعالم ش��د اما س��اختار
وزارتي -دولتي كارگروه و نقش مهم وزارت
نيرو به عنوان عامل خشكيدن درياچه در
مسئوليت راهبري كارگروه با اين موضوع
مغاير بود .خوشبختانه دبير ملي كارگروه
اعالم كرد كه انتقال حوضهاي در اولويت
آخر است اما حقيقت اين است كه كار در
كارگروههاي به اصطالح تخصصي جداگانه
وزارتي و س��ازماني انجام ميشود با همان
جزئينگري معمول .كارگروهي كه در آن
خبرگان مستقل آب و پيشبينيكنندگان
خش��كيدن درياچه ارومي��ه و همچنين

خبرگان بومي كش��اورز و باغدار و عشاير
حضور ندارند .با اين حس��اب آيا كارگروه
به نتيجه خواهد رسيد .آيا نجات درياچه
ممكن خواهد شد؟

www.iran-newspaper.com

