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ببــرم .عمق چاههای ما از  150متر رســیده
به بــاالی  350متر .زمانی چــاه  150متری
ما  70لیتر آب داشت ،حاال چاه  360متری
ما  20لیتر آب دارد .عمر آن چاه  35ســال
بود و عمر این چاهها  2ســال .این یعنی ما
به فاجعه نزدیک شدهایم .سال گذشته در
چترود که جزو بهترین دشــتهای ماست،
چاه حفر کردم و آخر سال خشکید».
ëëتوسعه کشاورزی در کویر
استان کرمان در ســال  1350با هزار و 662
حلقه چاه  636میلیــون مترمکعب آب از
ســفرههای زیرزمینی برداشت میکرده که
این رقم در ســال  1390بــه  34هزار و 559
حلقــه چــاه و برداشــت ســاالنه  5میلیــارد
و  819میلیــون مترمکعــب رســیده اســت.
این درحالی است که متوسط بارندگی این
اســتان در  15سال گذشــته با  129میلیمتر،
نصــف میانگین بارندگی کل کشــور با 250
میلیمتر در ســال اســت .دردناکتــر اینکه
در ســال آبــی  96 -97ایــن اســتان تنها 52
میلیمتــر بارندگــی داشــته اســت .مشــکل
کجاســت؟ بــرای یافتــن پاســخ دقیــق این
پرســش نیازی بــه تحقیــق ندارید .اســتان
کرمــان یــک چهــارم کل باغهــای کشــور
را در خــود جــای داده اســت و  94درصــد
منابــع آبــی صــرف باغــداری و کشــاورزی
میشــود .پایــش  15ســال گذشــته ،تصویر
هراسانگیزی از افت سفرههای زیرزمینی
را نشــان میدهــد .طی این ســالها بهطور
متوسط ســفره زیرزمینی دولتآباد ساالنه
 2متــر و  9ســانت پاییــن رفتــه اســت ،زرند
یــک متــر و  27ســانت ،منوجان یــک متر،
جیرفــت  99ســانت ،کرمــان  85ســانت،
ســیرجان  79سانت ،رفسنجان  67سانت،
بم  51سانت و...
مســئوالن میگوینــد بــا فشــردن دکمــه
توســعه باغداری و کشــاورزی در کرمان ،به
متقاضیــان اعالم شــد هر  6نفــر میتوانند
پروانــه یــک چــاه بگیرنــد و اراضــی ملی را
بکارنــد .زمیــن رایــگان ،آب رایــگان ،بــرق
ارزان با تعرفه کشاورزی و سوخت مجانی،
اگرچــه ســود سرشــاری نصیب کشــاورزان
نکــرد اما دالالن را به ثروتهای افســانهای
رســاند .پس از آن رقابت بر سر چاه و رانت
هم از راه رســید ،قوانین ناشیانه دستکاری
شد و مدیریت روی ریل فاجعه افتاد.
ëëتغییر قوانین
مهنــدس علی عربپور معــاون حفاظت و
بهرهبرداری آب منطقــهای کرمان معتقد
اســت با تغییــر قانــون حفظ و حراســت از
منابــع آبــی بــه قانــون توزیــع عادالنــه آب

جهان

نخســتین گام در جهــت ورشکســتگی آبــی
برداشــته شد« :ما قانون حفظ و حراست از
منابــع آبی را به قانون توزیع عادالنه تغییر
دادیــم با این پیش فرض که ثروتی هســت
و بایــد عادالنــه بین همه توزیع شــود .حاال
وقتــی قانون توزیع عادالنه را نگاه میکنید،
میبینیــد هیــچ رویکــرد حفــظ و حراســتی
نــدارد .در تبصــره ماده  3ایــن قانون آمده
با فالن شــرایط به چاههای غیرمجاز پروانه
دهید .این باعث شــد نه تنها عدهای پروانه
گرفتنــد بلکــه یــک عــده هــم از موقعیــت
اســتفاده کردند و بــرای چاههایــی که اصالً
وجود خارجی نداشــت با جمعآوری امضا
از محــل مجوز گرفتند یــا در دادگاهها علیه
شــرکتهای آب منطقهای کشــور شــکایت
کردند.ســال  89قانون دیگری تصویب شد
کــه تکلیــف چاههــای فاقد پروانه را روشــن
کنــد .این قانــون میگوید چاهی کــه قبل از
 85حفر شده ،میتواند پروانه بگیرد .تأثیر
تصویــب این قانون بــه حدی بود که تعداد
چاههای غیرمجاز را دو برابر کرد».
صولت رشــیدی مســئول دفتــر حقوقی آب
منطقهای کرمان اما اعتقاد دارد که اصل 45

اینفوگرافی ها :محمد عباسپور /ایران

در کرمان ســوار هر تاکســی که شوید ،چند
دســت زردرنــگ روی شیشــه میبینید که
بــه ســمت قطرهای آب دراز شــده اســت.
اگــر کرمانی باشــید ،هر روز با ایــن تصویر
هولنــاک رو بــه به رو میشــوید .در کرمان
ناچاریــد هــر ســاعت و هــر دقیقــه به آب
فکــر کنیــد .مهنــدس ابراهیــم علیــزاده
مدیرعامــل شــرکت آب منطقهای کرمان
میگویــد« :مــا درحــال مصــرف آخریــن
قطرههــای آب هســتیم بــدون اینکه هیچ
منبــع مطمئنی نه بــرای نســلهای بعد،
کــه بــرای همیــن چهــار پنــج ســال بعــد
ت میگــذرد و دارد
داشــته باشــیم .فرصــ 
دیــر میشــود .حقیقــت ایــن اســت که ما
از لحــاظ طرحهــای تأمیــن آب شــرب
عقبماندهترین استان کشوریم».
کرمان تنها استان کشور است که همه نیاز
آبی خود را از ســفرههای زیرزمینی بیرون
میکشــد؛  35هزار چاه با برداشت ساالنه
 6میلیــارد متــر مکعــب در خشــکترین
نقطه ایران ،چیزی نیست که بتوان از کنار
آن بهســادگی گذشــت .بــرای آنکه معنی
دقیــق  6میلیــارد را بدانیــد ،میتوانیــد
ایــن عــدد را بــا ظرفیــت  205میلیــون
مترمکعبــی ســد کرج مقایســه کنیــد .این
درحالی است که  25درصد باغهای کشور
نیز در این اســتان اســت؛ اســتانی که همه
دشــتهای آن جــز دشــت لــوت ممنوعه
بحرانی است.
علیزاده میگوید« :با  6میلیارد برداشــت
ساالنه و با این عدد و رقمهای وحشتناک
دیگــر نمیتوانیــم ادامه دهیــم .از طرفی
معیشــت مــردم بویــژه در جنوب اســتان
بــا آب گــره خــورده .بــاز کردن ایــن کالف
سردرگم ،کار آب منطقهای یا حتی وزارت
نیــرو نیســت و همــت اســتانی و کشــوری
میخواهــد کــه حواشــی قضیــه را ببیننــد
و بحــران را مدیریــت کننــد وگرنه اســتان
تــا پنج شــش ســال آینــده خالی از ســکنه
خواهد شد».
او از بــه تعویــق افتــادن اعتبــارات بــرای
پروژههــای نیمــه کاره یــا کنــار گذاشــتن
برخــی پروژههــا گالیــه دارد و میگویــد:
«اگــر با همین رونــد پیش برویــم ،همین
طرحهــای در دســت اجــرا هــم  30ســال
طــول خواهــد کشــید؛ آن وقــت دیگــر
جمعیتی در اســتان نیســت کــه بخواهیم
به فکر آبش باشــیم .در یک کالم ،کرمان
اوضاع و احوال وخیمی دارد».
ëëکوچ بزرگ
محمــد طاهــری مدیرعامــل شــرکت آب
و فاضــاب شــهری اســتان کرمان پشــت
میز کارش دســتها را بــاال میبرد و فریاد
میزنــد« :ایــن جمعیــت نباید کــوچ کند.
ایــن تمــدن هــزاران ســاله نبایــد از بیــن
بــرود .تغییــر اقلیم درســت ،امــا آیا همه
آنچــه امــروز روی میــز اســت و همــه آن
چیــزی که مــردم با آن دســت بــه گریبان
هســتند ،تغییر اقلیم اســت؟ خیر .بخش
عمده این مشــکالت ناشی از بیتدبیری و
سوءمدیریت ماست .مسئولی هم نداریم
کــه شــهامت داشــته باشــد و بگویــد ما در
تصمیمــات بزرگــی کــه گرفتیــم ،اشــتباه
کردیم و باید برگردیم».
طاهری مــدام به جایگاه کرمــان در تاریخ
و تمــدن ایــران برمیگــردد و میگویــد:
«جمعیــت  3میلیــون و  300هــزار نفــری
کرمــان کجا کــوچ کند؟ این اســتان همواره
پشــتیبان ســواحل مکــران بــوده ،شــهر
کرمــان جــزو ســتونهای تمــدن ایرانــی
اســت .اینجــا زمانی 8اســتان بــود که یزد
و سیســتان و بلوچســتان را هــم شــامل
میشد .فهرج کرمان و یزد یک روز بخش
شــدند .در این استان همیشه تاریخ شیعه
و ســنی و زرتشــتی و مســیحی و یهــودی
زندگــی صلحآمیــزی داشــتهاند .مــا اینجا
کاروانســرای هندوهــا را داریــم ،بزرگترین
بــازار ایــران را داریــم ،همــواره بخــش
مهمــی از ایران عزیز را حمایت کردهایم و
میکنیم .حاال چطور بنشینیم و نگاه کنیم
این تمدن جلوی چشممان از بین برود؟»
طاهــری بــا اشــاره بــه بخشــی از
سوءمدیریتها میگوید« :تعداد چاههای
غیرمجاز ما بیداد میکند اما مجازها چی
هســتند؟ بهنظر شــما چرا باید یک نفر در
این ســرزمین  10حلقه چاه داشــته باشد؟
چاهــی که حداقــل  30 ،20میلیارد ارزش
دارد».
میگویــم مــن از مســئوالن مختلــف در
زمینــه چاههــای رانتــی ســؤال کــردهام و
تقریباً همه ،چنین چیزی را منکر شدهاند.

آیــا شــما میگویید با فشــارهای خــارج از
حــوزه مدیریــت آب ،کســانی هســتند کــه
میتواننــد براحتی چنین رانتی به دســت
آورند؟ طاهری میگوید:
«آن عزیــزی که به شــما این حرف را زده،
درســت گفتــه چون دیگــر چیــزی نمانده
که به رانت برســد .اگرچه همین حاال هم
فرصتی پیش بیایــد کوتاهی نمیکنند .ما
داریم روی ســر جنازه دعوا میکنیم .ولی
آن روزی کــه  80متــر زمیــن را میکندی و
 40لیتر آب بیرون میکشــیدی ،رانت هم
بــود .حــاال اســمش را رانــت میگذاریــد،
سوءمدیریت میگذارید ،اشتباه حاکمیتی
میگذاریــد یــا هرچیــز دیگــری ،فرقــی در
اصل ماجرا نمیکند .راســتش را بخواهید
مــا مــردم را فرســتادیم دنبــال آب بازی؛
برایشــان ســرگرمی درســت کردیم .االن
هم داریم این سیاست را ادامه میدهیم.
چــون حاضر نیســتیم بیشــتر فکــر کنیم و
هزینهاش را هم بپردازیم».
وی یکــی از نمودهــای «آب بــازی» را
چاههای غیرمجاز جنوب اســتان میداند:
«از  11هــزار حلقــه چــاه غیرمجاز اســتان،
 10هــزار حلقــهاش در جنــوب اســت .اگــر
همیــن امــروز باهم برویم ســر این چاهها
و بــه خانوادههــا ســر بزنیــم ،خــود شــما
میگویی اینها که آهی در بســاط ندارند،
مگر میشــود چاهشان را بســت .خیلیها
میگوینــد ایــن یــک سیاســت درســت
بــوده؛ یعنی  30ســال پیش چــاه دادهایم
و امنیــت خریدهایــم امــا آدمهــا تغییــر
میکنند .آن زمان این حرف درســت بوده
اما حاال چی؟
حــاال فکــر کنیــد هــر چــاه معیشــت 10
خانــوار را تأمین میکنــد -البته زندگی که
نمیکنند فقط زندهاند؛ یک مشــت گوجه
میکارند که روی زمین له میشود و کسی
هم نمیخــرد -نه آن  10خانــواده زندگی
دارند نه چیزی برای نسلهای آینده باقی
میگذارند .به نظر مــن اگر دولت مالکان
چاهها را بازنشســته تأمیــن اجتماعی کند
و بــرای هرخانــواده هــم در بهترین نقطه
کرمان خانهای بخرد و چاهشــان را پر کند،
باز بــرد کردهایم .من ایــن را بارها گفتهام
امــا کو گــوش شــنوا؟ حــاال از تــرس اینکه
مردم کرمان به خاطر تشــنگی ،اعتراضی
نکنند ،دلشــان را بــه این خوش میکنیم
که از عمان برایشــان آب میآوریم .باور
کنید نسلهای آینده ما را نمیبخشند».
ëëاعداد وحشتناک
از کرمــان تا تهران هزار کیلومتر راه اســت
و از شــمال ایــن اســتان تــا جنوبیتریــن
نقطــهاش هــزار و  200کیلومتــر .ایــن را
بگذارید کنار تنوع اقلیمی اســتان که برای
غریبــهای مثــل مــن یــک ســرگیجه کامل
اســت؛ در شــمال کرمــان جــز پســته هیچ
محصــول دیگــری وجــود نــدارد درحالی
کــه در جنــوب ،هرفصــل بیوقفــه چنــد
محصول درحال برداشت و همزمان چند
محصول درحال کاشت است ،یک طرف
کوهســتانی برفگیــر و یــک طــرف کویری
خالی از حیات ،یک ســو چنــان مرتفع که
هوایی برای نفس کشیدن نیست و یک سو
آنقدر پست که در جاده گوشهایت از کم
کردن ارتفاع درد میگیرد ...تمامی اینها
آبرســانی را ســخت میکند و البته باز این
را هــم اضافــه کنید که بهدلیل تهکشــیدن
ســفرههای آب زیرزمینــی ،هربــار بایــد
کیلومترهــا این طرف و آن طــرف رفت تا
شــاید سفره آب کوچکی پیدا کرد که الاقل
یکــی دو ســال دوام بیــاورد .نتیجــه همــه
اینهــا بــه دســت آمــدن اعــداد و ارقامی
باورنکردنی است؛  17هزار و  500کیلومتر
شــبکه روســتایی 10 ،هــزار و  76کیلومتــر
شبکه شــهری 2 ،هزار کیلومتر خط انتقال
شــهری و ...کــه بهدلیــل دور شــدن منابع
آبی از مراکز جمعیتی ،هرساله این اعداد
بزرگتــر میشــود و هزینههــای نگهــداری
متورمتر .علی رشــیدی مدیرعامل شرکت
آب و فاضــاب روســتایی کرمــان در ایــن
باره میگوید:
«آب یک صنعت حادثه پذیر و سرمایهبر
اســت .این صنعت مدام نیــاز به پایش و
تعمیــر و نگهــداری دارد و هزینههــا هــم
یکســره باال میرود .با این همه متأســفانه
آب در یک سراشیبی خطرناک قرار گرفته
و بایــد هرچه ســریعتر فکری بــه حال آن
بکنیم».
وی درباره شــرایط استان کرمان میگوید:
«کرمــان  5هزار و  700روســتا دارد .یعنی
حدود  9و نیم درصد کل روستاهای کشور

در این اســتان است .اســتان تهران در کل
 400روســتا دارد ،قم  ،140ســمنان  300و
زنجان حدود  260روستا درحالی که فقط
شهرســتان جیرفــت مــا  700روســتا دارد.
جمعیت روستایی ما بیش از یک میلیون
و  300هــزار نفــر اســت و مــا تنها اســتانی
هســتیم کــه  44درصــد جمعیتمــان
جمعیت روســتایی اســت .بقیه اســتانها
نســبت جمعیت شــهری و روستاییشان
 75بــه  25اســت و مــا وظیفــه داریــم
زیرســاختها را بــه شــکلی فراهــم کنیــم
کــه مــردم در روســتاها بماننــد .از طرفــی
19سال است که خشکسالی فشار میآورد
و ما مجبوریم بخشی از اعتبارات را ببریم
ســمت تعمیــر و نگهــداری .اگــر واقعاً به
این نتیجه رســیدهایم کــه ابرچالش ایران
و بحــران اصلــی کشــور آب اســت ،بایــد
در بخــش اعتبــارات هــم به شــکلی ویژه
تصمیم بگیریم.
تأمیــن آب روســتایی بهدلیــل بــاال رفتــن
هزینههــا ســختتر شــده ،از طرفی محل
تأمیــن آب هــم فاصلــه زیــادی از مراکــز
جمعیتــی گرفتــه و مــا مجبوریــم مــدام
خطــوط انتقــال را افزایــش دهیــم .دیگر
منبــع پایــداری هــم نداریم که فکــر کنیم
اگــر فــان چــاه را حفــر کردیــم ،ســالها
میتوانیــم بــا خیــال راحــت آب شــرب
مــورد نیــاز مــردم را تأمیــن کنیــم .بارهــا
 60کیلومتــر مناطــق صعــب العبــور را
لولهگــذاری کردهایــم 5 ،میلیــارد هزینــه
کردهایــم و  2ســال بعد منبع خشــکیده و
مجبور شــدهایم  30کیلومتر دیگر فاصله
بگیریم تا منبع دیگری پیدا کنیم».
بهگفته رشیدی ،اســتان کرمان  700حلقه
چــاه بــرای تأمیــن آب شــرب روســتایی
دارد کــه بــا  17هزار و  500کیلومتر شــبکه،
904مخــزن ذخیره بــا ظرفیــت 223هزار
متر مکعب و  260هزار انشــعاب روستایی
فعــال اســت .ایــن درحالــی اســت کــه
900روســتا بــا تانکــر آبرســانی میشــود
و فاصلــه برخــی از ایــن روســتاها تا محل
تأمیــن آب بیــش از  80کیلومتــر اســت.
همیــن موضــوع باعث میشــود تعدادی
از روســتاها گاه تــا  2روز بــیآب بماننــد.
 840روســتا نیــز اگرچــه شــبکه آبرســانی
دارنــد اما با کمبود جدی رو به رو هســتند.
 700روســتا آب بیکیفیت شــور و آلوده به
فلزات ســنگین مینوشــند و سختی آب یا
ای ســی در  260روســتا بــه بــاالی  3هزار و
 500رســیده .سختی آب شرب نباید باالتر
از هزار باشد:
«در تعــدادی از روســتاهای رفســنجان
ایســی آب بــه  6هــزار هــم رســیده .در
همیــن دشــت چــاه  300متــری حفــر
کردهایــم و مایعــی بیــرون کشــیدهایم که
نمیشــود اســمش را گذاشــت آب ».یکی
از روســتاییان منطقه کشــکوئیه رفسنجان
برایــم تعریــف میکنــد کــه چگونــه بعــد
از الیروبــی چــاه ،آب آن را جلــوی ســگ
گذاشــتهاند و حیــوان از نوشــیدن امتنــاع
کرده است.
محمــد طاهــری هــم از فاصلــه گرفتــن
منابــع آبــی بــا مراکــز جمعیتــی میگوید
و اینکــه چنیــن انتقالهایــی تا چــه اندازه
بــه اختالفــات دامــن زده اســت تــا جایی
کــه بهدلیل حساســیتها ،نامــی از برخی
مناطــق نمیبــرد« :منابع آبی رفســنجان
 100کیلومتــر خــارج از شــهر اســت ،زرنــد
40کیلومتــر ،قلعــه گنــج  70کیلومتــر،
جبالبــارز  30کیلومتــر ،دهــج  60کیلومتر
و ...هزینــه تعمیــر و انتقــال بشــدت بــاال
رفته اما وقتــی وارد تعرفهها و کمکهای
دولتی میشــوید ،میبینیــد اینجا فرقی با
اردبیل ندارد.
از  71شــهر اســتان  13شــهر در وضعیــت
قرمــز هســتند؛  13شــهری کــه  61درصــد
جمعیــت اســتان را دارنــد ازجملــه
کرمان ،رفسنجان ،ســیرجان ،زرند و بقیه
شــهرهای بزرگ استان .شــهرهای بزرگ
ما در معرض تنش آبی هســتند آن وقت
برای انتقــال آب یک چاه از دهها کیلومتر
آن طرفتــر بایــد برویم ریش ســفیدهای
محل را ببینیم ،با مســئوالن حرف بزنیم،
مــردم را راضــی کنیم که بتوانیــم  20لیتر
آب منتقــل کنیــم .شــهر کرمــان در پیــک
مصــرف  3هــزار لیتر یا ســه متــر مکعب
در ثانیــه آب شــرب میخواهــد که همین
االن هزار لیتر کم داریم .یعنی اگر از همه
ظرفیــت  104حلقــه چــاه اســتفاده کنیم،
میشــود  2هزار لیتر .بنابراین مجبوریم از
مناطقــی آب بیاوریم که نمیتوانم اســم

قانون اساســی به روشــنی از ملــی بودن آب
ســخن گفتــه و مدیریت آن را هــم به دولت
ســپرده اســت اما این موضوع هنوز در افکار
عمومــی و ذهن مســئوالن مثل ملــی بودن
نفت یا معادن کشــور جا نیفتاده است« :به
اعتقاد مــن بحران آب مثل ســایر بحرانها
بــرای مطبوعــات و رســانههای مــا جــذاب
نیست و همین بیتوجهی باعث شده همه
با آب مثــل یک ثروت شــخصی رفتار کنند.
شــما نمیتوانیــد از کنار تأسیســات نفتی رد
شــوید اما میتوانیــد تومزرعــه خودتان چاه
بزنیــد و نهایتاً جریمــهاش را بپردازید .ما به
محــض اینکه به کســی میگوییــم اجازه جا
به جایی چاهــش را ندارد ،به دادگاه میرود
علیــه ما شــکایت میکند چون چــاه و آب را
ثروت شخصی خودش میداند».
وقتــی میــزان آبدهــی یــک چــاه بهدلیــل
رســوبات کــم میشــود ،اصالحــاً کشــاورز
تقاضای جا به جایی میکند؛ یعنی آن چاه
را پر کرده و در شعاع  100متری چاه دیگری
حفر میکنند .تقاضای جا به جایی بهدلیل
پاییــن رفتن ســطح آبهــای زیرزمینی در
این سالها رو به افزایش بوده است.

مســعود نمازیــان مســئول برنامهریزی آب
منطقــهای کرمــان بــا توصیــف وضعیــت
خطرنــاک ســفرههای زیرزمینــی میگویــد:
«هیــچ کس بــه عمــق فاجعه پــی نمیبرد
تــا اینکــه مثــل زرنــد دیگــر یــک قطــره آب
هــم نماند .مــا باید بــه این مرحله برســیم
تــا متوجــه شــویم چقــدر اشــتباه کردهایــم.
سرنوشــت دریاچــه ارومیه امروز ســرفصل
کتابهــای درســی مدیریــت آب در
دانشــگاههای استرالیاســت .دریاچه ارومیه
روی زمین است و همه میبینند و با دریاچه
وان ترکیه که اقلیم مشــترکی دارد ،مقایسه
میکننــد امــا کســی نمیبینــد زیرزمین چه
خبر است و چطور هرچند سال یک دریاچه
ارومیــه آن پاییــن خشــک میشــود .هیــچ
کس نگاه ملی بــه آب ندارد .ما هنوز قومی
قبیلهای به ماجرا نگاه میکنیم .مسئوالن و
نمایندگان هم همیشــه دنبــال این بودهاند
کــه بــا سیاســی کــردن آب از آن منبــع رأیی
برای خودشــان دســت و پــا کنند .بــا همین
فرمــان کار را به جایی رســاندیم کــه از 609
محــدوده مطالعاتــی کشــور که تا ســال 47
حدود  15محدودهاش ممنوعه بود ،االن به
400محدوده رســیده ».محــدود مطالعاتی
بــه حوزههای آبریــز و آبخیزی بــدون توجه
بــه جغرافیای سیاســی شــهرها و اســتانها
اطالق میشود.
نمازیان میگوید«:موضوع خیلی بســتگی
دارد بــه اینکه مســئوالن ما کدام طرف میز
نشســته باشــند؛ آن طــرف باشــند ،حــرف
از اشــتغال میزننــد و به بخش کشــاورزی
فشــار میآورنــد ،ایــن طــرف باشــند فریاد
میزننــد محیــط زیســت و منابــع طبیعی
را از بیــن بردهایــم .در یک جلســه که چند
نفر از نمایندگان هم حضور داشــتند ،یکی
از مســئوالن به مــا تاخت که چــرا چاههای
غیرمجاز را پلمب نمیکنید بعد برگشــت
به یکی دیگر از مســئوالن گفت چرا مشکل
سوخت کشــاورزان را حل نمیکنید؟ خب
کشــاورزی که چاه غیرمجاز دارد به مشکل
سوخت برمیخورد! همه اینها بستگی به
ایــن دارد کــه از چه منظری به مســأله آب
نــگاه کنید و چه حرفی بزنید که پایگاه رأی
شما یا محبوبیت شما تقویت شود».
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