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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۵ جوالی ١٧

  حکومت اسالمی و سپاه پاسداران آن 
 !ھا ھستند ھا و تاالب شدن درياچه عامل خشک

   

آب از منابع مھم محيط زيست است و زندگی و سالمت . جودات زنده استترين ماده مورد نياز مو آب بعد از ھوا، مھم

بيش از سه چھارم کره زمين را . ھا گرفته تا گياھان و جانوران به وجود آن بستگی دارد ھمه موجودات زنده از انسان

، آب شيرين و ھای موجود تنھا يک درصد کل آب. ھا شور و دارای نمک ھستند تر اين آب آب فراگرفته است اما بيش

ھا از  دنی انساني درصد آب آشام٩٠ھا، گياھان و جانوران ساکن در خشکی و  تمامی نيازھای انسان. قابل استفاده است

 .شود  میتأمينھمين مقدار 

ازدياد جمعيت کره زمين باعث افزايش مصرف منابع آبی شده است و اين در حالی است که به علت افزايش دمای کره 

اما با اين وجود تمام معيارھا و . يل آلودگی ھوا، بارش برف و باران نيز به شدت کاھش يافته استزمين، به دل

شمول، سران و مقامات و به طور کلی حکومت اسالمی ايران، نه تنھا بر حقوق و نيازھای  دستاوردھای علمی جھان

کنند بنابراين، آلودگی ھوا، علل  ديدا سرکوب میطلبانه را ش دھند، بلکه ھرگونه تالش انسانی و حق ھا، اھميت نمی انسان

دھند با اين وجود به افزايش  ھا اھميتی نمی ھا و رودخانه شدن درياچه ھا، خشک سوزی و نابودی جنگل کمبود آب، آتش

  .کنند جمعيت ايران پافشاری می

 محيط زيست، آب شيرين را که رويه جمعيت، نحوه شھرسازی، حفظ شدن و تلفات آب و افزايش بی در واقع امروز آلوده

  .کند توليد آن تقريبا ثابت و محدود است، جامعه ايران را تھديد می

اگر عوامل طبيعی . رو است آبی روبه انه اکنون جامعه ما با شوک شديد تخريب طبيعت و محيط زيست و کممتأسفاما 

ھای حکومت  ت اما عامل اصلی سياستھای ايران اس شدن منابع زيرزمينی و آب مانند خشک سالی، عاملی در کم

  .اسالمی ايران در اين عرصه است

رو، حکومت اسالمی، تنھا يک حکومت سانسور و اختناق، ترور و سرکوب، شکنجه و اعدام نيست؛ سپاه  از اين

يز کش و ويرانگر زيست محيطی ن کشی و ترور نيست، بلکه اين حکومت طبيعت پاسداران آن نيز کسب و کارش تنھا آدم

  .ھست

ھا و کمبود آب، به يک بحران جدی در جامعه  ھا، نابودی جنگل ھا، روزدخانه ھا، تاالب اکنون خشک کردن درياچه

کردند بر اين بحران سرپوش بگذارند  سران و مقامات حکومت اسالمی که تا ديروز سعی می. ايران تبديل شده است

  . کند رانی که جان و زندگی ميليون شھروند ايرانی را تھديد میبح. کنند امروز به اين بحران خانمانسوز اعتراف می
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انديشی اين مرکز با  ھای مجلس شورای اسالمی، پس از شرکت در جلسه ھم س مرکز پژوھشئياخيرا کاظم جاللی، ر

  ».زده شدم از شنيدن گزارش وضعيت آب در کشور وحشت«: ھای آب و محيط زيست ايران گفت فعاالن بخش

کرده است پس » زده وحشت«ھای مجلس اسالمی را  س مرکز پژوھشئيآبی در ايران، ر بحث بحران کمھنگامی که 

، کاظم جاللی در يک ميھمانی افطاری در شاھرود، با »انتخاب«به گزارش سايت حکومتی . فاجعه بزرگی در راه است

در واپسين روزھای ماه شعبان  «:ھای مجلس با فعاالن محيط زيست اظھار داشت اشاره به جلسه اخير مرکز پژوھش

 ».ھای آنھا وحشتزده شدم ھای مجلس بودم که به واقع از گزارش ميزبان فعاالن بخش آب کشور در مرکز پژوھش

چنين يادآور شد که فعاالن حوزه محيط زيست به نمايندگان مجلس نشان  نماينده شاھرود در مجلس شورای اسالمی، ھم

به گفته .  در زمين پديدار شده استئیھا ھا و گسل ضی شاھرود نشست کرده و چه شکافاند که چه ميزان از ارا داده

 .اند ھا نيز دچار ترک خوردگی شده  ھا بسياری از پل آن

اين نماينده مجلس اسالمی، با اشاره به حوزه انتخابی خود اظھار داشت که زمانی در منطقه بسطام شاھرود با حفر 

 . متر حفر کرد٢۵٠شد، اما االن در ھمان منطقه برای رسيدن به آب بايد زمين را تا   متری آب پديدار می۴۵چاھی 

خانمانی  س جمھوری حکومت اسالمی نيز به خشک شدن درياچه اروميه و بیئيشيخ حسن روحانی رقبل از اين نيز 

 .قرار دارد» اولويت کار دولتنجات درياچه اروميه در  «او، در عين حال ادعا کرده که. ھا نفر اقرار کرده بود ميليون

اگر ما «:  کرده بودتأکيد، »اولين ھمايش استانداران دولت تدبير و اميد«ماه سال گذشته، در   دی ١٧حسن روحانی 

شان را ترک کنند، تنھا  ھا انسان در ايران بايد خانه و زندگی نتوانيم درياچه اروميه را نجات دھيم، شما بدانيد که ميليون

کند و تمام  کند و زندگی مردم را مستاصل می يجان غربی نيست، آنجا يک طوفان، تمام نمک را منتشر میبحث آذربا

  ».کشاورزی اطراف استان را از بين خواھد برد

ای  آمدھای فرامرزی و منطقه محيطی در شرف وقوع است که پی  کرد که در کشور يک فاجعه انسانی و زيستتأئيداو 

 .حلی پيدا شود کند تا راه  را دنبال میمسألهفته بود که خودش شخصا روحانی گ. خواھد داشت

رود و کارون و  ھای خود، اشاره کرد برخی از نمايندگان نامه نوشتند که رودخانه زاينده روحانی در ادامه صحبت

درياچه اروميه ھا گفته است خطر خشک شدن  اما وی در پاسخ به آن. سرنوشتی مشابه درياچه اروميه دارند بختگان ھم

 اکنون نزديک به يک سال از اين سخنان روحانی می گذرد اما ھيچ اقدام جدی در رابطه با .با ھيچ خطری برابر نيست

ھای حکومت اسالمی  ھای سرخرمن و دروغين دولت نجات درياچه اروميه صورت نگرفته و بسياری نيز از اين وعده

 .ر سر قدرت است اميدی به نجات اين درياچه ندارنداند و تا روزی که حکومت اسالمی ب خسته شده

 فوری برای نجات ئیھای اجرا ين برنامهمسؤولاند که اگر متخصصين و   کردهتأکيددر چنين شرايطی، کارشناسان 

 صورت کامل خشک خواھد شد و در پی وقوع يک فاجعه زيست محيطی،  درياچه اروميه ارائه ندھند، اين درياچه به

  .تری رخ خواھد داد ی بزرگفاجعه انسان

 

  اگر درياچه اروميه خشک شود

در » نجات درياچه اروميه«گذار پژوھشکده آرتميا و آبزيان دانشگاه اروميه و دبير علمی ھمايش  دکتر ناصر آق، بنيان

 زمين باقی  ميليارد تن نمک روی٨آيد و حدود   وجود می  کرده اگر درياچه اروميه خشک شود بيابان نمک بهتأکيدادامه 

ھای کشاورزی برده خواھد شد و باعث  خواھد ماند و اين نمک توسط باد به طرف شھرھا، روستاھا، باغات و زمين

ھای پوستی،  خانمانی، بروز بيماری ھا، نابودی کشاورزی، از بين رفتن اشتغال مردم منطقه، بی شورتر شدن زمين

 .تنفسی و افزايش سرطان خواھد شد
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ات درياچه اروميه تغييرھاست شاھد  ما سال«: گويد کند و می ه به تحقيقات دانشگاه اروميه اشاره میوی در اين رابط

گيرند، در حالی که  انه دانشگاه اروميه را ناديده میمتأسف. ھای تحقيقاتی متعددی انجام داديم   حال نيز پروژه ھستيم و تا به

  ». انجام داده استدانشگاه اروميه در اين زمينه بيشترين تحقيقات را

متخصصينی که در نقاط مختلف در مديريت «: دبير علمی ھمايش نجات درياچه اروميه به دويچه وله، گفته است

چون اين مشکل فقط . توانند از نظر علمی به ما کمک کنند اند، می ويژه در زمينه درياچه شور کار کرده ھا به  تاالب

 يک تاالب حفاظت شده است و قطعا اثراتش برای بسياری از کشورھا مربوط به ايران نيست و درياچه اروميه

 .نامطلوب است

ھای طبيعی و  بوم ھا و زيست  که در ارتباط با حفاظت از اکوسيستمالمان و ئیالمللی کشورھای اروپا ھای بين سازمان

ا بفرستنند و حتی در توانند متخصصينی ر کنند، می المللی فعاليت می ھای حفاظت شده بين مخصوصا زيست بوم

 ». ما درآينده شرکت کنندئیھای اجرا برنامه

 ١٣۴۵( يکی از اين کارشناسان پرويز کردوانی، نخستين پژوھش خود درباره درياچه اروميه را حدود نيم قرن پيش

روميه خاطرنشان کرد که مشکل درياچه ا» خبرآنالين«وگو با  ، در گفت٩٣ کردوانی، فروردين .آغاز کرد) خورشيدی

شود و توقف  ھای گذشته مربوط می  آب آن برای توسعه کشاورزی و آب شرب شھرھا در دھهتأمينبه استفاده از منابع 

 .پذير نيست اين روند و بازگشت به گذشته امکان

» ار تا ھز٢۴ ھزار چاه بايد وجود داشته باشد نه ۴در اطراف درياچه اروميه فقط «اين استاد کويرشناسی با بيان اين که 

  .ھا نيز به خاطر لطمه سنگين به کشاورزان عملی نيست ساله اين چاه افزايد، برخی پيشنھادھا برای بستن يک می

از حوضه آبريز ديگر «ن رفته و ئي متر پا٩٠ھا سطح آب درياچه تا  به گفته کردوانی، در حال حاضر در برخی از بخش

  ».رود  اطراف میريزد و از درياچه آب به سمت آبی به درياچه نمی

با . شود ھای اصلی خشکی اين درياچه محسوب می ريزھای درياچه اروميه از ديگر علت  سد بر سر راه آب۵۶وجود 

 در وضعيت تغييراين ھمه زندگی و کار صدھا ھزار نفر به آب ذخيره شده در پشت اين سدھا وابسته شده و ھر گونه 

  .آنھا معضالت ديگری در پی خواھد داشت

ھا نفر در ايران  محيطی فراملی است که زندگی ميليون سوی ديگر خشک شدن کامل درياچه اروميه يک فاجعه زيستاز 

  .اندازد و کشورھای ھمسايه را به خطر می

ھم اکنون جمعيتی «: سال پيش از قول استاندار آذربايجان غربی، قربانعلی سعادت نوشت خبرگزاری ايسنا حدود يک

يون نفر در روستاھای حاشيه درياچه اروميه سکونت دارند که در صورت عدم رفع بحران از اين حدود پنج تا شش ميل

  ».منطقه مجبور به کوچ از روستاھا و محل سکونت خود خواھند بود

ھا در اين  دکتر حيدری، استاد شيمی دانشگاه اروميه که در زمينه محيط زيست درياچه اروميه تخصص دارد و سال

تواند  ھای نوين می  آوری ی در درياچه آرال و فنالمانتجربيات متخصصين «: گويد رده به دويچه وله میرابطه تحقيق ک

ھای کامال عملی برای نجات  انتظار ما از برگزاری کنفرانس اروميه ارائه راه. به کارشناسان بومی کمک زيادی کند

 ».درياچه اروميه است

: ھد د  که بايد برای نجات درياچه اروميه انجام بگيرد، چنين توضيح میاين کارشناس، درباره عاجل ترين اقداماتی

ھای زير زمينی و  نفوذ آب شور در چاه. کند زا را پخش می وزش باد درياچه از غرب به شرق است و بادھای نمک«

الگوھای تغييرتوان انجام داد  ترين کاری که می عاجل. ھا برای کشاورزی خطرات زيادی دارد آبياری با اين شورآب

ھدايت آب از . شيوه آبياری و انتقال نمک درياچه و به عبارت ديگر استفاده بھينه از آن استتغييرکشاورزی، 
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 آب   ھزار چاه٣٠ تا ٢٧در عين حال انسداد حدود . تواند راھگشا باشد  که فعال در دست مطالعه است نيز میئیھا حوزه

 ».ات عاجل استغيرمجاز اطراف درياچه نيز يکی از اقدام

 سال است آغاز شده است و اکنون بايد خشت اوليه را ١۵کند که خشک شدن درياچه بيش از   میتأکيددکتر حيدری 

چنين در خود اروميه دستاور خوبی   و ھمالمانبه نظر او برگزاری سمينارھای مختلف از جمله در . درست قرار داد

 .کند است و به نجات و احياء درياچه کمک می

  

 ای با ھفت وزير کميته

دولت روحانی، ظاھرا برای اين کار ستادی برای احيای اين درياچه تشکيل داده که عيسی کالنتری، وزير پيشين 

  .کشاورزی دبيری آن را بر عھده دارد

س جمھور دستور داده ئير«: ، گفت٩٢ بھمن ٣٠ تا ٢٨المللی نجات درياچه اروميه،  کالنتری در نخستين ھمايش بين

است درياچه اروميه بايد به ھر قيمتی احيا شود و ما دست ھمکاری تمامی متخصصان داخلی و خارجی را برای احيای 

  ».فشاريم مجدد اين درياچه می

  سئي وزير دولت و با رياست معاون اول ر٧ای متشکل از  ی ويژه چيان از تشکيل کميته زمان، وزير نيرو، حميد چيت ھم

  .اچه اروميه خبر دادجمھور برای نجات دري

  

  سدسازی و درياچه اروميه

ھای  گويد، امروزه حوضه به گزارش خبرگزاری دولتی ايرنا، طفرنژاد کارشناس و پژوھشگر آب و توسعه پايدار می

ھا در شرايط بحرانی قرار دارند و  ھای اروميه، بختگان، گاوخونی، پريشان و ديگر حوضه آبی مھم کشور مانند تاالب

  .ھا است آبه آن  نشدن حقتأمينوجود آمدن چنين وضعيتی علت به 

 سد در دست ۵۶ سد تعريف شده بود که از اين تعداد ١٠۴ ظفرنژاد، برای حوضه آبريز درياچه اروميه  به گفته

  .شود آبه مورد نياز درياچه در پشت اين سدھا ذخيره می برداری است و حق بھره

ھای آب  شرکت. شوند اظ تراکم سدسازی از مناطق پيشتاز ايران محسوب میھای اطراف درياچه اروميه به لح استان

  .برداری دارند  سد در دست مطالعه، اجرا يا بھره٢٣۵ھا در مجموع  ای در اين استان منطقه

اين . اند برداری رسيده  سد در اين سه استان به بھره١٠۶بر اساس آمار شرکت مديريت منابع آب ايران در حال حاضر 

  .ھا در مناطق مختلف متفاوت است ھا و درياچه يت به تناسب شمار آبريزھای ديگر تاالبوضع

  

  تعداد سدھای ساخته شده در مسير درياچه اروميه

 سد آمند تبريز استان آذربايجان -٣. استان آذربايجان شرقی) جوقان(  سد چوغان- ٢  . سد پارام استان آذربايجان شرقی -١

 سد تيل استان - ۶.  سد تاجيار سراب استان آذربايجان شرقی- ۵  .تان آذربايجان شرقی سد اردالن اس- ۴. شرقی

 سد زوال -٩.  سد ده گرچی اشنوشه استان آذربايجان غربی- ٨.  سد حسنلو استان آذربايجان غربی-٧. آذربايجان شرقی

ھرچائی استان آذربايجان  سد ش-١١. استان آذربايجان غربی) گوگردچی(  سد ساروق- ١٠. استان آذربايجان غربی

 سد قاضی - ١۴.  سد شھيد کاظمی بوکان استان آذربايجان غربی- ١٣.  سد علويان استان آذربايجان غربی-١٢. غربی

ميان (  سد قوريچای قوشاچای- ١۶.  سد قلعه چای عجبشير استان آذربايجان شرقی-١۵. کندی استان آذربايجان شرقی

.  سد کردکندی استان آذربايجان شرقی-١٨.  سد قيصرق استان آذربايجان شرقی- ١٧  .استان آذربايجان غربی) دوآب

 سد ملک کيان استان -٢١  . سد مال يعقوب استان آذربايجان شرقی-٢٠  . سد مقصودلو استان آذربايجان شرقی-١٩
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 سد ھاچه سو -٢۴.  سد نھند استان آذربايجان شرقی-٢٣  . سد مھابا استان آذربايجان غربی-٢٢  .آذربايجان شرقی

 سد ينگجو آذرشه استان آذربايجان -٢۶  . سد ھفت چشمه آذرشھر استان آذربايجان شرقی-٢۵  .استان آذربايجان غربی

 سد سنجاق استان - ٢٩.  سد وانق عليا استان آذربايجان شرقی- ٢٨.  سد فاضل گلی استان آذربايجان شرقی-٢٧. شرقی

   . سد کانسپی استان آذربايجان غربی- ٣١. استان آذربايجان شرقی) داش اسپران(  سد سفيدان عتيق-٣٠. آذربايجان غربی

 سد عبدول آباد استان آذربايجان - ٣۴  . سد اوغان استان آذربايجان شرقی-٣٣.  قوشخانه استان آذربايجان غربی-٣٢

 استان   سد ورگيل-٣٧  .ی استان آذربايجان شرق سد حسنجانکوه -٣۶ . سد مينق خا استان آذربايجان شرقی- ٣۵. شرقی

 افزايش ارتفاع سد کاظمی بوکان استان -٣٩.  سد احمد آباد سفلی استان آذربايجان غربی-٣٨. آذربايجان غربی

 سد باروق -۴٢  . استان آذربايجان شرقی٢ سد آمند -۴١  . استان آذربايجان شرقی١ سد آمند -۴٠. آذربايجان غربی

.  سد خرمالو استان آذربايجان شرقی-۴۴.  سد پيره يوسفان استان آذربايجان شرقی-۴٣. ھريس استان آذربايجان شرقی

ھريس استان ١ سد ينگجه -۴٧.  سد گاودوش آباد استان آذربايجان شرقی-۴۶.  سد خونيق استان آذربايجان شرقی-۴۵

 -۵٠  .ذربايجان شرقی سد ھريس شبستر استان آ-۴٩  . سد مينق سنگی استان آذربايجان شرقی-۴٨. آذربايجان شرقی

 سد گل تپه مراغه استان آذربايجان -۵٢.  سد سرای استان آذربايجان شرقی-۵١. استان آذربايجان شرقی سد چناغ بالغ 

 .شرقی

  

  درصد از درياچه نابود شده است ٨۵

رائه يک ھدف ما ا«: دبير علمی ھمايش نجات درياچه در رابطه با اھداف برگزاری ھمايش نجات اروميه گفته است

اين .  برای نجات درياچه اروميه است که بتوانيم آن را به صورت فازبندی شده اجرا کنيم ئینقشه راه و مدل اجرا

زمان طوالنی و  ھم. توان آن را احيا کرد  درصد از آب خود را ازدست داده است و به اين راحتی نمی٨۵درياچه حدود 

 ».خواھد ھای مديريتی مناسب می ھم روش

کند نجات  وی پيشنھاد می. وقت به حالت سابق خود برنخواھد گشت افزايد درياچه اروميه ھيچ کارشناس در ادامه میاين 

شوند،   که وارد درياچه اروميه می ئیھا ھای مختلف اجرا شود و آب ھای مختلف و در بخش درياچه اروميه در فازبندی

 .ايد به يک منطقه کوچک وارد شوند تا تبخير نشوندھا ب کند که اين آب  میتأکيدوی . نبايد تبخير شوند

  

 دھيم  سال ديگر درياچه را نجات می١۵تا : وزير نيرو

ترين  چيان وزير نيرو در ديدار با نمايندگان مردم استان آذربايجان شرقی در مجلس شورای اسالمی، مھم حميد چيت

 .داند کشت در چند سال اخير میھای زير رويه زمين عامل خشک شدن درياچه اروميه را توسعه بی

 ھزار ھکتار زمين زيرکشت وجود داشت که پس از ١۵٠در اطراف درياچه اروميه حدود «: گويد او دراين رابطه می

ھا در مجموع ساالنه به سه ميليارد و  اين زمين.  ھزار ھکتار افزايش يافت٣٣٠ ھزار ھکتار رسيد و ۴٨٠مدتی به 

تواند درياچه را احيا کند ، برای احيای   دارد که دقيقا معادل مقدار آبی است که می ميليون مترمکعب آب نياز١٠٠

 ». ميليون مترمکعب آب نياز داريم١٠٠درياچه اروميه ساالنه به سه ميليارد و 

  سال زمان نياز است تا درياچه اروميه به وضع سابق برگردد و برای اين منظور کارھا با١۵ تا ١٠وزير نيرو گفت به 

 ! به عبارت ديگر نوشدارو پس از مرگ سھراب.دھی منسجم، به سرعت در حال انجام است يک سازمان

  

   ٩٧خشک شدن درياچه اروميه تا سال 
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درياچه اروميه از دست رفته » حداقل برای چندين سال آينده«نماينده اروميه در مجلس شورای اسالمی، اقرار کرده که 

 کامال خشک ٩٧بينی کرده بود که اين درياچه تا سال  يز يک استاد کويرشناسی پيشسال گذشته ن. و قابل احيا نيست

  .شود می

انه درياچه اروميه در حال حاضر متأسف«: گفت) خانه ملت( رسانی مجلس ، به پايگاه اطالع٩۴ خرداد ٢٩عابد فتاحی، 

ترين حد خود رسيده و شايد بتوان  نئيبه پاگذراند، زيرا ميزان آب موجود در اين درياچه  ترين شرايط خود را می بحرانی

  ».گفت که احيای مجدد آن اقدامی غيرممکن است

توان کرد به  گويد، بھترين کاری که در حال حاضر می فتاحی انتظار احيای درياچه اروميه را کاری بيھوده خوانده و می

  .طق استحداقل رساندن ضررھای خشکی درياچه در استان آذربايجان غربی و ديگر منا

  

  سد در مسير آبريزھای کارون ٢۴

 سد در حوضه آبريز تاالب انزلی خاطرنشان کرد که اين امر موجب شده ارتفاع کنونی ٨٢ظفرنژاد با اشاره به وجود 

  .آب در اين تاالب يک تا دو متر کاھش يابد

ز تاالب گاوخونی احداث شد که اين  سد در حوزه آبري۶چنين حدود  ھم«: اين کارشناس آب و توسعه پايدار در ادامه گفت

 خشک شدن تاالب را به دنبال داشت، و روی حوضه آبريز تاالب بختگان نيز سه سد احداث شد که بيش از يک مسأله

  ».آبه اين تاالب را در خود ذخيره کرده است ميليارد متر مکعب حق

رانی ايران  انی تنھا رودخانه قابل کشتیرويه رودخانه کارون است که زم ھای بی يکی ديگر از قربانيان سدسازی

  . سد در مسير آبريزھای آن در شرايط بحرانی قرار دارد٢۴شد و اکنون با احداث  محسوب می

 سد ديگر در دست مطالعه يا ۶٨٣شود و احداث  برداری می  سد بھره۶۴٧مطابق آمار رسمی اکنون در ايران از 

  .اجراست

 ٣٠ھای پياپی و برداشت بيش از حد به حدود  سالی ن سدھای ايران به دليل خسکتري حجم آب ذخيره شده در پشت مھم

  .درصد کاھش يافته و آب قابل برداشت در برخی از سدھا تقريبا رو به اتمام است

  

  خشک شدن دو سد مھم تھران

نندگان اصلی آب پايتخت ک تأمينابد دو سد الر و لتيان، به عنوان ئي که برداشت از آن به سرعت کاھش مئیترين سدھا مھم

  .تر آب ندارند س جمھور اقرار کرده که اين دو سد برای چند روز بيشئياسحاق جھانگيری، معاون اول ر. ھستند

 ٣۶شود که بازدھی آن حدود  ھای کشاورزی می  درصد منابع آب در ايران صرف فعاليت٩٢، »خبرآنالين«به گزارش 

  .درصد برآورده شده است

چيان اسفند ماه گذشته با اشاره به اين که حجم مخزن سدھای ايران يک و نيم برابر موجودی آب  د چيتوزير نيرو، حمي

  . کرده بود که ظرفيت سدسازی اشباع شده و بايد مديريت منابع را جايگزين آن کردتأکيدھای کشور است  رودخانه

 با رشد جمعيت سرانه آب تجديدشونده آن شود که آب جھان محسوب می از سوی ديگر ايران يکی از مناطق خشک و کم

  .به ازای ھر نفر رو به کاھش رفته است

  

  گزارش انديشکده امريکائی فعال در زمينه صلح

 فعال در زمينه صلح نيز در گزارشی بحران آب در ايران را بسيار جدی امريکائی، يک انديشکده ٢٠١٣در سال 

الوقوع  در حال حاضر خطری که از جانب بحران قريب«ه در اين گزارش، تصريح شده ک. ارزيابی کرده است
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شود، به مراتب بيش از خطر دشمنان خارجی و منازعات سياسی داخلی   ايران احساس میئیمحيطی و آب و ھوا زيست

  ».است

 ، ترجمه و منتشر کرده به قلم ديويد»اشراف«ھای استراتژيک  اين گزارش که ترجمه کامل آن را مرکز رصد انديشکده

 .نوشته شده است» استيمسون«محيطی در انديشکده مرکز  ميشل، سرپرست برنامه امنيت زيست

از جمله به . المللی تھيه شده است ھای بين گزارش اين انديشکده، بر اساس اطالعات داخلی ايران و نيز اطالعات سازمان

 . منتشر شده بود، اشاره شده است٢٠١٣که در اواسط سال » خيزداری ايران مراتع و آبھا،  سازمان جنگل«گزارش 

کند  ای که ما را تھديد می مشکل اصلی«: س جمھوری وقت آمده استئيدر اين گزارش، از قول عيسی کالنتری مشاور ر

 دارد غيرقابل سکونت تر است، اين است که فالت ايران خطرناک…  و دعواھای سياسی وامريکاو از اسرائيل و 

 ».شود  سال ديگر کشور ارواح می٣٠شود، اگر وضعيت اصالح نشود، ايران  می

دھند و  ھای خشک يا نيمه خشک تشکيل می  درصد خاک ايران را سرزمين٩٠بر اساس گزارش انديشکده استيمسون، 

در نتيجه، ايران بيش از . شود تبخير میتقريبا دو سوم حجم بارندگی کشور پيش از آن که بتواند رودھا را پر آب کند، 

کند و مصرف عمومی به سرعت در حال تحليل   میتأمينھا  خوان ھای مورد نياز خود را با برداشت از آب نيمی از اب

 .بردن منابع زيرزمينی است

 کشور، ظرف  استان اين٣١ استان از ١٢رويه آب در ايران،  گيرد که با نرخ کنونی مصرف بی اين گزارش، نتيجه می

 . سال آينده ذخاير آبی خود را به پايان خواھند رساند۵٠

 که در عرض ئیھا اين گزارش با اشاره به رودخانه. ھای زيرزمينی نيست ھای سطح زمين نيز بھتر از آب وضعيت آب

: نوشته استاند به خشک شدن درياچه اروميه، بزرگترين درياچه خاورميانه اشاره کرده و  چند سال گذشته خشک شده

 ١٣سالی منجر به کاھش حجم  ، سيستم نادرست آبياری و خشک)٣مانند کارون ( در شمال غربی ايران، احداث سدھا«

ترين درياچه خاورميانه محسوب  کردند و اکنون اين درياچه، که بزرگ رودی شده است که درياچه اروميه را سيراب می

 ». از دست داده است١٩٩۵سال  درصد حجم خود را نسبت به ۶٠شود بيش از  می

چنين به درياچه بختگان در جنوب غربی ايران اشاره کرده است که دومين درياچه بزرگ ايران  انديشکده استيمسون، ھم

 .بود، اما به دليل احداث سد بر روی رودخانه کر، اکنون کامال خشک شده است

ھای داخلی و مرزی   و درگيری ھا لی بر باال گرفتن تنشديويد ميشل نويسنده اين گزارش، بحران آب در ايران را دلي

رود به يزد، اشاره کرده  دانسته و به عنوان شاھد مدعايش به اعتراض کشاورزان اصفھان نسبت به انتقال آب زاينده

  .است

 تالش  مرزبانان ايرانی، پس از عبور از مرز افغانستان و٢٠١١چنين در سال  ھم«: در ادامه اين گزارش آمده است

 ».از رود ھلمند به ايران، با نيروھای افغان درگير شدند)  کيلومتری٣٠(  مايلی١٨برای باز کردن يک کانال آب 

به نظر نويسنده اين گزارش، وقوع جنگ ايران و عراق نيز بر سر ادعای دو کشور بر کنترل آبراھه اروند رود در 

 .گرفت

شھرھای «: يريت در تشديد بحران آب نيز اشاره کرد و نوشته است، به نقش سوءمدامريکائیگزارش اين انديشکده 

سيستم آبياری اين کشور نيز ناکارآمد . دھند ھای آب از دست می ايران يک سوم منابع آب خود را از طريق نشتی لوله

ر بخش بيش از نيمی از حجم آب منابع تجديدشونده ايران که د. نی برخوردار استئيبوده و از بازدھی بسيار پا

 ».رود شود، به ھدر می کشاورزی مصرف می

الوقوع زيست محيطی نياز به   کرده است که ايران برای مقابله با بحران قريبتأکيداين انديشکده، در پايان گزارش خود 

 .دارد» ھای ملی گذاری انقالبی فراگير در سياست«
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  خشم کشاورزان اصفھانی

رود و  ن، در اعتراض به قطع حق آب کشاورزی اين مناطق از زايندهکشاورزان منطقه خوراسگان در شرق اصفھا

 از وقوع درگيری نيز در اين منطقه منتشر ئیھا گزارش. ھای انتقال آب به يزد را شکسته بودند انتقال آب به يزد، لوله

 .شده است

زد، يای   شرکت آب منطقهرعاملين غفوری مدي از قول حس٢٠١۴ فوريه ٢٢ جم روز جمعه چھارم اسفند،  روزنامه جام

ل يل تراکتور، لودر، بيزاتی از قبيله تجھيه در استان اصفھان به وسيان، قارنه واژيتعدادی از مردم مناطق س«: نوشت

 ».ن خط کردنديب ايزد، اقدام به تخرير لوله انتقال آب به يم بکسل با ھجوم به مسيکی و سيمکان

گويند اين  ن وزارت نيرو میمسؤوال. شود رود به استان يزد منتقل می نده ھزار متر مکعب آب زاي١٨٠ تا ١٧٠روزانه 

شود که کمبود آب شيرين دارد اما مردم اصفھان معتقدند اين آب برای   آب شرب مردم يزد استفاده میتأمينآب برای 

  .شود مصارف صنعتی به يزد منتقل می

نماينده . اند  اعتراض کردهمسألهرود بارھا نسبت به اين کشاورزان استان اصفھان در پی قطع حق آب خود از زاينده 

او . شود  گفته بود که بخشی از آب زاينده رود در بخش صنعت استفاده می١٣٩١اصفھان در مجلس ھشتم نيز خرداد ماه 

  ».کنند  رسد صنايع بی حد و اندازه از آب زاينده رود برداشت می به نظر می«: افزود

رود را  ھای آبی زدند که آب زاينده ين اعتراضات، کشاورزان استان اصفھان دست به تخريب لولهاثر بودن ا به دليل بی

  .بندی شده است در پی اين اقدام، آب آشاميدنی در يزد جيره. کند به يزد منتقل می

ع داده شد روی انتظامی اطالين مناطق به نيات اتأسيسب يقبل از تخر«: روزنامه جام جم از قول يک مقام محلی نوشت

  ».ديب ديزد آسيات انتقال آب به تأسيساد معترضان، پنج نقطه از يت زيل جمعياما به دل

ان اعتراض کشاورزان اصفھانی در منطقه قارنه، معترضان يزد نيز گفته که در جريای  رعامل شرکت آب منطقهيمد

ھای  شهيب کرده و شيی برق را تخرات کنترل و تابلوھاتأسيسر، ساختمان نگھبانی و يھای مس تعدادی از حوضچه

 .اند ساختمان را شکسته

ته ين حادثه، موضوع در کميبه دنبال وقوع ا«: زد نوشتيرعامل شرکت آب منطقه ای يروزنامه جام جم از قول مد

ا ت منطقه برقرار شود امياسی استان اصفھان قرار شد تا امنين و مقامات سمسؤوالبحران استان مطرح و در مذاکره با 

  .دنديستگاه را به آتش کشين ايزد حمله کردند و اينده رود به يستگاه چھارم انتقال آب زايباز ھم معترضان به ا

  

  خشک شد» يک شبه«ای که  بستان، درياچه طاق 

ن مسؤوالبرخی .  ساعت خشک شده است٢۴گويند که درياچه طاق بستان در مدت  ن محلی استان کرمانشاه میمسؤوال

 .دانند ھای عميق در نزديک درياچه و برخی ديگر خشکسالی و داليل طبيعی را علت اين اتفاق می چاهاستانی حفر 

 ژوئن ١١ -  ١٣٩۴ تير ٢٠عليرضا مرادی بيستونی، سرپرست معاونت ميراث فرھنگی استان کرمانشاه، روز شنبه 

 چندی پيش پر از آب بود به صورتی درياچه طاق بستان که تا«: گفت) ايسنا( ، به خبرگزاری دانشجويان ايران٢٠١۵

 ». ساعت کامال خشکيد٢۴تر از  بسيار عجيب و به يکباره در مدت زمان کم

ھای گردشگری  بستان کرمانشاه متعلق به دوره ساسانيان قرار دارد و از جاذبه اين درياچه در کنار آثار تاريخی طاق 

 .شود اين منطقه محسوب می

شنبه  باره در روز پنج  تير، اين درياچه پر از آب بوده، اما به يک١٧ھارشنبه ھفته گذشته به گفته مرادی، در حالی که چ

 .شود کامال خشک شده و آبی در آن ديده نمی
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ھای عميق در اطراف اين  سرپرست معاونت ميراث فرھنگی استان کرمانشاه، معتقد است که به احتمال زياد حفر چاه

ای   با اين حال محمد حسين ايزدی، مدير روابط عمومی شرکت آب منطقه.درياچه موجب خشک شدن آن شده است

 .گويد که احتماال اين اتفاق يک دليل طبيعی دارد  خشک شدن ناگھانی چشمه طاق بستان، میتأئيداستان کرمانشاه ضمن 

رندگی باعث خشک شدن رسد کمبود با به نظر می«: او با رد ارتباط اين اتفاق با حفر چاه در حاشيه درياچه اضافه کرد

 ».اين چشمه شده، اما اين که چرا اين اتفاق ناگھانی رخ داده جای بررسی دارد

: افزايد اما عليرضا مرادی بيستونی، با بيان اين که چنين موردی تاکنون برای آب اين درياچه اتفاق نيفتاده است، می

سالی بود بايد در طول يک  اکه اگر به خاطر خشکسالی بگذاريم، چر توانيم به حساب خشک اين مورد را ھرگز نمی«

 ».خشکيد، نه اينکه يک شبه تمام آب آن بخشکد مدت زمان حداقل دو ھفته تا يک ماھه آب آن می

 آب شھر کرمانشاه از منابع ديگر صورت تأمينگويد از آن جا که  در ھمين حال مدير روابط عمومی شرکت آب می

شھر به وجود نخواھد آمد اما ساکنان روستای طاق بستان ممکن است با مشکالتی گيرد، مشکلی در آب شرب اين  می

 .چنان ادامه دارد ن محلی، تحقيقات در مورد داليل اين اتفاق عجيب ھممسؤوال به گفته .رو شوند روبه

 

  رفت از اين بحران ھای برون  و راهآبی در ايران داليل کم

 سانتيگراد در مدت   دھم درجه۶ات جوی و باالرفتن دمای زمين به ميزان ييرتغ کارشناسان امور محيط زيست،  به گفته

   .شدن برخی از مناطق ايران است  سال، يکی از عوامل خشک٢٠

شدن برخی از  آھنگ مديريت منابع آب در ايران را نيز در خشک ھای نادرست و ناھم افزون بر اين، اعمال سياست

  . دشت ايران انجاميده است۶٠٠ دشت از ٢٩٧اين امر تا کنون به خشک شدن . ددان  نمیتأثير مناطق اين کشور بی

کاھش مصرف آب در : دھند کارھای گوناگونی ارائه می آبی در ايران، راه رفت از بحران کم کارشناسان، برای برون

ود کردن ھای نوين کشت و برداشت، کاھش مصرف کود و سم، محد  درصد، استفاده از روش۶٠بخش کشاورزی به 

 .حل ھا است ی اين راه ھای کم آب، از جمله ھا به کشت ھای دامداری و تبديل آن ی فعاليت دامنه

اين کشورھا، از جمله روابط . اند آورده ھای آبی، به ابتکارھای موثری روی کشورھای پيشرفته برای مبارزه با تنش

» کم آب بر«ر خود و صدور محصوالت کشاورزی به کشو» پر آب بر«تجاری خود را بر اساس وارد کردن توليدات 

موجود در محصوالت وارداتی، به ميزان منابع آبی خود » آب مجازی«کنند و با استفاده از  به خارج، تنظيم می

 .افزايند می

تری   که از منابع آبی و امکانات کشت مناسبئیچنين با خريد و اجاره کردن زمين در کشورھا برخی از کشورھا ھم

 .آورند  خود را در اين کشورھا به عمل میئیردار ھستند، محصوالت مورد نياز غذابرخو

 مديرکل دفتر توسعه پايدار و اقتصاد سازمان محيط زيست، سودان و قزاقستان برای کشت، به کره جنوبی،  به گفته

پر آب « توليد محصوالت اين روش برای«: گويد جواھريان در اين رابطه می. دھد امارات و عربستان زمين اجاره می

  ». منابع آبی بايد در ايران ھم مد نظر قرار گيردتأمينبه عنوان راھکاری برای » بر

  

 موقعيت درياچه اروميه

به گزارش .  کيلومتر مربع کاھش يافته است١۶٢٨ ھزار کيلومتر مربع به ٢مساحت درياچه اروميه از حدود 

، ١٣٩٣ اسفند ٢٨دث و مديريت بحران آذربايجان غربی چھارشنبه ، محبوب زارع مدير ستاد حوا»مھر«خبرگزاری 

 روستا در سلماس و اروميه در معرض خطر جدی ٣ھای انجام شده  ضمن اعالم اين خبر گفته که بر اساس بررسی

 .ناشی از خشکی درياچه اروميه ھستند
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طور که مدير  آن. طقه بروز کرده استاز زمان شتاب گرفتن خشکی درياچه اروميه، پديده ريزگردھای نمکی در اين من

 ٩۶ روستا، نقده ١۵٨ روستا، سلماس ۶٣٣کل ستاد حوادث و مديريت بحران آذربايجان غربی گفته است، در اروميه 

 روستا در معرض افزايش شوری آب ٢٧٩ روستا و در مجموع ھزار و ١٩۴ روستا و مياندوآب ١٩٨روستا، مھاباد 

  .شرب و کشاورزی ھستند

 ١٨٣ آذربايجان غربی ھم گفته تا کنون آب ئیين زمينه کاظم محمدی مديرعامل شرکت آب و فاضالب روستادر ھم

 ٣٠٠ عالوه بر اين، در حال حاضر .روستای حاشيه درياچه اروميه متاثر از خشکی درياچه و شوری آب شده است

  .اند سالی با کمبود آب مواجه شده روستای آذربايجان غربی در اثر خشک

واقع شده در منطقه آذربايجان ايران، دارای رکورد بزرگترين درياچه داخلی ايران و بزرگترين درياچه  ياچه اروميهدر

ھای طبيعی است که در ساليان اخير  توان گفت که درياچه اروميه يکی از نادرترين جاذبه با جرات می. آب شور دنياست

 ئیھا سياست. ھای سياسی اقتصادی دچار خشک شدن و نابودی گرديد استفاده ھای غلط و به عبارتی سوء در اثر سياست

. که در پشت پرده آن، غول سياسی نظامی اقتصادی سپاه پاسداران نقش ايفا کرد و اين درياچه را به کام مرگ فرو برد

 محيطی و االنبيا بدون توجه به نيازھای زيست ھای زيرمجموعه سپاه پاسداران و به خصوص ارگان خاتم نقش ارگان

ھای توريستی اين درياچه، موجب گرديد تا مرگ اين درياچه حتمی شود و عوارض محيطی، اجتماعی و  نقش جاذبه

 .ناپذيری را موجب شود عواقب زيست محيطی جران

ھا است و ھيچ  دو برابر اقيانوس ھای بسيار شور است که ميزان نمک محلول آب درياچه  ٔآب درياچه اروميه جزو آب

 .کنند ھا در آن زندگی نمی ھا و فيتوپالنکتون ، دياتوم)آرتميا( پوستان  از سختئیھا ای از ماھيان به جز گونه گونه

 گونه ماھی، جزو خانواده تشکيل دھنده ٢۶ گونه دوزيست و ٧ گونه خزنده، ۴١ گونه پرنده، ٢١٢ گونه پستاندار، ٢٧

ھا از سوی سازمان يونسکو به   جزيره است که ھمه آن١٠٢ٔدرياچه اروميه دارای .حيات وحش اين درياچه ھستند

  .اند ٔعنوان اندوخته طبيعی جھان به ثبت رسيده

دستور ساخت اين .  در درياچه اروميه از زمانی شروع شد که پل ميان گذر درياچه اروميه بنا نھاده شد آغاز فاجعه

ات متخصصين محيط زيست و کارشناسان مربوطه، نژاد شروع گرديد و با توجه به تذکر پروژه در زمان دولت احمدی

. انه کسی توجه نکرد و امتياز کامل و انحصاری انجام پروژه نيز به قرارگاه خاتم االنبيا سپاه پاسداران سپرده شدمتأسف

 متر آن در دو طرف ٣٨۵ متر آن در داخل درياچه اروميه اجرا شده و حدود ١٢٧۶ متر طول دارد که ١٧٠٩اين پل 

سازمان مسکن و شھرسازی دولت اصالحات تصميم گرفت که کارھای اين پل را خود بر عھده . ی اتصال استھا پل

 زيرمجومعه و ئیھای کذا گرفته و به صورت پيمانکاری جزء به شرکت ھای متعدد واگذار نمايد که در اين ميان شرکت

اين پروژه که با . مناقصه بر اجرای اين طرح حاکم شدندوابسته به قرارگاه خاتم االنبيا سپاه پاسداران به عنوان برندگان 

 ۵٠و ) گذاری بانک ملی و سازمان بازنشستگی کشوری شرکت سرمايه(  درصدی بخش خصوصی۵٠گذاری   سرمايه

بينی شده بود که به دليل  درصدی دولت در حال احداث است، در آغاز ھزينه ھشتاد ميليارد تومانی برای اتمام آن پيش

 پل نياز به بودجه سی ميليارد ئی ميليارد تومان صرف شده و تنھا برای تکميل نھا١٢٠ھای اضافی، تاکنون  ينهبرخی ھز

باشند که  ھای غلط در اين زمينه می احداث سدھای گوناگون و ذکر شده نيز بخش ديگری از اعمال سياست. تومانی است

وابسته به حکومت و يا زير مجموعه سپاه پاسداران و قرارگاه ھا و نھادھای  ھا نيز به شرکت قريب به اتفاق اين پروژه

ھای مصرف شده برای ساخت اين تعداد سد در مسير درياچه اروميه عالوه بر  ھزينه و بودجه. اند خاتم االنبيا سپرده شده

  . ميليارد تومانی طرح پل شھد کالنتری بر روی درياچه اروميه است٣٠ھای  ھزينه

  

 ھا سرکوب آناعتراضات مردمی و 
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از آغازين لحظات رخداد فاجعه خشک شدن درياچه اروميه و متوجه شدن بخش فعالين اجتماعی و زيست محيطی 

آميز برای نجات درياچه اروميه شکل  جامعه به اين مھم، اعتراضات و تظاھرات مردمی در قالب مطالبات مسالمت

 پاسداران بالفاصله وارد ميدان شده و اين اعتراضات و ھای سپاه اما نيروھای سرکوبگر پليس و لباس شخصی. گرفت

. گويند مطالبات که در چھارچون قانون اساسی نيز قانونی تلقی شده است را با گلوله و دستگيری و سرکوب پاسخ می

نگاران و فعالين اجتماعی مناطق آذربايجان غربی و شرقی  خيل عظيمی از فعالين زيست محيطی و نيز روزنامه

ھا را با گلوله و زندان پاسخ  گيرند و ھرگونه اعتراض و مطالبات آن صله دستگير و مرد ضرب و شتم قرار میبالفا

نقش ويژه سپاه . کنند ھا را نوعی اعمال ضد انقالبی و به منظور براندازی حکومت قلمداد می گويند و حرکات آن می

ونه شک و شبھه از دست داشتن سپاه پاسداران در اجرای ھا و برخوردھا عاملی است تا ھرگ پاسداران در اين دستگيری

باشد را  ھای متععد می ھای کالن اختصاص يافته به پروژه ھای غير علمی بر روی درياچه اروميه و بلعيدن بودجه طرح

گلو خفه  را در ئیچرا که سپاه با برخورد سرکوبگرانه خود در اين زمينه تالش نمود تا ھرگونه صدا. تبديل به يقين کند

 .ھای پنھان و پشت پرده پی ببرد کند و به ھيچ کسی اجازه ندھد به واقعيت

ترين  شدن از جمله درياچه اروميه دست دارند که مھم ای از عوامل در خشک مجموعه کرد که تأکيدتوان  بندی می  در جمع

 که موجب کنترل کردن آب ئیھا و سدھا  و سازه  برداری عواملی مربوط به بھره. ھا عوامل انسانی سطح حوزه ھستند آن

کننده آب درياچه اروميه يعنی رودھا  تأمينھای اخير با سدسازی جلوی منابع   به عبارت ديگر، در سال.آيند به شمار می

  .ترين دليل خشک شدن اين درياچه است ھا گرفته شده و سدسازی عمده و سيالب

 ھزار کيلومتر مربع ٢يجان غربی، مساحت درياچه اروميه از حدود به گفته مدير ستاد حوادث و مديريت بحران آذربا

 روستای حاشيه درياچه اروميه متاثر از خشکی درياچه ١٨٣تاکنون آب .  کيلومتر مربع کاھش يافته است١۶٢٨به 

  .شور شده است

 در خشکسالی آن ه را يکی از عوامل مھمياچه اروميانگذر دريجان شرقی احداث ميست آذربايط زيركل حفاظت محيمد

  . داشته استتأثيره ياچه اروميفی بر دريدانست که از نظر كمی و ك

اچه شايد يستم دريانگذر و برداشت نمك بر اكوسيات جاده متأثيرابی يه جلسه ارزيبه گزارش مھر، حميد قاسمی، در حاش

با :  در اين خصوص اظھار داشتی بود که صراحتا به مشکالت پل ميانگذر درياچه اروميه اشاره کرد ومسؤولنخستين 

اچه يت آب دريت و كميفي آن بر كتأثيره از زمان احداث تاكنون، ياچه اروميانگذر دريكی ميزيھای ف ژگیيتوجه به و

 متر پل از سمت ۵٠جاد يھای اين پل و جبران اثرات منفی آن ا او در عين حال برای کاھش زيان. ه مشھود استياروم

  . نشده استئینی شده اما ھنوز اجرايب شيکرد که توسط مشاور طرح و په عنوان يشھرستان اروم

عی يستم طبيری از نابودی اكوسياء و جلوگي آن در احتأثيرچنين در خصوص موضوع برداشت نمك و  د قاسمی ھميحم

دن يجه مثبت اشتغال جوامع محلی و بھبود و به تعادل رسيكرد و نتيصدور مجوز برداشت نمك دو رو: منطقه گفت

ن يح ايجان شرقی در تشريست آذربايط زير كل حفاظت محيمد. ه را در پی داردياچه اروميستم دريزان نمك در اكوسيم

ابد، رطوبت ھوا را جذب كرده ياچه در منطقه گسترش يروی در ش پسيشده با افزا ھای رسوب اگر نمك: موضوع افزود

وی .  منفی خواھد گذاشتتأثيرھا ھم  زان بارشي موضوع بر منياھان خودرو در منطقه خواھد شد كه ايو مانع رشد گ

اچه يشدن در ستی خشكيط زيری از تبعات محيستم منطقه و جلوگيای اكوسياھان شورپسند در بلندمدت را در احيكشت گ

  .اتی دانستيه موثر و حياروم

کنند؛ برای  حمی امام سرکوب میر طلبی شھروندان را با بی خواھی و حق ھا، ھرگونه ندای آزادی  که دولتئیدر جا

خواری  کنند؛ جھالت و جنايت، رانت کاره و کارخانه تکميل نشده شتاب دارند و با ھم رقابت می آھن و جاده نيم افتتاح راه
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ھای  توان به سرنوشت پروژه ھای حکومتی را بگيرد؛ ديگر نمی و فساد اقتصادی تمام سران و مقامات و ارگان

  !خوش کرد  آن در کوتاه مدت قابل نمايش نيست دلمحيطی که حاصل زيست

کند، فقط  ھا را خفه می ج انسانيتدر انوس معلق خاك به ين اقيا. کند كربن غوغا می دياكس در خوزستان و جنوب عراق دی

کند و عالوه بر  را تھديد می... ستان ويجان و فارس و اراك و كرمان و خراسان و سيست، آذربايمختص خوزستان ن

  . ھا را نيز می گيرد ھای خطرناک، جان بسياری از انسان وليد بيماریت

شان، بلکه  ھای آلوده بر خانه و كاشانه ، نه تنھا خاک...ستان ويجان و سيطبق گزارشات، امروز مردم خوزستان، آذربا

ھا انسان و  ونيلي مزندگی و نفس. شان و به طور کلی بر وجود تمام جانداران و گياھان نشسته است بر سرشان و نفس

  .است شان را به شماره انداخته موجودی كه در انبوھی از خاك معلق در ھوا نفس

ق علمی، ھم پول يآيد و چگونه بايد با آن مبارزه کرد نخست انجام پژوھش دق اين که اين ريزگردھا از کجا می

ھای   حکومت اسالمی در عرصه پژوھشران،يدر حالی که در ا. ست و ھم به محققين و کارشناسان نياز است ضروری

کند و اگر كسی ھم با عالقه و امکانات شخص خود بخواھد در اين مورد تحقيق و گزارش  گذاری نمی ه علمی سرمايهيپا

در حالی که در اين مورد . شود ھای امنيتی حکومت اسالمی کشيده می تھيه کند و انشتار دھد سر و کارش به ارگان

در حال . گردد آبی و حفاظت محيط زيست، حيف و ميل می دجه به نام مبارزه با ريزگردھا و کماردھا تومان بويليم

اند،  اردی درست شدهيليھای چند ھزار م  كه با بودجهئیحاضر صدھا سد مضر و غيرکارشناسی ساخته شده، سدھا

 برداشته شود، از درياچه اروميه  درصدی اين سدھا۵٠ن يبه گفته کار شناسان، حتا اگر ا! چگونه بايد برداشته شوند؟

 ...ھای ايران، نجات پيدا خواھند کرد و گرفته تا بسياری از تاالب

محيطی، مردم آزاده ايران ابتدا بايد با حکومت اسالمی  با وجود ھمه فجايع موجود و فجايع بزرگ آتی انسانی و زيست

خواه خود را روی کار بياورند که خدمتگزار مردم  ومت دل تکليف کنند و با بر کناری کليت آن، بتوانند حکتعيينايران، 

تری نيز به نجات  شمول انسانی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی، از جمله اھميت ويژه باشد و با رعايت کليه موازين جھان

  !محيطی جامعه ايران بدھد طبيعت و زيست

  ٢٠١۵ جوالی شانزدھم - ١٣٩۴ ]سرطان[ تيرپنجمشنبه بيست و پنج

 

 


