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این روزهــا همه جــا صحبت از 
اعتراضات مــردم اصفهان اســت. 
خیل جمعیتی که بر بستر خشکیده 
زاینده رود چون رودی خروشــان، 
صدای اعتراضشــان بــه بی آبی به 
آسمان رفته اســت. تجمعاتی که از 
جمعه گذشته با حضور شمار زیادی 
از کشــاورزانی که خواهان حق آبه 
برای کشــت پاییزه خود بودند آغاز 
و با پیوستن شــهروندان اصفهانی، 
به مطالبه ای محیط زیستی تبدیل 
شد. مطالبه ای که شــاید نمونه آن 

در تاریخ کشور کمتر رخ داده باشد.
اما مطالبه ی جاری شدن آب بر 
بســتر زاینده رود چقدر امکان پذیر 
است؟ و آیا برآورده کردن آن با اجرای 
طرح های پررنگی مثل انتقال آب از 
سرشــاخه های دیگر رودخانه های 
کشــور، دودی به چشم استان های 
همجوار نخواهد بــود؟ در این باره با 
محمد درویش، کنشگر و پژوهشگر 
ارشد محیط زیست گفت وگو کردیم. 
او از راهکارهایی گفت که اصفهان و 

ایران را از نابودی نجات خواهد داد:
**

 کســانی کــه در تجمعات 
روزهای اخیر در بستر خشک 
زاینده رود تجمع کردند، هرچند 
که خواهان موضوع مشترکی با 
عنوان بازگشت آب به زاینده رود 
هستند، اما به نظر می رسد منافع 
متفاوتی دارند. مثال کشاورزان 
استان اصفهان، با مطالبه حق آبه 
کشاورزیشان، معترضان اصلی 
این تجمعات بودنــد که مردم 
اصفهان به آنها پیوســتند، اما 
آیا، همین کشاورزی نبوده که 
اصفهان را به این روزگار کشانده 
و زاینده رود را خشکانده است؟

 آنچه اصفهان را به این روز انداخته 
است، بارگذاری های بیشتر از توان 
اکولوژیک استان اصفهان است. ما به 
بهانه توسعه کشاورزی در باالدسِت 
ســدزاینده رود، کشــاورزی های 
قدیمی و دیرینه را در شرق اصفهان 
نابود کردیم. یعنی ما به بهانه ی آباد 
کردن یک منطقــه، منطقه دیگری 
را از بین بردیم. وقتــی که مدیران 
استان اصفهان در ســالیان گذشته 
تونل های انتقال آب چشمه لنگان و 
خدنگستان را راه اندازی کردند، قصد 
داشتند تا دو سر شاخه کارون را که 
در استان اصفهان بود، با هدف اضافه 
کردن 170 میلیــون مترمکعب به 
سد زاینده رود و حل مشکالت شهر 
اصفهان و حوزه آبخیــز زاینده رود 
منحرف کنند. امــا حتی یک قطره 
از این آب وارد ســد زاینده رود نشد؛ 

چرا؟ چون در طول مسیر کشاورزان 
منطقه فریدون شهر و فریدن تصمیم 
گرفتند بــا موتورپمپ ایــن آب را 
بردارند و اراضی مرتعی منطقه را به 
اراضی فاریاب یا کشــت آبی تبدیل 
کنند و در نتیجه ایــن اقدام بیش از 
30 هــزار هکتار به وســعت اراضی 
کشــاورزی در خود استان اصفهان 

اضافه شد.
 این مســئله از منظــر دیگری 
هم مهم اســت و آن این اســت که 
وقتی شــما در باالدســت آب را به 
مصرف کشاورزی می رسانید، عمال 
چیزی به شــرق اصفهان نمی رسد. 
در صورتی که وقتی آب در رودخانه 
جاری شود و از شــهر اصفهان عبور 
کند و به شهرســتان ورزنــه که در 
جوار تاالب گاوخونی برســد و آنجا 
صرف امور کشــاورزی شود؛ شاهد 
خشکی زاینده رود و تاالب گاوخونی 
نخواهیم بود. چرا که کشــاورزی در 
منطقه ورزنه هنوز ســنتی و کرتی 
اســت و در نهایت پساب این آب هم 
وارد گاوخونی شده و این تاالب هم 

احیا می شود. 
 پس از نظر شــما خواست 
کشــاورزان معترض با منافع 
محیط زیســتی این منطقه در 

تعارض نیست؟
به هیچ وجه! کشــاورزانی که در 
صحن خشــک زاینــده رود جمع 
شــدند، اگر به حقشــان که حق آبه 
قدیمی از زمان شــیخ بهایی است، 
برســند و رودخانه دوباره در شــهر 
اصفهان و ورزنه جاری شود، در نهایت 
این موضوع به نفع محیط زیســت 
و تاب آوری تاالب گاوخونی اســت. 
در واقــع در اعتراضــات اخیر، خود 
کشاورزی با کشــاورزی تضاد پیدا 
کرده است و کشاورزان باالدست که 
کشــاورز هم نبوده اند آزمندانه و به 
واسطه سهل انگاری حاکمیت، خود 
را صاحب حقی می دانند که از آن حق 
برخوردار نبوده اند و چنین بحرانی 

آفریده اند.
اما ماجرای صنایع در اصفهان 
هم موضوع مهمی است که هم 
مردم و هم کشاورزان معترض در 
تجمعات اخیر زاینده رود به آن 
اشاره می کنند. صنایعی که به 
نظر می رسد در کنار کشاورزی 
ضربه کاری دیگــر را به منطقه 

اصفهان وارد کرده است.
 بله متاســفانه صنایع به شــدت 
آب بــری در اصفهــان گســترش 
پیدا کرده اســت. همین ســال 99 
اعالم شــد که صنعت فوالد مبارکه 
اصفهان توانسته رکوردها را جابه جا 
و 17 میلیون تن فوالد و محصوالت 
جانبی تولید کند. این میزان فوالد به 
چیزی حــدود 170 تا 200 میلیون 
مترمکعــب آب نیــاز دارد. یعنــی 

بیشــتر از دو تونل چشــمه لنگان و 
خدنگســتان. این در حالی اســت 
که این صنایع آب بــر تنها مختص 
فوالد نیســت و پتروشــیمی هایی 
کــه در اصفهان هســتند چند برابر 
فوالد، آب مصرف می کنند. کارخانه 
پلی اکریل، کارخانه های ســفال و 
آجرپزی و ســیمان و ســرامیک و 
صنایع دیگــری که مــدام در حال 
افزایــش بارگذاری ها در اســتان 
اصفهان هســتند. بارگذاری هایی 
که اصال با تــوان اکولوژیک منطقه 
ســازگار نیســت. اینها هستند که 
دست به دست هم داده و این بحران 

را آفریده اند.
در حالی که مردم اصفهان به 
خشکی زاینده رود معترضند 
و خواهان رفع این مشــکل از 
سوی مســئوالن امر هستند، 
مردم استان های همسایه مثل 
لرستان و چهارمحال وبختیاری 
نگراننــد که رفع مشــکل در 
اصفهان به قیمت مشــکالت 
بیشتر برای این استان ها تمام 
شود. این در حالی است که گفته 
می شــود همین حاال هم سد 
زاینده رود تنهــا ۱۲درصد آب 
دارد و در چهارمحال ۲۰۰روستا 
با تانکر آبرسانی می شود. حتی 
ابراهیمی، نماینده لرستان گفته 
است که اگر بنابر تجمع باشد، 
لرستانی ها که بیشتر در حقشان 

اجحاف شده، باید تجمع کنند.
 مســئله اینجاســت که ما دچار 
یک بی اعتمادی تاریخی هســتیم. 
آنقدر که به مــا دروغ گفته شــده 
است، مردم باور نمی کنند. مردم در 
چهارمحال و بختیاری و خوزســتان 
این راهپیمایی پرشور مردم اصفهان 
را بــاور نمی کننــد و معتقدند این 
راهپیمایــی را مافیــای طرح های 
انتقال آب شکل داده است تا بتواند 
طرح بهشــت آباد را اجــرا کند و از 
آنجایی که حاکمیت ســرمایه های 
اجتماعی را نابود کرده است و کسانی 
که مــردم به آنها اعتماد داشــتند و 
توان آرام کردن مــردم را دارند هم 
حذف شــده اند؛ موضــوع پیچیده 
شــده اســت. این نتیجه چند دهه 
تفکــر تمامیت خواهانه اســت که 
به جــای همــه تصمیــم گرفته و 
طرح های انتقــال آب را اجرا کرده 
است، مالحظات محیط زیستی را به 
سخره گرفته و حاال به این بن بست 

خطرناک رسیده است. 
حاکمیــت در همین چند روزی 
که با صبوری و خردمندی منتقدان 
خــود را تحمل کرده و اجــازه داده 
که در اصفهان حرف ها زده شــود، 
باید بــا همین صبــوری اجازه دهد 
کــه در چهارمحــال و بختیــاری، 
در خوزســتان، در لرســتان  هــم 

منتقدان و کنشگران و فعاالن حوزه  
حرف های شان را بزنند و رسانه ملی 
اینها را پخش کند و پاســخ منطقی 
به آنها و بــه نگرانی ها داده شــود. 
مردم باید بدانند کــه آب دار کردن 
زاینده رود بــه معنی نابــود کردن 
کارون و کرخه و کشــکان و سیمره 
نیســت و ما می توانیم با متناســب 
کردن چیدمان توسعه در هر استان، 
هم زاینده رود روان داشــته باشیم 
و هم کرخــه و کارون و کشــکان و 
سیمره خروشــان. این اتفاقی است 
که باید بیافتــد. مردم به جای اینکه 
عادت کنند بین بــد و بدتر انتخاب 
کنند، باید بدانند می شــود معادله 
برد-برد هم داشت. می شود به جای 
اینکه مردم را وادار کنیم که یا مازوت 
را تحمل کنند یا خاموشی را، بگوییم 
که می شود هم مازوت مصرف نکرد 
و هم خاموشــی نداشت. می شود به 
جای نیروگاه های آالینده حرارتی 
از نیروگاه های خورشیدی استفاده 
کرد. واقعیت این اســت که راه سوم 
وجود دارد. در اصفهان و خوزستان و 
لرستان هم راه سوم وجود دارد. ما اگر 
حق آبه گاوخونی را مقدم بر حق آبه 
کشاورزی و صنعت در نظر بگیریم و 
زاینده رود را بر مبنای پتانسیل های 
آبی رودخانه جاری کنیم و در عین 
حال اجــازه ندهیم آبی از اســتان 
اصفهان به جای دیگر بــرود و نه از 
جای دیگر به اصفهــان بیاید، همه 

مشکالت حل خواهد شد.
با اشــاره ای که به وضعیت 
آب بری صنایع داشــتید برای 
رفع این بحران بــا صنایع چه 

می توان کرد؟
 در کوتــاه مــدت صنایــع باید 

بارگذاری هــای جدیــد 
را متوقف کننــد. االن 
برای  10 سال آینده، 
ده هــا طــرح جدید 
توســعه صنعــت 
فوالد، پتروشیمی 
در اســتان های 
اصفهــان و یزد 
تعریف شــده 
کــه در وهله 

اول باید همه ایــن طرح ها متوقف و 
در صورت ضرورت همه به سواحل 
خلیج فارس و دریای عمان منتقل 
شود.از ســوی دیگر در صورت رفع 
تحریم ها ایــران باید بــه تعهدات 
گالســکو عمل و انتشــار گازهای 
گلخانــه ای را کــم کنــد. بنابراین 
دیگر نمی تواند به ســراغ گسترش 
صنعت سیمان و صنایع انرژی بری 
مثل فوالد بــرود. تمهیدات قانونی 
این موضــوع نیز فراهم اســت. در 
برنامه پنج ســاله پنجم و ششم هم 
آمده اســت که دولت موظف است 
دستکم  5 هزار مگاوات برق از طریق 
انرژی های خورشیدی و بادی فراهم 
کند و به جای صنایع آالینده، صنایع 
استحصال انرژی های نو را اصفهان 
یــزد و فارس برپــا و با اســتفاده از 
ظرفیت هــای گردشــگری درآمد 
پایدار ایجاد کنــد. در هر حال همه 
راه ها به صنایع آب بر و آالینده ختم 

نمی شود.
کار دوم بــرای رفع ایــن بحران 
این اســت که صنایع بایــد ارتقای 
نرم افزاری پیدا کنند. در حال حاضر 
در فــوالد مبارکه اصفهــان برای 
کاهش دمای فوالد از 450 درجه به 
50 درجه برای شکل گیری، در هر 
ساعت هزار مترمکعب آب شیرین 
مصــرف می شــود، در صورتی که 
استاندارد این پروسه 10 مترمکعب 
اســت. پس ما باید به سمت ارتقای 
صنعت برویم و مصرف آب را در این 

بخش کاهش دهیم.
کار سوم این است که باید اجازه 
داده شــود پســاب هایی شهری و 
کشــاورزی پــس از تصفیــه وارد 
ســفره های آب زیر زمینی شــود 
و به ایــن ترتیب به تعادل بخشــی 
ســفره های آب زیرزمینــی کمک 
کنیم. اینکه فکر کنیم که پساب های 
شهری و کشــاورزی را تصفیه و در 
صنایع استفاده کنند و با این روش 

طرح های صنایع آب بر را گسترش 
دهند به شدت غلط است. وقتی در 
اصفهان با دوازده متــر مکعب تراز 
منفی آبخوان روبرو هستیم تنها کار 
عقالنی این است که اجازه دهیم این 
پساب های شهری و کشاورزی بعد 
از تصفیه وارد آب هــای زیرزمینی 
شود و به توان زیست پاالیی منطقه 

کمک کنند.
اگر آنچه که شــما به عنوان 
راهکار به آن اشاره کردید اجرا 
نشــود و بنا به تجربه، گزینه 
نگران کننده پیش برده شود و 
عمال نتیجه اعتراضات پرشور 
اهالی اصفهان برای زاینده رود 
منجــر به اجــرای پروژه های 
مخرب انتقال آب از سرشاخه 
دیگر رودخانه های کشور بشود؛ 
چه اتفاقی در انتظــار آینده 
محیط زیســتی منطقه خواهد 
بود؟ و چقدر احتمال دارد دولت 

این راه را انتخاب کند؟
با توجه به اینکه اصفهان همین 
حاال هــم ســاالنه چهــار میلیارد 
متــر مکعــب از ســفره های آب 
زیرزمینــی اش برداشــت می کند 
و با این روند حداکثــر بین 9 تا 18 
ســال کل آبخوان اصفهــان خالی 
می شــود، در آینده نزدیــک ما با 
یک جمعیــت بیــش از 5 میلیون 
نفری روبرو خواهیم بود که مجبور 
به مهاجــرت هســتند و این موج 
مهاجرت از اصفهان به دیگر استان ها 
به فروپاشــی اصفهــان و در نهایت 
فروپاشــی کل ایران منجر می شود. 
به نظر می رسد که دولت هرگز اجازه 
این کار نخواهد داد؛ زیرا کشــور از 

بین می رود.
به نظر شما عاقبت این بحران 

به چه صورت حل شود؟
همین که این بار حاکمیت اجازه 
داده که بدون مجوزهای مرســوم، 
مردم در بستر خشــک زاینده رود 
اعتراض و تجمع کنند را باید به فال 
نیک گرفت. خــب وقتی در این حد 
درایت در کشــور نمــود پیدا کرده 
است؛ چرا گمان نکنیم که کشور به 
سمت استحصال انرژی خورشیدی 
خواهد رفت، حق آبــه گاوخونی را 
مقدم بــر کشــاورزی و صنعت بها 
خواهــد داد. چــرا فکــر نکنیم که 
حاکمیت می تواند چاه های غیرمجاز 
را پلمــپ کند و مصــرف چاه های 
مجاز را بــه نصف کاهــش دهد و 
خسارت مســتقیم به ذی نفعان 
برای 10 ســال را بپردازد تا بعد از 
این اصفهان بتوانــد دوباره نفس 
بکشد، بدون اینکه مجبور باشد 
آبی را از دیگر استان ها به سمت 

خودش هدایت کند.

محمد درویش،  در گفت و گو با »توسعه ایرانی« تأکید کرد:

راه نجات اصفهان؛ حذف کشاورزی باالدست و صنایع آب بر 
آنچه اصفهان را به این 

روز انداخته است، 
بارگذاری های بیشتر از 
توان اکولوژیک استان 

اصفهان است. ما به بهانه 
توسعه کشاورزی در 

باالدسِت سدزاینده رود، 
کشاورزی های قدیمی و 

دیرینه را در شرق اصفهان 
نابود کردیم

اگر حق آبه گاوخونی را 
مقدم بر حق آبه کشاورزی 

و صنعت در نظر بگیریم 
و زاینده رود را بر مبنای 

پتانسیل های آبی رودخانه 
جاری کنیم و در عین حال 
اجازه ندهیم آبی از استان 
اصفهان به جای دیگر برود 

و نه از جای دیگر به اصفهان 
بیاید، همه مشکالت حل 

خواهد شد
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سعیده علیپور

نماینده مجلس: 
سگ گردانی برای برخی تبدیل به 

»کالس« شده، جلوی آن را می گیریم
نماینــده مجلس 
یازدهم و از امضاکننده 
طرح »صیانت از حقوق 
عامه در مقابل حیوانات 
خطرناک و مضر« گفت: 
اخیراً باب شــده است 
که در آپارتمان ها سوســمار، شــیر، پلنگ، مار و 
الک پشت های خطرناک به عنوان حیوان خانگی 

نگهداری می شود.
به گزارش دیده بان ایران، حجت االسالم نقد علی 
گفت: در برخــی از مواقع حتی ایــن حیوان ها در 
سطح آپارتمان رها می شوند و موجب آزار و اذیت 
و آسیب های جدی جانی برای اشخاص می شود؛ 
به دلیل این که قانون خاصی هم در این زمینه وجود 
ندارد متاســفانه این روند هر روز در حال گسترش 
اســت تا آن جا که این کار برای برخــی تبدیل به 

»کالس« شده است! جلوی این کارها را می گیریم.
    

هشدار وزارت بهداشت درباره 
آلودگی شدید هوای تهران

رئیس مرکز سالمت 
محیــط و کار وزارت 
بهداشــت، اعالم کرد: 
اوضاع هــوای تهران 
آن قدر خراب است که 
کارگروه شرایط اضطرار استان تهران باید نسبت به 

تصمیم عاجل اقدام کند.
عباس شاهسونی، افزود: 1۶ ایستگاه در تهران 
با شاخص باالی 150، در وضعیت ناسالم برای همه 

گروه ها« قرار دارند.
بنابر این اعالم در منطقه دو شدیدترین وضعیت 
آلودگی را شاهد هستیم و کیفیت هوا در این منطقه 

بسیار ناسالم است.
    

 بازگشایی مدارس ابتدایی
 و متوسطه اول از فردا

وزارت آمــوزش و 
پرورش از بازگشــایی 
مــدارس ابتدایــی و 
متوســطه اول از فردا 
خبــر داد و روزهــای 
حضور در کالس ها به 
مدارس واگــذار کرد.سرپرســت وزارت آموزش 
و پرورش با اشــاره به اینکه منتظریــم از اول آذر 
مدارس ابتدایی و متوسطه اول با برنامه و الگویی که 
خود مدارس تدویــن کرده اند، به صورت حضوری 
بازگشایی شوند گفت: تفاوتی بین آموزش حضوری 
و مجازی به لحــاظ الزام برای شــرکت در کالس 
نیســت. در این میان اگر دانش آموزی بیمار شد و 
کسالت داشت می تواند تا زمان بهبودی در مدرسه 

حضور نیابد.
    

 کرونا در یک قدمی
 پیک ششم است

فرمانــده عملیات 
مدیریــت بیمــاری 
کرونا در کالن شــهر 
تهران با هشدار نسبت 
به شــکل گیری پیک 
ششم کرونا گفت: اگر 
چنانچه پوشش کافی واکسیناسیون انجام نشود 
یا مردم رعایت شــیوه نامه های بهداشتی را نادیده 
بگیرند بی تردید پیک ششــم کرونــا را پیش رو 

خواهیم داشت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان علیرضا زالی، 
گفت:جلوگیری از شکل گیری پیک ششم کرونا 
در گروی رفتارهای اجتماعی و بهداشــتی عموم 

مردم است.
    

شهرکی که بخاطر فرونشست، 
خالی از سکنه شد

یکی از نمونه های 
آثار فرونشست زمین، 
وضعیت شهرک نیروی 
هوایی ارتش در منطقه 

»خانه اصفهان« است.
به گزارش ایسنا در این شــهرک که احداث آن 
به قبل از انقــالب برمی گردد، حدود شــش هزار 
نفر از افسران و خلبانان و خانواده های آنها زندگی 

می کردند. 
در سال های گذشته، ساختمان های این شهرک 
درگیر آثار فرونشست زمین شده اند؛ به حدی که 
ساکنان آن در سال های 139۶ و 1397 مجبور به 

ترک خانه های خود شده اند.

از گوشه و کنار


