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صدای  یواش  یواش  برگردند.  کشانه شان  و  خانه  سر  به 
موتور پمپ ها بیشتر به گوش می رسید، اما میزان آب جذب 
شده اگر بیش از میزان برداشت بود، تعادل به هم نمی خورد.

آن زمان ساکن شیراز بودیم و پدر بین شیراز و گربایگان 
دائمًا در سفر بود.

سال ۶۳ پدرم در جلسه ای با میرحسین موسوی و معاونش 
می آید  یادم  بود.  گفته  نگرانی هایش  از  جاسبی  عبداهلل 
همکار  سه  برای  حج  سفر  شدن  جور  جلسه  آن  نتیجه  که 
زحمتکش پخش سیالب بود. عیسی کالنتری که معلوم بود 
از کشته  بعد  و  دارد  را در سر  آمریکا  و هوای  هنوز حال 
مسئولیت های  باید  تیر  هفت  انفجار  در  برادرش  شدن 
جدیدی بپذیرد چند باری به خانه ما آمد و سر شام بحث 
پدرم  وقتی  هست  یادم  بود...  کشاورزی  برای  آب  تامین 
سر  را  زیرزمینی  آب  سفره های  وضعیت  بابت  نگرانی اش 
می شد  کشاورزی  وزیر  بعدها  که  کسی  برای  شام  سفره 

بازگو می کرد.
با آنکه دبیرستانی بودم و درگیر درس و مشق، اما بحث ها 
را  ویرایش  حال  در  شده  تایپ  مقاله های  و  می شنیدم  را 
آب  سفره  از  برداشت  اضافه  که  می دانستم  می خواندم. 
مهاجرت  که  بودم  دیده  چیست.  معنی اش  زیرزمینی 
سرنوشت  بی آب  کشاورزان  شدن  آواره  و  منطقه  از 
حال  عین  در  و  می داد،  قرار  تاثیر  تحت  را  فرزندان شان 
شاهد بازگشت گروهی از مهاجران به گربایگان هم بودم. 
همان سال ها بود که با مفهوم »مهاجرت معکوس«  آشنا شدم. 
تابستان های سال ۶5 و ۶۶ در گربایگان کارآموز بودم و با 
خیلی از کشاورزان منطقه آشنا شدم. دغدغه ها را می شنیدم 
و نگرانی ها را بهتر درک کردم. چند نفر از کشاورزان که 
بسیار کم شده  و  تا چند سال پیش آب چاه های شان شور 
بود، آنقدر آب داشتند که بعد از فروش هندوانه و خربزه، 
اهالی  به رخ  و  بودند   نو خریده  ژاپنی  وانت  هرکدام چند 

منطقه می کشیدند.

سال ۶7 در دوره ای که بعضی از دانشگاه ها به خاطر حمله 
موشکی ارتش عراق به برخی از شهرها موقتًا تعطیل شده 
شده  فتوکپی  نسخه  نمانم  بیکار  آنکه  برای  پدرم  بودند، 
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آب  وضعیت  مورد  در  آمریکایی  امنیتی  گزارش  یک  از 
خاورمیانه تا سال ۲000 را به من داد تا ترجمه کنم. آبان 
او  به  داشت،  میرحسین موسوی جلسه  با  وقتی  همان سال 
بر  خاورمیانه  اقلیمی  و  آبی  وضعیت  که  بود  داده  توضیح 
اساس پیشبینی ها به سمتی خواهد رفت که باید سفره های 
آب زیرزمینی را غنی تر از آب کرد، و در ضمن با افزایش 
بر  تکیه  بارندگی،  نظام  تغییر  احتمال  و  دما  تدریجی 
سدسازی نمی تواند برای بسیاری از مناطق گرم و خشک 
ایران سیاستی منطقی باشد. در آن جلسه نسبت به مدیریت 
تذکر  به کاهش مصرف آب هم  نیاز  و  آبیاری کشاورزی 
همان  پایه  بر  آن جلسه  از حرف های  بود. خیلی  داده شده 
مورد وضعیت  در  آمریکایی ها  امنیتی  پیشبینی  و  گزارش 
آب در خاورمیانه بود. )سال بعدش که هاشمی رفسنجانی 
به  قبل  سال  تذکر  که  شنیدم  رسید،  جمهوری  ریاست  به 
موسوی به او هم منتقل شده، اما عشق رفسنجانی به ساخت 
که  بود  باعث شده  قیمتی،  هر  به  گندم  بیشتر  تولید  و  سد 

خالف آن پیشنهادها عمل کند.(

عیسی کالنتری از 1۳۶7 به وزارت رسید، و من هم دانشجوی 
با من  امانت ها  از  دانشگاه تهران بودم. وظیفه بردن بعضی 
بود، هر از گاهی هم خودم به دیدنش می رفتم. این جلسه های 
گاه و بیگاه ساعت ۶ بامداد در طبقه 1۹ وزارت کشاورزی 
تجربه  با وزیر  از رفتن سر کالس  قبل  بامدادی  بود. چای 
جالبی بود. یک بار با افتخار گفت »داریم در تولید گندم 
ناسیونالیستی  از نگاه  خودکفا می شویم«...خودکفایی شاید 
مفهوم جذابی باشد، اما اگر شما هم مثل من مدتی را در کنار 
کرده  سپری  کم آب  مناطق  در  آب  جمع آوری  طرح های 
بودی، احتماال از خودتان می پرسیدید »حاال با کدام آب؟«.

میان  موسسات  و  سازمان ها  از  برخی  تقسیم  با  که  بعدها 
موسسه  کشاورزی،  وزارت  و  سازندگی  جهاد  وزارت 
با  تحقیقات جنگل ها و مراتع به دست جهاد رسید، ارتباط 
چهار-پنج  هفتاد  دهه  در  شد...  کمتر  و  کمتر  هم  کالنتری 
بار دیدمش که یک بارش در سال 75 بود که برای گفتگو 
نزدش رفته بودم. وقتی دید وسط بحث دست به قلم برده ام، 
پرسید: »داری کاریکاتورم را می کشی؟« و من در جواب 
گفتم: »خدا کار خودش را کرده، از من کاری بر نمی آید!«. 
آن روزها افتخار او و دولت هاشمی نزدیک شدن به هدف 

دولت در تولید گندم بود.
سال های 75 و 7۶ درگیر کار ستاد خبری همایش بین المللی 
دوزبانه  خبرنامه  انتشار  و  باران  آبگیر  سطوح  سیستم های 
آن بودم. خواندن مقاله های استادان و کارشناسان و مرور 
کرده  نزدیک  خاک  و  آب  مساله  به  دوباره  مرا  ترجمه ها 

بود، تا حدی که در عمل کارهای رساله کارشناسی ارشد 
را به امان خدا رها کرده بودم. کار در مطبوعات به عنوان 
کارتونیست از یک طرف و کار سنگین مدیریت نشر از 
طرف دیگر. توی جلسات با استادان دانشگاه بارها به این 
نکته توجه کردم که اگر تولید گندم با این سرعت زیاد شود 
و آب های زیرزمینی بدون حساب و کتاب برداشت شود و 
میزان استخراج بیش از میزان تغذیه باشد، با نشست زمین 
از  بسیاری  بیابانی شد  مواجه خواهیم شد.  بیابانی شدن  و 
نمی توانست داشته  نتیجه ای جز مهاجرت  مناطق روستایی 

باشد.

تغییر  آبخوان داری  به  اسم طرح پخش سیالب  آن سال ها، 
بر  سیالب  پخش  همان  مفهومش  آبخوان داری  بود.  کرده 
تعریفش  اما  بود  آبخوان  تغذیه  برای  آبرفتی  پهنه های 
تعاریفش  از  یکی  می کرد.  پیدا  تکامل  مرحله  به  مرحله 
از  استفاده  با  بود، که  و زیر سطح زمین«  »آبخیزداری رو 
روش های آبخیزداری می شد هم مانع فرسایش خاک شد 
و سیالب را مهار کرد، و در زیر زمین هم آبخوان  را غنی تر 
تحقیقات  و  آموزش  معاونت  کارشناسان  و  استادان  کرد. 
معاون آن زمان وزارت تالش  امانپور،  تقی  نظر  جهاد زیر 
به  ارائه  جهت  کننده  راضی  ارقامی  و  آمار  به  می کردند 
خر  از  سازندگی  سردار  تا  یابند  دست  رفسنجانی  هاشمی 
شیطان اندکی پیاده شود و در کنار سدسازی ها، اندکی هم 
به آب زیرزمینی توجه کند. بر اساس محاسبات و تحقیقات 
آگاه  واقعیت  این  به  کشور  دشت های  بررسی  و  زمان  آن 
کشور  اراضی  از  هکتار  میلیون   4۲ به  نزدیک  که  شدند 
 15 از  کمتر  اندکی  اما  دارد  درشت  و  ریز  آبرفت های 
و  الزم  خالی  فضای  با  درشت  آبرفت های  هکتار  میلیون 
مناسب برای جذب آب سیالب دارد که می توان ساالنه بین 
۳0 تا 4۲ میلیارد متر مکعب از سیالب ها را در آنها ذخیره 
کرد. این رقم بسیار بزرگی بود. اما نکته دیگر این بود که 
هزینه جمع آوری و مدیریت یک متر مکعب آب در پروژه 
آبخوانداری کمتر از یک پنجم برای هر متر مکعب آب در 
پروژه های سدسازی بود. بر اساس همان محاسبات، دریافته 
 15 به  نزدیک  عرصه  در  آبخوانداری  اجرای  با  که  بودند 
میلیون هکتار، نزدیک به 4 میلیون شغل پایدار هم ایجاد 
هم  کافی  نان  و  خانوار آب  میلیون   4 عبارتی  به  و  می شد 

داشتند.

بعد از دوم خرداد و آمدن تیم خاتمی، برخی امیدوار بودند 
آمده،  کاریز  سرزمین  از  که  اصالحات  دولت  رئیس  که 
باشد و  آبخوان ها داشته  احیای  به طرح های  گوشه چشمی 
شبکه های خشک شده قنات را نجات دهد، اما او نیز از یک 
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سو عاشق خودکفایی بود و از سوی دیگر تحت تاثیر وزیر 
نیروی سد سازش، حبیب اهلل بیطرف. سرعت زیاد سدسازی 
دوران سازندگی کاهش نیافت و تیم خاتمی که گویی تنها 
برای  بود  جدید  دره  های  دنبال  داشت  رقابت  خودش  با 
ساخت سد های جدید. بودجه آب هم دچار فراموشی شده 
بود، گویی یادش رفته بود که نزدیک ٪۶0 آب کشاورزی 
از زیرزمین می آید نه از سدها، اما پول تنها مسیر سدسازی 
دور  انتظار  حد  از  بارندگی  سال ها،  آن  می کرد.  دنبال  را 
نبود و بر اساس محاسبات وزارت نیرو می توانست سدهای 
کند.  منتقل  کم آب تر  نواحی  به  را  آب  و  بسازد  بیشتری 
یک  اقلیمی  تغییرات  که  بود  رفته  یادشان  آب  مدیران 
واقعیت است و زمین اندک اندک گرم می شود و با افزایش 

دما، میزان تبخیر هم بیشتر خواهد شد…
آن سال ها با آنکه بیشتر درگیر کشیدن کارتون و یا نوشتن 
مطالب طنزآمیز در رسانه ها بودم، اما گاه و بیگاه نگرانی هایم 
البته  که  می کردم  بیان  رادیو  کاوش  علمی  برنامه ی  در  را 
سال 77 تعطیل شد. بعداً هم گاه و بیگاه مطلبی می نوشتم، 
اما بهار سال ۸0 بود که دل به دریا زدم و در روزنامه نوروز 
که اتفاقًا مدیرانش سدساز هم بودند، دو یادداشت در نقد 
سدسازی منتشر کردم که سردبیران متوجه شان نشدند اما 
با  جمهوری  ریاست  از  دید.  را  دو  هر  خاتمی  محمد  سید 
من تماس گرفتند و گفتند که آقای خاتمی می خواهد شما 
را  نیرو  وزارت  سیاست های  نقد  دالیل  برایش  و  ببیند  را 
 1۳۸0 خرداد   1۸ انتخابات  از  بعد  روز  سه  کنید.  تشریح 
آب های  به  دولت  بی توجهی  و  رفتم  جمهوری  ریاست  به 
زیرزمینی را به رئیس جمهوری گوشزد کردم. تاکید کردم 
دل  در  که  می داند  و  است  کویر  بچه  که  خاتمی  آقای  که 
را  زیرزمینی  آب های  باید  و  ساخت  سد  نمی توان  کویر 
مدیریت کرد. گفتم که با کاهش بارندگی و نحوه مدیریت 
آبخوان ها، آینده خوبی نخواهیم داشت و تکیه اینچنین بر 
سدسازی با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت های ایران 
طبق  خاتمی  نیست.  معقول  خاک  و  زمین  منظر  از  زمین 
معمول لبخند زد و به من فهماند که نگران بارندگی نیست و 
دولت کارش درست است و … من هشدارم را داده بودم، اما 
گوش رئیس دولت اصالحات گویی قادر به شنیدن واقعیت 

نبود.

نقد  در  مطالبم  تدریجی  سانسور  دیدار،  آن  نتیجه 
سیاست های آبی دولت بود. حتی روزنامه نوروز جوابیه ام 
به پاسخ جماعت وزارت نیرو را به بهانه ای منتشر نکرد. من 
هم از روزنامه بیرون زدم. برایم باور کردنی نبود که بیطرف 
و خاتمی و بقیه )از جمله اردکانیان، معاون وزیر نیرو( که 
را  زیرزمینی  آب  قدر  بایستی  و  بودند  یزد  استان  اهل 

می دانستند، این همه به آبخوان ها بی توجه بودند و تغییرات 
اقلیمی را نادیده می گرفتند.

وضعیت  باره  در  را  متعددی  گزارش های  زمان  همان 
بود  آمده  پایین  زیرزمینی شان  آب  سطح  که  دشت هایی 
آبخوانداری  طریق  از  می شد  که  دشت هایی  خواندم. 
نجات شان داد، اما بودجه دولت در سدهایی مثل کارون ۳ و 
کرخه و گتوند و سدهای اطراف دریاچه ارومیه و طرح های 

انتقال آب بین حوضه ای هزینه می شد.

دریاچه ارومیه که خود داستان دردناک دیگری دارد. وقتی 
آمد که  باال  آنقدر  در دوران هاشمی رفسنجانی سطح آب 
برخی زمین داران نگران منافع شان شدند، البی کردن برای 

ساخت ده ها سد آغاز شد.

متر مکعب رسیده  میلیارد  باالی ۳0  به  دریاچه  حجم آب 
بود. دولت سازندگی تصمیم گرفت آنقدر در حوضه دریاچه 
رودخانه ها سد  بر روی  و  زیاد شود  زرع  و  ارومیه کشت 
این روند در دوره  بیافتد!  به خاک سیاه  بزنند که دریاچه 
در  که  هم  عیسی کالنتری  که  تا حدی  تشدید شد  خاتمی 
سال ۸۲ از وزارت کنار رفته بود صدایش در آمد و هشدار 
دریاچه  سرنوشت  به  را  ارومیه  دریاچه  روند  این  که  داد 

آرال در شوروی سابق مبتال خواهد کرد…

در حوضه دریاچه ارومیه، ده ها هزار چاه حفر شد. ده ها سد 
و بند زدند و تعادل دریاچه و آبخوان حوضه به هم خورد. 
به  دریاچه  بازگشت  برای  که  رسیده  جایی  به  کار  حاال 
روزگار پیشین، هم باید دِر تعداد بسیار زیادی از چاه های 
منطقه را بست تا آب زیرزمینی برداشت نشود و هم دریچه 
سدها را گشود. به عالوه دست به آسمان برد و دعا کرد تا 
کمی باران ببارد و میزان بارش و آبی که جمع می شود از 

میزان تبخیر ساالنه بیشتر باشد.

جنبه حقوق بشری ماجرا

حقوق  بین المللی  میثاق  با  مرتبط  بخش هایی  داشتم  امروز 
اساس  بر  می خواندم،  را  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی- 
چند  زیست  محیط  تخریب  مرتبط،  کمیته های  تفسیرهای 
محیط  تخریب  می کند.  نقض  را  میثاق  اشاره  مورد  حق 
زیست استاندارد زندگی آدم ها را تحت تاثیر قرار می دهد، 
امکان تامین غذا را سخت تر می کند، آب کافی و بهداشتی به 
انسان ها نخواهد رسید، سالمت جسمی و روانی مردم قربانی 
فعالیت  نیز  فرهنگی  جنبه  از  حتی  و  می شود  تخریب  این 
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تحقیقات« تقویت« زراعی،« زمین« به« دسترسی« منـابع،«
کشاورزی«دولتی«با«تأکید«و«اهمیت«بیشـتر«برای«دانش«
و«روش«های«بومی«و«محلی«و«نظایر«آن«است«)برگرفته«
چالش- مورد« در« روستاییان« از« "نظرسنجی« مقاله:« از«
دهستان« موردی« مطالعه« روستایی؛« پایدار« توسعه« «های«
ساروق،«شهرستان«اراک؛«نوشته:«محمد«حسین«کریم«و«

ابوالحسن«هاشمی(.

پیامدهای« از« یکی« عنوان« به« حاشیه«نشینی« شکل««گیری«
عمده«مهاجرت«به«شهر

حاشیه«نشینی«در«واقع«حاصل«اشتغال«حاشیه«ای«مهاجران«
است«که«به«موجب«آن«هرگز«دستمزد«آن«ها«تکاپوی«یک«
پیامدهای« نمی««دهد.« را« شهر« درون« در« حداقل« زندگی«
از« امنیت«عمومی« بر«احساس« تاثیر«آن« حاشیه«نشینی«و«

این«قرار«است:

عاملی« عنوان« به« فقیرنشین« مناطق« در« استقرار« الف.«
برای«توسعه«و«کاهش«احساس«امنیت«عمومی«در«مناطق«

فقیرنشین.

احساس« رغم« علی« خود« موجودیت« از« دفاع«جدی« ب.«
امنیت«عمومی«ضعیف

ج.«اعتقاد«صرف«به«مسئولیت«دولت«در«رابطه«با«وضعیت«
خود«و«نادیده«گرفتن«نقاط«ضعف«خویش

د.«افزایش«احساس«امنیت«عمومی«و«مبارزه«با«پیامدهای«
منفی«مهاجرت«به«ویژه«در«میان«نسل«های«دوم«به«بعد.

بین« تجانس« عدم« مهاجرت« پیامدهای« ازجمله«
به«عنوان«عمده«ترین«عامل« حاشیه«نشینان«و«شهرنشینی«
بزهکاری« افزایش« و« عمومی« امنیت« احساس« کاهش«
کرد« اضافه« باید« رابطه« همین« در« است.« اجتماعی«
به« اغلب« می«دهند« دست« از« را« خود« کار« که« مهاجرانی«
ضربه« آنان« در« می««شوند.« مبتال« نامطلوبی« واکنش««های«
اعتیاد« به« بی«خوابی«حادث«شده«و«گاهی« شدید«روانی«و«
روی«می«آورند.«مجرمان«بیشتر«با«استفاده«از«ساده«لوحی«و«

بی«تجربگی«جوانان«مهاجر،«آنان«را«در«میادین«کاریابی«و«
چهار«راه«ها«و«صف«سینماها«و...با«ابزار«همدردی«و«طرح«

دوستی«به«سوی«ارتکاب«جرایم«می««کشانند.
پیامدهای««مهاجرت«روستا«ـ«شهری

و« اقتصادی« اجتماعی،« عوامل« از« پیچیده« مجموعه«ای«
دارند.« تأثیر« روستا-شهر« مهاجرت« پدیده« در« سیاسی«
جامعه« یک« جمعیت« رشد« و« حجم« بر« هم« فرایند« این«
اثرگذار«است«هم«در«ساخت«و«توزیع«جمعیت،«تغییرات«
قابل«مالحظه«ایجاد«می«کند.«مهاجرت«روستا-شهر«تعادل«
نسبت«مردان«و«زنان«را«در«دو«منطقه«شهری«و«روستایی«

برهم«می«زند.

از« یکی« جوان« مردان« تعداد« افزایش« شهری« مناطق« در«
که« این« به« توجه« با« امروزه« است.« فرایند« این« اثرات«
است« شده« برعکس« روستایی« و« شهری« جمعیت« سهم«
مهاجرین« را« شهرها« جمعیت« از« توجهی« قابل« نسبت« و«
موضوع« اهمیت« به« می«توان« می«دهند،« تشکیل« روستایی«
مهاجرت« یعنی« برد؛« پی« شهری« روستا-« مهاجرت«های«
تا«سه«دهه«قبل«جزو«جمعیت«مولد«کشور« جمعیتی«که«
عظیم« خیل« صورت« به« اکنون« می««آمد،« حساب« به«
کاذبی« مشاغل« در« یا« هستند« کار« به« مشغول« افراد«
می«باشند. مشغول« واسطه«گری« و« دست«فروشی« «مانند«

وقتی«فرهنگ««های«مختلف«با«آداب«و«رسوم«و«هنجارهای«
متفاوت«از«نقاط«مختلف«در«یک«نقطه«جمع«شود«و«انواع«
هنجارها«حاکم«باشد،«در«نتیجه«هر«فرد«یا«گروه«به«یک«
نوع«هنجار«رفتار«می«کند«و«هنگامی«که«اشخاص«محیط-
شان«عوض«شود،«دیگر«هیچ«احساسی«نسبت«به«پای-
بندی«به«اصول«و«هنجارها«در«خود«حس«نمی«کنند«و«در«
نتیجه«هرج«و«مرج«و«آشفتگی«رخ«می«دهد.«نتیجه«نهایی«
مهاجرت«از«روستا«به«شهر«و«از«بخش«و«تولید«به«بخش«

خدمات،«رشد«مسائل«آنومیک«در«جامعه«است.«)1(

به«هر«حال«با«تمام«شرحی«که«رفت«به«نظر«می««رسد«که«
دولت«به«عنوان«متولی«امر«باید«تمهیدات«جدی««تری«در«
این«خصوص«بیاندیشد«و«سیاست«مهاجرت«معکوس«را«

در«دستور«کار«خود«قرار«دهد.

در« شهر« به« روستا« از« مهاجرت« پیامدهای« مقاله:« از« ».1
نسرین« نوشته:« عمومی؛« امنیت« احساس« بر« خرم«آباد«

باقری«و«سعیدرضا«صید«رضایی(.
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قرنهای  از  که  است  تلخ  واقعیت  این  گویای  آشکار  شواهد 
انبوه  جنگلهای  از  هکتار  میلیارد  میلیاردها  کنون  تا  پیشین 
این  و  نبوده  بازیافت  قابل  هرگز  و  است  رفته  میان  از  جهان 
روند که دخالت انسان یکی از عوامل بزرگ آن است همچنان 
ویژه در سرزمینهای  به  و  و در سراسر کره زمین  دارد  ادامه 
موسوم به جهان سوم و سرزمینهای خشک و نیمه خشک مانند 

ایران به صورت سرسام آوری در حال پیشرفت است.

بدون  و  است  حیات  مایه  آب  که  نیست  پوشیده  کسی  بر 
آب زندگی محال و غیر ممکن خواهد بود. اما بشر چقدر این 
واقعیت در باره آب و حیاتی بودن آن را جدی گرفته و آن را 
باور کرده است را میتوان در عملکرد رفتاری او با عنصر مهم 
آب جستجو کرد که متاسفانه به نتایج تلخ و نگران کننده ای 

خواهیم رسید.

و  دهنده  تشکیل  اصلی  عنصر  چهار  از  یکی  عنوان  به  آب 
نگهدارنده حیات از قرنها پیش مورد توجه بوده و در این قرن 
با توجه به نگرانی های موجود در زمینه کمبود آب، می توان 
گفت با جدیت بیشتری مورد دقت و توجه بوده و هر از گاهی 
از جانب دانشمندان و زیست شناسان مورد بحث و بررسی قرار 

گرفته است.

بستگی  آب  وجود  که  کرد  فراموش  نمی توان  را  واقعیت  ین 
به عواملی چند دارد که بخش بزرگی از آن عوامل در دست 
انسان است و بی تعارف باید گفت نوع بشر برخورد منطقی و 
دوستانه ای با آب طی قرنهای طوالنی و به ویژه قرن صنعتی 
شدن جوامع که مصرف آب را چندین برابر کرده است نداشته 
و در نابودی آن به انحا مختلف نقش بزرگی هم بازی کرده و 

می کند.
بر  بشر  عملکرد  به  هم  باز  آن  از  بخشی  که  زمین  شدن  گرم 
روی کره زمین مرتبط است بزرگترین تاثیر را در کاهش و 
کم شدن آب ها و بروز خشکسالی ها بر روی کره زمین داشته 

است.

از دیگر عوامل مهم در رابطه با آب پدیده جنگل هاست، جنگل 
از عمده ترین عوامل طبیعی برای حفظ و گسترش آب بر روی 
ماندن و رشد  زنده  برای  بوده در حالی خود جنگل هم  زمین 
نباشد الجرم  اگر  آبی که  کنند.  تغذیه می  از آب  و گسترش 
موضوعی  در  و  داشت  نخواهد  نیز وجود  و کشاورزی  جنگل 

کلی تر حیات هم وجود نخواهد داشت.

میزان  اندازه در کاهش  به همان  فقدان جنگل  از سوی دیگر 
این  نابودی جنگل.  نبود آب در کاهش و  آب موثر است که 
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دو پدیده طبیعی مکمل یکدیگر در راز وجود و ادامه حیات 
بر روی زمین بوده و به همین خاطر حین دخالت بشر وارد فاز 
با یکدیگر  به نوعی در تعارض و تقابل  تضاد و تقابل شده و 
دو  که  کشاورزی  و  جنگل  دیگر  تعریف  به  گیرند.  می  قرار 
در  هستند  آب  نگهدارنده  نتیجه  در  و  هم  نگهدارند  قطب 
آبهای  کیف  و  کم  بر  را  سنگینی  اثرات  یکدیگر  با  تعارض 
می  باقی  کشاورزی  بخش  بر  نیز  و  زمینی  زیر  و  سطحی 
گذارند. جمله معروفی که این سالها در خصوص آب بیان می 
شود آن است که گفته می شود، جنگ بعدی میان ملتها جنگ 

آب خواهد بود.

در یک تعریف کلی از آب میتوان گفت، آب این مایه حیات 
همه موجودات زنده بر روی کره زمین کمتر قدر و قیمتش را 
آن  بر  را  ضروری  غیر  فشارهای  همیشه  و  کرده  درک  بشر 
اعمال کرده است تا جایی که این مایه حیات را با خطر انهدام 
و نابودی روبرو کرده و آن را با سرنوشت مبهم و بسیار نگران 

کننده ای مواجه کرده است.

به  متاسفانه  آن   برای گسترش  بدو کشف کشاورزی،  از  بشر 
تخریب همزاد دوقلوی ان یعنی جنگل پرداخته و جنگل را نه 
به عنوان عنصر مهم تعامل با کشاورزی بلکه به عنوان پدیده ای 
متقابل در امر کشاورزی محاسبه کرده است و برای گسترش 
بوده  زدایی  جنگل  و  جنگلها  بردن  بین  از  مترصد  کشاورزی 
است. با افزایش جمعیت بشر بر روی زمین و گسترش شهرها 
گسترش کشاورزی هم روز به روز بیشتر و بیشتر شد که این 

امر الجرم در نابودی آب اثرات فراوانی داشته است.

بوده  افزایش آب  و  عنصر حفظ  ذاتی خود  ماهیت  در  جنگل 
از  آب  مخرب  پدیده  جنگل  برخالف  کشاورزی  حالیکه  در 

بسیاری جهات بوده و هست.

و  کرده  رشد  کشاورزی  چقدر  هر  است  آن  گویای  شواهد 
گسترش یافته است به همان  میزان جنگلها و آبها دچار نقصان 
و نابودی و نوسان بوده اند و طی قرون طوالنی بیشمار هکتار 
از جنگلها در جهان و در مناطقی که کشاورزی رونق بیشتری 
زرع  و  کشت  به  ان  زمینهای  و  است  رفته  میان  از  داشته 
اختصاص یافته است. همانطور که بی شمار متر مکعب آب در 
جهت احیا کشاورزی از میان رفته و یا در حال از میان رفتن 
است. این روند در کشاورزی و نحوه جنگل داری در ایران و 
دستکم طی نیم قرن اخیر باعث گردیده ایران در حال حاضر 
 70 از  بیش  و  گیرد  قرار  جهان  ابی  تنش  چهارم  جایگاه  در 

درصد منابع آبی خود را از دست بدهد؟!

گسترش شهرها به ویژه ساخت و سازها در اراضی مرغوب و 
راه سازی ها در جاجای کشور ایران نیز به نوبه خود صدمات 
زیان باری را به جنگلها و زمینهای کشاورزی در کشور وارد 

کرده است.
و  دولتها  برخی  سیاسی  مقاصد  عوامل،  این  همه  بر  عالوه 
سودجویی باندهای مافیایی قاچاق چوب نیز نقش بسیار مهمی 
در تخریب جنگلها و در نتیجه آن گرم و خشک شدن زمین 

داشته و دارند.
دولت ترکیه هزارها هکتار از جنگلهای قندیل و مرز کردستان 
را طی این سالها در جهت مبارزه با حزب کارگران کردستان 
پ. ک. ک. نابود کرده است و در ایران هزارها تن چوب از 
باندهای مافیایی  جنگلهای شمال کشور طی این سالها توسط 
قاچاق چوب غارت شده است و آتش سوزی های مهیب نیز 
طی این سالها در جای جای ایران باعث نابودی هزارها هکتار 

از جنگلها شده است.

گوشه  در  وسیع  بیابان های  در  درختانی  تک  دیدن  امروزه 
دشت های  این  که  است  آن  ای  نشانه  جهان  و  ایران  کنار  و 
و  شده  نابود  که  اند  بوده  انبوهی  جنگلهای  روزگارانی  خالی 
به دشت های خشک و حتی به کویر تبدیل شده اند. از سوی 
بر  زیرزمینی عالوه  های آب  از سفره  رویه  بی  استفاده  دیگر 
بانی  وسیعی  بسیار  سطح  در  کشور  آب  ذخایر  رفتن  هدر 
در  زمین  فرونشست های  ایجاد  و  کشور  هوای  شدن  خشک 

بسیاری از نقاط کشور شده است.
بی شک اگر بشر از ابتدا به این موضوع پی می برد که صنعتی 
شدن جوامع و افزایش جمعیت در جهان منجر به فجایع محیط 
در  و  نمی کرد  ها  آن  برای  اقدامی  گز  هر  شد  خواهد  زیستی 

صدد جلوگیری از آن برمی آمد.

چیزی نزدیک به چهار پنجم کره زمین را آب فرا گرفته است 
در حالی که تنها ۳ درصد این آبها شیرین و قابل استفاده می 
باشد. اقیانوس های وسیع و دریاها که این همه وسعت از زمین 
را پوشانده است همگی به دلیلی شور بودن غیر قابل استفاده 
نیاز  آوری  سرسام  های  هزینه  آن  از  استفاده  برای  و  هستند 
است که به صرفه نمی باشد در نتیجه بشر مجبور است به ۳ 
درصد آبهای شیرین موجود که حجم زیادی را در برابر نیاز 
امروزه بشر به آب تشکیل نمی دهد، اکتفا کند و در غیر این 

صورت منتظر فجایع غیر قابل جبران باشد.
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لذا برای جلوگیری از به وجود آمدن فاجعه کم آبی و بی آبی 
در سراسر جهان و به خصوص در مناطق کم آب و نیمه خشک 
مانند ایران دانشمندان و متخصصان تدابیری اندیشیده اند که 
چنانچه مورد توجه جدی بشر قرار نگیرد و از آن سرباز زده 

شود، بشر به مرگ و نیستی جمعی خود تن داده است.
کشور ایران نمونه بارزی از معضل کم آبی در جهان به ویژه 

در این قرن است.

و  جنگلها  احیا  بزرگ  طرح  ایران  در  ش  ه.   1۳50 سالهای 
از آب های شیرین سطحی و زیر زمینی در دستور  نگهداری 
کار دولت قرار گرفت و پس از مطالعه در مرحله اجر منجر 
احیا  مراتع،  قرق  در کشور، طرح  مهم  آبی  ایجاد چند سد  به 
از آن خنک و  .. .. گردید و هدف  و  با درخت کاری  جنگلها 
مرطوب نگه داشتن هوای کشور بوسیله جنگلها و حفظ آبهای 
سطحی و زیر زمینی بود. آن طرحها چنانچه ادامه پیدا می کرد 
امروزه و در گذشت این مدت فالت ایران در صدر کشورهای 
انبوه و مراتع وسیع و آب  با آب و هوای معتدل و جنگلهای 
فراوان قرار داشت و هدف از اجرای آن طرحها در سطح ملی 
و سراسری حفظ و نگهداری از محیط زیست کشور در کلیه 
زمینه های آب و هوایی بود ولی با روی کار آمدن جمهوری 
اسالمی متاسفانه تمامی آن طرحها نابود شدند و ابزار و آالت به 
کار رفته در آنها به سرقت رفت و قرق مراتع شکسته شد نگاه 
به مقوله آب و محیط زیست کامال تغییر پیدا کرد و آنچه نباید 

اتفاق می افتاد اتفاق افتاد.
افزایش جمعیت و مصرف بی رویه آب در امور کشاورزی و 
عمده  بسیار  عوامل  از  نیز  خانگی  و مصرف  باغداری، صنایع 

نابودی جنگلها و به دنبال آن کاهش آبها در جهان بوده است.

نوستالژی طرحی بزرگ برای حفظ، احیا و نگهداری جنگلها و 
آب و کشاورزی در ایران که نابود شد.

تصویب  به  ه.ش   1۳4۶ سال  در  که  مصوبی  قانون  در 
برداری  بهره  و  حفاظت  رسید  پهلوی  نظام  در  سنا  مجلس 
کشاورزی،  های  وزارتخانه  به  مراتع  و  جنگلها  از 
شد. سپرده  کشور  و  اقتصاد  دادگستری،   دارایی، 
پوشش  تحت  الجرم  نیز  را  آب  مسئله  که  بزرگ  طرح  این 
اساس  بر  و  اجرا رسید  مرحله  به  همان سال  در  داد  می  قرار 
شدند  قرق  با حصارکشی  کشور  مراتع  از  وسیعی  مناطق  آن 
و اقدام به کاشت انواع درختان در البالی جنگلهای طبیعی در 
سطح هزارها هکتار در کشور شد. در پی این اقدام بسیار مهم 

مصونیت  در  شده  حفاظت  مراتع  و  جنگلها  که  نکشید  طولی 
کامل قرار گرفته و از هرگونه بهره برداری غیر اصولی حفظ و 

جنگلها نیز احیا شدند.

این طرح می رفت تا در فرآیندی مطالعه شده علمی با حفظ 
به  نیز  از آبهای سطحی و زیر زمینی  و احیا جنگلها و مراتع 
شکل علمی و حساب شده نگهداری شود و از هرگونه استفاده 
غیراصولی و بی رویه از آبها جلوگیری به عمل آید و انصافا 
این  اجرای  از  سال  چهار  سه  گذشت  ظرف  و  نکشید  طولی 
طرح چهره جنگلها و مراتع به طور کلی تغییر یافت و رشد و 

توسعه آنها آشکارا خود را نشان داد.

مطالعه علمی و همه جانبه در اکوسیستم کشور و اجرای اصولی 
تحت  و  در سالمت  آن  ادامه  و  اجرا  و  شده  مطالعه  طرح  آن 
حفظ  به  امید  شد  باعث  مهم  وزارتخانه  چهار  دستکم  نظارت 
جنگلها،  ها،  حیاتی کشور چون آب  آینده شریانهای  بهبود  و 

مراتع و  کشاورزی و .. . به حقیقت بپیوندد.

طرح فوق با موفقیت و در شکلی تمام و کمال در دست اجرا 
بود و چنانچه ادامه پیدا می کرد هم اکنون کوچکترین نگرانی 

در رابطه با این موضوعات در کشور وجود نداشت.

اما با سرکار آمدن جمهوری اسالمی متاسفانه تمام مطالعات و 
دستاوردهای آن طرحها در همه زمینه طاغوتی خوانده شد و 

تخریب گردید و در درازمدت به فراموشی سپرده شد.
به  و  شد  کنده  جا  از  خاردارها  سیم  و  مراتع  تمام حصارهای 
سرقت رفت. قرق مراتع شکسته شد و طرحهای سد سازی و 

غیره و غیره همگی تعطیل شدند.

لجام  قانون هرج و مرج سرسام آور و  نابودی آن  و  با توقف 
این  همه  و  داد  رخ  کشور  اکوسیستم  کلیت  در  ای  گسیخته 
مطالعه  و  ضابطه  بی  آب  های  چاه  شد.  گرفته  نادیده  موارد 
آلودگی  به  ها  رودخانه  گردید.  حفر  کشاورزی  برای  نشده 
گرائیدند و تخریب و نابودی جنگلها به انحا مختلف و اشکال 
و  این معضالت  نتیجه  در  و  دارد  ادامه  متفاوت سالهاست که 
سوءمدیریت ها سرزمین بزرگ ایران با بحران آب و جنگل و  
کشاورزی روبرو شد و به دنبال آن در طول چهار دهه گذشته 
طبق نظر کارشناسان 7۳ درصد از آبهای ایران برای همیشه از 

بین رفته و این خال غیرقابل جبران است.
ایران در مرحله ورشکستگی آب در سال 140۹ قرار گرفته 
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باران  درصدی   4۹ کاهش  با  کشور  جاری  سال  در  و  است. 
روبرو بوده است.

فرونشست زمین و پدیده فروچاله ها به دلیل استفاده های بی 
رویه از سفره های آب زیر زمینی در جاجای کشور در حال 

وقوع می باشد.

دامنه این بحران ها و مشکالت تا جایی است که بسیاری از 
سرزمین  که  اند  عقیده  این  بر  نظران  صاحب  و  کارشناسان 
ایران در حال محو شدن است و زندگی در آن در آینده ای 

نزدیک غیرممکن خواهد بود.

نیمه  فالت  در  زدایی  جنگل  و  کشاورزی  آبی،  فاجعه  عمق 
خشک ایران، راه حل چیست؟!

آبی و  آنارشیسم و هرج و مرج  نیم قرن  به  نزدیک  دنبال  به 
خاکی و جنگلها و کشاورزی در فالت بزرگ و نیمه خشک 
ایران که به دالیلی چون نگاه غیر علمی و غیر اصولی، مدیریت 
ایران  فالت  پیوست.  وقوع  به   ... و  غیرمتخصص  و  ناکارآمد 
اینک در سال 1400 وارد مرحله خطرناک ورشکستگی آبی 
شده است، ورشکستگی که اثرات بسیار فراوانی را بر مقوله 

غذایی دارد.

عدم توجه به کلیت آب و خاک و جنگل در ایران برای توسعه 
بی رویه و بی حساب و کتاب کشاورزی و خودکفایی خیالی 
اصول  فاقد  و  رویه  بی  های  سدسازی  و  کشاورزی  امر  در 
سیاسی  برخوردهای  متاسفانه  و  مطالعه  بدون  حتی  و  علمی 
این  با  اشتباه  توسعه  الگوهای  کارگیری  به  و  خودمحورانه  و 
به  ایران  اکوسیستم  در طول چهاردهه گذشته  باعث شد  مهم 
سابقه  بی  تخریبی  نتیجه  در  و  اختالل  افت،  دچار  کلی  طور 
ها  رودخانه  آلودگی  مرحله  این  در  شود.  ناپذیری  جبران  و 
بوسیله فاضالب های شهری و پسامدهای صنعتی و  و قنوات 
نادیده گرفتن استفاده سنتی از آب های سطحی در آبیاری و 
فشار بر آبهای زیرزمینی بطوریکه به گفته کارشناسان ظرف 
مدت کمتر از 15 سال بیش از 7۳ هزار کیلومتر مکعب آب 
زیرزمینی بیرون کشیده شده است که جبران آن امکان ناپذیر 

نخواهد بود.

در چنین شرایطی که کشور از مرز بحران هم گذشته و وارد 
بر سر  و جنگ  است  آبی شده  مرحله خطرناک ورشکستگی 

آب آغاز شده و رو به گسترش می باشد و در طول چهل سال 
از  کشور  طبیعی  منابع  و  جنگلها  درصد   ۸0 از  بیش  گذشته 
باشد  نابودی کامل می  میان رفته است و کشاورزی در حال 
بطوریکه تنها در سال جاری زراعی به علت خشکسالی و عدم 
بارندگی بیش از ۶7 هزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی 
کشور خسارات وارد شده است، علیرغم آنکه کارشناسان بر 
این عقیده اند که برگشت به گذشته غیرممکن است، پیشنهادها 
و اظهارنظرهای کارشناسانه ای برای جلوگیری از ویرانی های 
بیشتر و در موارد احیا شاه رگهای حیاتی ایران ارائه می شود و 
بیش از همه به تغییر کامل الگوی توسعه و نگاه به کشاورزی و 

تغییر مدیریت اشاره می شود.
در این رابطه گفته می شود در دراز مدت باید به بهبود شرایط 
در همه زمینه های مرتبط اندیشید و خیلی سریع به این آشفته 
صورت  به  را  زیستی  محیط  گفتمان  و  شود  داده  پایان  بازار 
و  مدیریت  اصالح  داد.  قرار  سرلوحه  علمی  و  جدی  بسیار 
باید  به محیط زیست  به خطرات عدم توجه  آشناکردن عموم 
بی  به  دادن  پایان  با  و  داد  قرار  توجه  مورد  به صورت جدی 
آورد  وجود  به  مردم  در  را  احساس  این  جامعه  های  تفاوتی 
و  دارند  را  طبیعی  امکانات  از  مساوی  حیات  همگی حق  که 
به تضاد بین حاکمیت و مردم و جدایی مردم از دولت و ایجاد 
روحیه ای صادقانه در جهت ایجاد اعتماد بین حاکمیت و ملت 

همت گمارد.

با قبول این واقعیت تلخ که در طول چهار دهه گذشته بسیاری 
از امکانات کشور برای همیشه از بین رفته و غیرقابل جبران 
است در خوشبینانه ترین حالت ضروری است در جهت بهبود 
این وضع در یک فرایند درازمدت تکاپوی جدی و همه جانبه 
گفتمان  و گسترش  گیرد  مردم صورت  و  حاکمیت  جانب  از 
شود.  داده  قرار  سرلوحه  هوشمندانه  و  عاقالنه  زیستی  محیط 
بی تردید هیچ یک از این موارد به سادگی به دست نخواهد 
آمد مگر اینکه اراده ای قوی و همه جانبه به شکل جدی روی 
نماید و گام به میدان بگذارد در غیر این صورت همانطوری 
که کارشناسان و صاحب نظران ب آن اذعان دارند باید منتظر 
نیم  از  کمتر  و  نزدیک  بسیار  ای  آینده  در  ایران  فالت  محو 

قرن بود.
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منابع« مهمترین« عنوان« به« باغی« و« کشاورزی« محصوالت« بازار«
تامین«نیاز«غذایی«مردم،«سهم«چشمگیری«را«در«اقتصاد«کشور«
دارا«است.«اما«این«بخش«از«اقتصاد«در«کشور«ما«با«آسیب««های«

جدی«روبرو«است.

کشاورزی«و«باغداری«ازجمله«کارهای«پرریسک««و«آسیب««پذیر«
در«کشور«ما«محسوب«می«شوند.«اما«با«توجه«به«این«ریسک«توقع«
می«رود،«کشاورز«از«سوی«نهادهای«مربوطه«دولتی«حمایت««شود.«
در«این«ارتباط«مسائل«مهمی«مطرح«است:«مکان«یابی«در«کشت«
خیلی«مهم«است،«این«که«محصول«را«برای«داخل«می«خواهیم«یا«
صادرات؟«استانی«که«انتخاب«می«کنیم،«نوع«محصولی«که«کشور«
مقابل«می«پسندند«و«اینکه«بی«اطالعی«از«جزئیات«آسیب«می«زند.«
بحث«تولید«باید«مناسب«با«بازار«دنبال«شود.«آموزش«هم«خیلی«
و« تولید« آموزش« بحث« است.« علم« یک« کشاورزی« است.« مهم«
آموزش«برداشت«باید«داشته«باشد.«خیلی«از«موارد«در«برداشت«
رعایت« باید« صادرات« چه« و« داخل« بازار« برای« چه« محصول«
نمی««شود.«سیستم«حمل«و«نقل«هم«متنوع«است.«همچنین«مقصد«
عرضه«هم«در«تولید«مهم«است.«این«که«محصول«را«در«شهرستان«
برای« یا« زمین«کشاورزی« سِر« بزرگ؟« شهرهای« یا« می«فروشیم«
صادرات«است؟«نیروهایی«که«در«این«مسیر«فعالیت«و«نظارت«

می«کنند«هم«مهم«هستند.

میوه،« انواع« عرضه« )برای« کشاورزی« محصوالت« ازارهای«
سبزیجات،«گوشت،«لبنیات«و...(«با«ویژگی«هایی«مشابه«میادین«
میوه«و«تره«بار«ایران،«در«کشورهای«دیگر«اعم«از«توسعه«یافته«
به«عنوان«زیرساخت«های« و« بوده« نیز«مرسوم« توسعه« و«در«حال«
کشاورزان« به« کمک« شهروندان،« غذایی« امنیت« تامین« مهم«
کوچک«مقیاس«حاشیه«شهرها«و«تنظیم«بازار«مورد«توجه«هستند.«
الگوبرداری«از«تجربیات«کشورهای«جهان،«توسعه«کمی«و«کیفی«
نقش« دلیل« به« کشور« تره««بار« و« میوه« میادین« مشابه« بازارهای«
بخش« تقویت« و« شهروندان« غذایی« امنیت« تأمین« در« آن«ها« مهم«
کشاورزی،«همواره«در«دستور«کار«دولت«های«کشورهای«توسعه«
یافته«و«در«حال«توسعه«قرار«داشته«است.«این«امر«تأییدی«است«
بر«لزوم«توسعه«میادین«میوه«و«تره««بار«در«نقاط«مختلف«کشور.

عرضه« گسترش« و« واسطه««ها« حضور« کاهش« دیگر،« سوی« از«
اصلی««ترین« ازجمله« کشاورزان،« سوی« از« محصوالت« مستقیم«
رویکردهای«ارتقا«و«فعالیت«بازارهای«این«محصوالت«در«جهان«
تره««بار«در«شهرهای«بزرگ« بازارهای« ارتقای« بوده«است.«تجربه«
چین«یک«نمونه«موفق«است«بنابراین«ضروری«است«در«توسعه«
و« شده« کافی« توجه« آن« به« نیز« ایران« در« تره««بار« و« میوه« میادین«
در« میادین« این« در« واسطه««ها« فعالیت« کردن« محدود« یا« کاهش«

دستور«کار«قرار«گیرد.
بخش«کشاورزی«از«جمله«بخش«هایی«است«که«به«دلیل«اثرگذاری«
آن«بر«اقتصاد«در«همه«کشورها«در«اولویت«سیاست«گذاران«قرار«
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نتوانسته« حمایتی،« سیاست«های« وجود« با« بخش« این« اما« دارد؛«
آن«گونه«که«باید«در«اقتصاد«کشور«اثرگذار«باشد.

بخش« سهم« مجلس« پژوهش«های« مرکز« گزارش« براساس«
به« سال«133۹« در« ایران« اقتصاد« در« درصد« »26 از« کشاورزی«
کمتر«از«10«درصد«در«سال«13۹7رسیده«است«که«با«این«شرایط«
می«توان«گفت«بخش«کشاورزی«در«جریان«رشد«و«توسعه«خود،«
نیروی«کار«و«سرمایه«مازاد«خود«را«در«اختیار«سایر«بخش«های«
اقتصادی«قرار«داده«است.«با«توجه«به«اهمیت«بخش«کشاورزی«در«
تولید،«اشتغال«و«ایجاد«امنیت«غذایی،«کشورهای«مختلف«جهان،«
گوناگون« روش«های« به« توسعه،« درحال« یا« توسعه«یافته« از« اعم«
در«قالب«تأمین«و«توزیع«نهاده«ها،«خرید«تضمینی،«تنظیم«بازار،«
اعطای«یارانه،«تشویق«سرمایه«گذاری«و«دیگر«زمینه«های«مرتبط،«
دارای« ابزار«ها« این« از« هریک« می«کنند.« حمایت« را« بخش« این«
اهداف«خاصی«بوده«و«برای«بهره«گیری«در«شرایط«خاص«طراحی«
شده«اند.«لذا«سیاست«گذاران«و«برنامه«ریزان«این«بخش«باید«با«در«
هر« پیش«روی« و«عوارض« و«شرایط« این«ویژگی«ها« نظر«گرفتن«

محصول،«از«ابزار«مناسب«بهره«گیری«کنند.
محققان«حوزه«سیاست«های«کشاورزی،«تقسیم«بندی«های«مختلفی«
پژوهشگران« این« کرده«اند.« ارائه« کشاورزی« سیاست«های« از«
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