منابع آب قربانی مهندسی تهاجمی
مصاحبه با خانم فاطمه ظفرنژاد

چندی پیش انتشار خبر موافقت آقای کالنتری ،رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با
طرح انتقال آب از سرشاخههای کارون به باغهای کشاورزی رفسنجان در استان کرمان
موجب شد برخی نمایندگان مجلس و حامیان محیطزیست از اجرای این طرح اظهار
نگرانی کنند .از آنجا که شما یکی از منتقدان جدی طرحهای مدیریت سازهای آب در
کشور هستید ،ارزیابیتان درباره این تصمیم چیست؟

تکنوکراتها در ایــران طرفداران اصلی این طرحها هستند .بخش کوچکی از حامیان
طرحهای سد و انتقال آب کسانی هستند که تصور میکنند پیشرفت جامعه با مدیریت
ســازهای بر آب میسر است اما بخش بزرگ حامیان آن کسانی هستند که چه در دستگاه
دولتی و چه در بخش خصوصی در این طرحها ذینفعاند .این افراد و شرکتها در دهههای
گذشته بــا دول ـتهــای مختلف کــار کــردهانــد و اه ــداف شخصی خــود را پیش رانــدهانــد.
کسبوکار بزرگی در طول دههها پیرامون این طرحها شکل گرفته و در شش دهه گذشته
یک سوم تا نیمی از بودجه عمرانی کشور برای اجرای طرحهای سدسازی ،انتقال و سایر
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اگر این طرحها اینقدر مخربند پس چرا هنوز در ایران طرفداران سفت و سختی دارند .این
حمایت از جنس اختال فنظر علمی است یا دالیل دیگری دارد؟

فصلنامه اندیشـــکده تدبیر آب ایران

بیش از دهـ ههــاســت کــه بسیاری از کــارشـنــاســان ،ا کــولــوژ یـسـتهــا ،جامعهشناسان و
کارشناسان حوزههای دیگر و حتی بسیاری از مهندسان بر این باورند که طرحهای انتقال
آب گونهای از «مهندسی تهاجمی» به طبیعت و ناسازگار اســت .کتابهای زیــادی در
خارج و داخل ایران در رد طرحهای سدسازی و انتقال آب نوشته شده و در آنها به روشنی
توضیح داده شده که انتقال آب پیامدهای اجتماعی و اقتصادی هم در حوضه مبدأ و هم
در حوضهگیرنده آب در پی دارد و حوضههای آبریز را با چالشهای جدی زیستمحیطی
روبهرو میکند.
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آب یکی از پرمناقشهترین کلمههای
این ایام سرزمین ما است .از دعواهای
کــشــاورزان در روستاها بر سر دریافت
آب بیشتر گرفته تا گالیهها و فریادهای
ِ
اعــتــراضآمــیــز م ــدی ــران دســتـگــا ههــای
تصمیمگیر درب ــاره طــرحهــای مدیریت
و اختصاص آب .گفتوگوی تند میان
یــکــی از نـمــایـنــدگــان اس ـتــان خــوزسـتــان
در مجلس بــا عیسی کــانـتــری ،رئیس
سازمان حفاظت محیطزیست بر سر
موافقت کالنتری با طرح انتقال آب از
سرشاخههای کــارون ،یکی از آخرین و
مشهورترین چالشهای شکلگرفته بر
سر آب اســت .در این میان هنوز یک
پرسش اصلی باقی مانده است :اینکه
آیــا تنها نسخه فــرار از بــحــران کمآبی،
انتقال آب بینحوضهای اســت؟ و آیا
این طرحها تضادها و شکاف اجتماعی
را تشدید نمیکند؟ فاطمه ظفرنژاد،
پژوهشگر حوزه آب و توسعه پایدار یکی
از منتقدان جــدی مدیریت س ــازهای
(س ـ ــدس ـ ــازی و انـ ـتـ ـق ــال) آب اسـ ــت.
ظفرنژاد پیش از ایــن با ترجمه کتاب
«روده ــای خــامــوش» اثــر «پاتریک مک
کــالــی» و تــألـیــف ک ـتــاب «آب و توسعه
پــایــدار» کوشش کــرده ایــن دیدگاهها
را در مــعــرض داوری اف ـکــار عمومی
ق ـ ــرار ده ـ ــد .او ب ــه ص ــراح ــت اجـ ــرای
هرگونه طرح انتقال آب بینحوضهای
را رد و رویکرد رئیس سازمان حفاظت
محیطزیست به حوزه آب را هم اشتباه
ارزیابی کرد.
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طــرحهــای س ــازهای آب صــرف شــده است.
ب ــدون اینکه کوچکترین پاسخگویی در
قبال این طرحها ارائه شود .توجیه اقتصادی
و اجتماعی ،زیستمحیطی و حتی فنی
نهـ ــا تـهـیــه ن ـشــده اســت.
مستقل در ب ـ ــاره آ 
شهــای تولیدشده بــه سفارش
عــمــده گــزار 
ً
کارفرماها تهیه شدهاند و غالبا قابل استناد
نیستند .باید بپرسیم آیــا تحلیل جامعنگر
دقیقی خــارج از حلقه کسانی که از محل
این طرحها امرارمعاش میکنند تهیه شده
است؟ این طرحها  ۵-۶دهه در این کشور
قدمت دارد .هر چند در برخی از برهههای
تاریخی مثل دهه  ۷۰شمسی در تنور آن به
شــدت دم ـیــده شــد .ایــن کـسـبوکــار بــزرگ
اجـ ـ ــازه ن ـم ـیدهــد ت ــاشه ــا ب ـ ــرای اص ــاح
ســاخــتــار آب کـشــور بــر مبنای راهـبــردهــای
غیرسازهای پایداری ،جامعنگر ،مشارکتی به
جایی برسد.

در م ـقــابــل دی ــدگ ــا هه ــای شــم ــا ،بــرخــی
معتقدند مخالفت صــددرصــدی با همه
طرحهای انتقال آب فانتزی و غیرکاربردی
ً
اســت .مثال گفته میشود طرحهایی مثل
انتقال آب حوضه به حوضه برای مصرف
تهــا غـیــرقــابــل اجتناب
ش ــرب خیلی وق ـ 
است.
این واقعیت مثل روز روشــن اســت .تمام
دریــاچ ـههــایــی کــه وزارت ن ـیــرو روی آنهــا
دستکاری کــرده و در حقیقت با طرحهای
تخیلی خود برای آنها برنامه داده همه نابود
شــدهانــد .آیــا م ـیتــوان خـشـکشــدن بخش
بزرگی از رودخانهها و خشکیدن تاالبهای
کشور را نادیده گرفت؟ نمیتوانیم سرمان را
زیر برف کنیم و بگوییم این اتفاقات روی
حهــای ناسازگار
ن ــداده اســت .پــس ایــن طــر 
و نابومی در حالت خوشبینانه طرحهای
رمانتیک هستند و در حالت بدبینانه با
هدف جانبدارانه اجرا میشوند.

ً
م ـش ـخ ـصــا در م ـ ــورد ادع ــای ــی ک ــه ب ــرای
طرحهای تأمین آب شرب مطرح میشود،
دیدگاهتان چیست؟

ً
اتفاقا تأمین آب شرب شهرها با انتقال از
دوردس ـتهــا آن هــم بــا ساخت دههــا ســد و
صدها کیلومتر خط انتقال و دهها ایستگاه
تلمبه آب بــه شــدت رد شــده اس ــت .یکی

صنایع ف ــوالدی کــه در منطقه مــرکــزی ایــران
شکل گرفتهاند از جمله ذوبآهن اصفهان-
کــه اب ـتــدا ق ــرار ب ــوده در بــنــدرعــبــاس احــداث
شــود -از هزینه طــرحهــای انتقال آب کمتر
است؛ ضمن اینکه یکی دیگر از آثار مثبت
ایــن کــار تمرکز جمعیت و توسعه اقتصادی
و اجتماعی در مناطق حاشیه خلیج فارس
است .در طول صدها کیلومتر از بندر چابهار
تا بندرعباس میبینیم که سواحل ما خالی
اسـ ــت .مــا بــه ج ــای ایــنــکــه جمعیت را در
کنارهها حفظ کنیم با سیاستگذار یهای
غلط داریم همه جمعیت را ترغیب میکنیم
که به حوزه مرکزی بیایند و این مسئله هم از
دیدگاه اقتصادی و اجتماعی و هم از دیدگاه
امنیت ملی درخور اهمیت است.

یهــای ش ـهــرهــای پــایــدار
از مـهـ متــر یــن و یــژگ ـ 
کــه امـ ــروز در هـمــه ضــوابــط علمی روی آن
یشــود ،تأمین آب شــرب شهرها از
تأ کید مـ 
نــزدیـکتــریــن محل و در هـمــان منطقه و بر
اســاس صرفهجویانهترین الگوی مصرف با
بارها بازچرخانی آب خاکستری و با توجه
بــه رد پــای بومشناختی آب هـمــان منطقه
اســت .مگر متولی آب کشور مدعی نیست
کــه مـصــرف آب ش ــرب در مقایسه بــا م ــوارد
دیگر مـصــرف ،بسیار انــدک اســت پــس چرا
آن را بهراحتی با اصــاح الگوی مصرف در
همان منطقه و از محل آبهــای زیرزمینی
و قناتهای همانجا تأمین نمیکنند؟ چرا
به کشاورز خوزستانی میگویند آب را هدر
م ـیده ـیــد و بـعــد م ـیخــواه ـنــد آب را ببرند
صدها کیلومتر منتقل کنند؟ این انتقال آب
چالشهایی را در پی خواهد داشت و فقط امــا مــدیــران صنعتی میگویند میخواهند
منافع برخی از مجریان ایــن طــرحهــا تأمین همه حلقههای تولید محصول را کنار هم
جمع کنند تــا بــه ایــن ترتیب ارزشافـ ــزوده
میشود.

لهــای اخـیــر دیــدگــاه انتقال آب به
در ســا 
اسـتــا نهــای جنوب شرقی و مــرکــزی کشور
بب ــر مثل فــوالد
ب ــرای تأمین آب صنایع آ 
ب ـس ـیــار ز ی ـ ــاد مــط ــرح شـ ــده ت ــا ج ــای ــی که
کنسرسیومی برای انتقال آب خلیج فارس
به معادن سنگآهن و مس در استانهای
کرمان و یزد هم در دست پیگیری است.
یشــود صنعت بــرای ســر پــا ماندن
گفته مـ 
چارهای جز انتقال آب ندارد.
این تنها یک ادعای نادرست است و من
آن را قبول ندارم .یکی از ویژگیهای صنعت
پــایــدار ،ایــن اســت کــه بــا ز یـسـتبــوم منطقه
همخوانی داشته باشد و تطابق برنامهها با
کاهش ردپای بومشناختی به ویژه رد پای آب
در حوضههای کـمآب مرکزی را در سرلوحه
بــرنــامـهاش ب ـگــذارد .عقل سلیم میگوید به
جای انتقال آب از دوردســت برای گسترش
صـنـعــت آبب ـ ــری مــان ـنــد فـ ــوالد در حــوضــه
خشک مرکزی ،باید صنایع فلز و فوالد که به
آب فــراوان آن هم تنها بــرای خنککردن نیاز
دارند را ببریم کنار منابع آب احداث کنیم.
چه لزومی دارد آب کمیاب شیرین برای این
صنایع بهکار گرفته شود در حالی که آب شور،
آب خاکستری و حتی آب سیاه با یک درجه
پاالیش را هم میتوان برای این صنایع بهکار
گرفت .حتی همین حــاال هم هزینه انتقال

بیشتری تولید شود .ضمن اینکه نمایندگان
حه ــا را در کــاهــش نــرخ
مـجـلــس ای ــن ط ــر 
ب ـی ـکــاری ح ــوز هه ــای انـتـخــابـیـ هشــان مؤثر
میدانند و برای استقرار این صنایع تالش
میکنند.
طـ ــرح م ــوض ــوع اشـ ـت ــغ ــالزای ــی از ســوی
نمایندگان و دولتها ،باید دید فارغ از امکان
تحقق ،به نفع نسلهای آینده هم هست یا
نیست .در حقیقت این طرحها مهاجرپذیری
حــوضــه انـتـخــابـیــه را اف ــزای ــش م ـیدهــنــد .از
س ــوی دی ـگــر نـمــایـنــدگــان اســتــانهــای کنار
خلیج فارس هم میتوانند طالب طرحهای
اشتغالزا باشند .ارزشافزوده بیشتر در سایه
تجمع صنایع در حوضه بسیار کمآب مرکزی
نیز پایه بررسی و پژوهش مستند و مستقلی
نــدارد و ادعایی بیش نیست .انتقال سنگ
آهــن با قطار از محل معادن به صنایع کنار
خلیج ف ــارس ،هزینههایش بسیار کمتر از
انتقال آب است .درواقع این طرحها هستند
که رؤیاییاند نه دیدگاههای ما .به یاد دارم
کــه خــانــم ابـتـکــار بــه ســه طــرح انــتــقــال آب از
سرشاخههای کــارون به کرمان ،انتقال آب
خزر به سمنان و انتقال آب دریای عمان به
استانهای مرکزی مجوز نــداد .من تعجب
میکنم که اینک به این طرحها تأئیدیه داده
میشود .دست کم از رسانهها انتظار میرود
این دو مدیریت متفاوت در کمتر از یک سال

را سر میز مناظره بنشانند تا جامعه بیشتر از

شهـ ــای س ــازهای
خــب شـمــا میگویید رو 
مسئله آ گاه شود.
را باید کنار بگذاریم .از طرف دیگر ما با
پــس شـمــا اس ـتــدالل اخ ـیــر رئ ـیــس ســازمــان چالش کمبود آب هم مواجهایم و رفتهرفته
حفاظت محیطزیست مبنی بــر اینکه در ایــن مسئله بــه تـضــاد اجتماعی هــم بدل
حــوضــه آبــریــز خــوزسـتــان آب بیش از نیاز شده است .خب پس چه باید کرد؟
مصرف میشود و میتوان با صرفهجویی ،ایــن کمبود آب نیست کــه چالش آفرین
آب را در بخشهای دیگر کشور استفاده است چون این سرزمین همواره با محدودیت
کرد قبول ندارید؟
آب رو بـ ــرو ب ــوده و ه ـمــواره بــا ســازگــارتــریــن و
مــن نـمـیدانــم ای ـشــان بــر چــه مبنایی این
اســتــدالل را مـطــرح میکنند .در زمــانــی که
ایشان وزیر جهاد کشاورزی بودند کارشناسان
بارها درباره تبعات اجرای طرح نیشکر هفت
تپه هشدار دادنــد اما با اصــرار آقای کالنتری
آن طرح اجرا شد و امروز آثار منفی آن را روی
شــادگــان میبینیم .آقــای کالنتری بهعنوان
رئیس گــروه نجات ارومیه نیز صحبتهای
زی ـ ـ ــادی را مـ ـط ــرح کـ ــردنـ ــد ام ـ ــا آنـ ـج ــا هــم
سیاستهای ایشان موفق نبود و هیچ اتفاق
مثبتی نیفتاد و معاون ایشان پس از  ۵سال
و صــرف هزینه سنگین اعــام میکنند که
دریاچه احیاپذیر نیست .مدیرانی مثل ایشان
که در دولتهای مختلف مسئولیت داشته
و دارند باید مسئولیت تصمیمهایشان را بر
عهده بگیرند.

البته ایشان اعالم کردند بودجه طرح احیای
دریاچه ارومیه تأمین نشده اســت و حتی
پیشنهاد استقراض از منابع خارجی را هم
مطرح کردند.

باید همه پــروژ ههــای انتقال آب متوقف
شــونــد .مــا نیازمند مدیریت یکپارچه آب،
خــاک و منابع طبیعی هستیم .باید زمینه
م ـشــارکــت مـ ــردم مــولــد در مــدیــریــت منابع
سرزمین به ویژه منابع طبیعی و اصالح وضع
مــوجــود فــراهــم و نیز دســت تکنوکراتهای
دولتی و خصوصی و ...از تصمیمگیری برای
این حوزه کوتاه شود.
منبع :روزنامه اعتماد (با تلخیص)
ســـال هفتم ،شـــماره بیســـتم ،بهــــــار 1397
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جــنــس راه ـکــارهــای ای ـشــان ب ــرای اروم ـیــه
از جــنــس مــدیــر یــت سـ ــازهای آب ب ــوده و به
مدیریت نرم و جامع و مشارکتی حوضه آبریز
توجه نشد .بیتردید پــول هــم کــه باشد چه
از منابع داخـلــی و چــه از استقراض (کــه به
نظرم بسیار کار اشتباهی اســت) قــرار است
خــرج اجــرای همین دیدگاههای نــادرســت و
سفرهای پرهزینه بیفایده شود و نه اصالح
نــظــام مــدیــر یــت و مـصــرف آب کــه از جنس
راهبردهای اکولوژیک است .این تمدن چند
هزارساله به خوبی با این دریاچه همزیستی
داش ــت ــه و آن را ح ـفــظ کـ ــرده ب ــود ام ــا م ــا با
ندانمکار یهای مدیران و مهندسان و رویکرد
تهاجمی آن را خشک کــردیــم .پــس مسئله
در نبود پول نیست باید ببینیم این پول قرار
است صرف چه کاری بشود.

پــایــدارتــریــن شـیــوههــای خــاق مانند قنات
با آن کنار آمــده و با وجــود افزایش جمعیت
خودکفایی ک ـشــاورزی و آب داشـتــه اســت.
این مدیریت ناسازگار از باال به پائین دولتی
بــدون مشارکت جوامع بومی مولد است که
در شــش دهــه بـ هشــدت چالشآفرینی کــرده
اســت .تأ کید من روی مدیریت بومسازگار
و مشارکتی در هــر یــک از حــوضـ ههــای آبریز
است .نمیشود با یک نسخه واحد آب را به
تنهایی و در چنین سرزمینی با چنین تنوع
زیستی شگفتیبرانگیز مدیریت کنیم .شش
حوضه اصلی و بیش از  ۳۰حوضه فرعی آبی
مــا تـفــاوتهــای اقلیمی و ا کــولــوژ یــک بسیار
متفاوتی دارند و نمیتوان همه آنها را از مرکز
و با اراده تکنوکراتهایی که زیر تهویه مطبوع
نشستهاند مدیریت کرد .یکی از مشکالت ما
این است که نهاد دانشگاه در بــاره فجایعی
که سدسازی و انتقال آب به بار آورده هیچ
تحقیق و پــژوهــش مستقلی ان ـجــام ن ــداده
است .ما تا شهرهای کوچک دانشگاه بردهایم
امــا چه چیزی آمــوزش دادهای ــم؟ با پــوزش از
اس ـتــادان درستکار دانشگاه باید بگویم در
بسیاری موارد دانشگاههای ما به بنگاه فروش
مدرک بدل شدهاند .در این  ۶۰سال که تفکر
س ــازهای بــر مدیریت آب و بسیاری دیگر از
زمینههای کشور حاکم بود از دانشگاه هیچ
صدایی بلند نشد که اعتراض کند .حتی
همین االن که دهههاست که در دنیا بحث
اسـتـفــاده از شـیــوه ســازگــار بــا محیط مطرح
است هنوز دانشگاهها در کشور ما با وزارت
نیرو و شرکتهای تابعه آن قرارداد میبندند و
مشاورههایی میدهند که به توسعه سازهای
در آبخیزها کمک کند .از طرف دیگر مجلس
هم میتوانست در قانونگذاری طوری عمل
کند کــه جـلــوی شـیــو ههــای مـخــرب و مغایر
با عدالت اجتماعی و اقتصادی و محیط
زیستی را بگیرد اما این اتفاق نیفتاد.

سرزمین مــا همیشه بــا محدودیت منابع
آب رو بــرو بوده و هیچوقت آب به راحتی در
این کشور به دست نمیآمده است؛ اما نکته
مثبت ایــن ب ــوده کــه م ــردم مــولــد ،حوضهها
آب و منابع طبیعی را مدیریت میکردند و
حکومتها کاری به مدیریت منابع طبیعی
و آب نداشتهاند .این خبرگان و مــردم مولد
حوضههای آبی بودند که با صرفهجویانهترین
و آشـتـیجــو یــانـ هتــر یــن روشهـ ــا آب را بـهکــار
میگرفتند و تنها در صورت برخی اختالفها
حـکــومــت مــرکــزی بــا مــشــارکــت خ ــود جــوامــع
بومی مولد به حل مشکل میپرداخت مانند
آنچه در زمــان شاهعباس و شیخ بهایی در
اصفهان روی داد .این روش درست مدیریت
منابع است .راهحل اصلی در یکپارچهسازی
مدیریت منابع طبیعی و اعمال مدیریت نرم
و مشارکتی در هر یک از بیش از  ۳۰حوضه
اســت .ایجاد فضای گفتوگو میان دولت
و م ــردم مــولــد حــوضـ ههــای آبــی ض ــرورت روز
ً
اســت .من در سفری که اخیرا به خوزستان
داشـ ـت ــم م ـتــوجــه شـ ــدم م ـ ــردم از کیفیت
تصمیمگیریها رضــایــت ن ــدارن ــد .بــایــد به
خواست جوامع مولد حوضهها گوش داد و با
آنها هماهنگی کرد.

