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مردم ،ناسیونالیستها و مسئله خشک شدن دریاچه ارومیه

مصاحبه با حمید تقوایی
سهند :در طول دو سه سال گذشته اعتراضات زیادی از طرف مرررد

که دریاچه ارومیه نمونه برجسته آن اس  ،خشک شدن رودخانهها ،از بریرن

آذربایجان در رابطه با خشک شدن دریاچه ارومیه صورت گرفتره اسر ا از

رفتن جنگلها و مراتع و کالً تخریب اکو سیستم و شرایط زیس محریرطری

جمله هفته گذشته به دنبال فراخوانی در اعتراض به دول روحانی به خاطر

ابعاد دیگر فاجعه محیط زیس در ایران اس ا البته مسئله محیرط زیسر

بیتوجهی به این مسئله شماری از فعالین این حرک اعتراضی در شهرهرای

معضلی جهانی اس

ارومیه و تبریز بازداش شدندا به نظر شما مسئله محیط زیس و به میردان

این اس که دول خود به عنوان عامل مستقیم آلودگی و تخریب مرحریرط

آمدن مرد برای دفاع از محیط زیس و اینجا مشخصاً مروضروع دریراچره

زیس عمل میکندا عد رعای ابتداییترین استانداردهای جهرانری بررای

ارومیه ،از چه جایگاه سیاسی در شرایط امروز ایران برخوردار اس ؟

ممانع از آلودگی آب و هوا و حفاظ محیط زیس از جانب دول  ،واردات

حمید تقوائی :م سئله آلودگی و محیط زی س

ی ک م سئله مرربررر

و

حیاتی مرد نه تنها در ارومیه و آذربایجان بلکه در سراسر ایران اس ا ایرن
مسئله ای اس که مستقیماً به سالمتی و بهداشر

تروده مررد مرربرو

میشودا مدتهاس که بیماریهای ریوی و تنفسی در تهران و بسیراری از
شهرهای دیگر ایران بیداد میکند و مهمترین عامل این مسئرلره آلرودگری

غیرقابلتحمل و مسمو بودن هوای شهرها اس ا خشک شدن دریاچهها –

و تنها به ایران محدود نمیشود اما ویژگی شرایط ایران

و تولید و توزیع مستمر بنزین مولد گازهای سمی -که اخیراً اسنراد آن در
کشمکش باندهای حکومتی افشا و ” رونمائری“ شرد ،برهرره بررداریهرای
بیحساب و کتاب از معادن و جنگلها و دیگر منابع طبیعری بره وسریرلره
باندهای مافیائی حاکم ،پروژههای متعدد سد سازی که خاصیتی برجرز پرر
کردن جیبهای گشاد آی اهللها و آقازادهها و مقاطعهکاران وابسته به آنهرا
ندارد ،کج کردن مسیر رودخانهها به سم مراکز و تأسیسات پروژه هستهای
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صفحه ٣

و غیره و غیره همه از خصوصیات و سیاس های نهادینه شرده حرکرومر

دیگری ،عامل مستقیم مشکالت و مصائب مرد یعنی جمهوری اسالمی را از

جمهوری اسالمی اس ا به این معنی مسئله محیط زیس در ایران مسئلهای

زیر تیغ نقد و اعتراض جامعه خارج میکند و به عنوان ابزاری علیه کل مرد

بال واسطه سیاسی اس که به وجود جمهوری اسالمی گره خورده اس ا لذا

به وسیله دول بکار گرفته میشودا من در نوشتههای دیگری هم تراکریرد

اعتراض به آلودگی محیط زیس هم مبارزهای سیاسی اس که کل نرظرا

کردها که با آلودگی قومی -ملی نمیشود به جنگ آلودگی محیط زیسر

جمهوری اسالمی و پایههای اقتصاد مافیائی و الیگارشی مالی حاکم را بره

رف ا نیروهائی که خشک شدن دریاچه ارومیره را بره گرردن فرارسهرا

چالش میکشدا

می اندازند عمالً در کنار عاملین واقعی این مسئله ،یعنی جمهوری اسرالمری

مسئله خشک شدن دریاچه ارومیه و اعتراضات مرد آذربایرجران بره ایرن

قرار میگیرندا

مسئله در این چارچوب قرار میگیرد و جایگاه و اهمی آن نیز از ایرنرجرا

سهند :م ستقل از تبیین و تبلیغات ناسیونالی ستی به نررظررر شررمررا

ناشی میشودا

تبعیض و ستم ملی تا چه حد در خشک شدن دریاچه ارومیه و کالً تخریرب

سهند :نیروهای ناسیونالی س

تالش میکنند م سئله خ ش ک شرردن

محیط زیس در آذربایجان نقش داشته اس ؟

دریاچه ارومیه را به سیاس فارسها علیه ترکها ربط دهند و در بررخری

حمید تقوائی :ستم و تبعیض ملی ی ک م سئله واقعی اس

شعارهای دادهشده نیز این جنبه خود را نشان میدهدا نظر شما در مرورد

من مسئله دریاچه ارومیه و کالً تخریب محیط زیس به تبعیض و ستم ملی

این تالشهای ناسیونالیستی چیس ؟

ربطی نداردا بروزات ستم ملی را امروز عمدتاً در مسئرلره زبران و دیرگرر

حمید تقوائی :متأسفانه این نو ع تبلیغات ضد فارس تنها به م سئررلرره

تبعیضات فرهنگی میتوان مشاهده کردا کاریکاتور اهان آمیزی که هرفر

دریاچه ارومیه و ناسیونالیس های آذری محدود نمیشودا مسئله مرحریرط
زیس به یک موضوع تبلیغات نیروهای مختلف ناسیونالیس

و تفرقهافکنری

های قومی و ملی بین فارس و ترک و عرب تبدیل شده اس ا بره عرنروان
نمونه نیروهای ناسیونالیس عرب نیز آلودگی هوا و کمبود آب در شهرهرای

سال قبل در روزنامه ایران منتشر شد و موجب اعتراضات گسرتررده مررد
تبریز و آذربایجان شد و همچنین اخیراً توهین به مرد منسوب به بختیاری
در یک برنامه تلویزیونی که آن هم اعتراضات نسبتاً وسیعی را بره دنربرال
داش نمونههای شاخصی از تبعیض و ستم ملی محسوب میشوند؛ امرا در
این موارد هم مسئله به خصوم ”فارسها“ با ”ترکها“ مربو نمیشودا این

خوزستان را نتیجه عرب ستیزی فارسها قلمداد میکنندا
در رد این نوع ادعاها به بحث و تحلیل چندانی نیاز نیس ا واقعیات بهترر از
هر استداللی پوچی و بیپایگی نظرات ناسیونالیس ها را برمال میکندا مرد
تهران و شیراز و اصفهان و یزد و اراک نیز به همان درجه از سیاس های ضد
محیط زیستی جمهوری اسالمی در رنجند که مرد تبریز و رضائیه و اهواز و
آبادان و بارها در اعتراض به این مسائل به میدان آمدهاندا عامل آلرودگری و
تخریب محیط زیس همان طور که توضیح داد جمهوری اسالمی اسر

اما به نظررر

و

نه مرد منسوب به فارس و یا هیچ بخشی از مرد جامعها هر تالرشری کره
مسئله را از چهارچوب واقعیاش ،یعنی چهارچوب رابطه جمهوری اسالمی با
کل جامعه ،خارج کند عمالً در خدم جمهوری اسالمی قرار میگیردا دامن
زدن به تفرقه و نفرت قومی حول مسئله محیط زیس و هر معضل و مشکل

یک نوع تبیین ناسیونالیستی و ارتجاعی از مسئله اس که باید آن را جزئری
از عوارض تبعیض ملی به حساب آوردا به نظر من طرح مسرئرلره دریراچره
رضائیه در قالب مسئله ملی و به خصوص خصوم فارسها با آذریها خرود
بزرگترین مانع بر سر راه حل انسانی این مسئله اس ا
تبعیض و ستم ملی هم مثل همه مصائب دیگر در جوامع امروزی در منافرع
طبقه حاکم یعنی سرمایهداران و دولتشان ریشه داردا در مسئله ستم مرلری

نیز نه ترک و فارس بلکه جمهوری اسالمی و کل مرد در مقابل هرم قررار
میگیرندا یک وظیفه چپ و کمونیس های انقالبی مثل حزب مرا نرقرد و
مقابله رادیکال و انسانی با تبعیض و ستم ملی و نشان دادن راه حل واقرعری
این مسئله اس ا ما همیشه بر تساوی حقوق همه شهروندان مسرترقرل از
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صفحه 2

تعلقات قومی و ملی و مذهبی تاکید کردهایما راه واقعی برطرف کردن سترم

حمید تقوائی :اولین وظیفه ما تبلیغ و روشنگری بر مبنای ن کات فوق

ملی زندگی برابر همه و مرد ساکن ایران به عنوان شهرونردان مرترسراوی

و بر این اساس کمک به شکل گرفتن یک جنبش اجتماعی علیه جمرهروری

الحقوق اس ا حق تحصیل کردن و خواندن و نوشرترن و بررخرورداری از

اسالمی و سیاس هایی اس که به خشک شدن دریاچه ارومیه منجر شرده

رسانه ها و ادبیات به زبان مادری یک مورد مهم این حقوق و یکی از ارکران

اس ا باید توجه داش و توجهها را به این واقعی جلب کرد کره مسرئرلره

تساوی همگانی اس ا با شعار حقوق مساوی برای همه شهروندان بایرد بره

دریاچه ارومیه یک مسئله محلی -آذربایجانی نیس  ،مسئلهای اجتماعری و

جنگ ستم و تبعیض ملی رف ا

سراسری اس ا تاکید و تمرکز کار ما فراتر بردن مسئرلره از چرهرارچروب

سهند :با توجه به شرایط سیاسی حال حاضر ایران تررا چرره حررد

آذربایجان و به میدان فراخواندن همه فعالین جنبش محیط زیس و هرمره

ناسیونالیس ها قادرند مبارزات مرد علیه رژیم را منحرف کرده و به جنرگ

ترک و فارس تبدیل کنند؟

یک جنبه مهم کار ما خنثی کردن سیاس های ناسیونالیستی و تفرقهافکنی

حمید تقوائی :به نظر من در شرایط حاضر نیروهای ناسیونالی سررترری
نقش و جایگاه چندانی ندارند اما این نباید باعث بشرود کره نسربر

بره

ناسیونالیسم  -به ویژه ناسیونالیسم آذری که به الگوی آذربایجان شرمرالری
متوسل میشود -بیتفاوت باشیما حزب ما همیشه تاکید کررده اسر
ناسیونالیسم ،اعم از ناسیونالیسم عظم

کره

طلب فارس ،نیروهای ناسیونالیس

منطقهای ،ناسیونالیس های قومی و غیره ،حتی اگر ضعیف و حراشریرهای
باشند میتوانند در شرایط مساعد  -که معموالً بره وسریرلره دولر هرا و
رسانههای رسمی داخلی و خارجی دامن زده میشود -مثل ویرروس یرک
مرض خطرناک به سرع

رشد کنند و بخشهای مختلف مرد را به جران

هم بی اندازندا در تاریخ معاصر ،به خصوص در چند دهه اخریرر در دنریرا
نمونه های دهشتناکی از سربلند کردن و رشد نیروهای ناسیونالریرسرتری و
جنایاتی که آفریدهاند را شاهد بودهایما راه مقابله با ناسیونالریرسرم در هرر
شرایطی نقد عمیق ریشههای مشکالت و مصائب مرد  ،نشان دادن نرقرش
دول و طبقه حاکم در ایجاد این مصائب و متحد کردن تودههای مررد -
مستقل از مذهب و قومی و ملی نسب دادهشده به آنان -در عرصرههرای
مختلف اعتراض و مبارزه اس ا هر اندازه نقد و تبیین چپ و رادیرکرال از

مسائل بیشتر در جامعه و در افکار عمومی اشاعه پیدا کند و بره خصروص
اعتراضات و جنبش های اجتماعی حول این مسائل و در مقابله با اقدامات و
سیاس های دول

شکل بگیرد و گسترش پیدا کنرد ،بره هرمران انردازه

ناسیونالیسم و نفرت پراکنی و تفرقهافکنی های ناسیونالیستی و نریرروهرای
ناسیونالیس به عقب راندهشده و حاشیهای خواهند شدا

سهند :اجازه بدهید به م سئله دریاچه ارومیه برگردیما شما فررکررر
میکنید ،فعالین حزب چه نقشی میتوانند در مبارزه حول این مسئله ایرفرا
کنند؟ و برای اینکه این مبارزات سم و سوی انقالبی درستی داشته باشرد،
چه باید کرد؟

مرد به این مبارزه اس ا

های ناسیونالیستی میان ترک و فارس خواهد بودا اینجا یکبار دیرگرر برر
اهمی پرداختن به مسئله ستم و تبعیض ملی از زاویه رادیکال و انسانی باید
تاکید کنما یک منبع ارتزاق نیروهای ناسیونالیستی همین تبعیضات اسر ا
باید با پاسخگوئی واقعی و رادیکال و عملی به ستم ملی زیر پای تفرقهافکنی
های ناسیونالیستی را خالی کردا مرد ارومیه و آذربرایرجران برایرد مررد
شهرهای دیگر ایران را در کنار خود ببینند و جمهوری اسالمی و نه فارسها
و یا غیر آذری ها را آماج اعتراضات خود قرار بدهندا خوشبختانه جرنربرش
اعتراضی بر سر مسائل محیط زیستی جنبشی سراسری اسر ا مرا ترالش

می کنیم مبارزات مرد تبریز و ارومیه و اهواز و آبادان و اصفهان و یرزد بره
خشک شدن دریاچهها و رودخانهها ،مسمومی هوا و کمبود آب و غیرره را
به یکدیگر پیوند بزنیم و جمهوری اسالمی را به عنوان منشأ و مربردا ایرن
مسائل مورد تعرض قرار بدهیما این امر یکی از اولوی های مهم حرزب در
این دوره اس ا

سهند :باتشکر از شما برای شرک در این مصاحبها*

سهند
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پس از چهل هزار سال باالخره جمهوری اسالمی موفق شد دریاچه ارومیه را خشک کند! جمهوری اسالمی در عرض
 ٣دهه دریاچه ارومیه با قدمتی حدود چهل هزار سال را خشکاند!

بازخوانی تراژدی دریاچه ارومیه

نوید مینائی
توانایی حکوم

خالصه
دریاچه ارومیه خشک شد! عامل آن برای دلسوزان و متخصصین غیردولتی
مثل روز روشن اس

اما برای مسئولین دول

هنوز جای ابها دارد!

دول های متوالی جمهوری اسالمی طرحهایی را دوباره و چند باره می آورند
و میبرند و بحث میکنند و بودجههای میلیاردی تعیین میکنند و به جیب
میزنند درحالیکه دریاچه ارومیه هر روز به نابودی مطلق نزدیکتر میشودا
سطح و حجم آب دریاچه به قدری کم شده که اکوسیستم نمیتواند به

زندگیاش ادامه بدهدا ستاد تشکیل میدهند و در نهای به توافق نمیرسند
که عل

چیس ! این در حالی اس

که با مرگ دریاچه ارومیه زندگی و

حیات در ناحیهای وسیع با خطر نابودی تهدید میشودا راه حل وجود دارد
اما از عهده و فلسفه وجودی جمهوری اسالمی خارج اس ا

اسالمی ایران در نابودی حیات در عصر ما بینظیر اس ٬

این دیگر تبلیغات مخالفان رژیم اسالمی نیس

این واقعیتی زیس

اس  ٬این از جمله نگرانی میلیونها انسانی اس

محیطی

که زندگیشان به شدت

تح تأثیر خشک شدن دریاچه ارومیه قرار میگیردا این نگرانی دوستداران
طبیع

و محیط زیس

در ایران و در سراسر دنیاس

که یکی از زیباترین

منابع طبیعی و دومین دریاچه شور جهان با اکوسیستمی منحصربهفرد را از
دس

می دهندا نابودی دریاچه ارومیه در اثر عوامل انسانی ،یا به عبارت

دقیقتر ”عوامل ضد انسانی“ حکوم

اسالمی صورت میگیردا با نابودی

دریاچه ارومیه زندگی حدود  ۴۱میلیون نفر از منطقه با خطر جدی مواجه
خواهد می شودا اثرات نابودی دریاچه ارومیه منحصر به نابودی محیط
زیس

و کشاورزی و منابع آب و حیات وحش منطقه نخواهد بود با مرگ

دریاچه ارومیه زندگی انسانی و کل حیات در منطقه رو به نابودی می رودا
علیرغم سر و صدای زیادی که شعارهای تبلیغاتی روحانی داشتند طی سال
مقدمه
پس از چهل هزار سال باالخره جمهوری اسالمی موفق شد دریاچه ارومیه را
خشک کند! جمهوری اسالمی در عرض  ۳دهه دریاچه ارومیه با قدمتی

حدود چهل هزار سال را خشکاند!

گذشته هیچ اقدا موثری برای نجات دریاچه ارومیه صورت نگرفته و ستاد
احیای دریاچه ارومیه آن طور که از اظهارنظر اعضایش پیداس محل نزاع بر
سر بودجهها و سرمایهگذاریها برای ساخ وساز سدها اس تا ستادی برای

احیای دریاچها

سهند
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نمک اقیانوسها سطحی معادل %۳

ایران را می پوشاند ،مساح

عل

خشک شدن دریاچه ارومیه هنوز برای مسئولین مشخص نیس ! طبق

این دریاچه حدود پنج هزار

گزارشهای ستاد احیای دریاچه ارومیه هنوز درباره دالیل خشک شدن این

کیلومترمربع اس ا ارتفاع این دریاچه  ۴۷۲۱متر باالتر از سطح آبهای آزاد

دریاچه توافقی بین کارشناسان نهادهای مختلف نیس ا کارشناسان دولتی

اس و از سال  ۴۳۱۱به عنوان منطقه حفاظ شده اعال شده اس ا دریاچه

بسته به اینکه به کدا نهاد وابسته باشند نظر متفاوتی دارندا در واقع نظر

ارومیه توسط  ۴۱رودخانه دائمی و تعدادی رودخانه فصلی مشروب می شده

کارشناسان و مسئولین دولتی ارتبا مستقیم با بودجههای مصوبه ای دارد

و مجموعاً ساالنه  ۵میلیارد مترمکعب آب وارد این دریاچه می شده اس که

که برای سد سازی تعیین شده باشد و یا برای طرحهای به اصطالح احیای

و سدهای احداثشده این

دریاچه تعیین شده باشدا مدیرعامل آب منطقهای آذربایجان غربی معتقد

مقدار به کمتر از  ۷و نیم میلیون مترمکعب رسیده اس ا حوضه آبریز این

درحالیکه محمد

در اثر برداش های بیرویه و غلط در باالدس

دریاچه بیش از  ۴۱برابر مساح

خود دریاچه اس

یعنی حدود  ۵۷هزار

کیلومترمربع که با نابودی این دریاچه کل اکوسیستم و حیات در این حوضه
در شرف نابودی قرار میگیردا
غلظ

اس

وجود سدها حتی برای احیای دریاچه الز اس

درویش مدیر کل دفتر آموزش و مشارک
زیس تأثیر سدسازی در وضعی
متذکر شده اس  :ساخ

باالی آب این دریاچه چرخههای منحصر به فردی از حیات را به

مردمی سازمان حفاظ

پیشآمده دریاچه ارومیه را مهم دانسته و

سد در خشک شدن این دریاچه تأثیر زیادی

داشته اما آشکارا میزان این اثرگذاری را زیر پنج درصد اعال میکنند! []۴

وجود آورده بود از جمله جلبکهای سبز ،سبز-آبی ،آرتمیای باکیفی بسیار

با وجود این کارشناسان محیط زیس

باال ،انواع پرندگان مانند فالمینگو و پلیکانهای سفید و همچنین گوزن زرد،

منافع حکومتی ندارند عمیقاً معتقدند ساخ وساز سد در باالدس

قوچ ارمنی که در اکوسیستم دریاچه ارومیه زیس

محیط

که منفعتی در ساخ وساز سد و
دریاچه

میکردند و در معرض

عامل اصلی خشک شدن دریاچه اس ا همچنین حفر  ۱هزار حلقه چاه مجاز

خطر انقراض هستندا وجود دریاچه ارومیه باعث مرطوب شدن هوا و خاک

و  ۴۱هزار حلقه چاه غیرمجاز به خشک شدن هر چه سریعتر دریاچه کمک

منطقه میشد که زمینه را برای کشاورزی در منطقه محیا میکردا همچنین

کرده اس ا

وجود آب در دریاچه مانع از ایجاد طوفانهای نمک در منطقه میشدا
موقعی

خاص حوضه آبریز دریاچه ارومیه از لحاظ زمینشناسی ،میزان

تبخیر باال و تجمع مداو امالح در آن ،منجر به تبدیل دریاچه به یک
دریاچه فوق العاده شور شده اس ا از طرفی این دریاچه توسط تعدادی از
تاالبهای اقماری آب شیرین احاطه شده اس که مجموعه این تاالبها یک
منطقه مهم اکولوژیک در اطراف دریاچه به وجود آورده اس ا
طی دهه گذشته سطح آب دریاچه به قدری کاهش داشته که اکوسیستم

دریاچه قادر به زندگی نرمال خود نیس ا طی دو دهه گذشته افزایش
کاربری آبهای سطحی و سفرههای زیرزمینی آب برای توسعه کشاورزی در
منطقه همچنین ایجاد حدود  ۱۱سد بزرگ و کوچک بر روی رودخانههای
حوضه آبریز ارومیه باعث به نابودی کشاندن این اکوسیستم منحصربهفرد
شده اس ا در اثر کاهش سطح آب دریاچه پهنههای وسیع شورهزار ایجاد
شده اس

که به نوبه خود باعث ایجاد طوفانهای نمک در منطقه خواهد

شدا باد ،نمک را به کشتزارها و مناطق مسکونی میبرد و باعث نابودی
کشاورزی و شیوع بیماریهایی مانند سرطان و انواع بیماریهای ریوی و
تنفسی خواهد شدا

سهند

صفحه 7

شماره چهاردهم  42 -خرداد  ٩1 / ٩٣١٣ژوئن 4١٩2

عملیات اجرایی آن شدا پس از مدتی وزارت نیرو مانع از ادامه احداث سد

سد سازی
سد سازی یکی از بزرگترین پروژههای زیربنایی س

که حجم

سرمایه گذاری در آن بسیار عظیم اس ا اجرای هر پروژه سد سازی در ایران

مذکور شد این در حالی بود که مبلغ  ۵۱میلیارد تومان برای اجرای این سد
هزینه شده بود و این مبلغ بر باد رف ! []۳

صدها و هزاران میلیاردها تومان را جا به جا و جیب آقازادهها و شرک های

مسئولین حکومتی با ایجاد سدهای متعدد و هزاران حلقه چاه هر گونه منبع

وابسته به آنها و سپاه را پر میکندا پروژههایی که صرفاً برای چپاول منابع

آبی که طبیع

برای دریاچه فراهم آورده بود را از دریاچه دریغ کرده و با

مالی صورت گرفته و بدون کار کارشناسی و بررسی عواقب اکولوژیک آن

روشهای ناکارآمد صرف کارهای دیگر کردهاندا

انجا شده اند امروز باعث نابودی دریاچه و اکوسیستم و حیات در منطقه

کشاورزی

شده اندا طبق اظهارات نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس اسالمی

پروانه ساخ این سدها در دول های قبلی توسط خانم ابتکار تأیید شدهاندا
نادر قاضی پور همچنین اظهار میکند که در زمانی که آقای چی

چیان

وزیر فعلی نیرو و یکی از اعضای ستاد احیای دریاچه ارومیه نماینده تبریز در
مجلس بودهاند به ساخ وساز سدهایی که عامل مرگ دریاچه هستند کمک
کرده اس

[]۷ا واقعی

این اس

که ساخ

دهها سد در باالدس

دریاچه

ارومیه مانع رسیدن آب مورد نیاز دریاچه شده اس ا دریاچه نیازمند ساالنه
 ۵میلیارد مترمکعب آب اس  ،درحالیکه سدها مانع رسیدن این حق آب به
دریاچه شدهاندا سدهایی که ساخته شدهاند جیب آقازادهها و سرداران را پر
و دریاچه را خالی کردهاند!
مسئله اینجاس

که با ساخ

مصرف آب در کشاورزی یکی دیگر از عوامل نابودی دریاچه اس ا حکوم
اسالمی برای ژس های پوپولیستی اشتغالزایی و دامن زدن به فرهنگ
روستائی به رونق کشاورزی آن هم به سبک سنتی دامن زده اس

ولی هیچ

هزینهای برای ارتقای بهرهوری مصرف آب در کشاورزی نکرده اس ا اجرای
طرح های غیراصولی و صرفاً در راستای هزینه کردن و پول به جیب زدن
باعث شده بخش عمده ای از آب قابل مصرف در ایران تلف بشود و جامعه و
محیط زیس

با مشکالت عدیدهای رو به رو شوندا راندمان مصرف آب در

بخش کشاورزی کمتر از  % ۳۱اس

یعنی بیش از  % ۲۱آبی که به بخش

کشاورزی میرسد (توجه داشته باشید آبی که به بخش کشاورزی میرسد!)

نابود میشودا سهم کشاورزی در کل ایران از آبهای شیرین قابل مصرف
سد و انتقال آب به کارخانههای پتروشیمی و

ذوب آهن و همچنین انتقال آب در دش

گل فرج عوامل خشک شدن

دریاچه فراهمشده اندا به قول دانیل پیتر الکس از اعضای آکادمی ملی علو
آمریکا که درباره دریاچه ارومیه و کالً معضل آب در ایران مطالعات
گسترده ای داشته اس  ،با ایجاد سد منابع مصرف آب هم ایجاد میشودا به
طور مثال با ایجاد سد و انباش

آب در پش

آن کشاورزی و مصارف

گسترده آب در آن منطقه فراهم میشود و آب پش

سد به جای اینکه به

صورت طبیعی به دریاچه برسد به مصارف دیگر میرسدا

بیش از  %۱%اس ا با یک محاسبه ساده پیداس که  % ۱۳کل آبهای قابل
مصرف در ایران در بخش کشاورزی نابود میشود؛ یعنی اگر برای تولید یک
تن محصول کشاورزی  ۴۱۱مترمکعب آب نیاز اس

در ایران بیش از ۳۱۱

مترمکعب آب تخصیص داده میشودا مشکل دیگر بحرانساز در مسئله آب
شبکه آب رسانی در ایران اس که به دلیل استاندارد نبودن و کیفی بسیار
پایین راندمان بسیار پایینی داردا شبکه آب رسانی ،یعنی شبکههایی که آب
را از منابع آب به دس

مصرفکننده میرسانند حدود  ۲۱%اس ا این یعنی

اینکه یک سو آبی که میشود مصرف کرد قبل از اینکه به مصرفکننده

با نگاهی به بودجههایی که برای ساخ وساز سدها تخصیص داده میشود به

برسد در راه رسیده تلف میشودا این واقعی

سادگی میتواند دید که انگیزه اصلی برای احداث سد همین بودجههای

فاجعه اس زیرا بیشتر مواقع شبکه آب شرب و فاضل آبهای شهری در اثر

سرسا آور اس ا یک نمونه جالب سد معشوره در استان لرستان اس که در

شکستگیهای مکرر باهم قاطی میشوند و مانند فاجعه شهرک پردیس در

زمان احمدی نژاد کلنگ خورد بدون اینکه قرار داری برای ساخ

آن امضا

شده باشدا از طرفی قرارگاه خاتماالنبیا با جدی هر چه تما تر دس به کار

برای منابع آب شرب شهرها

شرق تهران در دی ماه سال گذشته باعث مسمومی هزاران نفر میشودا

سهند
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نشریه کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران
بررسی معضل آب در ایران به سادگی نشان میدهد معضل آب و همین طور

کشاورزی و کشور و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاس جمهوری و

خشکی دریاچه ارومیه یک عامل اساسی اگر داشته باشد چپاول و برنامههای

رئیس سازمان حفاظ محیطزیس در تاریخ  ۷۵مهر  ۴۳%۷تشکیل گردید

صرفاً سودجویانه آقازادهها و شرک هایشان و سپاه به عنوان بزرگترین

[ ]۵تا با اتکا بر مطالعات انجا شده قبلی و نظرات تشکلهای مرد نهاد

مجری طرحهای زیربنایی در کشور اس ا

ذیربط دریاچه ارومیه ،راهکارهای عملیاتی نجات دریاچه را بررسی و نتیجه
را برای تصمیمگیری نهایی به هیئ وزیران ارائه دهندا در بخش

صورت مسئله برای حکومت

آسیب شناسی مطالعات تا قبل از تشکیل ستاد احیای دریاچه ارومیه آمده
مرگ دریاچه ارومیه از دهه هفتاد زمانی که خاتمی رئیسجمهور اسالمی
بود مطرح بود و کارشناسان زنگ خطر را به صورت جدی به صدا درآوردند
اما نه سد سازیها متوقف شد ،چنانکه هنوز هم در زمان ریاس

روحانی

متوقف نشدهاند و مدیر آب منطقهای مصرانه ادامه ساخ سدها و آب گیری
آنها را پیگیری میکند ،و نه برای ارتقاء بهرهوری آب در کشاورزی فکری
شدا در زمان احمدینژاد هم این مسئله مورد توجه و البته سوء استفادههای
زیادی قرار گرف
وق

برای مثل در اردیبهش

 ۴۳%۱نقی کریمی مدیرعامل

آب منطقه ای آذربایجان غربی اعال کرد به عنوان آغاز نجات دریاچه

ارومیه مبلغ  ۱۵۱میلیارد تومان بودجه برای احداث سد سیلوه و تونل
انحرافی آن و همچنین ارتقای بهرهوری آب در کشاورزی منطقه پیرانشهر
اختصاص داده شده اس ا نقی کریمی اعال کرد این هزینهها برای نجات
دریاچه ارومیه خواهد بود و  ۱۱۱میلیون مترمکعب آب به دریاچه خواهد
رساند ،نتیجه اما چه شد؟![]۱

مسائل دریاچه ارومیه ،در مورد پایهایترین مباحث تخصصی نهتنها اتفاق
نظری وجود نداشته ،بلکه اختالف نظرها ،جدی بودهاندا به نظر میرسید که
مطالعات در تخصص های یکسان ،در مبانی با یکدیگر اتفاق نظر نداشته و
مطالعات در تخصصهای مختلف قابلی جمعبندی و به هم پیوسته شدن را
نداشتهاندا در فضای مورد اشاره ،به نظر میرسید که جامعه علمی کشور
فاقد یک تفکر جامع جه

جمعبندی و اتفاق نظر تخصصی بوده که ضمن

واکاوی و صح سنجی مبانی مطالعات ،به هم پیوستگی تخصصها و
رشتههای مختلف را پایش ،کنترل و اعمال نماید“ا به نظر میرسد یکی از
وظایف این ستاد ایجاد هماهنگی و هم نظری میان دس
مسئولین مدیری

آب و محیط زیس

و کشاورزی س

اندر کاران و

اما با گذش

حدود

 ۱ماه از تشکیل ستاد احیای دریاچه ارومیه که به سرپرستی وزارت نیرو
اس  ،کیومرث دانشجو مدیر آب منطقهای آذربایجان غربی ،یعنی از

ستاد احیای دریاچه ارومیه

مسئولین وزارت نیرو در منطقه آذربایجان غربی در مصاحبهای در

ستاد احیای دریاچه ارومیه برای مقابله با خشک شدن دریاچه ارومیه توسط
دول روحانی ایجاد شده اس ا این ستاد هنوز درباره عوامل خشکی دریاچه
ارومیه به توافق جامعی دس

اس ” :علیرغم وجود مطالعات متعدد و متخصصین صاحبنظر پیرامون

پیدا نکرده اس ا طبیعی اس

کند چرا که این ستاد تشکیلشده از مسئولینی اس

نباید هم پیدا

که هر کدا منافع

جداگانهای را دنبال میکنند! این ستاد
مطابق اسناد موجود در وب سای آن باهدف

حوضه آبریز و ارائه راهکارها ،کارگروه
نجات

دریاچه

مسئولی
حضور

دریاچه ارومیه تاکید دارد! این در حالی اس که کارشناسان محیط زیس و
نمایندگان سازمان محیط زیس در همان ستاد احیای دریاچه ارومیه عمیقاً
معتقدند وجود سدهای باالدس

با

حوضه آبریز دریاچه ارومیه عامل اصلی

مرگ دریاچه هستندا
کارشناسان معتقدند ستاد روحانی که با بوق و کرنای تبلیغاتی آغاز به کار
کرده اس

اعمال رویکردهای یکپارچگی در مدیری

ارومیه

اردیبهش

 ۴۳%۳همچنان به ادامه و تکمیل و آب گیری سدهای باالدس

اوالً به جز بررسی چند باره طرحهای قبلی کاری نکرده اس

حاصل فعالی

و

نزدیک به یک ساله دول روحانی در این زمینه خشک شدن

دریاچه بوده اس ا

وزیر نیرو و با

به سادگی پیداس که مسئله و دغدغه ستاد احیای دریاچه ارومیه نه احیای

جهاد

چرا که

وزیران

دریاچه اس

که دعوا بر سر ادامه ساخ وساز سدهای منطقه اس

سهند
عالوه بر  ۱۱سد در دس
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مطالعه و در حال

بهرهبرداری دهها سد در دس

بخش مشارک

ذینفعان قسمتی برای دوستداران دریاچه لحاظ شده اس

احداث وجود دارد که منبع مالی میلیاردی برای مجریان طرحها هستندا

که گویا برای جلب همکاری مرد و نهادهای مردمی در نظر گرفته شده

فشارهای داخلی و اعتراضات مرد منطقه و شروع اعتراضات گسترده

اس ا در توضیح فعالی های ستاد زیر تیتر سایر اقدامات یکی از  ۲بند

مرد با موضوع محیط زیس  ،دول روحانی برای پاسخ دادن به این معضل

دوستداران دریاچه ارومیه اس ا

تح

توضیح داده شده عضوگیری و مدیری

ستادی نیمبند را تشکیل داد ولی از آنجا که فساد تا مغز استخوان نظا

بخشی از سای

پوسیده اسالمی رسوخ کرده و سران و کار به دستان حکومتی به جز منافع

ستاد فعال نیس و معلو نیس دوستداران دریاچه ارومیه چگونه قرار اس

کوتاه مدت و چپاول هدفی ندارند ،چنین ستادی عمالً به محلی برای نزاع

با این ستاد همکاری کنندا ضمن اینکه الز اس

اشارهکنیم مشارک

برای به جیب زدن سرمایههای طبیعی و مالی کشور تبدیل شده اس ا از

دوستداران دریاچه در تبریز و ارومیه و سایر شهرها با سرکوب شدید

طرفی خود این طرح نیز منابع مالی زیادی را به خود اختصاص داده اس

نیروهای امنیتی و نظامی مواجه میشودا

که باعث جذب کار به دستان به این ستاد شده اس ا
در نهای کارشناسان و دلسوزان محیط زیس

ستاد که به این امر اختصاص دارد بعد از  ۱ماه از تشکیل

مثال دیگر هزینه کردن برای بحران آب این س

که اخیراً دول

روحانی

و دریاچه ارومیه هیچ امیدی

مبلغ  ۳۱۱میلیارد تومان برای حل معضل کم آبی اختصاص داده اس ا این

به عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه ندارند چرا که متولیان آن اشخاصی

بودجه باید بدون نظارت نهادهای غیردولتی از همان کانالهایی بگذرد که

هستند که خود باعث و بانی نابودی دریاچه ارومیه بودهاند و امروز در لباس

هر روز خبر اختالس و دزدیهای میلیاردیشان به گوش میرسدا

منجی دریاچه ظاهرشدهاندا

نتیجهگیری

راهکار ما

آنچه مسلم اس

اما ما معتقدیم که میشود دریاچه ارومیه را نجات داد و طرحهای ضربتی
ای وجود دارند که نه تنها دریاچه ارومیه که بحران آب و محیط زیس

مسئولی

خشکیدن دریاچه ارومیه که یکی از معضالت
مستقیماً به عهده سران رژیم اسالمی و

زیس محیطی در ایران اس

در

دستهها و باندهای مافیای اقتصادی و تجاری و امنیتی آن اس ا تالشهای

ایران را میشود حل و فصل کردا این کار در مرحله اول نیازمند مشارک هر

ظاهریشان هم به جز عوا فریبی و باز پول بیشتر به جیب زدن نیس ا

و در کنار آن با اعمال سیاس های

ستادی که تشکیل دادهاند اوالً از همانهایی تشکیلشده که در بهترین

اصولی و علمی بودجه الز را در این راستا هزینه کردا بودجهای که امروز

حال قبالً عامل نابودی دریاچه بودهاند و در بدترین حال امروز هم هنوز بر

قبل از اینکه به بستر شور دریاچه برسد برای آن دهها جیب و حساب باز

ادامه روشهای مخرب تاکید دارندا راهحلهایی که میتواند دریاچه ارومیه و

شده اس ا از طرفی هزینههای سرسا آور سدها باید هر چه سریعتر قطع و

سایر منابع طبیعی ایران را نجات دهد از حکوم

اسالمی بر نمیآیدا

به حل بحران آب و دریاچه ارومیه اختصاص یابدا از طرفی منابع مالی که

حکومتی که خود بر ویرانگری و نسل سوزی و جنگل سوزی و تخریب

خامنهای و سپاه متمرکزشدهاند باید برای آبادی و حل

بنانهاده شده نمیتواند چیزی را بسازدا قبل از اینکه ایران به صحرای بیانتها

چه بیشتر سازمانهای مرد نهاد اس

امروز در دس

و کویرهای غیرقابل سکون

مشکالت جامعه و محیط زیس هزینه شوندا
هزینهای که فقط برای یکی از سدها میشود که به نوبه خود باعث نابودی
آب هم میشود میتواند زندگی کشاورزان منطقه را برای سالها تأمین کند

تبدیل شود باید از شر نظا ویرانگر اسالمی

خالص شویم و حکومتی با دخال حداکثری مرد برای سازندگی و بالندگی
جامعه و محیط زیس بنا نهیما*

بدون اینکه نیازی باشد با روشهای سنتی در کشاورزی آب به هدر برودا راه
حل این اس

که زندگی کشاورزان منطقه میتواند و باید تا زمانی که

دریاچه ارومیه جان میگیرد از طریق حکوم تأمین شود و همزمان با توجه
به توان اکولوژیکی منطقه کشاورزی آن نیز با روشهای مدرن و پیشرفته که
راندمان آبیاری باالیی دارند تجهیز شودا

[ ]۴دنیای اقتصاد  ٬توقف یا ادامه سد سازی٬
http://www.donya-e-eqtesad.com/news/800927/
[ ]۷سای تابناک :قاتل دریاچه ارومیه ،خانم ابتکار و مهندس چی چیان هستند!
ir/fa/newsاtabnakا/۳%۱۱۲۳/http://wwwقاتل-دریاچه-ارومیه-خانم-ابتکار-و-مهندس-
چی E۷%۱۱%۱C%چیان-هستند
[ ]۳سد معشوره استان لرستان پروژه ای در اغما

یک نکته بسیار مهم که باال به آن اشاره شد دخال
حفظ و نگهداری محیط زیس

حداکثری مرد در

و نظارت بر برنامههای دول

اس که باید از

کانال سازمانهای غیردولتی انجا شودا نه نهادهایی که از فیلتر وزارت
اطالعات و وزارت کشور و غیره گذشته باشد و در بهترین حال

بیاثری و

بیتفاوتیشان تأیید شده باشدا در برنامه ستاد احیای دریاچه ارومیه در

http://kalabad.ir/?p=2411
[ ]۱سای فرارو آغاز نجات دریاچه ارومیه
com/fa/newsا/۲۱۷۱۷/http://fararuآغاز-نجات-دریاچه-ارومیه
[ ]۵ستاد احیای دریاچه ارومیه
http://ulrp.sharif.ir

نشریه کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران

سهند
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دریاچه زیبای ارومیه را میشود احیا کرد!

مرتضی فاتح
در روزگاری نه چندان دور ،دریاچه ارومیه زیستگاه فالمینگوهای صورتی و

جزایر آن مأمن آخرین بازماندههای گوزن زرد ایرانی بودا زمانی که هنوز از
سوی دس

اندر کاران و برنامهریزان سرمایه محور ،نقشه نابودی آن به اجرا

درنیامده بود و کوتهبینی مسئوالن شمال و جنوب آن را تفکیک نکرده بودا
ارومیه دومین دریاچه آب شور و همچنین بیستمین دریاچه بزرگ جهان به
شمار میرود این دریاچه بزرگترین دریاچه داخلی ایرران اسر

کره در

استانهای آذربایجان شرقی و غربی در شمال غرب ایران قرار داردا

دریاچه شده اس ا

میزان نمک محلول در دریاچه ارومیه که تا پیش از این به طور مرتروسرط
 ۴۵۱تا  ۴۲۱گر در لیتر بوده اس  ،هم اکنون به میزان  ۱۱۱گر در لیترر
افزایش یافته اس ا با خشک شدن بخش اعظم دریراچره طری سرالهرای
گذشته ،گونههای جانوری منحصر به فردی مانند آرتمیا و صردهرا گرونره
گیاهی این دریاچه نیز از بین رفتهاندا
خشک شدن بزرگترین حوزه آبی داخل فالت ایران ،تنها به تغییرات محیط

آب دریاچه ارومیه عمدتاً از رودخانههای زرینهرود ،سیمینهرود ،تلخره رود،

زیستی منجر نخواهد شد ،این تغییرات زیس انسانی مرد ساکن در ایرن

گادر ،باراندوز ،شهرچای ،نازلو و زوال و همچنین تعدادی رودخانههای فصلی

مناطق و حتی مناطق دیگر را به شدت تح تأثیر قرار خواهد دادا خشکری

و سیالبی تأمین میشودا بخشی از منبع تأمین آب این دریاچه از سفرهها و

دریاچه ارومیه ،تغییرات آب و هوایی جدی را در منطقه شمال غرب ایران به

منابع آبهای زیرزمینی منطقه اسر ا سرهرم ورودی آب دریراچره از

همراه خواهد داش ا آب و هوای معتدل این مناطق با از دس دادن رطوب

رودخانههای آذربایجان غربی  ۵۳درصد ،کردستان  ۳۷و آذربایجان شررقری

ناشی از تبخیر آب دریاچه ،تبدیل به آب به هوایی خشک و گر خواهد شدا

 ۴۵درصد میباشدا

از سوی دیگر خشکی عرصه آبی دریاچه ،به شرکرلگریرری شرورهزارهرای

به دلیل رطوب ناشی از تبخیر آب دریاچه ارومیه دش های حوزه آبریز این
دریاچه از هوایی معتدل برخوردار هستندا تأثیر اکولوژیکی این دریاچه باعث
شکلگیری کانونهای کشاورزی و دامپروری در شمال غربی ایران گرردیرده
اس ا
از جمله مناطقی که وضعی زیس محیطی آنها مستقیماً به حیات دریاچه
گره خورده اس میتوان به شهرهایی مانند ،ارومیه ،تبریز مهاباد ،میاندوآب،

مراغه ،نقده ،اشنویه ،آذرشهر ،پیرانشهر ،سلماس و شهرها و روستاهای بسیار
دیگر در شمال غربی ایران اشاره کردا
مساح دریاچه ارومیه  ۵۱۱۱کیلومترمربع اس که در زمان پرآبی عرمرق
آن در برخی مناطق به  ۴۱متر نیز میرسیدا حوزه آبخیز این دریاچه بالغ بر
 ۵۴۱۲۱کیلومترمربع اس ا با توجه به مساح دریاچه و عمق متوسط ۱.۵
متری ،حجم آب دریاچه بالغ بر  ۳۴میلیارد مترمکعب تخمین زده میشودا
روند تغییرات منفی در حیات دریاچه ارومیه طی سالهای گذشته برنرا بره
دالیل متفاوتی سرع گرفته اس  ،بنا به گفته مسئوالن محیط زیس  ،طی
 ۴۵سال گذشته این تغییرات موجب خشک شدن  %۳درصد از مجموع این

گسترده منجر خواهد شدا طوفانهای نمک حاصل از گسترش نمرکرزارهرا،
کشاورزی که از ارکان زندگی اقتصادی مرد در این مناطق اس را نابود و
شرایط زیس طبیعی انسان را نیز دچار مخاطراتی جدی خواهد کردا به این
ترتیب زندگی در این مناطق عمالً غیرممکن خواهد شدا
نابودی این دریاچه با توجه به تأثیر ویرانگری که بر محیط زیس طبیعی و
انسانی دارد ،پدیده مهاجرتهرای جرمرعری و گسرتررده در یرکری از

پرجمعی ترین مناطق ایران را به دنبال خواهد داش  ،این مهاجرتها ،برر
عوامل انسانی و اجتماعی مناطق هدف مهاجرین تأثیرات تعیینکرنرنردهای
برجای خواهد نهادا
بسیاری از کسانی که روند خشک شدن دریاچه ارومیه را به دقر

دنربرال

کرده و بسیاری از کارشناسان محیط زیس داخلی و خارجی ،عل وضعی
کنونی دریاچه و روند نابودی این پدیده دیرپای طبیعی را طری سرالهرای
اخیر ،نتیجه دو عامل متفاوت میدانند ،روندهای طبیعی و دخال گریهای
ناب برنامهریزان کشورا
اما تجربه موارد مشابه دریاچه ارومیه و تأثیرات تغییرات اقلیمی در منراطرق

مشابه ،نشان میدهد که در مورد مشخص دریاچه ارومیه ،مانند همه مروارد

سهند
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مشابه دیگر در ایران ،عامل نابودگر و تعیینکننده در این چرخره ،عروامرل
انسانی و یا روشن تر ،برنامهریزیهای عوامل تصمیمگیرنده سیاسی اقتصادی
و اجتماعی کشور طی دهههای گذشته هستندا از حاکمان و بررنرامرهریرزان
کالن سیاسی اقتصادی تا نمایندگان نان به نرخ روز خوری که برا حرداقرل
دانش تنها به فکر جمع آوری آرا و منافع حقیر سیاسی و اقرترصرادی خرود
هستندا

زیس محیطی بسیاری برای منطقه برخوردار بود گردیدا
طی سالهای گذشته و با افزایش توجه مرد و نهادهای زیسر مرحریرطری
داخلی و جهانی به مسئله دریاچه ارومیه ،موضوع خشرکری ایرن پردیرده
کهنسال طبیعی به موضوع روز رسانهها و دستگاههای ذیربط و بریربرط
دولتی نیز تبدیل شده اس ا عالوه بر وزارتخانههای نیرو ،کشراورزی ،راه و
سازمان محیط زیس

وضعی کنونی دریاچه ارومیه نیز مانند ،تاالب هامون ،گاوخونی ،پرریشران،
هورالعظیم و شادگان و رودخانههای زایندهرود و کرارون و بسریراری از
گنجینههای گیاهی و جانوری کشور ،ناشی از عد درک زیس مرحریرطری،

علمی و انسانی مسئوالن کشور اس ا

و نمایندگان مجلس و استانداریها ،وزارت اطرالعرات

نیز از نهادهای درگیر در مسئله خشک شدن دریاچه ارومیه اس ا
تاکنون طرحهای مختلفی برای احیا و پیشگیری از خشک شردن دریراچره
توسط ارگانها و نهادهای حکومتی ارائه شده اس ا بنا بگفته مسرئروالن از
سوی دول پیشین  ۷۵طرح در این زمینه ارائه شده بود؛ اما به دلیل اینکره

تنها بخشی از روند نابودی دریاچه ارومیه مربو به چرخه طبیعی سالهرای

بسیاری از این طرح ها مبنای علمی و قابلی

خشک و کم باران اس ا بخش عمده این وضعی ناشی از سد سرازیهرای

سیاسی و اقتصادی بخشهای خاصی از کار به دستان را برآورده میکنرنرد،

بیرویه ،استحصال آبهای زیرزمینی بدون محاسبات علمی ،تغییر مسریرر

تاکنون هیچ اقدا موثری از سوی حکوم در جه پیشگریرری و احریرا

سیالبها و رودهای موسمی که از منابع اصلی تأمین آب دریاچه بودهانرد و

دریاچه ارومیه صورت نپذیرفته اس ا طرحهایی از قبیل انتقال آب از دریاچه

ساخ جاده بین شهری در عرض دریاچه اس ا

خزر و یا رودخانه ارس و یا سایر منابع آبی به دریاچه ارومیه ،از آنجا که برر

طبق گفته مسئوالن وزارت نیرو تاکنون نزدیک به  ۱۱سد بر روی رودهایری
که آب دریاچه را تأمین میکنند ساخته شده اس ا ایرن سردهرا براعرث
میشوند از ورود  ۵.۵میلیارد مترمکعب آب به دریاچه از طریق  ۴۱رودخانه

اجرایی ندارند و یرا مرنرافرع

اساس همان روش انتقال بین حوزهای آب صرورت مریپرذیررد ،فرجرایرع
زیس محیطی کنونی را به صورت زنجیرهای ،به سایر مناطق منتقل خواهرد
کردا

جلوگیری شودا با توجه به اینکه سد سازیها در چندساله اخیر بدون توجره

چنین طرحهایی از آنجا که مبتنی بر حذف عوامل غیرطبریرعری در رونرد

به تأثیرات بلندمدت زیس محیطی و انسانی آنها ،صورت پذیرفتره اسر ،

خشکی دریاچه نیستند و هدف بلندمدت احیا دریاچه ارومریره برر اسراس

این سد سازیها تنها به مثابه دخل و تصرفی جاهالنه در چرخههای طبیعی

پتانسیلهای طبیعی منطقه را مد نظر ندارند ،عمالً کمکی به وضعی کنونی

مناطق مختلف به شمار میروندا

دریاچه نخواهند کردا بسیاری از کار به دستان فقط تح فشار اعرترراضرات

از سوی دیگر به بهانه توسعه کشاورزی و یا سیاس های اقترصرادی دیرگرر

اجتماعی جاری چنین طرحهای غیرعلمی را مطرح میکنندا

عالوه بر سدسازیها ،با استحصال غیرمعقول آبهای زیرزمینی و حفر بیش

در مقابل کار به دستان نان به نرخ روز خور ،بسیاری از کرارشرنراسران و

و چهار هزار چاه عمیق در مناطق اطراف دریاچه ،بخش عظیمی از

دلسوزان محیط زیس در ایران و جهان طرحهای عملی و مروثرری بررای

ذخیرههای استراتژیک آب منطقه طی سالهای گذشته صررف کشراورزی

احیای دریاچه و جلوگیری و کم اثر کردن عواقب طبیعی ناشی از خشرک

سنتی و غیر مکانیزه شده اس ا منابعی که تأمینکننده بخشی از آب مرورد

شدن دریاچه ارائه نمودهاندا برای جلوگیری از گسترش نمکزار و طوفانهای

نیاز دریاچه ارومیه بودهاندا

نمک که عالوه بر نابودی گونههای گیاهی و جانوری منطقه ،امکان زنردگری

از بیس

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تنها  ۴۵درصد از مجموع برخرش
کشاورزی به شیوه آبیاری کش میشود ،درحالیکه در طبیع خشک ایران
بیش از  ۱۱درصد بخش کشاورزی به شیوه آبیاری مستقیم کش میشرودا
این به معنای هدر دادن منابع آبی و خاکری بره ازای ترولریرد انردک و
غیراقتصادی محصوالت کشاورزی اس ا
از نمونههای قابلذکر این جا به جاییهای غیرعلمی منابع آبی در خردمر
پروژههای کشاورزی در جهان ،تجربه تأسفبار دریاچه ارال اس ا انتقال آب
رودخانههای سیحون و جیحون توسط کانال قره قرو به کشتزارهای پنربره

در ترکمنستان ،طی چند دهه موجب نابودی دریاچه ارال که از اهرمریر

در این مناطق را به شدت کاهش میدهد ،ابتدا باید رونرد خشرک شردن
دریاچه ارومیه را متوقف کردا این مهم تنها زمانی متحقق میشود کره آب
رودخانههایی که با سدسازی از ورودشان به دریاچه جلوگیری به عمل آمده،
بار دیگر به این دریاچه سرازیر شودا همچنین برداش

آب بیرویه از منابرع

آب زیرزمینی از طریق چاههای عمیق غیراستاندارد باید فوراً متوقفشرده و
تعداد چاهها به میزانی متناسب با وضعی دریاچه کاهش یابدا
یکی دیگر از اقدامات مهم و بلندمدت ،تغییر الگوی مصرف آب در منطقه و
مکانیزه کردن کشاورزی اس ا همچنین تولیدات کشاورزی باید برر اسراس

تواناییهای زیس محیطی منطقه برنامهریزی و کش شودا

نشریه کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران

سهند

صفحه ٩4

پیش از هر اقدامی اما باید دس همه سازمانها و افرادی را که وضرعریر

فشار اعتراضی مرد به شکلی سراسری ،مسئوالن و دس

کنونی دریاچه ارومیه را باعث گردیدهاند ،از روند احیای دریاچه کوتاه کرردا

مجبور خواهد کرد تا برای نجات دریاچه ارومیه ،از محاسبات کاسبکرارانره

مسئوالن و کار به دستانی که بنا بر منافع اقتصادی و سیاسی خود ضرربرات

سیاسی و اقتصادی دس کشیده و قدمی در جه بهبود وضرعریر

ایرن

هولناکی بر پیکره زیس محیطی کشور زدهاند ،نمیتوانند مجریان احریرای

منطقه بردارندا

مجدد محیط زیس

ایران باشندا به عنوان مثال در دول حسن روحرانری،

” ستاد ملی احیا دریاچه ارومیه“ به ریاس

عیسی کالنتری تشکریرل شرده

اس ا عیسی کالنتری خود دو دوره عهدهدار وزارت کشاورزی در دول هرای
هاشمی رفسنجانی ،یعنی دول هایی که نتایج بررنرامرهریرزیهرای غرلرط
کشاورزی و طرحهای توسعه اقتصادی و سد سازیهای گسترده آن ،شرایرط

کنونی دریاچه ارومیه و بسیاری فجایع زیس محیطی دیگر را بره دنربرال
داشته اس ا بنا به گفته مسئوالن اتاق بازرگانی هزینه خشک شدن و احریرا
مجدد دریاچه ارومیه بیش از  ۷۱۱میلیارد دالر تخمین زده میشودا چنیرن
مبالغی بسیاری از ارگان های دولتی و غیردولتی را که تنها به فکر منفرعر
اقتصادی خود هستند را ،به این روند جلب میکند و همان میشود که همه
میدانندا
وضعی کنونی و آینده دریاچه ارومیه مستقیماً زندگی چند میلیون انسان را
تح تأثیر قرار می دهد ،شهرهای بزرگی مانند تبریز و ارومیه قربانیران برال
واسطه طوفانهای نمک و تغییرات اقلیمی ناشی از خشک شردن دریراچره
هستندا شور شدن منابع آب و نمکزار شدن زمینهای کشاورزی ،انسانهای
زیادی را مجبور به مهاجرت میکندا هم اکنون گفتگو بر سر مهاجررتری ۳
میلیونی از مناطق اطراف دریاچه به سایر مناطق اس ا
بنابراین دالیل ،عامل اساسی برای احیا و بازپروری دریاچه ارومریره ،مررد
ساکن در شمال غرب کشور هستندا
اگر اعتراضات جاری مرد ساکن در شمال غرب کشور و فعاالن دلسوز ارگان
های مرد نهاد در سراسر ایران نبود ،مسئوالن ،همچون بسیاری موارد دیگر،
خشک شدن دریاچه ارومیه را در سکوت به قضا و قدر الهی ربط داده و از
آن میگذشتندا

از آنجا که زندگی میلیونها نفر مستقیماً و زندگی و معیش مرد ساکن در
سایر استانها به طور غیرمستقیم وابسته به تغییرات دریاچه ارومیه اسر ،

همه به یاد داریم که اولین اعتراضات گسترده زیس محیطی مرد ایران در
شهرهای تبریز و ارومیه و سایر شهرهای آذربایجان ،چگونه مسئوالن محلری
و سراسری را سراسیمه کردا پس از آن بود که بسیاری از وزارترخرانرههرا و
سازمانهایی که خود مسئول ویرانی دریاچه بودهاند ،با ارائه طرحهایی تالش
کردند تا مرد معترض را آرا کنندا اعتراضات گسترده مرد آذربرایرجران

نشان داد که در ایران ،مسائل زیس محیطی چه ارتبا تنگاتنگی با زندگری
و معیش مرد داردا این وجهی متمایزکننده از اعتراضات زیس محیرطری
مرد ایران با سایر کشورها اس ا به دلیل همین حساسی های اجترمراعری
اس که هم اکنون سرویس های امنیتی ایران به نهادهای مرتبط با مسائرل
محیط زیس  ،به شمار میروندا
راه حل مشکالت دریاچه ارومیه عالوه بر نیاز به منابع مالی ،فنی و علرمری،
نیازی بیواسطه به حضور سازمانهای مستقل مرد نهاد نیز داردا
تنها پیگیری و سازماندهی حضور اجتماعی بسیاری از مررد و دلسروزان
حیات طبیعی ،و نظارت این گروهها بر سازمانهای مجری احیای دریراچره،

میتواند ضمانتی برای به سرانجا رسیدن طرحهای احیای دریاچه ارومریره
باشدا
هم اکنون بسیاری از فعاالن دلسوز در صدها گروه و نهاد ،به فعرالریر هرای
زیس محیطی مشغول هستندا ارتقا سطح نظارتی و دخال گری به عرنروان
نمایندگان جامعه در مسائل زیس محیطی از سوی این نهادها ،نقش موثری
در پیشگیری از ویرانی بیشتر محیط زیس در سراسر کشرور و خصروصراً
حفاظ و بازپروری منابع آبی داردا
مرگ دریاچه ارومیه مقدر نیس  ،با یکدلی مرد و فشار مداو بر مسئولیرن
بیمسئولی  ،میتوان کار به دستان کنونی را مجربرور بره براز پررداخر
هزینههای تخریب محیط زیس و احیا مجدد دریاچه زیبای ارومیه نمودا*

برنامه مستقیم کانال جدید به زبان ترکی

تلویزیون کانال جدید در سایت
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