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به  دنبال بحران آبی حاکم بر حوضه زاینده رود، ســال گذشته برای چندمین بار 
لوله انتقال آب این رودخانه به یزد شکســته شــد. این اتفاق که در یک دهه اخیر 
بارها تکرار شده، ناشی از اعتراض کشاورزان اصفهانی بوده که به سوءمدیریت ها 
در موضوع آب نقد داشــتند و خشم آنها، متوجه اســتان همسایه شد؛ تنشی که 
از ســال ها پیش آغاز شــده بود و رفته رفته اوج گرفت؛ اما در این تنش، مسئولی 
مورد ســؤال و مؤاخذه قرار نگرفت و مردم اصفهان و یزد که سختی ها و فشارها 
امان شان را بریده بود و آگاهی کافی از شرایط موجود نداشتند، انگشت اتهام را در 

این معضالت آبی رو به یکدیگر گرفتند.
َگرد اشتباه بذر کینه پراکند

«مــن کشــاورزم. پدران مــن هم تــوی ورزنه کشــاورز بودن و کار و کســبی 
جــز این نداشــتیم. وقتــی می بینیم زمین های ما خشــک شــده و پســرهای ما 
باید بــرای کار بــرن کارخونه های یزدی کارگــری کنند، عصبانی می شــیم. مگه 
می شه خشــم نداشته باشیم؟ ســرمایه خرج کردیم. هر کشــاورزی توی صحرا 
خرج کرده، آغل درســت کرده، برق کشــیدیم، تأسیســات آوردیــم و همه اینها 
بــه آب وصله. آب هم که نیســت پــس همه  چیــز از بین می ره. چــرا باید یزد 
که یه شــهر کویریه بشــه شــهر ســبز. چــرا باید این همــه آب بــرای صنعتش 
بــره؟ معلومه که کشــاورز جونش به لبش می رســه و خشــمش رو یه  طوری 

خالی می کنه».
این روایت یکی از کشــاورزان اصفهانی اســت؛ گروهی که به  گفته خودشان، 

سال ها حجم باالیی از تولیدات کشاورزی به شهرهای مختلف صادر می کردند.
هرچنــد نقل امــروز و دیروز نیســت؛ سال هاســت کــه زمزمه مناقشــه آب 
بــه گوش می رســد و امــروز ایــن صــدا بلند شــده اســت. مناقشــه ای که با 
خشک شــدن زاینــده رودی جــان گرفــت کــه روزگاری پرآب تریــن و بزرگ ترین 
رودخانــه فالت مرکزی ایــران بود؛ رودخانــه ای که از کوه هــای زاگرس مرکزی 
در اســتان چهارمحال وبختیــاری سرچشــمه گرفتــه، از دشــت مرکــزی ایران 
به  ســمت شــرق حرکت کــرده و از اصفهــان می گــذرد و درنهایت بــه تاالب

 گاوخونی می ریزد.
حاال از این رودخانه، به  جای ُقل ُقل آب، صدای خشــمی به گوش می رسد که 
ناخواســته و از روی فشار معیشت میان مردم شهرهای اطراف آن درگرفته است. 
کشــاورزان اصفهانی، بارها تأسیسات انتقال آب یزد را تخریب کرده اند. آب شرب 
یزدی ها قطع شــده و آنها هم از همسایگان خود که زمانی دوست و برادر بودند، 
کینــه به دل گرفته اند. یکی از این کشــاورزان اصفهانی، بر این باور اســت که «ما 
خودمان هیچ، زن و بچه که نمی تواند گرسنه بماند. برای سیرکردن شان هر کاری 
می کنیــم، هــر کاری. چرا آب اصفهان می ره یزد و رفســنجان؟ کی گفته؟ به چه 
حقی؟ پس حقابه ما چی؟ حداقل نصف آب زاینده رود حق کشــاورزی اصفهان 

از قدیم بوده».
از دیرباز، شــهرهایی که در مســیر زاینــده رود بودند، به  واســطه این رودخانه 
سیراب می شــدند و در انتها، تاالب گاوخونی سفره های آب زیرزمینی یزد را تأمین 
می کــرد؛ اما امروز نه آبی به زاینده رود مانده و نه ســفره زیرزمینی بســتری برای 
احداث قنات اســت. در این میان صنایع بسیاری در یزد و اصفهان فعال هستند که 

از آب برترین صنایع به  شمار می روند.
«یزد بیش از نیمی از ســنگ آهن کشور، ازجمله صنایع خود اصفهان رو تأمین 
می کنه، در مقابل باید بعضی شــهرها هم توی تأمین آب، این استان رو همراهی 
کنن. اگه قرار به گروکشی باشه، ما هم می تونیم از ورود سنگ آهن یزد به اصفهان 

جلوگیری کنیم».

این صحبت هم از زبان یک شــهروند یزدی اســت که بارها به  خاطر شکستن 
لوله انتقال آب، با کمبود یا قطعی آب شــرب روبه رو بوده اســت. اینها تنها چند 

اظهارنظر ساده و بی اهمیت نیست. 
روزی که بی تدبیری آب از قنات گرفت

بــه حدود دو دهــه عقب تر برگردیــم؛ زمانی که قرار شــد بر اســاس الگوی 
توســعه ای، صنایعی که باید در مناطق جنوبی کشــور و نزدیک آب برپا شــود به 
شــهرهای کویری مثل اصفهان و یزد منتقل شــد تا نقش مهمی در اشتغال زایی 
و درآمد داشــته باشــد؛ تصمیمی که از نزدیک به ۲۰ سال گذشته تاکنون همواره 
مورد نقد و اعتراض متخصصان مرتبط با این حوزه اســت. این صنایع آب بر که در 
مســیر آب رودخانه بودند، به ناچار بخش درخور توجهی از ســهم آب را به خود 
اختصاص می دادند. از طرفی، نیروی کار بسیاری از شهرهای اطراف به این صنایع 
جذب شدند؛ بنابراین آمار مهاجران به ساکنان این شهرها افزوده شد؛ ساکنانی که 
پیش از مهاجرپذیری نیز باید برای تأمین و حفظ آب شرب شــان راهکار مناســبی 

اتخاذ می شد.
توســعه نامتوازن صنایع و کشاورزی و بی توجهی به مسائل آمایش سرزمین و 
توسعه پایدار یک طرف ماجرا بود و در کنار آن، تغییرات اقلیمی، خشک سالی های 
پی درپی، کاهش مســتمر حجم بارندگی، مدیریت ناکارآمد در اســتفاده از منابع 
محدود آبی کشــور، باعث افت سطح ســفره های آب های زیرزمینی، فرونشست 

زمین، بیابان زایی و ایجاد بحران شد.
تقریبا نزدیک به دو دهه اســت که اســتان یزد، بیشــترین میزان خشک سالی 
اســتان  ایــن  در  زیرزمینــی  آب  ســفره های  و  داده  اختصــاص  خــود  بــه  را 
کاهــش یافتــه اســت. اســتانی کــه قدیمی تریــن و طوالنی تریــن قنات هــا را

 داشته است.
آن طورکه در گزارش ها گفته شــده، قنات های بزرگ و معروفی که بســیاری از 
آنها شهرت جهانی یافته اند، به دست مردمان سختکوش و خالق این دیار ساخته 
شده که مشهورترین آنها قنوات اهرستان، دولت آباد، زارچ و مشیر هستند و در بین 
آنها، قنات زارچ، طوالنی ترین قنات ایران و مربوط به قرن ۱۳ میالدی اســت که از 
روستای فهرج آغاز شده و به شهر زارچ می رسد. این سازه، سال های بسیاری چاره 
بی آبی کویری ترین شــهر ایران بوده و کشــاورزی و باغداری آنها را رونق می داده 
اســت؛ اما این روزها قنات های یزد، دچار خشک سالی شده است. به گفته بسیاری 
از صاحب نظران، وقتی که حفر چاه برای دســتیابی به آب بیشتر آغاز شد، قنات ها 
رو به خشــکی رفتند؛ تا جایی که امروز، از قنات های یزد که به مهد قنات معروف 

بود، تنها چند مورد باقی مانده است.
با وضعیت خشک سالی موجود که بیش از ۲۰ استان  کویری به خصوص یزد را 
تحت  تأثیر قرار داده، بســیاری از روستاهای این شهر خالی از سکنه شده و مزارع 
و باغ ها از بین رفته اســت. به گفته مرحوم کردوانی، پدر علم کویرشناســی: «سه 

در متــون تاریخی، با نام هایی چون زنــدرود، َزَرن رود، زّرین رود، زّرینه رود و ِزنده رود 
نیــز از آن یاد شــده و مهم ترین رودخانــه در مرکز فالت ایران اســت؛ رودخانه ای که 
از زردکــوه بختیاری سرچشــمه می گیرد و بعد از طی حــدود ۳۰۰ کیلومتر به باتالق 
گاوخونی می ریزد و امروز، آن را با نام زاینده  رود می شناسیم. «صوره االرض» ابن حوقل 
(تهران: بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۴۵) کهن ترین منبعی ا ســت که در آن از این رودخانه با 
نام «زاینده رود» یاد شده است. او می نویسد: «... به فاصله یک تیر پرتاب، از آن رودخانه 

زاینده رود جاری است».
زاینده رود، در مرکز ایران که بخش مهمی از استان اصفهان را طی می کند، از دوران 

مادها، شرایط مطلوبی را برای شکلی گیری جوامع و تمدن انسانی ایجاد کرده بود.
میرزا حسین خان تحویل دار در کتاب «جغرافیای اصفهان» که به کوشش منوچهر 
ســتوده در سال ۱۳۴۲ منتشر شد، می نویســد: اطالق نام زاینده رود به این رودخانه به 

این دلیل اســت که به علت سختی سطح زمین در بســتر و حوالی بستر رودخانه (از 
جنس شیست)، آب های آبیاری شــده مجددا بعد از نفوذ زیر خاک اراضی، کم وبیش 
به زاینده رود بازمی گردد. به عبارتی می توان گفت که بســتر زاینده رود زهکشی اراضی 
و مناطق اطراف آن اســت؛ بنابراین در هیچ موقع سال هرچند تمامی آب رودخانه را 
به آبیاری اراضی باالدســت اختصاص دهند، در پایین دست آن خشکی کامل در بستر 

رود ایجاد نمی شود.
براساس بررسی های تاریخی موجود، در دوران های گوناگون تقسیم آب زاینده رود 
و بهره برداری هریک از روســتاها از آب رودخانه در شش ماهه دوم سال که هوا گرم و 
آب کمتری موجود بوده، تابع تعداد سهامی بوده است که در طومار منسوب به شیخ 
بهایی تعیین شده بود. این طومار، برای تعیین حقابه زاینده رود، با توجه به اختالف های 
قدیمی میان ساکنان اطراف این رودخانه نوشته شده بود که براساس آن، جنگ و نزاع 

همیشگی بین آنها برطرف می شد. قابلیت این طومار، به گونه ای بوده است که بسیاری 
از مــردم و صاحب نظران بر این باورند که عمل نکردن به این طومار در چند دهه اخیر 
زاینده رود را خشــکاند و محیط زیست و اکوسیستم حوضه این رودخانه را با مخاطره 

روبه رو کرده و کشاورزان این حوضه را بی کار و ورشکسته کرده است.
گفته می شــود اولین شواهد از خشکی این رود در کتاب حمزه اصفهانی آمده و در 
آن از قحطی و خشک ســالی بزرگی در سال ۳۲۳ هجری قمری در اصفهان خبر داده 
اســت. او در همان کتاب از کم آبی اصفهان در دوران مأمون عباســی سخن به میان 

آورده است.
در دوران معاصر نیز در دو دهه اخیر خشکی های بسیاری برای زاینده رود ثبت شده 

که اعتراض هایی به دنبال داشته است.
از ســال ۱۳۸۶ زاینده رود تقریبا جریان دائمی خود در کل مسیر را از دست داد؛ اما 

مروری بر اعتراض ها به خشک شدن زاینده رود

الهه باقری ســنجرئی: چیزی به تابستان ۱۴۰۱ و پایان سال آبی نمانده است. براساس ارزیابی های انجام شده، سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با خشک سالی شــدید به پایان رسید و با کاهش منابع آب سد زاینده رود، همچنین پیش بینی تداوم خشک سالی از 
ســوی ســازمان هواشناسی کشور، شرایط مساعدی از نظر تأمین منابع آب برای این سد در سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نمی توان تصور کرد. از آنچه تاکنون پیش آمده، نیز می توان فهمید که میزان بارش های امسال، تنها توانسته درصد اندکی از ذخایر آبی 
کشور را تأمین کند. این یعنی امسال، تابستان سخت تری در پیش خواهیم داشت. سخت تر از پارسال که رمق از رودخانه ها و چشمه های چهارمحال وبختیاری رفته بود و به  تبع آن کارون و زاینده رود با بحران جدی کم آبی و خشک سالی مواجه بودند 

که به تنش اجتماعی بین دو استان اصفهان و یزد دامن زد.

چرا زاینده رود مهم است
آب یکی از موضوعات مهم توسعه پایدار در قرن بیست ویکم بوده است. این امر 
به حدی ضروری بوده اســت که برخی کارشناســان بر این باورند که مسائل آب در 
سال های آینده به یک بحران بزرگ تبدیل خواهد شد و منجر به جنگ های منطقه ای 
و حتی جنگ جهانی برای تسلط بر منابع آبی خواهد شد. بی ثباتی منابع آبی ناشی 
از خشک ســالی یا کمبود آب، بسیاری از کشورها را در طول تاریخ به ویژه در مناطق 
خشک تحت تأثیر قرار داده است. این بی ثباتی خسارات بسیاری را به همراه داشته 
و پیامدهای شــدید بســیاری را در بخش های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی 
به دنبال داشــته اســت. حوضه زاینده رود در مرکز ایران به شدت با مشکالت آبی 
مواجه اســت. رودخانه زاینده رود از کوه های زردکوه بختیاری سرچشــمه می گیرد. 
این رودخانه مهم ترین رودخانه این منطقه برای توســعه کشــاورزی، منبع ضروری 
صنعت و منبع مهم آب شرب است. همچنین می تواند تمام فعالیت های اقتصادی 
را تغذیــه کنــد. ناپایداری آب و هوا در دهه های اخیر بــا کاهش بیش از حد آب از 
رودخانه برای جبران کمبود آب، باعث افزایش فشــار بر رودخانه شــده است. این 

فشــار منجر به ناپایداری منابع آبی کشاورزی و خشک سالی در سال های اخیر شده 
است.

مقایســه نقشــه های کاربری اراضی حوضه مورد مطالعه در ســال های ۱۳۸۱ 
و ۱۳۹۲ نشــان می دهــد کــه در این مدت کشــت های دیــم، کشــاورزی، جنگل، 
ســکونتگاه های مســکونی و کاربری های مردابی افزایش یافته و ســطح آب، ترمز، 
بیابان ها و مراتع کاهش یافته اســت. بررســی آب های زیرزمینی نشان می دهد که 
پس از افزایش ســطح ناپایداری منابع آب، بهره برداری از ســفره های آب زیرزمینی 
تشدید می شود. کمبود آب در اثر خشک سالی با حفاری و بهره برداری از آب چاه ها 
تشدید می شــود. در این زمینه، در ســال های ۲۰۰۶-۲۰۱۱ بالغ بر ۹۲۷۷ حلقه چاه 
جدید حفر شــده است. در این پنج سال میانگین عمق چاه ها ۴٫۸ متر اضافه شده و 
ســطح آب زیرزمینی حدود پنج متر کاهش یافته است. تحلیل آمار قنات ها حاکی 
از آن اســت که در اثر خشک ســالی، منابع آب قنات تقریبا به نصف زهکشی شده و 
تعداد چشمه ها نیز کاهش یافته است. برای ارزیابی اثرات زیست محیطی ناپایداری 

منابع آب از ۱۳ شــاخص استفاده شد. بیشــترین تأثیر خشک سالی بر شاخص های 
زیست محیطی در خشک شــدن قنات ها، چاه ها و چشمه ها، کاهش میزان آب های 
سطحی و افزایش عمق چاه های آب، کاهش سطح آب های زیرزمینی است. کمترین 
تأثیر بر روی شــاخص ها به شرح زیر اســت: افزایش آتش سوزی در محیط طبیعی 
منطقه و کاهش گیاهان دارویی. نتایج نشــان می دهد که بین دهیاری ها از نظر تأثیر 
خشک ســالی تفاوت معناداری وجــود ندارد. این بدان معناســت که دهیاری های 
منطقه مورد مطالعه از جنبه های مختلف با تأثیرات منفی خشک ســالی مشابهت 

نسبی دارند.
ایــن روند توســعه برای پایداری انســانی و زیســت محیطی حوضــه رودخانه 
زاینده رود خطرناک است. توسعه سکونت انسان و استفاده بی رویه از منابع طبیعی 
باعــث تخریب طبیعت و اکوسیســتم طبیعی می شــود. اختالالت در اکوسیســتم 
در چنیــن مدت کوتاهی تعادل پایــداری منابع آب را به هم ریختــه و بر اکولوژی 
گیاهی، جانوری و انســانی تأثیر منفی گذاشته اســت. تداوم توسعه سکونتگاه ها و 

تغییر کاربری زمین به پایداری محیط زیست در حوضه زاینده رود آسیب زیادی وارد 
می کند. افزایش بهره برداری از سفره های زیرزمینی می تواند چرخه ناپایداری منابع 

آب، خشک سالی و ناپایداری اکولوژیکی را تشدید کند.
ســاالنه گردشــگران زیادی از زاینده رود دیدن می کنند، زیــرا پل های تاریخی 
متعــددی از دوران صفویه و قبل از آن روی این رودخانه باقی مانده و در شــهر 
تاریخی اصفهان نیز قرار دارد. اما چند ســالی اســت که ایــن رودخانه بزرگ در 
معرض خشک ســالی قرار گرفته اســت. این موضوع عالوه بر تأثیراتی که بر نرخ 
گردشــگری شهرســتان دارد، کشــاورزان این منطقه را با مشــکل آبیاری مواجه 
می کنــد. زاینده رود به عنوان یکی از بزرگ تریــن رودخانه های فالت مرکزی ایران 
در منطقه گاوخونی قرار دارد. زاینده رود از زردکوه بختیاری هفت تنان در منطقه 
شــوراب تنگ گازی در اســتان چهارمحال و بختیاری سرچشمه می گیرد. پس از 
جذب آب های روان در برخی نقاط فریدن و فریدون شهر به سمت شهر اصفهان 
می ریزد. طول این رودخانه ۴۰۵ کیلومتر و شــیب متوســط   بستر کانال ۱۵ درصد 

اســت. در نهایت این رودخانه به باتالق گاوخونی در حدود ۱۲۰کیلومتری جنوب 
شــرقی اصفهان ختم می شود. متوسط   بارندگی ســاالنه در طول رودخانه ۴۵۰ 
میلی متر و وســعت حوضه آبریز حدود ۲۷۱۰۰ کیلومترمربع اســت. سهم شهر 
اصفهــان از آب رودخانه ای کــه از طریق ۹ نهر اصلی و زیرشــاخه های آنها در 
شهر توزیع می شد به حدی است که در ادوار اخیر این شهر را به باغ شهر (وجود 
۱۵۸ باغ و مزرعه) تبدیل کرده اســت. دلیل اصلــی نامزدی زاینده رود به این نام 
این اســت که بسیاری از روســتاها، باغ ها و مزارع را احیا می کند. این رودخانه از 
قدیم االیام به نام هــای زاینده رود، زنده رود، زندرود، زرین رود، زرین رود، زرن رود و 
زندک رود نام گذاری شــده است. از یک طرف این رودخانه به عنوان شریان و رگ 
حیاتی خود نقش مهمی در اوقات فراغت ســاکنین داشته است. همیشه تصور 
می شــد که اکوسیستم طبیعی به اشکال مختلف می تواند در بهبود زندگی مردم 
نقش داشــته باشــد. یکی از مهم ترین جنبه های اکوسیستم طبیعی، کارکردهای 
اجتماعی آن اســت. اکوسیستم طبیعی از ســه بعد بر عناصر اجتماعی اثرگذار 

اســت. جنبه اول این اســت که می تواند محیطی برای تفریــح   و گذراندن اوقات 
فراغت انسان ایجاد کند. جنبه دوم این است که قرارگرفتن در محیط های طبیعی 
انســان را با ارزش های فرهنگی و اجتماعی آشنا می کند. سوم این است که مردم 
با طبیعت آشــنا شــوند و در مورد آن بیشــتر بیاموزند. محیط های طبیعی مانند 
پــارک اطراف زاینده رود این قابلیت را دارند کــه مکان هایی را برای فعالیت های 
منظم و مداوم انســان فراهم می کند. تفریح   می تواند امکان تعامالت اجتماعی 
را به عنوان جنبه مهم ســالمت اجتماعی بهبود بخشــد. محیط های طبیعی با 
فراهم کردن فضای عمومی که از نظر زیبایی شناختی جذاب باشد، می توانند افراد 
را جذب کنند و تعامالت انســانی و ارتباطات تصادفی را با یکدیگر افزایش دهند. 
ارتباطات تصادفی چهــره به چهره فرصتی برای تعامالت اجتماعی و آشــنایی 
و در نتیجــه ارتبــاط با یکدیگر فراهــم می کند. پیوندهای اجتماعــی برای افراد 
دارای سالمت اجتماعی نیز فراهم می کند. تحقیقات نشان می دهد که تعامالت 
اجتماعی شــهروندان اطراف زاینده رود نیز به دلیل خشک سالی آب رودخانه به 

میــزان قابل توجهی کاهش یافته، بنابراین بدیهی اســت کــه زنده ماندن و بقای 
عنصری زیست محیطی مانند زاینده رود می تواند نقش مهمی در تداوم تعامالت 
اجتماعی داشــته باشــد و پویایی زندگــی اجتماعی یکی دیگــر از آثار مهم این 
رودخانه است. جریان آب در کانال زاینده رود، ارزیابی شهروندان از کیفیت محیط 
اطراف این رودخانه مانند دسترســی آسان و سریع، خدمات رسانی به شهروندان 
مانند فضاهای مناسب برای نشستن و خرید و بصری و عناصر رفاهی نیز می توانند 
نقش بســزایی در تعامالت اجتماعی شــهروندان نزدیک رودخانه داشته باشند. 
برای رفع مشکالت ناشی از خشک سالی رودخانه می توان تالش های مؤثری برای 
افزایش مجموعه ای از ظرفیت های علمی انجام داد. می توان توجه به مطالبات 
زیســت محیطی پژوهشــگران، شــهروندان و مدیران در ســطح ملی و استانی و 
افزایش آگاهی عمومی در اصفهان و کل کشــور درباره زاینده رود، خشک سالی و 
خطرات احتمالی آن، برنامه ریزی برای مشــارکت شهروندان و انسجام اجتماعی 

در احیای آن را توصیه کرد.

نگاه

مسئله ای که همدلی مان را نشانه رفت
سیدحســین ُدرجوش، کارشــناس قنات و ایده پرداز پویش صلح آب: این مسئله، به 
۲۰ ســال پیش برمی گردد. در واقع از همــان روزهای آغاز انتقال آب، این تنش ها 
بود و امروز اعتراض ها دیده و شــنیده می شــود. هرچه ایــن  روزها درباره بحران 
آب زاینده رود می شــنویم، محصول عملکرد مدیران ارشــدی اســت که به وقت 
تصمیم گیری نتوانســتند مشــکالت را مدیریت کنند و امروز، شکاف زیاد شده و به 

مسئله و مشکل اجتماعی تبدیل شده است.
تقریبــا بیش از دو دهه اســت که دنیا به این موضــوع ورود کرده که مباحث 
اجتماعــی آب، مهم تر از مبحث مدیریت آب هســت و حتی در مجامع علمی و 
دانشــگاهی هم متون درســی و نشست های بسیاری ارائه شــده است و پیش تر 
در ســال های بســیاری، مباحث اعتقادی و اجتماعی آب در ایران نیز مدنظر بود 
امــا امروز بحث اجتماعی آب مغفول مانــده و در مطالعات منطقه ای هم جایی 
ندارد. ورود به این مقوله هم نیازمند پیگیری، حمایت و تداوم است. در مطالعات 
بحــران آب، دیدیم که خوزســتان، چهارمحال و بختیاری، یــزد و اصفهان مانند 
زنجیری چشــم به راه یکدیگر هستند و نمود آن به جایی رسیده که در سطح بدنه 
جامعه تنش ها ظاهر شــده اســت. همواره تنها دارایی یزدی ها، اعتباری بود که 
به واســطه ســالمت اخالقی و رفتاری در عامه جامعه داشــتند؛ یعنی هرجا که 
می رفتند امانت داری آنها موردتوجه بود. این اعتماد ســرمایه بســیار ارزشمندی 
بود. با توجــه به این موضوع، برای من به عنوان یک یزدی غیرقابل تحمل اســت 
که وقتی به خوزســتان یا اصفهان می رســم، با تنش هایــی در ارتباطمان روبه رو 
می شــوم که در نهایت به بحران آب ختم می شــود. ورزنه برای اصفهان اســت 
اما بیشــترین مــراودات اجتماعی آنها بــا یزدی ها بود، امــروز از آن همدلی چه 
مانده اســت؟ هرچند که وفاداری بین ما بسیار ریشه دار است اما متأسفانه آن قدر 
تصمیم گیری ها بین مدیران ارشــد اشتباه بوده که این تنش ها در کالم و رفتارمان 
دیده می شــود. درواقع نه تنها در این رابطه مســاعدتی نشده حتی ممانعت هم 

انجام شده است.
سال هاســت که می گوییم تمام مشکالت ما از خشک ســالی است و ریشه آن 
در عدم فهم دقیق از مدیریت آب در این مناطق اســت. یزدی ها همیشه در بحث 
قنات، صاحب نظر و پیشرو بودند. در واقع امکان ندارد که جایی بحث آب و قنات 
باشد و یزدی حضور نداشته باشد. گرفتاری ما از آنجا شروع شد که برای قنات های 
مــا تصمیــم گرفتند و هیچ نشــانه ای از حضور یزدی ها نبود. از چند ســال پیش 
تاکنون، مدیرهای آب منطقه ای هیچ تخصصی در زمینه آب این مناطق نداشــتند 
و بــرای ما تصمیم گرفتنــد. از آن مهم تر، حتی وزیر نیــرو، کیلومترها دورتر از ما، 
در اتاقش و پشت درهای بســته، می خواهد همان نسخه ای را که برای مازندران 
پیچیده، به یزد، سیســتان و بلوچستان، استان فارس و سایر مناطق هم ارائه دهد. 

این موضوع رفته رفته  شرایطی را ایجاد کرد که آشفتگی آن مشهود است.
در سال ۹۱ اولین تنش هایی که کمتر موردتوجه بود، خود را نشان داد. هرچند 
در آن زمان تمام تنش ها را پیش بینی کرده بودیم اما به درستی شنیده نشد و امروز 
هم این معضل نادیده گرفته می شود. دانش آبی ایرانی، به تمام جوانب مدیریت 
توجه می کرد اما دانش و تکنولوژی های نوین که به این کشور وارد شد، به صورت 
یک ســویه بر بحث مهندســی (سدســازی، انتقال آب، تأمین آب آشامیدنی و...) 
متمرکز بود و به دیگر جوانب آب از جمله مســائل اجتماعی و اعتقادی توجهی 
نداشت. همین موضوع باعث رشــد مقوله های پیرامون آب به صورت ناهمگون 
شد. امروز هم نه تنها با فعاالن و کنشگران اجتماعی که وارد مقوله آب می شوند 

همراهی نمی کنند، حتی مانع تراشی هم می شود.
ســال ها گفته می شد که قرن جدید، قرن جنگ آب اســت اما در این سرزمین، 
خشک ســالی از سالیان بســیار دور بوده و به خوبی مدیریت می شده و تا امروز در 
فالت مرکزی، اصوال تنش آبی نداشــتیم؛ اما امروز کار به جایی رســیده که بحث 
بین یکی ، دو نفر در یک روســتای کوچک نیســت؛ همان طورکه شــاهد بودیم در 
بحران سال ۱۴۰۰، یک  نفر و دو نفر نبودند. ناآرامی جمعیت قابل توجهی از مردم 
را درگیر کرده بود؛ مردمی که ســال ها در اطراف زاینده رود بودند و رشته ای به نام 
آب آنهــا را به هم متصل کرده بود؛ اما امروز این اتصال آســیب دیده که مربوط 
به امروز هم نیســت. از دهه های ۴۰ و ۵۰ آغاز شــده و آثار آن را امروز می بینیم. 
باید یادمان باشــد این تنش های امروز، بین افرادی است که سال ها با هم مراوده 
و دوســتی داشتند. یزدی ها با اصفهانی ها ســال ها دوستی و همکاری داشتند. با 
خوزستانی ها به واسطه مهاجرت های دوران جنگ آشنایی و مراوده داشتند. حتی 
در ســاده ترین توصیف باید گفت که ما در کودکی با اصفهانی، خوزستانی، و... در 
یک کوچه بازی می کردیم و هم سفره می شدیم. شما حساب کنید که یک موضوع 
مشــترک، ما را به عنوان نسل دیروز با این سبقه دوستی و رفاقت، به جایی رسانده 
که زخم خورده شــده ایم و برخالف  میلمان مقابل یکدیگــر قرار گرفته ایم. آن هم 
درمورد موضوعی که چندوجهی است و یکی از ارکان اصلی آن مشارکت مردمی 
است، با امنیتی کردنش وفاق ملی را هم هدف قرار داده است. فرزند ما به عنوان 
نسل امروز، وقتی سرخوردگی و آسیب هایی را می بیند که به پدرانشان وارد شده، 
وقتی که می بیند پدرش در ورزنه برای احقاق حقش، چشمش آسیب دیده و آن 
یکی پدرش را می بیند که برای بیان مطالبات تحت فشــار است، بی شک از طرف 
مقابل که یک  ســوی بحران قرار دارد، کینه به دل خواهد گرفت؛ نســلی که قرار 
اســت آینده ساز کشور باشد. شما حســاب کنید بی تدبیری ای که عاقبت دوستی و 
مودت ما را به تنش رســانده، با نســلی که از امروز زخم خورده و کینه دار اســت 

چه می کند.
همواره تاریخ نشان داده که اگر بحرانی به درستی روشن و حل نشود، بر اثر گذر 
زمان، نه تنها تمام نمی شــود که حتی ممکن است عمیق تر شود. با این توصیف، 
تصور کنید که فرزندان یزدی ها با شنیدن نام اصفهان چه خشمی خواهند داشت 
و بالعکس. امیدوارم پیگیری های رسانه ای تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه پیدا 

کند و نشانه ای از گشایش به همراه داشته باشد.

خشکسالی  و  بحران سرمایه اجتماعی 
اکبر زارع شــاه آبادی، عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه یزد: بحران آب و 
تنش های ناشی از آن، تنها یکی از مصادیق خدشه دارشدن سرمایه اجتماعی است. 
خیلی از مسائل است که در آن براساس منافع ملی تصمیم گیری نمی شود. در واقع 
باید پرســید که در کجای کشور مسائل به طور ریشه ای و اساسی بررسی می شود یا 
در کدام موارد مردم هم مشکالت را کلی و وابسته به تمام کشور دیده اند؟ پزشکان 
جداگانه حقوق خود را مطالبه می کنند، کارگران جداگانه برای مطالبات خودشــان 
تالش می کنند، معلمان، دانشــجویان، بازنشســتگان، همه و همه امروز در کشور 
مطالبات و منافع خود را جداگانه پیگیری می کنند؛ چراکه جامعه ما جامعه منفرد 
است که طی سال ها با این نگاه حرکت کرده که هرکسی برای منافع خودش تالش 
کند. در این شــرایط، منافع ملی به حاشــیه رانده شــده و برنامه ریزی های جزئی و 
تفکرات مقطعی و روزمرگی تمام کشور را فراگرفته است. این موضوع نشان دهنده 
آن است که مســئله مهم تری وجود دارد و نمی گذارد براساس منافع ملی و وفاق 
اجتماعی در چنین مواردی تصمیم گیری شود؛ کاهش یافتن سرمایه اجتماعی، وجود 
مشــکالتی در نظام اقتصادی، قانون گذاری و تصمیم گیــری و... مهم ترین مواردی 
اســت که باعث از بین رفتن وفاق ملی شده اســت. اعتماد به سختی شکل می گیرد 
اما ازبین رفتــن آن به راحتی اتفاق می افتد. ســرمایه اجتماعی مهم ترین مؤلفه در 
تصمیم گیری ها و اقدامات مردم اســت که متأسفانه تاکنون مورد غفلت مسئوالن 
قرار گرفته اســت. در واقع ســرمایه اجتماعــی نقش چندانــی در برنامه ریزی ها، 
تصمیمات و سیاست گذاری های دولتمردان نداشته است. مهم تر اینکه مردم تصور 
می کنند در سرنوشت خودشان هیچ نقشی ندارند و نمی توانند تغییری در اشتباهات 
گذشــته ایجاد کنند. از طرفی در جایگاه باالتِر اجتماعی، دانشگاهیان، قانون  گذاران 
و تصمیم گیــران دچار روزمرگی، بی برنامه بودن و در نهایت انجام امور ســطحی و 
موقتی هســتند. اینکه مردم تصور می کنند در سرنوشــت و تصمیمات مهم نقشی 
ندارند، و از طرفی بی توجهی مسئوالن به ریشه بحران ها، باعث شده مواردی مانند 
از بین رفتن سرمایه و اعتماد اجتماعی، هیچ وقت مورد بررسی قرار نگرفته و همواره 
در تصمیم گیری هــا مغفول بماند. پیامد کاهش اعتمــاد اجتماعی هم از عملکرد 
مســئوالن و قانون گذاران ناشی می شــود؛ چراکه تصمیم گیری آنها عموما در برابر 
مردم و نیازهای شــان پاسخ گو نبوده و حتی در بســیاری موارد مردم نادیده گرفته 
شده اند. شــاید در جایی هم مسئول یا تصمیم گیرنده ای متوجه شود که ازبین رفتن 
وفاق اجتماعی چه آســیب هایی به دنبال دارد اما کار مهمی نمی تواند انجام دهد، 
چراکه در سیاست های کالن و در نگاه تصمیم سازان کشور، این موارد جزء اولویت ها 
نیســت و ضرورتی ندارد که به آن پرداخته شــود. در این شرایط، وقتی مردم منفرد 
شدند، وقتی می بینند مسائلشان جایی قابل طرح و بررسی نیست، طبیعی است که 
هرکســی منافع خودش را دنبال می کند و درنهایت بــه اختالفات فردی دامن زده 
می شــود؛ حتی نه تنها فردی، بلکه در سطح روســتاها هم ممکن است اختالفات 
گســترده ای ایجاد شــود. برای مثال درمورد بحران آب که بین یزد و اصفهان شاهد 
بودیم، طبیعی اســت که هر فردی منافع خود را ببیند، چراکه در سطح ملی منفرد 
و جدا شــده اند؛ بنابراین در بحران ها، مســائل فراتر را نمی بیند و فقط آســیب های 
شخصی به خود و خانواده اش اهمیت پیدا کرده و با اولین عاملی که تصور می کند 
باعث بحران شده، خشونت ورزی می کند. باز هم اگر با رویکرد اجتماعی به مسائلی 
مانند اختالفات فردی در بحران آب نگاه کنیم، متوجه می شویم که بسیاری از مسائل 
و مشکالت اجتماعی ناشی از فقدان اعتماد اجتماعی است. برای حل این موضوع 
هم که در بحران ها، نگاه بخشی به نگاه جمعی و کلی تبدیل شود، باید ایجاد وفاق 
اجتماعی در اولویت قرار گیرد. در غیر این صورت، هر روز بیشــتر از روز قبل شــاهد 
ازبین رفتــن اعتماد و اتحاد ملی و همچنین نادیده گرفتن منافع ملی هســتیم و این 
خصومت هــای کوچک فردی به بحران های بزرگی تبدیل خواهند شــد و اعتراض 
شکل خواهد گرفت. حتی می بینیم در ســطح نخبگان، مسئوالن، دانشگاهیان و... 
هــم وفاق وجود ندارد. حل آن هم در یکی ، دو جمله و راهکار امکان پذیر نیســت، 
چراکه عوامل بســیاری دخیل هستند و اصال هم مشخص نیست که چه کسی باید 

درباره آن تصمیم بگیرد. 
همچنین در بسیاری موارد می بینیم که برخی قوانین، نهادها و مراکز تصمیم گیری 
را تضعیف می کنند و مثال اگر فردی در سطح نخبگان بخواهد در این موضوع وارد 
شود، با مسائل و ســنگ اندازی های دست وپاگیری مواجه خواهد شد. از نگاه دیگر، 
بایــد بگوییم که فضیلت اخالقــی و اعتماد از بین  رفته که ایــن موضوع در روابط 
انســانی بسیار اهمیت دارد. همچنین با وجود شــعارهایی که در سال های گذشته 
داده می شد، به نظر می رسد تالش شده پایبندی به ارزش های خانواده به عنوان یک 
اجتماع کوچک و حفظ منافع جمعی از بین برود. در واقع آن بستری که اولین تمرین 
برای حفظ اتحاد و همبستگی است، تضعیف شده است. در این شرایط، فرزندان این 
نســل که قرار است آینده سازان کشور باشند، تا چه اندازه در تصمیم های کالن خود 
به منافع جمعی توجه می کنند؟ ما نمی توانیم اهداف و خواســته های خودمان را 
فقــط بیان کنیم و بگوییم که محقق خواهند شــد. اینها بــا راهکارها و تعبیه امور 
اجرائی به انجام می رسند که باید برگرفته از مطالعات علمی دقیق باشد. این موارد، 
مشکالت اساسی و کلی کشور هستند که یک روزه و یک شبه ایجاد نشده اند؛ بنابراین 
حل آنها با یک راهکار و یک برنامه کوتاه مدت امکان پذیر نیســت. باید متخصصان 
امور و تصمیم گیران در کنار هم ریشــه این مشــکالت را بررســی کنند و با توجه به 
تأثیرات آنها، برنامه ارائه دهند، اما متأسفانه به نظر نمی رسد که به سادگی این توجه 
انجام شود، چراکه هر دولتی هم بر سر کار بیاید، درگیر مسائل روزمره زندگی مردم 
اســت و این معضالت هم معموال در اولویت قــرار نمی گیرند. معموال هم تجربه 
نشان داده که تا مشکلی به بحران جدی تبدیل نشود، برای حل آن اقدامی صورت 
نمی گیرد؛ مثال شاید زمانی مسئله آب، کشور را تا غیرقابل سکونت شدن ببرد و پس 
از آن، کسانی که باقی ماندند برای حل آن تصمیم بگیرند؛ بنابراین متوجه می  شویم 
که مشکالت، تنها مربوط به بحث آب یا برخی مسائل این چنینی نیست؛ مسئله کلی 

کشور و تصمیم گیرندگان است.

پرونده ویژه «شرق»  درباره قلب اصفهان که خشک می تپد

زاینده رودم من!  کش آمده ام از دریا  تا  برهوت
اختراع بشــر، قنات های ایران را نابود کرد که این سه اختراع عبارت بودند از: چاه، یــادداشـت

ســد و شیر و شلنگ زیرا این سه اختراع، به بشــر یاد داد که می تواند تا بی نهایت 
از منابــع آبی بهره بگیرد، درحالی که در گذشــته، مردم با کوزه و دبه از قنات ها یا 
رودخانه ها آب برمی داشتند و با وجود اینکه آب بسیاری در دسترس بود، امکانی 

برای برداشت بیش از چند دبه در روز وجود نداشت».
طرح انتقال آب به یزد؛ تدبیر یا ُمسکن؟

خشــکی قنا ت ها و ازدســت رفتن کیفیت منابع آبی زیرزمینی یــزد، روز به روز 
افزایش یافت و به جایی رســید که ســنگینی بیش از حد آب این اســتان، امکان 

استفاده از این آب را بدون ترکیب با آب انتقالی گرفت.
بر این اســاس، آن طورکه پیش از این در خبرها منتشــر شــده بود، «براســاس 
اســنادی که در شــرکت آب منطقه ای اســتان یزد موجود اســت، در سال ۱۳۶۸ 
به دلیل اینکه وضعیت آب شــرب یزد به شدت دچار ابهام و آب شرب موجود در 
این اســتان نیز بی کیفیت و شور بوده است، درخواســت هایی شد که وزارت نیرو 
آن را مورد بررســی قرار داد. در این اســناد آمده است که موضوع مصارف فعلی 
و آتــی یزد و امکانات تأمین آب از زاینده رود مورد بررســی قــرار گرفت و پس از 
تبادل نظر درباره آب مورد نیاز و شیوه های تأمین آب از زاینده رود با عنایت به سایر 
نیازمندی هــای منطقه انتقال، برای مصرف شــرب، ۷۸ میلیون مترمکعب آب به 
اســتان یزد اختصاص یافت؛ بنابراین ابتدا منابع آب قابل انتقال و سپس وضعیت 
اســتان یزد را بررســی و با حضور وزیر نیرو و مدیران آب منطقه ای یزد و اصفهان 
نســبت به تخصیص سهمیه آب و انتقال آن به استان یزد تصمیم گیری کردند. در 
این تصمیم گیری ها، حقابه کشــاورزان منطقه اصفهــان، حقابه صنعت و حقابه 
شــرب اصفهان را در نظر گرفتند و با توجه به همه این موارد، تصمیم ها اتخاذ و 

در قالب مصوبه اجرا شد».
در بخــش دیگری از این گزارش گفته شــده بود: «از آنجا که یزد به شــدت در 
زمینه آب شــرب دچار مشــکل اســت و در حال عبور از یک بحران جدی است، 

مصرف حقابه شرب در کشاورزی، توجیه منطقی ندارد».
این در حالی اســت که کشــاورزان اصفهانی، به خصوص شرق اصفهان، تمام 
معاش و دارایی شان بســته به کشاورزی است و تاکنون راهکاری برای جایگزینی 
کسب وکار آنها پیشــنهاد نشده و در نهایت ناچار به مهاجرت خواهند شد؛ آن هم 

اگر بتوانند.
همچنین آنها بر این باورند که آبی که از زاینده رود به یزد می رســد، صرف امور 
کشاورزی و صنایع آب بر در این استان می شود. همین موضوع، تنش های بسیاری 

میان مردم این دو استان ایجاد کرده است.
در ســال گذشته، به دنبال بحران های آبی و به تبع آن تنش های اجتماعی میان 
اصفهــان و یزد، چندین بار خط انتقال آب شــرب یزد مــورد تعرض قرار گرفت و 
شکست. مشخص شد که لوله را کشاورزان اصفهانی شکسته بودند اما این ظاهر 
ماجرا بود. در زیر این پوســته خشــم، بی تدبیری ها و تصمیمات موقتی اشتباهی 
بــود که امروز زاینده رود و مراودات اجتماعی بین مــردم یزد و اصفهان را به این 

روز انداخته است.
مهین، خانه دار یزدی، در اعتراض به شکســتن لولــه انتقال آب یزد، می گوید: 
«به نظرم اون هایی که می گن مردم اصفهان با آب شــرب مشکلی ندارن، پس یه 
شعار هم به اصفهانی ها یاد بدن که از  این  به بعد بگن که آب رو به کارخونه ها و 
موارد صنعتی نمی دن، نه اینکه کل مردم یزد رو خطاب قرار بدن و اینکه بیشترین 
آبــی که می آد یزد میره واســه کارخونه هــا که اون هم نصف بیشــتر کارمندها و 
کارگرهاش، یا اصفهانی هستن و یا از شهرهای دیگه اومدن. این کارخونه ها فقط 

بدنامی و عذاب و آلودگیش برای مردم میبد و یزد و اردکانه».  
حمزه، دانشــجوی حسابداری یزدی هم در واکنش به اعتراض اصفهانی ها به 
انتقال آب به یزد، می گوید: «درســته یک ملت در رفاه باشن و به فکر رودخونه ای 
باشن که آسایششــون رو برقرار کنه و ما از تشنگی بمیریم؟ درسته که ما برای یه 
قطره آب دســت به دعا برداریم و همســایه ما همه چیز رو برای خودش برداره؟ 
وقتی بارش کم بوده، می خوان آب رو از ما بگیرن بدن برای کشاورزی توی کویر؟»
آقــای مددی، کشــاورز اهل ورزنه در پاســخ این صحبت  یزدی هــا و درمورد 
خشمی که کشاورزان اصفهانی نســبت به انتقال آب داشتند، گفت: «آبا و اجداد 
ما در اینجا کشــاورز بودن. حقابه داشــتن. اینجا امرار معــاش می کردن. دختر و 
پسرشون را با این کشاورزی، به خونه بخت می فرستن. امروز اما اون کشاورز بیکار 
شده و آب شبانه روز داره برای کارخونه های یزد می ره و پسر کشاورز باید بره کارگر 
کارخونه یزد بشــه. امروز سن ازدواج دخترهامون باال رفته؛ چرا؟ چون خواستگار 
می آد پدر دختر که کشــاورزه، می بینه توان نداره جهیزیه  جفت وجور کنه. چیکار 
کنــه؟ بره وام بگیــره؟ نمی تونه پس بده. ما اینجا توی شــرق اصفهان هیچ گونه 
بیمه، صنعت، شغل، بازنشستگی نداریم. اینجا ۹۵ درصد کشاورز هستن و دامدار. 

امرار معاششــون از کشاورزی بوده و االن این ازمون گرفته شده. سال هایی که آب 
بوده ما همه تولیدکننده بودیم. ایــن خیلی جای عصبانیت داره. ما کم بارونی رو 
قبول داریم اما بی بارونی و خشک سالی رو قبول نداریم. هرچی که هست به خاطر 
صنعت هایی که آوردن ما به حقمون نمی رسیم. استان یزد یه استان کویری بوده، 
نباید االن این میزان کشــاورزی داشته باشه. این شهر معدن داشته ، اما کشاورزی 
مثل امروز نبوده. چرا باید صنعت توی این شــهر کویری باشــه؟ چرا آبی که باید 
به کشــاورز برسه صرف صنعت یزد و ایجاد فضای سبز اصفهان می شه؟ تنها راه 
ممکن اینه که آب زاینده رود هر مقداری که هســت باید با لوله به شرق اصفهان 
که آخرین نقطه اون ورزنه هســت انتقال پیدا کنه. یعنــی اگر روزی اومد که آب 
با لوله انتقال پیدا کنه، هم پرت آب کم می شــه و هم امنیتش زیاد می شــه. این 
پیشــنهاد رو به نهاد ریاســت جمهوری هم دادیم اما هر اقدامی که بخواد بشــه، 
میراث مخالفه، فضای ســبز مخالفه، شــهر اصفهان مخالفه. نظر همه هم مورد 

توجه قرار می گیره جز کشاورز و اون هایی که واقعا به آب نیاز دارن».
آقای مددی که کشــاورزی را از پدران خود به ارث برده است، درباره وضعیت 
کنونی کشــت در شــرق اصفهان می گوید: «وضعیت اینجا که خیلی بحرانیه و از 
عید تا حاال، بادهای زیادی می آد که گردوغبار هم نفســمون رو گرفته. زاینده رود 
از حدود ۲۳ ســال پیش بارگذاری های جدیدی داشــته. یا به صنعت اضافه شده 
یا به اســتان های پایین دســت. این اتفاق در دولت های قبلی افتاده و االن اگر هم 
بخوان چیزی رو اصالح کنن، جوابی ندارن بدن. قرار بود سال ها پیش آب بره یزد، 
بردن اما جایگزین نشــد. االن ۲۳ سال است که می ره یزد و کشاورزهای اصفهان 
دچار کم آبی و بی آبی شــدن. خشکســالی بوده اما نه به این مقــدار. آبی که در 
سال آبی پارسال (۱۴۰۰-۹۹) رها شد، به نسبت میزان بارندگی در سرچشمه های 
زاینده رود بسیار اندک بود. یعنی به شرق اصفهان که ورزنه آخرین نقطه اون بوده 
مقدار خیلی کمی آب رسیده و قابل کشاورزی نبود. امسال هم تازه سه نوبت آب 
گرفتیــم. یعنی ۲۷۰ میلیون مترمکعب آب به کشــاورزی اصفهان دادن ولی این 
آب کفایت کشاورزی رو نمی کنه. در این شرایط که تنش آبی داریم، بارگذاری های 
جدید هم شــده که یا خود اســتان چهارمحاله یا اصفهان. ایــن بارگذاری ها رو از 
حقابه کشــاورز برمی دارن. این حقابه کشــاورزان ثبت شــده اما نمی دن و می ره 
برای صنعت، شــرب، گلخونه های یزد و صنعت هــای کوچیک و بزرگ اصفهان 
می ره. بنابراین بیشترین ضربه بی آبی به کشاورزان، به خصوص کشاورزهای شرق 
اصفهان که آخرین مسیر دریافت آب هستن می خوره. درنتیجه بی آبی و ضربه به 
کشــاورزی، دام  ما از بین می ره. همین سالی که گذشت، به خاطر خشکسالی های 
پی در پــی و گرونی نهاده هــای دامی، حدود ۵۰ درصد دام کشــاورزهای ورزنه از 
بیــن رفته؛ یا دام زنده رو بردن کشــتارگاه و نابود کردن یــا بدون نهاده های دامی 
از بیــن رفتن. مــا االن باید یک کیلو جو رو از کشــاورز بگیریم ۱۱  هــزار تومن. در 
صورتی که اگر کشاورزی رونق داشت، دامدار، کشاورز هم بود و نهادهای دامی رو 
خودش تهیه می کرد. الزم نداشــت از دولت بگیره یا آزاد بگیره. االن هم به خاطر 

سوءمدیریت و بی عدالتی، مردم دچار این بحران شدن».
اردشــیر گراوند، رئیس اسبق مرکز اجتماعی وزارت کشــور در گزارشی درباره 
موضــوع اعتراضــات اصفهان گفته بــود: «بعد از ســرازیرکردن آب کوهرنگ به 
زاینــده رود بارگذاری های ســنگین صنعتی در اســتان اصفهان صــورت گرفت؛ 
عــالوه بر ایــن صنایع بــزرگ مدیــران اصفهانی صنایــع پایین دســتی را هم در 
طول این ســه چهار دهه گســترش دادند که همه آنها نیازمند آب هســتند. این 
اتفــاق مطالبه آب را بیشــتر کرده و بــرای همین منظور از سرشــاخه های کارون 
در شــهرکرد و دیگر شــهرها بــه اصفهان آب منتقــل کرده اند. در ســال ۱۳۸۳ 
گزارشــی را به شــورای اجتماعی کشــور بردیم و خواســتار این شــدیم که آبی 
از سرچشــمه های کارون بــه یزد منتقل نشــود ولــی چون دولت وقــت از یزد 
بــود آب حجیمــی  را به این شــهر منتقل کردنــد. این آب حجیم بــرای مصرف 
مردم اســتفاده نشــد بلکه برای بارگــذاری صنعتــی در اردکان و اشــک زر و... 

مصرف شد».
مســئله قابل   بررسی دیگر نیز، الگوی کشت وکار اســت. استفاده از روش های 
ســنتی آبیاری که بهره وری پایینی دارد و باعث هدررفت بخش عمده ای از منابع 
آب می شود و کشت برخی محصوالت پرآبخواه از معضالتی است که منابع بسیار 
محدود آب اســتان هایی مثــل یزد و اصفهان را به شــدت در معرض تهدید قرار 
داده اســت. بنابراین، بازنگری در شیوه های کشت و آبیاری، از ضرورت هایی است 
که باید در بخش کشــاورزی مورد توجه مســئوالن و تصمیم گیــران قرار گرفته و 

همراهی مردم و کشاورزان را داشته باشد.
در این میان، برخی کارشناســان معتقدند که مشکالت آبی در این استان ناشی 
از ســال ها مدیریت مدیران آبی اســت که نه  مصرف مردم به ویژه کشــاورزان را 
با اصالح الگوی کشــت یا تغییر شــیوه کشــاورزی کنترل کردند و نه تالشی برای 

خارج کردن صنایع بزرگ و توقف توسعه صنایع پایین دستی داشتند.
هرچند که در اصل ضرورت تغییر و اصالح الگوی کشــت اختالف نظر وجود 
ندارد، اما برای کشــاورزانی که ســال ها از یک شــیوه تبعیت می کردند و کاشت 
محصوالتی خاص در منطقه خودشــان در آنها نهادینه شده، نگرانی های بسیاری 
ایجاد می کند. در این موضوع نیز، به جای گرفتن انگشــت اتهام به  سمت کشاورز 
سنتی، باید مســئوالن تدابیری بیندیشــند که بتوانند اعتماد آنها را جلب و تأمین 

معاششان را تضمین کنند.
جای خالی متخصصان علوم اجتماعی در بحران آب

در این سال ها که بحث اجتماعی آب مطرح شده، موضوع قابل توجهی وجود 
دارد و آن فرابخشــی بودن مســئله آب اســت که در همه ابعــاد فنی اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی نفوذ کرده و الزم است این مفهوم در اولویت تصمیم گیری ها 
قــرار گیرد. در غیر ایــن صورت می بینیم که وزارت کشــاورزی تصمیم خودش را 
می گیــرد، وزارت نیرو برنامه خــودش را پیاده می کند. صنعــت و معدن اهداف 
خودش را دنبال می کند. همین موضوع باعث می شــود که درمورد یک موضوع 

واحد، به جمع بندی نمی رسیم.
مســلما وقتی چنین افتراقی در یک موضوع اساســی وجود دارد، همچنین از 
آنجا که در برخی موارد، در تصمیم های باالدستی برای معیشت و اقتصاد، نظر و 
خواســت مردم نادیده گرفته شده، در تله بی اعتمادی قرار می گیریم. مصداق بارز 
آن، ازبین رفتن وفاق اجتماعی و نبود همدلی در مناقشــه آب و تنشی است که در 
سال  گذشته میان مردم اصفهان و یزد ایجاد شد و نمود آن در پیام های کشاورزان 

و مردم یزدی و اصفهانی دیده می شد:
-«من برای چی باید از کشــاورزی م که زندگی و ســرمایه م به اون گره خورده، 
بزنم بدم به یزد که می خواد کارخونه کاشی ســازی ش رونق داشته باشه؟» «من 
برای چی باید تشــنه بمونم که اصفهانی  ها می خوان زاینده رودشون پرآب باشه و 

بشینن لذت ببرن؟»
چنین پیام های ســاده ای که شاید به  نظر کم اهمیت بیایند، در عمق خود، زنگ 
خطــر تنش اجتماعی را به همراه دارند و درســت در همین جا، جای خالی حوزه 

علوم اجتماعی را در کنار مهندسان و متخصصان فنی می بینیم.
در ایــن مورد، پیش از این «محمد فاضلی» مشــاور وزیر نیرو در دولت دوازدهم 
و رئیس اســبق مرکز امور اجتماعی منابع آب و انــرژی وزارت نیرو گفته بود: «ما با 
یک عقب افتادگی دانشــی در آکادمی مان مواجه هستیم که می پرسد آب و انرژی و 
علوم اجتماعی به هم چه ربطی دارند؟ من ترم پیش در دانشــگاه تربیت مدرس در 
گروه مهندســی منابع آب درسی به اســم علوم اجتماعی آب ارائه کردم. این درس 
ســه واحد بود کــه یک و نیم واحد را بــه من داده بودنــد درس بدهم. خودم فکر 
نمی کردم در کالســی که دانشجوی رسمی اش هفت هشــت نفر بودند بیش از ۱۰ 
نفر مستمع آزاد سر کالس بیاید. چون احساس آن کالس این بود که ما تصورمان از 
علوم اجتماعی آب خیلی تصور نادرســتی بوده و االن حرف های دیگری می شنویم. 
بنابراین من هم خیلی انتظار ندارم که این مباحث به ســرعت فراگیر شود. وقتی به 
بحران های حوزه آب برخوردیم تازه فهمیدیم انتقال آب مناقشــه برانگیز می شود و 
آب موضوع مناقشــه برانگیزی است. ما در مدیریت منابع آب با مسئله پیچیده ای به 
نام منابع آب زیرزمینی مواجه هستیم. این منابع آب زیرزمینی دردسرهای اجتماعی 
بســیار پیچیده ای دارد ولی هیچ وقت در مورد اینها حرف زده نشده است. ما سعی 
کردیــم زمینه را مهیا کنیم برای اینکه اوال بگوییم این ارتباط بین آب و انرژی و علوم 
اجتماعی مهم است و بعد وقتی گفتیم مهم است بگوییم شرح کار علوم اجتماعی 
در حوزه آب و انرژی چه چیزی است. ما اینجا فقط قرار نیست کمک کنیم تیزرهای 
بهتری بســازیم! اینجا هســتیم که بگوییم ما در حکمرانــی منابع آب زیرزمینی چه 
حرفی برای گفتن داریم. ما در جلب مشارکت مردم به حکمرانی بهتر آب چه نقشی 
داریم، ما در ارزیابی اینکه این ســدها، نیروگاه ها و شبکه های آبیاری، اشتغال زا شوند 
و فقرزدایی کنند چه سهمی داریم؟ ما در اینکه اصال شاخص های اجتماعی را برای 
ارزیابی توســعه بگذاریم چه ســهمی داریم و چگونه باید این کار را انجام بدهیم؟ 
بنابراین مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی اول خواسته این حوزه را معرفی کند. 
کســی نباید انتظار داشته باشد در این فضایی که ۵۰-۶۰ سال مهندسان بر همه چیز 
حاکم بودند به یکباره یک مرکز امور اجتماعی مثل عصای موسی پیدا شود که همه 
سحر ساحران را ببلعد. چنین چیزی وجود ندارد. اینجا در این مرکز قرار است تدریجا 
دانشش را تولید و این عرصه را معرفی کنیم و به همان میزان دستاوردهای حقوقی

 داشته باشیم».
درنهایِت تمام این بحث ها، تنها یک موضوع دردناک خودنمایی می کند؛ تنش 
میان مردمانی که روزگاری دوســت و برادر و همــدل یکدیگر بودند و بحرانی که 
فقط مردم دلخوش به آب را نشانه گرفته است و تا این مهم مدنظر تصمیم گیران 

قرار نگیرد، هیچ انتقال و راهکار موقتی، چاره کویِر بی زاینده رود نیست.

این رودخانه تا حدود شهر زرین شهر از توابع استان اصفهان همواره دارای جریان بوده  
است. عمده ترین دالیل خشک شدن زاینده رود، خشک سالی این دو دهه، در باالدست و 

در رشته کوه های زاگرس اعالم شده است.
پس از آن در پایان سال ۸۹، طرح حفر تونل بهشت آباد و گالب در شهرکرد تصویب 
شد که به دنبال آن، مردم چهارمحال و بختیاری با هدف اعتراض به این طرح، با حضور 
مجمع نمایندگان اســتان چهارمحال و بختیاری در مجلس شــورای اسالمی مقابل 
امامزادگان دوخاتون شهرکرد تجمع کرده و فریاد «تونل بهشت آباد باید خراب شود» و 
«حفر تونل گالب ممنوع است» سر دادند. آنها در این اعتراض، بر این باور بودند که با 
احداث تونل بهشــت آباد با طول ۶۵ کیلومتر و در عمق ۳۰۰ متری است که با احداث 

آن استان سرسبز چهارمحال و بختیاری به کویر تبدیل خواهد شد.
اعتراض ثبت شده بعدی، در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ بود که عده ای از کشاورزان شرق 
استان اصفهان در اعتراض به انتقال آب زاینده رود به صنایع استان یزد و خشک شدن 
رودخانه به تأسیســات انتقال آب از استان اصفهان به استان یزد خساراتی وارد کردند 
که مســئولین یزد مدعی شده اند این خسارات باعث قطعی و جیره بندی آب در استان 
یزد شــد. کشاورزان در آبان ماه ســال ۱۳۹۵ تراکتورهای خود را به نشانه اعتراض در 

ورودی شهر اصفهان مستقر کردند.
پــس از آن، در ۱۸ مهــر ۱۳۹۶ به مناســبت ۱۸ مهر (روز نکوداشــت زاینده رود) 
گروهــی از مردم اصفهان در اعتراض به ادامه خشک شــدن زاینده رود تجمع کردند. 
در این تجمع که در مقابل پل خواجو برگزار شــد، حاضران خواستار اختصاص حقابه 
کشــاورزان حاشیه زاینده رود شــدند و از دولت ایران خواستار عملی کردن وعده های 
خود در این مورد شــدند. در اســفند همان سال، کشــاورزان اصفهانی که به بی آبی 

معترض بودند، اقدام به تخریب خط لوله آب زاینده رود به یزد کردند.
۱۱ آبان ۹۷، کشاورزان قهدریجان برای به دست آوردن حقابه شان برای کشت پاییزی 
دســت به تجمع اعتراضی و تحصن زدند و در آذر همان ســال، کشــاورزان ورزنه در 
اعتــراض به بی آبی، در کنار خط انتقال آب به یزد تجمع کردند و با لودر خط لوله آب 

به یزد را تخریب کردند.
در نهایت در آذر ۱۴۰۰، این  تنش ها بار دیگر تکرار شد و کشاورزان اصفهانی که تمام 
معاش و زندگی شــان در گروی کشاورزی و آب است، در اعتراض به انتقال آب یزد به 
زاینده رود، بار دیگر لوله های انتقال را شکســتند و به دنبال آن، میزان فشار آب در شهر 

یزد با افت شدید و در برخی نقاط با قطعی آب مواجه شد.
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