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دکترحسین حسینی نژاد *
متأســفانه عــادت کردهایم تــا وقتی
موضوعی به یــک بحران یــا اَبَرچالش
چنــد جانبه تبدیل نشــده کمتر به آن
بیاندیشــیم از این رو به جای پیشگیری
از وقوع بحران ،دائما در فکر حل بحران
هستیم ،به زبانی ســاده از آنجایی که
هنوز هشتمان در گرو نهمان است تازه
زمانی که صدای جیغ کســی در میآید
تصمیمگیری در مورد او از حالت عادی
به سمت تصمیمگیری با حساسیت باال
تغییر وضعیت میدهــد .نمونه بارز این
قصه ،بحران آب است.
اگر چه صدای کارشناسان این حوزه که از
مدتها پیش بارها در خصوص بحران آب
و آینده مخاطره برانگیز آن هشدار داده
بودند به جایی نرسید ،اما فریاد کشاورزان
و شهروندان خوزستانی ،اصفهانی و ...این
واقعیت را فهماند که در این حوزه کارد
به استخوان رسیده است .چه خوشمان
بیاید و چه نیاید این قانون طبیعت است،
به قول مرحوم استاد باستانی پاریزی هر
که با طبیعت نســاخت ،نابود میشود.
بنابراین اگر کشوری نتواند سیاستهای
منسجم داشته یا مردم را آموزش دهد،
در این صورت حتی اگر منابع زیرزمینی
ارزشمندی هم داشته باشد نمیتواند به
توسعه دست یابد زیرا در نبود مدیریت،
سیاستگذاری و فقدان آموزش درست،
منابع به هر میزان هم که باشد به آسانی
به هدر خواهد رفت.
ناســازگاری لجوجانــه و طوالنی مدت
ما ســبب شده اســت تا آب ،این هدیه
ارزشــمندی که خدواند بــه پاکی آنرا
از آسمان فرو فرســتاده تا مایه حیات و
اکسیر زندگی آدمیان باشد « َو أَن ْ َزل ْ َنا م َِن
ورا» در قلب نگرانیهای
َّ
الســ َما ِء َما ًء َط ُه ً
امروز و آینده سیاســت قــرار گیرد .به
عبارتی امــروز دیگر «بحــران آب یک
بحران حاکمیتی اســت» بحرانی که به
فوریت نیازمند تصمیمگیری درســت و
اقدام به موقع است.
البته ارتبــاط آب و حاکمیت ،قدمتی به
بلندای تاریخ دارد .در ایران هر کجا آبی
هر چند اندک هم وجود داشته در آنجا
یک آبادی به وجود آمده اســت؛ به واقع

هیدروپلتیک ،آب و
منازعه ای که در راه است!

آب منشأ شــکلگیری تجمعات و ایجاد
هویتهای اجتماعی در این سرزمین بوده
است .این هویتها مسبب ایجاد نخستین
کانونهای قدرتی شد که از بههمپیوستن
آنها ،حکومتهای کالن مانند مادها و
بعــد از آن هخامنشــیان و ...در ایران پا
گرفت .بنابراین سیاســت از دیرباز پا به
پای آب در آبادیهای ایران حضور داشته
اســت؛ قرابتی دیرینه که هنوز هم ادامه
دارد.
این رابطه به گونهای اســت که همواره
بهبود وضعیت و حفظ جایگاه طبیعت به
نوعی در تقویت امنیت که موضوعی پُر
اهمیت برای حاکمیت است مؤثر بوده،
اما همین آب تحت شــرایطی میتواند
ماهیت امر سیاسی را دگرگون و مدنیت
شــکل گرفته را تبدیل به بدویت کند.
دقیقتر آن اســت که هرگونه تغییر در
حوزه محیطزیست آثار سیاسی اجتماعی
را به وجود میآورد که آنها به نوبه خود
زمینه بروز منازعــه و تهدیدات امنیتی
خواهند شــد .مهمتر از تغییرات ،اثرات
منفی ناشــی از کمبــود منابع طبیعی
اســت .این نکته آنقدر اهمیت دارد که
اندیشــمندانی همچون توماس هومر و
دیکســون معتقدند در آینده منازعات
مدنــی و جنگ بین دولتها ریشــه در
کمبــود «منابع طبیعــی» از قبیل آب،
انرژی ،جنگلهــا و مواردی از این قبیل
خواهد داشــت .آنها طبیعت را کانون
اصلی منازعه در قــرن آتی میدانند .در
این میان مسأله آبِ شیرین دارای اولویت
چشمگیر میباشد به گونهای که بر بنیاد
رویکرد هیدروپلیتیــک ،منازعات آینده
سرشتی آب پایه خواهد داشت.
امروزه یافتههای علمی و شواهد میدانی
گویای این واقعیت هســتند که بحران
آب دیرگاهــی اســت که آغاز شــده و

در آینــده نیز فزایندگی و گســتردگی
بیشتری خواهد داشت به واقع وضعیت
آب و محیطزیســت حکایــت از تاریک
بودن چشــمانداز امنیتی در ایران دارد
زیرا تبدیل منابــع تجدیدپذیر به منابع
تجدیدناپذیر که ناشی از افزایش بیرویه
مصرف است نتیجهای جز جنگ و منازعه
ندارد .این جا اســت که حکمرانی آب به
موضوع اولویت دار در سیاســت تبدیل
میشود .وقتی صحبت از حکمرانی آب
به معنی روشهای تصمیمگیری و ایجاد
هماهنگی بین بازیگران مختلف در مورد
توزیع آب به میان میآید متوجه میشویم
که اتخاذ یک روش برای رسیدن به یک
تصمیم درست و ایجاد هماهنگی میان
بازیگــران در جهت اجــرای تصمیمات
متخذه برای مدیران استراتژیک به همین
سادگی هم نیست.
 اولین مانع بر ســر حل بحران آب
«محافظه کاری» است .باید بپذیریم که
مدیریت بحران آب به روشــی که آب از
آب تکان نخورد ،شدنی نیست .تا وقتی
که سیاستمداران ترجیح بدهند به جای
وارد شدن در دل بحران آب ،آرام از کنار
آن بگذرند آش همین آش است و کاسه
همان کاسه .اگر چه شاید تا حدودی هم
حق داشته باشــند زیرا مسئله آب واقعاً
پیچیده است و هرگونه دستکاری در آن
مثل دســت زدن به النه زنبور است .این

پیچیدگی طیفی از موضوعات متنوع را
در بر میگیــرد .طبیعتاً وقتی منابع کم
اســت اولین موضوع مربوط به خطرات
مربــوط به توزیع آب بــا در نظر گرفتن
اینکه چگونه استفاده از آب در یک مکان
بــر امکان اســتفاده از آب در مکانهای
دیگر تأثیر میگذارد.
 دوم؛ بحث انتقال آب است؛ انتقال از
باالدست به پایین دست؛ از کشاورزان به
تولیدکنندگان آب بطری؛ از محصوالت
کم ارزش به محصوالت تجاری با ارزش
باالتر ،از یک حوضه رودخانه به حوضهای
دیگر ،از بخش کشــاورزی به صنعت ،از
دریا به خشکی و  ....سبب خواهد شد تا
عدهای سود ببرند و عدهای دیگر محروم
بمانند و یا حتی آسیب بیبینند.
 ســوم؛ بحث دانســتههای ما از آب
است .به نظر میرسد دانش آب به اندازه
کافی ســاده و قطعی نیســت که بتواند
مبنایی صریــح برای تصمیمگیری برای
حاکمیت فراهم کند ،شاید این تا حدی
به این دلیل دمدمی مزاج بودن آب است
به طوری که پیشبینی دقیق رفتار آن،
چه از نظر کمیت و چه کیفیت دشــوار
است.
 چهــارم؛ اینکــه آب فقط طبیعی
نیســت ،بلکه بســیار اجتماعی اســت
ت در دسترسی به منابع
بطوریکه تفاو 
آب ،به نوبه خــود هویتهای اجتماعی

و اشکال شــهروندی را شکل میدهد و
هرگونه تغییــر در کیفیت و کمیت آب
این اشــکال و هویتها را دچار تغییر و
دگرگونی میکند .وقتی موضوعی تا این
حد درگیر متغیرهای گوناگون و پیچیده
اســت کار تصمیمگیری واقعاً ســخت
میشــود و این تردیــد را ایجاد میکند
که به راســتی چه کسی بهترین توانایی
یا صالحیت تصمیمگیری در این مورد را
دارد؟ آیا حاکمیت به تنهایی میتواند این
بحران را مدیریت کند؟
به طور کلی نقــش حاکمیت ،تجویز یا
کمــک به طراحی ترتیبات ســازمانی و
مالی خاص برای تصمیمگیری درباره آب
و تنظیم آب اســت و نه بیشتر .واضحتر
اینکه حاکمیت بدون حضور مردم هرگز
کاری را از پیش نخواهد برد ،اشــتباهی
که برخی سیاستمداران و بروکراتهای
رئالیســت بدان گرفتارنــد .در حقیقت
دانش تجربــی و عمیقی که مردم از آب
دارند و درکی که آنها از سیاســتهای
پیرامون آن به هم میزنند بسیار اهمیت
دارد .بنابراین فقط این مهم نیســت که
کار گروههــای تخصصــی آب ،چگونه
میاندیشــند بلکه مهمتر این است که
مردم از این سیاستها چه درکی دارند.
درک و احســاس مــردم و همراهی و یا
واگرایی آنها با سیاســتهای حکمرانی
آب ،حــرف آخــر را در کنترل منازعات
میزند .اینکــه مردم احســاس کنند
این سیاســتها کمبودهــای اقتصادی
و محرومیتهــای مختلــف را به همراه
خواهد داشــت ،یا اینکه این سیاستها
آنها را مجبور به مهاجرت خواهد کرد و
یا هر تصور دیگری که در فکر آنها ایجاد
تشویش نماید ،مبنای مقابله با حاکمیت
و منازعه با یکدیگر خواهد شــد اما اگر
این درک به ســمتی سوق پیدا کند که
جامعه احساس کنند که این سیاستها
به عنوان بهترین راه ممکن ،در نهایت به
نفع آنان خواهــد بود و از آن مهمتر این
سیاستها واقعاً ضروری و درست و قابل
اجرا است اگر چه ممکن است برایشان
محدودیتهایی هم ایجاد شــود حتماً با
آن همراهی خواهند کرد.
* دکترای مسائل ایران
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صیانت از منابع آب ()2

دکتر حسین غضنفرپور *

در بخش اول به مهمترین مسائل و چالشهای منابع
آب در ابعاد خارجی و داخلــی و اینکه بهرهبرداران،
وظیفه صیانت از منابع آب را دارند و صیانت از منابع
آب وظیفه همگانی است ،اشــارهای داشتیم .در این
قســمت به وضعیت منابع آبی حوضه آبریز رودخانه
تنگوئیه میپردازیــم .حوضههای آبریز ،محدودههای
جغرافیایی هســتند که از سرچشــمه تــا مصب در
یک همگرایــی هیدرولوژیکی ،آبهــای محدوده را
جمعآوری کرده و در آبگیــر ،آبراهه و مصب جریان
آب را منتقل میکنند .آبگیر در حقیقت سرشاخه ها
و مکان جمعآوری آب در حوضه اســت؛ آبراهه مسیر
اصلی جریان آب رودخانه و محل بهم پیوستن آبهای
جاری اســت و مصب در واقع نقطه پایانی جریان آب
حوضه اســت که به دریا ،دریاچه یا یک چاله داخلی
ختم میشود .به طور طبیعی استفاده از آب در هریک
از این سه بخش یک رودخانه و حوضه انجام میشود
و استفاده کنندگانی که حق استفاده از آب را دارند و
به عبارتی دارای حقابه هســتند خصوصاً بهرهبرداران
ســنتی ،میزان مصرف آب را با شرایط حوضه تطبیق
میدهند یعنی اگر میــزان ورودی آب به حوضه کم
شــود ،میزان مصرف را پایین میآورند و در شــرایط
پُرآبی ،آب بیشــتری اســتفاده میکنند .در حقیقت
نوعی پایداری در استفاده از منابع آب را اجرا میکنند
و پایداری همین معنا را دارد .این یک قانون نانوشته
در مصرف آب توسط بهرهبرداران سنتی و دارای حقابه
اســت که اجرا میشــود .در واقع بهرهبرداران سنتی
تعادل هیدرولوژیکی را داوطلبانه اجرا میکنند و رمز و
راز حفظ طبیعت در طول تاریخ همین بوده .اما آنچه
این تعادل را برهم میزند و باعث برهم خوردن تعادل
اکولوژیکی حوضه میشود ،پدیده صنعت است .صنعت
و صاحبان صنایع چــون به منافع آنی فکر میکنند،
تعادل هیدرولوژیکــی و اکولوژیکی را نادیده گرفته و
بر استفاده هرچه بیشــتر از آب اصرار دارند و نتیجه
آن برهم خوردن تعادل آبی حوضه شده که در نهایت
به نابودی منجر میشود .تجربیات تلخ سیطره صنعت
برمنابع آب کشــور گویای همین است .به طور مثال،
ببَر در حوضه رودخانه زایندهرود
اســتقرار صنایع آ 
باعث برهم خوردن تعادل آبی منطقه شده و با کاهش
بارندگی در سالهای اخیر ،به چالش آبی و در نهایت
به درگیری و تنشهای اجتماعی منجر شده است.
ببَر در حوضه آبریز رودخانه تنگوئیه
استقرار صنایع آ 

(تنها رودخانه دائمی شهرستان سیرجان) ،باعث برهم
خوردن تعادل آبی و تعادل اکولوژیکی شده و در آینده
آن را تشدید خواهد کرد .استقرار مجتمع عظیم فوالد
و کارخانههای متعدد در محدوده معدنی گلگهر در
مجاورت مصب رودخانه تنگوئیه یعنی پالیای سیرجان
(کفه نمکی) ،از سالهای گذشــته مسائل آبی را در
شهرستان سیرجان ایجاد کرده بود و انتقال آب با تانکر
به مجتمع گلگهر از دید کارشناسان ،نوعی برهم زدن
تعادل محســوب میشد که خوشبختانه با انتقال آب
خلیج فارس به این مجتمع تا حدودی مشکل حل شد
و تنش آبی و در نهایت تنشهای اجتماعی را کم کرد.
اما اســتقرار صنایع مس چهارگنبــد و تختگنبد
در سرشــاخههای رودخانه تنگوئیه شامل رودخانه
پلنگی ،رودخانه اهره و بابوجهر و اســتفاده گسترده
از منابع آبی سرشاخهها ،مسلماً وضعیت پاییندست
جدی
حوضه آبریز یعنی ســد تنگوئیه را با چالش ّ
مواجه کرده و خواهد کرد .اســتقرار صنایع آهن و
فوالد در جوار معدن گلگهر در پایین دســت سد
جدی را متوجه حوضه آبریز و سد
قرار دارد و مشکل ّ
تنگوئیه نمیکند اما استقرار صنایع مس تختگنبد
در باالدست سد تنگوئیه یعنی در سرشاخهها شرایط
بحرانی را در آینده رقم خواهد زد این شرایط بحرانی
از دو جهت اثر گذار خواهد بود  -1استفاده گسترده
از منابع آب و کاهش آب در پایین دست و تجاوز به
سایر حقابهها  -2آلودگی منابع آب در سرشاخه که
مسلماً اثرات ناگواری در پایین دست یعنی آب شُ رب
شهر سیرجان دارد یعنی این که آب قبل از ورود به
آبراهه اصلی توســط کارخانه مکیده و چیزی برای
جریان در معبر اصلی نمیماند تا چه برســد به سد
تنگوئیه و مصرف شــهر سیرجان و دوم آلودگی آب
در پایین دست .در حوضه زاینده ،حقابه کشاورزی
به مصرف صنعت میرسد اما در سیرجان آب شُ رب
مردم به مصرف صنعت میرسد و این تفاوت از زمین
تا آسمان است .این همان است که میگوییم فاجعه
هیدرولوژیکی ،اکولوژیکی و زیستمحیطی !!!!؟؟؟؟.
متأسفانه اشتغال ،بهانه معدنداران و کارخانهداران
محیطی یکی از بکرترین
برای نابودی سرمایه زیست
ِ
مناطق کشور شده است .تا این فاجعه زیستمحیطی
عمق پیدا نکرده باید مسئولین چارهای بیاندیشند.
آب ،هوا ،محیطزیســت ،خاک ،آرامش و آســایش
مردم منطقه ،قربانی صنعت میشود ،نه یک صنعت
ملی بلکه یک صنعت شخصی .خود حدیث مفصل
بخوانید از این مجمل.
* عضو هیأت علمی
دانشگاه شهید باهنر کرمان

