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اشاره:
بارش اندک و خشکس�الی ،بخش�ی از طبیعت جغرافیایی کشور ما بوده اس�ت .طی چند دهه اخیر برخاسته
از کاهش بارش و افزایش مصرف آب ،آبخوانهای کش�ور به ش�دت افت کردهاند و روانآبهای داخلی
به واس�طه دگرگونی در نوع و میزان بارش و گس�ترش سدسازی در عمل خشکیده یا دیگر به سان گذشته
روان نیستند .بر بنیاد آمارهای موجود بیش از  85درصد منابع زیرزمینی آب برداشت شده است در حالیکه
استاندارد برداشت آب زیرزمینی ۴۰درصد است .در این میان ،شدت این رویدادها در حوضه آبریز مرکزی،
ابعاد امنیتی و پیامدهای هیدروپلیتیک گستردهتری داشته است .فزایندگی دامنه نیازهای آبی ،کاهش بارش
و نابودی آبخوانها به طرح راهکار انتقال آب از دیگر مناطق و حوضهها انجامیده است؛ حوضههایی که خود
نیازمند همان آب هستند .بار روانی برخاسته از نگرانی نسبت به این مسائل ،به افزایش تنشهای اجتماعی و
اعتراضات خیابانی مطالبات آبی و موضعگیری کارگزاران و نمایندگان مجلس منجر شده است به گونهای
که طی مرداد ماه س�ال جاری بیش از س�ه درگیری گروهی رخ داد که طی آن دو تن کش�ته و دهها تن
زخمی و دس�تگیر شدند .نوش�تار پیش رو ،از منظر هیدروپلیتیک به واکاوی پیامدهای اجتماعی ،سیاسی و
محیط زیستی بحران آب در کشور میپردازد.

مقدمه
پراکن��ش منابع طبیع��ی از مرزهای سیاس��ی
تبعی��ت نمیکند .طبیعت به ه��ر جایی ،گونه
خاص��ی از مناب��ع و ذخایر را ارزانی داش��ته
است .در این میان ،هیچ یک از منابع طبیعی،
به اندازه آب شیرین برای زیست و ماندگاری
انس��ان ارزش و اولویت نداشتهاند .از این رو،
فراهمک��ردن آب ب��ه ویژه در آن دس��ت از
واحدهای سیاس��ی -فضایی که کمبود منابع
آب ش��یرین دارند به کوش��ش قلم��روداران
(کارگ��زاران و حاکمان) جه��ت و معنا داده
اس��ت .یافتههای موجود نش��ان میدهند که

درهمتنیدگی تغییر دگرگون��ی اقلیم در مقیاس جهانی ،تغییر الگوی
بارش در مقیاس منطقهای ،کاهش بارش ،ناکارآمدی الگوی مصرف
و تغییر و تش��دید الگوی پخش بارش در مقی��اس ملی و فروملی ،به
رخ��داد ناگوار افت میزان اندوخته آبی آبخوانها و فرونش��ت زمین
در کشورمان انجامیده است .وضعیتی که در آینده نیز تشدید خواهد
ش��د و دیگر ابعاد امنیت اجتماعی ،سیاس��ی ،فرهنگ��ی ،اقتصادی و
زیستمحیطی کشور را با چالشهای بنیادی و پایدار رو به رو خواهد
ک��رد .اما از آنجا که ابعاد فاجعهآفری��ن نابودی منابع آب و بنیادهای
زیستی به یکباره رخ نمیدهد ،رویکردها و نگرشهای موجود نسبت
به امنیت محیط زیس��ت کشور هنوز ژرفا و فوریت بحران را درنیافت ه
و نگاهی زینتی و تجملی به ویرانی محیط زیست کشور دارد .دادهها
و یافتههای کنونی درباره اُفت یا به سخنی سرراستتر پایان و نابودی
* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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آبخوانها و فرونشست دش��تها ،آیندهای هراسناک فراروی کشور
مینمایانند .جنگ آب دیرگاهی اس��ت که در کش��ور دستکم در
حوضه آبریز مرکزی آغاز ش��ده در حالیکه کمتر رسانهای و واکاوی
ش��ده است .برنامهها و زیرس��اختهای موجود ناتوان از رویارویی با
تنش آبی فراگیر کنونی و آینده هستند .از این رو ،مدیریت ک ّمیمحور
کشور دیگر به سان گذش��ته و بیتوجه به شکنندگی زیست بومهای
کشور ناممکن است .بر بنیاد برخی پیشبینیها چنانچه روند کنونی
تداوم بیابد ،طی چندین سال آینده بخش کالنی از جمعیت کشور به
ویژه در حوزه آبریز مرکزی جابهجا خواهد شد که خود بستری برای
مسائل و چالشهای امنیتی خواهد بود.
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الگوی بارش و مصرف آب در ایران
قرارگرفت��ن ای��ران روی کمربند خش��ک و بیابانی جه��ان ،در قالب
گس��تردگی عرضی و دوری از پهنابهای بزرگ به ویژه جریانهای
بارش��ی ،موجب پیدایش مناطق پهناور خش��ک و نیمهخش��ک و نیز
خشکی و بریش��دن آب و هوای کشورمان شده است به گونهای که
میانگین بارش آن  ۲۵۰میلیمتر یعنی یک سوم میانگین جهانی است.
این در حالی اس��ت که در بسیاری از مناطق کشور به ویژه دشتهای
مرک��زی و خ��اوری و کنارههای جنوبی کش��ور ،میزان ب��ارش از 50
میلیمتر نیز کمتر اس��ت؛ به دیگر س��خن ،همین ب��ارش اندک نیز در
کش��ور از نظر زمانی و مکانی ،پراکنده میب��ارد .طی دو دهه اخیر نیز
برخاسته از تغییر آب و هوا در مقیاس جهانی و دگرگونی الگوی بارش
در مقی��اس ملی همین پراکنش زمانی و مکانی خود دچار ش��ناوری و
پراکندگی شده اس��ت .بر بنیاد همین آمارها۴۰ ،درصد خاک کشور
در مناطق خشك۲۵ ،درصد در مناطق فراخشك و 25درصد در مناطق
نیمهخشك قرار دارد که در آینده برخاسته از عوامل پیشگفته و فشار
برآمده از انباش��ت جمعیت بر منابع به ویژه در پیرامون کالنشهرهای
کوی��ری و چرای بیرویه دامه��ا از مراتع و تبدیل مرات��ع به بیابان ،بر
گستره پهنههای خشک و فراخشک کشور افزوده خواهد شد.
بر پایه دادههای موجود ،بارش ساالنه کشور  413میلیارد مترمکعب
است که از این میان 293 ،میلیارد مترمکعب جذب و بخشی نیز تبخیر
میش��ود .از این رو 130 ،میلیارد مترمکعب آن قابل برداش��ت است
ک��ه از این میان 105 ،تا  107میلی��ارد مترمکعب آن ،یعنی  86درصد
تاکنون برداشت شده است .دیگر آنکه طی سال آبی جاری در مقایسه
با میانگین بلندمدت ،حجم روانآبهای کشور در حوضههای آبریز

اصل��ی 32درصد فروکاس��ته اس��ت .این در
حالی اس��ت که حجم روانآبهای کشور
در سال آبی گذشته  ۳۷میلیارد و  ۴۹۳میلیون
مترمکعب و در میانگین بلندمدت ۸۰ ،میلیارد
و  ۵۹۵میلیون مترمکعب ثبت ش��ده است .بر
پای��ه گزارشهای موجود ،می��زان هدررفت
آب در ایران  28تا 30درصد است ،که یکی
از عوامل اصلی آن برداشتهای غیرمجاز از
شبکه آبرسانی و فرسودگی سازههای آبی
و ش��بکههای آبرسانی اس��ت .این در حالی
اس��ت که این مقدار در دنی��ا  9تا 12درصد
اس��ت .یافتههای موجود گویای آن هس��تند
که طی چن��د دهه اخیر عواملی مانند رش��د
فزاینده جمعیت ،گس��ترش شهرنشینی ،رشد
بخشهای کش��اورزی و صنع��ت ،رویکرد
ک ّمیمحور به توسعه ،الگوی نادرست آبیاری
در کش��اورزی (ب��ه دلیل اس��تفادهنکردن از
فناوریهای پیشرفته آبیاری از  ۹۰درصد آب
اختصاصی به بخش کش��اورزی ۶۰،درصد
هدر میرود) و مصرف خانگی (جدا نکردن
آب آشامیدنی از دیگر مصرفها) و تغییرات
آب و هوایی و دگرگون��ی الگوی بارش به
کاهش منابع آب تجدیدپذی��ر انجامیدهاند.
این در حالی اس��ت که الگوی مصرف آب
در کش��ور نگرانکننده است ،بدین معنا که
هر ایرانی به گونه میانگی��ن روزانه  ۱۷۰لیتر
آب مص��رف میکند ک��ه دو برابر مصرف
جهانی آب اس��ت ،آبی ک��ه بازچرخانی نیز
نمیش��ود .همین مسئله موجب ش��ده ایران
در فهرست کش��ورهای دارای بحران شدید
آب ،قرار بگیرد ،وضعیت��ی که در روزهای
گرم تابستان امسال (گرمای باالی  40درجه
در ته��ران و وجود گرمای هوای بیش از 50
درجه در گستره پهناوری از کشور) به بیشینه
ممکن رس��ید به گون��های ک��ه رکوردهای
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ثبتشده مصرف آب تاکنون در این صنعت
بیسابقه بود .در این شرایط ریسک پایداری
ارائ��ه خدمات نیز بس��یار افزای��ش مییابد؛
زی��را این نگرانی وجود دارد که در ش��هری
مانند تهران به واس��طه فرسودگی و ُکهنگی
شبکههای آبرسانی با افزایش مصرف نتواند
فشار فزاینده آب را تاب بیاورد.
نابودی آبخوانها
آبخوان یا سفره آب زیرزمینی ،الی ه یا بخشی
از پوس��ته زمین است که گنجایش باالیی در
جذب ،ذخیره و انتق��ال آب دارد و با َکندن
چاه میت��وان از این آب بهرهب��رداری کرد.
طی چند دهه اخیر به واسطه افزایش جمعیت،
کش��اورزی ن��اکارا ،مدیری��ت ناکارآم��د و
رویکرد ک ّمیمحور به توس��عه ،درخواس��ت
برای برداش��ت آب از مناب��ع زیرزمینی رو به
فزونی نهاده ،به گونهای که امروزه بیش از 85
درصد از منابع زیرزمینی آب کشور پایان یافته
اس��ت .بر بنیاد استانداردهای جهانی چنانچه
در منطقهای40درص��د منابع آب تجدیدپذیر
استفاده ش��ود ،منطقه در حال پایداری است؛
اما اگر میزان برداشت منابع آب تجدیدپذیر
به بیش از 40درصد برسد ،منطقه در وضعیت
بحرانی قرار دارد .این در حالی اس��ت که در
کشور ما از 86درصد از منابع آب تجدیدپذیر
استفاده میشود که نمودی سراسر فرابحرانی
دارد .ب��ر پایه یافتهه��ای موجود ،برداش��ت
بیرویه آبهای زیرزمینی ،ابعاد فرونشس��ت
زمی��ن را پس از دهه هش��تاد در دش��تهای
کش��ور تشدید کرده است ،به گونهای که در
برخی دش��تها ،فرونشست یک میلیمتر در
روز رخ میدهد که در هیچ جای جهان ،چنین
پدیدهای با این شدت گزارش نشده است .در
کش��ور ما عالوه بر چاههای قانونی که مجوز

آنها نیز جای بحث جدی دارد ،بیش از  300هزار چاه غیرمجاز نیز حفر
شده است .پیشبینی میشود طی دو دهه آینده دسترسی به آب به یک
چهارم امروز فرو بکاهد .چنانچه زودتر این مس��ئله ،پایش و رسیدگی
نشود ،بیگمان فالت ایران به همراه ساکنان و سازههایش با آسیبهای
بنی��ادی جبرانناپذیر زنجیرهای روبهرو خواهد ش��د .پیامد این رخداد
ناگوار یعن��ی نابودی آبخوانها و فرونشس��ت زمین (افزایش مصرف
آب ،خشکس��الی ،وجود و بهرهبرداری از چاههای مجاز و غیرمجاز)
خ��ود خاس��تگاه نابودی بس��یاری از زیرس��اختها و نابس��امانیهای
اجتماعی و امنیتی اس��ت که چند سالی است آغاز شده است .با توجه
به گسترش بیرویه کالنشهرها و انباشت جمعیت در یک محدوده از
زیستبومها ،دامنه خطرات برخاسته از کمبود آب به مراتب افزونتر
از گذشته اس��ت .دس��تاندازی به ذخایر راهبردی آبخوانها و منابع
آبهای فسیلی ،نشان از کوچ زودهنگام باشندگان وابسته به این منابع
آبی دارد .به باور کارشناسان چنانچه بقایای آبخوانها از این ناگواری
رهایی نیابند ،جابهجاییهای بزرگ جمعیتی در ایران گریزناپذیر است
ک��ه این رخداد خود آغازی بر زنجیره دیگری از پیش��امدهای بحران
آب است.
فرونشست دشتها
ت هنگامی رخ میدهد که روزنهها و چالههای زمین
پدیده فرونشس�� 
به دلیل برداشت آب ت ُهیش��وند .زمانی که این روزنهها و چالهها با
خاک الیههای باالیی پرش��وند و این الیهها نتوانند طی زمان فش��ار
وارده را ت��اب بیاورن��د ،زمی��ن آن منطقه فرو مینش��یند .گاه پدیده
فرونشس��ت به ص��ورت فروچاله و تَرکهای ژرف در س��طح زمین
نم��ود مییابند .هر چند این پدیده سرش��تی ُکن��د دارد اما پیامدهای
آن امنیت و پایداری همه زیرس��اختهای کشور مانند راه ،راهآهن،
ش��ریانهای حیاتی ،پلها ،فرودگاهها ،س��اختمانها ،پاالیش��گاهها
و نیروگاهه��ا را تهدی��د میکن��د .همچنین میتوان ب��ه تغییر الگوی
جریانهای زیرزمینی و س��طحی ،کاهش ظرفیت مخازن آبخوانها،
معکوسش��دن ش��یب کانالهای آبیاری و زهکش��ی ،افزایش خطر
رخداد س��یل ،نفوذ جریان پس��ابها و آالیندههای جاری در بس��تر
رودخانهها ب��ه آبهای زیرزمینی و اف��ت بیشازحد آب زیرزمینی
در مناطق کرانهای به س��بب پیشروی آبش��ور دریا به آبخوانهای
کران��های اش��اره کرد .بر پای��ه دادههای موجود ،س��االنه  80درصد
ذخیره منابع آب زیرزمینی دش��تها برداشت میشوند که در نتیجه
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آن ،فرونشس��ت زمین در یک میلیون هکتار از دشتهای ایران روی
داده اس��ت .به باور کارشناس��ان ،پیامد مدیریت ناکارآمد منابع آبی
و پیامدهای ناگ��وار آن بهویژه کندن چاههای مج��از و غیرمجاز هر
روز آش��کارتر میش��ود .هنگامی که بیهیچ ضابطه و سنجهای چاه
عمیق و نیمهعمیق حفر میش��ود تا کش��اورزی ناپایدار توس��عه یابد،
آبخوانها تهی میشوند و س��طح آبهای زیرزمینی افت میکند به
گونهای که امروزه  ۲۳۰دشت حاصلخیز کشور دچار بحران هستند.
بر بنیاد دادههای موجود س��االنه دومتر از س��طح آبهای زیرزمینی
ش��صت دشت اصلی در مرکز ایران اُفت میکند ،مناطقی که تا پیش
از این قطب کشاورزی کشور به شمار میآمدند.
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انتقال میانحوضهای آب
واکاوی نوش��تار پیش رو نش��ان داد که تقریباً همه دش��تهای ایران
و به تبع همه س��کونتگاههای کش��ور با کمبود آب رو به رو هستند
ب��ا این تفاوت که فزایندگی آن در جاهای مختلف ،متفاوت اس��ت.
این که س��ال آب جاری بیش��تر نقاط س��کونتگاهی کشور ،کمتر
دچار بحران آب آش��امیدنی ش��دند ،الزاماً در پیوند با مدیریت منابع
نبود ،بلکه عمدتاً برخاس��ته از بارش به نس��بت مناس��ب ب��ود .بر پایه
برآوردهای موجود ،پهنه حوضههای آبخیز کشور به شش اَبَرحوضه
و هر ابرحوضه به ریزحوضههای کوچکتر تقس��یم میش��ود که در
ای��ن میان ،حوضه آبریز فالت مرک��زی با نه حوضه کوچکتر و ۸۳
میلیون هکتار ،برابر ۵1درصد از مس��احت ایران ،پهناورترین حوضه
آبریز کش��ور اس��ت .این ابر حوضه ،حوضه آبریز دریاچه نمک قم،
حوض��ه آبریز اصفهان و س��یرجان ،حوضه نیریز ی��ا بختگان ،حوضه
جازموریان ،حوضه دش��ت کویر ،حوض��ه آبریز کویر لوت ،حوضه
اردس��تان و یزد و کرمان را پوش��ش میدهد .بر پایه آمار بارش سال
آبی جاری بهرغم افزایش نسبی بارشهای کشور ،حجم بارندگی در
حوضه آبریز فالت مرکزی در مقایس��ه با بلندمدت 18درصد کاهش
داشته است .بر بنیاد آمارهای موجود از آغاز سال آبی جاری تا میانه
تابس��تان امس��ال در حوضه آبریز مرکزی؛ اس��تانهای یزد ،اصفهان،
کرمان ،سمنان تا  41درصد کاهش بارش داشتهاند .بر پایه گزارشها،
ميزان ذخيره آب  55س��د کشور تا میانه تابستان امسال به کمتر از 40
درصد فروکاسته شده که از جمله اين سدها ميتوان به سدهاي الر،
زايندهرود ،درودزن ،ساوه و  15خرداد اشاره کرد که بیشتر در حوضه
آبریز مرکزی قرار دارند .در فهرس��ت یادشده پایینبودن ذخیره آب

در س��د زاین��دهرود که بخ��ش عمده آب
آشامیدنی ش��هر اصفهان و سد درودزن که
آب آشامیدنی ش��هرهای شیراز و مرودشت
را فراه��م میکند ،هش��داری برای مصرف
بهینه آب توس��ط مش��ترکان اس��ت .امسال
اس��تان فارس وارد نهمین س��ال خشکسالی
شده و میانگین بارندگی درازمدت ،کاهش
چشمگیری داش��ته و این موضوع به واسطه
تداوم خشکس��الیها ،موج��ب افزایش یک
و نیم تا دو درجهای دمای هوا ش��ده اس��ت
ک��ه دم��ای باالت��ر ،تبخی��ر بیش��تر را هم به
همراه دارد .میانگی��ن عمق چاههای آب در
کش��ور 220متر و در اس��تان فارس 350متر
است .در حوضه آبریز مرکزی برداشتهای
بیروی��ه از منابع زیرزمینی ک��ه تأمینکننده
اصل��ی آب به ش��مار میروند ،فرونشس��ت
زمی��ن و نابودی آبخوانها را بهدنبال داش��ته
اس��ت .در این می��ان ،یک��ی از راهکارهای
رویارویی ب��ا خشکس��الیهای پیاپی و افت
س��طح آبهای زیرزمینی بهویژه در حوضه
آبری��ز مرکزی ،طرح انتق��ال میانحوضهای
آب از حوض��ه آبری��ز خلی��ج ف��ارس ی��ا
اس��تانهای زاگ��رس میانی یعن��ی اصفهان،
لرستان ،خوزس��تان وچهارمحال و بختیاری
بوده است .به گونهای که امروزه بسیاری از
سرش��اخههای رودهای خوزستان با ساخت
سد به استانهای حوضه آبریز مرکزی منتقل
میش��وند .این در حالی اس��ت ک��ه به باور
رئیس سازمان محیط زیست ،پيش از اجراي
طرحهاي انتق��ال آب ،بايد مديريت منابع و
الگوی مصرف آب در كشور اصالح شود و
درصورت��ي كه همه گزينههاي موجود براي
تأمين آب در يك منطقه ش��امل بازچرخاني
آب ،اصالح الگوي مصرف ،اصالح الگوی
كش��ت و ش��یوه آبياري و تعادلبخشي ميان

برداش��ت از س��فرههاي زيرزميني و تزريق
به آن انجام ش��ود ،با ارزيابي زيستمحيطي
ميت��وان از انتقال ميانحوض��هاي آب ،آن
هم صرفاً براي تأمين آب آشامیدنی استفاده
كرد .با این ح��ال ،واکاوی رخدادهایی که
به درگیری بر س��ر آب انجامیده است ،نشان
میدهند که کمتوجهی به مسئله آب و عدم
نیازس��نجی در امکان انتقال آب یک منطقه
ب��ه مناطق دیگ��ر و بیتوجهی به س��اخت و
راهان��دازی طرحه��ای عمران��ی در برخ��ی
مناطق ک��ه پذیرای چنی��ن طرحهایی نبوده
و در عی��ن حال خود نیازمن��د آب بودهاند،
زمینهه��ای روان��ی و عاطف��ی الزم را برای
برانگیخت��ن اهالی آن مناط��ق فراهم میکند
تا به منظ��ور حفظ آب مح��دودهای که در
آن زندگی میکنند ،ب��ه رویارویی خیابانی
برای اعتراض به این مسئله نیز کشیده شوند.
دادههای موجود نیز گویای آن هس��تند که
خشکس��الی یک و نیم دهه اخیر به ویژه در
حوضه آبریز مرکزی به تنشهای اجتماعی
انجامیده اس��ت .بدین معنا ک��ه بحث انتقال
آب به عن��وان یک��ی از راهکارهای جبران
کمآبی به دیگر مناطق مطرح ش��د؛ بیآنکه
اصالح��ات پیشگفت��ه در خواس��تگاه آب
اعمال ش��وند .در ادامه ب��ه واکاوی اعتراض
مردم و واکن��ش کارگ��زاران و نمایندگان
مجلس به این مسئله ،پرداخته میشود.
فزایندگی تنشهای آبی
دس��تکم طی یک دهه گذشته انتقال آب
سرشاخه کارون و رودخانه دز به استانهای
دیگ��ر به ویژه اس��تانهای ف�لات مرکزی،
استانهای لرس��تان ،چهارمحال و بختیاری،
خوزس��تان ،اصفه��ان ،ی��زد و کرم��ان در
مرک��ز توجه قرار گرفته اس��ت .در این میان

طرحهای مختلفی برای انتقال آب یا اجرایی شده یا در دست بررسی
(مانند طرح بهش��تآباد) و اجراست .از آنجا که استانهای فرادست
ب��ه ویژه لرس��تان و چهارمحال و بختیاری و تا ح��دودی اصفهان (به
واسطه انتقال آب زایندهرود به کرمان و یزد) و خوزستان (به واسطه
کاهش شدید آب کارون و پیدایش کانونهای ریزگردساز داخلی)
استانهای کشاورزیپایه به شمار میروند و معیشت و زیست بیشینه
جمعیت به کشاورزی و دامداری وابسته است و نیازهای آبی آنها در
فصلهای بهار و تابس��تان به آب افزایش مییابد ،انتقال آب به همراه
احساس طردشدگی ناشی از توسعهنیافتگی این استانها یا دستکم،
بخشهایی از آنها ،زمینه اعتراض و خیابانیش��دن نارضایتیها را به
دنبال داشته است.

واکاوی رخداده�ای هیدروپلیتی�ک کش�ور

نش�ان میدهد که از این پس محیط زیس�ت
کش�ور ای�ن توانای�ی را دارد ک�ه ثب�ات و
امنی�ت کش�ور را با چال�ش بنی�ادی رو به رو

کن�د .بر ای�ن پایه ،برای پایداری در توس�عه
و پای�داری در مناب�ع آب ،ناگزی�ر از کاهش
مصرف آب در کشور هستیم که در این میان،

بازسازی ش�بکه آبرس�انی ،افزایش بهای آب
ونص�ب ابزارهای اندازهگی�ری روی چاهها
و جلوگیری از برداش�ت چاهه�ای غیرمجاز
آبه�ای زیرزمین�ی میتوان�د در کاه�ش
پیامدهای این فرابُحران مؤثر باشند.

واپس��ین مورد این درگیریها که نمود رس��انهای گستردهای نیز
داش��ت در ش��هر بُلداجی چهارمحال و بختیاری در قالب دو رویداد
به ظاه��ر نامرتبط اما نزدیک به هم رخ داد .در نخس��تین رویداد که
به کشتهش��دن یک تن و زخمیشدن دو تن دیگر انجامید ،داستان از
چرای دام آغاز ش��د ،زمانی که چوپان یکی از روستاها با گوسفندان
خود چند کیلومتر آن س��وتر ،س��ر از زمینهای روس��تای همس��ایه
درآورده بود ،هنگام چرای دام و واردش��دن ش��ماری از گوسفندان
برای آش��امیدن آب به چش��مه ،خش��م اهالی روس��تای همس��ایه را
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برانگیخت .در نتیجه این رویداد شماری از اهالی روستای همسایه که
ظاهرا ً پیشتر نیز بر سر منابع آب منطقه با روستای کناری کشمکش
داش��تند ،به چوپان تاختند و در پایان درگیری خونینی را رقم زدند.
دومین حادثه نیز چند روز پس از رخداد روس��تاهای پیشگفته ،این
بار نیز با محوریت آب روی داد و آن هنگامی بود که اهالی بلداجی
از انتقال آب این منطقه به سفیددشت برای استفاده در کارخانه فوالد
دومیلیون تنی ،به خیابان ریختند و با پلیس درگیر شدند که در نتیجه
این درگیری یک تن کش��ته شد ١٠٨ ،نفر زخمی و  ٧٠تن دیگر هم
بازداشت شدند.
کنشهای سیاسی آبپایه
قلمروداران اس��تانی در قالب نمایندگان مجل��س و کارگزاران نظام
سیاسی اس��تانهای پیشگفته با تأکید بر درستی درخواست ساکنان
ح��وزه و قلمرو خ��ود بارها به موضعگی��ری درباره پدی��ده کمبود
آب پرداختهان��د .گزاف نیس��ت چنانچه گفته ش��ود یکی از دالیل
سیاسیش��دن کمب��ود آب در ای��ن بخش از کش��ور ،مناف��ع افراد و
جریانهایی است که س��ود خود را در آشفتهسازی اوضاع میبینند.
در غیر این صورت با محوریت وزارت نیرو و تعیین پیشش��رطهای
انتقال آب و با رویکردی ملی این امکان را دارند که امور آب حوزه
و قلمرو خود را بهتر پایش و مدیریت کنند.
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نتیجهگیری
اندوخته آب ش��یرین مناطق مختلف تابع��ی از موقعیت جغرافیایی و
دریافت بارش آنهاست .از این رو ،میزان دسترسی به آب شیرین در
نواحی گوناگون ،ناهمسان است .از آنجا که زیست و معیشت اجتماع
انسانی بدونآب ناممکن بوده ،کوشش برای فراهمکردن آب شیرین
از دیرباز در کانون توجه قلمروداران بوده اس��ت .به تبع هر میزان که
بارش اندک باش��د و بسنده نکند و نیازها فزایندهتر شوند ،نوع تعامل
واحدهای سیاسی -فضایی و جریانهای سیاسی تغییر خواهد داشت.
در این میان ،کشور ما به واسطه موقعیت جغرافیایی کم بارش و بیشتر
خشک است .این بارش اندک و خشکی سرزمین طی چند سال اخیر
با دو پیشامد تغییر آب و هوای جهانی و دگرگونی الگوی بارش نیز
همراه شده اس��ت؛ وضعیتی که الگوهای زیستی و برنامهریزی سنتی
را ناکارآم��د کرده و درانداختن طرح��ی نو به قلمروداران را یادآور
میش��ود .در کنار عوامل یادش��ده طی چند دهه گذشته برخاسته از

عواملی مانند افزایش جمعیت ،کش��اورزی
ناپای��دار ،گس��ترش شهرنش��ینی و رویکرد
ک ّمیمحور دولتها به جستار توسعه ،زمینه
بهرهکش��ی فزاینده از آبهای روزمینی در
قالب سدسازی و انحراف مسیر رودها و نیز
برداشت بیرویه از آب آبخوانهای کشور،
محیط زیست و توانشهای بومشناختی آن
را ش��کننده و وی��ران کرده ب��ه گونهای که
امروزه تأمین آب شیرین به یکی از مباحث
امنیتی کش��ور تبدیل شده اس��ت .وضعیتی
ک��ه ت��داوم آن به یک رش��ته پیش��امدها و
رخدادهای زنجیرهای انجامیده که در آینده
نزدی��ک امنیت و ثبات کش��ور را در قالب
درگیری بر س��ر آب از مقیاس روستایی تا
اس��تانی در برمیگیرد و به بنیادهای معیشتی
جوامع فقیر روس��تایی آس��یب میرساند و
به جابهجاییه��ای کالن جمعیت��ی به ویژه
در حوزه آبری��ز مرکزی خواه��د انجامید.
واکاوی رخدادهای هیدروپلیتیک کش��ور
نش��ان میدهد که از این پس محیط زیست
کشور این توانایی را دارد که ثبات و امنیت
کش��ور را با چالش بنیادی رو به رو کند .بر
این پایه ،برای پایداری در توسعه و پایداری
در مناب��ع آب ،ناگزی��ر از کاه��ش مصرف
آب در کش��ور هس��تیم ک��ه در ای��ن میان،
بازسازی شبکه آبرسانی ،افزایش بهای آب
ونصب ابزارهای اندازهگی��ری روی چاهها
و جلوگیری از برداش��ت چاههای غیرمجاز
آبه��ای زیرزمین��ی میتوان��د در کاهش
پیامدهای این فرابُحران مؤثر باشند.



