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*

گفتگوهای راهبردی ،مجموعه سـخنرانیهای موضوعی در حوزه «سیاسـت اقتصادی»« ،سیاسـت خارجی»« ،سیاسـت داخلی»« ،سیاست بهداشت و سالمت»،
«سیاسـت علم و فناروی»« ،سیاسـت اجتماعی و فرهنگی» و «سیاسـت محیطزیست» است که با حضور مسـئوالن ،سیاستگذاران ،ذینفعان و پژوهشگران مرتبط،
از سـال  ۱۳۹۴تاکنون در تاالر تدبیر واقع در مرکز بررسـیهای اسـتراتژیک ریاست جمهوری برگزار میشود.

نســخه کامل ســخنرانیها بهصورت الکترونیکی برای اســتفاده عموم پژوهشگران و صاحبنظران منتشر میشود.
کلیه حقوق این اثر متعلق به مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری است
هرگونه بازنشر تنها با اجازه کتبی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری آزاد است

بیسـت و دومیـن جلسـه از سلسـله نشسـتهای «گفتگوهـای راهبـردی» ،در تاریـخ بیسـت تیـر مـاه
 ،1395بـا سـخنرانی آقـای دکتـر حجـت میانآبـادی ،عضو هیئت علمی دانشـگاه فردوسـی مشـهد و با
عنـوان «بررسـی تبعـات سیاسـی-اجتماعی طرحهای انتقـال آب بینحوضهای» در سـالن نشسـتهای
مرکـز بررسـیهای اسـتراتژیک ریاسـت جمهوری برگزار شـد .در ادامـه خالصهای از اهـم مباحث طرح
شـده ارائـه میگردد.

گفتگوهای راهبردی

مـن در چنـد سـال اخیـر همـواره ارائههایـم را بـا ایـن پرسـش آغـاز میکنـم :آب چیسـت؟ این
سـوالی مغفولمانـده اسـت و مـا عمومـ ًا بـه آب نگاهیجزئینگر داریم و بسـیاری از وجـو ِه آن را
در نظـر نمیگیریـم .مسـائل منابع آبـی ترکیبی از مسـائل اجتماعی ،سیاسـی ،امنیتـی ،اقتصادی
دسـت کـم سـه زیرسیسـتم
مدیریـت پایـدار منابـع آب بایـد
و زیسـتمحیطی اسـت .بـرای
ِ
ِ
را بـا هـم در نظـر گرفـت :زیرسیسـتم طبیعی(شـامل نـکات مهندسـی) ،زیرسیسـتم انسـانی-
اجتماعی-اقتصـادی و زیرسیسـتم اداری-سـازمانی-حقوقی .هـر طـرح مطالعـاتِ آبـی کـه همۀ
ایـن زیرسیسـتمها را در نظـر نگیـرد محکـوم به شکسـت اسـت .در طرحهـای آبی در کشـو ِر ما
زیرسیسـتم نخسـت یعنـی نـکات مهندسـی در نظـر گرفتـه میشـود و این منشـأ
معمـو ًال تنهـا
ِ
اساسـی مـا در ایـن حوزه اسـت .سـال  93آقـای چیتچیـان وزیـر محترم
بخشـی از مشـکالت
ِ
سیاسـتگذاران آبی،
نیـرو شـجاعانه اقـرار کردنـد که ما در سدسـازی افـراط کردیم .اما متأسـفانه
ِ
انتقـال بینحوضـهای را جایگزیـن افـراط در سدسـازی کردهانـد .نسـبت به
افـراط در طرحهـای
ِ
گرفتـن این راه خطرناک هشـدارهای جدی داده شـده اسـت اما متأسـفانه جـدی گرفته
درپیـش
ِ
انتقـال آب بینحوضـهای :خـزر بـه سـمنان(بین شـش هزار
نشـده اسـت .بخشـی از پروژههـای
ِ
تـا نـه هـزار و چهارصـد میلیـارد تومـان)؛ آب کانیسـیب بـه ارومیـه؛ خلیـج فـارس بـه کرمان،
بندرعبـاس بـه سـیرجان ،ارس بـه ارومیـه ،خـزر بـه ارومیـه و آب دریای عمـان به مشـهد(چهار
و نیـم میلیـارد دالر!!!) و  ....در ادامـه پـروژۀ خـزر بـه سـمنان و پروژههـای انتقـال بـه مشـهد
بررسـی خواهـد شـد .در پـروژۀ خزر به سـمنان قرار اسـت با دو خـط لوله به طـول  600کیلومتر
سـالی دویسـت میلیـون متـر مکعـب از آب دریای خزر را شـیرین کنیـم و به سـمنان بیاوریم .در
حوضـۀ سـمنان سـاالنه بیـش از یـک میلیـارد و یکصـد میلیون متـر مکعب آب مصرف میشـود
کـه نـود درصـد آن صـرف کشـاورزی ،سـه درصـد صنعـت و هفـت درصد هـم برای آب شـرب
اسـتفاده میشـود .ایـن درحالـی اسـت کـه راندمـان کشـاورزی سـی و پنـج درصـد اسـت و بـه
گفتـۀ اسـتاندار سـابق تنهـا بـا اصالح کشـاورزی در یـک پنجم اراضی اسـتان سـاالنه صد و ده
جویـی آب خواهیم داشـت .اما علاوه بر این بـه گفتۀ مقامـات تقریب ًا
میلیـون متـر مکعـب صرفه
ِ
فرسـودگی شـبکههای توزیع آب شـهری هدر
بیـش از یـک چهـارم آب شـرب اسـتان به خاطـر
ِ
مـیرود .در حالیکـه هزینـۀ اصلاح شـبکههای توزیـع در حـدود سـی میلیـارد تومـان و اعدادی
در ایـن مقیـاس اسـت .پـس بـه نظر میرسـد اصالح کشـاورزی و شـبکههای توزیع چـه از نظر
ً
طرح
انتقـال آب
هزینـه چـه میـزان آب حفظ شـده نسـبت به
ِ
کاملا ارجح اسـت .افزون بـر این ِ
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انتقـال آب از دریـای خـزر مشـکالت حقوقی جدی به همراه خواهد داشـت .سـال گذشـته دولت
محیطی دریـای خـزر را بـا کشـورهای سـاحلی امضـا کـرد و قانونـش هـم
تفاهمنامـۀ زیسـت
ِ
انتقـال آب دریـای خزر ایـن تفاهمنامـه را نقـض کردهایم .تـا همین
پارسـال اعلام شـد .مـا بـا
ِ
االن آذربایجـان بـه آن اعتـراض کـرده اسـت و کشـورهای دیگـر هـم قطعـ ًا اعتـراض خواهنـد
سیاسـی-اجتماعی جـدی بـه همـراه
کـرد .گذشـته از همـۀ اینهـا ایـن طـرح قطعـا مشـکالتِ
ِ
ً
لمـس بهتـر این
اصلا پیشبینـی نشـده اسـت .بـرای
طـرح نوشتهشـده
خواهـد داشـت کـه در
ِ
ِ
اسـتان سیسـتان در
نـوع مشـکالت بـه مثالی توجـه کنید :به خاطر سـوءمدیریت در حوزۀ آب در
ِ
سـالهای گذشـته رون ِد مهاجرت از آنجا بسـیار شـدت گرفت .بخشـی از آنها به شـهر گرگان
اجتماعی
مشـکالت
مهاجـرت کردنـد امـا بـه علت فروپاشـی سـاختا ِر قبیلگیشـان آنهـا منشـأ
ِ
ِ
آب خزر
بسـیاری از جملـه ناامنـی در گرگان شـدهاند .حال سـوال این اسـت :آیا در طرح انتقـال ِ
بـه سـمنان بـرای مهاجـرتِ احتمالـی به این شـهر ،حاشیهنشـینی و دیگـر مشـکالتِ اجتماعی-
سیاسـی ناشـی از آن تدبیـری اندیشـیده شـده اسـت؟ به نظر پاسـخ منفی اسـت .اما پـروژۀ دوم
ِ
دسـت بررسـی
انتقال آب به مشـهد در
طرح
انتقال آب به مشـهد:
یعنـی طـرح
ِ
ِ
ِ
ِ
دسـت کـم چهار ِ
یـا اجراسـت .امـا در طـرف دیگـر مدیریـت منابـ ِع آبـی در مشـهد چگونـه اسـت؟ گلکاریهـای
حجـم آن از گلـکاری در هلنـد هـم بیشـتر اسـت! مـا
شـهرداری مشـهد را در نظـر بگیریـد؛
ِ
ِ
کارنـاوال گل به راه
میخواهیـم بـا هزینـۀ چهار و نیـم میلیـارد دالری آب به مشـهد بیاوریم که
ِ
بیاندازیـم؟! شـاید میـزان آب مصرفـی برای گلـکاری در مقیاس کل زیاد نباشـد اما ایـن بهترین
سـوءمدیریت آبـی اسـت .مـن در سـفرم بـه لسآنجلـس بـه عینه مشـاهده کـردم که
گـواه بـر
ِ
بـه دلیـل خشکسـالی آب دادن بـه چمنهـا را ممنـوع کردهانـد امـا ما در مشـهد چـه کردهایم؟!
ریشـۀ ایـن مشـکل در حکمرانـی آب اسـت .شـهرداری تراکمـش را میفروشـد و گلکاریاش
را میکنـد و بـه وزارتِ نیـرو فشـار مـیآورد کـه بایـد آبـش را تأمیـن کنـد درحالیکـه ً
مثلا در
حـال حاضر
هلنـد مسـئول تأمیـن آب خود شـهرداریها هسـتند .توجه داشـته باشـید مشـهد در
ِ
حل آنهـا به ویژه
بیشـترین مشـکالتِ ناشـی از حاشیهنشـینی را داراسـت بهگونـهای که بـرای ِ
مشـکل امنیـت از سـپاه هم کمـک خواسـتهاند .طرحهای پرهزینـه و پرسـروصدای انتقال آب به
افزایـش حاشیهنشـینی در آن را به همـراه خواهد
مشـهد قطعـ ًا مهاجـرتِ بیشـتر بـه این شـهر و
ِ
سیاسـی-اجتماعی ناشـی از آب بسـیار جـدی اسـت .بحـران بینالمللـی
داشـت .بحرانهـای
ِ
دارفـور سـال  2003بحرانـی که دویسـت تـا چهارصد هزار کشـته و دو نیـم میلیـون آواره به جا
گذاشـت بـه گفتـۀ بانکیمـون ریشـه در مسـائل مربوط به آب داشـته اسـت .مشـکالتِ مربوط
بـه آب در منطقـۀ مـا یعنـی خاورمیانه حادتر هم هسـت .بسـیاری از کارشناسـان معتقدند بحران
سـوریه و ظهـور داعـش ریشـه در خشکسـالی و بحرانهای اقلیمی در این منطقه داشـته اسـت.
بـه طـور کلـی از سـی و هفـت جنـگ اخیر که بـر سـر مسـئلۀ آب در جهـان اتفاق افتاده اسـت
دیپلماسـی آب اخیراً به یک اشـتباه
بـزرگان شـاخۀ
سـی تـای آن در خاورمیانـه بـوده اسـت .امـا
ِ
ِ
موجـب آن ایشـان خطـر جنگهـای داخلی بر سـر آب را
تاریخیشـان اذعـان کردهانـد کـه بـه
ِ
مثال د ِمدسـتی جنبـش روشـنایی در افغانسـتان را در
چنـدان جـدی نگرفتهانـد .بـه عنوان یـک ِ
نظـر بگیریـد .قـرار بـوده اسـت در پـروژۀ بینالمللـی توتـاپ بـرق ترکمنسـتان را از طریق خاک

شـرکت مشـاو ِر آلمانی پیشـنهاد کـرده بود خـط انتقال از
ازبکسـتان بـه افغانسـتان منتقـل کنند.
ِ
مسـیر بامیـان منتقل شـود .امـا دولت تصمیـم گرفت خـط انتقال از مسی ِرسـالنگ بگـذرد .همین
امنیتـی بسـیار جـدی در افغانسـتان شـد .البتـه ایـن نـزا ِع داخلی بر سـر
بحـران
اسـباب
مسـئله
ِ
ِ
ِ
ً
کاملا محتمـل اسـت که چنیـن نزاعهـای درونی بر سـر مسـئلۀ
مسـئلۀ بـرق بـوده اسـت ولـی
سـوءمدیریت آب را همگـی به وضوح
امنیتـی
ِ
آب نیـز روی دهـد .خـو ِد مـا در کشـورمان تبعـاتِ
ِ
محـل تنشهای سیاسـی بسـیاری
دیدهایـم .در ایـن میـان پروژههـای انتقـال آب هـم همـواره
ِ
انتقـال آب کارون بـه
اعتـراض مـردم آبـادان بـه
در کشـور بودهانـد .نمونههـای آن عبارتنـد از:
ِ
ِ
انتقـال آب زاینـدهرود به یزد
کشـاورزان اصفهـان بـه
اعتـراض
فلات مرکـزی در سـال 1379؛
ِ
ِ
ِ
شـدن خـط لولـه و بنـا بـه برخـی نقلهـا کشتهشـدن چنـد نفر هم
در سـال  91کـه بـه شکسته
ِ
انجامید(گویـا ایـن کشـاورزان در یـازده اردیبهشـت همیـن امسـال بـاز هـم تجمعـی را ترتیـب
انتقـال آب زاینـده رود به اصفهان در سـال
اعتـراض مـردم خوزسـتان به
دادهانـد)؛ نمونـۀ دیگـر
ِ
ِ
انتقال آب بهشـتآباد .افـزون بر همۀ
اعتراضـات مـرد ِم چهارمحـال و بختیـاری به طـرح
 92یـا
ِ
ِ
شـدن دریاچـۀ ارومیـه را مشـاهده کردیم و
امنیتی ناشـی از خشـک
مشـکالت
اینهـا همـۀ مـا
ِ
ِ
ِ
انتخاباتی ریاسـت جمهوری شـد.
حـل آن جـز ِو وعدههـای
دیدیـم کـه کار بـه جایـی رسـید که ِ
ِ
چنیـن بحرانهـای اجتماعی-سیاسـی در نتیجـۀ افـراط در طرحهـای انتقـال پیش روی ماسـت
و متأسـفانه در مطالعـات انجـام گرفتـه ایـن ابعـا ِد اجتماعی-سیاسـی-امنیتی نادیده گرفته شـده
اسـت .اگـر اکنـون به فکـر اصلاح مدیریت آب نباشـیم بایـد در آینده بـه فکر حـل بحرانهای
حـل ایـن مشـکالت فقط دولت نیسـت که باید دسـت
امنیتـی ناشـی از آن باشـیم .البتـه بـرای ِ
ِ
زیسـتی مـا هـم بایـد بسـیار بیـش از اینهـا در زمینـۀ
بـه کار بشـود بلکـه سـمنهای محیـطِ
ِ
اهمیـت جایـگا ِه سـمنها در ایـن زمینـه مثالـی میزنـم :یکـی از
درک
ِ
آب فعـال شـوند .بـرای ِ
آناتولی
مشـکل گـرد و غبـار در غرب کشـور ما ترکیه اسـت .در پـروژۀ  GAPیـا
اصلـی
عوامـل
ِ
ِ
ِ
دسـت احـداث اسـت .فقـط سـدهایی کـه تا
ترکیـه بیسـت و دو سـد بـر روی دجلـه و فـرات در
ِ
کنـون بـر روی فـرات زده اسـت یـک و نیم برابـر آورد سـاالنۀ فرات اسـت .توجیهی کـه ترکیه
دکتریـن هارمون نـام دارد .یعنی میگوید
بـرای کارش مـیآورد در دکترینهـای هیدروپولتیکـی
ِ
نفتـی عـراق حـرف بزنم عـراق هم حـق ندارد
همانطـور کـه مـن حـق نـدارم در مـورد منابـع
ِ
آبـی مـن حـرف بزنـد .کـه ایـن توجیهـی از اسـاس غلـط و منسـوخ اسـت و ما
در مـورد منابـ ِع ِ
بحران گـرد و غبار در کشـورمان هسـتیم.
دیپلماسـی جـدی بـا ترکیه بر سـر حـل
نیازمنـد یـک
ِ
ِ
یکـی از سـدهایی کـه ترکیـه میزد سـه سـرمایهگذار اروپایی داشـت :آلمان ،سـوئیس و اتریش.
شـرکت آلمانـی سـهیم در پـروژه
زیسـت آلمانـی تظاهراتـی گسـترده علیـه
امـا فعـاالن محیـط
ِ
ِ
برگـزار کردنـد بهگونـهای که این شـرکت تحت فشـار دولت مجبور شـد وسـط کار کنار بکشـد.
اقداماتـی کـه سـمنهای محیـط زیسـتی مـا در حفاظـت از حیوانـات انجـام میدهنـد ارزشـمند
تقویت
جنـگل ایـن حیوانـات مقـدم اسـت .پـس سـمنها هـم بایـد بـا
اسـت امـا آب و خـاک و
ِ
ِ
سـهم خـود نقشـی اساسـیتر در جلوگیـری از بحرانهـای آبی ایفـا کنند.
بـردن
خـود و بـاال
ِ
ِ
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پرسش و پاسخ:
در بخـش پرسـش و پاسـخ معـاون اسـتاندار سـمنان بـا انتقـاد از صحبتهـای دکتـر میانآبادی
خطـاب بـه ایشـان این سـوال را مطـرح کردند که آیا عـدم وجو ِد حداقل آب شـرب در روسـتاها
شـدن باغـاتِ بـاالی صـد سـال و دویسـت
تأمیـن شـغل و بیـکاری و خشـک
و شـهرها ،عـدم
ِ
ِ
تبعـات امنیتـی اجتماعـی داشـته باشـد؟ دکتر
سـال در اثـر کمآبـی در اسـتان سـمنان نمیتوانـد
ِ
میانآبـادی در پاسـخ اظهـار داشـتند کـه میداننـد وضـع آب اسـتان سـمنان خـوب نیسـت امـا
مسـئله ایـن اسـت کـه ایـن پـروژه به صرفـه نیسـت و میتوان راهـکار بهتـری را پیـش گرفت.
ایشـان سـنگاپور را مثـال زدنـد کـه میزان پرتِ آبش را به هشـت درصد رسـانده اسـت .در ادامه
یکـی از حضـار ایـن اسـتدالل را مطـرح کردنـد کـه مـا در اطرافمـان دشـمنان زیـادی داریـم و
مجبوریـم صنایـع و مراکـ ِز مهممـان را بـرای حفاظت از دشـمن بـه مناطق مرکـزی منتقل کنیم
و ایـن مناطـق هـم با مشـکل آب مواجه هسـتند و چـارهای نداریم جـز اینکـه از طرحهایی مثل
انتقـال آب اسـتفاده کنیـم .امـا خدایـی دکتـرای جامعهشناسـی محیط زیسـت از دانشـگاه کیوتو
شـکل سـابق نیسـت و
اینگونـه بـه ایـن اسـتدالل پاسـخ دادنـد کـه امـروزه دیگـر جنگها به
ِ
بـه همـان شـکلی کـه دشـمن میتوانـد بندرعبـاس را هدف قـرار دهد اصفهـان و تهـران را هم
اسـتان
میتوانـد .آقـای رحمانیـان هـم ایـن سـوال را مطـرح کردند که چـرا با وجـو ِد اینکه یک
ِ
مـا خشـک اسـت باید بگذاریـم آب به شـطالعرب بریزد و بـه اصفهـان و زایندهرود نیایـد؟! دکتر
پاسـخ ایشـان نیـز گفتنـد« :آن آب اگـر بـه آنجا نـرود آبادانیهـا و خرمشـهریها به
خدایـی در
ِ
ماهی آب شـیرین تغذیـه میکنند و ایـن ماهیها
جهـت غذایـی لطمـه میخورنـد .چـون آنهـا از
ِ
ِ
در ورودی شـط العـرب بـه خلیـج فـارس زندگـی میکننـد ».دکتـر خدایـی همچنیـن خطاب به
مطالعـات اجتماعـی هـم انجـام میشـود
افـرادی کـه مدعـی بودنـد در پروژههـای آبـی کشـور
ِ
ً
طـرح اجتماعـی
اصلا
اظهـار داشـتند « :برویـد یکـی از ایـن طرحهـای اجتماعـی را بخوانیـد
ِ
طـرح جمعیـت اسـت ً
مثلا نوشـته اسـت در ایـن روسـتا ده خانـوار زندگـی میکنـد آن
نیسـت
ِ
روسـتا پنجـاه خانـوار و بعـد نتیجهگیـری میکند ».آقـای علیمحمـدی از چهارمحـال و بختیاری
اسـتان اصفهـان مطرح
اعتراضـاتِ شـدیدی را نسـبت بـه سیاسـتهای آبـی کشـور به ویـژه در
ِ
انتقـال آب کوهرنـگ همۀ آنهـا را زیر سـوال
احـداث سـه تونـل
کردنـد .ایشـان بـا اشـاره بـه
ِ
ِ
کـردن مشـکل کمبـود آب
بردنـد .بـه گفتـۀ ایشـان همـۀ ایـن تونلهـا بـه بهانـۀ بـر طـرف
ِ
زده شـد امـا هـر بـار کـه چنیـن تونلـی زده شـد میـزان زیـادی بارگذاریهـای جدیـد همچـون
کارخانـۀ ذوبآهـن و فـوالد مبارکـه و پلیاکلیـل و هـزاران هکتـار زمین کشـاورزی افزوده شـد
روسـتائیان
تشـنگی اصفهان افـزوده میشـود .این درحالی اسـت که
و هنـوز کـه هنـوز اسـت بر
ِ
ِ
چهارمحالـی که استانشـان ده درص ِد آب کشـور را داراسـت بـه اصفهان مهاجـرت کردند و خیلی
از آنهـا گرفتـا ِر عواقـب حاشیهنشـینی همچـون دستفروشـی و موادفروشـی هسـتند .در نظـر
داشـته باشـید کـه مصـرف سـرانۀ اسـتان اصفهـان  300لیتـر بـه ازای هر نفـر اسـت و اگر این
مصـرف کنتـرل میشـد نیـازی بـه زدن هیچ کـدام از این تونلهـا نبود .امـا آقـای صدرالدین با
طرح خزر-سـمنان اظهار داشـتند که دوسـتان قبل از
انتقـاد از اعتراضـات مطرحشـده نسـبت به ِ
مناسـب طـرح رویکـردی تهاجمی نسـبت بـه آن اتخاذ میکنند .بـه گفتۀ ایشـان از هفتاد
تبییـن
ِ

و هشـت هـزار میلیـارد متـر مکعـب آب خـزر فقـط قرار اسـت سـاالنه دویسـت میلیـون متر آن
ً
اصلا رقمـی نیسـت .در ضمن به جز سـه هکتـار باقی مسـیر تمام ًا از مسـیر
برداشـته شـود کـه
نفـت نـکا-ری میگـذارد و قـرار نیسـت در ایـن مسـیر درختی قطـع شـود .همچنین
خـط لولـۀ ِ
ایشـان اذعـان داشـتند کـه سیسـتم آبشـیرینکنی کـه اسـتفاده میشـود بهگونـهای اسـت که
نمـک گرفتـه شـده را بـه هیـچ وجه به دریـا برنخواهـد گرداند و از ایـن جهت هم جـای نگرانی
ِ
کنتورگـذاری زمینهای کشـاورزی در اسـتان سـمنان و
نیسـت .آقـای صدرالدیـن همچنیـن بـه
ِ
بسـتن چاههـای غیرقانونـی اشـاره کردند و گفتند سـمنان در زمینۀ اصالح کشـاورزی در کشـور
ِ
پیشـرو اسـت .آقـای زندوکیلـی معـاون اسـتاندار اسـتان سـمنان هـم افزودنـد کـه هزینـۀ طرح
هـم برعهـدۀ بخـش خصوصـی اسـت .یکـی دیگـر از حاضریـن ایـن نکته را بیـان کردنـد که از
سـی و سـه میلیـارد متـر مکعـب آب روان یـازده میلیـاردش در خوزسـتان اسـت و لـذا مجبور به
کشـاورزی
زدن سـد بودهایـم .کمااینکـه بایـد به بهبـود راندمان کشـاورزیمان هم بپردازیم و از
ِ
ِ
ً
غرقآبـی خصوصـا در خوزسـتان فاصلـه بگیریـم که خوشـبختانه ایـن امر دارد صـورت میگیرد.
انتقـال آبـی را هـم تعریف
مختلـف
ایشـان همچنیـن تأکیـد داشـتند کـه حتمـا بایـد طرحهـای
ِ
ِ
کنیـم و پیـش ببریـم .امـا دکتـر فاضلـی خطـاب به ایشـان با اشـاره بـه کتابـی نوشـتۀ فریدون
قاسـمی بزرگتریـن محقـق ایـن حـوزه در جهـان اظهـار داشـتند کـه بـا اسـتناد بـه ایـن کتـاب
انتقـال آب بـا اسـتانداردهای امروزی زیر سـوال اسـت .دکتر فاضلـی همچنین
همـۀ پروژههـای
ِ
بـر ایـن نکتـه تأکیـد داشـتند کـه اعـدادی کـه مبنـای توجیـه ایـن پروژههـا قـرار گرفته اسـت
شـفاف و دقیـق نیسـتندً .
مثلا در همیـن طـرح خزر-سـمنان کدام مشـاوری برآورد کرده اسـت
حـال حاضر آب
اسـتان تهـران در
کـه اسـتان سـمنان در  1425بایـد چهـار و نیـم برابـ ِر صنای ِع
ِ
ِ
صنعتـی مصـرف کنـد؟! وقتـی هنـوز سـند آمایش اسـتان حاضر نیسـت این اعـداد از کجـا آمده
آب بینحوضـه در سیاسـتهای
اسـت؟! امـا در پایـان دکتـر فهمـی بندهـای مربـوط بـه
انتقـال ِ
ِ
انتقال
دسـت تهیـه اسـت خوانـد کـه بـه گفتـۀ ایشـان چنیـن اسـت:
ملـی آب کشـور را کـه در
ِ
ِ
ِ
آب بینحوضـهای بـا رعایـت اثـراتِ زیسـتمحیطی ،اقتصـادی ،اجتماعـی ،فرهنگی ،سیاسـی و
بیـن
امنیتـی و بـه طـور کلـی رعایـت حقـوق ذینفعـان -1 :از نظـر مـا در وزارت نیـرو
ِ
انتقـال ِ
انتقـال آب باید کلیـۀ روشها
حوضـهای صرفـ ًا بـرای شـرب اسـت  -2 ..حوضـۀ آبریـ ِز مقصـ ِد
ِ
مصرف
اعمـال الگـوی بهینـۀ
مدیریـت منابـ ِع آب و
مدیریـت تقاضـای مصـرف و
و راهکارهـای
ِ
ِ
ِ
ِ
ارزیابـی اثـراتِ زیسـتمحیطی ،اقتصـادی ،اجتماعـی ،فرهنگـی،
آب را انجـام داده باشـد-3 ....
ِ
سیاسـی ،امنیتـی در هـر دو حوضـۀ مبـدأ و مقصـد مور ِد توجـه جدی قـرار گیرد به ویـژه حوضۀ
مبـدأ -4 ... .حوضـۀ آبریـز مبـدأ بایـد بتوانـد به صورت مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم از منافع حاصل
بنـدی آقـای فهمی
بیـان اینکـه جمع
از
ِ
ِ
انتقـال آب بـه مقصـد بهرهمنـد شـود .دکتـر فاضلـی بـا ِ
(کـه همـان معیارهای یونسـکو اسـت) فوقالعاده بود از ایشـان پرسـیدند کـه آیا ایـن معیارها در
حـال حاضـر در نظـر گرفتـه میشـود کـه پاسـخ دکتـر فهمی منفـی بود.
ِ
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