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زﻧﮓ ﺧﻄﺮ آب اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﺻﺪا در آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان و ﻫﻢ
ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان .ﮐﺸﺎورزان دﯾﮕﺮ آﺑﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﺖ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ و
ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺷﺮب  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻣﺎ و اﮔﺮﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻧﯿﺰ ﺟﻤﻌﯽ از ﮐﺸﺎورزان ﺷﺮق و ﻏﺮب
اﺻﻔﻬﺎن در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ »ﺗﺪاوم ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪن ﺣﻖآﺑﻪ« در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻞ ﺧﻮاﺟﻮ
در اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ در ﻣﯿﺎن ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺷﺪﯾﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﺑﺮﮔـﺰار ﺷـﺪ و ﮔـﺰارش ﻫـﺎﯾﯽ از درﮔﯿـﺮی ﻣﯿـﺎن ﻣـﺎﻣﻮران ﺣﮑـﻮﻣﺖ و
ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ در ﺣﺎﻟﯽ در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﮐﺎﻣﺮان،
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺻﻔﻬﺎن در ﻧﻄﻖ ﻣﯿﺎن دﺳﺘﻮر ﺧﻮد در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ:
»اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ آن رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
اﺻﻔﻬﺎن آﺗﺶ زﯾﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ اﺳﺖ .ﮐﺸﺎورزان ﺟﻠﻮی ﺷﻤﺎ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ،در
آﯾﻨﺪه ﻫﺮ ﺧﻄﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﮔﺮدن آﻗﺎی ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ و دوﻟﺖ اﺳﺖ .ﺷﮑﻢ ﮔﺮﺳﻨﻪ
اﯾﻤﺎن ﻧﺪارد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد و ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ آﺑﻪ ﻫﻢ اﺟﺮاﯾﯽ
ﺷﻮد«.
اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر اﻣﯿﻨﯽ ،دﺑﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺸﺎورزی اﺻﻔﻬﺎن در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ
اﯾﺴﻨﺎ ﮔﻔﺖ» :ﮐﺸﺎورزان ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﻖآﺑﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺎلﻫﺎ
زﻣﺎن ﺑﺮد ﺗﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﮐﺸﺎورزان در ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺘﺒﻠﻮر
ﺷﻮد؛ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ از ﺳﺎل  ۹۲ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺑﻨﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﺎت
اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺳﺘﺎد اﺣﯿﺎی زاﯾﻨﺪه رود ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او »ﻣﻌﺎون ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری اﺻﻔﻬﺎن ،ﮐﺸﺎورزان را
ﺑﻪ آراﻣﺶ دﻋﻮت ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﮔﻮﯾﺎ از اﻗﺪام ﻣﻮﺛﺮ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ آب
ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری و ﯾﺰد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد و

ﮐﺸﺎورزان از ﺣﻖ آﺑﻪ ﺧﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﯽﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ .ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ زاﯾﻨﺪه رود در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۵آذر ﻣﺎه ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در
ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن روان آﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺪ زاﯾﻨﺪه رود ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ«.

ﮐﺸﺎورزان ورزﻧﻪای ﮔﻠﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۶و  ،۹۷آﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان
داده ﻧﺸﺪ و ﺗﻠﻨﺒﺎر ﺷﺪن وامﻫﺎ ،ﻧﺒﻮد آب ،ﺗﻮرم و ﮔﺮاﻧﯽ ،ﻣﺸﮑﻼت
ﮐﺸﺎورزان را ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮔﻠﻪ و اﻋﺘﺮاض روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ورزﻧﻪای ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺑﻮده ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺪﻋﯽاﻧﺪ زﻣﯿﻦﻫﺎی زراﻋﯽ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ ورزﻧﻪایﻫﺎ
ﺣﺎﻻ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل  ۹۷ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎ
و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺷﺮق اﺻﻔﻬﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺸﺎورزان و ﺗﺮاﮐﺘﻮرداران ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻋﺘﺮاض آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ وﻋﺪه ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺎری ﺷﺪن آب زاﯾﻨﺪه
رود در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎدی از ﮐﺸﺎورزان ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺸﺎورزان ورزﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻖآﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﻃﺮح
اﻧﺘﻘﺎل آب اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﯾﺰد ﺑﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺻﺮف ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﯾﺰد ﻣﯽﺷﻮد و
ﻧﻪ آب ﺷﺮق .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﯾﺰد ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ  ۹۶درﺻﺪ از آب
اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺻﺮف آب ﺷﺮب ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﯾﺰد ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ  ۴درﺻﺪ آن ﻣﺼﺮف
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای دارد.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻃﺎﻟﺒﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﯾﺰد ﻫﻢ اﻣﺮوز در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ در
ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران درﺑﺎره اﺧﺘﻼﻓﺎت اﺧﯿﺮ دو اﺳﺘﺎن ﯾﺰد و اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﺮب دو اﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ» :آﺑﯽ ﮐﻪ از اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﯾﺰد
ﻣﯽآﯾﺪ ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎز آب ﺷﺮب اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﻻن ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  ۵۰ﻣﯿﻠﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب ﺑﻪ اﺳﺘﺎن
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺎ  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﯾﺰد ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻗﻄﺮه آب ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ«.

