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تبسیخ اًتطبس  7اسدیجْطت 1334

کوچ اجباری در سرنوشت میلیونها ایرانی !
ثحشاى آة دس ایشاى ٌَّص ثشای ثسیبسی اص اقطبس جبهقِ ثِ یک ثبٍس تجذیل ًطذُ است؛ چشا کِ ثِ ثبٍس اًجَّی اص هشدم،
ایي سشصهیي ّویطِ ثب هطکل کنآثی دستٍپٌجِ ًشم کشدُ ٍ حبال ّن ٍضـ ثحشاًی ًیست! ّویي ًگبُ تب چٌذی پیص
دس ثذًِ هذیشیتی کطَس ّن دیذُ هیضذ ٍ کسی ثبٍس ًذاضت کِ هطکل داسین .ثحج گستشدُ کشدى جوقیت تبصُ ٍ ثیطتش
ایشاًی دس فشصِّبی خبکی ایشاى ّن یکی اص ّویي استذاللّب ثَد کِ دس دٍسُّبی اخیش هغشح هیضذ .اهب حبال ثب تغییش
سٍیکشدّبی هذیشیتی کطَس ثشخی هسبئل اًذکاًذک سٍضي ضذُ ٍ ثشخی هسئَالى هتَجِ ٍخبهت اٍضبؿ ضذُ ٍ
کبسّبیی سا ثشای هذیشیت ایي ثخص ضشٍؿ کشدُاًذ.
آىعَس کِ فیسی کالًتشی ،هطبٍس هقبٍى اٍل سئیسجوَْسی دس اهَس آة ،کطبٍسصی ٍ هحیظصیست دس ایي خصَظ
هیگَیذ ،دس سبلّبی گزضتِ ٍصاست ًیشٍ جشأت افتشاف ثِ ٍاققیت سا ًذاضت؛ اهب حبال ثحشاى خطکسبلی ثِ اًذاصُای
سسیذُ کِ هسئَالى هتَجِ قْقشای کطَس ضذُاًذ ،صیشا دسحبل حبضش 70دسصذ جوقیت کطَس ثب سشاًِ صیش 300
هتشهکقت آة دس سبل صًذگی هیکٌٌذ ٍ ایي اص ًؾش استبًذاسدّبی جْبًی یقٌی سخذاد فبجقِ ثضسگ .فیسی کالًتشی کِ
ثِ تبصگی سوت هطبٍسُ اص هقبٍى اٍل دسیبفت کشدُ است ،غشٍة ضٌجِ ثِ ثٌیبد هلی اهیذ ایشاًیبى سفتِ ثَد تب دس جوـ
خجشًگبساى ،کبسضٌبسبى ٍ پظٍّطگشاى اص ّویي ٍاققیتّب ٍ ٍضـ آثی کطَس گضاسضی دقیق دّذ.
آبهایسطحیراخشککردیم
٧٩درصد 

فیسی کالًتشیٍ ،صیش کطبٍسصی دٍساى سبصًذگی دس ایي جلسِ ثب افالم آهبس تکبىدٌّذُ اص رخبیش آثی کطَس گفت :ایشاى
ثب ثْشُثشداسی اص  37دسصذ آةّبی سغحی خَد فوال توبم سٍدخبًِّبی خَد سا خطک کشدُ است ٍ دیگش آثی دس
عجیقت ثبقی ًوبًذُ است .اٍ اداهِ داد :ایي هَضَؿ ثِ هقٌبی آى است کِ اگش ثِ ّویي ٍضـ اداهِ دّین حذٍد  70دسصذ
ایشاًیبى یقٌی جوقیتی هقبدل  50هیلیَى ًفش ثشای صًذُ هبًذى ًبچبس ثِ هْبجشت اص کطَس ّستٌذ .کالًتشی ثب ثیبى ایيکِ
سشاًِ آة تجذیذپزیش کطَس ثِ  101هیلیبسد هکقت سسیذُ است.
بحرانیترینوضعخشکسالیجهاندرایران

کالًتشی ثب ثیبى ایي ًکتِ کِ دس صهیٌِ ثحشاى خطکسبلی ٍاققیتّبیی گفتِ ًطذُ یب کتوبى ضذُ است یب ثب ًبآگبّی اص
آى گزضتِاین ،گفت :هسئَالى دٍلتی تب اهشٍص ثبٍس ًذاضتٌذ کِ کطَس داسد سٍ ثِ قْقشا هیسٍد ٍ حبال هتَجِ ایي هَضَؿ
ضذُاًذ کِ کوی دیش است؛ هغبثق ثب استبًذاسدّبی جْبًی دسصذ ثْشُثشداسی اص آةّبی سغحی ًجبیذ ثیطتش اص  40دسصذ
ثبضذ .ایي دس حبلی است کِ ثیطتش کطَسّبی پیطشفتِ حذ ایذُآل ثْشُثشداسی ثشای حفؼ هٌبثـ آثی خَد سا لحبػ کشدُاًذ
کِ حذاکثش  25دسصذ ثشداضت است.
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اٍ افضٍد :تٌْب دٍ کطَس دس جْبى ٍجَد داسد کِ ثب ثْشُثشداسی ثیسٍیِ اص هٌبثـ آةّبی سغحی دس هقشض ثحشاى جذی
قشاس گشفتِاًذ ٍ آى دٍ کطَس ایشاى ٍ هصش است .ایي دس ضشایغی است کِ هیضاى ثْشُثشداسی اص آةّبی سغحی دس هصش
ثِ  46دسصذ ٍ دس ایشاى ثب اختالف فبحص ثِ  37دسصذ سسیذُ است .ثشای ایيکِ فوق فبجقِ سا ثْتش هتَجِ ضَیذ
فولکشد ثشخی اص کطَسّبی جْبى سا دس ثْشُثشداسی اص آةّبی سغحی سشصهیيضبى هشٍس هیکٌین:
طاپي  13دسصذ ،آهشیکب  21دسصذ ،چیي  23دسصذٌّ ،ذ  33دسصذ ٍ دس کطَسی هبًٌذ اسپبًیب کِ اص لحبػ اقلین ٍ
ٍیظگیّبی جغشافیبیی ثِ ایشاى ضجبّت داسد تٌْب  25دسصذ.
ٍصیش دٍلت پٌجن گفت :ایي هَضَؿ ثِ آى هقٌی است کِ حتی دس صَست ثبسش ایذُآل ٍ ًفَر آة ثِ صیش صهیي ،جبیی
ثشای رخیشُ آى ٍجَد ًذاسد ،دس ًتیجِ آة دس سغح خبک جبسی ضذُ ٍ تجخیش هیضَد .ایي هَضَؿ ضَستش ضذى خبک ٍ
اص دست سفتي حبصلخیضی آى سا ثِ دًجبل داضتِ است .دس حبل حبضش ٍضـ آثی ثشخی اص ضْشّبی ایشاى ثِ سغحی
سسیذُ است کِ آى ضْشّب اص ًؾش تقبسیف فلوی ٍ استبًذاسدّبی جْبًی ثِ «ضْش هشدُ» تقجیش هیضًَذ .ثقٌَاى هثبل
دسحبل حبضش ضبّشٍد ٍ ًیطبثَس اص ًؾش ّیذسٍلَطی ضْش هشدُ ثِ حسبة هیآیٌذ ٍ ثخص فوذُای اص ضْشستبى سفسٌجبى
ًیض ضْش هشدُ تلقی هیضَد.
٠٥میلیونایرانیبایدمهاجرتکنند

ٍصیش اسجق کطبٍسصی ثب تؤکیذ ثش ایيکِ ثحشاى خطکسبلی دس ایشاى ثِ ٍضقیتی سسیذُ است کِ حیبت ٍ توذى سشصهیي
دس هقشض تْذیذ قشاس گشفتِ است ،گفت :هغبثق ثشآٍسدّبی فلوی ،هٌبثـ کطص تؤهیي ًیبصّبی جوقیت فقلی ایشاى سا
ًذاسد ٍ دس آیٌذُ ًِ چٌذاى دٍس حذٍد  70دسصذ جوقیت ایشاى ثبیذ اص کطَس هْبجشت کٌٌذ اهب ثب ٍضـ دیپلوبسی خبسجی
ایشاى ،کذام کطَسّب حبضشًذ  40تب  50هیلیَى ایشاًی سا اسکبى دٌّذ؟!
ٍی اداهِ داد :دسحبل حبضش دس جضیشُ هبًذیل ٌّذ اداهِ سکًَت غیشهوکي ضذُ است ٍ ایي جضیشُ گبُ ٍ ثیگبُ ثِ صیش
آة هیسٍد .ایي دس ضشایغی است کِ هبًذیل تٌْب ّ300ضاس ًفش جوقیت داسد اهب دٍلت ٌّذ ثشای اًتقبل ایي جوقیت دچبس
دسدسش ضذُ است .هب چگًَِ هیخَاّین ثشای اسکبى قشیت ثِ 50هیلیَى ًفش ایشاًی چبسُاًذیطی کٌین؟
گفتندتوسعهپایدارغربزدگیاست!
کالًتشی اضتجبُّبی هذیشیتی دس دٍسُّبی گزضتِ سا ثبفج سسیذى ثِ ایي ًقغِ داًست ٍ گفت :صهبًی آهذین گفتین
سیبستگزاسیّب ثشای هٌبثـ کطَس دس ساستبی تَسقِ پبیذاس ثبضذ اهب فذُای گفتٌذ تَسقِ پبیذاس ٍ اصَل غشثی سا کٌبس
ثگزاسیذ .خَد ثٌذُ دس صهبى سیبست جوَْسی آقبی خبتوی ثِ خبًن دکتش اثتکبس ضخصب ًبهِ ًَضتن ٍ گفتن ٍاققب آة ًیست
ٍ اص لحبػ هٌبثـ آثی داسین سٍ ثِ ثحشاى هیسٍین .ایطبى ثیتَجِ ضذ ٍ گفت چٌیي چیضی ًیست! سبصهبى هحیظ صیست
دس ایشاى تب اهشٍص یک سبصهبى هشدُ ٍ تطشیفبتی ثَدُ استّ .ویي االى آقبیبى ٌَّص داسًذ دسثبسُ خَدکفبیی دس
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هحصَالت کطبٍسصی صحجت هیکٌٌذ .ثشای ًَضتي ثشًبهِ ضطن دٍثبسُ هَضَؿ خَدکفبیی سا ثِ هیبى کطیذًذ کِ هي
ثشگطتن ثِ آقبی ًَثخت گفتن تَ سا ثِ دیي ٍ ایوبًت ثگَ ایي هضخشفبت سا کٌبس ثشیضًذ.
اٍ افضٍد :ثب ایي هٌبثـ آثی هَجَد ٍ دس صَست استفبدُ اص هذسىتشیي تکٌَلَطیّبی صٌقتی ٍ دس صَست فشض هحبل
سسیذى ثِ ثْشٍُسی  1/5دسصذ تب سبل  1404تٌْب هیتَاًین ثشای  33هیلیَى ًفش غزا تَلیذ کٌین .ایي دس ضشایغی است
کِ ثْشٍُسی هب دسحبل حبضش تٌْب  0/2دسصذ است.
ٍی تؤکیذ کشد :هي حتی دس ایي صهیٌِ ثِ هقبم هقؾن سّجشی ًیض ًبهِ ًَضتن ٍ آهبس ٍ اسقبم ٍ گضاسش فلوی خذهتضبى
اسایِ دادم .گفتن اگش هیخَاّین ثِ جوقیت  150هیلیَى ًفش ثشسین قجل اص ّش چیض ثبیذ هٌبثـ آثی سا ًجبت دّین ٍ پس اص
آى تَاى تَلیذ هب دس کطبٍسصی ،تؤهیي غزا ثشای  33هیلیَى ًفش است ثشای تؤهیي غزای ثقیِ جوقیت ثبیذ ثِ ٍاسدات فکش
کشد.
هسینهکالنبرایتبدیلآبشیرینبهآبشورترازدریا!
کالًتشی ضیشیي کشدى آة سا ّوشاُ ثب ّضیٌِ ثسیبس گضافی داًست ٍ ثیبى داضت :دس ثسیبسی اص هَاسد ضیشیي کشدى آة
ضَس صشفِ اقتصبدی ًذاسد .جبلت است کِ ثذاًیذ اضتجبُّبی هذیشیتی سبلّبی گزضتِ ثبفج ضذُ است کِ هب ّضیٌِ
کالًی ثذّین ٍ آة ضیشیيهبى سا ثِ آة ضَس تجذیل کٌین آى ّن آة ضَسی کِ غلؾت ًوک آى  3/5ثشاثش غلؾت ًوک
آة دسیبی فوبى است!
ٍی افضٍد :دس سبل  51آهشیکبییّب ثِ ایشاى آهذًذ ٍ دسثبسُ پشٍطُ احذاث سذ گتًَذ پظٍّص کشدًذ .عجق گضاسش
آهشیکبییّب هحل سذ ثبیذ  14/5کیلَهتش پبییيتش اص هخضى سذ قشاس هیگشفت .فلت ایي هَضَؿ ٍجَد گٌجذّبی ًوکی
گضاسش ضذُ ثَد اهب هذیشاى ٍقت ایي گضاسشّب سا خیبًت آهشیکب ثِ ایشاى داًستٌذ ٍ سذ سا سٍی گٌجذّبی ًوکی احذاث
کشدًذ .دس آى صهبى  130هیلیبسد تَهبى ّضیٌِ ضذ تب پتَی سسی سٍی گٌجذّبی ًوکی قشاس ثگیشد اهب ثب اٍلیي آثگیشی
توبم پتَّبی سسی اص ثیي سفتِ ٍ آة ضیشیي پطت سذّب ثِ آة ضَسی تجذیل ضذ کِ غلؾت ًوک آى  3/5ثشاثش غلؾت
ًوک آة دسیبی فوبى است .حبال ایي سذ ثب هجوَؿ سشهبیِگزاسی ّ3ضاس ٍ  600هیلیبسد تَهبى فالٍُ ثش ضَس کشدى
آة ضیشیي ،سبالًِ  3/5تي ًوک ثِ اساضی خَصستبى اضبفِ هیکٌذ ٍ خبک حبصلخیض هٌغقِ سا ضَس کشدُ است.
سدسازیبیحسابوکتابرودخانههاراخشککرد
فیسی کالًتشی ّوچٌیي ثب ثشگطت ثِ فقت گفت :دس صهبى آقبی احوذیًظاد ،ثِ ایطبى افالم ضذ اضتجبُ دٍم سا اًجبم
ًذُ ٍ سذ سا آثگیشی ًکي کِ آة ضیشیي ثِ آة ضَس تجذیل ضَد اهب ایطبى کبس سا ثِ پیوبًکبس ٍاگزاس کشد تب دٍ خظ لَلِ
ثِ عَل  270کیلَهتش اص صیش سذ سد کٌٌذ .ثشای ایي کبس ّ 2ضاس ٍ  200هیلیبسد تَهبى ّضیٌِ ضذ کِ دس ًْبیت اص لَلِای
ثِ قغش یک هتش ٍ  10سبًتیهتش تٌْب  200لیتش آة خشٍجی داضتِ ثبضین .اٍ افضٍد :هطکل هب ًِتٌْب ثِ ثشداضت ثیسٍیِ
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آة هشثَط هیضَد کِ سذسبصیّبی ثیحسبة ٍ کتبة ثِ ایي هطکالت داهي صدُ است .هسئَالى هب اص سذسبصی
ثِفٌَاى سٌذ افتخبس خَد یبد هیکٌٌذ اهب اص ثس سذ سبختِ ضذُ است دیگش دس سٍدخبًِّب آثی جبسی ًویضَد .دسحبل
حبضش  42دسصذ سٍاىآةّب ثِ دلیل سذسبصی کبّص داضتِ ٍ ثِ خطک ضذى ثسیبسی اص سٍدخبًِّب هٌجش ضذُ است.
٥٠هسارمیلیاردتومانرسید
٠٥میلیاردبه 
هسینهجبراناز 
هطبٍس هقبٍى اٍل سئیسجوَْسی ثب اضبسُ ثِ ایيکِ دس ضشایظ فقلی ثشای ًجبت کطَس اص ثحشاى خطکسبلی ًیبصهٌذ
اقذاهبت فَسی ّستین ،تؤکیذ کشد :ثشای ایيکِ ثتَاًین ؽشف  5تب  6سبل آیٌذُ ثِ حبلت ًشهبل ثشسین ثبیذ سغح ثشداضت
آة اص هٌبثـهبى سا ثِ ًصف ثشسبًین ٍ کبس سا ثبیذ اص ّویي اهشٍص ضشٍؿ کٌین چشا کِ تب االى ّن دیش ضذُ است .ثبیذ
سغح ثشداضت آة اص  36هیلیبسد هتشهکقت ثِ  56هیلیبسد هتشهکقت ثشسذ .اٍ گفت :ایي هَضَؿ دسحبل حبضش ثشای هب
 20تب ّ 25ضاس هیلیبسد تَهبى ّضیٌِ داسد ایي دس صَستی است کِ دس دٍسُ خبتوی ایي هَضَؿ سا تٌْب ثب  50تب 100
هیلیبسد تَهبى ّضیٌِ هیضذ هذیشیت کشد اهب هتبسفبًِ هذیشاى کطَس تب اهشٍص ثبٍس ًذاضتٌذ کِ ثحشاى جذی است ٍ حبال
ایي هَضَؿ کنکن داسد ثیي دٍلتوشداى جب هیافتذ ٍ الجتِ ایي ّضیٌِ گضاف ّن ثشای ًجبت توذى ایشاى ٍ کطَس ضشٍسی
ٍ غیشقبثل اجتٌبة است .آةً ،فت ًیست .ثالیی کِ هب سش ًفت آٍسدین سا ًویتَاًین سش آة ثیبٍسین صیشا حیبتهبى ٍ
هَجَدیت کطَس ثِ آة ثستگی داسد.
عدهایبترسد
دولتنبایدازموضع 
کالًتشی ثب اضبسُ ثِ ایيکِ دس صهیٌِ فشٌّگسبصی آة ثب یک هطکل فوذُ هَاجِ ّستین ،گفت :ثشای اجشای
سیبستّبی ًجبتثخص آة ثبیذ جذیت داضتِ ثبضین ٍ اص ٍاکٌص فذُای ًتشسین .دسحبل حبضش هب ثٌب داسین آة
کطبٍسصی سا ثِ ًصف ثشسبًین ٍ ثشای ایي کبس ثَدجِ تؤهیي ٍ آهبدُ ضذُ است تب سْن آة کطبٍسصاى سا خشیذاسی کٌین
اهب دٍلت ًگشاى ٍاکٌص هجلس ٍ ثقیِ است .خَد ثٌذُ دس یکی دٍ سٍص گزضتِ چٌذ جلسِ خصَصی ثب آقبی چیتچیبى،
ٍصیش ًیشٍ داضتِام تب ایطبى سا تَجیِ کٌن کِ اص ٍاکٌص ًوبیٌذُّبی هجلس ًتشسذًْ .بیت ایي هَضَؿ استیضبح است اهب
ثحشاى آة دیگش ضَخیثشداس ًیست .اٍ تؤکیذ کشد :اٍلیي هصَثِ دٍلت ٍ اٍلیي ضقبس آقبی سٍحبًی دس صهبى اًتخبثبت
احیبی دسیبچِ اسٍهیِ ثَدُ است .ایطبى ثب ٍجَد آىکِ ثِ ٍفذُ خَد فول کشد ٍ ثشای خشیذ حقآثِ کطبٍسصاى ،ثَدجِ هَسد
ًیبص سا ّن کٌبس گزاضت اهب ثب اؽْبسات تٌذ دٍ سِ ًوبیٌذُ هحلی دس هجلس سشیـ فقتًطیٌی کشد .دٍلت ثبیذ ثشای
ًجبت کطَس اص ثحشاى خطکسبلی جسبست ٍ جذیت ثیطتشی ثِ خشج دّذ.
پروشههاکمسوادیم!

هنگماجرای
هطبٍس هقبٍى اٍل سئیسجوَْسی دس پبیبى ًطست ثِ پبسخگَیی ثِ خجشًگبساى ٍ حبضشاى دس جلسِ پشداخت .اٍ ثِ
پشسطی دسثبسُ احیبی ایي دسیبچِ ٍ سوتی کِ اٍ دس ایي پشٍطُ داسد ،پبسخ داد.
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«ضْشًٍذ» دس سَالی اص ّذس سفت ثَدجِ کطَس دس ًتیجِ عشحّبی کبسضٌبسی ًطذُ ٍ اصجولِ عشح احذاث هیبىگزس
ضْیذ کالًتشی دسیبچِ اسٍهیِ پشسیذ تب کالًتشی تَضیح دّذ :دس صهبى احذاث هیبىگزس ضْیذ کالًتشی دسیبچِ اسٍهیِ،
عشح کبسضٌبسی ضذ ٍ هغبلقبت ثِ دسستی اًجبم گشفت؛ عجق هغبلقبت اًجبم ضذُ ثٌب ضذ دس  3/5کیلَهتشی غشة دسیبچِ
کِ  33/7دسصذ جشیبى آة اص آى هٌغقِ هیگزسد ،پل دیگشی احذاث ضَد اهب آى پل سا حزف کشدًذ.
ٍی افضٍد :هطکل هب ایي است کِ صهبى اجشای پشٍطُّب یب کنسَاد ّستین یب اتفبقبت سا پیصثیٌی ًویکٌین یب ًؾش
کبسضٌبسی سا ثبٍس ًذاسین .هجوَؿ ایي فشٌّگ هذیشیتی ثبفج هیضَد ثَدجِّبی فوشاًی کطَس ّذس سٍد.
کالًتشی ّوچٌیي دس پبسخ ثِ پشسص دیگش هجٌی ثش عشح خشیذ آة ضیشیي اص کطَسّبی ّوسبیِ گفت :ایي عشح
غیشقبثل اجشاست صیشا فوذتب ّوسبیگبى هب هٌبثـ کبفی ثشای صبدسات آة ضیشیي سا دس اختیبس ًذاسًذ ،دس ایي صهیٌِ ثب چٌذ
کطَس ًیض هزاکشُ ضذُ اهب ًتیجِ ثخص ًجَدُ است .ثِفٌَاى هثبل تبجیکستبى افالم کشد آثی ثشای صبدسات ًذاسد ٍ
جوَْسی آرسثبیجبى ًیض حبضش ضذ سبالًِ  150تب  250هیلیَى هتشهکقت آة ثِ ایشاى اًتقبل دّذ آى ّن ثشای هذت
هحذٍد کِ ثب ّضیٌِّبی سٌگیي حولًٍقل ٍ هیضاى ًبچیض تَافق ضذُ ،ایي عشح تَجیِ اقتصبدی کبفی ًذاسد.
هٌجـ :ضْشًٍذ ٍ اًتخبة
اعالفبت ثیطتش:
www.arashsaedi.com/iran-water-crisis
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