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امــا ایــن چیزهایی کــه گفتید ربطــی بــه وظایف شــما ندارد
ومربــوطبــهزمــانبحراناســت.پرســشمــناینبــودکه
ط زیســت به عنوان یک دســتگاه حاکمیتی و
ســازمان محی 
نظارتــیبرایپیشــگیریازبیابانزاییوتخریبســرزمینو
البته پیگیــری نحوه درمــان ریزگردها چه کرده اســت؟ برای
احیای آن  350هزار هکتار کانونهای بحرانی خوزســتان که
 80درصدشتاالبخشــکشــدهاســتچهکردید؟وچرااز
دولت نمیخواهیــد که همین بودجــه ناچیز را کــه وعده دو
ســالپیشاشبودهبرایتثبیت25هزارهکتارازکانونهای
فوقبحرانیخوزستانتخصیصدهد؟
بله پیشــگیری وظیفه ماســت ،اجازه بدیــد توضیح میدهم.
خب ما کانونها را شناســایی کردیم و نخستین کار ما مقابله با آن
فوق بحرانیهاســت ضمن اینکه در نتیجه تغییر اقلیم بخشی از
ایــن کانونهای بحرانی در جنوب اســتان تبدیل بــه فوق بحرانی
هم شــد .امــا اخیراًبرخــی از کانونهــای فوق بحرانی کشــور مثل
جازموریان در اثر سیالب و بارندگی موقتاً آبگیری شد.
خانمدکترچــراباوجودابالغدولتبهوزارتنیرومبنیبراینکه
حقابــه تاالبهــا بعــد از
شربدراولویتقرارگیرد
اما شــما حقابه تاالبها را
ازوزارتنیــرونمیگیریــد
تاجلویتشــدیدریزگردها
گرفته شــود؟ در عمل این
مصوبه اجرا نشده و عمالً
اولویت شــرب ،کشاورزی
و بعد هم صنعت اســت
و تاالب هم ســهمی ندارد
مگــر از الطــاف الهــی و
باران؟!
توضیح میدهــم ببینید در
مورد هورالعظیم در خوزستان
اتفاقی که افتاد این بود که ما در
ســال  83و  84با طرح اکتشاف
نفت در هورالعظیم به صورت
مشــروط موافقت کردیم .البته
اول ســختگیرانه عمــل کردیم
و موافقــت ندادیم چون تاالب
بــود اما گفتند چــون عراق دارد
از این ذخایر مشــترک استفاده
میکند و ثروت کشــور از دســت
مــیرود لــذا موافقــت کردیــم
و یکــی از شــروط مــا ایــن بــود
که تــاالب بــه هیــچ وجــه نباید
خشک شــود و ارزیابی هم شد.
بعــد در دولــت بعــد شــرکت
نفت اقــدام بــه ایجــاد دایک و
جاده کشــیهای متعــدد کرد و
تاالب خشک شد .سال  92که ما آمدیم دیدیم هورالعظیم کامل
خشــک اســت .به آقای زنگنه ســریعاً اعالم کردیم که باید حقابه
تــاالب تأمین شــود و به وزیــر نیرو هــم گفتیم .آقــای چیتچیان
گفــت ما حقابه تاالب را میدهیم و شــما باید مســیرهای ورودی
آب را باز کنید و بعد از آن مدتها کشــمکش داشــتیم .چون وزیر
نفــت و معاونــش دســتور داده بودند امــا در عمــل زیرمجموعه
ایشــان زیربــار نمیرفتنــد .آن زمــان آقای جــوادی معــاون وزیر
نفت بود ایشــان آخر خــودش رفت روی این دایکها نشســت تا
مســیر آب را شــرکت مربوطه باز کند و تهدید کرد که اگر مســیر باز
نشود از روشهای دیگر استفاده میکند ،تا نهایتاً دایکها باز شد
و از آن موقــع بــا حقابههایی کــه از کرخه برای تاالب تأمین شــد و
بارندگیهای خوبی که پارســال داشــتیم آب وارد تاالب شــد االن
به حوضچههای  6و  7هم تقریباً آب رســیده و تصاویر ماهوارهای
رونــد آبگیــری را در ســطحی معــادل  70درصد نشــان میدهد.
پارســال هم من رفتم بازدید کردم و به اتفاق  5-4نفر از معاونان
وزیــران قایق ما هم چپ شــد و ارتفاع آب هم بــه حدی بود که ما
داشــتیم غرق میشدیم .آن قســمت که ما بودیم نزدیک دایک
مــرزی ایران و عراق ارتفاع آب حدود  3متــر بود و اتفاقاً پر از الک
پشــتهای فراتی بــود و شــاید یکی از دالیلــی هم که نجــات پیدا
کردیــم دعای همین الک پشــتها بــود (با خنــده) ،چون قبلش

وقتی داشتیم با پای پیاده از دایک مرزی بازدید میکردیم متوجه
شدیم که این طفلکیها از آب خارج شده و میآمدند باالی دایک
و گیــر میافتنــد و مــن به همــه گفتــم هرکس هر چی الک پشــت
دســتش میرســد ،برداشــته و بیندازد داخل آب ،چون از شــدت
گرمای تابستان در خشکی داشتند میمردند و بعد گفتم احتماالً
دعای همینها ما را از غرق شدن نجات داد (با خنده) ،متأسفانه
مســأله هورالعظیــم در اســتان خیلی سیاســی شــد و تعــدادی از
نمایندههــای مخالف دولت مدعی شــدند کــه هورالعظیم هنوز
خشک است.
شــایدبهخاطراینکهتصاویرموجودحکایتازخشــکیدگی
بخشهایوسیعوآبگیریمحدودهکمیداشت؟
نــه ایــن طــور نیســت ،تصاویــر ماهــوارهای موجــود اســت.
صدا و ســیمای استان هم فیلم خوبی تهیه کرد که این حقیقت را
نشان میدهد .در مورد شادگان هم یک مشکل داشتیم یعنی در
اثر یک سری اتفاقات حقابه تاالب خیلی آسیب دید.
منظورتانسدسازیهایدهه70واوایلدهه80است؟
خیلــی از عوامل ،لــذا آمدیم کشــت و صنعت نیشــکر را وادار
کردیــم کــه زهابــش را بــه
ســمت کاهــش شــوری
در مورد
هدایت کنند و گزارشی هم
که به مــا دادند گفتند اصالً
هورالعظیم
از ســم اســتفاده نمیکنیم
در خوزستان اتفاقی
مگــر یک مقــدار خیلی کم
که افتاد این بود
قــارچ کش و ما هــم گفتیم
که ما در سال  83و 84
پســاب را بعــد از تصفیه به
با طرح اکتشاف نفت
ســمت شــادگان هدایــت
در هورالعظیم
کنید.
به صورت مشروط
ولی ایــن کار شــما در دولت
موافقت کردیم .البته
هشــتم بــه منابــع آبــزی
آســیب زد .حــاال اینکــه
اول سختگیرانه
آنهــا مدعــی شــدند از ســم
عمل کردیم و
اســتفاده نمیکنند شما هم
موافقت ندادیم
پذیرفتید؟
چون تاالب بود
نه انــدازه گیریهای ما
عراق
اما گفتند چون
هــم در یک برهــهای این را
دارد از این
تأییــد کــرد که پسابشــان
ذخایر مشترک
آلودگی ندارد .حداقل این
آب از هیچی بهتر است اما
استفاده میکند
بعد از آنکه مصوبه حقابه
و ثروت کشور از دست
تاالبها در دو سال گذشته
میرود لذا موافقت
اعــام شــد بــرای دو دوره،
کردیم و یکی از شروط
یکبار  200میلیون و بار بعد
ما این بود که تاالب
 300میلیــون مترمکعــب
به هیچ وجه
حقابه رهاســازی شده هم
نباید خشک شود
بــرای تــاالب رســید .یــک
اتفــاق دیگر هــم افتــاد که
با نیشــکر صحبــت کردیم
گفتیم شــما که همیشه خاک شویی و پســاب ندارید ،در ماههایی
که پساب ندارید از کارون آب را به شادگان پمپ کنید تا جبران آن
رودخانههایی شــود که بسته شــده یا رویش جاده کشیده شده که
پارســال  90میلیون و امسال  120میلیون مترمکعب آب به تاالب
دادند.
االنوسعتحوضهآبگیرتاالبچقدراست؟
بیش از  350هزار هکتار است.
امااینمســاحتکلتــاالبقبلازخشــکیدگیاشبودهنه
االن،ضمــناینکهایــنحجمآبدربرابراینوســعتعمالً
هیچاســتوبرایهمینشــادگانهمبهیکــیازکانونهای
بحرانخوزستانتبدیلشدهاست.
بلــه االن وســعت تــاالب کمتــر از ایــن رقــم اســت و هنــوز
بخشهایش خشــک اســت ولی یــک کار خوبی داریــم میکنیم
کــه یک کانالــی را از کارون ایجاد کــرده تا برای تــاالب آب بیاوریم
که مطالعاتش هم انجام شــده و ان شــاءاهلل برای خرداد سال 96
افتتاح میشود.
خانــمدکتربهنظرشــماآیادولتبهایندرجهازباوررســیده
کــهدرککندوضعیتخوزســتانبســیاربحرانیاســتکه
حداقلاعتبــاراتمصوببرایمقابلهباکانونهایریزگردرا
اختصاصدهد؟چونماکمترینتغییراترادرسیاســتها

وبرنامههــایدولــتشــاهدیموهمچنانشــاهدپروژههای
متعددانتقالآبازسرشاخههایکارونهستیم.
ط زیســت بــه هیــچ کــدام از ایــن
مــا هنــوز در ســازمان محیــ 
پروژههــای انتقــال آب مجوز ندادیــم و با بســیاری از ارزیابیهای
ســدها مخالفت کــرده و رد کردیم .از طرف دیگــر دولت هروقت
وضــع اعتباراتــش خوب بــود تخصیصهــای خوبی داشــت من
فکر میکنم سه میلیارد تومان پارســال دادیم به خوزستان برای
خرید تجهیزات و تکمیل مطالعات.
سهمیلیاردتومانکهرقمینیست،بعدهمتجربهنشانداده
بسیاری از ســدها و پروژههای انتقال آب بدون مجوز سازمان
هماجراییشدهاستچونسازمانقدرتاجراییندارد.
نه این طور نیست ما االن انتقال آب چغاخور را متوقف کردیم
پــس قدرت داریم! اما امســال دولــت هنوز هیچــی از اعتبارات را
تخصیص نــداده که این هم خاص همه دستگاههاســت نه فقط
ط زیســت ولی در اســتان به صورت نســبی تالشهایی شده
محی 
اســت .دو هفته قبــل هم که آن بحــران در خوزســتان بوجود آمد
رئیس جمهــوری برای تثبیت آن  20هزار هکتــار کانونهای فوق
بحرانی به سازمان جنگلها دستور داد که برنامهریزی کند.
برنامهکههست،دولتاگرپولبدهدبرنامهاجرامیشود.
االن آقای حجتی با آقــای جهانگیری دارند برای این موضوع
فکر میکنند و چندین جلســه هم برای این کار برگزار شــده و وزیر
جهاد گفتند مشکل حل میشود! اما شما به این هم توجه داشته
باشــید که مجموعه ای از عوامل باعث تشــدید بحران خوزستان
شده و بارندگی هم بسیار کاهش یافته است.
بارندگیجایخود،اماکارشناســانکهحتیبرخیمسئوالن
هــم میگوینــد سدســازیها علــت عمــده بحــران امــروز
خوزســتاناســت.چراشــمااینرانادیدهمیگیریدوعمدتاً
یا به کانونهای خارجی اشــاره میکنید یــا کاهش بارندگی؟
حال آنکــه ســازمان جنگلهــا صراحتــاًعلــت بحرانهای
اخیرخوزســتانراکانونهــایداخلیاســتانوعلتشراهم
سدسازیهامیداند.
بلــه امــا ایــن کاهــش بارندگی ،خشــکی خــاک را هم تشــدید
میکند و بادهای جنوبی که میوزد شرایط بحرانی میشود.
طزیستچندمیدهید؟
نمرهدولتیازدهمرادربخشمحی 
کار خیلی سختی است ولی سؤال خوبی است .فکر میکنم در
مقایســه با شــرایط و گرفتاریهایی که دولت به لحاظ اقتصادی و
اشــتغال و مســائل اجتماعی و بحث تحریم و برجام و فشارهای
سیاسی که داشتیم....
اینهاکههمیشهدرهمهدولتهابوده؟
نه دیگه ،دولت احمدی نژاد رشــد اقتصــادی  7درصد و تورم
 11 -10درصد دولت قبلی را تحویل گرفت و وقتی دولت را تحویل
داد رشــد اقتصــادیاش منفی  4درصد و تــورم  40درصد تحویل
آقای روحانی داد و این بدترین شرایط را برای دولت فعلی ایجاد
کرد .بدون شک بدترین دولت از نظر وضعیتی که تحویل گرفت،
ط زیست هم همین
دولت آقای روحانی بوده اســت و وضع محی 
بود .با این تفاسیر من نمره قبولی به دولت میدهم.
خبنمره10همنمرهقبولیاست.شماچندمیدهید؟
نــه خیلی بیشــتر نمــره میدهم ،مثــاً  16تا  17ولــی  20قطعاً
نمیدهم چون هنوز خیلــی کار داریم .برای اینکه اعضای دولت
هر کــدام در بخشهای خودشــان خیلــی کار کردند؛ چــون آقای
روحانی با جرأت آمد جلو و همان نخســتین جلســه هیأت دولت
را به بحث ارومیه اختصاص داد.
طزیستچهکاریکردند؟
وزیرانکابینهبرایمحی 
وزیر نیرو میتوانســت حقابه تاالبها را در بدترین ســالهای
خشکســالی ندهد اما رسماً تعیین و بعد هم ابالغ کرد حاال اینکه
چقدر محقق شد من کاری ندارم ولی باالخره یک بخشی دادند.
بهترین کار آقای زنگنه هم حذف بنزین پتروشیمی بود.
طزیستدادید؟
بهخاطرهمینبهایشانجایزهملیمحی 
به خاطر همین یک کار و حذف ســرطان از شــهرهای ما .آقای
حجتی هم در اصالح الگوی کشاورزی کار کردند.
ولــیممنوعیــتکشــتبرنجدر 15اســتانکشــوربــهرغم
مصوبهوزارتخانههنوزنادیدهگرفتهمیشود؟
بله ولی خیلی کارهای خوب دیگری هم شده است.
وزیرصنعتهمنمرهقبولیمیگیرد؟
بلــه چــون باالخــره اســتاندارد خودروهــا و موتورســیکلتها
بعد از  8-7ســال مقاومــت خودروســازها ارتقا یافــت .وزیر راه و
شهرسازی هم در توقف بلندمرتبهسازی در تهران موفق بودند.
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