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ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻃﺒﺎ
ﺳﻮال اﯾﻨﺴﺖ آﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ آرد و ﻧﺎن داﺧﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ؟
آﻧﻬﻤﻪ ﺷﻌﺎر ﺧﻮدﮐﻔﺎﺋﯽ ﮔﻨﺪم ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل ﻫﻢ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﯿﺪ آﯾﺎ
دﯾﮕﺮ ﺟﺎﺋﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ دارد؟ در ﺟﻬﺖ ﺧﻮدﮐﻔﺎﺋﯽ ﮔﻨﺪم ﺑﺴﯿﺎری از زﻣﯿﻦ
ﻫﺎی دﯾﻢ ﺑﺎ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻫﺎی آﺑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮔﻨﺪم در آن زﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد.
آﻗﺎی ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻓﺎﺿﻠﯽ دﺑﯿﺮ اﺟﺮای ﻃﺮح و ﺗﻌﺎدل ﺑﺨﺸﯽ آب ﻫﺎی
زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﯾﺮان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ دﺳﺖ ﮐﻢ  ۳۰۰دﺷﺖ اﯾﺮان از ﻣﺠﻤﻮع  ۶۰۹دﺷﺖ
دﭼﺎر ﭘﺪﯾﺪه ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روی ﺑﻘﯿﻪ دﺷﺖ ﻫﺎ
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی  %۸۰دﺷﺖ ﻫﺎی اﯾﺮان دﭼﺎر ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ و
ﻓﺮوﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﺸﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﮔﺮ روﻧﺪ ﻣﺼﺮف آب
ﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﯽ آﺑﺨﻮان ﻫﺎی دﺷﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺟﺬب آب
ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ و در  ۲۰ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﻪ آﺑﯽ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
و ﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﺧﻮراک ﻣﺮدم.
ﻃﺒﻌﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم در اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎزﻫﻢ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ واردات آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد و ﻣﺮدم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ

ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
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ﺟﺎی ﺗﺎﺳﻒ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻋﻢ از ﻣﺠﻠﺴﯿﺎن ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ،دوﻟﺖ
ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ و ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺠﺎی آﻧﮑﻪ در ﻓﮑﺮ ﻧﺠﺎت ﮐﺸﻮر از ﺗﺨﺮﯾﺐ و آﯾﻨﺪه
ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎرﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ روﺑﻨﺎﺋﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﺻﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻞ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .واﻗﻌﺎ آﯾﻨﺪه اﯾﺮان ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد؟ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﻓﺮض رﻓﻊ ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﻃﺮاف ﮐﺸﻮر ،رﻓﻊ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و دﯾﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺧﻨﺜﯽ
ﺷﺪن ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر از داﺧﻞ ﻓﺮو ﺑﭙﺎﺷﺪ و ﻣﺸﮑﻼت
زﯾﺮﺑﻨﺎﺋﯽ داﺧﻠﯽ و ﺑﺤﺮان ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻮد را ﻋﯿﺎن ﺳﺎزد ) ﮐﻪ
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺪﮐﯽ در ﻣﺤﺎق( ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ ﺟﺎی
ﺗﺎﺳﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺘﯽ در ﮐﻼم ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮر و ﺑﯿﺎن
ﻧﮕﺮاﻧﯽ از آﯾﻨﺪه و ﭘﯽ ﮔﯿﺮی رﻓﻊ ﯾﺎ ﺗﻮﻗﻒ آن ﺟﺎﺋﯽ ﻧﺪارد وﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ آن ﺣﺮف ﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮﺋﯽ ﻣﯽ زﻧﺪ ﻫﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ در
ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ دﻟﺴﻮزان ﮐﺸﻮر و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آب و ﺧﺎک ﻧﺪارد .ﺑﻘﻮل
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ » اﯾﻦ ﺗﺬﻫﺒﻮن« ؟

