ﻧﺠﺎت اروﻣﯿﻪ را ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﯿﺮﯾﻢ !
درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﻧﻔﺲ ھﺎی آﺧﺮ را ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و طﺒﻖ آﻣﺎر وﺑﺴﺎﯾﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﺷﺮﻗﯽ اﮐﻨﻮن ﺗﻨﮫﺎ  ١٢درﺻﺪ ﺣﺠﻢ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ درﯾﺎﭼﻪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ داده ھﺎی
ھﻤﯿﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺣﺠﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ آب درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ  ٢٫٠٩ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺣﺠﻢ آب آن طﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ١٫٣١ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺳﺮﻋﺖ
ﮐﺎھﺶ آب ھﻤﯿﻨﮕﻮﻧﻪ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ،دو ﺳﺎل دﯾﮕﺮ درﯾﺎﭼﻪ ﺑﻪ طﻮر
ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺸﮏ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدم آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و درﺧﻮاﺳﺖ آﻧﮫﺎ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت اﯾﻦ »ﻣﺎدر ﻣﮑﺎن« آذرﺑﺎﯾﺠﺎن از
طﺮف رژﯾﻢ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ھﻤﻮاره ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه و ﮐﺎرھﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﯿﻤﻪ ﺟﺎن و
وﻋﺪه وﻋﯿﺪھﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﺗﻼﺷﯽ
دﻟﺴﻮزاﻧﻪ ھﻤﺮاه ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺪاﻧﻢ ﮐﺎری ھﺎی ﮔﺎھﺎ ﻋﻤﺪی ﮐﺎر را ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮگ
اروﻣﯿﻪ ،اﯾﻦ »ﻧﮕﯿﻦ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن« ﺑﺮده اﺳﺖ.
ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﺮگ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﺣﺪاﻗﻞ از ﺳﻪ دھﻪ ﭘﯿﺶ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ وﺟﻮد
ھﺸﺪارھﺎی ﻓﺮاوان ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻈﺎھﺮات ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﺮوز ﮐﺮده
اﺳﺖ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در طﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﺎری درﺧﻮر ﺑﺮای ﻧﺠﺎت درﯾﺎﭼﻪ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻋﻠﻞ ﻣﺮگ درﯾﺎﭼﻪ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ھﺎ اﯾﺠﺎد ده ھﺎ ﺳﺪ ﺑﺮ روی رودﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ و ﻧﯿﺰ
ﺣﻔﺮ ﺑﯿﺶ از  ٨٠ھﺰار ﭼﺎه ﻋﻤﯿﻖ در اﯾﻦ ﺣﻮﺿﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺣﻖ
آﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن آن اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ آب اﻧﺒﺎر ﺷﺪه در ﺳﺪھﺎ
از طﺮﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ راﻧﺖ ﺧﻮاران ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻮﯾﮋه ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ رﻓﺘﻪ و از
طﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻢ آب و ﻧﯿﺰ ﺷﯿﻮه ھﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ
آﺑﯿﺎری ﺑﻪ ھﺪر رﻓﺘﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از آب ھﺎی اﯾﻦ ﺣﻮﺿﻪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎده ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﺑﺮ روی درﯾﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻏﻠﻂ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ ھﻢ ﺧﻮردن ﮔﺮدش آب در
ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﺷﻮر وﺷﯿﺮﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ ﮔﺸﺘﻪ و ﺣﺠﻢ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺳﻄﺤﯽ آب را ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰاﯾﺶ
داده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن طﺒﻌﺘﺎ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﯿﻦ ھﺎی زﯾﺮ ﮐﺸﺖ و ﻧﯿﺰ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﮐﻼن
ﺷﮫﺮھﺎ و ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ دوﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﺷﮫﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﺣﺠﻢ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ را ﺑﻪ
ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ .ﺗﻐﯿﯿﺮات آب و ھﻮاﯾﯽ و ﮐﺎھﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺗﺸﺪﯾﺪ اوﺿﺎع آﺑﯽ داﻣﻦ زده اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﻧﺠﺎت درﯾﺎﭼﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ اول از ھﻤﻪ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم و ﻧﮫﺎدھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﻠﯽ و ﺟﮫﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺰ
ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﻧﺠﺎت اروﻣﯿﻪ ﭼﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و ﭼﻪ در ﻣﯿﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯿﺎن و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎی ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ .در اﯾﻦ راه ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻤﭙﯿﻦ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری
اﻣﻀﺎء ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺰاری آﮐﺴﯿﻮن ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﮐﻪ
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ﮐﺎﻣﻼ ﺿﺮوری اﺳﺖ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻤﯿﺘﻪ ھﺎ و اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی
ﻣﺪاﻓﻊ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﮫﺮھﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﻧﯿﺰ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﻮﯾﮋه در ﺗﮫﺮان
و ﮐﺮج و ﻧﯿﺰ دﯾﺎﺳﭙﻮراس آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ در ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﭘﺸﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪه و اداﻣﻪ ﮐﺎری آن
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮد .اﻋﺘﺮاض و روﺷﻨﮕﺮی ﺑﺨﺶ ﻣﮫﻤﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺖ وﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ!
اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ھﺎ و اﻧﺠﻤﻦ ھﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﻓﮑﺮی روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ،ﮐﺸﻮری
و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ راھﮑﺎرھﺎی روﺷﻨﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺎ
داﻣﻦ زدن ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻮﻋﯽ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻧﻈﺮی ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪ .ﺳﭙﺲ
ﺑﺮای اﺟﺮای ﭼﻨﯿﻦ راھﮑﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﺮدم را ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮده دوﻟﺖ را زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﻧﯿﺰ
ﻣﻨﺎﯾﻊ ﺧﺎرﺟﯽ را ﺳﺎزﻣﺎن دھﻨﺪ.
در ﯾﮏ ﮐﻼم ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را در ﺻﺪر ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻨﺸﺎﻧﻨﺪ و
ﻣﺒﺎرزات در اطﺮاف آن را ﺳﺎزﻣﺎن دھﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﻮازات آن ﺧﻮد ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﮫﯿﻨﻪ از آب ﭼﻪ در ﻣﻨﺎطﻖ ﺷﮫﺮی و ﭼﻪ در ﻣﻨﺎطﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﮐﺸﺎورزی در ﻣﻮرد آﺑﯿﺎری
ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ھﺎی ﻣﺪرن و ﻧﯿﺰ ﮐﺎﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻢ آب ﺑﺮ ،ﺑﺤﺚ ھﺎی داﻣﻨﻪ دار و ﻣﻔﯿﺪی را
ﺳﺎزﻣﺎن دھﻨﺪ .آﺑﯿﺎری ﻣﺪرن اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪون ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﻓﺮاھﻢ آوردن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ!
ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺟﺰ ﻧﺪاﻧﻢ ﮐﺎری و راﻧﺖ ﺧﻮاری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎری ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت و ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺧﺸﮑﯽ اروﻣﯿﻪ
ﻓﺮاھﻢ آورده اﺳﺖ .اﺳﺖ .ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ،ﻣﺮدم آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
اﺳﺖ .آن ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﮫﻢ را در دﺳﺖ ھﺎی ﺗﻮاﻧﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ!
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