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«شرق» از تعطیلی صادرات و رکود بازار فرش دستباف در استان کردستان گزارش می دهد

تاراج فرش کردستان
برخی کشورهای منطقه فرش بیجار را با نازل ترین کیفیت تولید و به کشورهای دیگر قالب می کنند

شیروان یاری: صنعت فرش دستباف که به گفته کارشناسان قدمتی بیش از ۴۰۰ سال در شهر سنندج دارد، این روزها غریب و مهجور مانده است و کم کم این هنر زیبای اصیل و مخلوق انگشتان گره زن 
نقش و نگارهای دلربا و ســحرآمیز در نقاب تاریخ فرومی رود. هرچند فرهنگ و سبک هنر قالی بافی یا به اصطالح محلی «ته ون» ریشــه در زندگی مردمان ُکردزبان شهری و روستایی دارد، اما بسته به 
شرایط منطقه و استان ها، فرایند تولید و بافت فرش در سبک، ساختار و فرم زیبایی شناسی تفاوت دارد. سنندجی ها به سبک «سنه ایی» بیجاری ها به سبک فرش بیجار از قدیم االیام هنر آفرینی کرده اند؛ 
تفاوت این ســبک فرش بافی در طرح نقشه، ابعاد و تعداد گروه های شــاغل در صنعت فرش مؤثر است، اما در ترکیب بندی، نقش و نگاره های زیبای فرش، تولیدکنندگان هریک از مناطق آفرینشگر و 
متبحر بوده اند. چیزی که امروز اسباب نگرانی است، دوری خانوارهای قالی باف از فرش بافی و رها کردن دار قالی در ُکنج انبارهاست. در سال های گذشته پخش صدای موسیقی قالی بافان در کوچه های 
تنگ و باریک و هارمونی صدای قالب ها و دفه زنی همراه با قهقهه مستانه اما غمناک پسران و دختران نشسته بر نیمکت یا الوار تخته قالی صفای داشت؛ اما امروز از صدها کوچه نیز بگذرید این فرهنگ 

مشارکت گروهی به چشم و گوش نمی آید.

صادرات فرش تعطیل است
مدیرعامل اتحادیه فرش روستایی اســتان کردستان از وضعیت 
اسفناک صنعت فرش دســتباف در استان انتقاد کرد و معتقد است 
خزان گلستان قالی در کردستان مشهود است و فرش جزء برنامه های 
مســئوالن متولی دولتی نیســت. «عبداهللا فتحی» از رکود بی سابقه 
صادرات فرش دســتباف در ۲۰ سال گذشــته خبر داد و به صراحت 
اعالم کرد صادرات فرش دستباف کرستان از ۶۰۰ میلیون دالر در سال 
۷۵ به ۶۵ میلیون دالر در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته که این نمودار نزولی 
فاجعه اســت. به اعتقاد این مقام مســئول فرش دستباف روستایی 
در کردســتان، واگذاری مدیریت فرش از جهاد کشــاورزی به وزارت 
صمت جدید و بازرگانی قدیم تیشه به ریشه فرش دستباف زد و کمر 
ایــن صنعت مهم که بعد از نفت مقام دوم صادرات به کشــورهای 
خارومیانه و اروپا را داشت، شکست. آن گونه که عبداهللا فتحی گزارش 
داد، هم اکنون کشــورهای هند، پاکســتان، افغانستان و نپال صنعت 
فرش دستباف ایران را با کیفیتی نامرغوب تولید و بازار جهان را قبضه 
کرده اند و ما اینجا از دور فقط نظاره گر این فاجعه هستیم. او با اعالم 
اینکه سال هاست نمایندگی فرش دستباف ایران در هامبورگ تعطیل 
شــده است، افزود: هندوستانی ها همان فرش سبک بیجار ایران را با 
نازل ترین کیفیت کپی و تولید کرده و به آمریکایی ها قالب می کنند. به 
گفته او از مجموع ۱۰ هزار بافنده فرش دســتباف روستایی در استان 
کردســتان، تنها حــدود ۲۰ درصد از این افراد بیمه صندوق عشــایر 
روستایی هســتند که به دلیل عدم صدور دفترچه درمانی، بافندگان 

از این نوع بیمــه به مثابه بیمه تأمین اجتماعی اســتقبال نمی کنند. 
فتحی می گوید: ســازمان بیمه تأمین که تنها حامــی و چتر ایمن بر 
ســر صنعت فرش دستباف بود، به بهانه مقروض بودن دولت به این 
ســازمان یارانه بیمه قالی بافان را قطع و سامانه ثبت نام بیمه تأمین 
اجتماعی فرش بافان را مســدود کرد که این جفای نابخشــودنی در 
صنعت فرش دستباف ایران است. به اعتقاد او با این مشکالت عدیده، 
دیگر امیدی به احیای مجدد صنعت فرش دستباف در کشور و به ویژه 
استان کردســتان نیست؛ چون بافندگان روســتایی هر روز با طرحی 
غیرکارشناسی از سوی مقامات دستگاه متولی فرش مواجه می شوند. 
واگذاری طــرح صــدور کارت قالی بافی از اتحادیه فرش دســتباف 
روستایی به اتحادیه صنف فرش فروشان غیرکارشناسی ترین تصمیم 
از دیدگاه عبداهللا فتحی اســت که مابازای صدور هر کارت قالی بافی 
۵۰۰ هزار ریال از بافنده فقیر روســتایی دریافت می شود که این ظلم 
عینی اســت؛ چون هزینــه هر کارت نهایت صد هزار ریال اســت. او 
این رفتار را بی حرمتی به بافندگان فرش دســتباف روســتایی عنوان 
می کند و می گوید: در زمان مدیرت جهاد سازندگی قدیم و کشاورزی 
امروز، اعتبار ویژه بقا و بهداشــت روستایی در روستاها برای دلگرمی 
بافندگان داشــتیم که حاال این طرح نه تنها تعطیل بلکه یک بافنده 
پیرزن روستایی را از روستا های دورافتاده برای کارت قالی بافی یا بیمه 
به شهر می کشانند، درحالی که این خدمات را باید مسئوالن مستقیم 
در آبادی ها انجام دهند. او بر تدوین شناســنامه فرش دســتباف در 
کردستان و مقابله با واسطه گران و دالالن فرش دستباف تأکید کرد و 

گفت: درحال حاضر قیمت هر متر فرش گل فرنگ سنندج ۵۰ میلیون 
ریال و ســبک بیجار صد میلیون ریال اســت و تولید فرش صادراتی 

تک پود سنه – جقه به دلیل نبود صادرات تعطیل شده است.
تحریم بهانه است

کارشــناس ارشــد فرش دســتباف تحریم را بهانه ای بــرای فرار 
از مســئولیت می دانــد و معتقد اســت که اگر فرش های دســتباف 
منحصر به فرد متناســب با طراح و نقشــه های قدیمــی و اصیل در 
کردستان تولید شود، بدون شــک می توان دوباره بازار صادرات فرش 
را احیــا کرد و هرگز تحریم نمی تواند جلــودار این هنر ناب کردها در 
جهان باشــد. «بهار رازانی» با اشاره به قدمت تاریخی فرش دستباف 
در کردستان افزود: بررسی های علمی نشان می دهد در زمان صفویه 
کارگاه تولید فرش در کردســتان داشــته ایم و در آن زمان فرش های 
دستباف کردســتان به عنوان خراج به پادشاهان ایرانی داده می شد. 
او با اعالم اینکه تاریخ فرش در کردســتان به قبل از دوران صفوی ها 
نیز برمی گردد، به ســه سبک مهم ســنه، بیجار و ایلیاتی یا عشایری 
اشاره می کند و از اینکه هم اکنون سبک ایلیاتی یا عشایری به کلی در 
کردســتان نابود شده است، افسوس می خورد. به گفته رازانی، فرش 
سبک ایلیاتی یا عشــایری ذهنی بافت بوده و بیشتر نمادی از زندگی 
عشــایر در متن فرش ها نمود پیدا می کرده که به لحاظ مردم شناسی 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این کارشناس ارشد فرش با تأسف 
از نابودی کامل سبک های ســماوری، کله  روسی و قه ره چی (کولی) 
سخن گفت و افزود: شکل بافت سبک فرش های کولی ها از راست به 

چپ فرق می کرد و به نوعی می توان به آن سبک ناتورالیسم اطالق 
کــرد. به گفته او در فرش های ذهنی بافت کولی ها زندگی عشــایری 
معنا داشت و فرایند ییالق و قشالق با نقش و نگارهای قوچ و میش، 
عروســی فرزندان و طبیعت سرسبز روایت می شــده است و اگر زن 
بافنده به هنگام عروســی دخترش شاد بوده، شــادی و اگر غمگین 
بوده، غم و اندوه در متون فرش نقش و نگار یافته اســت. او این نوع 
فرش های ذهنی بافت را در تاریخ شــفاهی زندگی مردمان عشــایر و 
ایلیاتی مهم توصیف می کند و می گوید: بدون شک باز  احیای این نوع 
سبک منحصربه فرد می تواند چشم و دل خارجی ها را مجذوب خود 
کند. رازانی به یک ســبک منحصربه فرد گل وکیلی مختص به نســل 
خانواده اصیل و ســرمایه دار وکیلی ها در سنندج قریب به ۲۰۰ سال 
قبل اشــاره می کند و می گوید در آن زمان خانواده وکیلی ها به دلیل 
متمول بودن طرح گل وکیلی را به چند بافنده می دهند که مختص آن 
خانواده ببافند که هنوز این طرح با شناسنامه و شجره نامه وکیلی ها 
پیوند خورده است که در تحلیل فرش شناسی در جهان بی نظیر است. 
به گزارش این کارشــناس ارشد فرش دســتباف، طرح توس باغه ای 
(الکپشت) که واژه ترکی است، در سنندج بافته شده است و هم اکنون 
در موزه فرش ایران نگهداری می شود که تحلیل درون مایه، ساختار و 
بافتار این سبک از فرش، سحرانگیز است. به گفته رازانی، در سنندج 
قدیم طرح های موش و گربه، تخت جمشــید و گل فرنگ میرزا علی 
نیز بافته شــده اســت که با باز  احیای این طرح هــا و به روزکردن این 
سبک ها می توان بازار هدف جهان در صنعت فرش دستباف را قبضه 
کرد. او بافندگان سنندجی را افزون بر مدیران دستگاه های ذی ربط در 
افول خورشــید پر فروغ صنعت فرش کردستان نیز مقصر دانست و 
تشریح کرد که بافندگان سنندجی که در سال ۷۰ تا ۷۵ صادرات فرش 
دستباف کردستان و تمایل خارجی ها به خرید فرش دستباف زبان زد 
عام و خاص بود، تنها به تولید انبوه فرش با طراحی غیرکارشناســی، 
پشم و رنگ نامرغوب و فرش های بی کیفیت پرداختند و همین مسئله 
باعث دوری خارجی ها از فرش دســتباف کردســتان و ایران شد. این 
کارشناس ارشد فرش دستباف پیشنهاد می دهد که دوران خودسری 
تولیدکنندگان در فرایند طراحی نقشــه و رنگ فرش تمام شده است 
و باید تولیدکنندگان فرش به مثابه معماری ســاختمان ابتدا طراحان 
حرفه ای را تعریف کنند و بعد بافندگان از روی نقشه های طراحی شده 
متناسب با نیاز و ذائقه خارجی ها فرش تولید کنند؛ در غیر  این  صورت 
با ادامــه روند کنونی، صنعت فرش دســتباف روز بــه روز در باتالق 
بی مدیریتی فرو می رود. به گفته او فرش سبک بیجار هنوز این اصالت 
را مانند سبک گل فرنگ سنندج از دست نداده است و طرح «اسلیمی 
دهان اژدری» هنوز حرف اول را در جهان می زند؛ چون تولیدکنندگان 
و بافندگان با انحصارگرایی این سبک آمیخته به هنر را حفظ و صیانت 

کرده اند.
دست دالالن را  قطع کنید

کارشناس و تحصیل کرده رشته فرش در کردستان طرح های بسیار 
زیبا و آمیخته با تاریخ، هنر، باورها، عقاید و رســوم در تاریخ قالی بافی 
کردستان را بی نظیر توصیف کرد و گفت: فرش کردستان زینت بخش 
بسیاری از موزه ها و کلکسیون های مطرح فرش دستباف دنیاست. او 
با اعالم اینکه فرش سنندج و بیجار با سابقه طوالنی و صاحب سبک 
دارای اعتبار جهانی بود، افزود: فرش سنندج در سبک و ساختار بافت 
از دو نوع گره استاندارد بافت «متقارن و نامتقارن» مشهور به گره سنه 
برخوردار است. او ناله و فغان بافندگان فرش و کاهش صادرات این 
هنر زیبای دستی را تأیید و از مسئوالن دستگاه های ذی ربط خواست 
که با چاره اندیشی علمی و کارشناسی برای هنر فراموش شده فرش 

دستباف کردستان تالش کنند.
این کارشناس فرش افزون بر سیاست های غلط مسئوالن در قبال 
صنعت فرش دســتباف در ایران و به ویژه کردســتان توضیح داد که 
جایگاه و قیمت فرش دســتباف کردستان به دلیل عدم کیفیت مواد 
اولیه، باالبودن هزینه دار و ابزار بافت مناســب، وجود عیوب فرش و 
بافت تقلبی، متمرکزنبودن اماکن بافت، بی سوادی و کم سوادی قشر 
تولیدکننــده و بافنده و به  روزنبودن روش های جدید کاری و اطالعات 
بافندگان، چله  کش ها، بازرســان و سرپرستان کارگاه ها هر روز در بازار 
فروش افت می کند. او با اشاره به تأثیرگذاری عیوب فرش در کاهش 
ارزش و قیمت قالی افزود: ابزار بافت شامل دار قالی، نامتناسب بودن 
قالب با رج  شــمار و ایجاد شــیار و تیزبودن نوک قــالب، نامرغوب-
 بودن پشم یا خامه دباغی، ســایز و شماره خامه ها با رج  شمار فرش 
بســیار مؤثر است. این تحصیل  کرده رشــته فرش وجود واسطه های 
ســودجو و دالالن در بازار فرش کردستان را از دیگر عوامل تأثیرگذار 

در تولیــد فرش عنوان کرد و افزود: برای احیای بازار فرش دســتباف 
باید از تجار سرشناس و مطرح فرش که توانایی خریداری، بازاریابی و 
فروش فرش در بازارهای جهانی را دارند، حمایت و دســت دالالن را 
از صنعت و بازار فرش قطع کرد. نظری معتقد است برای معرفی و 
شناسایی دوباره فرش کردستان به جهان، باید از تکنولوژی های مدرن 
تبلیغاتی رسانه ای از جمله شبکه های اجتماعی بهره برد. او نسبت به 
گرایش سنندجی ها به تولید فرش های پشتی و کامپیوتری هشدار داد 
و گفت: متأسفانه اکثر صادرکنندگان فرش ایرانی متکی به بازار آلمان 
بوده که این طرز تفکر ایرانی ها را از بازاریابی و شناســایی ســالیق و 

ذائقه مردم دیگر کشورهای جهان محروم کرده است.
انتقاد از  کپی رایت طراحی نقشه فرش

کپی رایت نقشــه های فرش از دیگر مواردی اســت که طراحان 
نقشه های فرش دستباف در کردســتان به آن انتقاد دارند و از اینکه 
دستگاهی ناظر از روند نیست، گله مند هستند. برادران قوامی از جمله 
طراحان قدیمی نقشــه های فرش دســتباف در کردستان هستند که 
به این موضوع مهم در حوزه صنعت فرش دســتباف اشاره می کنند 
و می گویند با وجود کســادی بازار فرش، شــبانه روز بــرای طراحی 
نقشــه های مدرن و جدید با ترکیب فرم و ســاختار نو و علمی تالش 
می کننــد. برادران قوامی با ســابقه ۳۰ ســال طراحی نقشــه فرش 
دستباف به دو شیوه سنتی و دستی از اینکه صنعت فرش دستباف با 
بی مدیریتی مسئوالن به این فالکت افتاده است، نگران  اند و می گویند 
که بیشــتر نقشه های فرش دســتباف کردســتان ازجمله گل فرنگ، 
ســه ترنج، جقه یحیی، باجناقی، شــوره بی، گل و بلبــل، گل عروس، 
گل جریه، گل مینا، چقه زمردی، جقه هشت پر، طرح پشت قالبی، ماهی 
ســنه و ماهی تکاب را طراحی کرده انــد که اکثر آن طراحی ها، خلق 
گلســتان فرش های کردی در منازل اروپایی ها را رقم زده است. آنها 
که از روی عالقه وافر هنری دل  مشغول طراحی نقشه فرش دستباف 
هستند، به دلیل نبود درآمد اقتصادی در تکاپوی شغلی دیگر هستند 
و می گویند در صورت پیداکردن شغل پایدار این هنر را در اولویت دوم 

کاری قرار می دهند.
تحریم مانع فروش فرش کردستان در جهان

رئیس صمت کردســتان تحریم هــای ظالمانــه را عامل اصلی 
فروش نرفتن فرش و ورود تجار خارجی به ایران و کردســتان عنوان 
کرد و افزود: ما نیز می دانیم زمانی صنعت فرش دستباف ایران به ویژه 
کردستان زبانزد جهان بود و البته هم  اکنون نیز هست. بختیار خلیقی 
با اشاره به میدان  داری چینی ها، هندی  ها، افغانستانی ها و نپالی ها در 
بازار فرش جهان، ابراز امیدواری می کند که با برداشــتن تحریم های 
ظالمانه، بازار صادرات فرش دستباف در ایران و کردستان رونق دوباره 
بگیرد؛ چون هیچ کشوری توانایی و مهارت تولید فرش دستباف را به 
زیبایی هنر فرش کردستان در ســبک های گل فرنگ سنندج، بیجار و 
تک پود سنه - جقه ندارند. او تولید فرش متناسب با سالیق و ذائقه های 
جهانی در کردســتان را مهم می دانــد و از بافندگان و تولیدکنندگان 
صنعت فرش در اســتان می خواهد با روش های جدید و کارشناسی 
متناســب با بازار جهان فرش تولید کنند. خلیقــی انتقاد مدیرعامل 
اتحادیه فرش روســتایی درباره طرح بیمه اجتماعی را تأیید کرد، اما 
توضیح داد شــماری از افراد که تحت عنوان بافنده فرش دســتباف 
زیر چتر بیمه تأمین اجتماعی رفته بودند، در فرایند راســتی آزمایی و 
رصدیابی میدانی مشخص شد در واقع بافنده نیستند و خود را بافنده 
فرش دستباف جا زده اند که وزارت صمت در تفاهم نامه ای با سازمان 
تأمین اجتماعی خواســتار حذف افراد غیربافنده و افزایش بافندگان 
واقعی فرش دستباف به آمار بیمه تأمین اجتماعی شد. او تشریح کرد 
که بر اساس مفاد این تفاهم نامه افراد غیربافنده از سامانه بیمه تأمین 
اجتماعی حذف شــده اند، اما تاکنون نســبت به بیمه  شدن بافندگان 
واقعی جامانده از طرح بیمه تأمین اجتماعی اقدام نشــده است که 
ما خواستار اجرای این طرح مهم برای برخورداری بافندگان از مزایای 
درمانی، ازکارافتادگی و بازنشســتگی بیمه هســتیم. به گفته بختیار 
خلیقی ۵۰ هزار نفر قالی باف در کردستان وجود دارند که از این تعداد 
۱۳ هزار نفر بیمه قالی بافی و پنج هزار بیمه صنایع دســتی دارند. او 
در پاسخ به مبحث کپی  رایت طراحی نقشه و نقاشی فرش دستباف 
نیز گفت: در سال گذشــته تمام بسترهای تشکیل انجمن طراحان و 
نقاشــان فرش دستباف در کردستان فراهم شد که باید افراد طراح و 
نقاش فرش دستباف فرایند ثبت انجمن را در سازمان میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی انجام و بعد نسبت به برگزاری انتخابات 
اقدام می کردند. به توافق نرسیدند و این انجمن شکل نگرفت و ما در 

این زمینه بی تقصیریم.

چهارشنبه
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۷۵

کشاورزان اصفهانی از پروژه انتقال آب زاینده رود شکایت کردند
شاهرگ فالت مرکزی زیر تیغ

عاطفــه علیان: دو دهه پس از انتقــال آب از حوضه زاینده رود بــه حوضه آبریز کویر 
ســیاه کوه در استان یزد که تبعات زیســت محیطی، اجتماعی و اقتصادی زیادی را رقم 
زد، کســی تصور نمی کرد دوباره اشــتباهات دولت اصالحات در انتقال آب از حوضه 
آبریز ورشکســته زاینده رود به دیگر حوضه های آبریز تکرار شــود؛ به ویژه از آن جهت 
کــه وخامت وضعیــت حوضه زاینده رود امروز با وضعیــت آن در دهه ۷۰ حتی قابل 
مقایسه نیســت. اکنون اما با سرعت گرفتن عملیات اجرائی پروژه ای که مبدأ آن حوضه 
زاینــده رود و مقصد آن حوضه کارون اســت و نام آن را بن-بروجن گذاشــته اند، دولت 
سیزدهم در مسیری گام برداشته که کارشناسان بخش آب و فعاالن محیط زیست درباره 

تبعات مخرب آن هشدارهای جدی می دهند.
قبح قانون شکنی ریخته شد

محسن مرادی، کارشناس آب و فعال محیط زیست، در این زمینه به «شرق» می گوید: 
بهره بــرداری از بن - بروجن با آبگیری از زاینده رود، تیــر خالص به این رودخانه خواهد 
بــود؛ چراکه بهره برداری از یک طــرح غیرقانونی با این ظرفیت، به معنای چراغ ســبز 
نشــان دادن به ده ها طرح بارگذاری جدید دیگر بر باقی مانده منابع آب سطحی حوضه 
زاینده رود است و بهره برداری از این طرح از مبدأ زاینده رود اثر دومینووار خواهد داشت و 

بارگذاری های جدید را حتی از کنترل وزارت نیرو نیز خارج خواهد کرد.
مرادی درباره جوانب حقوقی پروژه بن - بروجن هم توضیح می دهد: این طرح مجوز 
زیســت محیطی معتبر ندارد و تنها از سوی اداره کل محیط زیست چهارمحال و بختیاری 
مجوزی برای احداث خط لوله اصلی آن دریافت شــده کــه این مجوز نیز به چند دلیل 
اعتبار ندارد؛ نخست اینکه مرجع صدور مجوز در این مورد سازمان حفاظت محیط زیست 
و کارگروه موضوع ماده دو آیین نامه ارزیابی اثرات زیســت محیطی اســت نه ادارات کل. 
دوم اینکه یک اداره کل به تنهایی اختیار تعیین تکلیف پروژه هایی که بیش از یک استان 
را در بر می گیرند ندارد و سوم اینکه مجوز اداره کل محیط زیست چهارمحال و بختیاری، 
با موضوع احداث خط لوله بن - بروجن با اســتناد به مصوبه هیئت وزیران درخصوص 
ضوابط استقرار صنایع مصوب ۳۰ آبان ۱۳۹۰ صادر شده، درحالی که تاریخ صدور مجوز 
یک روز قبل از تصویب این مصوبه بوده اســت. به عبارت دیگر این مجوز با اســتناد به 
مصوبه ای صادر شــده که در زمان صدور مجوز، وجود نداشته است و از سوی دیگر نیز 

قوانین عطف بماسبق نمی شوند؛ بنابراین از جهات مختلف این مجوز فاقد هرگونه اعتبار 
قانونی است.

او همچنین به غیرقانونی بودن مجوز تخصیص این طرح اشــاره می کند و می گوید: 
مجوز تخصیص آب این پروژه از سوی معاونت آب و آبفای وزارت نیرو صادر شده است، 
درحالی که این مجوز ناقض ضوابط نظام نامه تخصیص آب معاونت آب و آبفای وزارت 

نیرو درخصوص تخصیص آب از منابع سطحی است.
مرادی در پاســخ به این پرسش که چرا در صورت غیرقانونی بودن مجوزات ادعایی، 
این طرح ردیف بودجه دریافت کرده اســت، می گوید: مطابق ماده ۵۰ قانون محاسبات 
عمومی کشور، صرف تعریف ردیف بودجه برای یک طرح نافی لزوم رعایت سایر الزامات 
قانونی اجرای آن توســط مجریان طرح نیست؛ بنابراین اینکه برخی ذی نفعان این طرح 
غیرقانونــی، برخورداری ایــن طرح از ردیف بودجه را مجوزی برای نقض ســایر قوانین 

قلمداد کنند، صرفا نشانه ضعف سواد حقوقی آنها خواهد بود.
کشاورزان شاکیان پرونده قضائی بن-بروجن

محبوبــه عموآقایی، کارشــناس حقوقی هــم در ارتباط با فرایند شــکایت فعاالن 
محیط زیســت و برخی تشــکل های کشــاورزی اســتان اصفهان از طرح بن-بروجن به 
«شــرق» می گوید: دعوا ابتدا به طرفیت وزارت نیرو، اســتانداری اصفهان، اســتانداری 
چهارمحال و بختیاری و آب منطقه ای اصفهان و آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری در 
دیوان عدالت اداری به خواسته اجرای مصوبات جلسات ۱۰، ۱۳ و ۲۴ شورای عالی آب، 
تأمین حقابه تاالب گاوخونی توسط وزارت نیرو و برچیدن تجهیزات و مستحدثات پروژه 
بن - بروجن توســط وزارت نیرو مطرح شــد و پس از رســیدگی در دیوان عدالت اداری، 
دیوان عدالت اداری کمیســیون آب های زیرزمینی اســتان اصفهان را صالح به رسیدگی 
تشخیص داد و طبق قانون چون کمیسیون مرجع قضائی پایین تری از دیوان عدالت است 

مکلف به رسیدگی شد.
او ادامــه می دهــد: درباره دادخواســت اولیه، هم فعاالن محیط زیســت به عنوان 
اشــخاص حقیقی و هــم نهادهای مردم نهاد ازجمله نظام صنفی کشــاورزی اســتان 
اصفهان، کانون هماهنگی و حمایت تشــکل های بخش کشــاورزی اســتان اصفهان و 
انجمن خبرگان کشاورزی شهرســتان اصفهان، کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان 

و مؤسسه غیرتجاری امید دوســتداران زاینده رود به عنوان خواهان در این پرونده مطرح 
بوده اند. این کارشناس حقوقی در ارتباط با صالحیت کمیسیون آب های زیرزمینی استان 
اصفهان و شبهات مطرح شده از سوی برخی ذی نفعان این طرح درخصوص رسیدگی به 
این پرونده اضافه می کند: کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی در سال ۱۳۸۹ با 
تصویب قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری موقعیت قانونی یافت 
و در قانــون عالوه بر تعیین تکلیف در مورد چاه های غیرمجاز، رســیدگی به موضوعات 
قانون توزیع عادالنه آب طبق تبصره ۵ این قانون بر عهده این کمیسیون قرار گرفته است. 
به عالوه وقتی شــکایت ابتدایی در دیوان عدالت اداری مطرح می شــود و دیوان عدالت 
اداری به عنوان دادگاه عالی اداری، کمیسیون آب های زیرزمینی استان اصفهان را صالح 
به رســیدگی می داند، ادعای عدم صالحیت این کمیســیون، زیرسؤال بردن قوه قضائیه 

کشور خواهد بود.
عموآقایی مراجعه استانداری و آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری به دیوان 
عدالت اداری برای تجدیدنظرخواهی را قبول ضمنی رأی و صالحیت این کمیسیون برای 
رســیدگی می داند و ادامه می دهد: تجدیدنظرخواهی این دو نهاد از نظر شکلی از سوی 
دیوان عدالت اداری رد شــد و این رأی قطعی شد اما رسیدگی به این پرونده با توجه به 

مداخله حقوقی وزارت نیرو همچنان ادامه دارد.
این حقوق دان همچنین دلیل اطاله دادرســی در پرونده های مربوط به حقوق عامه 
و محیط زیست را ضعف متولیان امر و نبود مرجع رسیدگی تخصصی می داند و معتقد 
اســت درباره اقدامات خالف قانون وزارت نیــرو، راهکار حقوقی جز آنچه تاکنون انجام 

شده برای وادارکردن یک نهاد دولتی به اجرای قانون وجود ندارد.
گزینه های جایگزین برای تأمین آب منطقه هدف بن-بروجن

در پاسخ به این پرسش که اکنون چه گزینه هایی برای دولت باقی مانده است، مرادی 
کارشــناس منابع آب می گویــد: در حال حاضر فقط یک راه برای بهره بــرداری قانونی از 
این طرح در زمان نســبتا کوتاه وجــود دارد؛ اینکه خط لوله اصلی این طرح از بروجن تا 
چغاخــور ادامه یابد و با بهره برداری از طرح انتقال آب ســبزکوه-چغاخور از منابع آب 
انتقالی از حوضه آبریز ســبزکوه برای تأمین آب شهرها و روستاهای محور بروجن تا بن 
اســتفاده شود. این امر نیازمند بازنگری های فنی در عملیات اجرائی طرح است اما برای 

تمکین از قانون، این بازنگری ها ضرورت دارد.
این فعال کارشــناس با بیان اینکه تأمین آب بــرای مناطق هدف این طرح از حوضه 
ســبزکوه عمدتا به طور ثقلی و بدون نیاز به پمپاژ امکان پذیر است، خاطرنشان می کند: 
درحال حاضر تخصیص تعریف شده برای طرح سبزکوه-چغاخور ۱۱۲ میلیون متر مکعب 
برای کشــاورزی است، در حالی که تأمین آب شــرب قانونا باید در اولویت باشد؛ بنابراین 
دولت باید برای تأمین آب شرب شهرها و روستاهای محور بن-بروجن از حوضه سبزکوه 

تخصیص تعیین کند و تخصیصی را که از زاینده رود تعریف کرده اس-ت، لغو کند.
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