
کاپیتالیســم حریــص، زندگــی و محیط زیســت را می بلعــد. انســان در قــرن 21 در محــارصه ی 

مشــکالت بــدون مــرز قــرار گرفتــه اســت و روش هــا و رویکردهــای امنیــت ملــی در کشــورها 

قــادر بــه ارایــه ی راه حــل اساســی برای آن ها نیســتند. فقر گســرده ی میلیاردها انســان، ناامنی 

غذایــی، بیامری هــای مــری، بالیــای طبیعــی و تغییــرات آ ب و هوایی از جمله این مشــکالت 

هســتند. ایــن چالش ها موجــب جابه جایی گســرده ی جمعیت هــا، میلیون هــا آواره ی بالقوه 

و ناشــی از تغییــرات آب و هــوا می شــوند کــه از ایــن مصایــب و بالهــا می گریزنــد. چنیــن 

جابه جایی هایــی بــه نوبــه ی خــود موجــب یــأس و رسخوردگــی، قانون شــکنی، جــرم و جنایت 

ــوند. ــا می ش و درگیری ه

بنابرایــن امنیــت محیــط زیســت به عنــوان عنرص اساســی در امنیت انســانی بــوده و تخریب 

طبیعــت، چالــش واقعــی انســان در دهه های آینده اســت. در ســال های اخیــر، خطر ملموس 

و آشــکار ناشــی از گرم شــدن کــره ی زمیــن احســاس می شــود. در واقــع، تغییــرات آب و هوایــی 

ناشــی از افزایــش گازهــای گلخانه یــی مهم تریــن خطــر بــرای امنیــت انســانی در تاریــخ 150 

هزارســاله ی بــر روی زمیــن اســت. بنابراین ما نیــاز به پیداکــردن راهی برای توقف گرم شــدن 

ســیاره ی خــود داریــم؛ البتــه با ذهنیت ســازی و رشــد اقتصــادی اکولوژیــک. ما باید راهــی برای 

مشــخص کردن تهدیدهــای واقعــی آینــده نســبت بــه امنیــت انســانی )به ویــژه تهدیدهایــی 

کــه محیــط زیســت را بــه خطــر میانــدازد( پیــدا کنیــم. همچنیــن مــا بایــد بزرگ تریــن چالش 

دســته جمعی خــود را بــه فرصــت برای ســاخنت آینده یــی قابــل دوام و قابــل ادامه تبدیل کنیم. 

قــرن 21 قرنــی اســت کــه ممکــن اســت محیط زیســت ما را بســازد یــا ویران کنــد و ما بایــد از 

آن بــرای حفــظ محیط زیســت بهــره بگیریم.

می دانیــم کــه اقتصــاد معنــادار و تاثیرگــذار اســت و هــر اقتصــادی در خدمــت نیازهای عمیق 

انســانی قــرار نــدارد. در جهــان کنونــی محیــط زیســت، بخاطــر تولیــد مولدگــرا و لیربالیســم 

ناهنجار، زیان های بســیار دیده اســت و جهان ما زیر فشــار تولید صنعتی و اقتصاد فســیلی 

نفتــی در وضعیــت خطرناکــی قــرار گرفتــه اســت. گرمایــش زمین بــاال مــی رود و زمیــن هرچه 

بیشــر تنگــی نفــس گرفتــه و پرالتهاب می گــردد. مــا درد مشــرکی داریم کــه هــامن درد زمین 

اســت. ولــی در هــر نقطه یــی از جهــان به رغــم وضــع اقلیمــی کالن، عوامــل مشــخصی عمــل 

می کنــد. محیــط زیســت ایران نیــز در روند تخریب پرشــتاب اســت. در محیط زیســت ایران، 

عامل  هــای آلوده کننــده ی نگران کننده  یــی وجــود دارنــد کــه بحران هــای زیــادی را به وجــود 

آورده انــد: آلودگــی شــدید نفتــی، شــیمیایی، میکروبــی آب هــای ســاحلی، آلوده شــدن آب هــا 

به وســیله  فاضالب هــای صنعتی و شــهری، سدســازی و اســتفاده ی بی رویــه از ســفره های آب 

زیرزمینــی، آلودگــی هــوا در اثــر توزیــع نامســاوی صنایــع بــزرگ و کوچــک و اختصاص بیشــر 

آنهــا بــه شــهرهای بــزرگ و افزایــش آلودگــی هــوا در آن شــهرها و...، از عوامــل آلوده کننــده ی 

محیط زیســت هستند.

نگرشــی گــذرا بــر وضعیــت محیــط زیســت جهــان در دو دهه گذشــته نشــان می دهــد که نه 

فقــط اثــرات مخــرب انســانی بــر محیط زیســت کاهــش نیافتــه؛ بلکه مســایل حــاد و بغرنج 

جدیــد ماننــد آلودگی شــدید جو، کاهش تنوع زیســتی، پارگــی الیــه اوزن، پدیده ی گلخانه یی 

و گــرم شــدن کــره ی زمیــن، افزایــش ســطح آب اقیانوس هــا، تغییــرات شــدید اقلیمــی اثــرات 

مختلف و متعدد بروز منوده اســت و در ایران نیز هامنند ســایر ملل، توســعه ی شهرنشــینی 

و تبدیل تدریجی مناطق روســتایی و جوامع کشــاورزی به مناطق شــهری و صنعتی، موجب 

تغییر روابط مناســب انســانی با محیط زیســت اطراف خود گردیده اســت. چرا که هامنگونه 

الگــوی اقتصادهــای جهــان به زندگی انســانی و پاکیزگی محیط زیســت توجــه نــدارد، در ایران 

نیــز مــدل و منطــق اقتصــاد رانتــی و گرایــش بــه تبهــکاری و سودپرســتی آن مانــع احــرام بــه 

زندگــی و زیســت بوم اســت.

   تراژدی محیط زیست در ایران

بــا آنکــه ایــران بــا توجــه بــه اعتقــادات عمیــق زرتشــت و ســاکنان زاگــرس از نظر حفاظــت از 

منابــع طبیعــی و محیط زیســت یــک قدمت تاریخــی چنــد هزارســاله دارد، امــروزه جــزو ده 

کشــور اول جهــان قــرار دارد کــه محیــط زیســت را آلــوده می کنــد، حــال آنکــه جزو ده کشــور 

پرجمعیــت و اقتصــاد بــه اصطــالح توســعه یافته ی جهــان هم نیســت.

بحــران آب در ایــران یــک واقعیــت دلخــراش اســت، ولی متاســفانه نه مســووالن کشــوری و نه 

اپوزیســیون داخــل و خــارج، هیــچ حساســیتی از خود بــروز منی دهنــد. شــهروندان آب را هدر 

می دهند، راندمان اســتفاده ی آب در بخش کشــاورزی فقط ۳۰ درصد اســت، تولید کشــاورزی 

غیرمفیــد و هدردهنــده ی آب و رسمایــه گســرده اســت، میــزان ۸۰ درصــد آب رودخانه هــای 

کشــور آلــوده اســت، تعــداد زیــادی از دریاچــه و رودها خشــک شــده اند، ســدهای مرض منابع 

آبــی طبیعــی را تخریــب کــرده و آب هــا را در معــرض تبخیر قــرار می دهند. به رغــم این همه 

ویران گــری هیــچ برنامــه اساســی برای تغییــر این وضعیت وجــود ندارد. همچنیــن برنامه های 

ساختامن ســازی غیــر اکولوژیکــی، عــدم جدیــت در رسمایه گــذاری بــرای طرح هــای فاضــالب 

شــهری و شهرســازی بی رویــه و اســتخراج آب های زیرزمینــی با قدرت متــام ادامه دارد. ماشــین 

تولیــد و اقتصــاد پرهــرج و مــرج و طبیعت خــوار بــه تخریــب خــود ادامــه می دهــد. پول ها و 

رسمایه هــا بــه ســوی سدســازی های زیــان  آور و جاده کشــی خامنان ســوز در مناطــق جنگلــی و 

مرغزارهــا ادامــه دارد. رسمایه گــذاری بــرای کانال کشــی فاضالب هــا در رسارس ایران لنگ اســت. 

بــه طــور دایــم متامــی مواد ســمی فاضالب هــا وارد آب ها و زنجیــره ی غذایی و زمیــن می گردد. 

محیــط زیســت و زندگــی انســان ها پیوســته بــا آســیب و خطــر روبــرو اســت. ایــران در یــک 

دوره ی جهنمــی ســختی قــرار دارد و ســاکنان آن در آینده  یــی نزدیک با زندگی دشــوارتری درگیر 

خواهنــد بــود. زیــرا بحــران ســفره های زیرزمینــی آب بــه شــدت خــود را در زندگــی روزمــره 

نشــان خواهد داد.

در کل، الگوی اقتصادی و مدیریتی در کشاورزی و صنعت و نیز شهرسازی ناهنجار و باالخره 

مناســبات سیاســی آلوده به فســاد حکومتی منشــا تخریب محیط زیســتی ایران اســت. رتبه 

مدیریــت زیســت محیطــی کشــور در میــان ۱۳۳ کشــور ردیــف ۱۳۰ می باشــد. مــا بــا تــراژدی 

محیط زیســت مواجه هســتیم و در ضمن دســتخوش بی هوشــی. آنچه که در ایران روی داده 

اســت اتفاقــی نیســت؛ بلکــه ایــن روند تخریــب، ناشــی از انتخاب های اقتصــادی مســووالن و 

بازیگــران این عرصه اســت. کســب امتیازهــای رانت خوارانــه و به چنگ آوردن ســود حریصانه ی 

اقلیتــی در جامعــه و بی توجهــی کامــل نســبت بــه زندگی زیســت محیطی و منافــع حیاتی و 

ســالمتی بخــش بــزرگ اعضــای اجتــامع، نتیجــه ی شــوم خــود را در ویران گری زیســت محیطی 

نشــان می دهــد. ایــران در الگــوی تولیــدی مولدگرا و اقتصــاد رسمایــه داری دولتی اســالمی قرار 

داشــته و متــام سیاســت های اقتصــادی یــا تابــع منافع طبقــه ی حریص در قــدرت بــوده یا تابع 

اقتصــاد پــر هرج ومــرج و بی برنامــه ی بخــش خصوصــی می باشــد. الگــوی اقتصــادی ایــران در 

تضــاد بــا توســعه پایــدار بــوده و از سیاســت حاکمیــت و مدیریــت بروکراتیــک موجــود جــدا 

نیســت. ایــن الگــو در منطــق روزمــره خــود بــرای انباشــت و ســودجویی افراطی خــود، هرچه 

را کــه »مانع تراشــی« کنــد و بالفاصلــه بــه پــول تبدیــل نشــود، حــذف می کنــد. در ایــن مــدل 

تولیدی، زندگی انســانی و زیســت بوم مناســب حیات وحش و پرندگان و انســان ها به راحتی 

ــوند. قربانی می ش

 معضل آلودگی هوا و ریزگردها در رتبه ی اول و دوم

رتبه بنــدی معضالت محیط زیســت یکــی به لحاظ فوری بــودن و دیگری به لحاظ اثربخشــی 

مســتقیم روی انسان هاســت؛ یعنی عــوارض و آثاری که مســتقیم روی زندگــی افراد و کیفیت 

زندگــی آن هــا، طــول عمــر و سالمتشــان خــود را نشــان می دهــد. بــر ایــن اســاس، مهم تریــن 

معضــل کــه در رتبــه اول و دوم قــرار دارد آلودگــی هــوا و ریزگردهاســت. آلودگــی هــوا هــم دو 

جنبــه دارد؛ یکــی آلودگــی ناشــی از فعالیت هــای خودروهــا و منابــع ســاکن مثــل نیروگاه ها و 

صنایــع کــه شــهرهای بــزرگ را در بــر می گیــرد و دیگــری هــم گــرد و غبار اســت کــه ایــران این 

است.موضــوع ریزگردهــا را بــه صــورت جــدی تجربــه کــرده و تــا ۲۳ اســتان را تحت تاثیــر قــرار داده 

در شــهرهای بــزرگ آلودگــی هــوا بــر حــدود ۳۵ تــا ۴۰ میلیــون نفر تاثیر می گــذارد. گــرد و غبار 

هــم همین طــور اســت و جمعیت بســیار زیــادی از ســاکنان ایران به خصــوص در اســتان های 

جنوبــی و غربــی را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد. یکــی از مهم ترین چالش های محیط زیســتی 

اخیــر در ســال های اخیــر، آلودگــی هــوا بــوده اســت. موضوعــی کــه نــه تنهــا در تهــران شــدت 

گرفــت؛ بلکــه پایــش به شــهرهای بــزرگ و صنعتی مانند مشــهد، اصفهــان و اراک هم باز شــد. 

طبــق آخریــن آمــار، ســاالنه 44 هــزار نفــر در تهــران بر اثــر آلودگی هــوا جان خــود را از دســت 

می دهنــد. یکــی از مســووالن دولــت در ایــن مــورد نیــز اعــالم کــرد کــه خســارت آلودگــی هــوا 

در تهــران کمــر از زلزلــه ی هفت ریشــری نیســت. طبــق اســتانداردهای جهانــی، آلودگی هوا 

در هــر شــهر فقــط یــک بــار در ســال می توانــد از حــد مجــاز فراتــر رود، بــا ایــن حــال ســاکنان 

شــهرهای بــزرگ در ایــران، روزهــای زیــادی از ســال را بــه خانه نشــینی دعوت شــدند. به عنوان 

مثــال، شــهرهای ســنندج و کرماشــان در ســال 256 روز بــا آلودگــی شــدید هوا مواجــه بوده اند. 

بــا ایــن کــه ســال بــه ســال و مخصوصــاً بــا رشوع فصــل رسمــا، آلودگــی هــوا شــدت می گرفت 

و پزشــکان و متخصصــان نســبت بــه عــوارض زندگــی در چنیــن فضایــی هشــدار می دادنــد و 

مــردم منتظــر اقــدام اساســی از طــرف مســووالن بــرای حــل یــا کاهش ایــن بحــران بودند، تنها 

کاری کــه انجــام شــد ارایــه ی طرح هــای بی مثــری بــود ماننــد آبپاشــی بــر فــراز شــهر، تعطیلــی 

چنــدروزه مــدارس و اداره هــا، طــرح زوج یــا فــرد کــردن خودروهــا و...

ریزگردها و تنش های زیست محیطی منطقه ای و بین املللی

در میــان همــه ی مســایل مربوط به محیط زیســت ایران، تاثیر آلودگــی هوا بر کیفیت زندگی 

احتــامالً آنی تریــن و ملمــوس و مشــهودترین تهدیــد اســت. آمارهــا بــه ما می گوید شــهرهای 

ایــران از جملــه آلوده تریــن شــهرهای جهان هســتند. طبق ارزیابی ســازمان جهانی بهداشــت، 

اهواز، کرمانشــاه و ســنندج رشایطی بدتر از تهران دارند. دولت ایران شــهرهای اراک و اصفهان 

را بــه ایــن فهرســت افــزوده اســت. همچنیــن توفــان ریزگردهــا کــه طــی هفت ســال گذشــته 
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ــک،  ــه ی دموکراتی ــی مدرنیت ــادی و صنعت ــد اقتص ــان ُبع    بنی

اقتصــاد،  تعریــف صحیــح  به ویــژه  می باشــد.  اکولوژیــک 

ــن موضــوع، اقتصــاد  ــه در ای ــت اســت. درک اینک ــز اهمی حائ

سیاســی یــک ابــزار تحریــف و بی بصیرت ســازی بــزرگ اســت، 

اولویــت دارد. به ویــژه اصطــاح »اقتصــاد کاپیتالیســتی« یــک 

بــازی کامــاً تبلیغاتــی و سفســطه آمیز می باشــد. همچنــان  کــه 

ــا  ــم نه تنه ــم، کاپیتالیس ــل منودی ــز تحلی ــی نی ــدات قبل در مجل

اقتصــاد نیســت، بلکــه دشــمن جانــی اقتصــاد می باشــد. 

ســازماندهی شــبکه  ی سیســتامتیکی)با هژمونــی فرهنــگ ماّدی 

و ایدئولوژیــک( اســت کــه جهــت انحصــار ســود خویــش، کره ی 

زمیــن را)جــز بــرای مشــتی منــرود و فرعــون ( به حالــت غیرقابل 

زیســت درآورده و از حیــث ماهــوی متکــی بر غــارت ارزش های 

تفاوت شــان  می باشــد.  افزونــه(  ارزش  فقــط  اجتامعی)نــه 

ــا چهــل حرامــی و طــّراران ایــن اســت کــه شــبکه ی مذکــور،  ب

مرشوعیــت ایدئولوژیــک، پوشــش قانونــی و تکیه گاه هــای 

قدرمتنــد  چندجانبــه ای بــرای خــود تشــکیل داده اســت. ســعی 

ــی  ــیامی واقع ــت و س ــا، ماهی ــن ابزاره ــه ای ــل ب ــا توس دارد ب

مختلــف  رشــته های  طریــق  از  ســازد.  پنهــان  را  خویــش 

به اصطــاح علمــی و در رأس آن هــا اقتصــاد سیاســی، خویــش 

را چنان کــه گویــی خــود حقیقــت اســت، َعرضــه مــی دارد. 

اگــر زرهــی متشــکل از یک]ســامانه ی[ زور و ایدئولــوژی 

اکولوژی، اکو اقتصاد سبز  ــ رامین گارا  

ارتباط اکولوژی با ایدئولوژی ــ شهید رستم جودی    

ـ  شهید سیروان آریو لیالخ   اقتصاد، دموکراسی، جامعه ی اخالقی-سیاسیـ 

ـ آرین مهاباد اقتصاد ـ 
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ـ  هاوار کرماشان اکولوفاشیسم ـ 

ـ  هیرش کارزان تراژدی محیط زیست در ایرانـ 

همزیستی اقتصاد و طبیعت- مرکز مطالعات کودار

7
26
33
4

54
49

55

1

4

الن
جا

 او
هلل

دا
 عب

اثر

7



ب مل
نک دن و رم ک ا . .. . ..

ت ماه 1397 
ش

شتم / اردیبه
ی ه

امره 
سال سوم ش

6

جامـعه  ی دموکراتیک و آزاد شـرق کوردســتان
FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

  KODARنرشیه ی اجتامعی، فرهنگی وسیاسی
7

عظیــم نباشــد، حتــی یــک روز هــم منی توانــد بــه موجودیــت خویــش ادامــه دهــد. به واســطه ی ایــن 

ســاختار]یت[]یا Structurality[ خویــش، کنــش اقتصادی)شــکل فعالیــت بنیادیــن جامعــه ی اخاقــی و 

ــن جامعــه هــم هســت، تحــت  ــای زیســت محیطی هســتی بنیادی ــده ی معن ــه دربرگیرن سیاســی( را ک

ــع  ــه منب ــم ب ــردد و ه ــت آن می گ ــع پیرشف ــم مان ــب ه ــد؛ بدین ترتی ــرار می ده ــتثامر ق ــار و اس فش

ــازد. ــدل می س ــت مب ــتی اقلّی ــبختی مش خوش

ــه  ــن طبق ــه ی زیرین تری ــان را به منزل ــن انس ــای بنیادی ــاد، نیازه ــش از اقتص ــرودل در تعریف ــد ب فرنان

محســوب می کنــد؛ فعالیت هــای کاالیــی پیرامــون بــازاری کــه دربرگیرنــده ی اســتثامر انحصــار و قیمــت 

نیســت  و حــوزه ی اساســی اقتصــاد را تعییــن می کنــد به مثابــه ی طبقــه ی اول برمی شــامرد، و طبقــه ی 

باالتــر از ایــن دو طبقــه کــه متشــکل از شــبکه های انحصــاری و اســتثامر قیمــت اســت را حــوزه ی اصلــی 

کاپیتالیســم و ضــّد بــازار محســوب می مناید)امانوئــل والرشــتاین ایــن تشــخیص را بســیار مهــم می دانــد(؛ 

تعریــف مذکــور دارای ارزش آموزندگــی بســیاری اســت. در پرتــو ایــن تعریــف، به وضــوح دیــده می شــود 

کــه انــگاره ی »رسمایــه داری، هامنــا اقتصــاد دادوســتد ـ بــازار   اســت« کــه از ســوی لیربالیســم بــر آن ارصار 

ــن باشــد و  ــد چنی ــا می توان ــازار تنه ــا ب ــه داری ب ــک سفســطه اســت. رابطــه ی رسمای ــاً ی می شــود، متام

ــازی وحشــیانه اســت کــه از هیــچ نــوع عمــل جنون آمیــزی احــراز منــی ورزد؛ از  بــس: یــک سیســتم ب

ــه  ــزوم ایجــاد جنگ هــا و بحران هــا گرفت ــازی قیمت هــا و در صــورت ل ــه ب ــا توســل ب حصــول ســود ب

ــل  ــد و تبدی ــرآورده می منای ــن را ب ــای بنیادی ــه نیازه ــی ک ــت فعالیت ــاد از حال ــازی کل اقتص ــا خارج س ت

آن بــه حوزه هایــی کــه بیشــرین ســود را بــا خــود به همــراه دارد)قانــون بیشــینه ســود(   . آن را بــازی 

ــد  ــه می توان ــه ای حیات ســتیز ک ــت و شــیوه ی حمل ــر فعالی ــی ب ــازی ای اســت مبتن ــی ب ــم؛ یعن می نامی

جامعــه ی انســانی را از علــل بنیادیــن هســتی اش بگســاند.

انحصــارات متدنــی به طــور عــام و انحصــارات کاپیتالیســتی به طــور اخص)دســتگاه های دولــت ـ ملتــی، 

ــا،  ــت محیطی، محرومیت ه ــع زیس ــی فجای ــی متام ــل اساس ــی( عام ــاری و مال ــی، تج ــدار، زراع قدرت م

ــر  ــن ب ــد. همچنی ــول تاریخ ان ــی ط ــادی در متام ــای اقتص ــا و کژروی ه ــات، بحران ه ــنگی ها، معض گرس

ــد  ــا، رش ــی، قدرت ه ــی ـ سیاس ــدن اجتامع ــوع طبقاتی ش ــه ن ــه هم ــود ک ــی ب ــل اساس ــن عام ــه ی ای پای

افراطــی شهرنشــینی)متامی بیامری هــای ناشــی از این هــا(، انحرافــات ایدئولوژیک)همه نــوع دگامهــای 

دینــی، متافیزیکــی و علمــی(، پلید ی  ها)تحریفــات هــری( و رشارت ها)تخریبــات و فقــر اخاقــی( رشــد 

یافتنــد. در مدرنیتــه ی کاپیتالیســتی چهارصــد ســاله، منونه هــای بی شــامری از همیــن کژروی هــا وجــود 

دارنــد. 

در مدرنیتــه ی دموکراتیــک، اقتصــاد بــه معنــای واقعــی خــود دســت می یابــد. اقتصــاد، بیانگــر ســاختار 

نظام منــد بامعنایــی اســت کــه هــم به مثابه ی]تأمین گــر[ نیازهــای بنیادیــِن] قاعــده یــا[ طبقــه ی 

زیریــن، ارزش هــای کاربردی)ویژگــی رفــع مهم تریــن نیازهــا( را پدیــد مــی آورد و هــم به منزلــه ی یــک 

اقتصــاد دادوســتدـ بــازار واقعــی، ارزش تبادلی)نســبت مبادلــه ی کاالهــا با همدیگــر( را به وجــود می آورد. 

ــرد، خــارج  ــر روی آن حســاب وکتاب جهــت ســودَبری صــورت می گی اقتصــاد، از حالــت حــوزه ای کــه ب

ــدون منجرشــدن  ــه، ب ــا و چگون ــن روش ه ــا کدامی ــن ب ــه نیازهــای بنیادی ــردد ک می شــود. روشــن می گ

ــن شــکل پاســخ  ــا ُپربازده تری ــوژی، ب ــر اکول ــان ب ــدون واردآوری آســیب و زی ــی و ب ــک طبقات ــه تفکی ب

داده خواهنــد شــد؛ اقتصــاد به مثابــه ی یــک حــوزه ی کنــش اجتامعــی بــه معنــای واقعــی خــود واصــل 

ــم  ــذر آن ه ــی از رهگ ــی و سیاس ــه ی اخاق ــه جامع ــی ک ــت بنیادین ــکل فعالی ــه ی ش ــردد. به منزل می گ

ــد. ــا می یاب ــود،  معن توســعه خواهــد یافــت و هــم توسعه ســاز خواهــد ب

نگرش  هــای مبتنــی بــر اقتصــاد مدرنیتــه و ازجملــه اقتصــاد سیاســی مارکسیســتی، نتوانســته اند از بینــش 

طبقاتی)دیــدگاه هژمونیــک بــورژوازی( رهایــی یابنــد. به واســطه ی اینکــه »ارزش« را بــه دوگانــه ی کارگرـ 

ــد، به ناچــار متامــی بســر جامعــه ی تاریخــی را مــورد ســهل انگاری  ــد و منــوط گردانیده ان کارفرمــا مقی

قــرار داده و آن را الپوشــانی منوده انــد. ارزش، یــک محصــول جامعــه ی تاریخــی اســت. کارفرمــا و کارگــر 

امتیــازی نه تنهــا منی تواننــد ایــن محصــول را پدیــد آورنــد بلکــه اساســاً غاصبــان آن می باشــند. دلیــل ایــن 

بســیار آشــکار اســت. بــدون کار بی  دســتمزد زنــان، یــک کارفرمــا و کارگــر امتیــازی اش منی تواننــد حتــی 

شــکم خویــش را ســیر کــرده و چــرخ زندگــی روزمــرّه ی خویــش را بچرخاننــد. حتــی همیــن منونــه نیــز 

چهــره ی غیراقتصــادی کاپیتالیســم را به وضــوح نشــان می دهــد. همچنان کــه مفصــاً نشــان می دهیــم، 

ــه  ــادر ب ــه ی رســمی به طــور اخــص، ق ــام و مدرنیت ــه ی تاریخــی، متــدن به طــور ع ــدون وجــود جامع ب

موجودیت یابــی نخواهنــد بــود.

در ُبعــد اقتصــادی مدرنیتــه ی دموکراتیــک، کلیــت صنعتــی]=Industrial[ و اکولوژیکــی ارزش کاربــردی 

و مبادلــه ای، اســاس مســئله را تشــکیل می دهنــد. مرزهــای صنعــت، متکــی بــر حــدود نیازهــای بنیادیــن 

و اکولــوژی اســت. هرگــز اجــازه ی عبــور از ایــن دو مــرز را نــدارد. صنعتــی کــه در ایــن وضعیــت پدیــد 

آیــد، اکــوـ صنعــت می باشــد. صنعتــی کــه اکولوژیــک نباشــد، صنعتــی غیراقتصــادی اســت. صنعتــی کــه 

رابطــه اش را بــا اکولــوژی از دســت داده، بــا هیوالیــی کــه ماشــینی شــده)که پیوســته محیط زیســت را 

می خــورد و نابــود می منایــد( تفاوتــی نــدارد. همچنیــن صنعتــی کــه پیونــدش را بــا اقتصاد]معطــوف بــه[ 

نیازهــای بنیادیــن از دســت داده باشــد، به غیــر از هدف منــدی در راســتای ســود، ارزش دیگــری نــدارد. 

به واســطه ی ایــن توجیهــات اســت کــه اکــوـ  صنعــت، یــک اصــل بنیادیــن به شــامر می آیــد. اصلــی مــادر 

اســت کــه متامــی فعالیت هــای اقتصــادی بایــد بــدان وابســته باشــند. در ایــن وضعیــت، کنــش اقتصــادی 

ــورها و  ــد، کش ــری تولی ــد و ک ــه تولی ــکاری، اضاف ــی بی ــر اجتامع ــد؛ بس ــی اش را می یاب ــای واقع معن

مناطــق کــم  توســعه یافته و بســیار توســعه یافته، ضدیــت روســتا ـ شــهر، شــکاف های طبقاتــی، جنگ هــا 

و بحران هــای اقتصــادی نیــز از میــان برداشــته می شــود.

ــود  ــتای س ــد در راس ــادی هدفمن ــاختاربندی اقتص ــی  س ــی از کژتاب ــه ی ناش ــک نتیج ــاً ی ــکاری، متام بی

ــکاری،  ــدارد. بی ــود ن ــی وج ــرای کژتاب ــی ب ــک، جای ــه ی دموکراتی ــادی مدرنیت ــد اقتص ــد. در ُبع می باش

غیرانســانی ترین وضعیــت اجتامعــی اســت.

ــود  ــتای س ــد در راس ــادی هدفمن ــاختار اقتص ــی س ــه ی کژتاب ــز نتیج ــد نی ــری تولی ــد و ک ــه تولی اضاف

می باشــد. وقتــی نیازهــای بنیادینــی در میانه انــد و صنعــت نیــز این همــه پیرشفــت پیــدا کــرده اســت، 

نــه کــری تولیــد و نــه اضافــه تولیــد هیچکــدام معنایــی ندارنــد. بایســتی بــه تأکیــد بگویــم کــری و یــا 

اضافــه تولیــدی کــه خــارج از رشایــط اقلیمــی و طبیعــی بــه دســت انســان صــورت می گیــرد، حداقــل بــه 
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انــدازه ی بیــکاری بیانگــر وضعیتــی غیرانســانی اســت.

مســئله ی کشــورها و مناطــق کــم  توســعه یافته و یــا بســیار توســعه یافته نیــز بیــان دیگــری از وضعیــت 

ــا  ــب ب ــت. بدین ترتی ــد اس ــود هدفمن ــتای س ــه در راس ــت ک ــامن اقتصادی س ــی از ه ــانی ناش غیرانس

کاشــن بــذر همه نــوع درگیــری در میــان کشــورها و مناطــق، منجــر بــه بــروز بحران هــا و جنگ هــای 

ــه ی  ــه در خدمــت جامع ــردد. آشــکار اســت اقتصــادی ک ــی می گ ــی و بین امللل ــی، مل ــِر محل پایان ناپذی

انســانی اســت بــه هیــچ وجــه منجــر بــه بــروز چنیــن اوضاعــی نگشــته و نبایــد گــردد.

در طــول جامعــه ی تاریخــی، مناســبات روســتا ـ شــهر بــر اســاس یــک ســازگاری و تقســیم کار برقــرار بــود؛ 

ــه ی  ــه جامع ــوازن علی ــوردن ت ــه و برهم خ ــای تعمیق یافت ــه تضاده ــبات ب ــن مناس ــی ای ــول تدریج تح

ــد در راســتای ســود  ــه تنظیــامت هدفمن ــا وابسته ســازی اقتصــاد ب روســتا یی ـ زراعــی، بازهــم اساســاً ب

ــر  ــی ب ــبات مبتن ــای مناس ــر به ج ــودی همدیگ ــر ناب ــی ب ــبات مبتن ــی مناس ــد. جایگزین ــط می باش مرتب

تغذیــه  ی متقابــل در میــان »شــهرـ روســتا« و »زراعــت ـ صنعت ]دســتی[ و اندوســری«، یکــی دیگــر از 

نتایــج وخامت بــار قانــون »بیشــینه ســود« می باشــد. جامعــه ی روســتایی ـ زراعــی تقریبــاً بــه آســتانه ی 

تصفیــه و نابــودی کشــانیده شــده، و شــهر ـ صنعــت وارد مرحلــه ی رشــد رسطانــی گشــته اســت. نه تنهــا 

اقتصــاد بلکــه خــود جامعــه ی تاریخــی نیــز بــا تصفیــه و نابــودی رودررو گردانــده شــده اســت. 

دچارشــدن اقتصــاد متکــی بــر قانــون »بیشــینه ســود« بــه چنیــن کژتابی هایــی، طبقاتی شــدن و درگیــری 

ــی  ــی و بین امللل ــی، مل ــوع جنــگ محل ــروز همه ن ــه ب ــه همــراه آورده و منجــر ب ــا خــود ب سیاســی را ب

گشــته اســت. آشــکار اســت کــه در بنیــان متامــی ایــن نامطلوبی هایــی کــه در روایت هــای متــدن گویــی 

ــی و  ــب فردگرای ــارت اقتصــاد از جان ــد، مستعمره شــدگی و غ ــر انســانیت َعرضــه می گردن بســان تقدی

انحصارگــری کاپیتالیســتی اقتصادســتیز نهفتــه اســت. 

مدرنیتــه ی دموکراتیــک تنهــا بــه رهانیــدن اقتصــاد از ایــن گرایش هــای مخالف]اقتصــاد[ کفایــت 

ــدی ای برخــوردار  ــان نظام من ــر، از چن ــط پیرشفته ت ــات دارای رشای ــرم حی ــد؛ بلکــه به واســطه ی ف منی کن

اســت کــه بــا بیــکاری و فقــر ناآشناســت، جایــی بــه کــری و یــا اضافــه تولیــد منی دهــد، تفاوت منــدی ِ 

کشــور ها و مناطــق کــم  توســعه یافته یــا بســیار توســعه یافته را بــه حداقــل می رســاند و چالــش روســتا ـ 

ــدی آن،  ــه ی نظام من ــد. در درون ــل متحــول می گردان ــه ی متقاب ــر تغذی ــی ب ــبات مبتن ــه مناس شــهر را ب

تفاوت  مندی  هــای اجتامعــی و اقتصــادی منی تواننــد بــه ابعــاد اســتثامر طبقاتــی رســانیده شــوند؛ 

پیرشفت هــای طبقاتــی منی تواننــد ژرفــا یابنــد؛ همچنیــن اســتثامر اقتصــادی و تضادهــای اجتامعــی کــه 

می تواننــد ســبب بحــران و جنــگ شــوند ممکــن نیســت بــه ابعــاد بزرگ تــری برســند. نظــام مدرنیتــه ی 

دموکراتیــک، نه  تنهــا اذن بلعیــدن روســتا و زراعــت را بــه صنعت گرایــی و شهرنشــینی منی بخشــد بلکــه 

ــز  ــت پذیر را نی ــتین و زیس ــاد راس ــی دارای ابع ــهری و صنعت ــای ش ــازی فعالیت ه ــازه ی ازآنِ خودس اج

ــه  ــک ب ــه ی دموکراتی ــن مدرنیت ــاد بنیادی ــر، در ابع ــن ام ــه آن هــا منی دهــد. ســازوکار]یا مکانیســم[ ای ب

حالــت کلیــت وجــود دارد. همــه ی اجتامعــات در فعالیت هــای اقتصــادی خویــش، عنــارص اکولوژیــک و 

صنعتــی را به گونــه ای مرتبــط بــا ُبعــد اخاقــی و سیاســی، در درون یــک کلیــت مدنظــر قــرار می دهنــد. 

این هــا بــا پیوندهــای ناگسســتنی بــا یکدیگــر در ارتباطنــد. هیــچ چیــزی بــه پنجه هــای تکه پاره کننــده ی 

فردگرایــی و انحصارگــری واســپرده منی شــود. »اکــوـ اقتصــاد« و »اکــوـ صنعــت«، در متامــی فعالیت هــای 

اجتامعــی مدنظــر قــرار داده می شــود. بدین ترتیــب پروژه هــای ترمیــم دوبــاره ی محیط زیســت، احیــای 

ــیلی  ــان پتانس ــت، از چن ــامل ترین محیط زیس ــی دارای س ــوزه ی زندگ ــه ح ــتا ب ــل روس ــاورزی و تبدی کش

برخــوردار می گــردد کــه به تنهایــی می توانــد بیــکاری و فقــر را به کلــی از میــان بــردارد. بیــکاری، مغایــر 

ــه ای  ــا بدین حــد پیرشفت ــی ت ــه دارای هــوش عاطف ــی آدم ک ــدن بن ــا رسشــت انســانی اســت. بیکارمان ب

اســت، تنهــا بــا دســت جــرب و زور انســان امکان پذیــر اســت؛ و چه بســا هامن گونــه  هــم هســت. طبیعتــی 

کــه حتــی یــک مورچــه نیــز در آن بیــکار دیــده منی شــود، چگونــه پیرشفته تریــن هســتی  خویش]یعنــی 

انســان[ را بیــکار و بیچــاره وانهــد؟  در عــر فنــاوری ـ ایــن محصــول خارق العــاده ی عمــل انســانی ـ و 

صنعــت مبتنــی بــر آن، فقــر و محرومیــت چگونــه می توانــد یــک تقدیــر باشــد؟

آشــکار اســت کــه مــورد رضوری، تحــول ســاختاری و سیســتامنه اســت. هــم واقعیــت تاریخــی و هــم 

امروزیــن مدرنیتــه ی دموکراتیــک، چنــان ویژگــی ای دارد کــه انســان را از پراکتیــک و کار خــود بیگانــه 

ــه و  ــرای جامع ــک، ب ــن پراکتی ــل ای ــن مراح ــی از بزرگ تری ــه ی یک ــی، به مثاب ــاب صنعت ــازد. انق منی س

ــن  ــتی، ای ــه ی کاپیتالیس ــه مدرنیت ــت ک ــن اس ــئله ای ــردد. مس ــوب می گ ــروزی محس ــک پی ــادش ی اقتص

ــه همیــن  ــون ســود خویــش قــرار داده اســت. ب ــا را از هــامن رسآغــاز در خدمــت قان ــروزی بی همت پی

ــه و دولــت ـ ملتــی( بی همتایــی  ــی، قدرت مداران جهــت فرد گرایــی و انحصارگری)تجــاری، صنعتــی، مال

ــر،  ــک نقطه نظ ــت. از ی ــرار داده اس ــودی ق ــتانه ی ناب ــی را در آس ــه ی  تاریخ ــوده و جامع ــاد من را ایج

مدرنیتــه ی دموکراتیــک عنــوان انقــاب سیســتامتیک و ســاختارینی اســت کــه در نگرش هــا و اجرائیــات 

ــاب  ــن انق ــاد ای ــن ابع ــوـ صنعــت یکــی از بنیادی تری ــه روی می دهــد. اک ــه ی انحراف یافت ــن مدرنیت ای

ــد. ــات می منای ــک را اثب ــه ی دموکراتی ــی مدرنیت ــّوه ی حیات ــز ق ــه نی ــن توجی ــا همی می باشــد. تنه

واحد هــای اقتصــادی کاســیک مدرنیتــه ی رســمی اگرچــه بــا نــام رشکت هــای خانوادگــی و دارای 

ــد می باشــند.  ــی هســتند کــه در راســتای ســود هدفمن ــا واحدهای ــد، ام ــه گردن ســاختار تخصصــی ارائ

هیچ کدام شــان به غیــر از]کســب[ ســود، دغدغــه ی اساســی دیگــری نــدارد. به رغــم اینکــه هیــچ 

حــوزه ی اقتصــادی ای در ســطح جهــان باقــی منانــده کــه هامننــد اختاپــوس بــازوی  خــود را بــه ســوی 

آن دراز نکــرده باشــند، تنهــا مســئله ای کــه بــدان مشــغول می شــوند در رابطــه بــا چگونگــی بــه چنــگ 

ــر و شــکاف  ــه ابعــادی غول آســا، رشــد بهمن آســای فق ــکاری ب آوردن بیشــینه ســود اســت. رســیدن بی

درآمد هــا، نیست ونابودشــدن صدهــا میلیــون  انســانی کــه در گرســنگی بــه رس می برنــد در یــک ســو و 

عاطل مانــدن پتانســیل تولیــد عظیــم در ســوی دیگــر، گشوده شــدن راه بــر بــروز بحران هــای مربــوط بــه 

کــری و یــا اضافــه تولیــد، دچــار ورشکستگی شــدن زراعــت و از میــان  رفــن جامعــه ی روســتایی همگــی 

ــر  ــر غیراقتصــادی ـ متکــی ب ــارت صحیح ت ناشــی از فعالیــت واحدهــای رشکتی شــده  و اقتصــادی ـ به عب

قانــون بیشــینه ســود می باشــند. البتــه کــه واحــد بنیادیــن اقتصــادی مدرنیتــه ی دموکراتیــک، به مثابــه ی 

ذهنیــت و ســاختار، بــا ایــن واحدهــای رشکتــی هدفمنــد در راســتای ســود در تضــاد خواهــد بــود. 

اقتصــاد، در طــول تاریــخ همیشــه به عنــوان یــک موضــوع حســاس، دغدغــه ی اساســی جامعــه ی اخاقــی 

و سیاســی را تشــکیل داده اســت. در منتهــای امــر، پدیده هایــی نظیــر قحطــی، گرســنگی و مــرگ وجــود 
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ــه هیچــگاه از  ــد اندوخت ــز هامنن ــد. ســود نی ــرار می دهن ــد ق ــی مــورد تهدی ــد کــه جامعــه را به کل دارن

طــرف جوامــع مــرشوع انگاشــته نشــده اســت؛ همیشــه به منزلــه ی رسچشــمه ی رشارت هــا و دزدی هــا 

دیــده شــده و هــرگاه فرصتــی یافتــه شــده از مصــادره  ی آن احــرازورزی نشــده اســت. بســیار آشــکار 

اســت کــه اقتصــاد منی توانــد در ارتبــاط بــا چنیــن هدفــی برقــرار  شــود. هامن گونــه کــه توضیــح داده 

شــد، بحــث از اقتصــاد منــودن جهــت فعالیتــی کــه بــه اقتضای رسشــتش اقتصادســتیز باشــد، خــوِد تناقض 

اســت.

ــای  ــه اقتض ــه ب ــوـ جامع ــزاران اک ــت. ه ــامع  اس ــوـ اجت ــاِد اک ــض، اقتص ــن تناق ــی از ای ــه راه رهای یگان

رشایــط، می تواننــد خــود را همچــون یــک واحــد اقتصــادی ســازماندهی مناینــد. یکــی از مســائلی کــه 

ــوـ صنعــت،  ــرار دادن اصــل اک ــا مدنظــر ق ــه در زراعــت ب ــن اســت ک ــه ای ــت یافت مدت هاســت فوری

بازســاماندهی زمین هایــی اســت کــه توســط خانواده هــا بــه تکه هایــی مجــزا تقســیم شــده و ویژگــی 

ــی از اساســی ترین اصــول  ــت، یک ــات در زراع ــوـ اجتامع ــد. تشــکیل اک ــودن را از دســت داده ان واحد ب

ــه  ــل ب ــای قائ ــئله،  نگرش ه ــن مس ــا همی ــاط ب ــد. در ارتب ــک می باش ــه ی دموکراتی ــادی در مدرنیت اقتص

ــوـ  ــد. اک ــش را از دســت داده ان ــق خوی ــد، رون ــه از دوران رسف و بردگــی باقــی مانده ان مزرعــه داری ک

اجتامعاتــی کــه از طریــق تشــکیل واحدهــای زراعتــی در مقیاســی اکولوژیــک تحقــق خواهنــد یافــت، 

بنیــان مدرنیتــه ی روســتا نیــز می باشــند. یعنــی روســتا و یــا روســتای مــدرن به منزلــه ی یــک اکــوـ اجتــامع 

ــد. ــتی یاب ــاره هس ــد دوب ــک،  می توان ــاس اکولوژی ــادی در مقی ــای اقتص ــورت واحده و به ص

در شــهرها نیــز اکــو ـ اجتامعــات مشــابهی قابــل شــکل گیری اند. در برنامه ریــزی شــهری اکولوژی محــور، 

ــدم  ــودن ع ــد الزامی ب ــی ســامان دهی می شــود. هامنن ــت عموم ــک بخــش از کلی ــه ی ی اقتصــاد به مثاب

ــز نبایســتی وجــود داشــته  ــد نی ــه شــهر را ببلع ــد، اقتصــادی ک ــه شــهر را ببلع وجــود بروکراســی ای ک

باشــد. فعالیت هــای اقتصــادی متناســب بــا رسشــت هــر شــهر، به صــورت واحدهایــی بــا حجــم 

بهینــه]=Optimal[ ســازماندهی می گــردد کــه نــه در راســتای ســود آوری بلکــه در جهــت برطرف ســازی 

ــه تناســب ســاختار و  ــت را ب ــوان جمعی ــد می باشــند. می ت ــِق شــهر هدفمن ــت خل ــکاری و محرومی بی

ــع منــود. ــن واحدهــا توزی ــر ای قابلیت شــان ب

شــاید چنــان جلــوه کنــد کــه گویــی از اقتصــادی دارای برنامــه ی سوسیالیســتی ســخن می گوییــم؛ امــا 

مدلــی کــه از آن بحــث می کنیــم متفــاوت اســت. ایــن مــدل هامن گونــه کــه بــا برنامه ریــزی مرکــزی و 

اقتصــاد هدایت شــونده  ارتباطــی نــدارد، بــا رشکت هــای به اصطــاح اقتصــادی ای کــه وحشــی، هدفمنــد 

ــی و  ــه ی اخاق ــه جامع ــت ک ــاختاری اس ــدارد. س ــی ن ــز ارتباط ــد نی ــود و غیراقتصادی ان ــتای س در راس

سیاســی بومــی، »تصمیــم و اجــرای« آن را متحقــق می گردانــد. البتــه کوردیناســیونی کــه رشایــط ملــی، 

منطقــه ای و حتــی بین املللــی را مدنظــر قــرار بدهــد،  همیشــه الزم می باشــد. امــا ایــن امــر، وابســته بودن 

»تصمیــم و اجــرا« بــه ابتــکار عمــل]= انســیاتیو[  جامعــه ی بومــی را از میــان برمنــی دارد. بایســتی مجدداً 

بگویــم کــه اقتصــاد یــک مســئله ی زیرســاختی  تکنیکــی نیســت؛ بلکــه فعالیتــی اســت کــه به مثابــه ی 

ســاختار بنیادیــن هســتی جوامــع، از طریــق نظــر، بحــث، تصمیــم ، عمــل و فعالیــت ســازمانی متامــی 

جامعــه تحقــق می یابــد. گسســت انســان از اقتصــاد، بنیــان متامــی ازخودبیگانگی هاســت. هامن گونــه 

ــاد  ــه اقتص ــت ک ــن اس ــز ای ــه راه نی ــد، یگان ــک رشط می باش ــر ی ــن ام ــری از ای ــه جلوگی ک

را ازآِن کل اجتامعــات مناییــم. ]در ایــن نظــام[ هامن گونــه کــه از »یکــی می خــورد، 

یکــی می نگــرد« قیامــت به پــا می شــود، از »یکــی کار می کنــد، یکــی عاطــل و بیــکار 

ــا می شــود. اقتصــاد، رشط بنیادیــن هســتی جامعــه اســت کــه  می گــردد« نیــز قیامــت به پ

ــا  ــک و بارآوری]ی ــای اکولوژی ــا بنیان ه ــد ب ــور و در پیون ــه ای اجتامع مح ــاً به گون ــد قطع بای

بازدهی منــدی[ ســازماندهی گــردد. به غیــر از جامعــه و اجتامعــات، هیــچ  کســی حــق ایــن 

ــه  ــا چ ــردارد. واحده ــان ب ــد از می ــه می توان ــد و ن ــب باش ــد صاح ــه می توان ــتی را ن هس

ــه رشط ایفــای نقــش واســطه،  ــی اگــر ب تجــاری، چــه صنعتــی و چــه زراعــی باشــند و حت

ــن هســتند.  ــن اصــول بنیادی ــا ای ــی  ب ــه همنوای ــی]=Financial[ هــم باشــند، ناچــار ب مال

در بنیــان یــک کارخانــه ی غول آســا و یــک واحــد روســتا یی ـ زراعــی نیــز ایــن اصــول 

می بایســتی وجــود داشــته باشــند.

در مدرنیتــه ی دموکراتیــک، مالکیــت واحدهــای اقتصــادی اهمیتــش را از دســت داده و یــا 

ــد  ــی خواه ــت ازآِن اجتامعات ــه مالکی ــه ک ــد. البت ــی می مان ــه ی دوم باق ــش در درج اهمیت

بــود که]تــرّف یــا[ کاربســت اختیــاری متناســب بــا اصــول را پیشــه مناینــد. نــه مالکیــت 

خانوادگــی و نــه مالکیــت دولتــی، منی تواننــد پاســخگوی اقتصــاد مــدرن باشــند. مالکیــت 

ــه ی کاپیتالیســتی  ــی در مدرنیت ــد، حت ــه از هیرارشــی به جــا مانده ان ــی و خانوادگــی ک دولت

نیــز قــادر بــه تــداوم موجودیــت خویــش نیســتند. حتــی رشکت هــا نیــز بــه ســبب فشــار 

ــا  ــد. ام ــش درمی آین ــان خوی ــت مشــرک کارکن ــج تحــت مالکی ــات اقتصــادی به تدری واقعی

ــر جــدا  ــگ از همدیگ ــا خطــوط ُپررن ــت را ب ــا[ی مالکی ــا هنجاره ــد نُرم ها]ی ــاز هــم نبای ب

منــود. هامن گونــه کــه دو نظــام متــدن به صــورت مختلــط و درهم تنیــده می زینــد، 

نظام هــای مالکیتــی نیــز تــا مدت زمانــی طوالنــی درهم تنیدگــی خویــش را حفــظ خواهنــد 

کــرد. هامن گونــه کــه مالکیــت خانوادگــی حتــی در مالکیــت جامعتی]یــا کمونتــه ای[ نیــز 

ــر و ســهم خویــش را  ــز تأثی ــت نی ــد،  موجودیــت دول موجودیــت خویــش را حفــظ می منای

تــداوم خواهــد بخشــید. مــورد مهــم، بازبــودن بــه روی نُرم هــای منعطــف مالکیتــی اســت 

کــه بتوانــد پاسخگوی]مســائل[ محیط زیســت، بیــکاری و تولیدکنندگــی باشــد. هــر کاربســت 

اختیاری]یــا ترّفــی[ کــه بــه موجودیــت، آزادی، صــاح و نیکــی و زیبایــی فرد خدمــت مناید، 

حتــی اگــر مالکیــت هــم باشــد، ارزشــمند اســت. امــا بــا توجــه بــه اینکــه بــدون اجتــامع، این 

ارزش قابــل پیدایــش نیســت، بازهــم حــل مســائل در بهینه تریــن حد ومرزهــا صحیح تریــن 

ــا  ــت اجتامع محور]ی ــه مالکی ــی اســت ک ــک، در موقعیت ــه ی دموکراتی کار می باشــد. مدرنیت

کمونتــه ای[ را ـ کــه در طــول تاریــخ هیچــگاه موجودیــت کمونــال خویــش را از دســت نــداده 

اســت ـ طــی رشایــط مــدرن مجــدداً در بنیــان جامعــه ی اخاقــی و سیاســی جــای دهــد و 

بدیــن ترتیــب بتوانــد نقــش تاریخــی خویــش را در ایــن خصــوص بــا موفقیــت ایفــا منایــد. 
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،اکولوژی 
اکواقتصاد سبز

رامین گارا

,,
,,

ــا،  ــن م ــره زمی ــکل گیری ک ــل ش در دوره ای از اوای

ســولفیدهیدروژن بســیار زیــاد بــود. گازی بدبو که 

ــامن  ــود، ه ــد می ش ــده متصاع ــرغ گندی از تخم م

میلیون هــا  از  پــس  اســت.  ســولفیدهیدروژن 

ســازوکارهای  بــا  توانســت  کــره  زمیــن  ســال، 

ــد  ــادی تولی گســرده ســوخت و ســاز، اکســیژن زی

و زمیــن را احاطــه کنــد. درســت در ایــن دوره 

ــژه انســان، ارگانیســم تنفســی او  ــداران به وی جان

مطابــق استنشــاق اکســیژن تکامــل یافــت. تکامــل 

ــد اســت و دوره هــای هــزار  ــا دگرشــد آنقــدر کن ی

ســال و بیشــر را می طلبــد کــه هیــچ کــس را خــر 

منی کنــد. بــه همیــن دلیــل اگــر صنعت گرایــی 

ــا ایــن رسعــت تخریبــی  ضــد اکولوژیــک امــروز ب

بــه پیــش بتــازد، کســی چــه می دانــد کــه روزگاری 

ــدار  ــر مق ــه ب ــود ک ــد ش ــک تولی ــدر گازکربنی آنق

ــد؟! ــه کن ــیژن غلب ــود اکس موج
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ــوم و  ــات ب ــی نج ــدف اصل ــا ه ــت، اساس ــوم نیس ــات ب ــرای نج ــط ب ــت بوم( فق ــوژی )زیس اکول

جامعــه اســت. جامعــه کمونــی در ایــن حــوزه بایــد چگونــه علــم اکولــوژی را بــکار بنــدد؟ ســه 

ــرا. 2ـ  ــه انحصارگ ــاک هســتند: 1ـ صنعــت ســود ـ رسمای ــرای زیســت بوم جامعــه خطرن حــوزه ب

ــی  ــوژی نظام ــا تکنول ــری ب ــر. 3ـ نظامی گ ــود بیش ــدف س ــا ه ــه ب ــی رسمایه داران ــت صنعت زراع

مرگبــار شــیمیایی ـ امتــی. زیســت بوم و زیســت جاندار دوگانــه مکمــل یکدیگرنــد. اگــر بگوئیــم 

ــادن  ــه خطــر افت ــا ب ــرا ب ــود، زی ــا ناقــص خواهــد ب ــر م فقــط زیســت بوم در خطــر اســت، تعبی

زیســت بوم، زیســت جانــداران حتــی انســان هــم بــه خطــر می افتــد. پــس محیط زیســت، 

ــود. ــد ب ــزرگ خواهن ــی ب ــه قربان ــانی س ــداران و جامعه انس جان

وظیفــه کمون هــا، مجالــس و کنگره هــای خلــق، کاربســت علــم اکولــوژی در خــارج از البراتــوار 

رسمایه دارانــه اســت. کمون هــا عامــالن اصلــی تنظیــم هــر ســه حــوزه مذکــور هســتند. 

در رسمایــه داری عامــل اصلــی تنظیــم هــر ســه حــوزه، رسمایــه داران صنعت گــرا هســتند. 

صنعت گرایــی بــا صنعــت تفــاوت ماهــوی دارد. صنعت گرایــی، هــامن گرایــش یــا ذهنیــت منفــی 

رسمایــه دار ســود ـ انحصارگــر اســت. رسمایــه داری و کمونالیســم هــر دو از صنعــت بــرای پیشــرد 

اهــداف خــود اســتفاده می کننــد، امــا کاربســت های رسمایه دارانــه، صنعت گرایی)پرســتی( 

ــز  ــوزه متامی ــه ح ــت س ــت ذهنی ــود صنع ــت. خ ــت اس ــم اکوصنع ــت های کمونالیس و کاربس

»صنعــت کارخانــه ای، زراعــت آلــی و نظامی گــری« را تغذیــه می کنــد. تفــاوت در شــیوه کاربســت 

کمونــی اســت. کمون هــا بایــد بــا توســل بــه شــیوه آنروپی هــای کوچــک قــدرت تخریب گــر هــر 

ســه حــوزه را مهــار و اکوجامعــه بســازند. ایــن مــدل، یــک اقتصــاد دارای برنامــه سوسیالیســتی 

ــاد  ــزی و اقتص ــزی مرک ــا برنامه ری ــه ب ــت ک ــی اس ــا مدل ــت و دقیق ــاوت اس ــه متف ــت، بلک نیس

هدایت شــونده ارتباطــی نــدارد و جامعــه اخالقــی و سیاســی بومــی در مــورد آن تصمیــم گرفتــه و 

اجرایــی می کننــد. لــذا در بومی بــودن خــود کمون هــا دارای ابتکارعمــل و آزادی عمــل هســتند؛ 

البتــه کوردیناســیونی کــه رشایــط ملــی، منطقــه ای و حتــی بین املللــی را مدنظــر قــرار دهــد هــم 

ــد. واحدهــا چــه تجــاری، چــه  ــان ســلب کن ــد انســیاتیو بومــی را از بومی الزم اســت، فقــط نبای

صنعتــی و چــه زراعــی باشــند، حتــی اگــر بــه رشط ایفــای نقــش واســطه ای و مالــی هــم باشــد، 

ناچــار بــه همنوایــی بــا ایــن اصــول بنیادیــن هســتند. ایــن اصــول بــرای یــک کارخانــه غول آســا و 

یــک واحــد روســتایی ـ زراعــی بصــورت یکســان قابــل شــمول اســت.

صنعتکارخانهای
ــه داری پیرشفــت اجتامعــی  ــی معضــل اکولوژیــک اســت. وقتــی رسمای ــل اصل ــی دلی صنعت گرای

ــط اجتامعــی  ــاور غل ــه انحــراف کشــاند، ب ــای آن را ب ــف و معن ــی تعری ــب صنعت گرای را در قال

بصــورت نســبی بــه آن نظــام ایجــاد شــد. در واقــع آن بــاور، توهــم قبــول صنعت گرایــی 

رسمایه دارانــه بعنــوان خــود صنعــت اســت. معضــل اکولوژیــک و معضــل صنعت گرایــی را جامعــه 

بــه وجــود نیــاورده، رسمایــه داری بانــی آن اســت. صنعت گرایــی یــک ایدئولــوژی و لــذا دســتگاه 

ــه »کاربســت  ــی« علی ــا »کاربســت اشــراکی ـ عموم ــال ب ــوژی کمون ــری اســت. اکول انحصارگ

ایدئولوژیــک،  خصلــت  دارای  صنعت گرایــی  می کنــد.  مبــارزه  رسمایــه داری  انحصــاری« 

ملیتاریســتی و طبقاتــی اســت، امــا اکوصنعــت کمونالــی از ویژگی هــای میلیتاریســتی و 

ــی  ــک اســت. صنعت گرای ــک ـ دموکراتی ــوژی جامعــه اکولوژی ــه و ایدئول ــی یافت ــی رهای طبقات

تحــت مالکیــت قطعــی رسمایــه اســت و هــدف آن تولیــد انبــوه و ارزان بــه قیمــت نابــودی 

ــردد. ــود می گ ــز ناب ــود نی ــا، خ ــت نابودی ه ــت. در نهای ــه اس اکوجامع

صنعت گرایــی زراعــت را نابــود، ولــی کمونالیســم آن را احیــا می منایــد. صنعت گرایــی بخاطــر 

ــن  ــی اســت؛ همچنی ــالب صنعت ــی و انق ــالب زراع ــه انق ــالب علی ــک ضدانق ــودی خــاک، ی ناب

ــه  ــد جامع ــد. بُع ــروز می کن ــی ب ــی و ایدئولوژیک ــی، مل ــی، اتنیک ــای طبقات ــب تضاده در قال

صنعتــی اکولوژیــک یکــی از ابعــاد اساســی مدرنیتــه دموکراتیــک اســت و کمون هــا موظــف بــه 

اجرایی کــردن آن هســتند. کمون هــا بــا کنــارزدن اقتصــاد سیاســی رسمایــه داری اینــکار را خواهند 

کــرد. کمون هــا بایــد مرشوعیــت ایدئولوژیــک، پوشــش قانونــی و تکیه گاه هــای قدرمتنــد 

چندجانبــه رسمایــه داری صنعتــی را افشــا و کنــار بزننــد. اکواقتصــاد در حــوزه صنعــت و تولیــد 

ــه داری  ــی کاال را اســاس کار قــرار می دهــد. صنعت گرایــی رسمای فقــط ارزش کاربــردی و تبادل

بــه دنبــال اضافــه تولیــد و کــری تولیــد جهــت تنظیــم بــازار اســت ولــی اکوصنعــت بــه هر دو 

مــورد معنــا منی دهــد، زیــرا نیازهــای بنیادیــن مهــم هســتند و صنعــت آنقــدر پیرشفــت کــرده 

کــه بتوانــد جوابگــو باشــد. امــروزه گرایــش شــهری ـ صنعتــی در تضــاد بــا گرایــش روســتایی ـ 

زراعــی اســت، امــا کمونالیســم در واقــع بکارگیــری صنعــت بــرای پیشــرد روســتا ـ زراعــت و 

ــی اســت. ــدون صنعت گرای شــهر ب

در کنفرانــس محیط زیســت در پاریــس رسان بیــش از 150 دولــت رسمایــه داری در 30 نوامــر 

2015 دور هــم جمــع شــدند و ســخرنانی های پرطمطــراق و صــدور آفیش هــای پرفریــب، 

بزرگریــن دروغ هــا را در لفــاف تصمیــم بــرای مقابلــه با گرمایش زمیــن، اوج زشــتی آن کنفرانس 

شــد. بیانیــه پنــل بینادولتــی متخصصــان اقلیمــی ســازمان ملــل در اکتــر 2018 دولت هــا را بــه 

انتقــاد گرفــت و در آن آمــد »مــا آخریــن نســلی از بــرش هســتیم کــه توانایــی مقابلــه بــا تغیرات 

اقلیمــی ناشــی از گرمایــش زمیــن را داریــم«. اجــالس اقلیمــی 2018 در کاتویــچ لهســتان قــرار 

بــود پاســخی بــه اضطراری بــودن هشــدار متخصصــان باشــد امــا تنهــا بــه تعهــدی بــرای اجــرای 

ــی کــه گــزارش ســازمان ملل ناکافی بــودن  اهــداف اقلیمــی معاهــده پاریــس ختــم شــد درحال

ــالق  ــم و اخ ــا در لهســتان در برابــر عل ــت. دولت ه ــاخته اس ــان س آن معاهــده را خاطرنش

ایســتادند. واقعیــت ایــن اســت کــه ایــران جــزو ده کشــور اول در جهــان از نظــر تولیــد گازهــای 

گلخانــه ای می باشــد. بــرای اینکــه اثبــات کنیــم رسمایــه داری و صنعت گرایــی آن عامــل گرمایــش 

محیط زیســت و افزایــش گازکربنیــک اســت، بــه مثالــی اشــاره می کنیــم: فقــط در ســال 2008 
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ــود در  ــک موج ــم و گازکربنی ــر ک ــای غول پیک ــت کارخانه ه ــه فعالی ــود ک ــه ب ــران رسمای ــر بح بخاط

ــش دو  ــرده اســت. افزای ــدا ک ــش پی ــان بحــران، مجــددا افزای ــس از پای ــی پ ــت ول امتســفر کاهــش یاف

درجــه ای گرمایــش بودجــه ای هنگفــت بــرای مقابلــه می خواهــد. تنهــا راه، کاهــش و پایــان اســتفاده 

از ســوخت های فســیلی اســت، پــس جامعــه کمونــال بایــد ایــن را در برنامــه خــود قــرار دهــد. اگــر 

گرمایــش بــه 4 درجــه برســد فاجعه بــار خواهــد شــد. آب شــدن یخ هــای قطبــی باعــث ســیل، طوفــان، 

فاجعــه جــوی و دریایــی و زیرآب رفــن مناطقــی از جهــان خواهــد شــد، لــذا بیــامری، فقــر و مرگ ومیــر 

ــزان 0.34 درجــه ســانتیگراد در 25 ســال  ــه می بشــدت افزایــش خواهــد یافــت. دریاچه هــای جهــان ب

ــه  ــن فاجع ــت. ای ــفر اس ــدن امتس ــت گرم ش ــر از رسع ــت بیش ــن رسع ــه ای ــده اند ک ــر ش ــته گرم ت گذش

ــه داری  ــی رسمای ــر صنعت گرای ــال عم ــرژی در 200 س ــتفاده از ان ــوع اس ــی از ن ــرات ناش ــر تغی بخاط

ــود  ــا س ــرد ت ــتفاده ک ــدت اس ــنگ( بش ــیلی)نفت، گاز و ذغال س ــای فس ــام از انرژی ه ــن نظ ــت. ای اس

ـ رسمایــه و قدرتــش را افزایــش دهــد. اکوصنعــت بایــد بــه سیســتم جایگزیــن سیســتم رسمایــه داری 

مبــدل شــود. بایــد فنــاوری انــرژی پــاک بــرای جایگزینــی انرژی هــای فســیلی را پیرشفــت دهــد و تــا 

ــا آن عمــل کنــد، امــا بایــد میــزان مــرف  مدت زمانــی کــه فســیلی ها از دور خــارج شــوند، مــوازی ب

انــرژی را هــم کنــرل کنــد تــا پیامــد تخریبــی نداشــته باشــد. هرچنــد هزینــه تولیــد انــرژی فســیلی کــم 

اســت و رقابــت را بــرای رسمایــه داری آســان می کنــد، امــا اکوصنعــت بایــد بــا پیشــرد فنــاوری مناســب 

بــه هــر قیمتــی کــه شــده موفقیــت حاصــل کنــد. کمون هــا بایــد بصــورت بومــی صنایــع ذخیــره انــرژی 

خورشــیدی و بــادی را در برنامــه خــود بگنجاننــد. البتــه بایــد فکــری بــرای ســلول های آفتاب گیــر بکنــد 

کــه بــرای ســاخت آنهــا از فلــزات مــری ماننــد مــس، ایندیــم، گالیــم و ســلنیم اســتفاده می شــود. مهــم 

ایــن اســت کــه کمــون، هزینه بــری را بــه معضلــی بــرای خــود تبدیــل نکنــد. مســئله فقــط اســتفاده از 

انــرژی جایگزیــن نیســت، کل رشــد اقتصــادی ســیری ناپذیر جهــان اصلی تریــن معضــل اســت. تنهــا رشــد 

بــر حســب نیازهــا بــا جمعیــت آنروپیــک کوچــک و کارخانه هــای پــاک ممکــن می گــردد و ایــن کار 

دور از خصلــت رسمایــه داری اســت پــس بایــد کمونالیســم آن را عملــی کنــد. توقــف کارخانــه آالینــده، 

ــا افزایــش  ــه ای را ب ــت اســت. کارخانه هــا گازهــای گلخان ــرای حفــظ بقــای برشی ــک امــر ناچــاری ب ی

میلیــاردی جمعیــت بــه حــد انفجــار خواهندرســاند. 

مبارزات عملی کمونالیسم علیه موارد فاجعه بار زیر و رفع آنها است:

ــن. 3ـ گســرش  ــات و گیاهــان و جنگل هــای زمی ــودی حیوان ــی. 2ـ کاهــش و ناب ــرات آب وهوای 1ـ تغی

چرخه هــای تخریب کننــده ازت، فســفر، مــواد و عنــارص جدیــد. 4ـ اسیدی شــدن آب، هــوا و خــاک. 5ـ 

تهی شــدن خاک هــای کشــاورزی از مــواد غذایــی. 6ـ کاهــش روبــه افزایــش آب رشب زمیــن. 7ـ مــرف 

روبــه افزایــش آفت کش هــا. 8ـ مــرف روبــه  گســرش مــواد شــیمیایی. 9ـ گســرش فلــزات ســنگین در 

ــن و  ــای زمی ــش دم ــا. 11ـ افزای ــتی آنه ــات محیط زیس ــا و تخریب ــرش جنگ ه ــت. 10ـ گس محیط زیس

اثــرات مخــرب زیســت محیطی آن. 12ـ تغیــرات ژنتیکــی در گیاهــان مبنظــور بــارآوری کار. 13ـ افزایــش 

و گســرش روزافــزون اپیدمی هــا، رسطان هــا، آلرژی هــا و امــراض مشــکوک. 14ـ افزایــش آلودگی هــای 

هــوا و گســرش ریزگردهــا. 15ـ اســتفاده بیــش از حــد از بــرق و داغ شــدن زمیــن. 16ـ سدســازی ها و 

نابــودی مناطــق ســبز و ســفره های زیرزمینــی .17ـ افزایــش زباله هــای فضایــی و امتــی.

نشســت کپنهــاگ در ســال 2014 بــا رشکــت دانشــمندان فــارغ  از دولت هــای رسمایــه دار، هشــدارهای 

الزم را در مــورد فجایــع مزبــور داد. پــس کمونالیســم بایــد مقــدار گازهــای کربنیــک ناشــی از ترافیــک، 

ــش  ــا کاه ــر آنه ــارت ب ــا نظ ــد( را ب ــذب می کنن ــک را ج ــا )گازکربنی ــودی جنگل ه ــات و ناب کارخانج

دهــد. گازکربنیــک در ســال 2006 بــه میــزان 30.7 تـُـن بــود کــه در ســال 2014 بــه بیــش از 39 میلیــارد 

ــی  ــد ول ــکیل می ده ــن را تش ــو زمی ــد از ج ــط 0.058 درص ــن گاز فق ــه ای ــودی ک ــا وج ــید. ب ــن رس ت

ــکیل  ــا و تش ــدن در آب دریاه ــک آن حل ش ــرات مهل ــی از تغی ــت. یک ــاد اس ــیار زی ــرات آن بس تأثی

اســیدکربنیک اســت. گازکربنیــک فقــط یکــی از گازهــای گلخانــه ای اســت و 9 گاز دیگــر کارخانــه ای 

ــار  ــه ای مه ــه داری کارخان ــان، رسمای ــر در ســطح جه ــد. اگ ــرات مخــرب دارن متصاعــد می شــوند و تأثی

نشــود، گرمایــش زمیــن مهارناشــده همیشــگی خواهــد شــد. وعده وعیــد دولت هــا همــه مشــتی دروغ 

اســت. اکوصنعــت ناچــار اســت سیســتم کارخانــه ای محــدود ولــی پــاک و غیرآالینــده را راه انــدازی کند.

ــی از  ــانند؟ یک ــاک می رس ــان و خ ــدن انس ــه ب ــی ب ــه زیان های ــه چ ــام رسمای ــدی نظ ــات تولی کارخانج

عنــارص زیانبــار جیــوه اســت. ایــن عنــر ســمی، رسطــان زا و مخــرب اعصــاب اســت. طــی 150 ســال 

گذشــته ایــن ســم در محیط زیســت چنــد برابــر شــده اســت. در خــون انســان موجــب کاهــش رشــد 

جنیــن و میــزان هــوش نســل های جدیــد می گــردد. کارخانجــات تولیــد مــواد شــیمیایی عامــل افزایــش 

جیــوه و رســیدن آن بــه دریاهــا و لــذا ماهی هــا و ســپس انســان هســتند. فلــزات بطــور کلــی و فلــزات 

ســنگین بخصــوص دارای ســاختامن مولکولــی پابرجــا هســتند و اکــرا در چربی هــا حــل می شــوند، لــذا 

در طبیعــت و بــدن روی هــم انباشــت می شــوند و طــی مدتــی مدیــد بــه تأثیــرات مخــرب خــود ادامــه 

ــزات ســنگین کــه در طبیعــت بطــور حفاظــت شــده در پوســته ها و الیه هــای ســنگیی  ــد. فل می دهن

بــه شــکل ترکیبــات پابرجــا طــی میلیون هــا ســال وجــود داشــته اند، بــا اســتخراج معــادن از حفاظــت 

ــوه در  ــن، جی ــت و بنزی ــون رسب در نف ــکل آزاد همچ ــه ش ــواد ب ــن م ــد. ای ــارج می گردن ــی خ طبیع

ذغال ســنگ و اســتخراج طــال، مــس خالــص در انــواع رنگ هــا، کدمیــم خالــص در باطری هــا، آرســنیک 

در فلــزات ذوب شــده و عنــارص دیگــر بــه چرخــش درمی آینــد و از آنجــا کــه هیــچ گاه ضایــع منی شــوند 

و از بیــن منی رونــد در طبیعــت پراکنــده شــده و از راه فضــوالت کارخانجــات وارد رودخانه هــا، 

دریاچه هــا و آب هــای زیرزمینــی می گردنــد. بســیاری از فلــزات ســنگین بــا مــواد شــیمیایی پراکنــده، 

ــات   ــا و ضایع ــوه( و بیامری ه ــل جی ــر متی ــد کرده)نظی ــی تولی ــیار خطرناک ــات بس ــت ترکیب در طبیع

زیســت محیطی  بیــش از آنچــه فلــزات خالــص انجــام می دهنــد، بــه دنبــال می آورنــد. هیــچ دولــت و 

ســازمانی روی انســان آزمایــش انجــام منی دهنــد مگــر در مــوارد نــادر کــه مــرگ تعــدادی قابــل توجــه را 

موجــب شــده باشــند. دولت هــا تأثیــرات مخــرب مــواد شــیمیایی و فلــزات ســنگین را پنهــان می کننــد 

تــا بــه ســود بیشــر و دهشــتناک برســند. رسمایــه داری هــر ثانیــه خطــر نابــودی انســان و طبیعــت را 

افزایــش می دهــد. ذغال ســنگ و معــادن طــال در جهــان مقــدار جیــوه را افزایــش می دهنــد. بــا بخــار 
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جیــوه از آمالــگام طال)مخلــوط طــال و جیــوه( طــال بدســت می آیــد. جنایــت رسمایــه در رسارس جهــان 

اینگونــه ادامــه دارد. از تکنیــک جیــوه و ســیانید کــه فوق العــاده خطرنــاک هســتند، بــرای اســتخراج طال 

در جهــان اســتفاده می شــود کــه آســان و ارزان اســت. طــال همــواره همــراه ســایر فلــزات ســنگین نظیــر 

کدمیــم، روی، آرســنیک و جیــوه اســت کــه فاضــالب معدنــی و کارخانــه ای آن محیط زیســت را آلــوده 

می کنــد. جیــوه از منبــع انــرژی ذغال ســنگ، نفــت و اســتخراج طــال بــه جــو زمیــن مــی رود و باران هــا 

آن را بــه زمیــن بازمی گرداننــد. ســپس در دریــا متیــل جیــوه تولیــد می شــود کــه خطرناک تریــن اســت. 

از طریــق موجوداتــی از قبیــل ماهــی و غیــره وارد زنجیــره غذایــی مــا می شــود.

رسب نیــز از تجزیــه رادیوآکتیــوی اورانیــوم بــه وجــود می آیــد و در اثــر تجزیــه رادیوآکتیــو بــه جیــوه 

ــه ای آلیاژهــا،  ــه کارخان ــاده اولی ــوان م ــی اســتخراج در معــدن بعن ــن عنــر در پ ــل می گــردد. ای تبدی

رنگ هــا، پوشــش ضدزنــگ، لولــه آب، باطــری و مهــامت اســت. رسب ماننــد جیــوه در بــدن انباشــت 

و موجــب عــوارض سلســله اعصــاب و مغــز بویــژه در کــودکان و جنیــن می گــردد. امــراض کلیــوی و 

افزایــش فشــارخون بزرگســاالن را هــم بــه دنبــال دارد. رسب بــدن از طریــق غــذا و میوه جــات و غــالت، 

ــدن می گــردد و متامــی اعضــای  ــه راه هــای گوناگــون وارد ب شــکر و شــیرینی جات حاصــل می شــود. ب

بــدن از ســطح مولکــول تــا ســلول و بافت هــا را ســمی می کنــد. جــای کلســیم را در مولکول هــای بــدن 

ــدرت شــنوایی  ــز، ق ــد. کاهــش هــوش، گلبول هــای قرم ــه پروتئین هــا می جنگ ــد و علی اشــغال می منای

و اسکلت ســازی در کــودکان از نتایــج مخــرب آن اســت. رسب در باطری هــا، کامپیوتــر، رنگ هــا، 

ــا،  ــا، پل ه ــری، کارد و جاده ه ــد باط ــود. تولی ــتفاده می ش ــی اس ــیای زینت ــرات و اش ــک، جواه رسامی

الستیک ســازی، تولیــد پالســتیک، فــوالد، جوشــکاری، جمع کننــدگان و ســوزانندگان زبالــه، سیســتم های 

رسدکننــده، تولیــد رسامیــک، لحیــم کاری، معــدن و نفــت و گازوئیــل آســیب های فراوانــی بــه کارگــران 

می رســانند. کارخانجــات بــا فاضالب هــای خــود آبهــا و طبیعــت را آلــوده بــه رسب می کننــد. هــزاران 

منطقــه در جهــان بــه خاطــر کارخانجــات رسب رسطــان زا بــه مناطــق ارواح مبــدل شــده اند.

ــت  ــردش در محیط زیس ــه ای وارد گ ــد کارخان ــق تولی ــه از طری ــت ک ــنگین اس ــزی س ــز فل ــم نی کدمی

ــرای  ــر ب ــن عن ــذب ای ــع ج ــن منب ــیب زمینی مهم تری ــالت و س ــود. غ ــاورزی می ش ــوص کش و بخص

ــد  ــل می کن ــدن را مخت ــاع ب ــب و سیســتم جنســی، دف ــر را تخری ــه و جگ ــدن انســان هســتند و کلی ب

ــیار  ــات بس ــده و ترکیب ــیمیایی ترکیب ش ــای ش ــر مولکول ه ــا دیگ ــی ب ــم براحت ــت. کدمی و رسطان زاس

ســمی تر ایجــاد می کنــد. بــه همیــن دلیــل می توانــد در آب، هــوا، خــاک، رســوبات و موادغذایــی یافــت 

شــود. تولیــدات معدنــی، ذوب فلــز و اســتخراج نفــت منابــع افزایش دهنــده کدمیــم در محیط زیســت 

هســتند. رسمایــه داری در کودهــای شــیمیایی بخاطــر هزینه بــری حــارض بــه زدودن کدمیــم نیســت و 

مــزارع برنــج و ســیب زمینی آن را جــذب و جنایــت رسمایــه تکمیــل می شــود. کارخانجــات رسمایــه داری 

فاضالب هــای خــود را بی رحامنــه بــه رودخانه هــا و دریاهــا می ریزنــد و کک شــان هــم منی گــزد. ایــن 

در حالــی اســت کــه ســاالنه میلیون هــا نفــر دچــار مــرگ ناشــی از ایــن ســم می گردنــد.

ــا از  ــود، عمدت ــرش می ش ــان ها منت ــق آتشفش ــه از طری ــدا از اینک ــه ج ــت ک ــمی اس ــم س ــنیک ه آرس

طریــق اســتخراج معــادن، کارخانجــات ذوب آهــن، ســوخت های فســیلی، مــواد دفــع آفــات نباتــی، مــواد 

ــده چــوب در محیط زیســت و غــذای انســان منتــرش می شــود.  ــواد نگهدارن رشــد دهنده گیاهــان و م

نــوع ترکیبــات کانــی آرســنیک خطرناک تریــن مــواد ســمی داخــل موادغذایــی بــه شــامر می رونــد کــه 

از قــرن 18 افزایــش یافتــه اســت. کمیتــه تخصصــی ســازمان بهداشــت جهانــی اعــالم کــرده کــه برنــج 

ــد. ســپس نوشــیدنی ها، غــالت، ســبزیجات، میوه جــات  و غذاهــای دریایــی بیشــرین آرســنیک را دارن

و گوشــت در درجــات بعــدی قرارمی گیرنــد. قریــب چهــارده مــرض ناشــی از وجــود آرســنیک و رسب 

در ارگان هــای بــدن انســان هســتند. ایــن مــاده هامننــد کدمیــم و رسب بــر اثــر ترکیــب بــا »دی ان ای« 

ــه  ــدن الی ــی، سفت ش ــتم عصب ــرات سیس ــی آورد. تغی ــال م ــه دنب ــی را ب ــم ژنتیک ــوارض وخی ــدن، ع ب

پوســت)میخچه(، تغیــرات رنــگ پوســت، رسطــان ریــه، مثانــه و کلیــه، بدشــدن گــردش خــون در پوســت 

از جملــه عــوارض آرســنیک هســتند. تاکنــون صدمیلیــون کارگــر 9 کشــور جهــان قربانــی آن شــده اند. 

25 کارخانــه در جنــوب آمریــکا گازهــای آرســنیک دار بــه هــوا می فرســتند. کارخانه هــای تولیــد انــرژی، 

تولیــد مــس، پاالیشــگاه ها و تولیــد شیشــه بیشــر از همــه آالینــده هســتند.

نیــکل یکــی از مــواد خامــی اســت کــه در تولیــد کاالهــای مختلــف از جملــه آلیاژها)فــوالد(، ســاختامن 

ــل و  ــر، موبای ــای الکرونیک)کامپیوت ــل و کااله ــور اتومبی ــری، کاتالیزات ــد باط ــام، تولی ــتی، هواپی کش

ــد از  ــر کار می کنن ــن عن ــا ای ــتقیام ب ــه مس ــی ک ــژه کارگران ــان ها بوی ــی رود. انس ــکار م ــاب( ب الب ت

طریــق تنفــس، غــذا، آب و متاس بدنــی دچــار رسطــان، حساســیت)آلرژی و آســم( می شــوند. اســتفاده 

ــز  ــک نی ــایل الکرونی ــا، وس ــده در لوله ه ــه، آب لوله کشــی مان ــو، قابلم ــد چاق ــایل آشــپزی مانن از وس

مقــدار نیــکل را بــاال می برنــد. شــکالت، میوه جــات خشــک، مــواد آرایــش و خشــکبار همــراه بــا ظــرف 

اســتیل وســایلی نظیــر کلیــد، ســکه پــول، دســتگیره در، دکمــه لبــاس، جواهــرات و موبایــل کــه مــورد 

متــاس دامئــی هســتند حــاوی نیکلنــد. ایــن مــاده در دهه هــای صنعتــی اخیــر افزایــش تولیــد داشــته 

ــاده در  ــن م ــر می شــود. ای ــای جــاری رسازی ــه آبه ــه ای ب ــن فاضــالب کارخان اســت. ســاالنه هــزاران تُ

ــزات ســنگین در هــوا  ــد ســایر فل ــکل هــم مانن ــود کــرده اســت. نی ــان را ناب بســیاری دریاچه هــا آبزی

ــود. ــته می ش ــد و انباش ــاک بازمی گردان ــه خ ــاران آن را ب ــود و ب ــرش می ش منت

آلومینیــم یکــی از عنــارص معمولــی اســت کــه 8 درصــد زمیــن را پوشــانده اســت کــه در پروســه تولیــد 

ــل در آب  ــن دلی ــه همی ــی رود و ب ــکار م ــردن آب ب ــی، دارو و متیزک ــر موادغذای ــا نظی ــیاری کااله بس

نوشــیدنی و غذاهــا بــه وفــور یافــت می شــود. در غــالت آمــاده، تهیــه آبجــو، نــان و بســتنی نیــز مــورد 

اســتفاده قرارمی گیــرد. تأثیــرات مخــرب عصبــی و جنســی از عواقــب آن اســت. کارخانجــات تولیــدی 

نظــام رسمایــه در تولیــدات خــود از ایــن مــاده اســتفاده می کننــد و در قــرون اخیــر بــه حــد دهشــتناک 

ــه همیــن دلیــل افزایــش آن در بــدن  ــد ب ــا کلســیم رقابــت می کن رســیده اســت. آلومینیــم در بــدن ب

پوکــی اســتخوان را بــه دنبــال دارد. همچنیــن افزایــش آن باعــث تغیراتــی در عمــل جــداره حفاظــت 

مغــز می گــردد. جــذب ایــن فلــز از طریــق غذاهــای اســیدی همــراه بــا رسکــه و شــکر باعــث انباشــت 

بیشــر آن در بــدن شــده و تخریبــات سیســتم عصبــی و اســتخوان را بــه همــراه دارد. همچنیــن باعــث 
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ــه رسطــان ســینه می شــود. پژوهشــگران در  ــده و منجــر ب ــه گردی ــون زنان ــی در هورم تغیرات

ادامــه تحقیقــات امراضــی نظیــر ناراحتــی مجــاری ادراری، امــراض پوســتی، گرفتگــی عضــالت 

ــات  ــم و ترکیب ــا آلومینی ــه ب ــری زود رس را در رابط ــی و پی ــتگی، فراموش ــهال، خس ــده، اس مع

ــد. هنگامــی کــه وارد بــدن می شــود در بافت هــای عصبــی، مغــز، اســتخوان، جگــر،  آن یافتن

قلــب، طحــال و ماهیچه هــا انباشــت می گــردد. از طریــق باران هــا بــه دریــا ریختــه و باعــث 

ــردد. ــوارض تنفســی در ماهی هــا می شــود. موجــب کاهــش فســفر خــاک هــم می گ ع

ــزدور چشــم  ــر م ــورژوازی و کارگ ــه دار، ب ــه رسمای ــد ک ــا کنن ــان کالســیک ادع ــاید چپ گرای ش

بــروی جنایــات ضدانســانی و ضدمحیط زیســتی می بندنــد، ایــن ادعــا درســت اســت، امــا ایــن 

فقــط کارگــران میلیونــی نیســتند کــه قربانــی ایــن جنایــات ســود و رسمایه هســتند، بلکه نســل 

بــرش تهدیــد می شــود و گذشــته از آن، اصــل اساســی، دولــت اســت تــا پدیــده دولــت نابــود 

ــوازن دروغ  ــادی مت ــد اقتص ــت. رش ــن اس ــه دار غیرممک ــه داری و رسمای ــذف رسمای ــود، ح نش

بــزرگ دولت هاســت و ســازمان ملــل بــه مــادر دولت هــای رسمایــه داری مبــدل گشــته اســت. 

رشــد پایــدار جهانــی رسمایــه داری فقــط نابــودی اســت و هیــچ.

زراعتآلی
کشــاورزی صنعتــی رسمایــه داری نقــش اصلــی را در تخریــب محیط زیســت دارد: تولیــد ســموم 

ــم ارزش  ــای ک ــه کااله ــود و عرض ــش س ــت افزای ــواد الزم جه ــاک از م ــردن خ ــی، تهی ک گیاه

ــای  ــردن ج ــالش پرک ــی در ت ــای غذای ــا و مکمل ه ــش افزوده ه ــه، افزای ــه جامع ــاورزی ب کش

خالــی ایــن مــواد و باالخــره افزوده هــای تکنیکــی نگهدارنــده بــه غذاهــای آمــاده در راســتای 

افزایــش طــول عمــر و آذین کــردن کاالهــا بــرای افزایــش هرچــه بیشــر فــروش آنهــا. در رسارس 

ــه از فرآورده هــای  ــه و بقی جهــان 90 درصــد مــواد خوراکــی از ناحیــه کشــاورزی رسمایه داران

ــره خاکــی  ــا عمــق 4 هــزار مــری ک ــن گاز ت ــرای یاف ــه داری ب ــه می شــود. رسمای ــی تهی دریای

مــی رود و از زمیــن، معــادن، دریاهــا و منابــع نفــت و گاز بــرای اســتثامر روزافــزون اســتفاده 

می کنــد. ادعــای کشــت »طبیعــی« و »آلــی« از ســوی رسمایــه داری یــک دروغ بــزرگ اســت. 

کشــت آلــی فقــط بــرای تولیــد کاالهــای ارگانیــک و تراریخته)دســتگاری ژنتیکــی( و چاپیــدن 

ــوالت  ــت. محص ــی اس ــت مولکول ــه، زراع ــوالت تراریخت ــت محص ــت. زراع ــر اس ــود بیش س

تراریختــه موجــب افزایــش رسطــان حتــی در ســنین پائیــن می شــود و تأثیــرات آن درازمــدت 

ــد ســوخت های زیســتی  ــرای تولی اســت. بخــش اعظــم محصــوالت دستکاری شــده ژنتیکــی ب

ماننــد بیواتانــول و بیودیــزل مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و باقیامنــده ایــن محصــوالت بــرای 

ــژه آســیب اعضــا  ــد بوی مصــارف خــوراک دام اســت. تراریخته هــا موجــب بیامری هــای جدی

در نســل های آینــده بــرش اســت. تأثیــرات منفــی بیــن نســلی در درازمــدت دارد. 80 درصــد 

محصــوالت تراریختــه آلــوده بــه علف کــش گالیفوســیت اســت ایــن ســم متابولیســم بــدن را 

دچــار اخــالل می کنــد. رسمایــه داری بــرای حفــظ کاال و افزایــش طــول عمــر جهــت فــروش، 

ــی  ــی از متام ــرای رهای ــد. ب ــتفاده می کن ــده اس ــیمیایی نگهدارن ــواد ش ــی و م ــات نبات از آف

اینهــا اولیــن گامــی کــه از ســوی کمونالیســم برداشــته شــود، حــذف ســموم و مــواد شــیمیایی 

نیســت، بلکــه حــذف ســود و انباشــت رسمایــه و قــدرت اســت.

ــار  ــارآوری خــاک در کن تکنیــک آتــش زدن جنــگل در زمین هــای کشــاورزی جهــت افزایــش ب

ــا 1800 ب.م  ــال ق.م ت ــگ و رودزرد از 1000 س ــرات، گن ــه و ف ــل، دجل ــزرگ  نی ــای ب روده

ــی از  ــود. یک ــه ب ــی بهین ــود حیوان ــتفاده از ک ــک اس ــود. تکنی ــاوت ب ــر اســاس روشــی متف ب

ــه  ــبدر و یونج ــن ها، ش ــت بنش ــودی از کاش ــتفاده پری ــاک، اس ــش ازت خ ــای افزای تکنیک ه

ــه داری  ــاص رسمای ــک خ ــا تکنی ــتند، ام ــک هس ــنتی و اکولوژی ــک، س ــه تکنی ــن س ــود. ای ب

نابودگــر اســت، زیــرا تکنیــک تولیــد کودهــای حــاوی امــالح کانی)کودشــیمیایی( اســت کــه 

از ســال 1900 میــالدی تاکنــون رواج یافتــه اســت. ایــن کــود در ســال 1840 بــه وســیله یــک 

ــه آب  ــده ب ــی افزاین ــواد کان ــا م ــاه ب ــد گی ــال رش ــه دنب ــد. او ب ــف ش ــی کش ــیمیدان آملان ش

ــه خــاک بــود. هــر ســه تکنیــک ســنتی مقــداری از مــواد الزم و ازدســت رفته را  ــاز ب بدون نی

بــه خــاک برمی گرداننــد و مــر نیســتند، کــود حیوانــی از کودهــای کــم رضر اســت. گیاهــان 

و زمیــن کشــاورزی بــه دو دســته مــواد کانــی نیــاز دارنــد: امــالح ماکــرو کــه فســفر، ازت یــا 

ــا ناتریــم هســتند. امــالح میکــرو کــه شــامل  ــا کالیــم، کلســیم، ســدیم ی نیــروژن، پتاســیم ی

ــه  ــیمیایی هم ــند. کودهــای ش ــروم می باش ــدن و ک ــد، مولیب ــز، ی ــلنیم، منگن ــس، س ــور، م فل

اینهــا را دربرندارنــد زیــرا هزینه برنــد و رسمایــه داری فقــط بــه دنبــال تولیــد انبــوه اســت نــه 

تقویــت کامــل خــاک. تولیــد کــود شــیمیایی، دســتکاری آبهــای جــاری تخریــب محیط زیســت 

ــع، در متامــی مراحــل  ــا بســته بندی و توزی ــد ت ــدان کــرده اســت. کارخانه هــا از تولی را دوچن

دخالــت داشــته و ســموم و ابزارهــای زبالــه زا را تولیــد می کننــد. مســلام اســتفاده صحیــح و 

بجــا از ماشــین آالت کشــاورزی، عــدم دســتکاری ژنتیکــی، اســتفاده درســت از منابــع آبــی و 

ــت برنامه هــای کمون هــا باشــد.  ــد در اولوی ــواد شــیمیایی و ســموم کشــاورزی بای حــذف م

ــه محصــوالت کشــاورزی دو درصــد اســت در حالــی کــه افزایــش  ــاز جهانــی ب هــر ســاله نی

تولیــد فقــط یــک درصــد اســت و حــدود 15 درصــد کل زمین هــا در جهــان در ســال های اخیــر 

زیــر کشــت رفته انــد کــه نشــان می دهــد برعکــس ادعاهــا، رسمایــه داری موفــق بــه افزایــش 

بــارآوری نشــده اســت و در مقایســه بــا کشــاورزی ســنتی کاهــش بهــره وری کار داشــته اســت. 

ــود  ــه داری کمب ــواد شــیمیایی و ســموم محصــول رسمای ــه م ــن اســت ک ــر قطعــی ای ــک ام ی

مــواد کانــی خــاک را جــران نکــرده و قــادر بــه آن هــم نیســت، پــس فقــط محیط زیســت را 

تخریــب می کنــد. کمونالیســم بــرای جــران بایــد از رسمایه گذاری هــای بــزرگ رسمایه دارانــه 

جلوگیــری کنــد تــا خــاک مرغوبیــت خــود را بازیابــد. رسمایــه داری محصولــی تولیــد منی کنــد 

کــه ســالمتی انســان را افزایــش دهــد، حتــی بیــامری زا هــم هســت. کمونالیســم بــه ایــن خاطر 
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ــا  ــی را از کوه هــا شســته و ب ــواد کان ــای جــاری م ــد چــون آبه ــوع کن ــد سدســازی را ممن بای

جریــان رودهــا بــه زمین ههــای مناطــق می رســانند لــذا محصــوالت محتــوای کامــل خواهنــد 

ــه مرغوبیــت خــاک کمــک  ــد ب داشــت. کودهــای حیوانــی و فضــوالت انســانی هــم می توان

ــا مــواد شــیمیایی، رسمایــه داری مجبــور اســت 60 مــاده  کنــد. بــرای مرغوب ســاخن خــاک ب

کانــی را بــه زمیــن بازگردانــد ولــی بــرای آنکــه ایــن مــواد بــا مــواد شــیمیایی خــاک جاافتــاده 

ــه داری  ــا رسمای ــت، ام ــاز هس ــان نی ــال زم ــی 10 س ــدود 5 ال ــد، ح ــذب کن ــاه آن را ج و گی

ــی  ــوای غذای ــی اصــال از محت ــد. کاالهــای حاصــل از کشــت آل ــه نفــع خــود منی دان ــن را ب ای

ــات  ــتند. تحقیق ــوردار نیس ــیدان ها برخ ــالح و آنتی اکس ــا، ام ــاالی ویتامین ه ــد ب ــر، درص به

نشــان داده کــه پروتئیــن و نیــرات بیشــر در محصــوالت کشــاورزی ســنتی وجــود دارد. در 

ــر.  ــفات و آب کم ــی، فس ــت آل ــی در کش ــی رود ول ــکار م ــر ب ــنتی ازت و آب بیش روش س

فســفات بیشــر بخاطــر تراکــم گیاهــی کمــر در واحــد کشــت و جــذب نور بیشــر از خورشــید 

ــت آب کمــر در کشــت  ــارآوری را موجــب می شــود. عل ــالف ب ــه اخت ــاه اســت ک توســط گی

ــه  ــن کشــت اســت. محصــوالت  کشــت ســنتی ب ــر محصــوالت ای ــی، ســلول های کوچک ت آل

ــن  A و کاروتن هــا را ســبب می شــود.  ــرات شــکل گیری چربی هــا، ویتامی ــودن نی ــت باالب عل

ــن  ــرا ای ــد، زی ــت می کنن ــدن انســان را تقوی ــاه و در نتیجــه ب کاروتن هــا سیســتم دفاعــی گی

مــواد آنتی اکســیدان هســتند. رسمایــه داری بــا کاربــرد کــود شــیمیایی و سمپاشــی محصــوالت 

ــه ای کــه موجــب باران هــای اســیدی می شــود و  ــده کارخان ــرات آالین ــار تأثی کشــاوزی در کن

نیــز محصــوالت کشــاورزی آن کــه موجــب جایگزینــی فلــزات ســنگین مخــرب بــا مــواد کانــی 

مــورد احتیــاج بــدن می شــود، تغیــرات ژنتیکــی در بذرهــا را هــم انجــام می دهــد کــه نقــش 

ــه داری از  ــه ای رسمای ــی و صنعت گرایــی کارخان آن را ویرانگــر می ســازد. اتحــاد کشــاورزی آل

ــش علف هــای  ــد افزای ــی مانن ــاز زیســت بوم را دچــار احتضــار مــرگ ســاخته اند. عوامل دیرب

ــا سیســتم  ــان ب ــش گیاه ــژاد و افزای ــی، اصــالح ن ــی حیوان ــواد غذای ــد م ــش تولی هــرز، افزای

ــز و باالخــره گســرش کمــی و  ــل حــرشات، قارچ هــا و موجــودات ری ــر در مقاب دفاعــی باالت

کیفــی ســموم کشــاورزی در کلیــت خود)نســل های جدیــد ســموم گیاهــی خلــق می کننــد( 

ــوالت  ــتند. محص ــزوده هس ــاد ارزش اف ــت ایج ــه داری جه ــرای رسمای ــش رشط الزم ب ــه پی هم

کشــت آلــی دربردارنــده آفــت گیاهــی هســتند کــه موجــب ایجــاد بیامری هــا و حتــی رسدرد، 

ــرای بــدن انســان مــر هســتند و  اســهال، اســتفراغ و حساســیت می شــوند. آفــات نباتــی ب

هنــوز هیــچ مکانیســمی در بــدن بــرای مقابلــه بــا آن ســموم شــکل نگرفته اســت. لــذا رسطان زا 

هســتند. برخــی ســموم در بــدن انســان مســبب تغیــرات هورمونــی، تخریــب سیســتم عصبــی 

و عــوارض جنینــی می گردنــد. مــی رود کــه قرن هــای آینــده قــرون امــراض ژنتیکــی و ناشــناس 

گردنــد. ســموم بکارگرفتــه شــده از طریــق مــواد غذایــی، آب آلــوده، داروهــا، لــوازم و مــواد 

آرایشــی، لبــاس، کفــش و هــوای آلــوده وارد بــدن و محیــط طبیعــی می گردنــد و تخریبــات 

یکدیگــر را بصــورت تصاعــدی افزایــش می دهنــد. ســموم طبیعــی و شــیمیایی هــر دو مخربنــد 

ــه 19  ــل ب ــاه حداق ــک گی ــد. ی ــز علف هــای هــرز زمین هــای کشــت را ریشــه کن منی کنن و هرگ

نــوع مــواد کانــی بــرای رشــد نیــاز دارد و رسمایــه داری کــه بــه دنبــال ســود رسشــار بــا انبــوه کاال 

اســت، خــاک را از ایــن مــواد تهــی می کنــد.

کــود شــیمیایی شــامل مــواد کانــی ازت)نیــرات و آمونیــاک( و کمــی فســفر اســت کــه توســط 

محصــول جــذب و مقــدار کمــی کــه از آن در خــاک می مانــد توســط باران هــای اســیدی، آبیــاری 

و بخصــوص باران هــای اســیدی ناشــی از ســوخت های فســیلی راهــی آبریزهــا، آبهــای عمقــی 

ــل  ــن عوام ــه یکــی از خطرناک تری ــد ک ــده نشــت ازت می نامن ــن را پدی و دریاهــا می شــوند. ای

نابــودی دریاهــا و آبزیــان اســت، چــون جلبک هــا را بشــدت افزایــش و اکســیژن آب را کاهــش 

ــده  ــل آالین ــی و کمپوســت ها بخاطــر دیرجذب شــدن از عوام ــد. خــود کودهــای حیوان می دهن

هســتند. 10 الــی 14 درصــد گازهــای گلخانــه ای منشــأ کشــاورزی دارنــد. گازکربنیــک، گاز اکســید 

ازت )گاز نیــروز( و گاز متــان 98 درصــد گازهــای گلخانــه ای را تشــکیل می دهنــد. از نظــر تأثیــر 

افزایــش گرمایــش زمیــن اینهــا بــا هــم تفــاوت دارنــد. بطــوری کــه یــک کیلوگــرم گاز متــان برابــر 

23 کیلوگــرم گاز کربنیــک و یــک کیلوگــرم گاز نیــروز برابــر 310 کیلوگــرم گاز کربنیــک تأثیــرات 

افزایــش دمــای زمیــن دارنــد. اینهــا در رشایــط کمبــود اکســیژن در خــاک و در پــی تجزیــه مــواد 

آلــی ایجــاد می شــوند و حتــی کودهــای حیوانــی موجــب فعالیــت کرم هــا در خــاک و کمبــود 

اکســیژن می شــوند. حتــی دام هــا هــم بــا نشــخوار خــود گاز متــان تولیــد می کننــد.

یکــی از مایه هــای حیــات، آب اســت کــه رسمایــه داری آن را بــا شــیوه تولیــدی خــود دچــار اختالل 

کــرده اســت. آب در چرخــش خــود روی زمیــن، هــوا و زیرزمیــن دچــار هیــچ کمبــودی منی شــود، 

زیــرا در کل ناپدیــد منی گــردد، آنچــه اتفــاق می افتــد ایــن اســت کــه چرخــه اش توســط رسمایــه 

کــه آن را همســان همــه منابــع طبیعــی بــه کاال تبدیــل می کنــد و در روند هــای گوناگــون تولیــد 

کاالهــا بعنــوان مــاده کمکــی مــرف می منایــد، دچــار اختــالل می گــردد و بصــورت عــدم تعــادل 

در تقســیم آب در حوضه هــای گوناگــون خــود را ظاهــر می ســازد. دولت هــای حاکــم بــر 

کوردســتان بویــژه ایــران و ترکیــه آشــکارا منابــع آبــی کوردســتان را غــارت کــرده و دیگــر مناطــق 

پائین دســت کوردســتان و مناطــق عربــی عــراق و ســوریه را از آن محــروم می ســازند زیــرا از آن 

بعنــوان اهــرم فشــار و اســتثامر سیاســی نظامــی اســتفاده می مناینــد. کمونالیســم نبایــد اجــازه 

دهــد هیــچ آب جــاری راکــد گردانــده شــود. آب را نبایــد کاال ســازد. بایســتی ملت هــای دیگــر 

ــا راه  ــن تنه ــد شــوند. ای ــته، بهره من ــد هــزاران ســال گذش ــتان هامنن از آب هــای جــاری کوردس

ــات کشــورهای همســایه اســت. کمون هــای  ــایه حی ــتان در س ــورد و کوردس ــات ک ــن حی تضمی

صنعتــی و زراعــی بایــد اســتفاده از مــواد ســمی و شــیمیایی کــه آبهــای جــاری را آلــوده می کنــد، 

از برنامــه خــود حــذف مناینــد و یــا بــه حداقــل برســانند. بایــد جنگل هــا را بــرای حفــظ منابــع 

آبــی توســعه دهنــد و درخــت را بــه کاالی صنعتــی بی رویــه مبــدل نکننــد. جنگل هــا دســتگاه 
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ــد آب و درخــت در مصــارف  ــد. بای ــک را می زداین ــا هســتند و گازکربنی تنفســی کــره خاکــی م

ــه  ای و  ــه بــدون رضر برســند. فاضالب هــای کارخان ــه حــد کمین خانگــی، کشــاورزی و صنعتــی ب

ــه حــد حــذف  ــد ب ــی آلودگــی آب هســتند کــه در اکوصنعــت کمون هــا بای شــهری عامــل اصل

رســانده شــوند. ایجــاد تعــادل در آبهــای ســطحی و زیرزمینــی بایــد در برنامــه مصــارف شــهری، 

ــوازن آن در طبیعــت ایجــاد شــود.  ــرد و ت ــداری قرارگی ــرق، کشــاورزی و دام ــد ب ــی، تولی صنعت

سیســتم فاضالب هــای شــهری در جهــان در حــد فاجعــه اســت کــه در جامعــه کمونــال اجبــارا 

بایــد ریخن شــان بــه رودخانه هــا، دریاچه هــا، تاالب هــا و اراضــی کشــاورزی منــع شــود. 

تولیــد متامــی انرژی هــا بــه مــاده کمکــی آب نیــاز دارد و بایــد بــرای فعالیــت حوزه هــای تولیــد 

انــرژی قــرارداد اجتامعــی کمونــی وضــع شــود. در کشــوری چــون ایــران هزینــه نگهــداری آب 

و متیز کــردن آن قریــب 40 درصــد اســت کــه در ســطح جهــان باالتریــن رقــم اســت و ایــران بــا 

بحــران آب روبــرو اســت. محمدحســین رشیعتمــداری، رسپرســت مرکــز ملــی مطالعــات راهــردی 

کشــاورزی و آب اتــاق ایــران در هامیــش »مدیریــت آب در رشق ایران« در دی مــاه 97 ش اعراف 

ــدی مناســب  ــا زمان بن ــی ب ــر و مل ــران از فقــدان یــک »راهــرد جامــع، فراگی ــم ای کــرد کــه رژی

ــج  ــه آب رن ــران در زمین ــرای حــل مشــکالت ای و مــورد وفــاق حاکمیــت و بخــش خصوصــی« ب

می بــرد. او تأکیــد کــرد کــه فقــط پنــج ســال تــا بــروز فاجعــه عمومــی آب در ایــران فاصلــه دارنــد 

و آن را ناشــی از 50 ســال ســوء تدبیــر عنــوان کــرد. حتــی اعــراف کــرد کــه دولــت و ســایر قــوا 

بــه تنهایــی تــوان حــل آن معضــل را ندارنــد. ســاالنه نیم مــر افــت در آبخوان هــای چهــار اســتان 

رشقــی ایــران روی می دهــد. ایــران در فرونشســت زمیــن رتبــه اول را در ســطح جهانــی کســب 

کــرده. درحالــی کــه اتحادیــه اروپــا فرونشســت زمیــن بــه انــدازه 4 میلیمــر را بحرانــی می دانــد، 

امــا ایــران در ســال 2018 درکل در رسارس ایــران و کوردســتان بــا 30 ســانتیمر فرونشســت روبــرو 

اســت. حتــی در دشــت فســا 54 ســانتیمر فرونشســت داشــته و از حــد بحــران فراتــر رفتــه. در 

مناطقــی ماننــد رفســنجان، خراســان، بخشــی از اســتان کوردســتان و موکریــان فرونشســت 30 

ــش  ــت ها کاه ــل فرونشس ــی از دالی ــت. یک ــدا درآورده اس ــه ص ــر را ب ــگ خط ــانتی مری زن س

ســطح دبــی آب هــای زیرزمینــی اســت. ایــن یعنــی فقــدان مدیریــت درســت آب. دشــت های 

ــا  ــد. برداشــت آب و سدســازی ب ــا فرونشســت شــدیدی ربروین ــان و ســاوجبالغ ب ــار اصفه مهی

مدیریــت مافیایــی ســپاه پاســداران ایــن بــال را بــر رس رسارس ایــران آورده اســت. 

ــد: نفــت،  ــواع انرژی هــا را کاهــش دهن ــرای ان ــزان تقاضــای جامعــه خــود ب ــد می کمون هــا بای

ذغال ســنگ، گاز و انــرژی امتــی؛ بایــد انرژی هــای خورشــیدی و بــادی پــاک را جایگزیــن ســازند که 

ایــن رونــد میــزان آلودگــی و حتــی مــرف بی رویــه آب و تعــداد کارخانجــات صنعتــی را کاهــش 

ــرژی، فســاد محیط زیســتی را  ــد کمون هــا اجــازه دهنــد حــرص اســتفاده از ان خواهــد داد. نبای

بــه منافذشــان رســوخ دهــد. کنــدن چاه هــای آب بایــد بــه حداقــل و در مــوارد رضوری بررســد. 

مثــال هنــد بــا داشــن 20 میلیــون حلقه چــاه از ســال دوهــزار بــه بعــد در حــد فاجعــه اســت. 

ــای  ــد آب ه ــش از ح ــت بی ــار برداش ــا در کن ــطح آب اقیانوس ه ــدن س ــن و باالآم ــش زمی گرمای

زیرزمینــی در عرصــه کشــاورزی و رشب کــه فرونشســن زمیــن را موجــب شــده، دو عامــل شــوری 

آب هــا هســتند کــه عامــل دومــی بدســت خــود انســان اســت کــه بایــد مهــار کنــد و بــا جلوگیــری 

از گرمایــش زمیــن عامــل یکــم را هــم رفــع منایــد. ســاالنه 6.4)6/4( میلیــون تــن زبالــه در جهــان 

بــه دریاهــا ریختــه می شــوند کــه هدیــه رسمایــه داری بــرای جشــن نابــودی اســت.

آب هــای جــاری حیاتی تریــن هســتند کــه نبایــد فاضالب هــای شــهری، صنعتــی و کشــاورزی در 

رودخانه هــا ریختــه شــود. سدســازی و ریخــن فاضالب هــا دو عامــل نابــودی آب هــای ســطحی و 

ســفره های زیرزمینــی هســتند. ایــن یعنــی نابــودی آب هــای شــیرین و پــوک  و شــور شــدن خــاک. 

وقتــی خــاک پــوک شــود، براحتــی بــه وســیله بــاد انتقــال می یابــد. پدیــده ریزگردهــا برخاســته 

از همیــن عوامــل اســت. کاهــش ســطح آب هــا موجــب افزایــش غلظــت متامــی مــواد مــر و 

فلــزات ســنگین می شــود. 

ــه،  ــت مطالع ــپاه در دس ــط س ــد توس ــب 235 س ــه قری ــه ارومی ــراف دریاچ ــتان های اط در اس

ــداث  ــد اح ــون 106 س ــه تاکن ــراف دریاچ ــتان اط ــه اس ــتند. در س ــرداری هس ــا بهره ب ــرا و ی اج

شــده اند. در کل ایــران طبــق آمــار وزارت نیــرو، اکنــون 647  ســد مــورد بهره بــرداری و 683 ســد 

در دســت مطالعــه و اجــرا وجــود دارد. در اســتان کردســتان حــدود 35 ســد احــداث و 11 ســد 

دیگــر در دســت احــدداث اســت. ایــن وضعیــت موجــب بحــران آب در ایــران شــده و نیمــی از 

اســتان ها را شــدیدا در برگرفتــه اســت. در اثــر تبخیــر آبهــای ســطحی بویــژه ســدها، ســاالنه 280 

میلیــارد مرمکعــب از حجــم آبهــای قابــل اســتفاده رسارس ایــران کاشــته می شــود. شسته شــدن 

ــن  ــت در ای ــذا زراع ــد. ل ــارت وارد می کن ــارد دالر خس ــاالنه 10 میلی ــم س ــاک ه ــی خ و جابجای

کشــور روبــه زوال اســت. چــون مافیــای سدســازی و اقتصــاد در دســت ســپاه پاســداران اســت 

ــذار  ــپاه واگ ــه س ــتان را ب ــرق رشق کوردس ــای آب و ب ــاه 1385 کل پروژه ه ــرو از تیرم وزارت نی

ــا پیــروزی در انتخابــات، همــه طرح هــای برقــی، آبــی و سدســازی  کــرده اســت. احمدی نــژاد ب

در آذربایجــان، خوزســتان، لرســتان، ایــالم، کرماشــان و کوردســتان را بــه پیامنــکاران ســپاه ســپرد 

زیــرا ایــن مناطــق غیرفــارس هســتند و بایــد ایــن پروژه هــا بــا اهــداف سیاســی ـ نظامــی جهــت 

تغیــر دموگرافــی آن مناطــق اجرایــی گردنــد کــه قتل عــام آشــکار اســت.

نظامیگری
بــا توجــه بــه گســرش مخاطــرات زیســت محیطی در جهــان و عــدم کارایــی حقــوق بین امللــل در 

ــل اینکــه تعهــدات دولت هــا بشــدت سیاســی،  ــه دلی ــری از خســارات زیســت محیطی، ب جلوگی

نظامــی و منفعت پرســتانه اســت، جــران خســارت های زیســت محیطی کار بســیار ســختی 

ــا  ــاد ب ــه در تض ــی دارد ک ــان خصلت ــت چن ــده دول ــت. پدی ــده اس ــان ش ــای جه ــرای ملت ه ب

هرگونــه مســئولیت اخالقــی اســت لــذا انتظــار جــران از آن، بیهــوده اســت. دو چیــز دولت هــا 
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را هــار ســاخته اســت: رشــد اقتصــادی بی رویــه سودپرســتانه و افزایــش رسســام آور جمعیــت. 

ــم  ــد، ه ــت ندارن ــل محیط زیس ــوق بین املل ــی در حق ــد و قطع ــف واح ــم تعری ــا ه دولت ه

ــا می کننــد.  خســارات زیســت محیطی را در سیســتم های قانونی شــان بصــورت متفــاوت معن

ــا را  ــی آنه ــای نظام ــا، فعالیت ه ــیخته دولت ه ــی افسارگس ــلیحاتی و قدرت طلب ــت تس رقاب

بــه حــد دهشــتناک رســانده اســت. تســلیحات شــیمیایی و امتــی موجــب تغیــرات نامطلــوب 

ــرش می شــود.  ــه دســت ب ــن ب در خــواص فیزیکــی، بیولوژیکــی و شــیمیایی آب، هــوا و زمی

ــر  ــش از دیگ ــی بی ــیمیایی و امت ــای کارخانجــات ســاخت تســلیحات ش ــا و زباله ه فاضالب ه

ــد.  ــت می کنن ــش را وارد محیط زیس ــرژی زیانبخ ــواد و ان ــه داری م ــد رسمای ــای تولی حوزه ه

ــرزی دارد و  ــی و فرام ــر پیامدهــای فرامل ــروز دیگ ــه خســارات دولت هــا در عــر ام هرگون

ــی  هــوا و باران هــای اســیدی از  ــو، آلودگ ــواد رادیوآکتی ــرد. م ــر را دربرمی گی کشــورهای دیگ

ایــن نــوع هســتند. حتــی امــروز، یکــی از دالیــل افزایــش گرمــای زمیــن، تخریــب جنگل هــای 

ــروزه  ــیمیایی ام ــته ای و ش ــی، هس ــای نظام ــف آلودگی ه ــت. تعاری ــل اس ــازون در برزی آم

ــد را در  ــه تولی ــاری ک ــت های انحص ــه داران و تراس ــت رسمای ــلط و مالکی ــه تس ــه ب ــا توج ب

دســت گرفته انــد، انجــام می گیــرد و موضــوع آلودگــی نابودگــر را الپوشــانی می کننــد. 

ــتند  ــع هس ــل رف ــگیرانه قاب ــی پیش ــیون های جهان ــاد کنوانس ــورت ایج ــط بص ــا فق آلودگی  ه

ــرات مخــرب جنــگ مــدرن  ــده خســارت ها. تأثی ــه کنوانســیون های درمانگــر و پرداخت کنن ن

ــی  ــی بین امللل ــیون های حقوق ــه کنوانس ــه ب ــت ک ــاد اس ــدر زی ــت بوم آنق ــان و زیس ــر انس ب

ــا  ــی هیچــگاه ب ــد دولت ــا چن ــچ دو ی ــرا هی ــد، زی ــا دولت هــا منی پذیرن ــاز دارد، ام مشــرک نی

هــم در صلــح نیســتند، لــذا یــا در جنگنــد یــا جنــگ را موقتــا متوقــف کرده انــد. تکنیک هــای 

ــه متعــارف و غیرمتعــارف تقســیم بندی کــرده  ــان اســت کــه ســالح ها را ب جنــگ مــدرن چن

ــداف  ــرای اه ــی ب ــای طبیع ــد از پدیده  ه ــه عم ــر، ب ــی دیگ ــز در اقدام ــد و نی و بکارمی گیرن

ــایه  ــورهای همس ــروی کش ــا ب ــدودکردن رودخانه ه ــال مس ــد؛ مث ــتفاده می کنن ــه اس خصامن

ــودی  ــا و ناب ــش ریزگرده ــی و افزای ــرد و کم آب ــورت می گی ــی ص ــی ـ سیاس ــدف نظام ــا ه ب

جنگل هــا و مراتــع را بــه دنبــال دارد. همچنیــن تعدیــالت مصنوعــی آب و هــوا، بارورکــردن 

ــی و  ــای مصنوع ــاد زمین لرزه ه ــوران، ایج ــان و جان ــی گیاه ــع برخ ــردن رسی ــا، بارورک ابره

ــن  ــده رشــد گیاهــی از آن دســته هســتند. ای ــز و نابودکنن اســتفاده از موادشــیمیایی برگ ری

اقدامــات خــالف مــاده یــک کنوانســیون امِنــود اســت. برخــی تکنیک هــای تغیــر محیط زیســت 

چنیننــد: زمین لــرزه، امــواج دریــا کــه بــا تحریــک کــف اقیانــوس یــا حرکــت زلزلــه ای بوجــود 

می آیــد، آشــفتگی در تعــادل اکولوژیکــی یــک منطقــه، تغیــرات در الگوهــای هــوا، تغیــرات 

در الگوهــای آب و هوایــی، تغیــرات در جریانــات اقیانــوس. همــه اینهــا بــا اهــداف نظامــی 

ــد. ــت یابن ــو نتوانســته اند جامعی ــد الهــه و ژن ــوز قواع ــد. هن صــورت می گیرن

ــا بیولــوژی، هســته ای و مبــب خــأ. اینهــا غیــر  ســالح های: ســمی، شــیمیایی، باکریولــوژی ی

از کشــتار جمعــی انســان ها، تغیــر کیفیــت خــاک و نابــودی گیاهــان را دربردارنــد و بیابــان 

ــد. ــاد می کنن ــوده ایج آل

بطورکلــی در کنوانســیون های جهانــی بجــای اینکــه پدیدیــه جنــگ ممنــوع گــردد، قوانیــن و 

مقــررات متفــاوت بــرای جنگیــدن و اســتفاده از ســالح های کشــتار جمعــی وضــع می مناینــد. 

چننیــن قوانینــی قطعــا کارایــی حفاظــت از محیط زیســت را ندارنــد. بنــد 3 مــاده 35 و مــاده 

55 پروتــکل شــامره یــک اشــعار مــی دارد کــه متدهــا یــا وســایل جنگــی کــه هــدف آنهــا ایجــاد 

خســارت گســرده، پایــدار و شــدید در محیط زیســت طبیعــی اســت یــا احتــامل دارد چنیــن 

خســاراتی را وارد مناینــد ممنــوع اســت. چنیــن بیانــی نشــان می دهــد کــه اســتفاده محــدود و 

در مواقــع رضوری جایــز اســت. مثــال شــاید ســالح های شــیمیایی، بیولوژیکــی و امتــی ممنــوع 

اســت، امــا اکــر ارتش هــا گاهــی اوقــات از آنهــا اســتفاده می کننــد و جوابگــو هــم نیســتند. 

هنــوز ســالح های منفجــره قــوی و آتــش زا ممنــوع نشــده اند. زیــرا آمریــکا، روســیه و اروپــا 

مــدام بــا تبلیغــات خــود اعــالم می کننــد کــه فــالن مبــب را کــه مــادر مبب هاســت ســاخته اند. 

جنــگ ژئوپولتیــک و جنــگ اکولوژیــک در ســطح جهــان تقریبــا کنــرل حقوقــی نشــده لــذا کل 

کنوانســیون ها نقــص جــدی و ضدانســانی دارنــد.

ـ  بازار»ســبز  عوام فریبانــه  عنــوان  تحــت  جدیــدی  ســودآور  بازارهــای  حتــی  امــروزه 

زیســت محیطی« توســط نظــام رسمایــه در حــال گســرش اســت کــه از مــواد نامــرده 

ــادی،  ــروگاه ب ــد. نی ــن ســوخت فســیلی اعــالن می دارن ــد و آن را جایگزی سوءاســتفاده می کن

انــرژی خورشــیدی، ذخیره ســازی کربن، اتومبیل هــای چندســوختی، ذغال ســنگ بدون آلودگــی 

و مجــددا افزایــش برداشــت از معــادن اورانیــوم و نیــروگاه هســته ای. رشکت هــای غول پیکــر 

جهــان تحــت عنــوان ابتــکار عمل هــای »ســبز ـ زیســت محیطی« بــه تولیــد انبــوه و ســودآور 

ــد. ــت گرفته ان ــم در دس ــا را ه ــار آنه ــد و انحص ــت می زنن ــا دس ــاوری آن انرژی ه فن

جنگ افزار هــای شــیمیایی: مــوادی بــه صــورت جامــد، مایــع یــا گاز هســتند کــه موجــب انــواع 

ــاختار  ــی در س ــات دامئــی و موقت ــا ضایع ــا انحصــاری می شــوند و ی ــی ی بیامری هــای عموم

انــدام ایجــاد می کننــد. از نظــر نظامــی بــه 6 گــروه ســمی و کشــنده، ناتوان کننــده، اســتفاده 

ــی  ــوند. ط ــیم می ش ــش زا تقس ــعله ها و آت ــاه و ش ــا، دودزا، ضدگی ــرل نارضایتی ه ــرای کن ب

ــتفاده  ــر اس ــژه کل ــیمیایی بوی ــالح های ش ــان از س ــتین بار آمل ــرای نخس ــی اول ب ــگ جهان جن

ــا هســتند. در جنــگ  ــن ســالح ها در دنی ــا ای ــی کشــتار جمعــی ب کــرد. آملانی هــا عامــل اصل

ــون مصــدوم و  ــک میلی ــه ی ــرده شــد ک ــکار ب ــواد شــیمیایی ب ــن م ــی اول 124 هــزار ت جهان

ــیمیایی در  ــع ســالح های ش ــی من ــه بین امللل ــن توافقنام ــزار کشــته دربرداشــت. اولی یکصده

ســال 1675 میــالدی میــان فرانســه و آملــان در خصــوص عــدم اســتفاده از گلوله هــای ســمی، 

منعقــد شــد. کنوانســیون جهانــی منــع ســالح های شــیمیایی موســوم بــه CWC در 1997 در 

پاریــس تصویــب و در رسارس جهــان اجرایــی می شــود. الهــه آن را برعهــده گرفتــه ولــی هنــوز 
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خیلــی از کشــورها عضــو آن نشــده اند. بــا تصویــب پروتــکل 1925 ژنــو ممنــوع گردیــد، امــا 

در جنــگ ویتنــام هــزاران تــن عامــل نارنجــی روی جنگل هــا ریختــه شــد تــا بیابــان شــود کــه 

ــکا  ــه آمری ــواد را ب ــان آن م ــد. آمل ــا می آین ــه دنی ــول ب ــوز بچه هــای معل ــس از 40 ســال هن پ

ــه عــراق داد و  ــو، امــا آملــان مــواد شــیمیایی و ســالح ب ــکل ژن ــن علی رغــم پروت داد. همچنی

کوردهــای حلبچــه، رسدشــت، حاجی عمــران، زرده، مریــوان، بانــه، پیرانشــهر، نودشــه و دیگــر 

مناطــق مــرزی رشق کوردســتان از گاز خــردل و عوامــل اعصــاب اســتفاده کــرد. مــرگ، کــوری، 

انــواع رسطــان، نابــاروری و نقــص عضــو پیــش از تولــد از جملــه اثــرات ایــن گازهــا هســتند. 

غیــر از آملــان، کشــورهای آمریــکا، فرانســه، هلنــد، انگلیــس، شــوروی و غیــره ســالح شــیمیایی 

بــه صــدام حســین فروختنــد. در حلبجــه پنــج هــزار نفــر قتل عــام و در رسارس رشق کوردســتان 

و ایــران بیــش از یکصدهــزار نفــر مصــدوم شــدند.

جنگ افــزار بیولوژیکــی: در جنــگ بیولوژیکــی از عوامــل بیولوژیکــی اعــم از باکری هــا، 

ویروس هــا، قارچ هــا و فراورده هــای آنهــا اســتفاده می گــردد. بــرای اولین بــار ژاپــن در 

1937 از ســالح بیولوژیکــی حــاوی ســیاه زخم و طاعــون اســتفاده کــرد. آمریــکا هــم در ســال 

1943 تحقیقــات خــود را آغــاز و مــوادی شــامل ســیاه زخم، توالرمــی، تــب، عامــل بروســلوز و 

انروتوکســین بی اســتافیلوکولی تولیــد کــرد. امــروزه و در ســال 2018 تنهــا حــدود 165 کشــور 

ــد. ــی را امضــا کرده ان ــع ســالح های بیولوژیک کنوانســیون من

عوامــل باکریایــی: باکری هــا ارگانیســم هایی تک ســلولی هســتند کــه اندازه هــای آنهــا 

ــه در  ــوند ک ــل می ش ــپور تبدی ــه اس ــاص ب ــط خ ــا در رشای ــی باکری ه ــد. برخ ــرق می کن ف

ــر از خــود باکری هــا  ــی مقاوم ت ــل رسمــا، گرمــا، خشــکی، مــواد شــیمیایی و اشــعه خیل مقاب

ــد.  ــم می کنن ــد س ــم تولی ــد، ه ــن می برن ــدن را از بی ــای ب ــم بافت ه ــا ه ــتند. باکری ه هس

بروسالسوســین)تب  آنراسیس)ســیاه زخم(،  باســیلوس  بیولوژیــک:  ســالح  باکری هــای 

یرسینیاپســتیس)طاعون(،  مالئی)مشمشــه(،  بورخولدریــا  ویریدکلرا)وبــا(،  مالــت(، 

فراسیالتوالرنســیس)توالرمی(، کوکســیال برونتــی )تــب کیــو(.

ــک  ــه شــامل ی ــوع میکروارگانیســم ها هســتند ک ــل ویروســی: ویروس هــا ســاده ترین ن عوام

پوشــش پروتئینــی یــا مــاده ژنتیکــی )DNA یــا RNA( داخــل آن می شــوند. انــدازه ویروس هــا 

ــذا  ــد ل ــرای متابولیســم سیســتمی خــاص خــود ندارن ــا اســت. ب ــر از باکری ه ــی کوچک خیل

ــل انســفالیت اســبی  ــا )عام ــروس آلف ــد. وی ــان اســتفاده می کنن از سیســتم ســلول های میزب

ــد. ــکار می رون ــالح ها ب ــده در س ــب خون ریزی  دهن ــه و ت ــا VEE(، آبل ــی ی ونزوئالی

ــا منشــأ طبیعــی  ــوع مــاده ســمی ی ــد از هــر ن ــک: توکســین ها عبارتن توکســین های بیولوژی

ــی  ــین های باکریای ــوند. توکس ــد می ش ــا تولی ــا میکروب ه ــان ی ــات، گیاه ــط حیوان ــه توس ک

ماننــد توکســین بوتولینــوم شــیگا از نظــر دوز کشــنده، قویریــن ســم های موجــود هســتند. 

اینهــا ناتوان کننــده و کشــنده هســتند. پیرشفــت تکنولــوژی اخیــرا عوامــل بیولوژیکــی جدیــد 
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را غیرقابــل کنــرل ســاخته اســت.

ــه وقایــع دهشــتناک  جنگ افــزار هســته ای: هیروشــیام و ناکازاکــی و فاجعــه چرنوویــل از جمل

و تلخــی هســتند کــه هشــدار دادنــد نســل بــرش در معــرض تهدیــد جــدی اســت. مبــب »پــر 

ــن TNT( و  ــادل 14500 ت ــن )مع ــو ت ــرد، از 5.14 کیل ــقوط ک ــیام س ــه در هیروش ــک« ک کوچ

بازدهــی 5.1 درصــد بــود؛ ایــن یعنــی اینکــه تنهــا 5.1 درصــد از مــواد تشــکیل دهنده پیــش از 

انفجــار شــکافت می یافتنــد. ایــن مبــب بــا اســتفاده از اورانیــوم 235 و بصــورت ماشــه ای ســاخته 

شــد. مببــی کــه در ناکازاکــی منفجــر شــده موســوم بــه »مــرد چــاق« بــود کــه وســیله ای انفجــاری 

شــامل یــک گــوی از اورانیــوم 235 و هســته ای از پلوتونیــوم 239 بــود. هنگامــی کــه ایــن مبــب 

منفجــر شــد، 24 کیلــو تــن بــار و 17 درصــد بــازده داشــت. ایــن دو مبــب موســوم بــه ماشــه ای 

هســتند کــه زیــاد کارایــی نداشــتند، لــذا مبب هــای همجوشــی ابــداع شــد کــه خطرناک تــر عمــل 

ــوند،  ــب می ش ــم ترکی ــا ه ــنگین تر ب ــی س ــکیل امت ــرای تش ــم ب ــته دو ات ــی هس ــد. وقت می کنن

همجوشــی روی می دهــد. در دماهــای بســیار بــاال هســته های ایزوتوپ هــای هیــدروژن، 

دوتریــوم و تریتیــوم، می تواننــد بــه آســانی ترکیــب شــده و مقادیــر زیــادی انــرژی آزاد کننــد. 

ــان  ــه راندم ــد ک ــی می نامن ــار و هیدروژن ــی، ترمونوکلئ ــای همجوش ــا مبب ه ــوع مبب ه ــن ن ای

بیشــری از مبب هــای شــکافتی دارنــد. چــون اینهــا مشــکالتی از قبیــل نگهــداری و تولیــد 

دوتریــوم و تریتیــوم داشــتند. در راه حــل دیگــر بصــورت شــکافت و همجوشــی همزمــان را در 

پیــش گرفتنــد. دانشــمندان از ترکیــب جامــدی بــا عنــوان لیتیــوم ـ دوتــروات اســتفاده منودنــد. 

ایــن مبــب ده مرحلــه را در 600 میلیــاردم ثانیــه طــی می کنــد تــا شــکافت و همجوشــی اتفــاق 

افتــد و منفجــر شــود. نتیجــه آن، انفجــار عظیمــی بــا بــار 10 هــزار کیلــو تــن یعنــی 700 بــار 

قوی تــر از مبــب پــر کوچــک اســت کــه بــر رس هیروشــیام ریختــه شــد. امــروزه دیگــر پــس از 

ممنوعیت هــای جهانــی، کشــورهای امتــی درصــدد ســاخت موشــک های بالســتیک و کــروز کــه 

قابلیــت حمــل کالهــک هســته ای را داشــته باشــند، هســتند. حتــی برخــی ســالح های هســته ای 

تاکتیکــی در دوران جنــگ رسد ســاخته بــرای هدف هــای کوچک تــر طراحــی شــدند کــه شــامل 

ــالح های  ــن س ــوند. همچنی ــی می ش ــی و عمق ــای زمین ــا، مین ه ــرد، توپ ه ــک های کوتاه ب موش

ــذا جهــان  ــا دو نفــره شــلیک شــوند، ســاخته شــده اند، ل هســته ای کــه توســط تیم هــای یــک ی

جنــگ روبــه عواقبــی خطرنــاک گذاشــته اســت.

بوســیله  دایناســورها  همچــو  برشیــت  انقــراض  حــد  در  هســته ای  ســالح های  عواقــب 

شهاب ســنگ ها خواهــد بــود. مرکــز انفجــار مبــب هســته ای، هیپوســنتز نامیــده می شــود. هــر 

آنچــه در محــدوده هیپوســنتز قرارگیــرد، بخــار می شــود. گرمــای شــدید، فشــار مــوج، تشعشــع و 

ذرات رادیوآکتیــو عواقــب مرگبــار یــک مبــب هســته ای هســتند. در هیپوســنتز همه چیــز توســط 

ــدوده،  ــن مح ــارج از ای ــود. خ ــار می ش ــیوس( بخ ــه سلس ــون درج ــاال)300 میلی ــیار ب ــای بس دم

تلفــات ناشــی از ســوختگی، موجی شــدن و صدمــات ناشــی از اشــعه ها خطرســاز می شــوند. در 
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ــن ذرات وارد آب  ــو موجــب می شــود کــه ای ــارش ذرات رادیواکتی درازمــدت هــم ب

آشــامیدنی شــده و مناطــق دورتــر را هــم آلــوده کنــد. نتایــج تحقیقــات در ژاپــن 

ــن بارش هــا باعــث تهــوع، اســتفراغ، اســهال،  ــن مــوارد را ثابــت کــرده اســت. ای ای

ــا  ــواع رسطان ه ــی و ان ــلول هایی خون ــت دادن س ــو، ازدس ــزش م ــد، ری آب مرواری

می شــوند. 

ــد،  ــه آب هــا می ریزن ــو را ب ــو آکتی ــد فعالیــت  رآکتورهــای امتــی کــه مــواد رادی  بای

ــت  ــی دس ــن آلودگ ــه ای ــورها ب ــه کش ــر از هم ــس بیش ــاخت. انگلی ــف س متوق

ــه صــورت  ــدن ماهی هــا انباشــت و ب ــو در ب ــو آکتی ــد. ســزیم ناشــی از رادی می زن

غــذا بــه انســان می رســد کــه بیشــر از همــه بــرای کــودکان و زنــان مــر اســت. 

مــواد رادیوآکتیــو ناشــی از فعالیت هــای امتــی چــه از راکتورهــای تولیــد بــرق و چــه 

فعالیت هــای نظامــی امتــی نیــز دارای چرخــه معینــی هســتند. ایــن مــواد حاصــل 

ــر اســت کــه ابعــاد جدیــدی  ــا 70 ســال اخی ــه داری در 60 ت روابــط تولیــدی رسمای

بــه شــیوع امــراض رسطانــی و ژنتیکــی داده اســت. + آلودگــی محیط زیســت 

ــن مســئله را  ــه یــک مســئله علمــی و طبیعــی. ای یــک مســئله اجتامعــی اســت ن

ــه وجــود آورده اســت. ــه داری ب رسمای

اقداماتعملیکمونال
1ـ تأسیس آکادمی اکولوژی.

ــگ و  ــع جن ــکال من ــیون هایی رادی ــت کنوانس ــه عضوی ــد ب ــا بای 2ـ خودگردانی ه

ــد. ــتارجمعی درآین ــالح های کش س

3ـ خودگردانی هــا بایــد ضوابــط حقــوق بین امللــل و حفــظ زیســت بوم کمون هــا 

را در ضوابــط نظامــی خــود بگنجاننــد.

4ـ بخش هــای کشــاورزی، صنعتــی، مســکن و شهرســازی، بهداشــت و دفــاع 

مــرشوع بایــد تحــت نظــارت کمیتــه حفاظــت محیط زیســت کنگــره خلــق 

قرارگیرنــد.

5ـ قوانینــی بــرای ممنوعیــت شــکار و متعادل کــردن صیــد دریایــی وضــع و 

مناطقــی تحــت عنــوان پــارک طبیعــی و پناهــگاه حیــات وحــش و حفاظت شــده 

ــردد. ــب گ ــن و تصوی تعی

6ـ حفــظ مراتــع و جنگل هــا بشــدت تابــع قــرارداد اجتامعــی کمون هــا گردانــده 

. شوند

7ـ طرح هــای اکتشــاف و بهره بــرداری منابــع و مــواد معدنــی محــدود، قانومننــد 

و اکولوژیــک گردانــده شــوند.

8ـ حــذف تأسیســاتی کــه موجــب خســارات شــیمیایی، بیولوژیکــی و 

فیزیکــی در خــاک، هــوا و آب می شــوند. لــذا فعالیتــی کــه منجــر 

بــه تخریــب مســیر رودخانه هــا، تخریــب جنگل هــا و مراتــع، نابــودی 

ــردد. ــوع گ ــود، ممن ــا می ش ــا و تاالب ه دریاه

9ـ منع استفاده از سموم کشاورزی و کودهای شیمیایی زیان آور.

ــع  ــی و من ــیمیایی و بیولوژیک ــی، ش ــای امت ــری از فعالیت ه 10ـ جلوگی

ــای  ــیمیایی و فاضالب ه ــته ای، ش ــات هس ــای کارخانج ــن زباله ه ریخ

شــهری بــه دریاهــا و مناطــق خشــکی.

11ـ بایــد کنوانســیون امِنــود گســرش داده شــود و ارکان مختلــف 

ســازمان ملــل و دیــوان بین املللــی دادگســری در خصــوص تولیــد 

ــد و  ــرر کنن ــکال مق ــن رادی ــاک قوانی ــالح های خطرن ــتفاده از س و اس

ــی  ــک ناکاف ــامره ی ــکل ش ــه و پروت ــو، اله ــیون های ژن ــلام کنوانس مس

ــوند. ــرد داده ش ــد پیش ــتند و بای هس

12ـ همکاری با جامعه جهانی جهت حفظ محیط زیست.

13ـ جلوگیــری از رسبــرآوردن کالن شــهرها، کارخانجــات بســیار بــزرگ و 

تولیــدات مخــرب بســیار زیــاد.

14ـ شــهرداری های خودگردانی هــا موظــف بــه اجــرای برنامه هــای 

محیط زیســتی و حفاظتــی هســتند.

پروشــیمی،  کارخانجــات  پاالیشــگاه ها،  نیروگاه هــا،  احــداث  15ـ 

صنایــع نظامــی، امتــی و شــیمیایی بایــد بــا رأی مســتقیم مــردم صــورت 

ــد. ــوع اعــالم گردن ــی ممن ــا بکل ــرد و برخــی از آنه گی

16ـ متوقف ســاخن فعالیــت زرادخانه هــای ســالح های هســته ای و 

سیســتم های پرتــاب موشــک های هســته ای و شــیمیایی.

17ـ در قــرن بیســت ویکم سیســتم دفــاع مــرشوع درخــور هــزاره 

ــی  ــی و جهان ــک طراح ــری اکولوژی ــن نظامی گ ــیوه نوی ــا ش ــد و ب جدی

ــود. ــده ش گردان
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  جنبش های حفاظت از محیط زیست
البتــه جنبش هــای زیست محیطی)اکولوژیســت( گوناگــون و بســیاری وجــود دارنــد. قبــالً 

کســی چنــدان متوجــه خســارت بــر طبیعــت نشــده بــود، در برخــی از کشــورها کــه مردمانــش 

از ســطح آگاهــی باالیــی برخــوردار بودنــد، در قالــب گروه هــای کوچــک بــه اشــکال مختلــف 

از خــود واکنــش ـ بــا رسدادن شــعار، نشــان دادن پالنــکارد، راهپیامیــی و تحصــن نشــان 

ــکیل  ــی تش ــا احزاب ــی در اروپ ــت، حت ــرش یاف ــان گس ــرور زم ــه م ــش ب ــن جنب ــد. ای می دادن

ــال در کشــورهای بســیاری همچــون آملــان  ــز می رســیدند. مث ــه حاکمیــت نی شــد کــه گاهــاً ب

ــان کــه مدعــی هســتند جهــت دفــاع  ــد. امــا ایــن احــزاب آنچن احــزاب ســبزها، ظهــور منودن

ــه قــدرت می رســند؛ هــم قدرت مــدار و  ــد. چــرا؟ چــون ب از محیــط زیســت فعالیــت منی کنن

ــری، و  ــرار می گی ــی ق ــا رأس دولت ــان و ی ــی در می ــب اســت. یعن هــم اکولوژیســت بودن، فری

ــز در ایــن  ــو نی ــد، و ت در اصــل همیــن دولــت اســت کــه محیــط زیســت را تخریــب می منای

تصمیــم ]مخــرب[ ســهیم هســتی و همزمــان نیــز مدعــی اکولوژیســت بودن هســتی، چنیــن 

چیــزی واقعیــت چندانــی نــدارد. امــا در رسآغــاز بــا رسدادن شــعار دفــاع از محیــط زیســت 

اصــوالً انســان دشــمن طبیعــت نیســت، هنگامــی کــه انســان دشــمن انســان گــردد، 
آنــگاه بــه دشــمنی بــا طبیعــت نیــز برمی خیــزد

نکتــه ی اساســی دیگــر در ارتبــاط بــا ایدئولــوژی، مســئله ی اکولــوژی اســت. رشــد 
مــادی کاپیتالیســم مغایــر بــا معیارهــای اخالقــی اســت، یعنــی بــه مــوازات پیرشفت 
مــادی و تکنیکــی، فرسایشــی بــزرگ بــه لحــاظ اخالقــی ایجــاد شــده اســت. تــداوم 
سیســتم کاپیتالیســم همچنــان کــه جوامــع مســتعمره و فرودســت را متــرر 
ــای  ــن از ویژگی ه ــت. و ای ــوده اس ــرر من ــز مت ــت را نی ــت، کل طبیع ــاخته اس س
ــه در  ــه ی کاپیتالیســم براســاس ســود و منفعــت می باشــد، بطــوری ک خودخواهان
راه رســیدن بــه منفعــت، انجــام هــر نــوع تخریباتــی را مجــاز می شــارد. ایجــاد و 
توســعه ی اندوسرتیالیســم و اقتصــاد ممکــن اســت؛ کســی بــا آن مخالــف نیســت، 
امــا بایســتی اکوصنعت)صنایــع و اقتصــاد ِدر پیونــد بــا محیــط زیســت( باشــد، نــه 

براســاس غــارت و تخریــب محیــط زیســت.
اکوصنعــت بــه چــه معنــی اســت؟ صنایعــی اســت کــه تــوام بــا تولیــد، خســارات 
ــت  ــری جه ــاذ تدابی ــال اتخ ــد. مث ــز جــران می مناین ــط زیســت را نی ــر محی وارده ب
ــر  ــیاری ب ــارات بس ــه خس ــی ک ــه صنایع ــمی، و ب ــای س ــار گازه ــری از انتش جلوگی
محیــط زیســت وارد می آورنــد، بــه رشکت هــا و بخش هایــی کــه حیوانــات و 
درختــان را از بیــن می بــرد، اتــکا منی منایــد، زیــرا این هــا جهــت منافــع خــود تــوازن 
ــا دوری  ــتی از آنه ــبب بایس ــن س ــد. بدی ــب می مناین ــم زده و تخری ــت را بره طبیع

ــرد. ــا می گی ــت[ را مبن ــط زیس ــب ]محی ــورت تخری ــر این ص ــد، در غی گزین

ظاهــر شــدند. از ایــن جهــات نظریــات بســیاری وجــود دارنــد، نظرهــای دیگــر "اکولوژیســت 

ــد.  ــکال" می باش رادی

  فعالیت و اقدامات اکولوژیست  های رادیکال
ــزی را  ــد. اصــوالً هــر چی ــه شــکلی افراطــی برخــورد می مناین ــه ب ــی هســتند ک ــا جریانات اینه

ــاد  ــه ایج ــی یکپارچ ــرش و منش ــا نگ ــق آن ب ــد، و مطاب ــر می گیرن ــده مدنظ ــه ی زن ــه مثاب ب

ــن شــکل مســووالن  ــد"، بدی ــن می مناین ــی را تعیی ــن و هنجارهای ــد. "قوانی حساســیت می مناین

ــر[  ــی فراگی ــان ]کلیت ــد، در می ــب می کنن ــت را تخری ــط زیس ــه محی ــی ای ک ــالن اساس و عام

ــت  ــمن طبیع ــان ها دش ــی انس ــگار متام ــه ان ــد ک ــود می کنن ــن وامن ــد. چنی ــد می گردن ناپدی

هســتند، ایــن برخــوردی کلی گراســت کــه در آن عامــالن واقعــی از نظرهــا دور می گردنــد. از 

ایــن جهــت نظرهــای انحرافــی اســت. بــه علــت قابــل توجه بــودن و دقت برانگیــزی مســئله ی 

ــی  ــزی و انحراف ــا مغلطه آمی ــع ب ــه در واق ــد. ک ــور می مناین ــی ظه ــن جریان های ــوژی، چنی اکول

ــد. ــت می کنن ــم خدم ــه سیســتم حاک ــد، ب ــه در هــدف بوجــود می آورن ک

   اکولوژیست های فمنیست
ــب  ــی تخری ــل اساس ــوول و عام ــرد مس ــد: "م ــن عقیده ان ــر ای ــت، ب ــت های فمنیس اکولوژیس

ــی مجــرم  ــد. یعن ــا رفتارهــای مــرد مدنظــر می گیرن ــط ب ــز را مرتب طبیعــت اســت." همــه چی

ــز  ــن نی ــه ای ــد باشــد. البت ــا ثرومتن ــر و ی ــی[ مــرد می شــامرند، حــال فقی اساســی را ]بطــور کل

برخــوردی محــدود و اشــتباه اســت.

  اکولوژی اجتامعی
اساســاً شــالوده خــط اکولوژیــک مــا، اکولــوژی اجتامعــی اســت. اکولــوژی اجتامعــی چیســت؟ 

ــز  ــی نی ــدار و فرادســتی، و در عــر کنون ــب طبیعــت را اقت ــت تخری ــه عل خــط مشــی ای ک

ــی بطــور مشــخص دشــمن طبیعــت را نشــان می دهــد. و  ــد. یعن ــوان می  منای کاپیتالیســم عن

برایــن اســاس اگــر مبــارزه ای جهــت دفــاع از طبیعــت انجــام گیــرد، بایــد در برابــر حاکمیــت، 

اســتثامر و کاپیتالیســم صــورت گیــرد. اصــوالً انســان دشــمن طبیعــت نیســت، هنگامــی کــه 

انســان دشــمن انســان گــردد، آنــگاه بــه دشــمنی بــا طبیعــت نیــز  برمی خیــزد. هنگامــی کــه 

در جامعــه فرادســت و فرودســت وجــود داشــته باشــند، طبیعــت نیــز تخریــب می گــردد. زیــرا 

ــدی طبیعــت را  ــن رون ــد، چنی ــکار و غــارت پیشــرد می یاب ــا منطــق خشــونت، ان ــز ب همه چی

ــد.  ــب می منای ــز تخری نی
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ــی  ــوژی اجتامع ــارزه ی اکول ــه مب ــد ک ــور مناین ــن تص ــد چنی ــیاری می توانن ــون بس ــال اکن مث

ــم، و مــورد بحــث و گفتگــو  ــن موضــوع را مطــرح می منایی ــی اســت. چــرا ای مــوردی تجمالت

قــرار می دهیــم؟ از ایــن جهــات نظراتــی وجــود دارنــد، البتــه عــدم هشــیاری در برابــر محیــط 

ــد،  ــد می آی ــط پدی ــی در محی ــت. زندگ ــی اس ــر زندگ ــدی در براب ــای ناامی ــه معن ــت، ب زیس

ــودن محیط]ِزیســت[  ــه ســبب زنده ب ــان اســت، ب ــن در جری ــر روی زمی ــات ب ــون حی اگــر اکن

ــان و  ــرشات، درخت ــواران، ح ــوا، آب، جان ــید، ه ــت؟ خورش ــت[ چیس ــد. محیط]ِزیس می باش

ــط  ــی از محی ــدام بخش ــر ک ــند ]ه ــش می باش ــت دارای نق ــه در طبیع ــی ک ــایر عنرهای س

زیســت هســتند[، در صــورت وجــود این هــا زندگــی امــکان دارد. در صــورت عــدم وجودشــان 

منشــأی بــرای زندگــی باقــی نخواهــد مانــد. حــال ایــن مقولــه را کــه بــه شــکلی کلــی بــدان 

پرداختیــم بیشــر مشــخص مناییــم؛ انســانی کــه بــه طــور نامحــدود طبیعــت را بــا ســوزاندن، 

ــز منی اندیشــد. فقــط  ــده ی خــود نی ــه آین ــد، ب ــب می منای ــردن تخری ــود و آلوده ک ــدن، ناب بری

ــرای  ــچ رهنمــود و حســاب وکتابی ب ــی هی ــد. یعن ــروز خــود فکــر می کن ــان حــال و ام ــه زم ب

ــط  ــگل و محی ــام جن ــه قتل ع ــدارد، ب ــده ن ــه آین ــدی ب ــه امی ــت آنک ــه جه ــدارد. ب ــدگان ن آین

ــود  ــیار و دارای رهنم ــوژی هش ــه اکول ــبت ب ــه نس ــانی ک ــا انس ــردازد. ام ــود می پ ــراف خ اط

جهــت آینــده باشــد، خواهــد گفــت: "امــروز کاری انجــام می دهــم، باشــد کــه فــردا دیگــری، 

کار دیگــری انجــام دهــد و نســل بــه نســل ادامــه یابــد." بنابرایــن اکولــوژی مــوردی لوکــس 

ــا  ــوأم ب ــان بوده و ت ــی انس ــی زندگ ــت، ویژگ ــات اس ــدأ حی ــه مب ــد بلک ــی منی باش و تجمالت

ــی رود. بطــور  ــر ســئوال م ــز زی ــدون آن انســانیتش نی ــه ب ــد، بطوریک ــا می یاب آن انســان معن

مشــخص تر بــه مثابــه ی انســان کــورد، امــروزه در قبــال مســئله ی اکولــوژی وظایــف ســنگینی 

برعهــده داریــم. حملــه و مداخلــه بــر جغرافیــای کوردســتان راه را بــر تــراژدی بزرگــی همــوار 

ــن پروژه هــا چــرا  ــه اجــرای پروژه هــای سدســازی در کوردســتان. ای ــرای منون کــرده اســت. ب

عملــی می گردنــد؟ کوردهــا تصمیــم بــه سدســازی نگرفته انــد، بلکــه دولــت ایــن کار را انجــام 

ــی را تحــت  ــه ی حیات ــن مای ــه آب، ای ــی[ اســت ک ــروژه سدســازی بخشــی ]دولت می دهــد. پ

کنــرل و حاکمیــت دولــت قــرار می دهــد. آب کــه متعلــق بــه عمــوم اســت و بایــد همــگان 

از آن بهره منــد گردنــد؛ هنگامــی کــه تحــت مالکیــت دولــت درمی آیــد آن را در اختیــار 

ــورک(" تحــت  ــال، ســد "بیرَجــک )ســد آتات ــرار می دهــد. مث کســانی کــه خــود می خواهــد، ق

نــام پــروژه ی گاپ بــر ]تخریــب[ محیــط زیســت تاثیــر بــه ســزایی منــود. چــرا؟ جریــان آب 

بنابــر تــوازن طبیعــی، از طریــق رگ هایــش، هــر ســاله منابــع زیرزمینــی را پــرآب می کنــد. و 

ــی کــه راه آن ســد شــود،  ــا زمان ــوان در هــر جــا از آن اســتفاده منــود. ام ــق می ت ــن طری بدی

رگ هایــش قطــع می گردنــد، از ایــرنو مکان هــای بســیاری بــه کویــر ]خالــی از ســکنه[ مبــدل 

ــا  ــته ب ــه در گذش ــران" ک ــز "ح ــی حاصلخی ــون اراض ــی همچ ــال زمین های ــوند. مث می ش

ــی برخــوردار  ــت تغذیه منــودن بســیار باالی ــات از ظرفی ــواع حبوب ــه و ان محصــوالت پنب

ــون  ــرا؟ چ ــد. چ ــوچ می کنن ــش از آن ک ــده و مردمان ــان تبدیل ش ــه بیاب ــروزه ب ــود، ام ب

ــان آب طبیعــی در مســیر آن اراضــی را قطــع منــوده و هــم  دولــت هــم رگ هــای جری

اجــازه اســتفاده از کانــال آب را بــه مــردم منطقــه منی دهــد. چــرا؟ بــه ســبب آنکــه در 

آنجــا خلقــی میهن دوســت و بــا هویــت کــوردی وجــود دارد، آب را بــه مناطــق دورتــری 

ــه از  ــد. و بدین گون ــا منی ده ــه آنه ــان ب ــش سیاسی ش ــت گرای ــه عل ــا ب ــتد، ام می فرس

ــودن  ــازات و تابع من ــی مج ــنگی( در پ ــر و گرس ــاد فق ــت ایج ــدار )سیاس ــق بیواقت طری

برمی آیــد.

از طرفــی دیگــر تاریــخ ایــن رسزمیــن را زیــر آب و شــن مدفــون می کنــد. اشــیا و 

ــه محاســبات  ــر اینک ــد، و دیگ ــد می کن ــار باســتانی، تاریخــی، تندیس هــا و... را ناپدی آث

اســراتژیکی را نیــز دربــر دارد؛ هــر انــدازه ســدهای بــزرگ و دریاچه هــای ]مصنوعــی[ 

ایجــاد شــود، بــه هــامن انــدازه خطــوط ارتباطــی میــان ایــاالت و جغرافیــای کردســتان 

ــق  ــن طری ــی از ای ــازد. یعن ــرو می س ــع روب ــا موان ــال را ب ــت گری ــده و حرک ــع گردی قط

ــارزه ی کوردهــا را جهــت احقــاق حقوقشــان،  خواهــان آن اســت کــه امــکان انجــام مب

ســلب منایــد. 

بنابرایــن مبــارزه ی اکولوژیــک بــرای مــا امــری حیاتــی اســت و هشــیاری بســیاری 

می طلبــد. زیــرا هــدف دشــمن آن اســت کــه جغرافیــای کوردســتان را کامــال در 

ــه خواســته های خــود  ــق، بلک ــات خل ــه مطالب ــد. ن ــم منای ــع خــود تنظی چارچــوب مناف

ــه  ــر روی رودخان ــازی ب ــان سدس ــیم" خواه ــق "درس ــال خل ــاند. مث ــام می رس ــه انج را ب

"ُمنــُزر" نبــود. کوردهــا مخالــف سدســازی دولــت بــر روی دجلــه و فــرات بوده انــد. ایــن 

پروژه هــای سدســازی نــه جهــت آبادانــی ایــن رسزمیــن و رفــاه مردمانــش، بلکــه جهــت 

اســتفاده و خدمــت بــه منافــع دولــت جغرافیــای کوردســتان را تخریــب می کننــد. ایــن 

ــای  ــای[ اعط ــه معن ــش ]ب ــکوت در مقابل ــه س ــت ک ــرزی اس ــد و م ــتعامرگری بی  ح اس

امتیــاز بــه دشــمن اســت. بدیــن جهــت عرصــه ی اکولوژیــک برخــالف آنچــه کــه تلقــی 

ــد  ــه نبای ــوده ای ک ــورد بیه ــی و م ــس و تجمالت ــه ای لوک ــه ی عرص ــه مثاب ــردد؛ "ب می گ

چنــدان بــدان پرداخــت" نیســت. کامــالً بالعکــس عرصــه ای اســت کــه مســتلزم توجــه، 

عالقــه و تامــل بســیاری اســت.
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سیاســی شــدن مقولــه ی اقتصــاد، یکــی از دالیــل اساســی 

ــه ی  ــون جامع ــه اکن ــت ک ــادی ای اس ــای اقتص بحران ه

ــای  ــه ج ــد. ب ــرم می کن ــه ن ــت و پنج ــا آن دس ــران ب ای

ــه  ــه کار گرفت ــه ب ــه جامع ــت ب ــه اقتصــاد در خدم اینک

ــرد  ــه کارب ــلمیت درآوردن جامع ــه تس ــت ب ــود، جه ش

ــوزه ی  ــه در ح ــی و چ ــوزه ی داخل ــه در ح ــد. چ می یاب

خارجــی، اقتصــاد بــرای پیشــرد سیاســت های نادرســت 

جامعــه ســتیز و دشــمن تــراش حکومــت بــه کار گرفتــه 

می شــود. تصمیــامت اقتصــادی در ایــران بــه میــزان 

زیــادی تابــع سیاســت های نادرســت حاکــامن جمهــوری 

ــان  ــگ می ــی تنگاتن ــران ارتباط ــد. در ای ــالمی می باش اس

ســاختار اقتصــادی و ســاختار سیاســی جمهــوری اســالمی 

ــه  ــه جامع ــادی ب ــت اقتص ــازه ی مدیری ــود دارد. اج وج

داده منی شــود و اقتصــاد در انحصــار کامــل دولــت 

ــی و  ــه تعاون ــچ گون ــوان هی ــت. منی ت ــه اس ــرار گرفت ق

ــی در  ــه نهادهــای دولت ــت ک ــی را یاف اقتصــاد خودکفای

ــتمی  ــن سیس ــاورد چنی ــند. ره ــده باش ــه ندوان آن ریش

ایــن مقالــه پیشــر در تحــت عنــوان » اقتصــاد اساســی ترین عرصــه ی دموکراســی و 
ــه چــاپ رســید اســت. ـ سیاســی« در ســال 2011 ب جامعــه ی اخالقــی 

  »  شهید سیروان آریو لیالخ  « 
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ــه  ــی هــم ک ــکاری اســت. تعاونی های ــر و بی ــه ی قیمت هــا و گســرش فق ــی روی ــش ب افزای

جهــت حــل مشــکالت اقتصــادی مــردم و جلوگیــری از انحصــار اقتصــادی دولــت تشــکیل 

ــه رو  ــی دنبال ــن رشایط ــت چنی ــه عل ــا ب ــرا تعاونی ه ــد. زی ــی نرده ان ــه جای ــده اند راه ب ش

سیاســت های اقتصــادی دولــت می شــوند؛ پــس فاقــد کارایــی بــوده و نقشــی نامحســوس و 

یــا حتــی عکــس دارنــد. یعنــی پیشــرد دهنــده ی سیاســت های اقتصــادی دولــت می شــوند  

و در واقــع در ماهیــت خویــش بــه ســاختاری اقتصــاد ســتیز مبــدل می شــوند. آن هــا 

ــه ی  ــرای ادام ــرده و ب ــل نک ــت عم ــی اس ــادی اجتامع ــا اقتص ــه هامن ــان ک ــه مسئولیتش ب

ــط  ــوده و فق ــروی من ــی پی ــادی دولت ــام اقتص ــد از نظ ــی، ناگزیرن ــن رشایط ــات در چنی حی

ــا افــراد و جوامــع ایــران و عــدم  اســم تعاونــی مردمــی را یــدک کشــند. برخــورد نابرابــر ب

ــرای همــه و مانــع تراشــی بــه وضــوح قابــل مشــاهده  ایجــاد رشایــط توســعه اقتصــادی ب

اســت. نظــام سیاســی، تعییــن کننــده ی نحــوه ی توزیــع درآمدهــای ایــران اســت. شــعارهایی 

ــز ظاهرشــان برخــالف باطنشــان اســت؛  ــا ســهام عدالــت نی از قبیــل خصوصــی ســازی و ی

سیاســت های اقتصــادی ای کــه ظاهــری جــذاب و عامــه پســند دارنــد و در ابتــدای امــر بــرای 

عمــوم مــردم خوشــایند می مناینــد، عمومــا در باطــن خــود پیامدهــای ناگــوار و نامطلــوب 

اقتصــادی در بــر داشــته اند. نتایــج ســوء آن بــه جایــی رســیده کــه بســیاری از مــردم ایــران 

بایــد خــود را بــه آب و آتــش بزننــد تــا بتواننــد نــان شــب خویــش را تهیــه کننــد. هیــچ گونــه 

امنیتــی نیــز بــرای فعــاالن اقتصــادی در جوامــع وجــود نــدارد و بــه بهانــه هــای واهــی و 

ــری مواجــه  ــن بســت هــای گریزناپذی ــا ب ــم ب ــا اشــاره منودی ــدان ه ــه ب ــی ک ــا برنامه های ی

ــورم،  ــده ی »ت ــه زاین ــی ک ــادی دولت ــران از اقتص ــه ی ای ــه جامع ــت ک ــد. سال هاس می گردن

ــی در  ــع تراش ــد و مان ــب درآم ــع نامناس ــن، توزی ــادی پایی ــد اقتص ــاال، رش ــکاری ب ــرخ بی ن

مســیر اقتصــادی اجتامعــی، فقــر و عواقــب آن« اســت، رنــج می بــرد. فقــر اقتصــادی شــدید 

منجــر بــه انحرافــات اخالقــی و معضــالت اجتامعــی ای می شــود کــه نیــروی تصمیــم گیــری 

و دفاعــی جامعــه را بســیار کاهــش داده و ایــن مســئله باعــث افزایــش قــدرت و ســلطه ی 

حکومــت بــر جامعــه شــده اســت. 

ــدم  ــه و ع ــی جامع ــای اخالق ــزل در بنیان ه ــی و تزل ــر فرهنگ ــب فق ــادی موج ــر اقتص فق

ــرش  ــن ق ــود. ای ــه می ش ــود جامع ــوی خ ــه و از س ــه جامع ــت ب ــت در خدم ــرد سیاس پیش

فقیــر توانایــی رشکــت در تصمیــم گیری هــای اجتامعــی را نخواهــد داشــت. مصائــب چنیــن 

ــان  ــد از بانی ــس نبای ــد. پ ــد گردی ــه خواه ــراد جامع ــی اف ــر متام ــن گی ــت هایی دام سیاس

ــد  ــه کار می گیرن ــام ب ــه نظ ــدرت بخشــی ب ــت ق ــزاری جه ــه اقتصــاد را چــون اب ــی ک دولت

انتظــار حــل مشــکالت اقتصــادی را داشــت. دولت هــا بــر آننــد کــه نابســامنی معنــوی، بــی 

اعتــامدی بــه خــود و نامیــدی از آینــده، بدبینــی و ناتوانــی در ارایــه ی چشــم انــدازی ایمــن 

را بــه جامعــه نیــز انتقــال دهنــد. آن هــا سیاســت های جنــگ نــرم را در حــوزه ی اقتصــاد در 

ــالت شــخصی  ــا از متای ــد. م ــه کار می گیرن ــورد ب ــران و باالخــص جامعــه ی ک رسارس ای

ــت  ــث در ماهی ــم. بح ــث منی کنی ــد بح ــرار گرفته ان ــدرت ق ــند ق ــه در مس ــانی ک کس

ســاختار قدرتــی اســت کــه ایــن افــراد را بــر مســند قــدرت نشــانده اســت. قدرتــی کــه 

ســودجویی در ارسع وقــت را ارزش می شــامرد و بــرای قــوام خویــش آن را بــه خــورد 

ــز می دهــد.  ــه نی ــراد جامع اف

جامعــه می خواهــد فرزاندنــش حــق گرفــن اختیــارات محلــی در زمینــه ی اقتصــادی و 

ــدید  ــار ش ــت فش ــادی تح ــاظ اقتص ــردم از لح ــد. م ــته باش ــا را داش ــر عرصه ه دیگ

ــا را  ــت آن ه ــا حکوم ــد. ام ــاه می خواهن ــد؛ رسپن ــان و کار می خواهن ــس ن ــتند پ هس

وارد بــازی ویــران گــری می کنــد. ایــن انســان ها مبــدل بــه نیــروی ویــران گــری 

می شــوند کــه در پــی دســتیابی بــه ســود هســتند. ایــن نیــروی مخــرب بــا تقاضاهــای 

ــالمی  ــوری اس ــت جمه ــذارد. دول ــار می گ ــت فش ــت را تح ــه و طبیع ــش جامع خوی

ــرده اســت. در اســالم رشــد  ــز پشــت ک ــدگاه هــای اقتصــادی اســالم نی ــه دی ــی ب حت

اقتصــادی حــد و مرزهایــی را می شناســد و اقتصــاد پایبنــد بــه معیارهایــی اســت تــا 

جامعــه را فــرو نبلعــد. بــر طبــق ایــن معیارهــا رشــد اقتصــادی بایــد بــا رعایــت کرامت 

انســانی و معنویــات و همچنیــن صیانــت از زایندگــی زمیــن و مســائل محیــط زیســت 

صــورت گیــرد. حتــی بهداشــت روانــی جامعــه از رشایــط گســرش اقتصــادی شــمرده 

ــد  ــت منی کن ــوارد را رعای ــن م ــا ای ــه تنه ــالمی ن ــوری اس ــاد جمه ــا اقتص ــود. ام می ش

بلکــه جامعــه ای مریــض ســاخته اســت کــه از درد بــه خــودش می پیچــد. ایــن 

بیامری هــای اجتامعــی ناشــی از فقــر اقتصــادی را نیــز تحــت نــام ملیــت و مبــارزه بــا 

راســت گویی  کــه  دیگــر ســو می دانیــم  از  اســالم الپوشــانی می کنــد.  دشــمنان 

مهم تریــن معیــار اخــالق اســت. امــا دولت هــای حاکــم در ایــران دولت هایــی ســاخته 

و پرداختــه بــر پایــه ی دروغ هســتند. وعــده و وعیدهــای فــراوان اقتصــادی بــه ویــژه 

ــه گرچــه در پوســرها و  ــی ک ــج شــده اســت. ادعاهای ــری رای ــات ام ــان انتخاب در زم

ــس از روی کار  ــا پ ــا رصاحت ــورد ام ــم می خ ــه چش ــی ب ــای انتخابات ــات نامزده تبلیغ

آمــدن تکذیــب می شــوند. مســئولین آن انــدازه در خلــف بــه وعده هایشــان اعتــامد 

ــن را در  ــم ای ــد. می توانی ــوان آن هــا را ســلطان دروغ نامی ــه می ت ــد ک ــه نفــس دارن ب

رویکــرد دولت هــای پــس از انقــالب بــه وضــوح دیــد. افــراد جامعــه نیــز حــق هیــچ 

گونــه مخالفــت و یــا حتــی انتقــاد و اظهــار نظــری را در رابطــه بــا ایــن سیاســت های 

اقتصــادی ندارنــد. در صــورت روی دادن چنیــن امــری انــگ ضعیــف بــودن حــس میهن 

ــا  ــت ب ــر اس ــه براب ــف ک ــا مخال ــتکبار و ی ــادی اس ــه ای ــتگی ب ــا وابس ــتی!! و ی دوس

ــت ها  ــن سیاس ــا ای ــارزه ب ــرای مب ــد. ب ــه او می زنن ــداد را ب ــدا و ارت ــا خ ــت ب مخالف

ــی  ــرای خنث ــرشوع را ب ــاع م ــای دف ــز نهاده ــاد نی ــوزه ی اقتص ــه در ح ــتی جامع بایس
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ســازی جنــگ ویــژه ی دولــت بنــا نهــد. همیشــه خلــق کــورد از راه هــای دموکراتیــک و صلــح آمیــز 

جهــت حــل مشــکالت اقتصــادی خویــش اســتفاده کــرده و از خشــونت و جنــگ پرهیــز کــرده اســت. 

در ایــن زمینــه بارهــا و بارهــا صداقــت و حســن نیــت و عمــل خویــش را نیــز نشــان داده اســت. پــس 

ــار نهــد.  ــزار نظامــی و جنــگ ویــژه و سیاســت های بیوقــدرت خویــش را کن ــز اب بایســتی دولــت نی

ایــن برخــورد هــم بــه نفــع جامعــه و هــم بــه نفــع دولــت خواهــد بــود. یکــی از دیگــر مظاهــر بــی 

عدالتــی در ایــران، توزیــع نامناســب امکانــات بــه اســتان ها و مناطــق مختلــف کشــور می باشــد. بــه 

همیــن دلیــل در برخــی از اســتان ها و مناطــق کشــور بهــره بــرداری مناســبی از امکانــات و مزیت هــای 

طبیعــی خــاص هــر اســتان بــه عمــل منی آیــد. موضــوع و مشــکل اساســی بســیاری از خانــواده هــای 

ــان بیــکار و  ــج بــردن از آن اســت. در بســیاری از خانه هــا جوان کوردســتانی نبــود منبــع درآمــد و رن

بــدون درآمــد فضــای خانــواده را دچــار یــاس منــوده و بــه معضلــی اساســی مبــدل شــده اســت. ایــن 

ــر  ــه خط ــور را ب ــف کش ــی مختل ــت و نواح ــادی اس ــی و اقتص ــت مل ــات امنی ــالف الزام ــر برخ ام

می انــدازد. یکــی از راه هــای مقابلــه بــا ایــن تهدیــد حــذف مترکزگرایــی در فعالیت هــای اقتصــادی و 

ــر  ــف ب ــق مختل ــب مناط ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــادی می باش ــای اقتص ــم گیری ه ــردن تصمی ــز ک غیرمتمرک

اســاس تنــوع امکانــات و فعالیت هــا از مزیت هــای کافــی برخــوردار خواهنــد شــد و ایــن امــر 

موجــب پیشــرد اقتصــاد بــه معنــای واقعــی آن و در جهــت خدمــت بــه جامعــه و نــه در خدمــت بــه 

ــری از  ــه منظــور جلوگی ــر نیســت. ب ــی می ــه راحت ــر ب ــن ام ــت در ای ــه موفقی ــت می شــود. البت دول

تــداوم نظــام رانــت گــرای دولتــی در ایــران، تکیــه بــر نظــام مشــارکتی و اقتصــادی اجتامعــی بــا تکیــه 

بــر اصالــت بخشــی بــه فعالیت هــای اقتصــادی جمعــی و رشکت هایــی کــه از ســوی مــردم مدیریــت 

ــت،  ــه ی عدال ــه برپای ــودبری و ن ــاس س ــر اس ــران ب ــه ای در ای ــام رسمای ــد. نظ ــود رضوری می منای ش

می چرخــد. پــس منی تــوان از آن انتظــار حــل بحران هــای اقتصــادی را داشــت؛ لــذا بایســتی نهادهــای 

جامعــه ی مدنــی و اتحادیــه هــای اقتصــادی متناســب بــا جامعــه و البتــه مســتقل از دولــت بــه ایفــای 

ــان اصلــی آن یعنــی جامعــه می تــوان  ــا بازگشــت اقتصــاد بــه صاحب ــد. تنهــا ب نقــش خویــش بپردازن

ایــن مشــکالت را حــل منــود و اقتصــاد قــادر خواهــد بــود مســیر اصلــی خویــش را بپیامیــد. در واقــع 

وجــود یــک سیســتم اجتامعــی دموکراتیــک متضمــن توســعه ی اقتصــادی و همخــوان بــا آن خواهــد 

بــود. رشط الزم تــداوم اقتصــاد در مســیر اصلــی اش کــه هامنــا بــرآوردن نیازهــای مــادی جامعــه اســت، 

ایجــاد و تــداوم ایــن مهــم اســت. در اقتصــاد راســتین ســودبری و ســودآوری مطــرح نیســت؛ مــورد 

اساســی تولیــد کاال بــا هــدف اســتفاده از آن جهــت برطــرف منــودن نیازهــای جامعــه اســت. در اقتصاد 

راســتین، هــدف رفــع نیازهــای اساســی جامعــه می باشــد. امــا تجــارت و ســوداگری حــوزه ی اقتصــاد را 

بــه منجــالب کشــانده اســت. بــازی بــا قیمت هــا بــا هــدف ســودآوری و ربــودن دســرنج و 

ــی،  ــن فعالیت های ــس چنی ــت. پ ــک زده اس ــه فل ــالمی رس ب ــوری اس ــه در جمه ــتاوردهای جامع دس

اقتصــاد محســوب منی شــوند. بیــکاری بــه طــور بهمــن آســا رشــد می کنــد و سیاســت های اقتصــادی 

ــن  ــه و تحــت عناوی ــی اراده منــودن جامع ــت ب ــا اهــداف سیاســی خــاص جه ــی ب ــه همگ ــت ک دول

ــت،  ــادی دول ــتم اقتص ــه و سیس ــد. رسمای ــم می کن ــه را خ ــر جامع ــد کم ــورت می گیرن ــی ص مختلف

جامعــه را بــه تباهــی کشــانده و افــراد جامعــه را تشــویق بــه فعالیت هــای ســودجویانه و مبنــا قــرار 

دادن فرصــت طلبــی در روابــط روزانــه می منایــد. ایــن امــر نیــز حــس مســئولیت پذیــری انســان ها را 

ــک و ســودجویی و  ــزه ی متل ــا می بخشــد. انگی ــرو می کاهــد و فردپرســتی را ارتق ــه ف ــر جامع در براب

حــرص کســب پــول، آن هــم بیشــرین مقــدار پــول بــه هــر قیمتــی کــه شــده، را بــه جامعــه تزریــق 

منوده انــد. ایــن معیــاری بــرای بهــر بــودن در میــدان مســابقه ای اســت کــه هرکــس می خواهــد بــرای 

زنــده مانــدن از دیگــری جلــو بزنــد. ایــن امــر بــه شــکل اتوپیــای همــه ی افــراد جامعــه یعنــی هــم 

افــراد فرادســت و هــم افــراد فرودســت درآمــده اســت. در بســیاری از افــراد از دانشــجو، مهنــدس و 

دکــر گرفتــه تــا قامربــاز، فاحشــه و دزد و ... ایــن حــرص وجــود دارد. دوری گزیــدن از چنیــن برداشــتی 

از اقتصــاد چیــزی اســت کــه بایســتی بــه جامعــه آموختــه شــود. بایــد بیاموزنــد کــه نیروهــای خویــش 

را نــه بــرای تبــاه کــردن خویــش و بــر بــاد دادن جامعــه و محیــط زیســت بلکــه بــرای ســاخن جامعــه 

ای بهــر بــه کار بــرد. ایــن نیــز نیــاز بــه سیســتمی آموزشــی دارد جهــت از میــان برداشــن تخریبــات 

چنیــن ذهنیتــی کــه بــه جامعــه تزریــق کرده انــد. حــرص و آز افسارگســیخته بــه متلــک و پــول، مرتبــط 

بــه ســود و رسمایــه اســت نــه اقتصــاد. در سیســتم اقتصــادی ســود محــوری کــه حکومــت ایــران بنــا 

ــی.  ــرون بکش ــت را از آب بی ــی گلیم ــت بتوان ــاید، آن وق ــا ش ــری ت ــره بگی ــتی از آب ک ــاده بایس نه

تعقیــب آرام ناپذیــر ســود آدمــی را بــه برهــوت بــی اخالقــی و بــی اعتــامدی پرتــاب می کنــد. جامعــه ی 

ــوان از آن  ــه می ت ــس چگون ــد پ ــه نامی ــوان جامع ــر منی ت ــی را دیگ ــن ویروس ــه چنی ــته ب ــوده گش آل

ــرای  ــت ب ــن سیاســت ها و پیشــرد اقتصــاد واقعــی را داشــت. فعالی ــل ای انتظــار ایســتادگی در مقاب

کســب ســود هیــچ پیونــدی بــا رفــع نیازهــای بنیادیــن و اساســی جامعــه نخواهــد داشــت؛ بلکــه تیشــه 

بــه ریشــه ی جامعــه زده و آن را آلــت دســت سیاســت های اقتصــادی دولــت می منایــد. قبــول چنیــن 

ــوری  ــت جمه ــر می شــود و ســبب خرســندی دول ــه ســبب گرســنگی و فق ــردی از ســوی جامع رویک

اســالمی و صاحبــان رسمایــه ی وابســته بــه آن. ایــن بحران هــا تنهــا و تنهــا جیــب دولــت و ایادیــش را 

ــی  ــه حالت ــات جامع ــر معنوی ــرف دیگ ــا از ط ــد. ام ــر می کن ــد پ ــع می کنن ــول جم ــارو پ ــا پ ــه ب ک

بازدارنــده بــرای اقتصــاد ســود محــور داشــته اســت؛ پــس همیشــه در نــردی مــداوم بــا همدیگــر بــه 

رس برده انــد. معنویــات جامعــه اجــازه ی پیــروزی کامــل بــه چنیــن سیاســت هایی نــداده اســت. بــرای 

حــل معضــالت اقتصــادی ای کــه اکنــون جامعــه ی ایــران بــا آن دســت بــه گریبــان اســت بایســتی از 

طریــق ریشــه یابــی مشــکل بــا آن بــه مبــارزه برخاســت. ایــن مشــکل بایــد از ریشــه خشــک شــود و 

ــه  ــرد را ب ــدی در ســطح عمــل و شکســت در عملک ــن موضــوع، ناکارآم ــالت ســطحی ای ــد تحلی پیام

ــی آن  ــه صاحــب واقع ــت را ک ــه از نف ــد حاصل ــداری از درآم ــر مق ــال اگ ــراه خواهــد داشــت. مث هم

جامعــه اســت، در زمینــه ی کشــاورزی در مناطــق مختلــف ایــران کــه بســیار حاصلخیــز نیــز می باشــند 

رسمایــه گــذاری شــود، مشــکلی بــه نــام فقــر و بیــکاری ریشــه کــن خواهــد شــد. امــا ایــن مســئله بــا 

ــد  ــع نامــرشوع آن هــا را تهدی ــت مناف ــر موجودی ــن ام خواســت آن هــا در تضــاد می باشــد. چــون ای
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ــا  ــه و موقــت رژیــم و ی ــه آن اشــاره منــودم، پیامــد سیاســت های روزان خواهــد کــرد. مســائلی کــه ب

مختــص بــه ایــن دولــت و یــا آن دولــت و یــا ایــن برنامــه ی اقتصــادی و آن برنامــه ی اقتصــادی نیســت، 

ــا  ــورد ب ــدم برخ ــورت ع ــه در ص ــت ک ــکار اس ــیار آش ــت دارد. بس ــاختار حکوم ــه در س ــه ریش بلک

سیاســت های بیوقــدرت و نظــام ســود محــور، جامعــه یــارای مبــارزه بــا بیــکاری و فقــر کشــنده ای کــه 

رشیان هــای حیاتــی اش را می خشــکاند، نخواهــد نداشــت. اقتصــادی کــه در چنــگ افــراد و یــا دولــت 

ــد  ــت. بای ــم آمیخ ــی دره ــا دموکراس ــد ب ــاد را بای ــدارد. اقتص ــاد ن ــا اقتص ــدی ب ــده، پیون ــار آم گرفت

ــد یــک  ــم داد. تنهــا جامعــه ی اخالقــی و سیاســی می توان ــه حــوزه ی اقتصــادی تعمی دموکراســی را ب

ــد  ــی مانن ــتین و دموکراس ــاد راس ــد. اقتص ــرا کن ــزی و اج ــه ری ــک را پای ــادی دموکراتی ــوزه ی اقتص ح

گوشــت و اســتخوان بــه هــم پیونــد خورده انــد و بــدون هــر یــک از آن هــا، حــوزه ی دیگــر ناشــدنی 

می منایــد. اقتصــاد راســتین و در پیــش گرفــن آن از ســوی جامعــه را می تــوان عکس العملــی 

دموکراتیــک و درخــور جامعــه نــام نهــاد. پــس تنهــا در چنیــن جامعــه ای دموکراتیــک می تــوان شــاهد 

اقتصــاد راســتین باشــیم. در اقتصــاد واقعــی تضــاد فاحــش طبقاتــی و لطمــه بــه محیــط زیســت وجــود 

نــدارد. چــون جامعــه بــرای رفــع نیازهــای خویــش بــه امــور اقتصــادی می پــردازد. اگــر هــم تجارتــی 

صــورت گیــرد مبنایــش ســودبری نخواهــد بــود بلکــه رفــع نیازهــا بــه بهریــن روش کــه هــر دو طــرف 

از آن اســتفاده ی بهینــه مناینــد، می باشــد. می تــوان بــار دیگــر روابــط شــهر و روســتا را ســازگار منــود. 

ایــن مناســبات اکنــون بــه زیــان جامعــه ی روســتایی کــه متکــی بــر کشــاورزی اســت، رشــد می یابــد. 

ایــن روابــط منجــر بــه نابــودی جامعــه ی روســتایی می شــود کــه کاهــش آمــار کشــاورزی و شــاغالن 

در امــر زراعــت و ســاکنان روســتا دلیلــی اســت بــر ایــن مدعــا. ایــن رویــه بــه نفــع دولــت می باشــد. 

چــون از یــک ســو اقتصــاد متکــی بــه دولــت، کشــاورزی را از بیــن بــرده و از ســوی دیگــر جمعیــت 

ــد. منطــق  ــه شــهر کــه مرکــز سیاســت های دولــت می باشــد وادار می کن ــه مهاجــرت ب روســتایی را ب

تولیــد و مبادلــه ی ســود محــور، هیــچ معیــار اخالقــی را جهــت پایبنــد ســازی صنعــت، تعییــن نکــرده 

اســت. اگــر دولــت جمهــوری اســالمی کمک هایــی مالــی در زمینــه ی کشــاورزی و یــا دیگــر بخش هــا 

انجــام دهــد نیــز آن را بــه صــورت مالیــات و یــا ترفندهــای وارداتــی و صادراتــی خویــش و بــازی بــا 

قیمت هــا، بــه شــکلی نامحســوس از جامعــه خواهــد ربــود. هرگونــه صنعتــی کــردن و شــهری کــردن 

ــر  ــا غی ــتقیم و ی ــور مس ــه ط ــم ب ــه ه ــرژی ای ک ــت. ان ــرادف اس ــرژی م ــتفاده از ان ــش اس ــا افزای ب

مســتقیم در عرصــه ی تولیــد جــای انــرژی و نیــروی کار انســانی را می گیــرد و ســبب بیــکاری می شــود؛ 

ــه همــراه  ــط زیســت را ب ــی محی ــر رضوری را وســعت می دهــد و آلودگ ــره ی مــرف غی و هــم دای

ــا چنیــن نگرشــی آلودگــی آب، هــوا و خــاک از ســوی کارخانــه هــای وابســته بــه  خواهــد داشــت. ب

اقتصــاد ســود محــور کــه تنهــا بــه قصــد کســب ســود بیشــر برپــا شــده اند امــری معمــول خواهــد، 

بــود. رسمایــه داران بــه تولیــد خــوراک پوشــاک، مســکن و وســایل آسایشــی کــه جامعــه بــرای بقــای 

ــد.  ــز می پردازن ــه چی ــاخن هم ــی س ــه کاالی ــر ب ــد و بیش ــدود منی مانن ــاز دارد مح ــدان نی ــش ب خوی

ــرای  ــه شــهرها ب ــه شــدن خــوراک ب ــه روان ــاز ب ــد و رشط ســبب نی ــی قی ــی شــدن ب ــن صنعت همچنی

ــوراک  ــاک از خ ــدن خ ــی ش ــبب ته ــه س ــری ک ــت. ام ــهر اس ــام آور ش ــت رسس ــذای جمعی ــن غ تأمی

ــن  ــد. مــرگ زمی ــوت منــوده و زایندگــی اش را ســلب می کنن ــر و فرت ــن را پی مایه هایــش می شــود. زمی

هــای کشــاورزی بــه معنــای هجــوم بــه مراتــع، چمــن زارهــا و جنگل هــا خواهــد شــد. مــرگ زمیــن، 

مــرگ کشــاورز و روســتا اســت و ســبب هجــوم جمعیــت بــه فضــای ناامــن شــهر می شــود. افــرادی کــه 

ــا اگــر در دیگــر  راهــی شــهر می شــوند بیشــر در بخــش خدماتــی مشــغول بــه اشــتغال می شــوند ی

بخش هــا مشــغول بــه کار شــوند درآمــد ثابتــی خواهنــد داشــت و ایــن قــرش آســیب پذیرترین قــرش 

ــادی در  ــز اقتص ــازات ناچی ــز در ازای امتی ــود نی ــن کمب ــران ای ــرای ج ــتند. ب ــورم هس ــل ت در مقاب

نهادهــای دولتــی کــه در خدمــت سیاســت های رسکــوب دولتــی اســت از جملــه بســیج و نهادهــای 

وابســته بــه اطالعــات جــای می گیرنــد. جامعــه ی شــهری کامــال تحــت ســیطره، نفــوذ و کنــرل دولــت 

ــه زده می شــود.  ــر اراده ی جامع ــی ب ــه ی مهلک ــه رضب ــن گون ــرد. بدی ــرار می گی ــوری اســالمی ق جمه

شــهرها رشــدی غــول آســا پیــدا کــرده و مرکــز معضــالت اجتامعــی، بیگانــه گشــن بــا جامعــه، فرصــت 

طلبــی و فردگرایــی می شــود. البتــه فــردی کــه نــه در خدمــت خــود بلکــه در خدمــت نظــام حاکــم 

ایــران خواهــد بــود. بایســتی روابطــی جایگزیــن را جســتجو کــرد کــه در آن هــا ســودگرایی موجــود را 

که تا سطح نابودی همدیگر پیش می رود، به کناری نهیم. 

رهــر آپــو یگانــه راه رهایــی از ایــن وضعیــت را اقتصــاد اکــوـ اجتــامع میدانــد و در ایــن مــورد 

چنیــن میگویــد: »هــزاران اکــوـ جامعــه بــه اقتضــای رشایــط، می تواننــد خــود را همچــون یــک 

ــن  ــه ای ــت یافت ــه مدت هاســت فوری ــد. یکــی از مســائلی ک واحــد اقتصــادی ســازماندهی مناین

اســت کــه در زراعــت بــا مدنظــر قــرار دادن اصــل اکــوـ صنعــت، بــه بازســاماندهی زمین هایــی 

پرداختــه شــود کــه توســط خانواده هــا بــه تکه هایــی مجــزا تقســیم شــده و ویژگــی واحدبــودن را 

از دســت داده انــد. تشــکیل اکــوـ اجتامعــات در زراعــت، یکــی از اساســی ترین اصول اقتصــادی در 

مدرنیتــه ی دموکراتیــک می باشــد. در ارتبــاط بــا همیــن مســئله، نگرش هــای قائــل بــه مزرعــه داری 

کــه از دوران رسف و بردگــی باقــی مانده انــد، رونــق خویــش را از دســت داده اند. اکــوـ اجتامعاتی 

کــه از طریــق تشــکیل واحدهــای زراعتــی در مقیاســی اکولوژیــک تحقــق خواهنــد یافــت، بنیــان 

مدرنیتــه ی روســتا نیــز میباشــند. یعنــی روســتا و یــا روســتای مــدرن بهمنزلهــی یک اکــوـ اجتامع و 

بهصــورت واحدهــای اقتصــادی در مقیــاس اکولوژیــک، میتوانــد دوبــاره هســتی یابــد. در شــهرها 

ــور،  ــهری اکولوژی مح ــزی ش ــکل گیری اند. در برنامه ری ــل ش ــابه ی قاب ــات مش ــوـ اجتامع ــز اک نی

ــودن  ــد الزامی ب ــت عمومــی ســاماندهی می شــود. هامنن ــک بخــش از کلی ــه ی ی اقتصــاد به مثاب

عــدم وجــود بروکراســی ای کــه شــهر را ببلعــد، اقتصــادی کــه شــهر را ببلعــد نیــز نبایســتی وجــود 

داشــته باشــد. فعالیت هــای اقتصــادی متناســب بــا رسشــت هــر شــهر، به صــورت واحدهایــی بــا 

حجــم بهینــه]=Optimal[ ســازماندهی می گــردد کــه نــه در راســتای ســودآوری بلکــه در جهــت 

برطرف ســازی بیــکاری و محرومیــت خلــِق شــهر هدفمنــد می باشــند. می تــوان جمعیــت را بــه 

تناســب ســاختار و قابلیتشــان بــر ایــن واحدهــا توزیــع منــود.«
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پــس بــرای دســتیابی بــه ایــن مهــم، بایــد اقتصــاد را ازآن جامعــه منــود. نبایــد یکــی قربانی 

ــکاری  ــی بی ــراد قربان ــد. بســیاری از اف ــرای ســود دیگــری کار کن ــردد. یکــی ب دیگــری گ

شــوند تــا فــردی کار و منبــع درآمــدی بیابــد. اقتصــادی اکــوـ اجتــامع، اقتصــادی هســتی 

ــد  ــه می توان ــی ک ــرو و توان ــد؛ نی ــوان می بخش ــرو و ت ــه را نی ــه جامع ــت ک ــش اس بخ

ــه نیروهــای  ــه ی اقتصــاد را درهــم شــکند و ب ــت در زمین سیاســت های جامعه کــش دول

دموکراتیــک موجــود در جامعــه در راســتای برســاخت جامعــه ای آزاد یــاری رســاند. 

ــا افــراد وابســته بــه آن، حــق محــروم منــودن جامعــه از ایــن موضــوع  پــس دولــت و ی

ــول چنیــن وضعــی را نخواهــد  ــز حــق قب ــد داشــت. جامعــه نی هســتی بخش را نخواهن

داشــت. قبــول چنیــن امــری از ســوی جامعــه بــه معنــای خودکشــی خواهــد بــود. پــس 

ــا کالن نهادهــای  ــه ی کشــاورزی و چــه صنعتــی در ســطح محــدود ی ــد چــه در زمین بای

خودکفایــی تشــکیل شــود. در چنیــن سیســتمی اصــول اقتصــادی راســتین حــرف اول را 

در نهادهــای اقتصــادی خواهــد زد. نــه مالکیــت فــردی و نــه مالکیــت دولتــی، جایــی در 

اقتصــاد اکــوـ اجتــامع ندارنــد و در تضــاد بــا آن خواهنــد بــود. مالکیــت دولتی و فــردی به 

ایجــاد فاصلــه ی طبقاتــی فاحــش منجــر خواهــد شــد. سیســتمی کــه در آن فــردی بــر اثــر 

فقــر از گرســنگی جــان می بــازد و یــا اقــدام بــه خودکشــی کــرده و یــا بــه فحشــا کشــیده 

ــب  ــه جی ــادآورده ب ــول ب ــه پ ــد و روزان ــی می کن ــه زندگ ــری فرعون گون ــود و دیگ می ش

می زنــد سیســتمی ضدانســانی و ناپذیرفتنــی اســت. در اقتصــاد اکــوـ اجتــامع رشک ت هــا 

ــغول  ــا مش ــه در آنج ــد ک ــانی درمی آین ــرک کس ــت مش ــت مالکی ــز تح ــا نی و تعاونی ه

به کارنــد. البتــه اقتصــاد اکــوـ اجتــامع بــه ایــن معنــا نیســت کــه اقتصــاد دولتــی بــه کلــی 

از بیــن خواهــد رفــت. فقــط تعادلــی در میــان آن هــا بــه وجــود خواهــد آمــد. امــا دولــت 

موظــف بــه پیــروی از معیارهــای اکولوژیــک و دوری از سیاســت های بیوقــدرت خویــش 

ــار دولــت  ــه ویــژه قاعدهمنــد ســاخن رفت ــه منظــور رفــع انحصارهــا ب خواهــد شــد. ب

در اقتصــاد الزم اســت اوالً از انحصــارات بی ضابطــه دولتــی جلوگیــری شــود و ثانیــاً 

ــه ی  ــه فعالیــت نهادهــای اقتصــادی جامعــه فراهــم گــردد. نکت ــا بسرســازی الزم زمین ب

مهــم در ایــن مســئله راهــردی ایــن اســت کــه تصمیم گیری هــا الزم اســت بــه صــورت 

جمعــی و بــا مالحظــه همــه ی نظــرات و در فضــای قابــل نقــد اتخــاذ شــوند و همیــن امر 

خــود زمینه ســاز اجرایــی منــودن ایــن تصمیــامت خواهــد بــود؛ وگرنــه بدیهــی اســت کــه 

نظراتــی کــه زمینــه پذیــرش عمومــی نداشــته باشــند قابــل اجــرا نخواهنــد بــود. اقتصــاد 

دولتــی تنهــا بدینســان می توانــد خویــش را جامعه پذیــر منایــد در غیــر این صــورت 

محکــوم بــه نابــودی خواهــد شــد. مالکیــت حتــی اگــر گروهــی هــم باشــد ـ بــه عنــوان 

مثــال در یــک رشکتـــ بایســتی مالکیتــی اجتــامع محــور باشــد. ایــن واحدهــا می تواننــد از 

صنعــت و فنــاوری بــه شــکل مطلــوب کــه در تضــاد بــا معیارهــای اقتصــاد اکــوـ اجتــامع 

نباشــد اســتفاده مناینــد. بدین صــورت می تواننــد نتایــج مخــرب صنعت گرایــی و فنــاوری 

را کــه از ســوی دولــت در خدمــت منافــع قــدرت و جهــت جنگ افــروزی اســتفاده می شــود، 

ــاوری در خدمــت بــه جامعــه ی اخالقــی و سیاســی  ناکارآمــد مناینــد. بایســتی صنعــت و فن

بــه کار گرفتــه شــود. فنــاوری کــه هــدف اصلــی آن خدمــت بــه جامعــه بــوده و توســط دولــت 

و بــرای تســلط بــر جامعــه ربــوده شــده را می تــوان بــه صاحبــان اصلــی آن بازگردانــد. بدیــن  

صــورت می تــوان ســنگ بنــای زندگــی ای آزاد و دموکراتیــک را بنــا نهــاد. می تــوان کشــاورزی 

را پیشــرد داد امــا بــه صورتــی کــه نتایــج زیــان آوری بــرای محیــط زیســت نداشــته باشــد. 

ــد کــه فرآورده هــا  ــه دولــت جمهــوری اســالمی اجــازه منی دهن ــن کار ب ــا ای ــراد جامعــه ب اف

ــج خــود  ــه جامعــه خــود مالــک کار و رن ــد. بدین گون و محصــوالت اقتصــادی آن هــا را بچاپ

خواهــد شــد و بــه دولــت اجــازه ی سوءاســتفاده از آنــرا نخواهــد داد. در چنیــن سیســتمی، 

چــون خــارج از حــوزه ی اقتصــادی ســودمحور دولــت اســت، ســودمحوری وجــود نخواهــد 

داشــت. کســی نیــز منیتوانــد بحــث از ســودجویی کنــد؛ مگــر آنکــه آن شــخص وابســته بــه 

دولــت باشــد و در راســتای سیاســتهای اقتصــادی دولــت عمــل کنــد. جامعــه بایــد دســتش 

ــا در پیــش گرفــن چنیــن  ــا بتوانــد دولــت را کوچــک کنــد. ب را از اقتصــاد دولتــی بشــوید ت

ــد  ــرار خواهن ــامع، مســائل در مســیر حــل ق ــوـ اجت ــت دادن اقتصــاد اک ــای و پیرشف روی ه

گرفــت. همچنــان می تــوان از فنــاوری ســامل جهــت کاهــش تخریب هــای صنعتــی اســتفاده 

ــا  ــع و جنگل ه ــب مرات ــع از تخری ــدار مان ــه دام ــروری ب ــوزش دامپ ــا آم ــوان ب ــود. می ت من

شــد. بدین گونــه و بــا رعایــت ایــن معیارهــا معضــالت اجتامعــی از قبیــل گرســنگی، فقــر و 

بیــکاری حــل خواهنــد شــد. می تــوان مانــع از بهره بــرداری بیرویــه ی دولــت از معــادن شــد. 

بهره بــرداری ای کــه هیچگونــه فایدهــای بــرای جوامــع ســاکن در آن مناطــق نداشــته و تنهــا 

محیــط زیســت ایــن مناطــق را نابــود می کنــد. مثــال در کوردســتان شــامر فــراوان معــادن و 

ــی  ــر داده و تاثیرهــای مخرب ــه از آن هــا شــکل بعضــی از مناطــق را تغیی ــرداری بیروی بهره ب

بــر محیــط زیســت ایــن مناطــق داشــته اســت. آنهــا بــه فکــر ایــن نیســتند کــه انســان چــه 

چیزهایــی میتوانــد از طبیعــت بــرای بــرآوردن نیــاز خویــش بگیــرد. ایــن اصــل فراموششــده 

ــرار  ــوان طبیعــت مدنظــر ق ــل می شــوند و در آن هــا ت ــر طبیعــت تحمی اســت. تقاضاهــا ب

منیگیرنــد. به گونــه ای کــه دامدارهــا و کشــاورزان، دیگــر منی تواننــد در ایــن مناطــق زندگــی 

ــران  ــای ای ــه ی خلق ه ــا هزین ــه تنه ــد آن ن ــه درآم ــتند ک ــی  هس ــا فعالیت های ــد. این ه کنن

منی شــود بلکــه در خدمــت بــه جنگ افــروزی نظــام قــرار می گیرنــد و در نتیجــه دودش تنهــا 

بــه چشــم جامعــه خواهــد رفــت. تحریم هــای اقتصــادی ناشــی از ایــن جنــگ افروزی هــا نیــز 

تنهــا بــر پیکــره جامعــه رضبــه می زنــد. بــا ایــن تحریم هــا کَِک کاخ نشــین ها هــم منی گــزد. 

پــس بــرای داشــن اقتصــادی ســامل و در خدمــت جامعــه بایســتی بــه مبارزهــای همه جانبــه 

دســت زد. بدیــن صــورت می تــوان جامعــه را آزاد، دموکراتیــک، اخالقــی و سیاســی مناییــم.
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ــا  امــا اقتصــاد چــه هنــگام و چگونــه به وجــود آمــد؟ ب

ــورت  ــه ص ــدا ب ــه در ابت ــردم ک ــان م ــه  می رشوع مبادل

ــای  ــت، منونه ه ــورت می گرف ــه کاال ص ــه ی کاال ب مبادل

اولیــه  و ابتدایــی اقتصــاد نیــز پدیــدار گشــت. در ایــن 

ــان  ــورد در می ــه خلق ک ــت ک ــال  اس ــزاران س ــان ه می

رشــته  کوه هــای الــرز و زاگــرس زندگــی  کرده انــد. 

خلــق کــورد از دیربــاز دارای فرهنــگ و اقتصــاد زراعــی 

اقتصــادی  دارای  همچنیــن  بوده انــد،  دام پــروری  و 

تجــاری بــا محوریــت مبادلــه ی مــواد معــدن و بازرگانی 

بــا خلق هــای همســایه بوده انــد.

تــا پیــش از پیدایــش نظــام رسمایــه داری و صنعت گرایــی 

در جهــان، تولیــد تنهــا بــه انــدازه ی نیــاز و درخواســت 

ــود  ــه وج ــی ب ــد چندان ــر تولی ــازاد ب ــود و م ــه ب جامع

منی آمــد، اگــر هــم وجــود داشــت توزیــع می شــد. امــا 

ــازاد  ــدن م ــد آم ــا پدی ــه داری ب ــا رسمای در دوران پیش

ــه،  ــت رسمای ــود و انباش ــدن س ــود آم ــه وج ــد و ب تولی

اقــدام بــه  انباشــت  ایــن  از  حکومت هــای برآمــده 

ــد.  ــاول، غــارت و بــرده داری در رسارس جهــان منودن چپ

در ایــن دوران اقتصــاد بــه معنــی »علــم تخصیــص 

ــی  ــارت و بازرگان ــود. تج ــود ب ــتای س ــع« در راس مناب

ــینه ای  ــطح بیش ــه س ــود را ب ــت، س ــق دوردس ــا مناط ب

 رســاند بــود بــه همیــن دلیــل دولت هــای رسمایــه داری 

نوپــا بــا میلــی ســیری ناپذیــر بــه منطقــه ی خاورمیانــه 

هــر ابــزار و راهــکاری کــه انســان بــرای رفــع 

ــط  ــی مرتب ــرد به نوع ــه کار گی ــی ب ــای طبیع نیازه

ــرض  ــن پیش ف ــا ای ــت. ب ــاد اس ــوزه ی اقتص ــه ح ب

اقتصــاد، مبادلــه  و رفــع نیازهــای طبیعــی و مــادی 

ــاب می آید. ــی به حس ــازاری اجتامع ــون ب در پیرام

آرین مهاباد

....اقتصاد
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کــه دارای منابــع و مــواد اولیــه فــراوان بودنــد هجــوم آوردنــد و بــا بــه شــیوه ی اســتعامر و چپــاول 

متامــی منابــع مــادی و معنــوی ایــن رسزمین هــا را بــه غــارت بردنــد. بــا غــارت رسمایه هــای کشــورهای 

مســتعمره و انتقــال آن هــا بــه کشــورهای اســتعامری، کاپیتالیســم در آن کشــورها گســرش و رشــد روز 

افزونــی یافــت. ناگفتــه پیداســت ایــن رشــد و گســرش بــا غــارت و دزدی از مناطــق تحــت اســتعامر 

آنــان پدیــد آمــد.

ــت،  ــورت می گرف ــتعمره ص ــورهای مس ــتعامرگر در کش ــورهای اس ــط کش ــه توس ــادی ک ــرور اقتص ت

اقتصــاد را از ماهیــت واقعــی خــود دورتــر می ســاخت. اقتصــاد کــه هــدف آن بــرآورده ســازی 

نیازهــای مــادی رضوری جامعــه بــود، بــه ابــزاری بــرای اســتعامر هــر چــه بیشــر نظــام رسمایــه داری 

مبــدل گشــت. دوران اســتعامر کالســیک پــس از جنــگ جهانــی دوم بــه پایــان می رســد. پــس از ایــن 

ــی آشــنایی زدایی از  ــه ی مال ــی می رســیم. خصیصــه ی دوران رسمای ــه ی مال ــه ی رسمای ــه مرحل دوران ب

امــر تولیــد اســت. پــول نیــز کــه تنهــا ابــزاری بــرای رسعــت بخشــیدن بــه »مبادلــه، انباشــت و تولیــد« 

بــود در ایــن دوران بــر متامــی حوزه هــای زیســتی، فکــری، فرهنگــی و سیاســی- اجتامعــی حکمرانــی 

می کــرد. در عــر رسمایــه مالــی کاپیتالیســم همچــون اختاپوســٍی متامــی رشیان هــای حیاتــی جامعــه 

و حتــی محیــط زیســت را تحــت کنــرل خــود درآورد.

تغییــرات اقتصــادی کــه در 1970 صــورت گرفــت موجــب ســلطه ی رسمایــه ی مالــی بــر کل حوزه هــای 

سیســتم رسمایــه داری گردیــد. دلیــل ایــن امــر آن اســت کــه رسمایــه داری مالــی بــر خــالف رسمایــه داری 

تجــاری و تولیــدی پیــش از خــود تنهــا بــه بیشــینه ســودی بــدون تولیــد و از طریــق داللــی و اســتثامر 

کامــل چشــم دوختــه اســت. ایــن امــر باعــث رشــد روزافــزون گرســنگی و بیــکاری در متامــی جهــان 

گردیــد. کار کــردن بــا کمریــن دســتمزدها و هــم چنیــن بیــکاری )خصوصــا در میــان جوانــان و زنــان( 

از نتایــج نظــام گلوبــال رسمایــه داری و صنعت گرایــی می باشــند.

قدرت هــای رسمایــه داری جهانــی و منطقــه ای بــا اعــامل سیاســت های اســتعامرگرانه  و امپریالیســتی 

ــا  ــز از ایــن خــان نعمــت بی بهــره منانــد و ب خویــش جهــان را دچــار بحــران کرده انــد. کوردســتان نی

مشــکالت و بحران هــای گســرده روبــرو گردیــد کــه تــا پیــش از ایــن منونــه ای بــرای آن هــا منی تــوان 

ــارص  ــدد در عــر مع ــه تج ــتایی ب ــی کشــاورزی-  روس ــه از ســبک زندگ ــع جامع ــذار رسی ــت. گ یاف

جامعــه ی کــورد را بــا بحــران و واماندگــی میــان فئودالیتــه و رسمایــه دارای روبــرو ســاخت. ایــن بحــران 

ــه صــورت گســرده و  ــه شــهر ب ــدن روســتایی ها و عشــایر ب ــا اتخــاذ سیاســت شهرنشــینی و کوچان ب

سیســتامتیک از جانــب دولت هــای حاکــم، فزاینده تــر و پیچیده تــر گردیــد. پیچیده گــی از اینجــا 

ناشــی شــد کــه در رونــد ایــن کــوچ و شهرنشــینی سیســتامتیک هیــچ گونــه فکــری و پیش بینــی بــرای 

کار، اشــتغال و تولیــد مــردم اســکان داده شــده در ایــن شــهرها نشــده بــود. بدیــن ترتیب بــود که مردم 

از کارهــای تولیــد محــور محــروم شــده و مجبــور گردیدنــد در ســازمان های دولتــی مشــغول بــه انجــام 

کارهــای غیــر مولــد و غیــر تولیــد بنامینــد. ایــن شــیوه ی زیســت جدیــد بیشــر از آنکــه تولیــد محــور 

ــی  ــن شــیوه ی زیســت ســبب پدیدآمــدن مرف گرای ــود. همی ــد ب ــر مول ــات پیشــه و غی باشــد خدم

در میــان مــردم ایــران و خاورمیانــه گردیــد. جامعــه ی غیــر تولیــدی پدیــدار گشــته بــه 

لحــاظ اقتصــادی بــه دولت هــا و حکومت هــای محلــی خــود وابســتگی شــدیدی پیــدا 

ــد  ــتعامر زده ای هامنن ــور های اس ــاد کش ــودن اقتص ــدی نب ــر تولی ــرف دیگ ــود. از ط من

ایــران راه را بــرای وابســتگی شــدید بــه خــام فروشــی نفــت و معــادن زیرزمینــی همــوار 

کــرد. خــام فروشــی را می تــوان اســتعامر مــدرن در قــرن بیســت و یکــم قلمــداد منــود. 

بــه تدریــج اقتصــاد ایــران بــه درآمــد حاصــل از فــروش منابــع زیرزمینــی وابســته گردیــد. 

کســب پــول از طریــق پــول شــیوه ای متــداول در حــوزه ی به اصطــالح اقتصــادی ایــران 

اســت. در حقیقــت ایــن عمــل بــه نوعــی داللــی بــه شــکل پیچیــده و مــدرن اســت. ایــن 

مبــادالت و معامــالت گســرده ی داللــی، متامــی حوزه هــای اجتامعــی، سیاســی و زیســتی 

جامعــه ی ایــران را فلــج کــرده اســت. حاکــامن جمهــوری اســالمی ایــران قــادر نخواهنــد 

بــود بــا چنیــن اقتصــاد رانتیــر و دالالنــه ای در برابــر بحران هــای محیط زیســتی، 

طبقاتــی، خلقــی و جنســیتی مقاومــت کننــد. زیــرا بایــد تحــوالت عظیمــی در عرصــه ی 

سیاســی، اقتصــادی و حــل مســئله ی تاریخــی خلق هــای ایــران انجــام دهــد در غیــر ایــن 

صــورت دچــار جنــگ داخلــی و خارجــی می گــردد. مدرنیتــه ی کاپیتالیســتی حاکــم بــر 

جهــان در مقابــل دولت-ملــت اســالمی ایــران قــد علــم کــرده اســت. حکومــت جمهــوری 

اســالمی ایــران بــا توجــه بــه تحریم هــای کنونــی کــه از خــارج بــر آن وارد شــده اســت 

ــا و  ــود و نارضایتی ه ــی خ ــک و سیاس ــاختارهای ایدئولوژی ــدی س ــن ناکارآم و همچنی

اعراضــات گســرده ی مردمــی در داخــل، بــدون شــک بایــد در پــی تغییراتــی بنیادیــن 

ــادی و  ــران اقتص ــل بح ــرای ح ــران ب ــت ای ــد. حکوم ــود باش ــودی خ ــت وج در ماهی

آزادی هــای اجتامعــی بایــد خودمدیریتــی اجتامعی-سیاســی و اقتصــادی خلق هــای 

ایــران را بپذیــرد. سیســتم اقتصــاد کمونــال و یــا اکــو اقتصــاد در ایــران  بایــد شــکل گیــرد. 

اقتصــادی بــر اســاس همزیســتی بــا طبیعــت و نیازهــای اولیــه و اساســی اجتــامع تنهــا 

می توانــد پاســخگوی واقعیــات موجــود اجتامعــی ایــران باشــد. امــا بــه نظــر منی رســد 

کــه حکومــت جمهــوری اســالمی ایــران تــوان و متایلــی بــرای چنیــن تغییــرات بنیادینــی 

داشــته باشــد. چــرا کــه ســپاه پاســداران و نهــاد رهــری بــه عنــوان بزرگ تریــن تاجــران 

و رسمایــه داران ایــران بــا در دســت گرفــن بیــش از 80% اقتصــاد کشــور و اســتفاده ی از 

آن در راســتای اهــداف ضــد انســانی و اقتدارگرایانــه ی خویــش- رسمایــه ی مــردم ایــران 

ــرات  ــرای تغیی ــی ب ــد- متایل ــی رصف می کن ــر رفاه ــدی و غی ــر تولی ــای غی را در راه ه

دموکراتیــک ندارنــد. اتخــاذ ایــن سیاســت ها و رویکردهــا گرســنگی و بیــکاری گســرده ای 

ــن حجــم از فســاد و  ــه همــراه داشــته اســت. در نتیجــه ی ای ــران ب ــرای خلق هــای ای ب

ناکارآمــدی مــردم نیــز بــا انجــام اعراضــات و اعتصابــات گســرده نارضایتی هــای خــود 

ــد. ــت نشــان می دهن ــن وضعی را از ای
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راه  برون رفت
برســاخت » ایــران دموکراتیــک « تنهــا راه بــرای برون رفــت از بحــران سیاســی- 

اجتامعــی موجــود می باشــد کــه از زمــان مرشوطــه تاکنــون گریبان گیــر 

خلق هــای ایــران اســت. الزمــه ی پیرشفــت و پویایــی اجتامعــی وجــود و 

ــه ی  ــرات و مداخل ــد تاثی برســاخت اقتصــاد دموکراتیــک و مســتقل اســت. بای

خارجــی را بــا اتخــاذ تصمیــامت درســت سیاســی و اجتامعــی بــه حداقل رســاند 

ــی خلق هــای  ــان متام ــا همبســتگی می ــز ب ــی نی ــان در حــوزه ی داخل و همزم

ایــران، اقتصــادی اجتــامع محــور را بنیــان نهــاد کــه متامــی اتحادیه هــا 

و گروه هــای شــهری و روســتایی بــا توجــه بــه پتانســیل های منطقــه ای و 

محلــی خــود اقــدام بــه تولیــد و تقســیم برابــر درآمــد و مــازاد تولیــد در ســطح 

جامعــه مناینــد. زیــرا جامعــه ای کــه توانایــی کنــرل ابزارهــای تولیــدی خویــش 

ــداوم دهــد. ــش ت ــات آزاد خوی ــه حی ــد ب ــته باشــد، منی توان را نداش

ــان می آیــد  در اقتصــاد دموکراتیــک و کومینــال از اقتصــادی بحــث بــه می

ــه و  ــت رسمای ــت انباش ــوری و در نهای ــود مح ــتعامر، س ــرای اس ــی ب ــه جای ک

بیشــینه ســود بــه نفــع عــده ای کوچــک از رسمایــه داران و تضــاد طبقاتــی باقــی 

ــی اقتصــادی  ــی در خودگردان ــه دولت ــه کاپیتالیســم خصوصــی و ن ــد. ن منی مان

هیــچ نقــش و جایگاهــی ندارنــد و بــه جــای آن صنعــت اکولوژیــک و اقتصــاد 

کمونالــی در رسلوحــه ی دســتور کاری قــرار می گیــرد. صنعــت، تکنولــوژی 

ــه ی  ــا جامع ــا ب ــازد ی ــه ای وارد س ــت لطم ــط زیس ــه محی ــه ب ــی ک و پیرشفت

ــاد  ــن اقتص ــت. در ای ــتفاده نیس ــول و اس ــل قب ــد قاب ــر باش ــک مغای دموکراتی

اصــل غیــر قابــل چشم پوشــی و بنیادیــن بــرای توســعه،  مخــرب نبــودن 

صنعــت بــرای زیســت بوم جهــان اســت. در ایــن راســتا صنعــت بایــد بیشــرین 

تطابــق را بــا محیــط زیســت را داشــته باشــد. درواقــع مــا از اقتصــادی ســخن 

می گوییــم کــه در آن هــم راســتایی اقتصــادی و محیــط زیســتی اســاس گرفتــه 

می شــود. در ایــن اقتصــاد منابــع و وســایل تولیــد متعلــق بــه جامعــه اســت.

ــا توجــه بــه مفاهیــم سوسیالیســتی  خلــق کــورد و متامــی خلق هــای جهــان ب

بایــد کنــرل اقتصــاد خــود را از طریــق برســاخت »ملــت دموکراتیــک، صنعــت 

اکولوژیــک و اقتصــاد بــازار اجتامعــی« در اختیــار داشــته باشــند. بدیــن شــکل 

ــک را  ــه دموکراتی ــه داری، مدرنیت ــه ی رسمای ــا مدرنیت ــل ب ــل و در تقاب در مقاب

ــه وجــود آورد. ــوان ب می ت
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گــرم شــدن زمیــن، کاهــش میــزان بارندگــی، افــت منابــع زیرزمینــی و کاهــش شــدید آب هــای ســطحی، 
ــدار شــود و  ــا خشک ســالی های گســرده و بزرگــی در بســیاری از مناطــق جهــان پدی ــده ت ســبب گردی
بحــران محیط زیســت بــه محوریــت آب یکــی از بزرگ تریــن چالش هــای قــرن حــارض بــه شــامر آیــد، 
طبــق پیش بینی هــای ســازمان جهانــی هواشناســی تــا ســال ۲۰۲۵ نزدیــک دو ســوم از جمعیــت جهــان بــا 
مشــکل کمبــود منابــع آبــی روبــرو خواهنــد شــد. اگــر قــرن 20 را قــرن نفــت بنامیــم بیگــامن بایــد قــرن 
21 را قــرن آب دانســت کــه خاورمیانــه و به ویــژه کوردســتان بــه دلیــل موقعیتــی کــه دارنــد در مرکــز 

منازعــات ایــن دو قــرن بــرای نفــت و آب در جهــان هســتند.
سیاســت آب یــا هیدروپلتیــک بــه سیاســت هایی کــه تحــت تأثیــر در دســرس بــودن آب و منابــع آبــی 
اطــالق می شــود. ایــن شــکل از سیاســت رضورت بــرای همــه اشــکال زندگــی و پیرشفــت برشیــت اصــل 
آب و منابــع آبــی در نظــر می گیــرد. درواقــع هیدروپلتیــک مطالعــات سیســتامتیک نزاع یــا همکاری های 
جوامــع بــرای اســتفاده از منابــع آب اســت زیــرا دسرســی بــه آب آشــامیدنی در جهــان بــه ازای هــر نفــر 
ــیار  ــش بس ــل آن، افزای ــن عوام ــه از مهم تری ــد ک ــش می باش ــال کاه ــدار آن در ح ــت و مق ــی اس ناکاف
ــق  ــر اســت. طب ــد دهــه اخی ــالی های چن ــر خشک س ــی در اث ــع آب ــود مناب ــت و کمب ــه ی جمعی بی روی
گــزارش ســازمان بهداشــت جهانــی، هــر فــرد در روز بــرای انجــام امــور بهداشــتی خــود نیازمنــد ۲۰ لیــر 
ــا ۳% از  ــک ســال می باشــد. آب شــیرین تنه ــرای هــر نفــر در ی ــر ب ــا ۷۳۰۰ لی ــر ب ــه براب آب شــیرین ک
ــز به صــورت یخچال هــای طبیعــی و  ــن را شــکل می دهــد کــه حــدود دوســوم آن نی متــام آب کــره زمی

ــی اســت. یخ هــای قطب
ــه  ــه ب ــه اســت و سیاســت آب در خاورمیان ــم اســراتژیک و سیاســی در خاورمیان ــک مســئله مه آب ی
اســتفاده، ذخیــره، کنــرل و تخصیــص آب در خاورمیانــه می پــردازد کــه منطقــه ای خشــک اســت. منطقــه 
ــه ۵ در صــد از جمعیــت جهــان را در خــود جــای داده اســت، درحالی کــه فقــط ۱ درصــد از  خاورمیان
ذخایــر منابــع آبــی جهــان را دارد و بــه دلیــل داشــن منابــع مشــرک آبــی میــان کشــورها، بیشــر از ســایر 
مناطــق دنیــا مســتعد جنــگ و درگیــری بــر رس منابــع آبی اســت. بیشــر کشــورهای عربــی کمــر از ۱۰۰۰ 
ــه ازای هــر نفــر در ســال دارنــد کــه نشــان از محدودیــت ایــن منبــع حیاتــی اســت.  مرمکعــب آب ب
پیش بینی شــده اســت کــه در ســال ۲۰۲۵ مقــدار مــرف آب کشــورهای عربــی خاورمیانــه بــه دو برابــر 

مقــدار آب در دســرس آن هــا افزایــش خواهــد یافــت.
ــد  ــا مانن ــد ی ــور می کنن ــی عب ــی حداقــل از یــک مــرز بین امللل ــه بیشــر رودخانه هــای اصل در خاورمیان
فــرات کــه از مــرز ســه کشــور بــزرگ خاورمیانــه می گــذرد. نگرانــی در مــورد آب به طــور قابل مالحظــه ای 
ــا اســتفاده از نابســامانی های  مســیر توســعٔه سیاســی خاورمیانــه را شــکل داده اســت. کشــور ترکیــه ب
سیاســی و جنگ هــای منطقــه ای کــه کشــورهای حوضــه دجلــه و فــرات گرفتــار آن بوده اند، سوءاســتفاده 
ــه و  ــک نقــش عمــده ای را در منطق ــرده اســت. هیدروپلتی ــاز ک ــرات را آغ ــه و ف از رودخانه هــای دجل
جهــان، به ویــژه تنــش میــان ســوریه، عــراق و ترکیــه ایفــا کــرده اســت کــه به طــور مثــال ترکیــه در ســال 
۱۹۹۰ پــروژه آناتولــی جنــوب رشقــی را اجــرا کــرد کــه بــا مســدود کــردن بخشــی از دجلــه و فــرات در 
شــامل ســوریه همــراه بــود و اثــرات زیســت محیطی فــراوان و غیرقابــل جرانــی بــر اکوسیســتم مســیر 
ــن  ــان اوضــاع ای ــا گذشــت زم ــه ب ــر جــای گذاشــته اســت ک ــن دو رود در کشــور عــراق و ســوریه ب ای

مناطــق بدتــر هــم می شــود.

ــای  ــتم تاالب ه ــظ اکوسیس ــرات و حف ــه و ف ــای دجل ــداد روده ــرشی در امت ــع ب ــات جوام ــداوم حی ت
ــه دارد. لیکــن سدســازی های  ــن دو رودخان ــان آب در ای ــه جری جنــوب کشــور عــراق بســتگی کامــل ب
عظیــم ترکیــه بــر روی فــرات و تاثیــرات آن، تاالب هــای عــراق را بــا تهدیــد جــدی روبــرو کــرده اســت؛ 

ــت. ــیده اس ــانتی مر رس ــه ۴۰ س ــر ب ــا از ۱.۵ م ــن تاالب ه ــق آب در ای ــه عم ــه ای ک به گون
در ســال ۲۰۰۸ و در دوران نخســت وزیری رجــب طیــب اردوغــان برنامــه کامــل عمــل بــه گاپ آمــاده و 
تصویــب گردیــد و عملیــات اجرایــی و توســعه ای طــرح گاپ به طورجــدی در دســتور کار دولــت عدالــت 
و توســعه قــرار گرفــت. قــرار بــود ایــن طــرح تــا ســال ۲۰۱۵ کامــل شــود ولــی ایــن طــرح هنــوز پیرشفــت 

مــورد انتظــار سیاســتمداران تــرک را بــرآورده نکــرده اســت.
ــای  ــر گروه ه ــه درگی ــه ک ــورهای منطق ــی کش ــت امنیت ــتفاده از وضعی ــا سوءاس ــه ب ــت ترکی ــه دول البت
تروریســتی داعــش و تکفیــری هســتند و بابــی توجهــی بــه اعراضــات آن هــا حــق آب ایــن رودخانه هــا 
را کــه از ســوریه و عــراق می گــذرد از ۷۵۰ مرمکعــب بــه ۲۵۰ مرمکعــب در ثانیــه کاهــش داده اســت. 
در صــورت تکمیــل شــدن طــرح ســاخت ســد بــر روی رودخانــه دجلــه تــا ســال ۲۰۱۹ از حجــم منابــع آب 

وارده ایــن رود بــه خــاک عــراق چیــزی در حــدود ۵۶ درصــد کاســته خواهــد شــد.
بــا همــه تبلیغــات گســرده دولــت ترکیــه مبنــی بــر اینکــه هــدف از اجــرای ایــن طــرح تــالش بــرای بهبود 
وضعیــت رفاهــی و معیشــتی مــردم اســت امــا کوردهــای ســاکن ایــن مناطــق کــه ۹۰ درصــد جمعیــت 
ــرای  ــی ب ــروژه تالش ــن پ ــه ای ــد ک ــاد دارن ــد، اعتق ــکیل می دهن ــش گاپ را تش ــت پوش ــتان های تح اس
محدودســازی کوردهــا اســت و بعــد از تکمیــل ایــن طــرح و بــرای بهره بــرداری از ایــن ســدها جمعیتــی 
در حــدود ۲ میلیــون نفــر بایــد ایــن مناطــق را تــرک بکننــد کــه در نظــر کوردهــا ایــن کــوچ اجبــاری، 
تغییــر بافــت جمعیتــی منطقــه و از بیــن بــردن متــدن و فرهنــگ کوردهــا اســت. از طــرف دیگــر ســوریه 
و عــراق مدعــی هســتند کــه دولــت ترکیــه در ایــن خصــوص هیــچ رایزنــی بــا آن هــا انجــام نــداده و بــا 
احــداث ســدهای جدیــد در راســتای پــروژه گاپ امنیــت غذایــی و آبــی در مناطــق پایین دســتی را در 

معــرض خطــر قــرار داده اســت.
بنابرایــن هــدف ترکیــه از سدســازی در جنــوب ایــن کشــور ایجــاد یــک مــرز آبــی یــا بــه زیــر آب بــردن 
ــا عــراق کــه جریان هــای مخالــف دولــت ماننــد پ.پ.ک در آن مناطــق  مناطــق مــرزی ایــن کشــور ب

فعالیــت می کننــد و تحــت فشــار قــرار دادن دولــت عــراق از بابــت منابــع آبــی اســت.
ــالی  ــث خشک س ــرات باع ــه و ف ــای دجل ــع آب رودخانه ه ــه از مناب ــه ترکی ــاده خواهان ــرداری زی بهره ب
در اراضــی زیــادی در بین النهریــن شــده و زمینــه افزایــش بیــکاری، فقــر، مهاجــرت و همچنیــن بــروز 
فاجعه هایــی ماننــد تشــکیل ریــز گــرد شــده اســت کــه آلودگــی ناشــی از آن زندگــی مــردم ایــران و عــراق 
را بــا مشــکل جــدی مواجــه کــرده اســت. پــروژه ی گاپ سیاســتی کهــن از ســوی ترکیــه بــرای فشــار بــر 
متدن هــا و کشــورهای مجــاور اســت و اردوغــان قصــد دارد از مســئله آب به عنــوان اهــرم فشــاری بــر 

رقبــا و همســایگان خــود اســتفاده منایــد.
ســد عظیــم »ایلیســو« کــه بخشــی از طــرح گاپ در جنــوب رشقــی ترکیــه اســت ظرفیتــی معــادل ســه 
برابــر بزرگ تریــن ســد ایرانــی یعنــی ســد کرخــه را دارد کــه موجــب عــدم ورود آب بــه میــزان قبلــی بــه 
عــراق و ســوریه خواهــد شــد. آغــاز آب گیــری ســد ایلیســو باعــث کــم آبــی شــدید رود دجلــه در عــراق 
شــد و در پــی ابــراز نگرانــی دولــت ایــن کشــور، ترکیــه اعــالم کــرد ادامــه آبگیــری را تــا پاییــز بــه عقــب 
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انداختــه اســت. آبگیــری کامــل دریاچــه پشــت ســد شــهر تاریخــی حصــن کیــف و ۲۰۰ روســتا و 
آبــادی را بــه زیــر آب خواهــد بــرد.

ــث  ــی باع ــرات آب و هوای ــه تغیی ــه ک ــی افزایش یافت ــه در حال ــازی های ترکی ــی از سدس نگران
کاهــش بارندگــی و افزایــش تبخیــر منابــع رو زمینــی آب در منطقــه شــده اســت. کارشناســان 
ــه در  ــه ک ــار خشک ســالی شــدید در خاورمیان ــه در کن ــد سدســازی های گســرده ترکی می گوین
۹۰۰ ســال گذشــته بی ســابقه اســت، باعــث شــده تــا آب رودهــای دجلــه و فــرات در عــراق ۴۰ 
درصــد کاهــش یابــد و اثــرات مخربــی بــر کل منطقــه داشــته باشــد. احــداث ســد آتاتــورک روی 
ــی  ــروز خشک ســالی و کــم آب ــروژه گاپ، در ب ــن ســدهای پ ــوان یکــی از مهم تری ــرات به عن ف
شــدید در ســوریه نقــش داشــته اســت و خشــک شــدن مــزارع و باغ هــا و مهاجــرت هشــتصد 
هــزار روســتایی بــه حاشــیه شــهرها ازجملــه عواملــی اســت کــه در بــروز ناآرامی هــا در ســوریه 

نقــش داشــته اســت.
تأثیــر سیاســت های آبــی ترکیــه را بــه طــور چشــمگیری در جنــوب عــراق می بینیــم. جایــی کــه 
آب به شــدت شــور شــده کــه تأثیــر مخربــی بــر خــاک و کیفیــت آب دارد. خشــکی تاالب هــای 
ــدن محیط زیســت  ــرات اســت، آســیب دی ــه و ف ــوب عــراق از تبعــات کــم آب شــدن دجل جن
ایــن تاالب هــا کــه نقــش اقتصــادی مهمــی در زندگــی افــراد بومــی دارد، ایــران را هــم تهدیــد 
ــران و عــراق مشــرک  ــد. هورالعظیــم یکــی از مهم تریــن ایــن تاالب هاســت کــه بیــن ای می کن
اســت و خشــک شــدن آن بــا تشــدید توفان هــای شــن و بــروز پدیــده ریــز گردهــا در خوزســتان، 
ایــالم، کرمانشــاه و دیگــر اســتان های هم جــوار همــراه بــوده اســت. افزایــش تعــداد و شــدت 
توفان هــای گردوغبــار بیانگــر بحــران در اکوسیســتم منطقــه اســت کــه هیــچ تغییــر مهمــی در 

منطقــه جــز پــروژه گاپ ترکیــه قابل مشــاهده نیســت.
تقریبــاً وضــع مشــابهی میــان ترکیــه و ایــران وجــود دارد ولــی تفاوتــش در ایــن اســت کــه حجــم 
آب و تعــداد رودهایــی کــه از ایــران وارد عــراق می شــود کمــر از ترکیــه اســت؛ امــا سیاســت های 
آبــی ایــران جریــان آب بــه عــراق را تقریبــا کامــال قطــع کــرده و ایــن برخــالف ترکیــه اســت کــه 
همچنــان مقــداری آب در جریــان اســت. آبــی هــم کــه از ایــران وارد جنــوب عــراق می شــود 

بســیار شــور اســت.
ــم  ــاالب هورالعظی ــه ت ــه و درنهایــت ب ــه رسچشــمه گرفت ــه و فــرات از ترکی رودخانه هــای دجل
رسازیــر می شــوند. عمــده آب مــورد نیــاز ایــن تــاالب مــرزی ایــران از طریــق ایــن دو رودخانــه 
بــزرگ تأمیــن می شــود. مــردم ایــران هــم بــه خصــوص در اســتان های غربــی و جنوبــی 
ــده  ــای خشک ش ــته از تاالب ه ــای برخاس ــز گرده ــوم ری ــش و هج ــکل افزای ــد مش ــور بای کش
)هورالعظیــم( در جنــوب عــراق و مــرز مشــرک را تحمــل کننــد، مشــکلی کــه ناشــی از 
ــه و فــرات اســت. ایــن سدســازی ها در  اثــرات سدســازی های کشــور ترکیــه در باالدســت دجل
چهارچــوب طــرح آناتولــی جنــوب رشقــی اســت. در ایــن طــرح ۱۴ ســد بــر روی فــرات، ۸ ســد 
بــر روی دجلــه ســاخته خواهــد شــد. بــا تکمیــل طــرح گاپ کشــور ترکیــه حــدود ۴۵ درصــد آب 

ــرد. ــد ک ــرل خواه ــرات را کن ــه و ف ــای دجل رودخانه ه
درحالی کــه کلیــد جریــان آب در دســت های ترکیــه اســت، در آینــده بــی آب خاورمیانــه 

بحران آفرینــی ایــن کشــور از هرزمانــی بیشــر خواهــد بــود.

ـ ..اکولوفاشیسمــ ..
..

امــروزه مــا بــا بحران هــای مختلفــی روبــرو هســتیم کــه همگــی بــه دســت خــود انســان شــکل گرفتــه 
ــات  ــع تخریب ــد. در واق ــر شــدن اوضــاع می انجام ــه وخیم ت ــز ب ــن بحران هــا نی اســت و عــدم حــل ای
زیســت محیطی توســط انســان بــه اوج خویــش رســیده اســت؛ از احــداث کارخانه هــای کــه آالینــده ی 
ــه ی توســعه و  ــه بهان ــه، همــه و همــه ب ــا سدســازی های بی منطــق و بی روی ــه ت هــوا هســتند، گرفت
پیرشفــت احــداث شــده اند. بایــد پرســید ایــن توســعه و پیرشفــت در راســتای چــه اهــداف و مقاصــدی 
می باشــد؟ آیــا متامــی انســان های بــه ایــن توســعه و پیرشفــت اعتقــاد و احتیــاج دارنــد؟ آیــا توســعه ای 
کــه دولت هــا بــه بهانــه ی آن، محیــط زیســت و اقتصــاد طبیعــی جامعــه را به عرصــه ای بــرای انحصار و 
اســتیالی خــود تبدیــل کرده انــد را می تــوان اساســاً پیرشفــِت جامعــه ی انســانی قلمــداد کــرد یــا پرسفتــی 

ناآگاهانــه در راســتای نابــودی انســان و طبیعــت بــه حســاب می آیــد. 

هاوارکرماشان
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در ایــن راســتا مــا قصــد داریــم کــه بــه یکــی از موضوعاتــی کــه دولت هــا آن را بــه نوعــی نشــان از 

پیرشفــت و توســعه ارزیابــی می کننــد و خــط فکــری جامعــه را بــرای قبوالنــدِن ایــن ذهنیــت مهندســی 

می کننــد، بپردازیــم. در واقــع بحــث ســد و سدســازی یکــی از مهم تریــن ادعاهــای دولت هــای 

رسمایــه داری اســت کــه در راســتای برنامه هــای عمــران ســازمان ملــل متحــد)UNDP(، بانــک جهانــی 

و صنــدوق بین املللــی پــول)IMF( طرح ریــزی و برنامه ریــزی شــده اســت. ایــن بــه اصطــالح توســعه 

ــان  ــا آن ــی وابســته ب ــه داری و تراســت های بین الدول و پیرشفــت کــه مــورد ادعــای دولت هــای رسمای

انجــام می پذیــرد، تأثیــرات مخــرِب شــدیدی بــر زیســت بوم، ماهیــت وجــودی و هویــِت ذاتــی انســان 

ــوان  ــه وضــوح می ت ــی دوم ب ــن موضــوع را در دهه هــای بعــد از جنــگ جهان گــذارده اســت. اوج ای

مشــاهده منــود. در ایــران نیــز ایــن رونــِد جهانــی بــا پشــتیبانِی ســازمان توســعه و عمــران ســازمان ملــل 

و بانــک جهانــی بــه شــدت در برنامــه ی کاری دولــت ایــران قــرار گرفــت، ایــن رونــد پــس از انقــالب و 

در حقیقــت پــس از جنــگ میــان ایــران و عــراق، در زمــان دولــِت بــه اصطــالح "ســازندگی" هاشــمی 

ــامری  ــدهای بی ش ــنجانی س ــِت رفس ــد. دول ــرش داده ش ــر گس ــه بیش ــدت هرچ ــا ش ــنجانی ب رفس

طرح ریــزی و احــداث کــرد. حجــم زیــاد ســاخت و ســاز ســدها و بنــد آب هــا ســبب ایــن موضــوع شــد 

کــه در طراحــی و طــرح توجیهــی بیشــر ســدهای بتنــی و خاکــی احــداث شــده در ایــران هیچ گونــه 

ــب  ــی از جان ــکار عموم ــاء اف ــت اقن ــون جه ــته تاکن ــه از گذش ــی ک ــرد. توجیه ــورت نگی ــی ص تحقیق

دولت هــای حاکــم بــر ایــران بــه جامعــه ارائــه می شــود، ایــن اســت کــه ســدها منابــع مهمــی بــرای 

ــای  ــه در گفته ه ــت ک ــه داش ــد توج ــد. بای ــران می باش ــنگین ای ــع س ــاز صنای ــورد نی ــرق م ــن ب تأمی

ــد. بخــش  ــان می کن ــت را بی ــا بخشــی از واقعی ــه تنه ــدارد، چــرا ک ــی وجــود ن ــت چندان ــان صداق آن

تاریــک قضیــه ایــن اســت کــه دالیــل بوجــود آوردن ســدها و بندهــا کــه بی توجــه بــه حــوزه هــای 

زیســت محیطی، اجتامعــی و اقتصــادی احــداث شــده اند را بــا توســل بــه ادبیاتــی عوام فریبانــه بــرای 

ــت های  ــالدی و سیاس ــا 50 می ــای 40 ت ــدن دهه ه ــا س\ری ش ــا ب ــال م ــد. ح ــو می مناین ــردم بازگ م

سدســازی تشــویق شــده توســط بانــک جهانــی و عاملیــت اجرایــی دولت ها)جمهــوری اســالمی ایــران( 

شــاهد مشــکالت و معایــب به وجــود آمــده از جانــب این گونــه سدســازی ها و مدیریــت و سیاســت 

ــای  ــن زمین ه ــر آب رف ــا، زی ــر دریاه ــه بیش ــدن هرچ ــور ش ــون ش ــکالتی همچ ــتیم. مش ــی هس آب

ــن ســایت های  ــر آب رف ــه شــهر، زی ــه ی روســتاییان ب ــاری و بی روی ــوچ اجب ــز کشــاورزان، ک حاصلخی

باســتانی کــه اهمیــت زیــادی در هویت بخشــی بــه ملیت هــا و قومیت هــای کوچــک و بــزرگ جهــان 

را ایفــا می کنــد روبــرو هســتیم و همزمــان بــه نوعــی اعــامل قــدرت از جانــب برخــی کشــورها بــر 

ــق  ــش از طری ــه ی خوی ــای تابع ــر ملیت ه ــا ب ــر آن دولت ه ــاس کوچک ت ــر و در مقی ــورهای دیگ کش

سیاســت اربابــی و رسوری بــر آب هــای جاری)میــر آب مــدرن( و در نهایــت از میان بــردِن گســرده ی 

ــا گــردآوری  ــه ســعی دارد ب ــوران و گیاهــان در ســطح جهــان شــده اســت. ایــن مقال زیســت بوِم جان

ــرای  ــد کوچــک ب ــد، گام هــای هرچن ــان می منای ــن فاجعــه را منای ــی کــه عمــق ای و دســته بندی مطالب

آگاهــی مــردم برداریــم؛ البتــه بایــد توجــه داشــت کــه سیاســت های سدســازی بــه صــورت گســرده 

و سیســتامتیکی از دهــه ی 50 میــالدی تاکنــون از جانــب دولت هــا منطقــه ای و بــا حامیــت مالــی و 

فنــی رسمایــه داری بین الدولــی انجــام می پذیــرد، بــر ایــن اســاس بحث هــای گفتــه  شــده را بایــد بــه 

صــورت کلیت منــدی و از جــز بــه کل مــورد خوانــش و تحقیــق قــرار داد.

سدســازی هایی کــه توســط دولت هــا انجــام می شــود، مخالفــان زیــادی در رسارس جهــان دارد 

و بســیاری معتقدنــد کــه سدســازی رضبــات جران ناپذیــری بــه محیط زیســت وارد می کنــد. در 

حقیقــت شــاید بتــوان پیشــینه ی نخســتین اعراضــات جــدی بــه رونــد شــتابناک توســعه ی سدســازی 

در جهــان را تــا مــاه مــارس ســال ۱۹۷۷ بــه عقــب بــرد؛ زمانــی کــه کنفرانــس جهانــی ســازمان ملــل 

متحــد در شــهر ماردل پالتــای کشــور آرژانتیــن، بــا عنــوان »کنفرانــس آب« برگــزار شــد و حاصــل آن، 

 »United Nations’ Mar del Plata Action PLAN« :انتشــار اســناد بســیار مشــهوری بــود بــا عنــوان

اســناد ارزشــمندی کــه نه تنهــا بــه تصویــب مناینــدگان اغلــب کشــورهای جهــان رســید، بلکــه هنــوز 

ــه بایســته و ســزاوار  ــه آن طــور ک ــا ن ــرد. ام ــرار می گی ــتناد ق ــورد اس ــج از آن م هــم آموزه هــای منت

اســت! چــرا کــه اگــر غیــر از ایــن بــود، امــروز نبایــد شــاهد وقــوع رخدادهــای پــی در پــی و شــتابانی 

باشــیم کــه در اثــر توســعه ی افراطــی احــداث ســدهای مخزنــی بــزرگ بوجــود آمــده و بــر ناپایــداری 

ــده ی  ــه ی پیش برن ــن اندیش ــامکان ای ــه ک ــم ک ــراف می کردی ــد اع ــروز نبای ــد. »ام ــن می افزای رسزمی

آب ســاالران بنیادگــرا )fundamentlist hydrocrasts( اســت کــه حــرف آخــر را در نظــام برنامه ریــزی 

ــه  ــه جایــی رســیده ایم کــه ب ــد. و اینــک ب ــه ویــژه در اردوگاه جنــوب می زن کالن اغلــب کشــورها، ب

ــزار  ــک ه ــش از ی ــول بی ــا ط ــتون )Yellowstone( را ب ــو اس ــون یل ــه ای چ ــم رودخان ــدرت می توانی ن

ــه  ــر روی خــود ســنگینی ســدی را احســاس نکــرده باشــد. ب ــوز ب ــه هن ــم ک ــان بیابی کیلومــر در جه

نحــوی کــه در فرانســه، تنهــا شــاخه ی باقیامنــده جریــان آزاد رود رن )Rhon( نیــز در ۱۹۸۶ بــا یــک 

ســد بــه اســارت کشــیده شــد و در دیگــر مناطــق اروپــا، اغلــب رودهــای مشــهور چــون ولــگا، نیــل، 

دجلــه و فــرات، ســیروان، الونــد رود و کارون هیچ کــدام شــاخه ای بزرگ تــر از یــک چهــارم طــول خــود 

ندارنــد کــه تبدیــل بــه مخــزن نشــده باشــد! بــرآورد شــده کــه مخــزن ســدها در رسارس دنیــا، حــدود ۱۰ 

هــزار کیلومــر مکعــب گنجایــش دارنــد کــه ایــن مقــدار معــادل پنــج برابــر حجــم متــام رودخانه هــای 

جهــان اســت!«)1(

آن چــه آشــکار اســت، سدســازی بــدون ارزیابــی زیســت محیطی و مطالعــات کارشناســی و مدیریــت 

ــدن  ــن ش ــرای روش ــت! ب ــده اس ــران ش ــت بوم ای ــد زیس ــدن ۹۰ درص ــی ش ــب قربان ــع آب، موج مناب

ــه  ــاره ب ــا اش ــن منظــر و ب ــران، از چندی ــازی در ای ــام سدس ــه ن ــی ب موضــوع و آسیب شناســی جریان

ــم: ــرار می دهی ــورد بررســی ق ــط  زیســت، آن را م ــن از کارشناســان حــوزه ی محی ــد ت ــدگاه چن دی

ــد  ــه مانن ــا ب ــد: »رودخانه ه ــو می کن ــور بازگ ــی رود را این ط ــازی م ــر سدس ــه ب ــرادی ک ــتین ای نخس

رگ هــا و رشیان هــای حیاتــی بــدن هســتند و برخــی معتقدنــد کــه ســدها بــه ایــن عملکــرد رشیانــی 

ــد.«)2( ــل وارد می کنن ــن خل زمی

ــه مناطــق و روســتاهای درون مخــزن ســدها مربــوط می شــود کــه ســاکنان آن  ــراد دوم مربــوط ب ای
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ــی و  ــکالت اجتامع ــب مش ــاق موج ــن اتف ــد و ای ــه کنن ــود را تخلی ــت بوم خ ــوند زیس ــور می ش مجب

تغییــر بافــت بومــی و فرهنگــی آن مناطــق شــود. ســاخت ســدهای متعــدد در رسچشــمه ی رودهــا 

مشــکالت اجتامعــی، اقتصــادی، فرهنگــی و زیســت محیطی بســیاری را بــرای مــردم باال دســت ســد ها 

ــوزه  ــیاری را در ح ــتا های بس ــف و روس ــکونت طوای ــل س ــه مح ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب ــرده اس ــاد ک ایج

باالدســتی رودخانه هــا بــه زیــر آب بــرده اســت و باعــث کــوچ اجبــاری مــردم، دور شــدن از هویــت 

ــکاری و مشــکالت معیشــتی می شــود. ــوی، آواره شــدن، بی ــق معن بومــی و عالی

ــدها  ــازن س ــه در مخ ــت ک ــی اس ــا و درخت های ــاورزی، باغ ه ــای کش ــورد زمین ه ــوم در م ــراد س ای

واقــع شــده اســت. زمین هایــی کــه در بررســی احتــامالت پیامــد سدســازی بــه زیــر آب مــی رود و در 

پــی آن، افــرادی کــه در ایــن زمین هــا کار می کردنــد کار خــود را از دســت می دهنــد و ممکــن اســت 

موجــب تشــدید بیــکاری و ایجــاد شــغل های کاذب شــود.

ایــراد چهــارم در پروســه ی سدســازی، مناطقــی بــا عنــوان میــراث فرهنگــی را در برمی گیــرد. معضلــی 

ــن بســیاری  ــر آب رف ــودی و زی ــی موجــب ناب ــه و غیراصول ــش روی سدســازی های بی روی ــا پی ــه ب ک

از آثــار باســتانی ایــذه در طــرح کارون ۳، تخریــب ده هــا تپــه ی باســتانی از جملــه تپه هــای زیــره زرد، 

ــه ی قــزو و…  ــه ی گــوراب، تپ ــی، تپ ــد، محوطــه ی عباس عل ــا گچــی، مولوچــه، محوطــه ی شــاه جنی پ

بــرای ایجــاد تاسیســات جانبــی و کانال هــای پایین دســت ســد جــره رامهرمــز و احتــامل نابــودی ده هــا 

محوطــه ی تاریخــی از جملــه ســدی مربــوط بــه دوره ی ساســانی موســوم بــه جــره، چنــد گــور دخمــه، 

خانه هــای متعلــق بــه دوره ی اســالمی، قنــات و کاریزهــای پشــت ســد و حــدود هشــت کیلومــر از 

ــن  ــری ســد ســیوند و بســیاری از ای ــس از آب گی ــار تاریخــی آن پ ــه همــراه متامــی آث تنگــه بالغــی ب

دســت شــده اســت.

ایــراد پنجــم در رابطــه بــا وقــوع حــوادث ناشــی از شکســته شــدن ســدها در دنیاســت کــه موجــب 

ــود. ــت می ش ــه پایین دس ــاراتی ب ــروز خس ب

ایــراد ششــم، هزینه هــای سدســازی بــا اهــداف تولیــد انــرژی بــرق آبــی اســت کــه نســبت بــه دیگــر 

روش هــای تولیــد بــرق، نظیــر هســته ای، حرارتــی و … کــه در کشــورهای توســعه یافته اصــول تثبیــت 

شــده ی تولیــد بــرق محســوب می شــوند، معمــوالً هزینــه ی اولیــه آن بیش تــر اســت.

ــدها و  ــاخت س ــان س ــدت زم ــه م ــردد ب ــوط می گ ــران مرب ــازی ای ــوزه ی سدس ــراد در ح ــن ای هفتمی

ــت. ــر اس ــواع دیگ ــی و ان ــای حرارت ــش از روش ه ــوالً بی ــه معم ــی ک ــرق آب ــای ب نیروگاه ه

ایــراد هشــتم، ایجــاد مشــکل بــرای آبزیــان اســت. بــه دلیــل ایــن کــه بــا ســاخت ســدها و برهــم زدن 

ــان آن ایجــاد می شــود و باعــث بــروز  ــه، اختالل هایــی در رونــد طبیعــی جری رژیــم طبیعــی رودخان

مشــکالتی بــرای آبزیــان و تولیــد مثــل انــواع آن هــا می شــود.

ــازی در  ــای سدس ــت، پروژه ه ــت از محیط زیس ــای حفاظ ــان و انجمن ه ــاد کارشناس ــه اعتق ــوالً ب اص

ــه  ــری در مرحل ــاخت و دیگ ــل س ــی در مراح ــاند؛ یک ــیب می رس ــت آس ــط زیس ــه محی ــه ب دو مرحل

آب گیــری. در مراحــل ســاخت ســد بــه دلیــل هجــوم انبــوه ماشــین های ســبک و ســنگین و هم چنیــن 

ــک زیســت بوم بکــر کــه شــامل گونه هــای  ــه منطقــه وارد می شــود، ی ــه ب ــادی ک ــروی انســانی زی نی

مختلــف گیاهــی و جانــوری اســت مــورد هجــوم قــرار می گیــرد کــه در همیــن مرحلــه اگــر رشایــط 

ــود  ــی ناب ــه کل ــتم ب ــد اکوسیس ــا ۹۰ درص ــرد، ۸۰ ت ــرار گی ــی ق ــورد بی توجه ــت بوم م ــی زیس طبیع

ــی رود وارد  ــر آب م ــه زی ــی ک ــه مناطق ــادی ب ــات زی ــز صدم ــری نی ــه آب گی ــا در مرحل ــود. ام می ش

می شــود. معمــوالً در ایــن مناطــق مجموعــه  ای از علوفه زارهــا، مرتع هــا و حتــی جنــگل  وجــود دارد 

ــد.  ــر آب می رون ــه زی ــد ب ــن مناطــق زیســت می کردن ــه در ای ــی ک ــداران فراوان ــراه جان ــه هم ــه ب ک

ــت.  ــر آب رف ــه زی ــه درخــت ب ــا ۱۵۰۰ اصل ــی ب ــان احــداث ســد کرخــه جنگل ــه در زم هامن طــور ک

ــاز داشــته  ــان نی ــه ســال ها زم ــن اکوسیســتم ها شــاید ب ــدام از ای ــای هرک ــم احی ــه بدانی ــب آن ک جال

ــامل وجــود  ــن مناطــق احت ــودن اکوسیســتم ای ــر ب ــل بک ــه دلی ــوارد ب ــر م ــه در بیش ت ــه البت باشــد ک

گونه هــای جانــوری و گیاهــی نــادر و در معــرض خطــر نیــز وجــود دارد کــه بــرای حفاظــت و نگــه داری 

ــی  ــوع زلزله هــای القای ــر آن وق ــه نشــده اســت. عــالوه ب ــز راهــکار مناســبی در نظــر گرفت آن هــا نی

ناشــی از نخســتین آب گیــری در محــدوده ی مخــازن ســدهای بــزرگ، مناطــق باالدســت را همــواره زیــر 

شــعاع قــرار می دهــد. حــال بــا چنیــن رونــدی گفتــه می شــود کــه احــداث ۶۰۰  ســد جدیــد نیــز در 

ــرو قــرار دارد! دســتور کار وزارت نی

ــی  ــائل امين ــادی و مس ــت محيطی، اقتص ــی، زيس ــرات اجتامع ــازی در اث ــا سدس ــا ب ــل مخالفت ه دلي

آن هــا اســت. جابجایــی ســاکنان مناطــق آبگــر ســدها بــه نقــاط ديگــر و در نتيجــه از دســت رفــن 

زمین هــا و خانه های شــان مهم تریــن اثــر اجتامعــی سدسازی ســت. عــالوه بــر ايــن، کاهــش آب 

ــاد  ــد و ايج ــی می کن ــار دگرگون ــی را دچ ــاد محل ــدها اقتص ــت س ــن دس ــق پايی ــاورزی در مناط کش

ــورت  ــد ص ــر س ــم آب آبگ ــرای تنظی ــد ب ــای س ــردن دريچه ه ــاز ک ــا ب ــه ب ــی ک ــيالب های مصنوع س

ــر  ــز منج ــدها ني ــی س ــای دامئ ــد. آبگره ــت می انجام ــن دس ــای پايی ــايش خاک ه ــه فرس ــرد ب می گ

ــه ی  ــوذ زبان ــن نف ــردد. هم چنی ــالک می گ ــا و س ــر ماالري ــی نظی ــه آب ــا زمين ــای ب ــروز بيامری ه ــه ب ب

آب شــور دریــا بــه رودخانه هــا در نبــود آب شــیرین، باعــث از میــان رفــن متــام آبزیــان رودخانــه ای 

می شــود کــه گونه هــای خــاص رودخانــه ای را در معــرض خطــر انقــراض قــرار می دهــد. شــور شــدن 

آب رودخانه هــای کارون، بهمن شــیر و دریاچــه ی ارومیــه فاجعــه ای زیســت محیطی اســت کــه 

ناشــی از بی توجهــی بــه پیامدهــای سدســازی در ایــن منطقــه بــه وجــود آمــده اســت. منونــه ی دیگــر، 

ــم، شــادگان و رساب  ــاالب هورالعظی ــده دو ت ــه ی تامین کنن ــه رودخان ــم شــدن حجــم آب ورودی ب ک

ــن دســت در  ــادِن تاالب هــا و رساب هــای از ای ــه خطــر افت ــه نشــان از ب ــر کرمانشــاه اســت ک نیلوف

ــت و  ــر محیط زیس ــری ب ــات جران ناپذی ــب صدم ــده موج ــاد ش ــوارد ی ــع م ــد. در واق ــران می باش ای

ــد. ــانی وارد می کن ــه ی انس جامع

دقــت کنیــم کــه نظیــر چنیــن جمالتــی را بارهــا و بارهــا در طــول یکــی دو دهــه ی اخیــر تــا چــه اندازه 

ــه اشــاره می شــود  ــن نکت ــه ای ــان صنعــت آب کشــور شــنیده و می شــنویم. پیوســته ب ــان متولی از زب

ــه  ــده و ب ــارج ش ــرس خ ــتفاده از دس ــدون اس ــران، ب ــی ای ــیل آب ــی از پتانس ــل توجه ــهم قاب ــه س ک
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منابع:
ـ گذری بر سدهای قدیمی ایران  1

ـ ســیدفتح الله صــدری زاده )مهنــدس ســازه از دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران و مجــری طــرح ســد و  2
نیــروگاه کارون ۴(

ـ  سدساز، قاتل نان یا قاتل جان؟ ـ ایرانشهر  3

دریاچه هــای داخلــی یــا آب هــای آزاد می ریــزد. اّمــا انــدک افــرادی هســتند کــه بــا خــود ایــن 

پرســش را طــرح می کننــد کــه اگــر متامــی نزدیــک بــه ۳۰۰ ســد برنامه ریزی شــده بــرای کشــور 

ــار  ــه اصطــالح مه ــه ی ســطحی آب کشــور، ب ــه ی اندوخت ــب، هم ــن ترتی ســاخته شــده و بدی

ــفیدرود،  ــده رود، س ــون کارون، زاین ــادری، چ ــن م ــان رسزمی ــای خروش ــا ریه ه ــگاه ب ــود، آن ش

کرخــه، خرســان، رسبــاز، ُمنــد، زرینــه رود و … چــه می کنیــم؟! آیــا می خواهیــم هــامن بالیــی 

را کــه بــر رس کلــرادو، قــم رود، قره چــای، کــر و ســیوند، هیرمنــد و … آمــده اســت را دوبــاره 

ــی  ــت مندان متک ــی زیس ــوری و گیاه ــای جان ــتی ناهمت ــوع زیس ــا تن ــازیم و نه تنه ــرار س تک

ــه ی  ــل جلگ ــودی کام ــاز ناب ــه سبب س ــرده، بلک ــن ب ــوف را از بی ــای موص ــه آب رودخانه ه ب

پایین دســت در پایــاب شــویم؟ هــامن گونــه کــه دشــت رسســبز مســیله را از دســت دادیــم؟

ــا احــداث ســد  ــارص ب ــل، را رسانجــام جــامل عبدالن ــول نی ــل راســت می گفــت! پ   آری، چرچی

ــه  ــی از همیش ــز زمین های ــزی ج ــک چی ــردم آورد! و این ــفره  ی م ــوان«، رس س ــر »آس غول پیک

شــور تر، مل یــزرع و مســموم بــا کمریــن زیســتمند گیاهــی و جانــوری بــرای مری هــای 

ــیاری از  ــد و بس ــداد می کن ــامکان بی ــا ک ــوض ماالری ــت. در ع ــده اس ــی منان ــین باق ساحل نش

گونه هــای آبــزی نیــل بــا خطــر انقــراض کامــل مواجــه گشــته اند. درس گرفــن از ایــن موضوعات 

ــری  ــچ تأثی ــران از آن هــا هی ــوری اســالمی ای ــت و حکومــت جمه ــه دول ــم اســت ک امــری مه

ــه دیــدی کامــالً ســودمحورانه و پوزیتویســتی بــه محیط زیســت نــگاه  نگرفته انــد، چــرا کــه ب

ــن مهندســی کردن هــای  ــرات مخــرب ای ــه تأثی ــه ب ــن موضــوع باعــث می شــود ک ــد. ای می کن

ــات انســانی و رابطــه ی انســان و  ــا حی ــرای آن ه ــه ب ــرا ک ــد، چ ــی ننامین محیط زیســت توجه

طبیعــت و هویــت زیســتی قومیت هــای ســاکن در آن مناطــق بــرای آنــان بی معنــی بــه نظــر 

می رســد، چــرا کــه منطــق و ذهنیــت اجــرا و دســت کاری منــودن طبیعــت تأثیــر گرفتــه شــده 

از بیشــینه ســودی کــه در خدمــت دولــت و صنایــع و رسمایــه داران وابســته بــه آن اســت و نــه 

جامعــه ی انســانی.  بــه جــرأت می تــوان گفــت: فرجــام نامیمــون ســاخت بیــش از ۴۵ هــزار 

ســد در جهــان، توســط حامیــت آب ســاالران بنیادگرایــی کــه بــا غــرور متــام بــه جنــگ قوانیــن 

طبیعــی رفتنــد، هیــچ زمــان چــون امــروز ملمــوس و قابــل درک نبــوده اســت. فراط  گرایــی در 

ــت  ــط زیس ــی در محی ــت آب و حت ــی در صنع ــد، حت ــاک باش ــد خطرن ــوزه ای می توان ــر ح ه

ــد  ــه می توان ــی و بن الدنیســم نیســت ک ــی مذهب ــراط گرای ــن فقــط اف )اکولوفاشیســت ها(. ای

بحــران بیافرینــد! 
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ــرن 21 در  ــان در ق ــد. انس ــت را می بلع ــط زیس ــی و محی ــص، زندگ ــم حری کاپیتالیس
محــارصه ی مشــکالت بــدون مــرز قــرار گرفتــه اســت و روش هــا و رویکردهــای امنیــت 
ملــی در کشــورها قــادر بــه ارایــه ی راه حــل اساســی بــرای آن ها نیســتند. فقر گســرده ی 
میلیاردهــا انســان، ناامنــی غذایــی، بیامری هــای مــری، بالیــای طبیعــی و تغییــرات 
ــی  ــن چالش هــا موجــب جابه جای ــن مشــکالت هســتند. ای ــه ای ــی از جمل آ ب و هوای
گســرده ی جمعیت هــا، میلیون هــا آواره ی بالقــوه و ناشــی از تغییــرات آب و هــوا 
می شــوند کــه از ایــن مصایــب و بالهــا می گریزنــد. چنیــن جابه جایی هایــی بــه 
نوبــه ی خــود موجــب یــأس و رسخوردگــی، قانون شــکنی، جــرم و جنایــت و درگیری هــا 

می شــوند.
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ــب  ــوده و تخری ــانی ب ــت انس ــی در امنی ــر اساس ــوان عن ــه عن ــت ب ــط زیس ــت محی ــن امنی بنابرای

ــوس و  ــر ملم ــر، خط ــال های اخی ــت. در س ــده اس ــای آین ــان در دهه ه ــی انس ــش واقع ــت، چال طبیع

ــی ناشــی  ــرات آب و هوای ــع، تغیی ــن احســاس می شــود. در واق ــره ی زمی آشــکار ناشــی از گرم شــدن ک

ــاله ی  ــخ 150 هزارس ــانی در تاری ــت انس ــرای امنی ــر ب ــن خط ــی مهم تری ــای گلخانه ی ــش گازه از افزای

بــرش روی زمیــن اســت. بنابرایــن مــا نیــاز بــه پیداکــردن راهــی بــرای توقــف گرم شــدن ســیاره ی خــود 

ــخص کردن  ــرای مش ــی ب ــد راه ــا بای ــک. م ــادی اکولوژی ــد اقتص ــازی و رش ــا ذهنیت س ــه ب ــم؛ البت داری

تهدیدهــای واقعــی آینــده نســبت بــه امنیــت انســانی )به ویــژه تهدیدهایــی کــه محیــط زیســت را بــه 

خطــر میانــدازد( پیــدا کنیــم. همچنیــن مــا بایــد بزرگ تریــن چالــش دســته جمعی خــود را بــه فرصــت 

بــرای ســاخن آینده یــی قابــل دوام و قابــل ادامــه تبدیــل کنیــم. قــرن 21 قرنــی اســت کــه ممکــن اســت 

محیــط زیســت مــا را بســازد یــا ویــران کنــد و مــا بایــد از آن بــرای حفــظ محیــط زیســت بهــره بگیریــم.

ــق  ــای عمی ــت نیازه ــادی در خدم ــر اقتص ــت و ه ــذار اس ــادار و تاثیرگ ــاد معن ــه اقتص ــم ک می دانی

انســانی قــرار نــدارد. در جهــان کنونــی محیــط زیســت، بخاطــر تولیــد مولدگــرا و لیرالیســم ناهنجــار، 

ــی در  ــی و اقتصــاد فســیلی نفت ــد صنعت ــر فشــار تولی ــا زی ــان م ــده اســت و جه زیان هــای بســیار دی

ــاال مــی رود و زمیــن هرچــه بیشــر تنگــی  ــن ب ــه اســت. گرمایــش زمی وضعیــت خطرناکــی قــرار گرفت

نفــس گرفتــه و پرالتهــاب می گــردد. مــا درد مشــرکی داریــم کــه هــامن درد زمیــن اســت. ولــی در هــر 

ــت  ــط زیس ــد. محی ــل می کن ــخصی عم ــل مش ــی کالن، عوام ــع اقلیم ــم وض ــان به رغ ــی از جه نقطه ی

ــده ی  ــای آلوده کنن ــران، عامل  ه ــت ای ــط زیس ــت. در محی ــتاب اس ــب پرش ــد تخری ــز در رون ــران نی ای

ــی،  ــی شــدید نفت ــد: آلودگ ــادی را به وجــود آورده ان ــای زی ــه بحران ه ــد ک ــی وجــود دارن نگران کننده  ی

شــیمیایی، میکروبــی آب هــای ســاحلی، آلوده شــدن آب هــا به وســیله  فاضالب هــای صنعتــی و شــهری، 

سدســازی و اســتفاده ی بی رویــه از ســفره های آب زیرزمینــی، آلودگــی هــوا در اثــر توزیــع نامســاوی 

صنایــع بــزرگ و کوچــک و اختصــاص بیشــر آنهــا بــه شــهرهای بــزرگ و افزایــش آلودگــی هــوا در آن 

ــط زیســت هســتند. ــده ی محی شــهرها و...، از عوامــل آلوده کنن

نگرشــی گــذرا بــر وضعیــت محیــط زیســت جهــان در دو دهــه گذشــته نشــان می دهــد کــه نــه فقــط 

اثــرات مخــرب انســانی بــر محیــط زیســت کاهــش نیافتــه؛ بلکــه مســایل حــاد و بغرنــج جدیــد ماننــد 

آلودگــی شــدید جــو، کاهــش تنــوع زیســتی، پارگــی الیــه اوزن، پدیــده ی گلخانه یــی و گــرم شــدن کــره ی 

زمیــن، افزایــش ســطح آب اقیانوس هــا، تغییــرات شــدید اقلیمــی اثــرات مختلــف و متعــدد بــروز منــوده 

اســت و در ایــران نیــز هامننــد ســایر ملــل، توســعه ی شهرنشــینی و تبدیــل تدریجــی مناطــق روســتایی 

و جوامــع کشــاورزی بــه مناطــق شــهری و صنعتــی، موجــب تغییــر روابــط مناســب انســانی بــا محیــط 

زیســت اطــراف خــود گردیــده اســت. چــرا کــه هامنگونــه الگــوی اقتصادهــای جهــان بــه زندگی انســانی 

و پاکیزگــی محیــط زیســت توجــه نــدارد، در ایــران نیــز مــدل و منطــق اقتصــاد رانتــی و گرایــش بــه 

تبهــکاری و سودپرســتی آن مانــع احــرام بــه زندگــی و زیســت بوم اســت.

   تراژدی محیط زیست در ایران
بــا آنکــه ایــران بــا توجــه بــه اعتقــادات عمیــق زرتشــت و ســاکنان زاگــرس از نظــر حفاظــت از منابــع 

ــروزه جــزو ده کشــور اول  ــد هزارســاله دارد، ام ــک قدمــت تاریخــی چن ــط زیســت ی طبیعــی و محی

ــت و  ــور پرجمعی ــزو ده کش ــه ج ــال آنک ــد، ح ــوده می کن ــت را آل ــط زیس ــه محی ــرار دارد ک ــان ق جه

ــان هــم نیســت. ــه اصطــالح توســعه یافته ی جه اقتصــاد ب

ــه  ــوری و ن ــووالن کش ــه مس ــفانه ن ــی متاس ــت، ول ــراش اس ــت دلخ ــک واقعی ــران ی ــران آب در ای بح

اپوزیســیون داخــل و خــارج، هیــچ حساســیتی از خــود بــروز منی دهنــد. شــهروندان آب را هــدر 

ــاورزی  ــد کش ــت، تولی ــد اس ــط ۳۰ درص ــاورزی فق ــش کش ــتفاده ی آب در بخ ــان اس ــد، راندم می دهن

ــزان ۸۰ درصــد آب رودخانه هــای کشــور  ــه گســرده اســت، می ــده ی آب و رسمای ــد و هدردهن غیرمفی

آلــوده اســت، تعــداد زیــادی از دریاچــه و رودهــا خشــک شــده اند، ســدهای مــر منابــع آبــی طبیعــی 

را تخریــب کــرده و آب هــا را در معــرض تبخیــر قــرار می دهنــد. بــه رغــم ایــن همــه ویران گــری هیــچ 

برنامــه اساســی بــرای تغییــر ایــن وضعیــت وجــود نــدارد. همچنیــن برنامه هــای ساختامن ســازی غیــر 

ــه  اکولوژیکــی، عــدم جدیــت در رسمایه گــذاری بــرای طرح هــای فاضــالب شــهری و شهرســازی بی روی

و اســتخراج آب هــای زیرزمینــی بــا قــدرت متــام ادامــه دارد. ماشــین تولیــد و اقتصــاد پرهــرج و مــرج 

ــازی های  ــوی سدس ــه س ــا ب ــا و رسمایه ه ــد. پول ه ــه می ده ــود ادام ــب خ ــه تخری ــوار ب و طبیعت خ

زیــان  آور و جاده کشــی خامنان ســوز در مناطــق جنگلــی و مرغزارهــا ادامــه دارد. رسمایه گــذاری بــرای 

کانال کشــی فاضالب هــا در رسارس ایــران لنــگ اســت. بــه طــور دایــم متامــی مــواد ســمی فاضالب هــا 

ــا  ــته ب ــان ها پیوس ــی انس ــت و زندگ ــط زیس ــردد. محی ــن می گ ــی و زمی ــره ی غذای ــا و زنجی وارد آب ه

ــاکنان آن در  ــرار دارد و س ــختی ق ــی س ــک دوره ی جهنم ــران در ی ــت. ای ــرو اس ــر روب ــیب و خط آس

آینده  یــی نزدیــک بــا زندگــی دشــوارتری درگیــر خواهنــد بــود. زیــرا بحــران ســفره های زیرزمینــی آب 

بــه شــدت خــود را در زندگــی روزمــره نشــان خواهــد داد.

ــز شهرســازی ناهنجــار و باالخــره  ــی در کشــاورزی و صنعــت و نی در کل، الگــوی اقتصــادی و مدیریت

ــه  ــت. رتب ــران اس ــتی ای ــط زیس ــب محی ــا تخری ــی منش ــاد حکومت ــه فس ــوده ب ــی آل ــبات سیاس مناس

مدیریــت زیســت محیطــی کشــور در میــان ۱۳۳ کشــور ردیــف ۱۳۰ می باشــد. مــا بــا تــراژدی محیــط 

ــت  ــران روی داده اس ــه در ای ــه ک ــی. آنچ ــتخوش بی هوش ــن دس ــتیم و در ضم ــه هس ــت مواج زیس

اتفاقــی نیســت؛ بلکــه ایــن رونــد تخریــب، ناشــی از انتخاب هــای اقتصــادی مســووالن و بازیگــران ایــن 

عرصــه اســت. کســب امتیازهــای رانت خوارانــه و به چنــگ آوردن ســود حریصانــه ی اقلیتــی در جامعــه و 

بی توجهــی کامــل نســبت بــه زندگــی زیســت محیطی و منافــع حیاتــی و ســالمتی بخــش بــزرگ اعضــای 

ــوی  ــران در الگ ــد. ای ــان می ده ــت محیطی نش ــری زیس ــود را در ویران گ ــوم خ ــه ی ش ــامع، نتیج اجت

تولیــدی مولدگــرا و اقتصــاد رسمایــه داری دولتــی اســالمی قــرار داشــته و متــام سیاســت های اقتصــادی 

یــا تابــع منافــع طبقــه ی حریــص در قــدرت بــوده یــا تابــع اقتصــاد پــر هرج ومــرج و بی برنامــه ی بخــش 

خصوصــی می باشــد. الگــوی اقتصــادی ایــران در تضــاد بــا توســعه پایــدار بــوده و از سیاســت حاکمیــت 
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ــرای انباشــت و  ــن الگــو در منطــق روزمــره خــود ب ــک موجــود جــدا نیســت. ای ــت بروکراتی و مدیری

ســودجویی افراطــی خــود، هرچــه را کــه »مانع تراشــی« کنــد و بالفاصلــه بــه پــول تبدیــل نشــود، حــذف 

ــدگان و  ــات وحــش و پرن ــدی، زندگــی انســانی و زیســت بوم مناســب حی ــن مــدل تولی ــد. در ای می کن

ــی می شــوند. ــی قربان ــه راحت انســان ها ب

 معضل آلودگی هوا و ریزگردها در رتبه ی اول و دوم
ــه لحــاظ اثربخشــی  ــودن و دیگــری ب ــه لحــاظ فــوری ب ــدی معضــالت محیــط زیســت یکــی ب رتبه بن

ــت  ــراد و کیفی ــی اف ــتقیم روی زندگ ــه مس ــاری ک ــوارض و آث ــی ع ــت؛ یعن ــتقیم روی انسان هاس مس

زندگــی آن هــا، طــول عمــر و سالمتشــان خــود را نشــان می دهــد. بــر ایــن اســاس، مهم تریــن معضــل 

کــه در رتبــه اول و دوم قــرار دارد آلودگــی هــوا و ریزگردهاســت. آلودگــی هــوا هــم دو جنبــه دارد؛ یکی 

ــه شــهرهای  ــع ک ــا و صنای ــل نیروگاه ه ــاکن مث ــع س ــا و مناب ــی ناشــی از فعالیت هــای خودروه آلودگ

بــزرگ را در بــر می گیــرد و دیگــری هــم گــرد و غبــار اســت کــه ایــران ایــن موضــوع ریزگردهــا را بــه 

صــورت جــدی تجربــه کــرده و تــا ۲۳ اســتان را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت.

در شــهرهای بــزرگ آلودگــی هــوا بــر حــدود ۳۵ تــا ۴۰ میلیــون نفــر تاثیــر می گــذارد. گــرد و غبــار هــم 

ــی  ــه خصــوص در اســتان های جنوب ــران ب ــادی از ســاکنان ای ــت بســیار زی همین طــور اســت و جمعی

ــر در  ــتی اخی ــط زیس ــای محی ــن چالش ه ــی از مهم تری ــد. یک ــرار می ده ــر ق ــت تاثی ــی را تح و غرب

ســال های اخیــر، آلودگــی هــوا بــوده اســت. موضوعــی کــه نــه تنهــا در تهــران شــدت گرفــت؛ بلکــه 

ــن  ــق آخری ــاز شــد. طب ــان و اراک هــم ب ــد مشــهد، اصفه ــی مانن ــزرگ و صنعت ــه شــهرهای ب ــش ب پای

آمــار، ســاالنه 44 هــزار نفــر در تهــران بــر اثــر آلودگــی هــوا جــان خــود را از دســت می دهنــد. یکــی از 

مســووالن دولــت در ایــن مــورد نیــز اعــالم کــرد کــه خســارت آلودگــی هــوا در تهــران کمــر از زلزلــه ی 

هفــت ریشــری نیســت. طبــق اســتانداردهای جهانــی، آلودگــی هــوا در هــر شــهر فقــط یــک بــار در 

ــران، روزهــای  ــزرگ در ای ــن حــال ســاکنان شــهرهای ب ــا ای ــر رود، ب ــد از حــد مجــاز فرات ســال می توان

ــال، شــهرهای ســنندج و کرماشــان  ــوان مث ــه عن ــوت شــدند. ب ــه خانه نشــینی دع ــادی از ســال را ب زی

در ســال 256 روز بــا آلودگــی شــدید هــوا مواجــه بوده انــد. بــا ایــن کــه ســال بــه ســال و مخصوصــاً 

ــا رشوع فصــل رسمــا، آلودگــی هــوا شــدت می گرفــت و پزشــکان و متخصصــان نســبت بــه عــوارض  ب

زندگــی در چنیــن فضایــی هشــدار می دادنــد و مــردم منتظــر اقــدام اساســی از طــرف مســووالن بــرای 

حــل یــا کاهــش ایــن بحــران بودنــد، تنهــا کاری کــه انجــام شــد ارایــه ی طرح هــای بی مثــری بــود ماننــد 

آبپاشــی بــر فــراز شــهر، تعطیلــی چنــدروزه مــدارس و اداره هــا، طــرح زوج یــا فــرد کــردن خودروهــا و...

ریزگردها و تنش های زیست محیطی منطقه ای و بین املللی

در میــان همــه ی مســایل مربــوط بــه محیــط زیســت ایــران، تاثیــر آلودگــی هــوا بــر کیفیــت زندگــی 

احتــامالً آنی تریــن و ملمــوس و مشــهودترین تهدیــد اســت. آمارهــا بــه مــا می گویــد شــهرهای ایــران 

ــواز،  ــت، اه ــی بهداش ــازمان جهان ــی س ــق ارزیاب ــتند. طب ــان هس ــهرهای جه ــن ش ــه آلوده تری از جمل

ــه  ــان را ب ــران شــهرهای اراک و اصفه ــت ای ــد. دول ــران دارن ــر از ته کرمانشــاه و ســنندج رشایطــی بدت

ایــن فهرســت افــزوده اســت. همچنیــن توفــان ریزگردهــا کــه طــی هفــت ســال گذشــته آغــاز شــده 

ــن  ــت. ای ــزوده اس ــوا اف ــی ه ــل آلودگ ــه معض ــوند ب ــران وارد می ش ــی ای ــای غرب ــوی مرزه و از آن س

توفان هــا بــه اقتصــاد ایــران به ویــژه کشــاورزی )مثــال تولیــد عســل( و حمــل و نقــل صدمــه می زنــد؛ 

بهداشــت و ســالمت عمومــی ایــران را ضعیــف می کنــد )بــا تاثیراتــی تــا حــد تعطیلــی مــدارس(، نظــام 

زیســتی ایــران به ویــژه جنگل هــای بلــوط در رشــته کوه هــای زاگــرس را تهدیــد می کنــد و بــه رابطــه 

ــر  ــش بیش ــال، ورای پخ ــوان مث ــه عن ــن ب ــد. همچنی ــه می زن ــز صدم ــران نی ــی ای ــایگان غرب ــا همس ب

ریزگردهــا، آلودگــی کم ســابقه ی هــوای اهــواز در آبــان ســال ۱۳۹۲ بــه دلیــل باران هــای اســیدی نیــز 

مشــکالت بزرگــی بــرای مــردم ایــن شــهر ایجــاد کــرد. بــر اثــر ایــن آلودگــی بیــش از شــش هــزار و ۲۰۰ 

نفــر، اعــم از افــراد دارای ســابقه آســم و حساســیت و حتــی شــهروندان فاقــد بیــامری ظــرف چنــد روز 

روانــه ی بیامرســتان شــدند.

خشــک شــدن تاالب هــا مهم تریــن علــت وقــوع پدیــده ی ریزگردهاســت؛ خشک ســالی میــزان بارندگــی 

را کــم کــرده و بخــش زیــادی از تاالب هــای یــک ناحیــه بــزرگ را از بیــن می بــرد. سدســازی بی رویــه 

نیــز تأثیــر گذاشــته و باعــث تشــدید ایــن بحــران می شــود. ریزگردهــا بــه محصــوالت کشــاورزی رضبــه 

می زننــد، مشــکل ترافیکــی ایجــاد کــرده و منجــر بــه افزایــش مهاجرت هــا و مشــکالت عدیــده ی دیگــر 

ــوند. می ش

ریزگردهــا توده یــی از ذرات جامــد معلــق ریــز غبــار اســت کــه در شــهرها بــا دود و... همــراه شــده 

و در جــو پخش شــده و دیــد افقــی را در حــدود چنــد کیلومــر محــدود می کنــد. ریزگردهــا در واقــع 

ذرات کلوییــدی هســتند کــه تنهــا عامــل به وجودآمــدن آن هــا در طبیعــت فقــط آب می باشــد، یعنــی 

صدهــا و یــا هــزاران ســال طــول کشــیده اســت تــا ایــن ذرات به وجــود آینــد. بــا توجــه بــه خصوصیــات 

ــا و  ــف تاالب ه ــی در ک ــورت الیه های ــه ص ــد ب ــه دارن ــی ک ــار الکریک ــن و ب ــق قوانی ــی و طب فیزیک

رودخانه هــا آرام گرفته انــد و بــا خشــک شــدن ناگهانــی ایــن تاالب هــا و رودخانه هــا ذراتــی کــه دارای 

قطــری کمــر از یکصدهــزارم میلیمــر اســت ســاخته می شــوند. ایــن ذرات در آب بــه وجــود می آینــد 

و راه مبــارزه بــا آن هــم اســتفاده از علــم تصفیــه ی آب اســت.

برخــالف تصــور مــردم، بــارش بــاران بــرای زدایــش ایــن ریزگردهــا فایده یــی ندارنــد و بــه خاطــر ویژگــی 

نیــروی طبیعــی بیــن ذره یــی دافعــه ایــن ذرات و نانوبودنشــان اســت کــه بــاران هــم منی توانــد ایــن 

ذرات کلوییــد را فــرود آورد و آنچــه پــس از بــاران می بینیــم تنهــا یــک خــاک عــادی بیــش نیســت.

همچنیــن »مالــچ« کــه نوعــی فــرآورده چســبنده نفتــی اســت بــرای تثبیــت شــن های روان در بیابان هــا 

اســتفاده می شــود، برعکــس نظــر بســیاری کارشناســان بــرای فروکــش کــردن ریزگردهــا هیــچ فایده یــی 

نــدارد و رصفــاً بــه عمیق ترشــدن بحــران کمــک می کنــد. در ایــران ایــن روش صــورت گرفتــه و نــه تنهــا 

فایده یــی نداشــته، بلکــه بحران زاتــر شــده اســت.

متأســفانه ریزگردهــای کلوییــدی از راه تنفــس وارد دســتگاه تنفســی و گوارشــی مــا می شــوند. ســپس 
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از آنجــا هــم جــذب خــون گشــته و موجــب ســفت شــدن آن می گردنــد. ایــن ســفت شــدن خــون هــم 

ســکته های قلبــی و مغــزی و تنگــی نفــس را بــه دنبــال دارد. همچنیــن ســازمان بهداشــت جهانــی بــا 

اعــالم اینکــه همیــن ریزگردهــا در ســال، موجــب مــرگ زودرس بــرای یــک میلیــون و ۳۴۰ هــزار نفــر 

ــرای کاهــش آلودگــی شــهرهای خــود را  ــا اقدامــات خــود ب می شــوند از کشــورهای جهــان خواســته ت

کاهــش دهنــد.

 

  درختان بلوط کوردستان در خطر نابودی
ــوان گفــت کــه  ــان هــم مــر اســت. می ت ــرای گیاهــان و محصــورات کشــاورزی و درخت ریزگردهــا ب

ــر  ــا خط ــرس را ب ــل و زاگ ــی قندی ــتان، یعن ــب کردس ــوط قل ــای بل ــار از درخت ه ــزار هکت ــا ه صده

نابــودی روبــرو می ســازد. ایــن در حالــی اســت کــه به ویــژه کشــور عــراق هیــچ اقدامــی بــرای مبــارزه 

ــر ماهــواره ای کشــور عــراق نشــان  ــداده اســت. بررســی تصاوی ــی و ریزگردهــا انجــام ن ــا بیابان زدای ب

می دهــد کــه بیــش از ۷۰۰ هــزار هکتــار از اراضــی کشــاورزی ایــن کشــور از بیــن رفته انــد و بــه همیــن 

ــرد. ــوان مالچ پاشــی ک ــه را منی ت ــد. اراضــی کشــاورزی از بین رفت ــر کنن ــل الزم اســت روش هــا تغیی دلی

ــل  ــا تبدی ــت محیطی آن ه ــکل زیس ــه مش ــا ب ــه ریزگرده ــتند ک ــورهایی هس ــی کش ــطح بین امللل در س

ــن  ــازندهی بزرگ تری ــه س ــت ک ــن اس ــرای چی ــا و هژمون گ ــور زیب ــال کش ــوان مث ــه عن ــت ب ــده اس ش

ســدهای جهــان بــا ارتفــاع بیــش از ســیصد مــر و در اوایــل بــه آن افتخــار می کردنــد، حتــی در پشــت 

ســد بــه توســعه کشــتیرانی و نیــز توســعه توریســم می پرداختنــد. غافــل از اینکــه ریزگردهــا در ایــن 

کشــور گاهــی فاصلــه دیــد را در پکــن بــه دو مــر رســانده و بــه تعبیــری دیگــر ایــن قطــب اقتصــادی 

مقلــد کاپیتالیســم و گردشــگری جهــان بــه زودی بــا مشــکالت زیــادی دســت و پنجــه نــرم کنــد.

 

  مبارزه HPG با سدسازی ها و سانرال های هیدروالکریک  
خشــک شــدن تاالب هــا و رودخانه هــا در کشــورها تأثیــر به ســزایی در به وجودآمــدن ایــن ذرات 

معلــق داشــته بــه طــوری کــه در ســال های اخیــر بیابان زایــی در مناطــق یادشــده بــا افزایــش 

ــل  ــاوی ذرات قاب ــوارد ح ــی م ــق در برخ ــن ذرات معل ــع ای ــت. در واق ــوده اس ــه رو ب ــمگیری روب چش

ــتند. ــاک هس ــدت خطرن ــه ش ــردم ب ــالمتی م ــرای س ــه ب ــتند ک ــتی هس زیس

ــه  ــدام ترکی ــا اق ــه ب ــت ک ــد اس ــال های مدی ــی س ــق )HPG( ط ــع خل ــروی مداف ــتا نی ــن راس در همی

بــرای سدســازی های بی رویــه در شــامل کوردســتان مبــارزه کــرده. ایــن سدســازی ها گذشــته از اینکــه 

ــت.  ــه اس ــت های ترکی ــی از سیاس ــن یک ــد و ای ــر آب می برن ــتان را زی ــی کوردس ــار تاریخ ــیاری آث بس

همچنیــن موجــب بحــران در محیــط زیســت هــم می شــود. تاکنــون HPG بــه گروه هــای سدســازی 

دولتــی بارهــا حملــه کــرده و ماشــین آالت سدســازی را بــه آتــش کشــیده و چندیــن تــن را هم بازداشــت 

ــه و فــرات کــم  ــه موجــب شــده کــه آب رودخانه هــای دجل ــد. سدســازی های ترکی و محاکمــه کرده ان

ــا و  ــن رودخانه ه ــه ای ــه در ت ــوند ک ــرو ش ــدگی روب ــا بیابان ش ــراق ب ــتان و ع ــوب کوردس ــده و جن ش

ــه امتســفر  ــاد ب ــس از خشــک شــدن توســط ب ــد وجــود دارد و پ تاالب هــای خشک شــده ذرات کلویی

منتقــل می شــود. در ایــران نیــز تاکنــون 641 ســد در ساخته شــده و 168 ســد نیــز در دســت ســاخت 

اســت.

 

  امکان جران زیان های ریزگردها وجود ندارد.
یکــی از مهندســین کــورد مقــر اصلــی را، متخصصیــن کشــورهای درگیــر معضــل می دانــد و می گویــد 

ــه اشــتباه  کــه آن هــا در تعییــن سیاســت های اســراتژیک راهــردی، سیاســت مداران کشــور خــود را ب

راهنامیــی کرده انــد و بــه ایــن دالیــل هــم امــکان جــران آن نیــز وجــود نــدارد:

1ـ امــکان رهاســازی آب مســیر وجــود نــدارد بــه دلیــل سیاســت گذاری کالنــی کــه بــر روی پروژه هــای 

سدســازی صــورت گرفته اســت.

ــادی در مســیر بســرهای قدیمــی اجــرا  2ـ پروژه هــا و مســتغالت و خدمــات حقیقــی و حقوقــی زی

شــده اســت.

3ـ احیــای بســرهای قدیمــی غیرممکــن اســت بــه دلیــل تغییــر مســیر بســرها و ایــن خــود معضــل 

بزرگــی بــر رس راه بــوده، مانــع بازســازی مجــدد بافــت قدیمــی شــده و ایــن بافــت در حــال حــارض 

ــد. ــدی می باش ــون کلویی ــود کان خ

4ـ بــا توجــه بــه آبگیــری ســدها و نیــاز آبــی زیــاد فعلــی بــه آب ایــن ســدها جهــت مصــارف گوناگــون 

امــکان اســتفاده از آب آن هــا جهــت احیــای بافــت و مســیر قدیمــی امکان پذیــر منی باشــد.

5ـ بارش منطقه  ای به عنوان یکی از فاکتورهای اصلی و در نظر گرفن بیالن حوزه های آبریز.

6ـ متأســفانه در علــم هواشناســی و اقلیم شناســی توانســته ایم علمــی بــه نــام علــم شناســایی 

کانون هــای کلوییــدی ایجــاد مناییــم کــه از طریــق ماهواره هــا و اســتفاده از نرم افزارهــای هواشناســی 

ــوه  ــک ک ــابه ی ــت مش ــدی را می بایس ــای کلویی ــن کانون ه ــار ای ــه رفت ــاعتی و روزان ــورت س ــه ص ب

آتشفشــان زیــر نظــر گرفــت. یعنــی در اصــل عــدم توانایــی شناســایی بــه موقــع زمــان و مــکان تشــکیل 

ایــن کانون هــا بــه دلیــل قابلیــت میــزان حساســیت ماهواره هــای تخصصــی متناســب بــا معضــل اســت 

کــه شناســایی را در ارتفــاع بــاال مشــخص کــرده و ایــن مــورد خــود مطالعــه ی میدانــی را بــا مشــکل 

ــد. ــری می طلب ــی بیش ــروی تخصص ــد و نی ــه می  کن مواج

7ـ در اصــل پروژه هــای سدســازی در داخــل خــود ایــن کشــورها عــالوه بــر ایجــاد کانون هــای کلوییــدی 

بــه دلیــل نزدیکــی آن هــا، خــود آن کشــورها خــود را درگیــر معضــل ریزگردهــا کرده انــد.

ــن کشــورها را مــورد پرســش قــرار  8 برخــالف کشــورهای توســعه یافته، هیــچ مرجعــی متخصصــان ای

ــد. ــه راحتــی امــکان تکــرار چنیــن فجایعــی در آینــده را فراهــم می کنن ــداده و ب ن

9ـ امــکان بررســی کارشناســانه و مهندســی مجــدد در ایــن پروژه هــا بــه حداقــل رســیده و دلیــل اصلــی 

آن نیــز بــا وجــود اعتبــارات کالن و نبــودن ســازمان نظــام مهندســی محیــط زیســت در ایــن کشــورها 

می باشــد کــه می بایســت هــر چــه رسیع تــر ایــن ســازمان در ایــران ایجــاد گــردد.
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10ـ نگرانــی از بازتاب هــای اجتامعــی و بررســی مجــدد موضــوع از طریــق مناینــدگان و دســتگاه های 

ناظــر کشــوری بــا توجــه بــه بــار کالن مالــی پروژه هایــی کــه اجــرا شــده بــا در نظــر گرفــن ریســک 

عملکــرد.

11ـ امــکان ایجــاد ناهامهنگــی در مدیریــت کالن و اســراتژیک منابــع آب و عدم اســتفاده از مشــاورین 

کارآمــد در طرح هــای زیســت محیطی و دانــش روز.

12ـ تغییرات اقلیمی ناگهانی جوی و گرم شدن کره ی زمین و اثرات مخرب آن.

14ـ عــدم توانایــی تحلیــل و شــناخت پروژه هــای کالن اقلیمــی کشــورهای پیرشفتــه توســط متخصصــان 

ــورها. این کش

نگرانــی اصلــی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه حتــی در مراکــز تحقیقاتــی ســازمان حفاظــت محیــط 

ــری و  ــار مناطــق کوی ــن گــردو غب ــی بی ــی در دانشــگاه ها تفاوت زیســت و هواشناســی کشــوری و حت

بیابانــی بــا گــردو غبــار حاصــل از ذرات کلوییــدی بســرها کــه هــم اکنــون به معضــل کشــورهای منطقه 

ــن  ــت کوچک تری ــه ســاده و بااهمی ــن نکت ــه ای ــل منی  شــوند و ب ــل شــده اســت قائ ــه تبدی و خاورمیان

توجهــی منی کننــد کــه گــردو غبــار کویــر بــا توجــه بــه قطــر و ســنگینی کــه دارنــد فاصلــه کمــری را 

طــی کــرده و انباشــته می شــوند و بــا بــارش باقــی منی ماننــد، ولــی ذرات کلوییــدی کنونــی بســرها کــه 

در هــوای ایــن کشــورها وجــود دارد و عــالوه بــر اینکــه پایتخــت کشــور را فــرا گرفتــه و از آن گذشــته 

از جنگل هــای شــامل نیــز گذشــته اســت بــه هیــچ عنــوان بــا بــارش محــو منی شــود و همچنــان در هــوا 

باقــی خواهــد مانــد. یعنــی درســت در حیــن اینکــه بــارش بــرف و بــاران در جریــان اســت مــردم ذرات 

کلوییــدی را استنشــاق، تغییــرات جــوی فقــط در اثــر وزش بــاد آن هــا را جابجــا کــرده و بــا دقــت در 

تنفــس مشــاهده می گــردد کــه بــه جــای مفــرح بــودن هــوا در اثــر بــارش انســان دچــار تنگــی نفــس 

مفــرط و ایجــاد بیــامری می گــردد.

در واقــع یکــی از اصلی تریــن عوامــل به وجودآمــدن کویــر و بیابان هــای وســیع و ملیــزرع ایجــاد کانــون 

و یــا کانون هــای کلوییــدی در نزدیکــی و یــا اطــراف آن بــوده اســت. به عنــوان مثــال اگــر در زمان هــای 

ــمه های  ــع رسچش ــی قط ــل اصل ــان دلی ــا آتشفش ــه و ی ــه زلزل ــن از جمل ــی زمی ــل طبیع ــته عوام گذش

آب هــای اصلــی رودهــا و تغیــر مســیر احتاملــی و خشــک شــدن آن هــا عامــل اصلــی ایجــاد کانون هــای 

ــر و نابــودی زیســت انســانی و جانــوری در مجــاور آن هــا  ــان و کوی کلوییــدی و رسانجــام ایجــاد بیاب

بــوده و اخیــرا طبــق مطالعــات ســنگ ها و فســیل های  نقــاط بیابانــی و ملیــزرع در بســیاری از مناطــق 

کــره ی زمیــن نشــان دهنده ی ایــن موضــوع بــوده کــه زمانــی ایــن مناطــق بســیار خــرم و زندگــی در 

آن جریــان داشــته اســت و در مــوارد اخیــر در ایــن کشــورها ایجــاد ایــن مشــکالت بــه ایــن عظمــت بــا 

احــداث ســدهای عظیــم بــوده اســت.

مدیــر ملــی مقابلــه بــا پدیــده گــرد و غبــار اظهــار کــرده کــه دفــر مقابلــه بــا پدیــده گــرد و غبــار در 

ســازمان محیــط زیســت تشــکیل شــده اســت تــا حرکتــی جهــادی در راســتای مقابلــه بــا پدیــده گــرد و 

غبــار آغــاز کنــد و زمان بنــدی و اعتبــار نیــز بــرای ایــن دفــر پیش بینــی شــده اســت.

از دیگــر زیان هــای جران ناپذیــر ریزگردهــا می تــوان بــه بیابان زایــی و جنگل زدایــی اشــاره منــود 

ــیع  ــه ای وس ــه ناحی ــت دارد ک ــن واقعی ــردد. ای ــاک می گ ــایش خ ــیب دیدگی و فرس ــه آس ــر ب ــه منج ک

ــه  ــی اســت ک ــن لحظــه، رسعــت گســرش بیابان زای ــا در ای ــوده اســت؛ ام ــی ب ــران همــواره بیابان از ای

نگران کننــده و هشــداردهنده اســت. فشــار جمعیــت بــا اســتفاده بیــش از حــد آب و چــرای بی رویــه 

نیــز بیابان زایــی را تشــدید می کننــد. بــرای مثــال خــاک زراعــی ایــران بــا رسعــت 20 برابــر رسیع تــر از 

ــی اســت. رسعــت  ــی و جنگل زدای آنچــه تشــکیل می شــود، از دســت مــی رود کــه نتیجــه آن بیابان زای

گســرش ایــن معضــل آن قــدر نگران کننــده اســت کــه می توانــد بخــش بزرگــی از ایــران را غیــر قابــل 

ســکونت کنــد.

ــب  ــا موج ــود آن ه ــه وج ــرا ک ــرد. چ ــارس را می گی ــج ف ــای خلی ــان مرجان ه ــا ج ــن ریزگرده همچنی

ــن اســاس آب ســنگ ها و مرجان هــای  ــر همی ــارس شــده و ب ــج ف کاهــش عمــق و کدرشــدن آب خلی

ــد. ــن می رون ــا از بی ــن دری ــود در ای موج

  از بین رفن تنوع زیستی گیاهی و جانوری
ــران اســت.  ــوع زیســتی ای ــی اهمیــت دارد و مــورد توجــه اســت، بحــث تن ــب دیگــری کــه خیل مطل

شــاخص ها و اســتانداردهای جهانــی حاکــی از ایــن اســت کــه تنــوع زیســتی گیاهــی و جانــوری بیــن 

ده تــا هــزار برابــر بیشــر از رسعــت طبیعــی خــودش در حــال از بیــن رفــن اســت. بــا نظــر بــه ایــن 

شــاخص ها ارزیابــی ایــن اســت کــه ایــن رونــد در ایــران جــزو روندهــای رسیع تــر می باشــد کــه دلیــل 

ــه راه هــا،  ــاد جمعیــت، مداخــالت بســیار گســرده در زیســت گاه ها از جمل آن خشک ســالی، رشــد زی

ــال افسارگســیخته شــده  ــن ســال ها کام ــه در ای ــه ک ــب و همین طــور شــکار بی روی ســاختامن و تخری

اســت.

ایــران بیــش از 1130 گونــه جانــور مهــره دار و 7600 گونــه گیاهــی دارد و زیســتگاه پســتانداران بــزرگ 

ماننــد یوزپلنــگ آســیایی، گــوزن زرد ایرانــی و گــور خــر آســیایی اســت؛ امــا انقــراض انــواع و گونه هــای 

گیاهــی و جانــوری در ایــران شــدت یافتــه و هم اکنــون 10 درصــد جمعیــت جانــوری و دو درصــد گونــه 

گیاهــی در لیســت قرمــز ســازمان ملــل قــرار دارنــد. بــا توجــه بــه اینکــه حفاظــت از محیــط زیســت 

همــواره بــا فعالیت هــای اقتصــادی در تضــاد بــوده، دســتاوردهای کوتــاه مــدت توســعه غالبــاً مســایل 

و نگرانی هــای طوالنــی مدت تــر زیســت محیطی را تحت الشــعاع قــرار می دهنــد. هنگامــی کــه چنیــن 

تضــادی بیــن منافــع رشوع می شــود محیــط زیســت بــه حاشــیه رانــده می شــود. نظــارت دقیق تــر بــر 

خســارت وارده بــه محیــط زیســت، مشــارکت جوامــع محلــی در حفاظــت از منابــع طبیعــی و ایجــاد 

معــاش جایگزیــن بــرای جوامــع روســتایی ماننــد اکوتوریســم در جهــت کاهــش اتــکای بیــش از حــد بــه 

برداشــت ناپایــدار از منابــع طبیعــی در کاهــش فشــار وارده بــر زیســت گاه ها و مهاجــرت بــه شــهرها 

ــک موضــوع  ــوان ی ــه عن ــط زیســت ب ــا مســاله ی محی ــوان ب ــر منی ت ــون دیگ ــود. اکن ــر خواهــد ب مؤث

معمولــی در دســتور کار برخــورد کــرد.
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   تراژدی  دیگری به نام دریاچه ارومیه
دریاچــه ارومیــه کــه حــاال دیگــر همــه بــا شــنیدن نــام آن برایــش دل می ســوزانند و از آنچــه بــر ایــن 

جاذبــه طبیعــی گذشــته، اظهــار تأســف می کننــد، آخریــن روزهــای واپســین عمــر خــود را پشــت رس 

می گــذارد. بــه عقیــده کارشناســان، در صــورت خشک شــدن ایــن دریاچــه هــوای معتــدل منطقــه بــه 

هــوای گرمســیری بــا بادهــای منکــی تبدیــل خواهــد شــد و بــارش بــاران منــک در اســتان های همجــوار 

آن، منجــر بــه آواره شــدن چندیــن میلیــون نفــر می شــود. بــا همــه ایــن هشــدارها و حتــی بــا اعراضــی 

کــه در ســال 90 نســبت بــه وضعیــت بحرانــی ایــن دریاچــه انجــام شــد و در مــواردی ایــن قضیــه رنــگ 

و بــوی سیاســی هــم گرفــت، امــا بــاز هــم اقدامــی اساســی بــرای بهبــود وضعیــت آن شــاهد نبودیــم 

و طرح هــای مختلفــی کــه بــرای نجــات ایــن دریاچــه مطــرح شــد همگــی بی فایــده بودنــد؛ از جملــه 

ــری از  ــه و جلوگی ــه دریاچــه ارومی ــد ارس ب ــی مانن ــق رودخانه های ــال آب از طری ــا، انتق ــاروری ابره ب

ادامــه برداشــت های غیرمجــاز آب از طریــق چاه هــا. در حالــی کــه هیچ کــدام از ایــن کارهــا تاکنــون 

درمانــی بــرای وضعیــت وخیــم ایــن دریاچــه بیــامر نبوده انــد.

 

  رسنوشت همسان جنگل های شامل و غرب ایران
بــر اســاس آخریــن گــزارش فائــو، مســاحت کل جنگل هــای جهــان ســه میلیــارد و ۴۵۴ میلیــون هکتــار 

اســت کــه ســهم ایــران از ایــن میــزان تنهــا ۱۱ میلیــون و ۷۴ هــزار و ۵۵۴ هکتــار اســت. آن گونــه کــه 

فائــو اعــالم کــرده اســت جنــگل بــه نقاطــی گفتــه می شــود کــه تــاج پوشــش بــاالی ۱۰ درصــد، تــوده 

جنگلــی بیــش از نیــم هکتــار و درختــان و درختچه هایــی بلندتــر از پنــج مــر داشــته باشــد؛ در حالــی 

ــران  ــد، ای ــی می دان ــاال را کاف ــه ب ــد ب ــج درص ــی پن ــاج پوشش ــود ت ــه وج ــران ک ــف ای ــق تعری ــه طب ک

صاحــب حــدود ۱۴ میلیــون هکتــار جنــگل اســت.

ایــن اعــداد اگرچــه در نــگاه نخســت قابــل قبــول بــه نظــر می رســند، امــا وقتــی تقســیم بــر جمعیت کل 

کشــور شــود و نتیجــه آن در کنــار رسانــه جهانــی قــرار بگیــرد، اوضــاع نامناســب مــا را نشــان می دهــد. 

طبــق آخریــن گــزارش فائــو، متوســط رسانــه جنگل هــای جهــان رقمــی معــادل ۰/۶۲ هکتــار )حــدود 

شــش هــزار مــر( اســت در حالــی کــه ایــن رقــم بــرای هــر ایرانــی ۱۶۰۰ مــر اســت.

بــر اســاس آمارهــای طــی ســال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰، بیــش از یــک و نیــم میلیــون مــر مکعــب چــوب از 

جنگل هــای شــامل ایــران برداشــت شــده اســت. ایــن رقــم، بیانگــر آمــار رســمی در ایــن زمینــه اســت 

ــان اســت  ــز در جری ــی نی ــان به طــور غیرقانون ــن برداشــت ها، قطــع درخت ــار ای ــدون شــک در کن و ب

کــه بــر میــزان کل نابــودی جنگل هــا می افزایــد. متخصصــان جنــگل گفته انــد کــه جنگل هــای شــامل 

ــد. پیش بینــی  ــاب ایــن برداشــت گســرده را ندارن ــد کــه ت ــدازه ای آســیب دیده ان ــه ان ــون ب ــران تاکن ای

شــده اســت کــه بــا ادامــه ایــن رونــد، جنگل هــای شــامل ایــران بــه رسنوشــت جنگل هــای غــرب ایــران 

دچــار خواهنــد شــد.

از طرفــی دیگــر، ۳۰۰ هــزار هکتــار از جنگل هــای بلــوط زاگــرس در وضعیــت بحرانــی قــرار دارنــد. در 

حــال حــارض یــک ششــم جنگل هــای زاگرســی آلــوده بــه بیــامری ذغالــی بلــوط بــوده و از ایــن یــک 

میلیــون هکتــار نیــز، ۳۰۰ هــزار هکتــار بــا آلودگــی بیــش از ۵۰ درصــد در وضعیــت بحرانــی قــرار دارند. 

جنگل هــای زاگرســی هفــت اســتان ایــالم، کهگیلویــه و بویراحمــد، چهارمحــال و بختیــاری، خوزســتان، 

لرســتان، کرمانشــاه و فــارس درگیــر بیــامری قارچــی زغالــی بلــوط بــوده و بــا وجــود پراکنــده بــودن 

ــب دارای بیشــرین  ــه ترتی ــالم، لرســتان و کرمانشــاه ب ــوان گفــت اســتان های ای ــی می ت مناطــق بحران

مناطــق بحرانــی هســتند.

 

  حکومت بر عمق فاجعه رسپوش می گذارد.
آنچــه در مــورد فجایــع محیــط زیســت ایــران می شــنویم آمارهــای دولتــی اســت کــه خیلــی منی تــوان 

بــه درســتی آن هــا مطمــن بــود. چــرا کــه دانشــگاه های ایــران تقریبــا روی هیچ کــدام از ایــن موضوعــات 

تحقیــق اساســی منی کننــد. علــت آن ایــن اســت کــه کــدام دســتگاه دولتــی حــارض اســت بــه محققــی 

پــول بدهــد کــه فــردا مــچ خــودش را بگیــرد؟ تحقیقــات هــم بیشــر بــرای مقاله ســازی اســت و بــس. 

ســازمان محیــط زیســت کــه بایــد مهم تریــن ســازمان ســفارش دهنده ایــن تحقیقــات باشــد، نــه پولــی 

بــرای ایــن کارهــا دارد و نــه کادر کارشناســی و مدیریتــی آن عالقــه ای بــه حامیــت از ایــن تحقیقــات 

دارنــد. بــا ایــن وضعیــت مشــکالت محیــط زیســت ایــران شــده غــور زدن در کلی گویــی! حتــی انــدک 

متخصصانــی هــم کــه هســتند، همدیگــر را قبــول ندارنــد و بــرای تقســیم منابــع کوچــک مالــی بــا هــم 

در ســتیزند.

بودجه هــای ضعیــف تحقیقاتــی دانشــگاه ها هــم اغلــب اعضــای هیئــت علمــی را بــه ســوی 

محافظــه کاری و زدوبنــد هدایــت می کنــد. چنیــن فــرد پولــی و محافظــه کاری نیــز منی توانــد محققــی 

صــادق، مســتقل و باشــهامت باشــد. مثــالً در مــورد سدســازی؛ وزارتــی کــه خــود بانــی سدســازی کــه 

منشــاء ریزگردهاســت، منی گــذارد اطالعاتــش به دســت دیگــران بیفتــد. پــس اعراضــات در حــد 

ــد. ــه کار منی آی ــرا ب ــته و در اج ــدود گش ــانه ای مح ــای رس گفته ه

ــد، مســاله  ــار بی اطالعــی می کنن ــی در مــورد آن اظه ــه دســتگاه های نظارت یکــی دیگــر از مســایلی ک

ــژه ای  ــیت وی ــهروندان از حساس ــالمت ش ــر س ــا ب ــذاری پارازیت ه ــد. اثرگ ــا می باش ــش پارازیت ه پخ

ــذارد و  ــر منفــی می گ ــدن تاثی ــه ســالمت انســان و ســلول های ب ــی ب ــواج پارازیت برخــوردار اســت. ام

موجــب اختــالل در سیســتم ایمنــی بــدن می شــود و بیشــرین اثــر ایــن امــواج بــر روی زنــان بــاردار 

و ســالخوردگان اســت. یکــی از دالیــل ســونامی رسطــان در ایــران اثــرات تشعشــعات اســت و مســاله 

نگران کننــده در خصــوص پارازیت هــا اظهــار بی اطالعــی دســتگاه های نظارتــی اســت. پارازیــت یکــی 

ــن پارازیت هــا  ــی کــه ای ــرای اختــالل ماهــواره ایجــاد می شــود. در حال ــواع امواجــی اســت کــه ب از ان

کامــالً آگاهانــه و برنامه ریزی شــده بــوده و بــا نــام »مبــارزه بــا تهاجــم فرهنگــی« و بــه اصطــالح ایجــاد 

ــرد. ــالل در امــواج کانال هــای دشــمن انقــالب اســالمی صــورت می گی اخت



اکو اقتصاد

همزیستی اقتصاد و طبیعت
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کاپیتالیســم حریــص، زندگــی و محیط زیســت را می بلعــد. انســان در قــرن 21 در محــارصه ی 

مشــکالت بــدون مــرز قــرار گرفتــه اســت و روش هــا و رویکردهــای امنیــت ملــی در کشــورها 

قــادر بــه ارایــه ی راه حــل اساســی برای آن ها نیســتند. فقر گســرده ی میلیاردها انســان، ناامنی 

غذایــی، بیامری هــای مــری، بالیــای طبیعــی و تغییــرات آ ب و هوایی از جمله این مشــکالت 

هســتند. ایــن چالش ها موجــب جابه جایی گســرده ی جمعیت هــا، میلیون هــا آواره ی بالقوه 

و ناشــی از تغییــرات آب و هــوا می شــوند کــه از ایــن مصایــب و بالهــا می گریزنــد. چنیــن 

جابه جایی هایــی بــه نوبــه ی خــود موجــب یــأس و رسخوردگــی، قانون شــکنی، جــرم و جنایت 

ــوند. ــا می ش و درگیری ه

بنابرایــن امنیــت محیــط زیســت به عنــوان عنرص اساســی در امنیت انســانی بــوده و تخریب 

طبیعــت، چالــش واقعــی انســان در دهه های آینده اســت. در ســال های اخیــر، خطر ملموس 

و آشــکار ناشــی از گرم شــدن کــره ی زمیــن احســاس می شــود. در واقــع، تغییــرات آب و هوایــی 

ناشــی از افزایــش گازهــای گلخانه یــی مهم تریــن خطــر بــرای امنیــت انســانی در تاریــخ 150 

هزارســاله ی بــر روی زمیــن اســت. بنابراین ما نیــاز به پیداکــردن راهی برای توقف گرم شــدن 

ســیاره ی خــود داریــم؛ البتــه با ذهنیت ســازی و رشــد اقتصــادی اکولوژیــک. ما باید راهــی برای 

مشــخص کردن تهدیدهــای واقعــی آینــده نســبت بــه امنیــت انســانی )به ویــژه تهدیدهایــی 

کــه محیــط زیســت را بــه خطــر میانــدازد( پیــدا کنیــم. همچنیــن مــا بایــد بزرگ تریــن چالش 

دســته جمعی خــود را بــه فرصــت برای ســاخنت آینده یــی قابــل دوام و قابــل ادامه تبدیل کنیم. 

قــرن 21 قرنــی اســت کــه ممکــن اســت محیط زیســت ما را بســازد یــا ویران کنــد و ما بایــد از 

آن بــرای حفــظ محیط زیســت بهــره بگیریم.

می دانیــم کــه اقتصــاد معنــادار و تاثیرگــذار اســت و هــر اقتصــادی در خدمــت نیازهای عمیق 

انســانی قــرار نــدارد. در جهــان کنونــی محیــط زیســت، بخاطــر تولیــد مولدگــرا و لیربالیســم 

ناهنجار، زیان های بســیار دیده اســت و جهان ما زیر فشــار تولید صنعتی و اقتصاد فســیلی 

نفتــی در وضعیــت خطرناکــی قــرار گرفتــه اســت. گرمایــش زمین بــاال مــی رود و زمیــن هرچه 

بیشــر تنگــی نفــس گرفتــه و پرالتهاب می گــردد. مــا درد مشــرکی داریم کــه هــامن درد زمین 

اســت. ولــی در هــر نقطه یــی از جهــان به رغــم وضــع اقلیمــی کالن، عوامــل مشــخصی عمــل 

می کنــد. محیــط زیســت ایران نیــز در روند تخریب پرشــتاب اســت. در محیط زیســت ایران، 

عامل  هــای آلوده کننــده ی نگران کننده  یــی وجــود دارنــد کــه بحران هــای زیــادی را به وجــود 

آورده انــد: آلودگــی شــدید نفتــی، شــیمیایی، میکروبــی آب هــای ســاحلی، آلوده شــدن آب هــا 

به وســیله  فاضالب هــای صنعتی و شــهری، سدســازی و اســتفاده ی بی رویــه از ســفره های آب 

زیرزمینــی، آلودگــی هــوا در اثــر توزیــع نامســاوی صنایــع بــزرگ و کوچــک و اختصاص بیشــر 

آنهــا بــه شــهرهای بــزرگ و افزایــش آلودگــی هــوا در آن شــهرها و...، از عوامــل آلوده کننــده ی 

محیط زیســت هستند.

نگرشــی گــذرا بــر وضعیــت محیــط زیســت جهــان در دو دهه گذشــته نشــان می دهــد که نه 

فقــط اثــرات مخــرب انســانی بــر محیط زیســت کاهــش نیافتــه؛ بلکه مســایل حــاد و بغرنج 

جدیــد ماننــد آلودگی شــدید جو، کاهش تنوع زیســتی، پارگــی الیــه اوزن، پدیده ی گلخانه یی 

و گــرم شــدن کــره ی زمیــن، افزایــش ســطح آب اقیانوس هــا، تغییــرات شــدید اقلیمــی اثــرات 

مختلف و متعدد بروز منوده اســت و در ایران نیز هامنند ســایر ملل، توســعه ی شهرنشــینی 

و تبدیل تدریجی مناطق روســتایی و جوامع کشــاورزی به مناطق شــهری و صنعتی، موجب 

تغییر روابط مناســب انســانی با محیط زیســت اطراف خود گردیده اســت. چرا که هامنگونه 

الگــوی اقتصادهــای جهــان به زندگی انســانی و پاکیزگی محیط زیســت توجــه نــدارد، در ایران 

نیــز مــدل و منطــق اقتصــاد رانتــی و گرایــش بــه تبهــکاری و سودپرســتی آن مانــع احــرام بــه 

زندگــی و زیســت بوم اســت.

   تراژدی محیط زیست در ایران

بــا آنکــه ایــران بــا توجــه بــه اعتقــادات عمیــق زرتشــت و ســاکنان زاگــرس از نظر حفاظــت از 

منابــع طبیعــی و محیط زیســت یــک قدمت تاریخــی چنــد هزارســاله دارد، امــروزه جــزو ده 

کشــور اول جهــان قــرار دارد کــه محیــط زیســت را آلــوده می کنــد، حــال آنکــه جزو ده کشــور 

پرجمعیــت و اقتصــاد بــه اصطــالح توســعه یافته ی جهــان هم نیســت.

بحــران آب در ایــران یــک واقعیــت دلخــراش اســت، ولی متاســفانه نه مســووالن کشــوری و نه 

اپوزیســیون داخــل و خــارج، هیــچ حساســیتی از خود بــروز منی دهنــد. شــهروندان آب را هدر 

می دهند، راندمان اســتفاده ی آب در بخش کشــاورزی فقط ۳۰ درصد اســت، تولید کشــاورزی 

غیرمفیــد و هدردهنــده ی آب و رسمایــه گســرده اســت، میــزان ۸۰ درصــد آب رودخانه هــای 

کشــور آلــوده اســت، تعــداد زیــادی از دریاچــه و رودها خشــک شــده اند، ســدهای مرض منابع 

آبــی طبیعــی را تخریــب کــرده و آب هــا را در معــرض تبخیر قــرار می دهند. به رغــم این همه 

ویران گــری هیــچ برنامــه اساســی برای تغییــر این وضعیت وجــود ندارد. همچنیــن برنامه های 

ساختامن ســازی غیــر اکولوژیکــی، عــدم جدیــت در رسمایه گــذاری بــرای طرح هــای فاضــالب 

شــهری و شهرســازی بی رویــه و اســتخراج آب های زیرزمینــی با قدرت متــام ادامه دارد. ماشــین 

تولیــد و اقتصــاد پرهــرج و مــرج و طبیعت خــوار بــه تخریــب خــود ادامــه می دهــد. پول ها و 

رسمایه هــا بــه ســوی سدســازی های زیــان  آور و جاده کشــی خامنان ســوز در مناطــق جنگلــی و 

مرغزارهــا ادامــه دارد. رسمایه گــذاری بــرای کانال کشــی فاضالب هــا در رسارس ایران لنگ اســت. 

بــه طــور دایــم متامــی مواد ســمی فاضالب هــا وارد آب ها و زنجیــره ی غذایی و زمیــن می گردد. 

محیــط زیســت و زندگــی انســان ها پیوســته بــا آســیب و خطــر روبــرو اســت. ایــران در یــک 

دوره ی جهنمــی ســختی قــرار دارد و ســاکنان آن در آینده  یــی نزدیک با زندگی دشــوارتری درگیر 

خواهنــد بــود. زیــرا بحــران ســفره های زیرزمینــی آب بــه شــدت خــود را در زندگــی روزمــره 

نشــان خواهد داد.

در کل، الگوی اقتصادی و مدیریتی در کشاورزی و صنعت و نیز شهرسازی ناهنجار و باالخره 

مناســبات سیاســی آلوده به فســاد حکومتی منشــا تخریب محیط زیســتی ایران اســت. رتبه 

مدیریــت زیســت محیطــی کشــور در میــان ۱۳۳ کشــور ردیــف ۱۳۰ می باشــد. مــا بــا تــراژدی 

محیط زیســت مواجه هســتیم و در ضمن دســتخوش بی هوشــی. آنچه که در ایران روی داده 

اســت اتفاقــی نیســت؛ بلکــه ایــن روند تخریــب، ناشــی از انتخاب های اقتصــادی مســووالن و 

بازیگــران این عرصه اســت. کســب امتیازهــای رانت خوارانــه و به چنگ آوردن ســود حریصانه ی 

اقلیتــی در جامعــه و بی توجهــی کامــل نســبت بــه زندگی زیســت محیطی و منافــع حیاتی و 

ســالمتی بخــش بــزرگ اعضــای اجتــامع، نتیجــه ی شــوم خــود را در ویران گری زیســت محیطی 

نشــان می دهــد. ایــران در الگــوی تولیــدی مولدگرا و اقتصــاد رسمایــه داری دولتی اســالمی قرار 

داشــته و متــام سیاســت های اقتصــادی یــا تابــع منافع طبقــه ی حریص در قــدرت بــوده یا تابع 

اقتصــاد پــر هرج ومــرج و بی برنامــه ی بخــش خصوصــی می باشــد. الگــوی اقتصــادی ایــران در 

تضــاد بــا توســعه پایــدار بــوده و از سیاســت حاکمیــت و مدیریــت بروکراتیــک موجــود جــدا 

نیســت. ایــن الگــو در منطــق روزمــره خــود بــرای انباشــت و ســودجویی افراطی خــود، هرچه 

را کــه »مانع تراشــی« کنــد و بالفاصلــه بــه پــول تبدیــل نشــود، حــذف می کنــد. در ایــن مــدل 

تولیدی، زندگی انســانی و زیســت بوم مناســب حیات وحش و پرندگان و انســان ها به راحتی 

ــوند. قربانی می ش

 معضل آلودگی هوا و ریزگردها در رتبه ی اول و دوم

رتبه بنــدی معضالت محیط زیســت یکــی به لحاظ فوری بــودن و دیگری به لحاظ اثربخشــی 

مســتقیم روی انسان هاســت؛ یعنی عــوارض و آثاری که مســتقیم روی زندگــی افراد و کیفیت 

زندگــی آن هــا، طــول عمــر و سالمتشــان خــود را نشــان می دهــد. بــر ایــن اســاس، مهم تریــن 

معضــل کــه در رتبــه اول و دوم قــرار دارد آلودگــی هــوا و ریزگردهاســت. آلودگــی هــوا هــم دو 

جنبــه دارد؛ یکــی آلودگــی ناشــی از فعالیت هــای خودروهــا و منابــع ســاکن مثــل نیروگاه ها و 

صنایــع کــه شــهرهای بــزرگ را در بــر می گیــرد و دیگــری هــم گــرد و غبار اســت کــه ایــران این 

است.موضــوع ریزگردهــا را بــه صــورت جــدی تجربــه کــرده و تــا ۲۳ اســتان را تحت تاثیــر قــرار داده 

در شــهرهای بــزرگ آلودگــی هــوا بــر حــدود ۳۵ تــا ۴۰ میلیــون نفر تاثیر می گــذارد. گــرد و غبار 

هــم همین طــور اســت و جمعیت بســیار زیــادی از ســاکنان ایران به خصــوص در اســتان های 

جنوبــی و غربــی را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد. یکــی از مهم ترین چالش های محیط زیســتی 

اخیــر در ســال های اخیــر، آلودگــی هــوا بــوده اســت. موضوعــی کــه نــه تنهــا در تهــران شــدت 

گرفــت؛ بلکــه پایــش به شــهرهای بــزرگ و صنعتی مانند مشــهد، اصفهــان و اراک هم باز شــد. 

طبــق آخریــن آمــار، ســاالنه 44 هــزار نفــر در تهــران بر اثــر آلودگی هــوا جان خــود را از دســت 

می دهنــد. یکــی از مســووالن دولــت در ایــن مــورد نیــز اعــالم کــرد کــه خســارت آلودگــی هــوا 

در تهــران کمــر از زلزلــه ی هفت ریشــری نیســت. طبــق اســتانداردهای جهانــی، آلودگی هوا 

در هــر شــهر فقــط یــک بــار در ســال می توانــد از حــد مجــاز فراتــر رود، بــا ایــن حــال ســاکنان 

شــهرهای بــزرگ در ایــران، روزهــای زیــادی از ســال را بــه خانه نشــینی دعوت شــدند. به عنوان 

مثــال، شــهرهای ســنندج و کرماشــان در ســال 256 روز بــا آلودگــی شــدید هوا مواجــه بوده اند. 

بــا ایــن کــه ســال بــه ســال و مخصوصــاً بــا رشوع فصــل رسمــا، آلودگــی هــوا شــدت می گرفت 

و پزشــکان و متخصصــان نســبت بــه عــوارض زندگــی در چنیــن فضایــی هشــدار می دادنــد و 

مــردم منتظــر اقــدام اساســی از طــرف مســووالن بــرای حــل یــا کاهش ایــن بحــران بودند، تنها 

کاری کــه انجــام شــد ارایــه ی طرح هــای بی مثــری بــود ماننــد آبپاشــی بــر فــراز شــهر، تعطیلــی 

چنــدروزه مــدارس و اداره هــا، طــرح زوج یــا فــرد کــردن خودروهــا و...

ریزگردها و تنش های زیست محیطی منطقه ای و بین املللی

در میــان همــه ی مســایل مربوط به محیط زیســت ایران، تاثیر آلودگــی هوا بر کیفیت زندگی 

احتــامالً آنی تریــن و ملمــوس و مشــهودترین تهدیــد اســت. آمارهــا بــه ما می گوید شــهرهای 

ایــران از جملــه آلوده تریــن شــهرهای جهان هســتند. طبق ارزیابی ســازمان جهانی بهداشــت، 

اهواز، کرمانشــاه و ســنندج رشایطی بدتر از تهران دارند. دولت ایران شــهرهای اراک و اصفهان 

را بــه ایــن فهرســت افــزوده اســت. همچنیــن توفــان ریزگردهــا کــه طــی هفت ســال گذشــته 

جامـعه  ی دموکراتیک و آزاد شـرق کوردســتان...کرننکامودملتمملت.
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