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برگرفته شده از مانیفست متدن دموکراتیک  /جلد سوم /بخش ششم

اکو اقتصاد

جامعهیصنعتیاکولوژیک

فایلاینشامره

ر ری

بنیــان ُبعــد اقتصــادی و صنعتــی مدرنیتــهی دموکراتیــک،
اکولوژیــک میباشــد .بهویــژه تعریــف صحیــح اقتصــاد،
حائــز اهمیــت اســت .درک اینکــه در ایــن موضــوع ،اقتصــاد
سیاســی یــک اب ـزار تحریــف و بیبصیرتســازی بــزرگ اســت،
اولویــت دارد .بهویــژه اصطــاح «اقتصــاد کاپیتالیســتی» یــک
بــازی کامـاً تبلیغاتــی و سفســطهآمیز میباشــد .همچنــا ن کــه
در مجلــدات قبلــی نیــز تحلیــل منودیــم ،کاپیتالیســم نهتنهــا
اقتصــاد نیســت ،بلکــه دشــمن جانــی اقتصــاد میباشــد.
ســازماندهی شــبکهی سیســتامتیکی(با هژمونــی فرهنــگ مادّی
و ایدئولوژیــک) اســت کــه جهــت انحصــار ســود خویــش ،کرهی
زمیــن را(جــز بـرای مشــتی منــرود و فرعــون) به حالــت غیرقابل
زیســت درآورده و از حیــث ماهــوی متکــی بر غــارت ارزشهای
اجتامعی(نــه فقــط ارزش افزونــه) میباشــد .تفاوتشــان
بــا چهــل حرامــی و ط ـ ّراران ایــن اســت کــه شــبکهی مذکــور،
مرشوعیــت ایدئولوژیــک ،پوشــش قانونــی و تکیهگاههــای
قدرمتنـ د چندجانبـهای بـرای خــود تشــکیل داده اســت .ســعی
دارد بــا توســل بــه ایــن ابزارهــا ،ماهیــت و ســیامی واقعــی
خویــش را پنهــان ســازد .از طریــق رشــتههای مختلــف
بهاصطــاح علمــی و در رأس آنهــا اقتصــاد سیاســی ،خویــش
را چنانکــه گویــی خــود حقیقــت اســتَ ،عرضــه مــیدارد.
اگــر زرهــی متشــکل از یک[ســامانهی] زور و ایدئولــوژی
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عظیــم نباشــد ،حتــی یــک روز هــم منیتوانــد بــه موجودیــت خویــش ادامــه دهــد .بهواســطهی ایــن
ســاختار[یت][یا  ]Structuralityخویــش ،کنــش اقتصادی(شــکل فعالیــت بنیادیــن جامعـهی اخالقــی و
سیاســی) را کــه دربرگیرنــدهی معنــای زیس ـتمحیطی هســتی بنیادیــن جامعــه هــم هســت ،تحــت
فشــار و اســتثامر قــرار میدهــد؛ بدینترتیــب هــم مانــع پیرشفــت آن میگــردد و هــم بــه منبــع
خوشــبختی مشــتی اقلّیــت مبــدل میســازد.
فرنانــد بــرودل در تعریفــش از اقتصــاد ،نیازهــای بنیادیــن انســان را بهمنزلــهی زیرینتریــن طبقــه
محســوب میکنــد؛ فعالیتهــای کاالیــی پیرامــون بــازاری کــه دربرگیرنــدهی اســتثامر انحصــار و قیمــت
ت و حــوزهی اساســی اقتصــاد را تعییــن میکنــد بهمثاب ـهی طبق ـهی اول برمیشــارد ،و طبق ـهی
نیس ـ 
باالتــر از ایــن دو طبقــه کــه متشــکل از شــبکههای انحصــاری و اســتثامر قیمــت اســت را حــوزهی اصلــی
کاپیتالیســم و ضـ ّد بــازار محســوب میمناید(امانوئــل والرشــتاین ایــن تشــخیص را بســیار مهــم میدانــد)؛
تعریــف مذکــور دارای ارزش آموزندگــی بســیاری اســت .در پرتــو ایــن تعریــف ،بهوضــوح دیــده میشــود
کــه انــگارهی «رسمایـهداری ،هامنــا اقتصــاد دادوســتدـ بــازار اســت» کــه از ســوی لیربالیســم بــر آن ارصار
میشــود ،متام ـاً یــک سفســطه اســت .رابط ـهی رسمای ـهداری بــا بــازار تنهــا میتوانــد چنیــن باشــد و
بــس :یــک سیســتم بــازی وحشــیانه اســت کــه از هیــچ نــوع عمــل جنونآمیــزی اح ـراز من ـیورزد؛ از
حصــول ســود بــا توســل بــه بــازی قیمتهــا و در صــورت لــزوم ایجــاد جنگهــا و بحرانهــا گرفتــه
تــا خارجســازی کل اقتصــاد از حالــت فعالیتــی کــه نیازهــای بنیادیــن را بــرآورده میمنایــد و تبدیــل
آن بــه حوزههایــی کــه بیشــرین ســود را بــا خــود بههم ـراه دارد(قانــون بیشــینه ســود)  .آن را بــازی
مینامیــم؛ یعنــی بــازیای اســت مبتنــی بــر فعالیــت و شــیوهی حمل ـهای حیاتســتیز کــه میتوانــد
جامعـهی انســانی را از علــل بنیادیــن هســتیاش بگســاند.
انحصــارات متدنــی بهطــور عــام و انحصــارات کاپیتالیســتی بهطــور اخص(دســتگاههای دول ـتـ ملتــی،
قدرتمــدار ،زراعــی ،تجــاری و مالــی) عامــل اساســی متامــی فجایــع زیســتمحیطی ،محرومیتهــا،
گرســنگیها ،معضــات ،بحرانهــا و کژرویهــای اقتصــادی در متامــی طــول تاریخانــد .همچنیــن بــر
پایــهی ایــن عامــل اساســی بــود کــه همــه نــوع طبقاتیشــدن اجتامعــیـ سیاســی ،قدرتهــا ،رشــد
افراطــی شهرنشــینی(متامی بیامریهــای ناشــی از اینهــا) ،انحرافــات ایدئولوژیک(همهنــوع دگامهــای
دینــی ،متافیزیکــی و علمــی) ،پلیدیها(تحریفــات هــری) و رشارتها(تخریبــات و فقــر اخالقــی) رشــد
یافتنــد .در مدرنیت ـهی کاپیتالیســتی چهارصــد ســاله ،منونههــای بیشــاری از همیــن کژرویهــا وجــود
دارنــد.
در مدرنیتـهی دموکراتیــک ،اقتصــاد بــه معنــای واقعــی خــود دســت مییابــد .اقتصــاد ،بیانگــر ســاختار
نظاممنــد بامعنایــی اســت کــه هــم بهمثابهی[تأمینگــر] نیازهــای بنیادیــنِ [ قاعــده یــا] طبقــهی
زیریــن ،ارزشهــای کاربردی(ویژگــی رفــع مهمتریــن نیازهــا) را پدیــد م ـیآورد و هــم بهمنزل ـهی یــک
اقتصــاد دادوســتدـ بــازار واقعــی ،ارزش تبادلی(نســبت مبادلـهی کاالهــا با همدیگــر) را بهوجــود میآورد.
اقتصــاد ،از حالــت حــوزهای کــه بــر روی آن حســابوکتاب جهــت ســود َبری صــورت میگیــرد ،خــارج
میشــود .روشــن میگــردد کــه نیازهــای بنیادیــن بــا کدامیــن روشهــا و چگونــه ،بــدون منجرشــدن

بــه تفکیــک طبقاتــی و بــدون واردآوری آســیب و زیــان بــر اکولــوژی ،بــا ُپربازدهتریــن شــکل پاســخ
داده خواهنــد شــد؛ اقتصــاد بهمثاب ـهی یــک حــوزهی کنــش اجتامعــی بــه معنــای واقعــی خــود واصــل
میگــردد .بهمنزل ـهی شــکل فعالیــت بنیادینــی کــه جامع ـهی اخالقــی و سیاســی از رهگــذر آن هــم
توســعه خواهــد یافــت و هــم توسعهســاز خواهــد بــود ،معنــا مییابــد.
نگرشهــای مبتنــی بــر اقتصــاد مدرنیتــه و ازجملــه اقتصــاد سیاســی مارکسیســتی ،نتوانســتهاند از بینــش
طبقاتی(دیــدگاه هژمونیــک بــورژوازی) رهایــی یابنــد .بهواســطهی اینکــه «ارزش» را بــه دوگانـهی کارگرـ
کارفرمــا مقیــد و منــوط گردانیدهانــد ،بهناچــار متامــی بســر جامع ـهی تاریخــی را مــورد ســهلانگاری
قـرار داده و آن را الپوشــانی منودهانــد .ارزش ،یــک محصــول جامعـهی تاریخــی اســت .کارفرمــا و کارگــر
امتیــازی نهتنهــا منیتواننــد ایــن محصــول را پدیــد آورنــد بلکــه اساسـاً غاصبــان آن میباشــند .دلیــل ایــن
بســیار آشــکار اســت .بــدون کار بیدســتمزد زنــان ،یــک کارفرمــا و کارگــر امتیــازیاش منیتواننــد حتــی
شــکم خویــش را ســیر کــرده و چــرخ زندگــی روزمـ ّرهی خویــش را بچرخاننــد .حتــی همیــن منونــه نیــز
چهــرهی غیراقتصــادی کاپیتالیســم را بهوضــوح نشــان میدهــد .همچنانکــه مفص ـاً نشــان میدهیــم،
بــدون وجــود جامع ـهی تاریخــی ،متــدن بهطــور عــام و مدرنیت ـهی رســمی بهطــور اخــص ،قــادر بــه
موجودیتیابــی نخواهنــد بــود.
در ُبعــد اقتصــادی مدرنیتـهی دموکراتیــک ،کلیــت صنعتــی[= ]Industrialو اکولوژیکــی ارزش کاربــردی
و مبادلـهای ،اســاس مســئله را تشــکیل میدهنــد .مرزهــای صنعــت ،متکــی بــر حــدود نیازهــای بنیادیــن
و اکولــوژی اســت .هرگــز اجــازهی عبــور از ایــن دو مــرز را نــدارد .صنعتــی کــه در ایــن وضعیــت پدیــد
آیــد ،اکــوـ صنعــت میباشــد .صنعتــی کــه اکولوژیــک نباشــد ،صنعتــی غیراقتصــادی اســت .صنعتــی کــه
رابط ـهاش را بــا اکولــوژی از دســت داده ،بــا هیوالیــی کــه ماشــینی شــده(که پیوســته محیطزیســت را
میخــورد و نابــود میمنایــد) تفاوتــی نــدارد .همچنیــن صنعتــی کــه پیونــدش را بــا اقتصاد[معطــوف بــه]
نیازهــای بنیادیــن از دســت داده باشــد ،بهغیــر از هدفمنــدی در راســتای ســود ،ارزش دیگــری نــدارد.
بهواســطهی ایــن توجیهــات اســت کــه اکــوـ صنعــت ،یــک اصــل بنیادیــن بهشــار میآیــد .اصلــی مــادر
اســت کــه متامــی فعالیتهــای اقتصــادی بایــد بــدان وابســته باشــند .در ایــن وضعیــت ،کنــش اقتصــادی
معنــای واقعــیاش را مییابــد؛ بســر اجتامعــی بیــکاری ،اضافــه تولیــد و کــری تولیــد ،کشــورها و
مناطــق کــمتوســعهیافته و بســیار توســعهیافته ،ضدیــت روســتاـ شــهر ،شــکافهای طبقاتــی ،جنگهــا
و بحرانهــای اقتصــادی نیــز از میــان برداشــته میشــود.
بیــکاری ،متامــاً یــک نتیجــهی ناشــی از کژتابــی ســاختاربندی اقتصــادی هدفمنــد در راســتای ســود
میباشــد .در ُبعــد اقتصــادی مدرنیتــهی دموکراتیــک ،جایــی بــرای کژتابــی وجــود نــدارد .بیــکاری،
غیرانســانیترین وضعیــت اجتامعــی اســت.
اضافــه تولیــد و کــری تولیــد نیــز نتیجــهی کژتابــی ســاختار اقتصــادی هدفمنــد در راســتای ســود
میباشــد .وقتــی نیازهــای بنیادینــی در میانهانــد و صنعــت نیــز اینهمــه 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 میگیــرد ،حداقــل بــه
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انــدازهی بیــکاری بیانگــر وضعیتــی غیرانســانی اســت.
مســئلهی کشــورها و مناطــق کـ م توســعهیافته و یــا بســیار توســعهیافته نیــز بیــان دیگــری از وضعیــت
غیرانســانی ناشــی از هــان اقتصادیســت کــه در راســتای ســود هدفمنــد اســت .بدینترتیــب بــا
کاشــن بــذر همهنــوع درگیــری در میــان کشــورها و مناطــق ،منجــر بــه بــروز بحرانهــا و جنگهــای
پایانناپذی ـ ِر محلــی ،ملــی و بیناملللــی میگــردد .آشــکار اســت اقتصــادی کــه در خدمــت جامع ـهی
انســانی اســت بــه هیــچ وجــه منجــر بــه بــروز چنیــن اوضاعــی نگشــته و نبایــد گــردد.
در طــول جامعـهی تاریخــی ،مناســبات روســتاـ شــهر بــر اســاس یــک ســازگاری و تقســیمکار برقـرار بــود؛
تحــول تدریجــی ایــن مناســبات بــه تضادهــای تعمیقیافتــه و برهمخــوردن تــوازن علیــه جامعــهی
روســتاییـ زراعــی ،بازهــم اساس ـاً بــا وابستهســازی اقتصــاد بــه تنظیــات هدفمنــد در راســتای ســود
مرتبــط میباشــد .جایگزینــی مناســبات مبتنــی بــر نابــودی همدیگــر بهجــای مناســبات مبتنــی بــر
تغذیــهی متقابــل در میــان «شــهرـ روســتا» و «زراع ـتـ صنعت[دســتی] و اندوســری» ،یکــی دیگــر از
نتایــج وخامتبــار قانــون «بیشــینه ســود» میباشــد .جامع ـهی روســتاییـ زراعــی تقریب ـاً بــه آســتانهی
تصفیــه و نابــودی کشــانیده شــده ،و شــهرـ صنعــت وارد مرحلـهی رشــد رسطانــی گشــته اســت .نهتنهــا
اقتصــاد بلکــه خــود جامعـهی تاریخــی نیــز بــا تصفیــه و نابــودی رودررو گردانــده شــده اســت.
دچارشــدن اقتصــاد متکــی بــر قانــون «بیشــینه ســود» بــه چنیــن کژتابیهایــی ،طبقاتیشــدن و درگیــری
سیاســی را بــا خــود بــه هم ـراه آورده و منجــر بــه بــروز همهنــوع جنــگ محلــی ،ملــی و بیناملللــی
گشــته اســت .آشــکار اســت کــه در بنیــان متامــی ایــن نامطلوبیهایــی کــه در روایتهــای متــدن گویــی
بســان تقدیــر انســانیت َعرضــه میگردنــد ،مستعمرهشــدگی و غــارت اقتصــاد از جانــب فردگرایــی و
انحصارگــری کاپیتالیســتی اقتصادســتیز نهفتــه اســت.
مدرنیتــهی دموکراتیــک تنهــا بــه رهانیــدن اقتصــاد از ایــن گرایشهــای مخالف[اقتصــاد] کفایــت
منیکنــد؛ بلکــه بهواســطهی فــرم حیــات دارای رشایــط پیرشفتهتــر ،از چنــان نظاممنــدیای برخــوردار
اســت کــه بــا بیــکاری و فقــر ناآشناســت ،جایــی بــه کــری و یــا اضافــه تولیــد منیدهــد ،تفاوتمنــد ِی
کشــورها و مناطــق کـ م توســعهیافته یــا بســیار توســعهیافته را بــه حداقــل میرســاند و چالــش روســتاـ
شــهر را بــه مناســبات مبتنــی بــر تغذی ـهی متقابــل متحــول میگردانــد .در درون ـهی نظاممنــدی آن،
تفاوتمندیهــای اجتامعــی و اقتصــادی منیتواننــد بــه ابعــاد اســتثامر طبقاتــی رســانیده شــوند؛
پیرشفتهــای طبقاتــی منیتواننــد ژرفــا یابنــد؛ همچنیــن اســتثامر اقتصــادی و تضادهــای اجتامعــی کــه
میتواننــد ســبب بحـران و جنــگ شــوند ممکــن نیســت بــه ابعــاد بزرگتــری برســند .نظــام مدرنیتـهی
دموکراتیــک ،نهتنهــا اذن بلعیــدن روســتا و زراعــت را بــه صنعتگرایــی و شهرنشــینی منیبخشــد بلکــه
اجــازهی ازآنِخودســازی فعالیتهــای شــهری و صنعتــی دارای ابعــاد راســتین و زیســتپذیر را نیــز
بــه آنهــا منیدهــد .ســازوکار[یا مکانیســم] ایــن امــر ،در ابعــاد بنیادیــن مدرنیت ـهی دموکراتیــک بــه
حالــت کلیــت وجــود دارد .همـهی اجتامعــات در فعالیتهــای اقتصــادی خویــش ،عنــارص اکولوژیــک و
صنعتــی را بهگونـهای مرتبــط بــا ُبعــد اخالقــی و سیاســی ،در درون یــک کلیــت مدنظــر قـرار میدهنــد.
اینهــا بــا پیوندهــای ناگسســتنی بــا یکدیگــر در ارتباطنــد .هیــچ چیــزی بــه پنجههــای تکهپارهکننــدهی

فردگرایــی و انحصارگــری واســپرده منیشــود« .اکــوـ اقتصــاد» و «اکــوـ صنعــت» ،در متامــی فعالیتهــای
اجتامعــی مدنظــر قـرار داده میشــود .بدینترتیــب پروژههــای ترمیــم دوبــارهی محیطزیســت ،احیــای
کشــاورزی و تبدیــل روســتا بــه حــوزهی زندگــی دارای ســاملترین محیطزیســت ،از چنــان پتانســیلی
برخــوردار میگــردد کــه بهتنهایــی میتوانــد بیــکاری و فقــر را بهکلــی از میــان بــردارد .بیــکاری ،مغایــر
بــا رسشــت انســانی اســت .بیکارمانــدن بن ـیآدم کــه دارای هــوش عاطفــی تــا بدینحــد پیرشفت ـهای
اســت ،تنهــا بــا دســت جــر و زور انســان امکانپذیــر اســت؛ و چهبســا هامنگونـ ه هــم هســت .طبیعتــی
کــه حتــی یــک مورچــه نیــز در آن بیــکار دیــده منیشــود ،چگونــه پیرشفتهتریــن هســت ی خویش[یعنــی
انســان] را بیــکار و بیچــاره وانهــد ؟ در عــر فنــاوری ـ ایــن محصــول خارقالعــادهی عمــل انســانیـ و
صنعــت مبتنــی بــر آن ،فقــر و محرومیــت چگونــه میتوانــد یــک تقدیــر باشــد؟
آشــکار اســت کــه مــورد رضوری ،تحــول ســاختاری و سیســتامنه اســت .هــم واقعیــت تاریخــی و هــم
امروزیــن مدرنیت ـهی دموکراتیــک ،چنــان ویژگ ـیای دارد کــه انســان را از پراکتیــک و کار خــود بیگانــه
منیســازد .انقــاب صنعتــی ،بهمثابــهی یکــی از بزرگتریــن مراحــل ایــن پراکتیــک ،بــرای جامعــه و
اقتصــادش یــک پیــروزی محســوب میگــردد .مســئله ایــن اســت کــه مدرنیتــهی کاپیتالیســتی ،ایــن
پیــروزی بیهمتــا را از هــان رسآغــاز در خدمــت قانــون ســود خویــش ق ـرار داده اســت .بــه همیــن
جهــت فردگرایــی و انحصارگری(تجــاری ،صنعتــی ،مالــی ،قدرتمدارانــه و دول ـتـ ملتــی) بیهمتایــی
را ایجــاد منــوده و جامعــهیتاریخــی را در آســتانهی نابــودی قــرار داده اســت .از یــک نقطهنظــر،
مدرنیتـهی دموکراتیــک عنــوان انقــاب سیســتامتیک و ســاختارینی اســت کــه در نگرشهــا و اجرائیــات
ایــن مدرنیت ـهی انحرافیافتــه روی میدهــد .اکــوـ صنعــت یکــی از بنیادیتریــن ابعــاد ایــن انقــاب
میباشــد .تنهــا همیــن توجیــه نیــز ق ـ ّوهی حیاتــی مدرنیت ـهی دموکراتیــک را اثبــات میمنایــد.
واحدهــای اقتصــادی کالســیک مدرنیتــهی رســمی اگرچــه بــا نــام رشکتهــای خانوادگــی و دارای
ســاختار تخصصــی ارائــه گردنــد ،امــا واحدهایــی هســتند کــه در راســتای ســود هدفمنــد میباشــند.
هیچکدامشــان بهغیــر از[کســب] ســود ،دغدغــهی اساســی دیگــری نــدارد .بهرغــم اینکــه هیــچ
حــوزهی اقتصــادیای در ســطح جهــان باقــی منانــده کــه هامننــد اختاپــوس بــازو ی خــود را بــه ســوی
آن دراز نکــرده باشــند ،تنهــا مســئلهای کــه بــدان مشــغول میشــوند در رابطــه بــا چگونگــی بــه چنــگ
آوردن بیشــینه ســود اســت .رســیدن بیــکاری بــه ابعــادی غولآســا ،رشــد بهمنآســای فقــر و شــکاف
درآمدهــا ،نیستونابودشــدن صدهــا میلیــو ن انســانی کــه در گرســنگی ب ـهرس میبرنــد در یــک ســو و
عاطلمانــدن پتانســیل تولیــد عظیــم در ســوی دیگــر ،گشودهشــدن راه بــر بــروز بحرانهــای مربــوط بــه
کــری و یــا اضافــه تولیــد ،دچــار ورشکستگیشــدن زراعــت و از میــا ن رفــن جامعـهی روســتایی همگــی
ناشــی از فعالیــت واحدهــای رشکتیشــد ه و اقتصــادی ـ بهعبــارت صحیحتــر غیراقتصــادیـ متکــی بــر
قانــون بیشــینه ســود میباشــند .البتــه کــه واحــد بنیادیــن اقتصــادی مدرنیتـهی دموکراتیــک ،بهمثابـهی
ذهنیــت و ســاختار ،بــا ایــن واحدهــای رشکتــی هدفمنــد در راســتای ســود در تضــاد خواهــد بــود.
اقتصــاد ،در طــول تاریــخ همیشــه بهعنــوان یــک موضــوع حســاس ،دغدغـهی اساســی جامعـهی اخالقــی
و سیاســی را تشــکیل داده اســت .در منتهــای امــر ،پدیدههایــی نظیــر قحطــی ،گرســنگی و مــرگ وجــود
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دارنــد کــه جامعــه را بهکلــی مــورد تهدیــد ق ـرار میدهنــد .ســود نیــز هامننــد اندوختــه هیچــگاه از
طــرف جوامــع مــروع انگاشــته نشــده اســت؛ همیشــه بهمنزل ـهی رسچشــمهی رشارتهــا و دزدیهــا
دیــده شــده و هــرگاه فرصتــی یافتــه شــده از مصــادرهی آن اح ـرازورزی نشــده اســت .بســیار آشــکار
اســت کــه اقتصــاد منیتوانــد در ارتبــاط بــا چنیــن هدفــی برق ـرارشــود .هامنگونــه کــه توضیــح داده
شــد ،بحــث از اقتصــاد منــودن جهــت فعالیتــی کــه بــه اقتضای رسشــتش اقتصادســتیز باشــد ،خــو ِد تناقض
اســت.
یگانــه راه رهایــی از ایــن تناقــض ،اقتصــا ِد اکــوـ اجتــاع اســت .هــزاران اکــوـ جامعــه بــه اقتضــای
رشایــط ،میتواننــد خــود را همچــون یــک واحــد اقتصــادی ســازماندهی مناینــد .یکــی از مســائلی کــه
مدتهاســت فوریــت یافتــه ایــن اســت کــه در زراعــت بــا مدنظــر ق ـرار دادن اصــل اکــوـ صنعــت،
بازســاماندهی زمینهایــی اســت کــه توســط خانوادههــا بــه تکههایــی مج ـزا تقســیم شــده و ویژگــی
واحدبــودن را از دســت دادهانــد .تشــکیل اکــوـ اجتامعــات در زراعــت ،یکــی از اساس ـیترین اصــول
اقتصــادی در مدرنیتــهی دموکراتیــک میباشــد .در ارتبــاط بــا همیــن مســئله ،نگرشهــای قائــل بــه
مزرع ـهداری کــه از دوران رسف و بردگــی باقــی ماندهانــد ،رونــق خویــش را از دســت دادهانــد .اکــوـ
اجتامعاتــی کــه از طریــق تشــکیل واحدهــای زراعتــی در مقیاســی اکولوژیــک تحقــق خواهنــد یافــت،
بنیــان مدرنیتـهی روســتا نیــز میباشــند .یعنــی روســتا و یــا روســتای مــدرن بهمنزلـهی یــک اکــوـ اجتــاع
و بهصــورت واحدهــای اقتصــادی در مقیــاس اکولوژیــک ،میتوانــد دوبــاره هســتی یابــد.
در شــهرها نیــز اکـوـ اجتامعــات مشــابهی قابــل شــکلگیریاند .در برنامهریــزی شــهری اکولوژیمحــور،
اقتصــاد بهمثاب ـهی یــک بخــش از کلیــت عمومــی ســاماندهی میشــود .هامننــد الزامیبــودن عــدم
وجــود بروکراس ـیای کــه شــهر را ببلعــد ،اقتصــادی کــه شــهر را ببلعــد نیــز نبایســتی وجــود داشــته
باشــد .فعالیتهــای اقتصــادی متناســب بــا رسشــت هــر شــهر ،بهصــورت واحدهایــی بــا حجــم
بهینــه[= ]Optimalســازماندهی میگــردد کــه نــه در راســتای ســودآوری بلکــه در جهــت برطرفســازی
بیــکاری و محرومیــت خلــقِ شــهر هدفمنــد میباشــند .میتــوان جمعیــت را بــه تناســب ســاختار و
قابلیتشــان بــر ایــن واحدهــا توزیــع منــود.
شــاید چنــان جلــوه کنــد کــه گویــی از اقتصــادی دارای برنام ـهی سوسیالیســتی ســخن میگوییــم؛ امــا
مدلــی کــه از آن بحــث میکنیــم متفــاوت اســت .ایــن مــدل هامنگونــه کــه بــا برنامهریــزی مرکــزی و
اقتصــاد هدایتشــونده ارتباطــی نــدارد ،بــا رشکتهــای بهاصطــاح اقتصــادیای کــه وحشــی ،هدفمنــد
در راســتای ســود و غیراقتصادیانــد نیــز ارتباطــی نــدارد .ســاختاری اســت کــه جامعــهی اخالقــی و
سیاســی بومــی« ،تصمیــم و اجـرای» آن را متحقــق میگردانــد .البتــه کوردیناســیونی کــه رشایــط ملــی،
منطقـهای و حتــی بیناملللــی را مدنظــر قـرار بدهــد ،همیشــه الزم میباشــد .امــا ایــن امــر ،وابســتهبودن
«تصمیــم و اجـرا» بــه ابتــکار عمــل[= انســیاتیو] جامعـهی بومــی را از میــان برمنـیدارد .بایســتی مجددا ً
بگویــم کــه اقتصــاد یــک مســئلهی زیرســاختی تکنیکــی نیســت؛ بلکــه فعالیتــی اســت کــه بهمثاب ـهی
ســاختار بنیادیــن هســتی جوامــع ،از طریــق نظــر ،بحــث ،تصمی ـم ،عمــل و فعالیــت ســازمانی متامــی
جامعــه تحقــق مییابــد .گسســت انســان از اقتصــاد ،بنیــان متامــی ازخودبیگانگیهاســت .هامنگونــه

کــه جلوگیــری از ایــن امــر یــک رشط میباشــد ،یگانــه راه نیــز ایــن اســت کــه اقتصــاد
را ازآنِ کل اجتامعــات مناییــم[ .در ایــن نظــام] هامنگونــه کــه از «یکــی میخــورد،
یکــی مینگــرد» قیامــت بهپــا میشــود ،از «یکــی کار میکنــد ،یکــی عاطــل و بیــکار
میگــردد» نیــز قیامــت بهپــا میشــود .اقتصــاد ،رشط بنیادیــن هســتی جامعــه اســت کــه
بایــد قطع ـاً بهگون ـهای اجتامعمحــور و در پیونــد بــا بنیانهــای اکولوژیــک و بارآوری[یــا
بازدهیمنــدی] ســازماندهی گــردد .بهغیــر از جامعــه و اجتامعــات ،هیـ چ کســی حــق ایــن
هســتی را نــه میتوانــد صاحــب باشــد و نــه میتوانــد از میــان بــردارد .واحدهــا چــه
تجــاری ،چــه صنعتــی و چــه زراعــی باشــند و حتــی اگــر بــه رشط ایفــای نقــش واســطه،
مالــی[= ]Financialهــم باشــند ،ناچــار بــه همنوایــی بــا ایــن اصــول بنیادیــن هســتند.
در بنیــان یــک کارخانــهی غولآســا و یــک واحــد روســتاییـ زراعــی نیــز ایــن اصــول
میبایســتی وجــود داشــته باشــند.
در مدرنیتـهی دموکراتیــک ،مالکیــت واحدهــای اقتصــادی اهمیتــش را از دســت داده و یــا
اهمیتــش در درجــهی دوم باقــی میمانــد .البتــه کــه مالکیــت ازآنِ اجتامعاتــی خواهــد
رف یــا] کاربســت اختیــاری متناســب بــا اصــول را پیشــه مناینــد .نــه مالکیــت
بــود که[ت ـ ّ
خانوادگــی و نــه مالکیــت دولتــی ،منیتواننــد پاســخگوی اقتصــاد مــدرن باشــند .مالکیــت
دولتــی و خانوادگــی کــه از هیرارشــی بهجــا ماندهانــد ،حتــی در مدرنیت ـهی کاپیتالیســتی
نیــز قــادر بــه تــداوم موجودیــت خویــش نیســتند .حتــی رشکتهــا نیــز بــه ســبب فشــار
واقعیــات اقتصــادی بهتدریــج تحــت مالکیــت مشــرک کارکنــان خویــش درمیآینــد .امــا
بــاز هــم نبایــد نُرمها[یــا هنجارهــا]ی مالکیــت را بــا خطــوط ُپررنــگ از همدیگــر جــدا
منــود .هامنگونــه کــه دو نظــام متــدن بهصــورت مختلــط و درهمتنیــده میزینــد،
نظامهــای مالکیتــی نیــز تــا مدتزمانــی طوالنــی درهمتنیدگــی خویــش را حفــظ خواهنــد
کــرد .هامنگونــه کــه مالکیــت خانوادگــی حتــی در مالکیــت جامعتی[یــا کمونت ـهای] نیــز
موجودیــت خویــش را حفــظ میمنایــد ،موجودیــت دولــت نیــز تأثیــر و ســهم خویــش را
تــداوم خواهــد بخشــید .مــورد مهــم ،بازبــودن ب ـهروی نُرمهــای منعطــف مالکیتــی اســت
کــه بتوانــد پاسخگوی[مســائل] محیطزیســت ،بیــکاری و تولیدکنندگــی باشــد .هــر کاربســت
رصفــی] کــه بــه موجودیــت ،آزادی ،صــاح و نیکــی و زیبایــی فرد خدمــت مناید،
اختیاری[یــا ت ّ
حتــی اگــر مالکیــت هــم باشــد ،ارزشــمند اســت .امــا بــا توجــه بــه اینکــه بــدون اجتــاع ،این
ارزش قابــل پیدایــش نیســت ،بازهــم حــل مســائل در بهینهتریــن حدومرزهــا صحیحتریــن
کار میباشــد .مدرنیت ـهی دموکراتیــک ،در موقعیتــی اســت کــه مالکیــت اجتامعمحور[یــا
کمونتـهای] را ـکــه در طــول تاریــخ هیچــگاه موجودیــت کمونــال خویــش را از دســت نــداده
اس ـتـ طــی رشایــط مــدرن مجــددا ً در بنیــان جامع ـهی اخالقــی و سیاســی جــای دهــد و
بدیــن ترتیــب بتوانــد نقــش تاریخــی خویــش را در ایــن خصــوص بــا موفقیــت ایفــا منایــد.
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اکولوژی ،

اکواقتصادسبز
رامین گارا

,,

در دورهای از اوایــل شــکلگیری کــره زمیــن مــا،
ســولفیدهیدروژن بســیار زیــاد بــود .گازی بدبو که
از تخممــرغ گندیــده متصاعــد میشــود ،هــان
ســولفیدهیدروژن اســت .پــس از میلیونهــا
ســال ،کــره زمیــن توانســت بــا ســازوکارهای
گســرده ســوخت و ســاز ،اکســیژن زیــادی تولیــد
و زمیــن را احاطــه کنــد .درســت در ایــن دوره
جانــداران بهویــژه انســان ،ارگانیســم تنفســی او
مطابــق استنشــاق اکســیژن تکامــل یافــت .تکامــل
یــا دگرشــد آنقــدر کنــد اســت و دورههــای ه ـزار
ســال و بیشــر را میطلبــد کــه هیــچ کــس را خــر
منیکنــد .بــه همیــن دلیــل اگــر صنعتگرایــی
ضــد اکولوژیــک امــروز بــا ایــن رسعــت تخریبــی
بــه پیــش بتــازد ،کســی چــه میدانــد کــه روزگاری
آنقــدر گازکربنیــک تولیــد شــود کــه بــر مقــدار
موجــود اکســیژن غلبــه کنــد؟!

,
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اکولــوژی (زیســتبوم) فقــط بــرای نجــات بــوم نیســت ،اساســا هــدف اصلــی نجــات بــوم و
جامعــه اســت .جامعــه کمونــی در ایــن حــوزه بایــد چگونــه علــم اکولــوژی را بــکار بنــدد؟ ســه
حــوزه ب ـرای زیس ـتبوم جامعــه خطرنــاک هســتند1 :ـ صنعــت ســود ـ رسمایــه انحصارگ ـرا2 .ـ
زراعــت صنعتــی رسمایهدارانــه بــا هــدف ســود بیشــر3 .ـ نظامیگــری بــا تکنولــوژی نظامــی
مرگبــار شــیمیایی ـ امتــی .زیس ـتبوم و زیس ـتجاندار دوگانــه مکمــل یکدیگرنــد .اگــر بگوئیــم
فقــط زیس ـتبوم در خطــر اســت ،تعبیــر مــا ناقــص خواهــد بــود ،زی ـرا بــا بــه خطــر افتــادن
زیســتبوم ،زیســت جانــداران حتــی انســان هــم بــه خطــر میافتــد .پــس محیطزیســت،
جانــداران و جامعهانســانی ســه قربانــی بــزرگ خواهنــد بــود.
وظیفــه کمونهــا ،مجالــس و کنگرههــای خلــق ،کاربســت علــم اکولــوژی در خــارج از البراتــوار
رسمایهدارانــه اســت .کمونهــا عامــان اصلــی تنظیــم هــر ســه حــوزه مذکــور هســتند.
در رسمایــهداری عامــل اصلــی تنظیــم هــر ســه حــوزه ،رسمایــهداران صنعتگــرا هســتند.
صنعتگرایــی بــا صنعــت تفــاوت ماهــوی دارد .صنعتگرایــی ،هــان گرایــش یــا ذهنیــت منفــی
رسمایـهدار ســود ـ انحصارگــر اســت .رسمایـهداری و کمونالیســم هــر دو از صنعــت بـرای پیشــرد
اهــداف خــود اســتفاده میکننــد ،امــا کاربســتهای رسمایهدارانــه ،صنعتگرایی(پرســتی)
و کاربســتهای کمونالیســم اکوصنعــت اســت .خــود صنعــت ذهنیــت ســه حــوزه متامیــز
«صنعــت کارخانـهای ،زراعــت آلــی و نظامیگــری» را تغذیــه میکنــد .تفــاوت در شــیوه کاربســت
کمونــی اســت .کمونهــا بایــد بــا توســل بــه شــیوه آنرتوپیهــای کوچــک قــدرت تخریبگــر هــر
ســه حــوزه را مهــار و اکوجامعــه بســازند .ایــن مــدل ،یــک اقتصــاد دارای برنامــه سوسیالیســتی
نیســت ،بلکــه متفــاوت اســت و دقیقــا مدلــی اســت کــه بــا برنامهریــزی مرکــزی و اقتصــاد
هدایتشــونده ارتباطــی نــدارد و جامعــه اخالقــی و سیاســی بومــی در مــورد آن تصمیــم گرفتــه و
اجرایــی میکننــد .لــذا در بومیبــودن خــود کمونهــا دارای ابتکارعمــل و آزادی عمــل هســتند؛
البتــه کوردیناســیونی کــه رشایــط ملــی ،منطقـهای و حتــی بیناملللــی را مدنظــر قـرار دهــد هــم
الزم اســت ،فقــط نبایــد انســیاتیو بومــی را از بومیــان ســلب کنــد .واحدهــا چــه تجــاری ،چــه
صنعتــی و چــه زراعــی باشــند ،حتــی اگــر بــه رشط ایفــای نقــش واســطهای و مالــی هــم باشــد،
ناچــار بــه همنوایــی بــا ایــن اصــول بنیادیــن هســتند .ایــن اصــول بـرای یــک کارخانــه غولآســا و
یــک واحــد روســتایی ـ زراعــی بصــورت یکســان قابــل شــمول اســت.
صنعت کارخانهای
صنعتگرایــی دلیــل اصلــی معضــل اکولوژیــک اســت .وقتــی رسمای ـهداری پیرشفــت اجتامعــی
را در قالــب صنعتگرایــی تعریــف و معنــای آن را بــه انح ـراف کشــاند ،بــاور غلــط اجتامعــی
بصــورت نســبی بــه آن نظــام ایجــاد شــد .در واقــع آن بــاور ،توهــم قبــول صنعتگرایــی
رسمایهدارانــه بعنــوان خــود صنعــت اســت .معضــل اکولوژیــک و معضــل صنعتگرایــی را جامعــه

بــه وجــود نیــاورده ،رسمایـهداری بانــی آن اســت .صنعتگرایــی یــک ایدئولــوژی و لــذا دســتگاه
انحصارگــری اســت .اکولــوژی کمونــال بــا «کاربســت اش ـراکی ـ عمومــی» علیــه «کاربســت
انحصــاری» رسمایــهداری مبــارزه میکنــد .صنعتگرایــی دارای خصلــت ایدئولوژیــک،
ملیتاریســتی و طبقاتــی اســت ،امــا اکوصنعــت کمونالــی از ویژگیهــای میلیتاریســتی و
طبقاتــی رهایــی یافتــه و ایدئولــوژی جامعــه اکولوژیــک ـ دموکراتیــک اســت .صنعتگرایــی
تحــت مالکیــت قطعــی رسمایــه اســت و هــدف آن تولیــد انبــوه و ارزان بــه قیمــت نابــودی
اکوجامعــه اســت .در نهایــت نابودیهــا ،خــود نیــز نابــود میگــردد.
صنعتگرایــی زراعــت را نابــود ،ولــی کمونالیســم آن را احیــا میمنایــد .صنعتگرایــی بخاطــر
نابــودی خــاک ،یــک ضدانقــاب علیــه انقــاب زراعــی و انقــاب صنعتــی اســت؛ همچنیــن
در قالــب تضادهــای طبقاتــی ،اتنیکــی ،ملــی و ایدئولوژیکــی بــروز میکنــد .بُعــد جامعــه
صنعتــی اکولوژیــک یکــی از ابعــاد اساســی مدرنیتــه دموکراتیــک اســت و کمونهــا موظــف بــه
اجراییکــردن آن هســتند .کمونهــا بــا کنــارزدن اقتصــاد سیاســی رسمایـهداری اینــکار را خواهند
کــرد .کمونهــا بایــد مرشوعیــت ایدئولوژیــک ،پوشــش قانونــی و تکیهگاههــای قدرمتنــد
چندجانبــه رسمایـهداری صنعتــی را افشــا و کنــار بزننــد .اکواقتصــاد در حــوزه صنعــت و تولیــد
فقــط ارزش کاربــردی و تبادلــی کاال را اســاس کار ق ـرار میدهــد .صنعتگرایــی رسمای ـهداری
بــه دنبــال اضافــه تولیــد و کــری تولیــد جهــت تنظیــم بــازار اســت ولــی اکوصنعــت بــه هر دو
مــورد معنــا منیدهــد ،زیـرا 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 ب ـرای پیشــرد روســتا ـ زراعــت و
شــهر بــدون صنعتگرایــی اســت.
در کنفرانــس محیطزیســت در پاریــس رسان بیــش از  150دولــت رسمای ـهداری در  30نوامــر
 2015دور هــم جمــع شــدند و ســخرنانیهای پرطمطــراق و صــدور آفیشهــای پرفریــب،
بزرگرتیــن دروغهــا را در لفــاف تصمیــم بـرای مقابلــه با گرمایش زمیــن ،اوج زشــتی آن کنفرانس
شــد .بیانیــه پنــل بینادولتــی متخصصــان اقلیمــی ســازمان ملــل در اکتــر  2018دولتهــا را بــه
انتقــاد گرفــت و در آن آمــد «مــا آخریــن نســلی از بــر هســتیم کــه توانایــی مقابلــه بــا تغیرات
اقلیمــی ناشــی از گرمایــش زمیــن را داریــم» .اجــاس اقلیمــی  2018در کاتویــچ لهســتان قـرار
بــود پاســخی بــه اضطراریبــودن هشــدار متخصصــان باشــد امــا تنهــا بــه تعهــدی بـرای اجـرای
اهــداف اقلیمــی معاهــده پاریــس ختــم شــد درحالــی کــه گ ـزارش ســازمانملل ناکافیبــودن
آن معاهــده را خاطرنشــان ســاخته اســت .دولتهــا در لهســتان در برابــر علــم و اخــاق
ایســتادند .واقعیــت ایــن اســت کــه ایـران جــزو ده کشــور اول در جهــان از نظــر تولیــد گازهــای
گلخانـهای میباشــد .بـرای اینکــه اثبــات کنیــم رسمایـهداری و صنعتگرایــی آن عامــل گرمایــش
محیطزیســت و افزایــش گازکربنیــک اســت ،بــه مثالــی اشــاره میکنیــم :فقــط در ســال 2008
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FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

بخاطــر بحــران رسمایــه بــود کــه فعالیــت کارخانههــای غولپیکــر کــم و گازکربنیــک موجــود در
امتســفر کاهــش یافــت ولــی پــس از پایــان بح ـران ،مجــددا افزایــش پیــدا کــرده اســت .افزایــش دو
درج ـهای گرمایــش بودج ـهای هنگفــت ب ـرای مقابلــه میخواهــد .تنهــا راه ،کاهــش و پایــان اســتفاده
از ســوختهای فســیلی اســت ،پــس جامعــه کمونــال بایــد ایــن را در برنامــه خــود ق ـرار دهــد .اگــر
گرمایــش بــه  4درجــه برســد فاجعهبــار خواهــد شــد .آبشــدن یخهــای قطبــی باعــث ســیل ،طوفــان،
فاجعــه جــوی و دریایــی و زیرآبرفــن مناطقــی از جهــان خواهــد شــد ،لــذا بیــاری ،فقــر و مرگومیــر
بشــدت افزایــش خواهــد یافــت .دریاچههــای جهــان بــه می ـزان  0.34درجــه ســانتیگراد در  25ســال
گذشــته گرمتــر شــدهاند کــه ایــن رسعــت بیشــر از رسعــت گرمشــدن امتســفر اســت .ایــن فاجعــه
بخاطــر تغیــرات ناشــی از نــوع اســتفاده از انــرژی در  200ســال عمــر صنعتگرایــی رسمایــهداری
اســت .ایــن نظــام از انرژیهــای فســیلی(نفت ،گاز و ذغالســنگ) بشــدت اســتفاده کــرد تــا ســود
ـ رسمایــه و قدرتــش را افزایــش دهــد .اکوصنعــت بایــد بــه سیســتم جایگزیــن سیســتم رسمای ـهداری
مبــدل شــود .بایــد فنــاوری انــرژی پــاک ب ـرای جایگزینــی انرژیهــای فســیلی را پیرشفــت دهــد و تــا
مدتزمانــی کــه فســیلیها از دور خــارج شــوند ،مــوازی بــا آن عمــل کنــد ،امــا بایــد می ـزان مــرف
انــرژی را هــم کنــرل کنــد تــا پیامــد تخریبــی نداشــته باشــد .هرچنــد هزینــه تولیــد انــرژی فســیلی کــم
اســت و رقابــت را بـرای رسمایـهداری آســان میکنــد ،امــا اکوصنعــت بایــد بــا پیشــرد فنــاوری مناســب
بــه هــر قیمتــی کــه شــده موفقیــت حاصــل کنــد .کمونهــا بایــد بصــورت بومــی صنایــع ذخیــره انــرژی
خورشــیدی و بــادی را در برنامــه خــود بگنجاننــد .البتــه بایــد فکــری بـرای ســلولهای آفتابگیــر بکنــد
کــه بـرای ســاخت آنهــا از فلـزات مــری ماننــد مــس ،ایندیــم ،گالیــم و ســلنیم اســتفاده میشــود .مهــم
ایــن اســت کــه کمــون ،هزینهبــری را بــه معضلــی بـرای خــود تبدیــل نکنــد .مســئله فقــط اســتفاده از
انــرژی جایگزیــن نیســت ،کل رشــد اقتصــادی ســیریناپذیر جهــان اصلیتریــن معضــل اســت .تنهــا رشــد
بــر حســب نیازهــا بــا جمعیــت آنرتوپیــک کوچــک و کارخانههــای پــاک ممکــن میگــردد و ایــن کار
دور از خصلــت رسمایـهداری اســت پــس بایــد کمونالیســم آن را عملــی کنــد .توقــف کارخانــه آالینــده،
یــک امــر ناچــاری ب ـرای حفــظ بقــای برشیــت اســت .کارخانههــا گازهــای گلخان ـهای را بــا افزایــش
میلیــاردی جمعیــت بــه حــد انفجــار خواهندرســاند.
مبارزات عملی کمونالیسم علیه موارد فاجعهبار زیر و رفع آنها است:
1ـ تغی ـرات آبوهوایــی2 .ـ کاهــش و نابــودی حیوانــات و گیاهــان و جنگلهــای زمیــن3 .ـ گســرش
چرخههــای تخریبکننــده ازت ،فســفر ،مــواد و عنــارص جدیــد4 .ـ اسیدیشــدن آب ،هــوا و خــاک5 .ـ
تهیشــدن خاکهــای کشــاورزی از مــواد غذایــی6 .ـ کاهــش روبــه افزایــش آب رشب زمیــن7 .ـ مــرف
روبــه افزایــش آفتکشهــا8 .ـ مــرف روبـ ه گســرش مــواد شــیمیایی9 .ـ گســرش فلـزات ســنگین در
محیطزیســت10 .ـ گســرش جنگهــا و تخریبــات محیطزیســتی آنهــا11 .ـ افزایــش دمــای زمیــن و
اثـرات مخــرب زیسـتمحیطی آن12 .ـ تغیـرات ژنتیکــی در گیاهــان مبنظــور بــارآوری کار13 .ـ افزایــش
و گســرش روزافــزون اپیدمیهــا ،رسطانهــا ،آلرژیهــا و ام ـراض مشــکوک14 .ـ افزایــش آلودگیهــای

هــوا و گســرش ریزگردهــا15 .ـ اســتفاده بیــش از حــد از بــرق و داغشــدن زمیــن16 .ـ سدســازیها و
نابــودی مناطــق ســبز و ســفرههای زیرزمینــی 17.ـ افزایــش زبالههــای فضایــی و امتــی.
نشســت کپنهــاگ در ســال  2014بــا رشکــت دانشــمندان فــار غ از دولتهــای رسمایـهدار ،هشــدارهای
الزم را در مــورد فجایــع مزبــور داد .پــس کمونالیســم بایــد مقــدار گازهــای کربنیــک ناشــی از ترافیــک،
کارخانجــات و نابــودی جنگلهــا (گازکربنیــک را جــذب میکننــد) را بــا نظــارت بــر آنهــا کاهــش
دهــد .گازکربنیــک در ســال  2006بــه میـزان  30.7تُــن بــود کــه در ســال  2014بــه بیــش از  39میلیــارد
تــن رســید .بــا وجــودی کــه ایــن گاز فقــط  0.058درصــد از جــو زمیــن را تشــکیل میدهــد ولــی
تأثیــرات آن بســیار زیــاد اســت .یکــی از تغیــرات مهلــک آن حلشــدن در آب دریاهــا و تشــکیل
اســیدکربنیک اســت .گازکربنیــک فقــط یکــی از گازهــای گلخان ـهای اســت و  9گاز دیگــر کارخان ـهای
متصاعــد میشــوند و تأثی ـرات مخــرب دارنــد .اگــر در ســطح جهــان ،رسمای ـهداری کارخان ـهای مهــار
نشــود ،گرمایــش زمیــن مهارناشــده همیشــگی خواهــد شــد .وعدهوعیــد دولتهــا همــه مشــتی دروغ
اســت .اکوصنعــت ناچــار اســت سیســتم کارخانـهای محــدود ولــی پــاک و غیرآالینــده را راهانــدازی کند.
کارخانجــات تولیــدی نظــام رسمایــه چــه زیانهایــی بــه بــدن انســان و خــاک میرســانند؟ یکــی از
عنــارص زیانبــار جیــوه اســت .ایــن عنــر ســمی ،رسطــا نزا و مخــرب اعصــاب اســت .طــی  150ســال
گذشــته ایــن ســم در محیطزیســت چنــد برابــر شــده اســت .در خــون انســان موجــب کاهــش رشــد
جنیــن و میـزان هــوش نسـلهای جدیــد میگــردد .کارخانجــات تولیــد مــواد شــیمیایی عامــل افزایــش
جیــوه و رســیدن آن بــه دریاهــا و لــذا ماهیهــا و ســپس انســان هســتند .فلـزات بطــور کلــی و فلـزات
ســنگین بخصــوص دارای ســاختامن مولکولــی پابرجــا هســتند و اکـرا در چربیهــا حــل میشــوند ،لــذا
در طبیعــت و بــدن روی هــم انباشــت میشــوند و طــی مدتــی مدیــد بــه تأثیـرات مخــرب خــود ادامــه
میدهنــد .فل ـزات ســنگین کــه در طبیعــت بطــور حفاظــت شــده در پوســتهها و الیههــای ســنگیی
بــه شــکل ترکیبــات پابرجــا طــی میلیونهــا ســال وجــود داشــتهاند ،بــا اســتخراج معــادن از حفاظــت
طبیعــی خــارج میگردنــد .ایــن مــواد بــه شــکل آزاد همچــون رسب در نفــت و بنزیــن ،جیــوه در
ذغالســنگ و اســتخراج طــا ،مــس خالــص در انــواع رنگهــا ،کدمیــم خالــص در باطریهــا ،آرســنیک
در فلـزات ذوبشــده و عنــارص دیگــر بــه چرخــش درمیآینــد و از آنجــا کــه هیـچگاه ضایــع منیشــوند
و از بیــن منیرونــد در طبیعــت پراکنــده شــده و از راه فضــوالت کارخانجــات وارد رودخانههــا،
دریاچههــا و آبهــای زیرزمینــی میگردنــد .بســیاری از فل ـزات ســنگین بــا مــواد شــیمیایی پراکنــده،
در طبیعــت ترکیبــات بســیار خطرناکــی تولیــد کرده(نظیــر متیــل جیــوه) و بیامریهــا و ضایعــات
زیسـتمحیطی بیــش از آنچــه فلـزات خالــص انجــام میدهنــد ،بــه دنبــال میآورنــد .هیــچ دولــت و
ســازمانی روی انســان آزمایــش انجــام منیدهنــد مگــر در مــوارد نــادر کــه مــرگ تعــدادی قابــل توجــه را
موجــب شــده باشــند .دولتهــا تأثیـرات مخــرب مــواد شــیمیایی و فلـزات ســنگین را پنهــان میکننــد
تــا بــه ســود بیشــر و دهشــتناک برســند .رسمای ـهداری هــر ثانیــه خطــر نابــودی انســان و طبیعــت را
افزایــش میدهــد .ذغالســنگ و معــادن طــا در جهــان مقــدار جیــوه را افزایــش میدهنــد .بــا بخــار
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جیــوه از آمالــگام طال(مخلــوط طــا و جیــوه) طــا بدســت میآیــد .جنایــت رسمایــه در رسارس جهــان
اینگونــه ادامــه دارد .از تکنیــک جیــوه و ســیانید کــه فوقالعــاده خطرنــاک هســتند ،بـرای اســتخراج طال
در جهــان اســتفاده میشــود کــه آســان و ارزان اســت .طــا همــواره همـراه ســایر فلـزات ســنگین نظیــر
کدمیــم ،روی ،آرســنیک و جیــوه اســت کــه فاضــاب معدنــی و کارخانـهای آن محیطزیســت را آلــوده
میکنــد .جیــوه از منبــع انــرژی ذغالســنگ ،نفــت و اســتخراج طــا بــه جــو زمیــن مـیرود و بارانهــا
آن را بــه زمیــن بازمیگرداننــد .ســپس در دریــا متیــل جیــوه تولیــد میشــود کــه خطرناکتریــن اســت.
از طریــق موجوداتــی از قبیــل ماهــی و غیــره وارد زنجیــره غذایــی مــا میشــود.
رسب نیــز از تجزیــه رادیوآکتیــوی اورانیــوم بــه وجــود میآیــد و در اثــر تجزیــه رادیوآکتیــو بــه جیــوه
تبدیــل میگــردد .ایــن عنــر در پــی اســتخراج در معــدن بعنــوان مــاده اولیــه کارخان ـهای آلیاژهــا،
رنگهــا ،پوشــش ضدزنــگ ،لولــه آب ،باطــری و مهــات اســت .رسب ماننــد جیــوه در بــدن انباشــت
و موجــب عــوارض سلســله اعصــاب و مغــز بویــژه در کــودکان و جنیــن میگــردد .ام ـراض کلیــوی و
افزایــش فشــارخون بزرگســاالن را هــم بــه دنبــال دارد .رسب بــدن از طریــق غــذا و میوهجــات و غــات،
شــکر و شــیرینیجات حاصــل میشــود .بــه راههــای گوناگــون وارد بــدن میگــردد و متامــی اعضــای
بــدن از ســطح مولکــول تــا ســلول و بافتهــا را ســمی میکنــد .جــای کلســیم را در مولکولهــای بــدن
اشــغال میمنایــد و علیــه پروتئینهــا میجنگــد .کاهــش هــوش ،گلبولهــای قرمــز ،قــدرت شــنوایی
و اسکلتســازی در کــودکان از نتایــج مخــرب آن اســت .رسب در باطریهــا ،کامپیوتــر ،رنگهــا،
رسامیــک ،جواهــرات و اشــیای زینتــی اســتفاده میشــود .تولیــد باطــری ،کارد و جادههــا ،پلهــا،
الستیکســازی ،تولیــد پالســتیک ،فــوالد ،جوشــکاری ،جمعکننــدگان و ســوزانندگان زبالــه ،سیســتمهای
رسدکننــده ،تولیــد رسامیــک ،لحیـمکاری ،معــدن و نفــت و گازوئیــل آســیبهای فراوانــی بــه کارگـران
میرســانند .کارخانجــات بــا فاضالبهــای خــود آبهــا و طبیعــت را آلــوده بــه رسب میکننــد .ه ـزاران
منطقــه در جهــان بــه خاطــر کارخانجــات رسب رسطــا نزا بــه مناطــق ارواح مبــدل شــدهاند.
کدمیــم نیــز فلــزی ســنگین اســت کــه از طریــق تولیــد کارخانــهای وارد گــردش در محیطزیســت
و بخصــوص کشــاورزی میشــود .غــات و ســیبزمینی مهمتریــن منبــع جــذب ایــن عنــر بــرای
بــدن انســان هســتند و کلیــه و جگــر را تخریــب و سیســتم جنســی ،دفــاع بــدن را مختــل میکنــد
و رسطا نزاســت .کدمیــم براحتــی بــا دیگــر مولکولهــای شــیمیایی ترکیبشــده و ترکیبــات بســیار
ســمیتر ایجــاد میکنــد .بــه همیــن دلیــل میتوانــد در آب ،هــوا ،خــاک ،رســوبات و موادغذایــی یافــت
شــود .تولیــدات معدنــی ،ذوب فلــز و اســتخراج نفــت منابــع افزایشدهنــده کدمیــم در محیطزیســت
هســتند .رسمای ـهداری در کودهــای شــیمیایی بخاطــر هزینهبــری حــارض بــه زدودن کدمیــم نیســت و
مـزارع برنــج و ســیبزمینی آن را جــذب و جنایــت رسمایــه تکمیــل میشــود .کارخانجــات رسمایـهداری
فاضالبهــای خــود را بیرحامنــه بــه رودخانههــا و دریاهــا میریزنــد و ککشــان هــم منیگــزد .ایــن
در حالــی اســت کــه ســاالنه میلیونهــا نفــر دچــار مــرگ ناشــی از ایــن ســم میگردنــد.
آرســنیک هــم ســمی اســت کــه جــدا از اینکــه از طریــق آتشفشــانها منتــر میشــود ،عمدتــا از

طریــق اســتخراج معــادن ،کارخانجــات ذوبآهــن ،ســوختهای فســیلی ،مــواد دفــع آفــات نباتــی ،مــواد
رش ـددهنده گیاهــان و مــواد نگهدارنــده چــوب در محیطزیســت و غــذای انســان منتــر میشــود.
نــوع ترکیبــات کانــی آرســنیک خطرناکتریــن مــواد ســمی داخــل موادغذایــی بــه شــار میرونــد کــه
از قــرن  18افزایــش یافتــه اســت .کمیتــه تخصصــی ســازمان بهداشــت جهانــی اعــام کــرده کــه برنــج
و غذاهــای دریایــی بیشــرین آرســنیک را دارنــد .ســپس نوشــیدنیها ،غــات ،ســبزیجات ،میوهجــات
و گوشــت در درجــات بعــدی قرارمیگیرنــد .قریــب چهــارده مــرض ناشــی از وجــود آرســنیک و رسب
در ارگانهــای بــدن انســان هســتند .ایــن مــاده هامننــد کدمیــم و رسب بــر اثــر ترکیــب بــا «دیانای»
بــدن ،عــوارض وخیــم ژنتیکــی را بــه دنبــال مــیآورد .تغیــرات سیســتم عصبــی ،سفتشــدن الیــه
پوســت(میخچه) ،تغیـرات رنــگ پوســت ،رسطــان ریــه ،مثانــه و کلیــه ،بدشــدن گــردش خــون در پوســت
از جملــه عــوارض آرســنیک هســتند .تاکنــون صدمیلیــون کارگــر  9کشــور جهــان قربانــی آن شــدهاند.
 25کارخانــه در جنــوب آمریــکا گازهــای آرســنیکدار بــه هــوا میفرســتند .کارخانههــای تولیــد انــرژی،
تولیــد مــس ،پاالیشــگاهها و تولیــد شیشــه بیشــر از همــه آالینــده هســتند.
نیــکل یکــی از مــواد خامــی اســت کــه در تولیــد کاالهــای مختلــف از جملــه آلیاژها(فــوالد) ،ســاختامن
کشــتی ،هواپیــا ،تولیــد باطــری ،کاتالیزاتــور اتومبیــل و کاالهــای الکرتونیک(کامپیوتــر ،موبایــل و
البتــاب) بــکار مــیرود .انســانها بویــژه کارگرانــی کــه مســتقیام بــا ایــن عنــر کار میکننــد از
طریــق تنفــس ،غــذا ،آب و متاسبدنــی دچــار رسطــان ،حساســیت(آلرژی و آســم) میشــوند .اســتفاده
از وســایل آشــپزی ماننــد چاقــو ،قابلمــه ،آب لولهکشــی مانــده در لولههــا ،وســایل الکرتونیــک نیــز
مقــدار نیــکل را بــاال میبرنــد .شــکالت ،میوهجــات خشــک ،مــواد آرایــش و خشــکبار همـراه بــا ظــرف
اســتیل وســایلی نظیــر کلیــد ،ســکه پــول ،دســتگیره در ،دکمــه لبــاس ،جواه ـرات و موبایــل کــه مــورد
متــاس دامئــی هســتند حــاوی نیکلنــد .ایــن مــاده در دهههــای صنعتــی اخیــر افزایــش تولیــد داشــته
اســت .ســاالنه ه ـزاران تُــن فاضــاب کارخان ـهای بــه آبهــای جــاری رسازیــر میشــود .ایــن مــاده در
بســیاری دریاچههــا آبزیــان را نابــود کــرده اســت .نیــکل هــم ماننــد ســایر فل ـزات ســنگین در هــوا
منتــر میشــود و بــاران آن را بــه خــاک بازمیگردانــد و انباشــته میشــود.
آلومینیــم یکــی از عنــارص معمولــی اســت کــه  8درصــد زمیــن را پوشــانده اســت کــه در پروســه تولیــد
بســیاری کاالهــا نظیــر موادغذایــی ،دارو و متیزکــردن آب بــکار مــیرود و بــه همیــن دلیــل در آب
نوشــیدنی و غذاهــا بــه وفــور یافــت میشــود .در غــات آمــاده ،تهیــه آبجــو ،نــان و بســتنی نیــز مــورد
اســتفاده قرارمیگیــرد .تأثی ـرات مخــرب عصبــی و جنســی از عواقــب آن اســت .کارخانجــات تولیــدی
نظــام رسمایــه در تولیــدات خــود از ایــن مــاده اســتفاده میکننــد و در قــرون اخیــر بــه حــد دهشــتناک
رســیده اســت .آلومینیــم در بــدن بــا کلســیم رقابــت میکنــد بــه همیــن دلیــل افزایــش آن در بــدن
پوکــی اســتخوان را بــه دنبــال دارد .همچنیــن افزایــش آن باعــث تغیراتــی در عمــل جــداره حفاظــت
مغــز میگــردد .جــذب ایــن فلــز از طریــق غذاهــای اســیدی همـراه بــا رسکــه و شــکر باعــث انباشــت
بیشــر آن در بــدن شــده و تخریبــات سیســتم عصبــی و اســتخوان را بــه همـراه دارد .همچنیــن باعــث

19

سالسوم شامرهی هشتم  /اردیبهشت ماه 1397

مل.کمدانور
ب..نک
20

نرشیهیاجتامعی،فرهنگیوسیاسی
KODAR
جامـعهیدموکراتیکوآزادشـرقکوردســتان

FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

تغیراتــی در هورمــون زنانــه گردیــده و منجــر بــه رسطــان ســینه میشــود .پژوهشــگران در
ادامــه تحقیقــات امراضــی نظیــر ناراحتــی مجــاری ادراری ،امـراض پوســتی ،گرفتگــی عضــات
معــده ،اســهال ،خســتگی ،فراموشــی و پیــری زودرس را در رابطــه بــا آلومینیــم و ترکیبــات
آن یافتنــد .هنگامــی کــه وارد بــدن میشــود در بافتهــای عصبــی ،مغــز ،اســتخوان ،جگــر،
قلــب ،طحــال و ماهیچههــا انباشــت میگــردد .از طریــق بارانهــا بــه دریــا ریختــه و باعــث
عــوارض تنفســی در ماهیهــا میشــود .موجــب کاهــش فســفر خــاک هــم میگــردد.
شــاید چپگرایــان کالســیک ادعــا کننــد کــه رسمای ـهدار ،بــورژوازی و کارگــر مــزدور چشــم
بــروی جنایــات ضدانســانی و ضدمحیطزیســتی میبندنــد ،ایــن ادعــا درســت اســت ،امــا ایــن
فقــط کارگـران میلیونــی نیســتند کــه قربانــی ایــن جنایــات ســود و رسمایه هســتند ،بلکه نســل
بــر تهدیــد میشــود و گذشــته از آن ،اصــل اساســی ،دولــت اســت تــا پدیــده دولــت نابــود
نشــود ،حــذف رسمایــهداری و رسمایــهدار غیرممکــن اســت .رشــد اقتصــادی متــوازن دروغ
بــزرگ دولتهاســت و ســازمان ملــل بــه مــادر دولتهــای رسمایـهداری مبــدل گشــته اســت.
رشــد پایــدار جهانــی رسمایـهداری فقــط نابــودی اســت و هیــچ.
زراعت آلی
کشــاورزی صنعتــی رسمایـهداری نقــش اصلــی را در تخریــب محیطزیســت دارد :تولیــد ســموم
گیاهــی ،تهیکــردن خــاک از مــواد الزم جهــت افزایــش ســود و عرضــه کاالهــای کــمارزش
کشــاورزی بــه جامعــه ،افزایــش افزودههــا و مکملهــای غذایــی در تــاش پرکــردن جــای
خالــی ایــن مــواد و باالخــره افزودههــای تکنیکــی نگهدارنــده بــه غذاهــای آمــاده در راســتای
افزایــش طــول عمــر و آذینکــردن کاالهــا بـرای افزایــش هرچــه بیشــر فــروش آنهــا .در رسارس
جهــان  90درصــد مــواد خوراکــی از ناحیــه کشــاورزی رسمایهدارانــه و بقیــه از فرآوردههــای
دریایــی تهیــه میشــود .رسمای ـهداری ب ـرای یافــن گاز تــا عمــق  4ه ـزار مــری کــره خاکــی
مـیرود و از زمیــن ،معــادن ،دریاهــا و منابــع نفــت و گاز بـرای اســتثامر روزافــزون اســتفاده
میکنــد .ادعــای کشــت «طبیعــی» و «آلــی» از ســوی رسمای ـهداری یــک دروغ بــزرگ اســت.
کشــت آلــی فقــط بـرای تولیــد کاالهــای ارگانیــک و تراریخته(دســتگاری ژنتیکــی) و چاپیــدن
ســود بیشــر اســت .زراعــت محصــوالت تراریختــه ،زراعــت مولکولــی اســت .محصــوالت
تراریختــه موجــب افزایــش رسطــان حتــی در ســنین پائیــن میشــود و تأثی ـرات آن درازمــدت
اســت .بخــش اعظــم محصــوالت دستکاریشــده ژنتیکــی ب ـرای تولیــد ســوختهای زیســتی
ماننــد بیواتانــول و بیودیــزل مــورد اســتفاده قـرار میگیــرد و باقیامنــده ایــن محصــوالت بـرای
مصــارف خــوراک دام اســت .تراریختههــا موجــب بیامریهــای جدیــد بویــژه آســیب اعضــا
در نس ـلهای آینــده بــر اســت .تأثی ـرات منفــی بیــن نســلی در درازمــدت دارد 80 .درصــد
محصــوالت تراریختــه آلــوده بــه علفکــش گالیفوســیت اســت ایــن ســم متابولیســم بــدن را

دچــار اخــال میکنــد .رسمای ـهداری ب ـرای حفــظ کاال و افزایــش طــول عمــر جهــت فــروش،
از آفــات نباتــی و مــواد شــیمیایی نگهدارنــده اســتفاده میکنــد .بــرای رهایــی از متامــی
اینهــا اولیــن گامــی کــه از ســوی کمونالیســم برداشــته شــود ،حــذف ســموم و مــواد شــیمیایی
نیســت ،بلکــه حــذف ســود و انباشــت رسمایــه و قــدرت اســت.
تکنیــک آت ـشزدن جنــگل در زمینهــای کشــاورزی جهــت افزایــش بــارآوری خــاک در کنــار
رودهــای بــزرگ نیــل ،دجلــه و فــرات ،گنــگ و رودزرد از  1000ســال ق.م تــا  1800ب.م
بــر اســاس روشــی متفــاوت بــود .تکنیــک اســتفاده از کــود حیوانــی بهینــه بــود .یکــی از
تکنیکهــای افزایــش ازت خــاک ،اســتفاده پریــودی از کاشــت بنشــنها ،شــبدر و یونجــه
بــود .ایــن ســه تکنیــک ،ســنتی و اکولوژیــک هســتند ،امــا تکنیــک خــاص رسمایــهداری
نابودگــر اســت ،زی ـرا تکنیــک تولیــد کودهــای حــاوی امــاح کانی(کودشــیمیایی) اســت کــه
از ســال  1900میــادی تاکنــون رواج یافتــه اســت .ایــن کــود در ســال  1840بــه وســیله یــک
شــیمیدان آملانــی کشــف شــد .او بــه دنبــال رشــد گیــاه بــا مــواد کانــی افزاینــده بــه آب
بدوننیــاز بــه خــاک بــود .هــر ســه تکنیــک ســنتی مقــداری از مــواد الزم و ازدس ـترفته را
بــه خــاک برمیگرداننــد و مــر نیســتند ،کــود حیوانــی از کودهــای کـمرضر اســت .گیاهــان
و زمیــن کشــاورزی بــه دو دســته مــواد کانــی نیــاز دارنــد :امــاح ماکــرو کــه فســفر ،ازت یــا
نیــروژن ،پتاســیم یــا کالیــم ،کلســیم ،ســدیم یــا ناتریــم هســتند .امــاح میکــرو کــه شــامل
فلــور ،مــس ،ســلنیم ،منگنــز ،یــد ،مولیبــدن و کــروم میباشــند .کودهــای شــیمیایی همــه
اینهــا را دربرندارنــد زیـرا هزینهبرنــد و رسمایـهداری فقــط بــه دنبــال تولیــد انبــوه اســت نــه
تقویــت کامــل خــاک .تولیــد کــود شــیمیایی ،دســتکاری آبهــای جــاری تخریــب محیطزیســت
را دوچنــدان کــرده اســت .کارخانههــا از تولیــد تــا بســتهبندی و توزیــع ،در متامــی مراحــل
دخالــت داشــته و ســموم و ابزارهــای زبال ـ هزا را تولیــد میکننــد .مســلام اســتفاده صحیــح و
بجــا از ماشــینآالت کشــاورزی ،عــدم دســتکاری ژنتیکــی ،اســتفاده درســت از منابــع آبــی و
حــذف مــواد شــیمیایی و ســموم کشــاورزی بایــد در اولویــت برنامههــای کمونهــا باشــد.
هــر ســاله نیــاز جهانــی بــه محصــوالت کشــاورزی دو درصــد اســت در حالــی کــه افزایــش
تولیــد فقــط یــک درصــد اســت و حــدود  15درصــد کل زمینهــا در جهــان در ســالهای اخیــر
زیــر کشــت رفتهانــد کــه نشــان میدهــد برعکــس ادعاهــا ،رسمایـهداری موفــق بــه افزایــش
بــارآوری نشــده اســت و در مقایســه بــا کشــاورزی ســنتی کاهــش بهــرهوری کار داشــته اســت.
یــک امــر قطعــی ایــن اســت کــه مــواد شــیمیایی و ســموم محصــول رسمای ـهداری کمبــود
مــواد کانــی خــاک را جـران نکــرده و قــادر بــه آن هــم نیســت ،پــس فقــط محیطزیســت را
تخریــب میکنــد .کمونالیســم ب ـرای ج ـران بایــد از رسمایهگذاریهــای بــزرگ رسمایهدارانــه
جلوگیــری کنــد تــا خــاک مرغوبیــت خــود را بازیابــد .رسمایـهداری محصولــی تولیــد منیکنــد
کــه ســامتی انســان را افزایــش دهــد ،حتــی بیــار یزا هــم هســت .کمونالیســم بــه ایــن خاطر
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بایــد سدســازی را ممنــوع کنــد چــون آبهــای جــاری مــواد کانــی را از کوههــا شســته و بــا
جریــان رودهــا بــه زمینههــای مناطــق میرســانند لــذا محصــوالت محتــوای کامــل خواهنــد
داشــت .کودهــای حیوانــی و فضــوالت انســانی هــم میتوانــد بــه مرغوبیــت خــاک کمــک
کنــد .ب ـرای مرغوبســاخنت خــاک بــا مــواد شــیمیایی ،رسمای ـهداری مجبــور اســت  60مــاده
کانــی را بــه زمیــن بازگردانــد ولــی بـرای آنکــه ایــن مــواد بــا مــواد شــیمیایی خــاک جاافتــاده
و گیــاه آن را جــذب کنــد ،حــدود  5الــی  10ســال زمــان نیــاز هســت ،امــا رسمایــهداری
ایــن را بــه نفــع خــود منیدانــد .کاالهــای حاصــل از کشــت آلــی اصــا از محتــوای غذایــی
بهــر ،درصــد بــاالی ویتامینهــا ،امــاح و آنتیاکســیدانها برخــوردار نیســتند .تحقیقــات
نشــان داده کــه پروتئیــن و نی ـرات بیشــر در محصــوالت کشــاورزی ســنتی وجــود دارد .در
روش ســنتی ازت و آب بیشــر بــکار مــیرود ولــی در کشــت آلــی ،فســفات و آب کمــر.
فســفات بیشــر بخاطــر تراکــم گیاهــی کمــر در واحــد کشــت و جــذب نور بیشــر از خورشــید
توســط گیــاه اســت کــه اختــاف بــارآوری را موجــب میشــود .علــت آب کمــر در کشــت
آلــی ،ســلولهای کوچکتــر محصــوالت ایــن کشــت اســت .محصــوالت کشــت ســنتی بــه
علــت باالبــودن نی ـرات شــکلگیری چربیهــا ،ویتامی ـ ن  Aو کاروتنهــا را ســبب میشــود.
کاروتنهــا سیســتم دفاعــی گیــاه و در نتیجــه بــدن انســان را تقویــت میکننــد ،زی ـرا ایــن
مــواد آنتیاکســیدان هســتند .رسمایـهداری بــا کاربــرد کــود شــیمیایی و سمپاشــی محصــوالت
کشــاوزی در کنــار تأثی ـرات آالینــده کارخان ـهای کــه موجــب بارانهــای اســیدی میشــود و
نیــز محصــوالت کشــاورزی آن کــه موجــب جایگزینــی فلـزات ســنگین مخــرب بــا مــواد کانــی
مــورد احتیــاج بــدن میشــود ،تغیـرات ژنتیکــی در بذرهــا را هــم انجــام میدهــد کــه نقــش
آن را ویرانگــر میســازد .اتحــاد کشــاورزی آلــی و صنعتگرایــی کارخان ـهای رسمای ـهداری از
دیربــاز زیس ـتبوم را دچــار احتضــار مــرگ ســاختهاند .عواملــی ماننــد افزایــش علفهــای
هــرز ،افزایــش تولیــد مــواد غذایــی حیوانــی ،اصــاح نــژاد و افزایــش گیاهــان بــا سیســتم
دفاعــی باالتــر در مقابــل ح ـرات ،قارچهــا و موجــودات ریــز و باالخــره گســرش کمــی و
کیفــی ســموم کشــاورزی در کلیــت خود(نس ـلهای جدیــد ســموم گیاهــی خلــق میکننــد)
همــه پی ـشرشط الزم ب ـرای رسمای ـهداری جهــت ایجــاد ارزش افــزوده هســتند .محصــوالت
کشــت آلــی دربردارنــده آفــت گیاهــی هســتند کــه موجــب ایجــاد بیامریهــا و حتــی رسدرد،
اســهال ،اســتفراغ و حساســیت میشــوند .آفــات نباتــی ب ـرای بــدن انســان مــر هســتند و
هنــوز هیــچ مکانیســمی در بــدن بـرای مقابلــه بــا آن ســموم شــکلنگرفته اســت .لــذا رسطا نزا
هســتند .برخــی ســموم در بــدن انســان مســبب تغیـرات هورمونــی ،تخریــب سیســتم عصبــی
و عــوارض جنینــی میگردنــد .مـیرود کــه قرنهــای آینــده قــرون امـراض 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 میگردنــد و تخریبــات

یکدیگــر را بصــورت تصاعــدی افزایــش میدهنــد .ســموم طبیعــی و شــیمیایی هــر دو مخربنــد
و هرگــز علفهــای هــرز زمینهــای کشــت را ریش ـهکن منیکننــد .یــک گیــاه حداقــل بــه 19
نــوع مــواد کانــی بـرای رشــد نیــاز دارد و رسمایـهداری کــه بــه دنبــال ســود رسشــار بــا انبــوه کاال
اســت ،خــاک را از ایــن مــواد تهــی میکنــد.
کــود شــیمیایی شــامل مــواد کانــی ازت(نی ـرات و آمونیــاک) و کمــی فســفر اســت کــه توســط
محصــول جــذب و مقــدار کمــی کــه از آن در خــاک میمانــد توســط بارانهــای اســیدی ،آبیــاری
و بخصــوص بارانهــای اســیدی ناشــی از ســوختهای فســیلی راهــی آبریزهــا ،آبهــای عمقــی
و دریاهــا میشــوند .ایــن را پدیــده نشــت ازت مینامنــد کــه یکــی از خطرناکتریــن عوامــل
نابــودی دریاهــا و آبزیــان اســت ،چــون جلبکهــا را بشــدت افزایــش و اکســیژن آب را کاهــش
میدهنــد .خــود کودهــای حیوانــی و کمپوس ـتها بخاطــر دیرجذبشــدن از عوامــل آالینــده
هســتند 10 .الــی  14درصــد گازهــای گلخانـهای منشــأ کشــاورزی دارنــد .گازکربنیــک ،گاز اکســید
ازت (گاز نیــروز) و گاز متــان  98درصــد گازهــای گلخانـهای را تشــکیل میدهنــد .از نظــر تأثیــر
افزایــش گرمایــش زمیــن اینهــا بــا هــم تفــاوت دارنــد .بطــوری کــه یــک کیلوگــرم گاز متــان برابــر
 23کیلوگــرم گاز کربنیــک و یــک کیلوگــرم گاز نیــروز برابــر  310کیلوگــرم گاز کربنیــک تأثیـرات
افزایــش دمــای زمیــن دارنــد .اینهــا در رشایــط کمبــود اکســیژن در خــاک و در پــی تجزیــه مــواد
آلــی ایجــاد میشــوند و حتــی کودهــای حیوانــی موجــب فعالیــت کرمهــا در خــاک و کمبــود
اکســیژن میشــوند .حتــی دامهــا هــم بــا نشــخوار خــود گاز متــان تولیــد میکننــد.
یکــی از مایههــای حیــات ،آب اســت کــه رسمایـهداری آن را بــا شــیوه تولیــدی خــود دچــار اختالل
کــرده اســت .آب در چرخــش خــود روی زمیــن ،هــوا و زیرزمیــن دچــار هیــچ کمبــودی منیشــود،
زیـرا در کل ناپدیــد منیگــردد ،آنچــه اتفــاق میافتــد ایــن اســت کــه چرخـهاش توســط رسمایــه
کــه آن را همســان همــه منابــع طبیعــی بــه کاال تبدیــل میکنــد و در روندهــای گوناگــون تولیــد
کاالهــا بعنــوان مــاده کمکــی مــرف میمنایــد ،دچــار اختــال میگــردد و بصــورت عــدم تعــادل
در تقســیم آب در حوضههــای گوناگــون خــود را ظاهــر میســازد .دولتهــای حاکــم بــر
کوردســتان بویــژه ایـران و ترکیــه آشــکارا منابــع آبــی کوردســتان را غــارت کــرده و دیگــر مناطــق
پائیندســت کوردســتان و مناطــق عربــی عـراق و ســوریه را از آن محــروم میســازند زیـرا از آن
بعنــوان اهــرم فشــار و اســتثامر سیاســی نظامــی اســتفاده میمناینــد .کمونالیســم نبایــد اجــازه
دهــد هیــچ آب جــاری راکــد گردانــده شــود .آب را نبایــد کاال ســازد .بایســتی ملتهــای دیگــر
از آبهــای جــاری کوردســتان هامننــد ه ـزاران ســال گذشــته ،بهرهمنــد شــوند .ایــن تنهــا راه
تضمیــن حیــات کــورد و کوردســتان در ســایه حیــات کشــورهای همســایه اســت .کمونهــای
صنعتــی و زراعــی بایــد اســتفاده از مــواد ســمی و شــیمیایی کــه آبهــای جــاری را آلــوده میکنــد،
از برنامــه خــود حــذف مناینــد و یــا بــه حداقــل برســانند .بایــد جنگلهــا را بـرای حفــظ منابــع
آبــی توســعه دهنــد و درخــت را بــه کاالی صنعتــی بیرویــه مبــدل نکننــد .جنگلهــا دســتگاه
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تنفســی کــره خاکــی مــا هســتند و گازکربنیــک را میزداینــد .بایــد آب و درخــت در مصــارف
خانگــی ،کشــاورزی و صنعتــی بــه حــد کمینــه بــدونرضر برســند .فاضالبهــای کارخان ـهای و
شــهری عامــل اصلــی آلودگــی آب هســتند کــه در اکوصنعــت کمونهــا بایــد بــه حــد حــذف
رســانده شــوند .ایجــاد تعــادل در آبهــای ســطحی و زیرزمینــی بایــد در برنامــه مصــارف شــهری،
صنعتــی ،تولیــد بــرق ،کشــاورزی و دامــداری قرارگیــرد و تــوازن آن در طبیعــت ایجــاد شــود.
سیســتم فاضالبهــای شــهری در جهــان در حــد فاجعــه اســت کــه در جامعــه کمونــال اجبــارا
بایــد ریخنتشــان بــه رودخانههــا ،دریاچههــا ،تاالبهــا و اراضــی کشــاورزی منــع شــود.
تولیــد متامــی انرژیهــا بــه مــاده کمکــی آب نیــاز دارد و بایــد بـرای فعالیــت حوزههــای تولیــد
انــرژی ق ـرارداد اجتامعــی کمونــی وضــع شــود .در کشــوری چــون ای ـران هزینــه نگهــداری آب
و متیزکــردن آن قریــب  40درصــد اســت کــه در ســطح جهــان باالتریــن رقــم اســت و ای ـران بــا
بحـران آب روبــرو اســت .محمدحســین رشیعتمــداری ،رسپرســت مرکــز ملــی مطالعــات راهــردی
کشــاورزی و آب اتــاق ایـران در هامیــش «مدیریــت آب در رشق ایران» در دیمــاه  97ش اعرتاف
کــرد کــه رژیــم ای ـران از فقــدان یــک «راهــرد جامــع ،فراگیــر و ملــی بــا زمانبنــدی مناســب
و مــورد وفــاق حاکمیــت و بخــش خصوصــی» ب ـرای حــل مشــکالت ای ـران در زمینــه آب رنــج
میبــرد .او تأکیــد کــرد کــه فقــط پنــج ســال تــا بــروز فاجعــه عمومــی آب در ایـران فاصلــه دارنــد
و آن را ناشــی از  50ســال ســوء تدبیــر عنــوان کــرد .حتــی اعـراف کــرد کــه دولــت و ســایر قــوا
بــه تنهایــی تــوان حــل آن معضــل را ندارنــد .ســاالنه نیممــر افــت در آبخوانهــای چهــار اســتان
رشقــی ای ـران روی میدهــد .ای ـران در فرونشســت زمیــن رتبــه اول را در ســطح جهانــی کســب
کــرده .درحالــی کــه اتحادیــه اروپــا فرونشســت زمیــن بــه انــدازه  4میلیمــر را بحرانــی میدانــد،
امــا ایـران در ســال  2018درکل در رسارس ایـران و کوردســتان بــا  30ســانتیمرت فرونشســت روبــرو
اســت .حتــی در دشــت فســا  54ســانتیمرت فرونشســت داشــته و از حــد بحـران فراتــر رفتــه .در
مناطقــی ماننــد رفســنجان ،خراســان ،بخشــی از اســتان کوردســتان و موکریــان فرونشســت 30
ســانتیمرتی زنــگ خطــر را بــه صــدا درآورده اســت .یکــی از دالیــل فرونشســتها کاهــش
ســطح دبــی آبهــای زیرزمینــی اســت .ایــن یعنــی فقــدان مدیریــت درســت آب .دش ـتهای
مهیــار اصفهــان و ســاوجبالغ بــا فرونشســت شــدیدی ربروینــد .برداشــت آب و سدســازی بــا
مدیریــت مافیایــی ســپاه پاســداران ایــن بــا را بــر رس رسارس ایـران آورده اســت.
کمونهــا بایــد می ـزان تقاضــای جامعــه خــود ب ـرای انــواع انرژیهــا را کاهــش دهنــد :نفــت،
ذغالســنگ ،گاز و انــرژی امتــی؛ بایــد انرژیهــای خورشــیدی و بــادی پــاک را جایگزیــن ســازند که
ایــن رونــد میـزان آلودگــی و حتــی مــرف بیرویــه آب و تعــداد کارخانجــات صنعتــی را کاهــش
خواهــد داد .نبایــد کمونهــا اجــازه دهنــد حــرص اســتفاده از انــرژی ،فســاد محیطزیســتی را
بــه منافذشــان رســوخ دهــد .کنــدن چاههــای آب بایــد بــه حداقــل و در مــوارد رضوری بررســد.
مثــا هنــد بــا داشــن  20میلیــون حلقهچــاه از ســال دوه ـزار بــه بعــد در حــد فاجعــه اســت.

گرمایــش زمیــن و باالآمــدن ســطح آب اقیانوسهــا در کنــار برداشــت بیــش از حــد آبهــای
زیرزمینــی در عرصــه کشــاورزی و رشب کــه فرونشســن زمیــن را موجــب شــده ،دو عامــل شــوری
آبهــا 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(6.4میلیــون تــن زبالــه در جهــان
بــه دریاهــا ریختــه میشــوند کــه هدیــه رسمایـهداری بـرای جشــن نابــودی اســت.
آبهــای جــاری حیاتیتریــن هســتند کــه نبایــد فاضالبهــای شــهری ،صنعتــی و کشــاورزی در
رودخانههــا ریختــه شــود .سدســازی و ریخــن فاضالبهــا دو عامــل نابــودی آبهــای ســطحی و
ک و شــور شــدن خــاک.
ســفرههای زیرزمینــی هســتند .ایــن یعنــی نابــودی آبهــای شــیرین و پــو 
وقتــی خــاک پــوک شــود ،براحتــی بــه وســیله بــاد انتقــال مییابــد .پدیــده ریزگردهــا برخاســته
از همیــن عوامــل اســت .کاهــش ســطح آبهــا موجــب افزایــش غلظــت متامــی مــواد مــر و
فل ـزات ســنگین میشــود.
در اســتانهای اطــراف دریاچــه ارومیــه قریــب  235ســد توســط ســپاه در دســت مطالعــه،
اجــرا و یــا بهرهبــرداری هســتند .در ســه اســتان اطــراف دریاچــه تاکنــون  106ســد احــداث
شــدهاند .در کل ایـران طبــق آمــار وزارت نیــرو ،اکنــون  647ســد مــورد بهرهبــرداری و  683ســد
در دســت مطالعــه و اجـرا وجــود دارد .در اســتان کردســتان حــدود  35ســد احــداث و  11ســد
دیگــر در دســت احــدداث اســت .ایــن وضعیــت موجــب بحـران آب در ایـران شــده و نیمــی از
اســتانها را شــدیدا در برگرفتــه اســت .در اثــر تبخیــر آبهــای ســطحی بویــژه ســدها ،ســاالنه 280
میلیــارد مرتمکعــب از حجــم آبهــای قابــل اســتفاده رسارس ای ـران کاشــته میشــود .شستهشــدن
و جابجایــی خــاک هــم ســاالنه  10میلیــارد دالر خســارت وارد میکنــد .لــذا زراعــت در ایــن
کشــور روبــه زوال اســت .چــون مافیــای سدســازی و اقتصــاد در دســت ســپاه پاســداران اســت
وزارت نیــرو از تیرمــاه  1385کل پروژههــای آب و بــرق رشق کوردســتان را بــه ســپاه واگــذار
کــرده اســت .احمدینــژاد بــا پیــروزی در انتخابــات ،همــه طرحهــای برقــی ،آبــی و سدســازی
در آذربایجــان ،خوزســتان ،لرســتان ،ایــام ،کرماشــان و کوردســتان را بــه پیامنــکاران ســپاه ســپرد
زیـرا ایــن مناطــق غیرفــارس هســتند و بایــد ایــن پروژههــا بــا اهــداف سیاســی ـ نظامــی جهــت
تغیــر دموگرافــی آن مناطــق اجرایــی گردنــد کــه قتلعــام آشــکار اســت.
نظامیگری
بــا توجــه بــه گســرش مخاطـرات زیسـتمحیطی در جهــان و عــدم کارایــی حقــوق بینامللــل در
جلوگیــری از خســارات زیس ـتمحیطی ،بــه دلیــل اینکــه تعهــدات دولتهــا بشــدت سیاســی،
نظامــی و منفعتپرســتانه اســت ،جــران خســارتهای زیســتمحیطی کار بســیار ســختی
بــرای ملتهــای جهــان شــده اســت .پدیــده دولــت چنــان خصلتــی دارد کــه در تضــاد بــا
هرگونــه مســئولیت اخالقــی اســت لــذا انتظــار جـران از آن ،بیهــوده اســت .دو چیــز دولتهــا
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را هــار ســاخته اســت :رشــد اقتصــادی بیرویــه سودپرســتانه و افزایــش رسســامآور جمعیــت.
دولتهــا هــم تعریــف واحــد و قطعــی در حقــوق بینامللــل محیطزیســت ندارنــد ،هــم
خســارات زیس ـتمحیطی را در سیســتمهای قانونیشــان بصــورت متفــاوت معنــا میکننــد.
رقابــت تســلیحاتی و قدرتطلبــی افسارگســیخته دولتهــا ،فعالیتهــای نظامــی آنهــا را
بــه حــد دهشــتناک رســانده اســت .تســلیحات شــیمیایی و امتــی موجــب تغیـرات نامطلــوب
در خــواص فیزیکــی ،بیولوژیکــی و شــیمیایی آب ،هــوا و زمیــن بــه دســت بــر میشــود.
فاضالبهــا و زبالههــای کارخانجــات ســاخت تســلیحات شــیمیایی و امتــی بیــش از دیگــر
حوزههــای تولیــد رسمایــهداری مــواد و انــرژی زیانبخــش را وارد محیطزیســت میکننــد.
هرگونــه خســارات دولتهــا در عــر امــروز دیگــر پیامدهــای فراملــی و فرامــرزی دارد و
کشــورهای دیگــر را دربرمیگیــرد .مــواد رادیوآکتیــو ،آلودگ ـ ی هــوا و بارانهــای اســیدی از
ایــن نــوع هســتند .حتــی امــروز ،یکــی از دالیــل افزایــش گرمــای زمیــن ،تخریــب جنگلهــای
آمــازون در برزیــل اســت .تعاریــف آلودگیهــای نظامــی ،هســتهای و شــیمیایی امــروزه
بــا توجــه بــه تســلط و مالکیــت رسمایــهداران و تراســتهای انحصــاری کــه تولیــد را در
دســت گرفتهانــد ،انجــام میگیــرد و موضــوع آلودگــی نابودگــر را الپوشــانی میکننــد.
آلودگیهــا فقــط بصــورت ایجــاد کنوانســیونهای جهانــی پیشــگیرانه قابــل رفــع هســتند
نــه کنوانســیونهای درمانگــر و پرداختکننــده خســارتها .تأثی ـرات مخــرب جنــگ مــدرن
بــر انســان و زیســتبوم آنقــدر زیــاد اســت کــه بــه کنوانســیونهای حقوقــی بیناملللــی
مشــرک نیــاز دارد ،امــا دولتهــا منیپذیرنــد ،زی ـرا هیــچ دو یــا چنــد دولتــی هیچــگاه بــا
هــم در صلــح نیســتند ،لــذا یــا در جنگنــد یــا جنــگ را موقتــا متوقــف کردهانــد .تکنیکهــای
جنــگ مــدرن چنــان اســت کــه ســاحها را بــه متعــارف و غیرمتعــارف تقســیمبندی کــرده
و بکارمیگیرنــد و نیــز در اقدامــی دیگــر ،بــه عمــد از پدیدههــای طبیعــی بــرای اهــداف
خصامنــه اســتفاده میکننــد؛ مثــا مســدودکردن رودخانههــا بــروی کشــورهای همســایه
بــا هــدف نظامــی ـ سیاســی صــورت میگیــرد و کمآبــی و افزایــش ریزگردهــا و نابــودی
جنگلهــا و مراتــع را بــه دنبــال دارد .همچنیــن تعدیــات مصنوعــی آب و هــوا ،بارورکــردن
ابرهــا ،بارورکــردن رسیــع برخــی گیاهــان و جانــوران ،ایجــاد زمینلرزههــای مصنوعــی و
اســتفاده از موادشــیمیایی برگریــز و نابودکننــده رشــد گیاهــی از آن دســته هســتند .ایــن
اقدامــات خــاف مــاده یــک کنوانســیون اِمنــود اســت .برخــی تکنیکهــای تغیــر محیطزیســت
چنیننــد :زمینلــرزه ،امــواج دریــا کــه بــا تحریــک کــف اقیانــوس یــا حرکــت زلزلـهای بوجــود
میآیــد ،آشــفتگی در تعــادل اکولوژیکــی یــک منطقــه ،تغی ـرات در الگوهــای هــوا ،تغی ـرات
در الگوهــای آب و هوایــی ،تغیـرات در جریانــات اقیانــوس .همــه اینهــا بــا اهــداف نظامــی
صــورت میگیرنــد .هنــوز قواعــد الهــه و ژنــو نتوانســتهاند جامعیــت یابنــد.
ســاحهای :ســمی ،شــیمیایی ،باکرتیولــوژی یــا بیولــوژی ،هســتهای و مبــب خــأ .اینهــا غیــر

از کشــتار جمعــی انســانها ،تغیــر کیفیــت خــاک و نابــودی گیاهــان را دربردارنــد و بیابــان
آلــوده ایجــاد میکننــد.
بطورکلــی در کنوانســیونهای جهانــی بجــای اینکــه پدیدیــه جنــگ ممنــوع گــردد ،قوانیــن و
مقــررات متفــاوت بـرای جنگیــدن و اســتفاده از ســاحهای کشــتار جمعــی وضــع میمناینــد.
چننیــن قوانینــی قطعــا کارایــی حفاظــت از محیطزیســت را ندارنــد .بنــد  3مــاده  35و مــاده
 55پروتــکل شــاره یــک اشــعار مـیدارد کــه متدهــا یــا وســایل جنگــی کــه هــدف آنهــا ایجــاد
خســارت گســرده ،پایــدار و شــدید در محیطزیســت طبیعــی اســت یــا احتــال دارد چنیــن
خســاراتی را وارد مناینــد ممنــوع اســت .چنیــن بیانــی نشــان میدهــد کــه اســتفاده محــدود و
در مواقــع رضوری جایــز اســت .مثــا شــاید ســاحهای شــیمیایی ،بیولوژیکــی و امتــی ممنــوع
اســت ،امــا اکــر ارتشهــا گاهــی اوقــات از آنهــا اســتفاده میکننــد و جوابگــو هــم نیســتند.
شزا ممنــوع نشــدهاند .زی ـرا آمریــکا ،روســیه و اروپــا
هنــوز ســاحهای منفجــره قــوی و آت ـ 
مــدام بــا تبلیغــات خــود اعــام میکننــد کــه فــان مبــب را کــه مــادر مببهاســت ســاختهاند.
جنــگ ژئوپولتیــک و جنــگ اکولوژیــک در ســطح جهــان تقریبــا کنــرل حقوقــی نشــده لــذا کل
کنوانســیونها نقــص جــدی و ضدانســانی دارنــد.
امــروزه حتــی بازارهــای ســودآور جدیــدی تحــت عنــوان عوامفریبانــه بازار«ســبز ـ
زیســتمحیطی» توســط نظــام رسمایــه در حــال گســرش اســت کــه از مــواد نامــرده
سوءاســتفاده میکنــد و آن را جایگزیــن ســوخت فســیلی اعــان میدارنــد .نیــروگاه بــادی،
انــرژی خورشــیدی ،ذخیرهســازیکربن ،اتومبیلهــای چندســوختی ،ذغالســنگ بدونآلودگــی
و مجــددا افزایــش برداشــت از معــادن اورانیــوم و نیــروگاه هســتهای .رشکتهــای غولپیکــر
جهــان تحــت عنــوان ابتــکار عملهــای «ســبز ـ زیسـتمحیطی» بــه تولیــد انبــوه و ســودآور
فنــاوری آن انرژیهــا دســت میزننــد و انحصــار آنهــا را هــم در دســت گرفتهانــد.
جنگافزارهــای شــیمیایی :مــوادی بــه صــورت جامــد ،مایــع یــا گاز هســتند کــه موجــب انــواع
بیامریهــای عمومــی یــا انحصــاری میشــوند و یــا ضایعــات دامئــی و موقتــی در ســاختار
انــدام ایجــاد میکننــد .از نظــر نظامــی بــه  6گــروه ســمی و کشــنده ،ناتوانکننــده ،اســتفاده
شزا تقســیم میشــوند .طــی
بــرای کنــرل نارضایتیهــا ،دودزا ،ضدگیــاه و شــعلهها و آتــ 
جنــگ جهانــی اول بــرای نخســتینبار آملــان از ســاحهای شــیمیایی بویــژه کلــر اســتفاده
کــرد .آملانیهــا عامــل اصلــی کشــتار جمعــی بــا ایــن ســاحها در دنیــا هســتند .در جنــگ
جهانــی اول  124ه ـزار تــن مــواد شــیمیایی بــکار بــرده شــد کــه یــک میلیــون مصــدوم و
یکصده ـزار کشــته دربرداشــت .اولیــن توافقنامــه بیناملللــی منــع ســاحهای شــیمیایی در
ســال  1675میــادی میــان فرانســه و آملــان در خصــوص عــدم اســتفاده از گلولههــای ســمی،
منعقــد شــد .کنوانســیون جهانــی منــع ســاحهای شــیمیایی موســوم بــه  CWCدر  1997در
پاریــس تصویــب و در رسارس جهــان اجرایــی میشــود .الهــه آن را برعهــده گرفتــه ولــی هنــوز
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خیلــی از کشــورها عضــو آن نشــدهاند .بــا تصویــب پروتــکل  1925ژنــو ممنــوع گردیــد ،امــا
در جنــگ ویتنــام هـزاران تــن عامــل نارنجــی روی جنگلهــا ریختــه شــد تــا بیابــان شــود کــه
پــس از  40ســال هنــوز بچههــای معلــول بــه دنیــا میآینــد .آملــان آن مــواد را بــه آمریــکا
داد .همچنیــن علیرغــم پروتــکل ژنــو ،امــا آملــان مــواد شــیمیایی و ســاح بــه ع ـراق داد و
کوردهــای حلبچــه ،رسدشــت ،حاجیعمـران ،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 اثـرات ایــن گازهــا هســتند.
غیــر از آملــان ،کشــورهای آمریــکا ،فرانســه ،هلنــد ،انگلیــس ،شــوروی و غیــره ســاح شــیمیایی
بــه صــدام حســین فروختنــد .در حلبجــه پنــج هـزار نفــر قتلعــام و در رسارس رشق کوردســتان
و ایـران بیــش از یکصدهـزار نفــر مصــدوم شــدند.
جنگافــزار بیولوژیکــی :در جنــگ بیولوژیکــی از عوامــل بیولوژیکــی اعــم از باکرتیهــا،
ویروسهــا ،قارچهــا و فراوردههــای آنهــا اســتفاده میگــردد .بــرای اولینبــار ژاپــن در
 1937از ســاح بیولوژیکــی حــاوی ســیاهزخم و طاعــون اســتفاده کــرد .آمریــکا هــم در ســال
 1943تحقیقــات خــود را آغــاز و مــوادی شــامل ســیاهزخم ،توالرمــی ،تــب ،عامــل بروســلوز و
انرتوتوکســین بیاســتافیلوکولی تولیــد کــرد .امــروزه و در ســال  2018تنهــا حــدود  165کشــور
کنوانســیون منــع ســاحهای بیولوژیکــی را امضــا کردهانــد.
عوامــل باکرتیایــی :باکرتیهــا ارگانیســمهایی تکســلولی هســتند کــه اندازههــای آنهــا
فــرق میکنــد .برخــی باکرتیهــا در رشایــط خــاص بــه اســپور تبدیــل میشــوند کــه در
مقابــل رسمــا ،گرمــا ،خشــکی ،مــواد شــیمیایی و اشــعه خیلــی مقاومتــر از خــود باکرتیهــا
هســتند .باکرتیهــا هــم بافتهــای بــدن را از بیــن میبرنــد ،هــم تولیــد ســم میکننــد.
باکرتیهــای ســاح بیولوژیــک :باســیلوس آنرتاسیس(ســیاهزخم) ،بروسالسوســین(تب
مالــت) ،ویربیدکلرا(وبــا) ،بورخولدریــا مالئی(مشمشــه) ،یرسینیاپســتیس(طاعون)،
فراسیالتوالرنســیس(توالرمی) ،کوکســیال برونتــی (تــب کیــو).
عوامــل ویروســی :ویروسهــا ســادهترین نــوع میکروارگانیس ـمها هســتند کــه شــامل یــک
پوشــش پروتئینــی یــا مــاده ژنتیکــی ( DNAیــا  )RNAداخــل آن میشــوند .انــدازه ویروسهــا
خیلــی کوچکــر از باکرتیهــا اســت .ب ـرای متابولیســم سیســتمی خــاص خــود ندارنــد لــذا
از سیســتم ســلولهای میزبــان اســتفاده میکننــد .ویــروس آلفــا (عامــل انســفالیت اســبی
ونزوئالیــی یــا  ،)VEEآبلــه و تــب خونریزیدهنــده در ســاحها بــکار میرونــد.
توکســینهای بیولوژیــک :توکســینها عبارتنــد از هــر نــوع مــاده ســمی یــا منشــأ طبیعــی
کــه توســط حیوانــات ،گیاهــان یــا میکروبهــا تولیــد میشــوند .توکســینهای باکرتیایــی
ماننــد توکســین بوتولینــوم شــیگا از نظــر دوز کشــنده ،قویرتیــن س ـمهای موجــود هســتند.
اینهــا ناتوانکننــده و کشــنده هســتند .پیرشفــت تکنولــوژی اخیـرا عوامــل بیولوژیکــی جدیــد

را غیرقابــل کنــرل ســاخته اســت.
جنگاف ـزار هســتهای :هیروشــیام و ناکازاکــی و فاجعــه چرنوویــل از جملــه وقایــع دهشــتناک
و تلخــی هســتند کــه هشــدار دادنــد نســل بــر در معــرض تهدیــد جــدی اســت .مبــب «پــر
کوچــک» کــه در هیروشــیام ســقوط کــرد ،از  5.14کیلــو تــن (معــادل  14500تــن  )TNTو
بازدهــی  5.1درصــد بــود؛ ایــن یعنــی اینکــه تنهــا  5.1درصــد از مــواد تشــکیلدهنده پیــش از
انفجــار شــکافت مییافتنــد .ایــن مبــب بــا اســتفاده از اورانیــوم  235و بصــورت ماشـهای ســاخته
شــد .مببــی کــه در ناکازاکــی منفجــر شــده موســوم بــه «مــرد چــاق» بــود کــه وســیلهای انفجــاری
شــامل یــک گــوی از اورانیــوم  235و هســتهای از پلوتونیــوم  239بــود .هنگامــی کــه ایــن مبــب
منفجــر شــد 24 ،کیلــو تــن بــار و  17درصــد بــازده داشــت .ایــن دو مبــب موســوم بــه ماشـهای
هســتند کــه زیــاد کارایــی نداشــتند ،لــذا مببهــای همجوشــی ابــداع شــد کــه خطرناکتــر عمــل
میکننــد .وقتــی هســته دو اتــم بــرای تشــکیل امتــی ســنگینتر بــا هــم ترکیــب میشــوند،
همجوشــی روی میدهــد .در دماهــای بســیار بــاال هســتههای ایزوتوپهــای هیــدروژن،
دوتریــوم و تریتیــوم ،میتواننــد بــه آســانی ترکیــب شــده و مقادیــر زیــادی انــرژی آزاد کننــد.
ایــن نــوع مببهــا مببهــای همجوشــی ،ترمونوکلئــار و هیدروژنــی مینامنــد کــه راندمــان
بیشــری از مببهــای شــکافتی دارنــد .چــون اینهــا مشــکالتی از قبیــل نگهــداری و تولیــد
دوتریــوم و تریتیــوم داشــتند .در راهحــل 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  600میلیــاردم ثانیــه طــی میکنــد تــا شــکافت و همجوشــی اتفــاق
افتــد و منفجــر شــود .نتیجــه آن ،انفجــار عظیمــی بــا بــار  10ه ـزار کیلــو تــن یعنــی  700بــار
قویتــر از مبــب پــر کوچــک اســت کــه بــر رس هیروشــیام ریختــه شــد .امــروزه دیگــر پــس از
ممنوعیتهــای جهانــی ،کشــورهای امتــی درصــدد ســاخت موش ـکهای بالســتیک و کــروز کــه
قابلیــت حمــل کالهــک هســتهای را داشــته باشــند ،هســتند .حتــی برخــی ســاحهای هســتهای
تاکتیکــی در دوران جنــگ رسد ســاخته ب ـرای هدفهــای کوچکتــر طراحــی شــدند کــه شــامل
موشــکهای کوتاهبــرد ،توپهــا ،مینهــای زمینــی و عمقــی میشــوند .همچنیــن ســاحهای
هســتهای کــه توســط تیمهــای یــک یــا دو نفــره شــلیک شــوند ،ســاخته شــدهاند ،لــذا جهــان
جنــگ روبــه عواقبــی خطرنــاک گذاشــته اســت.
عواقــب ســاحهای هســتهای در حــد انقــراض برشیــت همچــو دایناســورها بوســیله
شهابســنگها خواهــد بــود .مرکــز انفجــار مبــب هســتهای ،هیپوســنتز نامیــده میشــود .هــر
آنچــه در محــدوده هیپوســنتز قرارگیــرد ،بخــار میشــود .گرمــای شــدید ،فشــار مــوج ،تشعشــع و
ذرات رادیوآکتیــو عواقــب مرگبــار یــک مبــب هســتهای هســتند .در هیپوســنتز همهچیــز توســط
دمــای بســیار بــاال( 300میلیــون درجــه سلســیوس) بخــار میشــود .خــارج از ایــن محــدوده،
تلفــات ناشــی از ســوختگی ،موجیشــدن و صدمــات ناشــی از اشــعهها خطرســاز میشــوند .در
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درازمــدت هــم بــارش ذرات رادیواکتیــو موجــب میشــود کــه ایــن ذرات وارد آب
آشــامیدنی شــده و مناطــق دورتــر را هــم آلــوده کنــد .نتایــج تحقیقــات در ژاپــن
ایــن مــوارد را ثابــت کــرده اســت .ایــن بارشهــا باعــث تهــوع ،اســتفراغ ،اســهال،
آب مرواریــد ،ریــزش مــو ،ازدســتدادن ســلولهایی خونــی و انــواع رسطانهــا
میشــوند.
ت رآکتورهــای امتــی کــه مــواد رادیــو آکتیــو را بــه آبهــا میریزنــد،
بایــد فعالی ـ 
متوقــف ســاخت .انگلیــس بیشــر از همــه کشــورها بــه ایــن آلودگــی دســت
میزنــد .ســزیم ناشــی از رادیــو آکتیــو در بــدن ماهیهــا انباشــت و بــه صــورت
غــذا بــه انســان میرســد کــه بیشــر از همــه ب ـرای کــودکان و زنــان مــر اســت.
مــواد رادیوآکتیــو ناشــی از فعالیتهــای امتــی چــه از راکتورهــای تولیــد بــرق و چــه
فعالیتهــای نظامــی امتــی نیــز دارای چرخــه معینــی هســتند .ایــن مــواد حاصــل
روابــط تولیــدی رسمای ـهداری در  60تــا  70ســال اخیــر اســت کــه ابعــاد جدیــدی
بــه شــیوع امــراض رسطانــی و ژنتیکــی داده اســت + .آلودگــی محیطزیســت
یــک مســئله اجتامعــی اســت نــه یــک مســئله علمــی و طبیعــی .ایــن مســئله را
رسمای ـهداری بــه وجــود آورده اســت.
اقدامات عملی کمونال
1ـ تأسیس آکادمی اکولوژی.
2ـ خودگردانیهــا بایــد بــه عضویــت کنوانســیونهایی رادیــکال منــع جنــگ و
ســاحهای کشــتارجمعی درآینــد.
3ـ خودگردانیهــا بایــد ضوابــط حقــوق بینامللــل و حفــظ زیس ـتبوم کمونهــا
را در ضوابــط نظامــی خــود بگنجاننــد.
4ـ بخشهــای کشــاورزی ،صنعتــی ،مســکن و شهرســازی ،بهداشــت و دفــاع
مــروع بایــد تحــت نظــارت کمیتــه حفاظــت محیطزیســت کنگــره خلــق
قرارگیرنــد.
5ـ قوانینــی بــرای ممنوعیــت شــکار و متعادلکــردن صیــد دریایــی وضــع و
مناطقــی تحــت عنــوان پــارک طبیعــی و پناهــگاه حیــات وحــش و حفاظتشــده
تعیــن و تصویــب گــردد.
6ـ حفــظ مراتــع و جنگلهــا بشــدت تابــع ق ـرارداد اجتامعــی کمونهــا گردانــده
شوند.
7ـ طرحهــای اکتشــاف و بهرهبــرداری 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 میشــوند .لــذا فعالیتــی کــه منجــر
بــه تخریــب مســیر رودخانههــا ،تخریــب جنگلهــا و مراتــع ،نابــودی
دریاهــا و تاالبهــا میشــود ،ممنــوع گــردد.
9ـ منع استفاده از سموم کشاورزی و کودهای شیمیایی زیانآور.
10ـ جلوگیــری از فعالیتهــای امتــی ،شــیمیایی و بیولوژیکــی و منــع
ریخــن زبالههــای کارخانجــات هســتهای ،شــیمیایی و فاضالبهــای
شــهری بــه دریاهــا و مناطــق خشــکی.
11ـ بایــد کنوانســیون اِمنــود گســرش داده شــود و ارکان مختلــف
ســازمان ملــل و دیــوان بیناملللــی دادگســری در خصــوص تولیــد
و اســتفاده از ســاحهای خطرنــاک قوانیــن رادیــکال مقــرر کننــد و
مســلام کنوانســیونهای ژنــو ،الهــه و پروتــکل شــاره یــک ناکافــی
هســتند و بایــد پیشــرد داده شــوند.
12ـ همکاری با جامعه جهانی جهت حفظ محیطزیست.
13ـ جلوگیــری از رسبــرآوردن کالنشــهرها ،کارخانجــات بســیار بــزرگ و
تولیــدات مخــرب بســیار زیــاد.
14ـ شــهرداریهای خودگردانیهــا موظــف بــه اجــرای برنامههــای
محیطزیســتی و حفاظتــی هســتند.
15ـ احــداث نیروگاههــا ،پاالیشــگاهها ،کارخانجــات پرتوشــیمی،
صنایــع نظامــی ،امتــی و شــیمیایی بایــد بــا رأی مســتقیم مــردم صــورت
گیــرد و برخــی از آنهــا بکلــی ممنــوع اعــام گردنــد.
16ـ متوقفســاخنت فعالیــت زرادخانههــای ســاحهای هســتهای و
سیســتمهای پرتــاب موشــکهای هســتهای و شــیمیایی.
17ـ در قــرن بیســتویکم سیســتم دفــاع مــروع درخــور هــزاره
جدیــد و بــا شــیوه نویــن نظامیگــری اکولوژیــک طراحــی و جهانــی
گردانــده شــود.
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FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

اصــوالً انســان دشــمن طبیعــت نیســت ،هنگامــی کــه انســان دشــمن انســان گــردد،
آنــگاه بــه دشــمنی بــا طبیعــت نیــز برمیخیــزد
نکت ـهی اساســی دیگــر در ارتبــاط بــا ایدئولــوژی ،مســئلهی 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
ســاخته اســت ،کل طبیعــت را نیــز متــرر منــوده اســت .و ایــن از ویژگیهــای
خودخواهان ـهی کاپیتالیســم براســاس ســود و منفعــت میباشــد ،بطــوری کــه در
راه رســیدن بــه منفعــت ،انجــام هــر نــوع تخریباتــی را مجــاز میشــارد .ایجــاد و
توســعهی 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
وارده بــر محیــط زیســت را نیــز ج ـران میمناینــد .مثــا اتخــاذ تدابیــری جهــت
جلوگیــری از انتشــار گازهــای ســمی ،و بــه صنایعــی کــه خســارات بســیاری بــر
محیــط زیســت وارد میآورنــد ،بــه رشکتهــا و بخشهایــی کــه حیوانــات و
درختــان را از بیــن میبــرد ،اتــکا منیمنایــد ،زیـرا اینهــا جهــت منافــع خــود تــوازن
طبیعــت را برهــمزده و تخریــب میمناینــد .بدیــن ســبب بایســتی از آنهــا دوری
گزینــد ،در غیــر اینصــورت تخریــب [محیــط زیســت] را مبنــا میگیــرد.

جنبشهایحفاظتازمحیطزیست

البتــه جنبشهــای زیستمحیطی(اکولوژیســت) گوناگــون و بســیاری وجــود دارنــد .قبــاً
کســی چنــدان متوجــه خســارت بــر طبیعــت نشــده بــود ،در برخــی از کشــورها کــه مردمانــش
از ســطح آگاهــی باالیــی برخــوردار بودنــد ،در قالــب گروههــای کوچــک بــه اشــکال مختلــف
از خــود واکنــش ـ بــا رسدادن شــعار ،نشــان دادن پالنــکارد ،راهپیامیــی و تحصــن نشــان
میدادنــد .ایــن جنبــش بــه مــرور زمــان گســرش یافــت ،حتــی در اروپــا احزابــی تشــکیل
شــد کــه گاه ـاً بــه حاکمیــت نیــز میرســیدند .مثــا در کشــورهای بســیاری همچــون آملــان
اح ـزاب ســبزها ،ظهــور منودنــد .امــا ایــن اح ـزاب آنچنــان کــه مدعــی هســتند جهــت دفــاع
از محیــط زیســت فعالیــت منیکننــد .چ ـرا؟ چــون بــه قــدرت میرســند؛ هــم قدرتمــدار و
هــم اکولوژیس ـتبودن ،فریــب اســت .یعنــی در میــان و یــا رأس دولتــی ق ـرار میگیــری ،و
در اصــل همیــن دولــت اســت کــه محیــط زیســت را تخریــب میمنایــد ،و تــو نیــز در ایــن
تصمیــم [مخــرب] ســهیم هســتی و همزمــان نیــز مدعــی اکولوژیس ـتبودن هســتی ،چنیــن
چیــزی واقعیــت چندانــی نــدارد .امــا در رسآغــاز بــا رسدادن شــعار دفــاع از محیــط زیســت

ظاهــر شــدند .از ایــن جهــات نظریــات بســیاری وجــود دارنــد ،نظرهــای دیگــر "اکولوژیســت
رادیــکال" میباشــد.

فعالیتواقداماتاکولوژیستهایرادیکال

اینهــا جریاناتــی هســتند کــه بــه شــکلی افراطــی برخــورد میمناینــد .اصــوالً هــر چیــزی را
بــه مثابــهی زنــده مدنظــر میگیرنــد ،و مطابــق آن بــا نگــرش و منشــی یکپارچــه ایجــاد
حساســیت میمناینــد" .قوانیــن و هنجارهایــی را تعییــن میمناینــد" ،بدیــن شــکل مســووالن
و عامــان اساســیای کــه محیــط زیســت را تخریــب میکننــد ،در میــان [کلیتــی فراگیــر]
ناپدیــد میگردنــد .چنیــن وامنــود میکننــد کــه انــگار متامــی انســانها دشــمن طبیعــت
هســتند ،ایــن برخــوردی کلیگراســت کــه در آن عامــان واقعــی از نظرهــا دور میگردنــد .از
ایــن جهــت نظرهــای انحرافــی اســت .بــه علــت قابــل توجهبــودن و دقتبرانگیــزی مســئلهی
اکولــوژی ،چنیــن جریانهایــی ظهــور میمناینــد .کــه در واقــع بــا مغلطهآمیــزی و انحرافــی
کــه در هــدف بوجــود میآورنــد ،بــه سیســتم حاکــم خدمــت میکننــد.

اکولوژیستهایفمنیست

اکولوژیســتهای فمنیســت ،بــر ایــن عقیدهانــد" :مــرد مســوول و عامــل اساســی تخریــب
طبیعــت اســت ".همــه چیــز را مرتبــط بــا رفتارهــای مــرد مدنظــر میگیرنــد .یعنــی مجــرم
اساســی را [بطــور کلــی] مــرد میشــارند ،حــال فقیــر و یــا ثرومتنــد باشــد .البتــه ایــن نیــز
برخــوردی محــدود و اشــتباه اســت.

اکولوژی اجتامعی

اساسـاً شــالوده خــط اکولوژیــک مــا ،اکولــوژی اجتامعــی اســت .اکولــوژی اجتامعــی چیســت؟
خــط مش ـیای کــه علــت تخریــب طبیعــت را اقتــدار و فرادســتی ،و در عــر کنونــی نیــز
کاپیتالیســم عنــوان میمنایــد .یعنــی بطــور مشــخص دشــمن طبیعــت را نشــان میدهــد .و
برایــن اســاس اگــر مبــارزهای 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 برمیخیــزد .هنگامــی کــه
در جامعــه فرادســت و فرودســت وجــود داشــته باشــند ،طبیعــت نیــز تخریــب میگــردد .زیـرا
همهچیــز بــا منطــق خشــونت ،انــکار و غــارت پیشــرد مییابــد ،چنیــن رونــدی طبیعــت را
نیــز تخریــب میمنایــد.
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مثــا اکنــون بســیاری میتواننــد چنیــن تصــور مناینــد کــه مبــارزهی اکولــوژی اجتامعــی
مــوردی تجمالتــی اســت .چ ـرا ایــن موضــوع را مطــرح میمناییــم ،و مــورد بحــث و گفتگــو
قـرار میدهیــم؟ از ایــن جهــات نظراتــی وجــود دارنــد ،البتــه عــدم هشــیاری در برابــر محیــط
زیســت ،بــه معنــای ناامیــدی در برابــر زندگــی اســت .زندگــی در محیــط پدیــد میآیــد،
اگــر اکنــون حیــات بــر روی زمیــن در جریــان اســت ،بــه ســبب زندهبــودن محیط[ِزیســت]
میباشــد .محیط[ِزیســت] چیســت؟ خورشــید ،هــوا ،آب ،جانــواران ،حــرات ،درختــان و
ســایر عنرصهایــی کــه در طبیعــت دارای نقــش میباشــند [هــر کــدام بخشــی از محیــط
زیســت هســتند] ،در صــورت وجــود اینهــا زندگــی امــکان دارد .در صــورت عــدم وجودشــان
منشــأی ب ـرای 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،
بریــدن ،نابــود و آلودهکــردن تخریــب میمنایــد ،بــه آینــدهی خــود نیــز منیاندیشــد .فقــط
بــه زمــان حــال و امــروز خــود فکــر میکنــد .یعنــی هیــچ رهنمــود و حســابوکتابی ب ـرای
آینــدگان نــدارد .بــه جهــت آنکــه امیــدی بــه آینــده نــدارد ،بــه قتلعــام جنــگل و محیــط
اطــراف خــود میپــردازد .امــا انســانی کــه نســبت بــه اکولــوژی هشــیار و دارای رهنمــود
جهــت آینــده باشــد ،خواهــد گفــت" :امــروز کاری انجــام میدهــم ،باشــد کــه فــردا دیگــری،
کار دیگــری انجــام دهــد و نســل بــه نســل ادامــه یابــد ".بنابرایــن اکولــوژی مــوردی لوکــس
و تجمالتــی منیباشــد بلکــه مبــدأ حیــات اســت ،ویژگــی زندگــی انســانبوده و تــوأم بــا
آن انســان معنــا مییابــد ،بطوریکــه بــدون آن انســانیتش نیــز زیــر ســئوال م ـیرود .بطــور
مشــخصتر بــه مثابـهی انســان کــورد ،امــروزه در قبــال مســئلهی اکولــوژی وظایــف ســنگینی
برعهــده داریــم .حملــه و مداخلــه بــر جغرافیــای کوردســتان راه را بــر تـراژدی بزرگــی همــوار
کــرده اســت .ب ـرای منونــه اج ـرای پروژههــای سدســازی در کوردســتان .ایــن پروژههــا چ ـرا
عملــی میگردنــد؟ کوردهــا تصمیــم بــه سدســازی نگرفتهانــد ،بلکــه دولــت ایــن کار را انجــام
میدهــد .پــروژه سدســازی بخشــی [دولتــی] اســت کــه آب ،ایــن مای ـهی حیاتــی را تحــت
کنــرل و حاکمیــت دولــت ق ـرار میدهــد .آب کــه متعلــق بــه عمــوم اســت و بایــد همــگان
از آن بهرهمنــد گردنــد؛ هنگامــی کــه تحــت مالکیــت دولــت درمیآیــد آن را در اختیــار
کســانی کــه خــود میخواهــد ،ق ـرار میدهــد .مثــا ،ســد "بی َرجــک (ســد آتاتــورک)" تحــت
نــام پــروژهی گاپ بــر [تخریــب] محیــط زیســت تاثیــر بــه س ـزایی منــود .چ ـرا؟ جریــان آب
بنابــر تــوازن طبیعــی ،از طریــق رگهایــش ،هــر ســاله منابــع زیرزمینــی را پــرآب میکنــد .و
بدیــن طریــق میتــوان در هــر جــا از آن اســتفاده منــود .امــا زمانــی کــه راه آن ســد شــود،
رگهایــش قطــع میگردنــد ،از ایــرو مکانهــای بســیاری بــه کویــر [خالــی از ســکنه] مبــدل

میشــوند .مثــا زمینهایــی همچــون اراضــی حاصلخیــز "حــران" کــه در گذشــته بــا
محصــوالت پنبــه و انــواع حبوبــات از ظرفیــت تغذیهمنــودن بســیار باالیــی برخــوردار
بــود ،امــروزه بــه بیابــان تبدیلشــده و مردمانــش از آن کــوچ میکننــد .چــرا؟ چــون
دولــت هــم رگهــای جریــان آب طبیعــی در مســیر آن اراضــی را قطــع منــوده و هــم
اجــازه اســتفاده از کانــال آب را بــه مــردم منطقــه منیدهــد .چ ـرا؟ بــه ســبب آنکــه در
آنجــا خلقــی میهندوســت و بــا هویــت کــوردی وجــود دارد ،آب را بــه مناطــق دورتــری
میفرســتد ،امــا بــه علــت گرایــش سیاسیشــان بــه آنهــا منیدهــد .و بدینگونــه از
طریــق بیواقتــدار (سیاســت ایجــاد فقــر و گرســنگی) در پــی مجــازات و تابعمنــودن
برمیآیــد.
از طرفــی دیگــر تاریــخ ایــن رسزمیــن را زیــر آب و شــن مدفــون میکنــد .اشــیا و
آثــار باســتانی ،تاریخــی ،تندیسهــا و ...را ناپدیــد میکنــد ،و دیگــر اینکــه محاســبات
اس ـراتژیکی را نیــز دربــر دارد؛ هــر انــدازه ســدهای بــزرگ و دریاچههــای [مصنوعــی]
ایجــاد شــود ،بــه هــان انــدازه خطــوط ارتباطــی میــان ایــاالت و جغرافیــای کردســتان
قطــع گردیــده و حرکــت گریــا را بــا موانــع روبــرو میســازد .یعنــی از ایــن طریــق
خواهــان آن اســت کــه امــکان انجــام مبــارزهی کوردهــا را جهــت احقــاق حقوقشــان،
ســلب منایــد.
بنابرایــن مبــارزهی اکولوژیــک بــرای مــا امــری حیاتــی اســت و هشــیاری بســیاری
میطلبــد .زیــرا هــدف دشــمن آن اســت کــه جغرافیــای کوردســتان را کامــا در
چارچــوب منافــع خــود تنظیــم منایــد .نــه مطالبــات خلــق ،بلکــه خواســتههای خــود
را بــه انجــام میرســاند .مثــا خلــق "درســیم" خواهــان سدســازی بــر روی رودخانــه
" ُمنـ ُزر" نبــود .کوردهــا مخالــف سدســازی دولــت بــر روی دجلــه و فـرات بودهانــد .ایــن
پروژههــای سدســازی نــه جهــت آبادانــی ایــن رسزمیــن و رفــاه مردمانــش ،بلکــه جهــت
اســتفاده و خدمــت بــه منافــع دولــت جغرافیــای کوردســتان را تخریــب میکننــد .ایــن
اســتعامرگری بیحــد و مــرزی اســت کــه ســکوت در مقابلــش [بــه معنــای] اعطــای
امتیــاز بــه دشــمن اســت .بدیــن جهــت عرص ـهی اکولوژیــک برخــاف آنچــه کــه تلقــی
میگــردد؛ "بــه مثابــهی عرصــهای لوکــس و تجمالتــی و مــورد بیهــودهای کــه نبایــد
چنــدان بــدان پرداخــت" نیســت .کام ـاً بالعکــس عرص ـهای اســت کــه مســتلزم توجــه،
عالقــه و تامــل بســیاری اســت.
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..

اقتصاد

« شهید سیروان آریو لیالخ »

ایــن مقالــه پیشــر در تحــت عن ـوان « اقتصــاد اساس ـیترین عرص ـهی دموکراســی و
جامع ـهی اخالقــی ـ سیاســی» در ســال  2011بــه چــاپ رســید اســت.

جامع..هی
..
سیاس
اخالقی ـ ..

دموکراسی

سیاســی شــدن مقولـهی اقتصــاد ،یکــی از دالیــل اساســی
بحرانهــای اقتصــادیای اســت کــه اکنــون جامعــهی
ایــران بــا آن دســت و پنجــه نــرم میکنــد .بــه جــای
اینکــه اقتصــاد در خدمــت بــه جامعــه بــه کار گرفتــه
شــود ،جهــت بــه تســلمیت درآوردن جامعــه کاربــرد
مییابــد .چــه در حــوزهی داخلــی و چــه در حــوزهی
خارجــی ،اقتصــاد ب ـرای پیشــرد سیاس ـتهای نادرســت
جامعــه ســتیز و دشــمن تـراش حکومــت بــه کار گرفتــه
میشــود .تصمیــات اقتصــادی در ایــران بــه میــزان
زیــادی تابــع سیاسـتهای نادرســت حاکــان جمهــوری
اســامی میباشــد .در ایــران ارتباطــی تنگاتنــگ میــان
ســاختار اقتصــادی و ســاختار سیاســی جمهــوری اســامی
وجــود دارد .اجــازهی مدیریــت اقتصــادی بــه جامعــه
داده منیشــود و اقتصــاد در انحصــار کامــل دولــت
قــرار گرفتــه اســت .منیتــوان هیــچ گونــه تعاونــی و
اقتصــاد خودکفایــی را یافــت کــه نهادهــای دولتــی در
آن ریشــه ندوانــده باشــند .رهــاورد چنیــن سیســتمی
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افزایــش بــی روی ـهی قیمتهــا و گســرش فقــر و بیــکاری اســت .تعاونیهایــی هــم کــه
جهــت حــل مشــکالت اقتصــادی مــردم و جلوگیــری از انحصــار اقتصــادی دولــت تشــکیل
شــدهاند راه بــه جایــی نربدهانــد .زیــرا تعاونیهــا بــه علــت چنیــن رشایطــی دنبالــه رو
سیاسـتهای اقتصــادی دولــت میشــوند؛ پــس فاقــد کارایــی بــوده و نقشــی نامحســوس و
یــا حتــی عکــس دارنــد .یعنــی پیشــرد دهنــدهی سیاسـتهای اقتصــادی دولــت میشــوند
و در واقــع در ماهیــت خویــش بــه ســاختاری اقتصــاد ســتیز مبــدل میشــوند .آنهــا
بــه مسئولیتشــان کــه هامنــا اقتصــادی اجتامعــی اســت عمــل نکــرده و بــرای ادامــهی
حیــات در چنیــن رشایطــی ،ناگزیرنــد از نظــام اقتصــادی دولتــی پیــروی منــوده و فقــط
اســم تعاونــی مردمــی را یــدک کشــند .برخــورد نابرابــر بــا اف ـراد و جوامــع ای ـران و عــدم
ایجــاد رشایــط توســعه اقتصــادی ب ـرای همــه و مانــع تراشــی بــه وضــوح قابــل مشــاهده
اســت .نظــام سیاســی ،تعییــن کننــدهی نحــوهی توزیــع درآمدهــای ایـران اســت .شــعارهایی
از قبیــل خصوصــی ســازی و یــا ســهام عدالــت نیــز ظاهرشــان برخــاف باطنشــان اســت؛
سیاسـتهای اقتصــادیای کــه ظاهــری جــذاب و عامــه پســند دارنــد و در ابتــدای امــر بـرای
عمــوم مــردم خوشــایند میمناینــد ،عمومــا در باطــن خــود پیامدهــای ناگــوار و نامطلــوب
اقتصــادی در بــر داشــتهاند .نتایــج ســوء آن بــه جایــی رســیده کــه بســیاری از مــردم ایـران
بایــد خــود را بــه آب و آتــش بزننــد تــا بتواننــد نــان شــب خویــش را تهیــه کننــد .هیــچ گونــه
امنیتــی نیــز ب ـرای فعــاالن اقتصــادی در جوامــع وجــود نــدارد و بــه بهانــه هــای واهــی و
یــا برنامههایــی کــه بــدان هــا اشــاره منودیــم بــا بــن بســت هــای گریزناپذیــری مواجــه
میگردنــد .سالهاســت کــه جامعــهی ایــران از اقتصــادی دولتــی کــه زاینــدهی «تــورم،
نــرخ بیــکاری بــاال ،رشــد اقتصــادی پاییــن ،توزیــع نامناســب درآمــد و مانــع تراشــی در
مســیر اقتصــادی اجتامعــی ،فقــر و عواقــب آن» اســت ،رنــج میبــرد .فقــر اقتصــادی شــدید
منجــر بــه انحرافــات اخالقــی و معضــات اجتامعـیای میشــود کــه نیــروی تصمیــم گیــری
و دفاعــی جامعــه را بســیار کاهــش داده و ایــن مســئله باعــث افزایــش قــدرت و ســلطهی
حکومــت بــر جامعــه شــده اســت.
فقــر اقتصــادی موجــب فقــر فرهنگــی و تزلــزل در بنیانهــای اخالقــی جامعــه و عــدم
پیشــرد سیاســت در خدمــت بــه جامعــه و از ســوی خــود جامعــه میشــود .ایــن قــر
فقیــر توانایــی رشکــت در تصمیــم گیریهــای اجتامعــی را نخواهــد داشــت .مصائــب چنیــن
سیاســتهایی دامــن گیــر متامــی افــراد جامعــه خواهــد گردیــد .پــس نبایــد از بانیــان
دولتــی کــه اقتصــاد را چــون اب ـزاری جهــت قــدرت بخشــی بــه نظــام بــه کار میگیرنــد
انتظــار حــل مشــکالت اقتصــادی را داشــت .دولتهــا بــر آننــد کــه نابســانی معنــوی ،بــی
اعتــادی بــه خــود و نامیــدی از آینــده ،بدبینــی و ناتوانــی در ارایــه ی چشــم انــدازی ایمــن
را بــه جامعــه نیــز انتقــال دهنــد .آنهــا سیاسـتهای جنــگ نــرم را در حــوزهی اقتصــاد در

رسارس ای ـران و باالخــص جامع ـهی کــورد بــه کار میگیرنــد .مــا از متایــات شــخصی
کســانی کــه در مســند قــدرت ق ـرار گرفتهانــد بحــث منیکنیــم .بحــث در ماهیــت
ســاختار قدرتــی اســت کــه ایــن افـراد را بــر مســند قــدرت نشــانده اســت .قدرتــی کــه
ســودجویی در ارسع وقــت را ارزش میشــارد و بـرای قــوام خویــش آن را بــه خــورد
اف ـراد جامعــه نیــز میدهــد.
جامعــه میخواهــد فرزاندنــش حــق گرفــن اختیــارات محلــی در زمینـهی اقتصــادی و
دیگــر عرصههــا را داشــته باشــد .مــردم از لحــاظ اقتصــادی تحــت فشــار شــدید
هســتند پــس نــان و کار میخواهنــد؛ رسپنــاه میخواهنــد .امــا حکومــت آنهــا را
وارد بــازی ویــران گــری میکنــد .ایــن انســانها مبــدل بــه نیــروی ویــران گــری
میشــوند کــه در پــی دســتیابی بــه ســود هســتند .ایــن نیــروی مخــرب بــا تقاضاهــای
خویــش جامعــه و طبیعــت را تحــت فشــار میگــذارد .دولــت جمهــوری اســامی
حتــی بــه دیــدگاه هــای اقتصــادی اســام نیــز پشــت کــرده اســت .در اســام رشــد
اقتصــادی حــد و مرزهایــی را میشناســد 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
میشــود .امــا اقتصــاد جمهــوری اســامی نــه تنهــا ایــن مــوارد را رعایــت منیکنــد
بلکــه جامعــه ای مریــض ســاخته اســت کــه از درد بــه خــودش میپیچــد .ایــن
بیامریهــای اجتامعــی ناشــی از فقــر اقتصــادی را نیــز تحــت نــام ملیــت و مبــارزه بــا
دشــمنان اســام الپوشــانی میکنــد .از دیگــر ســو میدانیــم کــه راســتگویی
مهمتریــن معیــار اخــاق اســت .امــا دولتهــای حاکــم در ایـران دولتهایــی ســاخته
و پرداختــه بــر پایـهی دروغ هســتند .وعــده و وعیدهــای فـراوان اقتصــادی بــه ویــژه
در زمــان انتخابــات امــری رایــج شــده اســت .ادعاهایــی کــه گرچــه در پوســرها و
تبلیغــات نامزدهــای انتخاباتــی بــه چشــم میخــورد امــا رصاحتــا پــس از روی کار
آمــدن تکذیــب میشــوند .مســئولین آن انــدازه در خلــف بــه وعدههایشــان اعتــاد
بــه نفــس دارنــد کــه میتــوان آنهــا را ســلطان دروغ نامیــد .میتوانیــم ایــن را در
رویکــرد دولتهــای پــس از انقــاب بــه وضــوح دیــد .اف ـراد جامعــه نیــز حــق هیــچ
گونــه مخالفــت و یــا حتــی انتقــاد و اظهــار نظــری را در رابطــه بــا ایــن سیاسـتهای
اقتصــادی ندارنــد .در صــورت روی دادن چنیــن امــری انــگ ضعیــف بــودن حــس میهن
دوســتی!! و یــا وابســتگی بــه ایــادی اســتکبار و یــا مخالــف کــه برابــر اســت بــا
مخالفــت بــا خــدا و ارتــداد را بــه او میزننــد .بــرای مبــارزه بــا ایــن سیاســتها
بایســتی جامعــه در حــوزهی اقتصــاد نیــز نهادهــای دفــاع مــروع را ب ـرای خنثــی
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ســازی جنــگ ویــژهی 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
بایســتی دولــت نیــز اب ـزار نظامــی و جنــگ ویــژه و سیاس ـتهای بیوقــدرت خویــش را کنــار نهــد.
ایــن برخــورد هــم بــه نفــع جامعــه و هــم بــه نفــع دولــت خواهــد بــود .یکــی از دیگــر مظاهــر بــی
عدالتــی در ایـران ،توزیــع نامناســب امکانــات بــه اســتانها و مناطــق مختلــف کشــور میباشــد .بــه
همیــن دلیــل در برخــی از اســتانها و مناطــق کشــور بهــره بــرداری مناســبی از امکانــات و مزیتهــای
طبیعــی خــاص هــر اســتان بــه عمــل منیآیــد .موضــوع و مشــکل اساســی بســیاری از خانــواده هــای
کوردســتانی نبــود منبــع درآمــد و رنــج بــردن از آن اســت .در بســیاری از خانههــا جوانــان بیــکار و
بــدون درآمــد فضــای خانــواده را دچــار یــاس منــوده و بــه معضلــی اساســی مبــدل شــده اســت .ایــن
امــر برخــاف الزامــات امنیــت ملــی و اقتصــادی اســت و نواحــی مختلــف کشــور را بــه خطــر
میانــدازد .یکــی از راه هــای مقابلــه بــا ایــن تهدیــد حــذف مترکزگرایــی در فعالیتهــای اقتصــادی و
غیرمتمرکــز کــردن تصمیــم گیریهــای اقتصــادی میباشــد .بــه ایــن ترتیــب مناطــق مختلــف بــر
اســاس تنــوع امکانــات و فعالیتهــا از مزیتهــای 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
دولــت میشــود .البتــه موفقیــت در ایــن امــر بــه راحتــی میــر نیســت .بــه منظــور جلوگیــری از
تــداوم نظــام رانــت گـرای دولتــی در ایـران ،تکیــه بــر نظــام مشــارکتی و اقتصــادی اجتامعــی بــا تکیــه
بــر اصالــت بخشــی بــه فعالیتهــای اقتصــادی جمعــی و رشکتهایــی کــه از ســوی مــردم مدیریــت
شــود رضوری میمنایــد .نظــام رسمایــه ای در ایــران بــر اســاس ســودبری و نــه برپایــهی عدالــت،
میچرخــد .پــس منیتــوان از آن انتظــار حــل بحرانهــای اقتصــادی را داشــت؛ لــذا بایســتی نهادهــای
جامعـهی مدنــی و اتحادیــه هــای اقتصــادی متناســب بــا جامعــه و البتــه مســتقل از دولــت بــه ایفــای
نقــش خویــش بپردازنــد .تنهــا بــا بازگشــت اقتصــاد بــه صاحبــان اصلــی آن یعنــی جامعــه میتــوان
ایــن مشــکالت را حــل منــود و اقتصــاد قــادر خواهــد بــود مســیر اصلــی خویــش را بپیامیــد .در واقــع
وجــود یــک سیســتم اجتامعــی دموکراتیــک متضمــن توســعهی اقتصــادی و همخــوان بــا آن خواهــد
بــود .رشط الزم تــداوم اقتصــاد در مســیر اصلـیاش 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 میباشــد .امــا تجــارت و ســوداگری حــوزهی اقتصــاد را
بــه منجــاب کشــانده اســت .بــازی بــا قیمتهــا بــا هــدف ســودآوری و ربــودن دســرنج و
دســتاوردهای جامعــه در جمهــوری اســامی رس بــه فلــک زده اســت .پــس چنیــن فعالیتهایــی،
اقتصــاد محســوب منیشــوند .بیــکاری بــه طــور بهمــن آســا رشــد میکنــد و سیاس ـتهای اقتصــادی
دولــت کــه همگــی بــا اهــداف سیاســی خــاص جهــت بــی اراده منــودن جامعــه و تحــت عناویــن

مختلفــی صــورت میگیرنــد کمــر جامعــه را خــم میکنــد .رسمایــه و سیســتم اقتصــادی دولــت،
جامعــه را بــه تباهــی کشــانده و افـراد جامعــه را تشــویق بــه فعالیتهــای ســودجویانه و مبنــا قـرار
دادن فرصــت طلبــی در روابــط روزانــه میمنایــد .ایــن امــر نیــز حــس مســئولیت پذیــری انســانها را
در برابــر جامعــه فــرو میکاهــد و فردپرســتی را ارتقــا میبخشــد .انگیــزهی متلــک و ســودجویی و
حــرص کســب پــول ،آن هــم بیشــرین مقــدار پــول بــه هــر قیمتــی کــه شــده ،را بــه جامعــه تزریــق
منودهانــد .ایــن معیــاری بـرای بهــر بــودن در میــدان مســابقه ای اســت کــه هرکــس میخواهــد بـرای
زنــده مانــدن از دیگــری جلــو بزنــد .ایــن امــر بــه شــکل اتوپیــای هم ـهی اف ـراد جامعــه یعنــی هــم
افـراد فرادســت و هــم افـراد فرودســت درآمــده اســت .در بســیاری از افـراد 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 بـرای تبــاه کــردن خویــش و بــر بــاد دادن جامعــه و محیــط زیســت بلکــه بـرای ســاخنت جامعــه
ای بهــر بــه کار بــرد .ایــن نیــز نیــاز بــه سیســتمی آموزشــی دارد جهــت از میــان برداشــن تخریبــات
چنیــن ذهنیتــی کــه بــه جامعــه تزریــق کردهانــد .حــرص و آز افسارگســیخته بــه متلــک و پــول ،مرتبــط
بــه ســود و رسمایــه اســت نــه اقتصــاد .در سیســتم اقتصــادی ســود محــوری کــه حکومــت ایـران بنــا
نهــاده بایســتی از آب کــره بگیــری تــا شــاید ،آن وقــت بتوانــی گلیمــت را از آب بیــرون بکشــی.
تعقیــب آرام ناپذیــر ســود آدمــی را بــه برهــوت بــی اخالقــی و بــی اعتــادی پرتــاب میکنــد .جامعـهی
آلــوده گشــته بــه چنیــن ویروســی را دیگــر منیتــوان جامعــه نامیــد پــس چگونــه میتــوان از آن
انتظــار ایســتادگی در مقابــل ایــن سیاس ـتها و پیشــرد اقتصــاد واقعــی را داشــت .فعالیــت ب ـرای
کســب ســود هیــچ پیونــدی بــا رفــع نیازهــای بنیادیــن و اساســی جامعــه نخواهــد داشــت؛ بلکــه تیشــه
بــه ریش ـهی جامعــه زده و آن را آلــت دســت سیاس ـتهای اقتصــادی دولــت میمنایــد .قبــول چنیــن
رویکــردی از ســوی جامعــه ســبب گرســنگی و فقــر میشــود و ســبب خرســندی دولــت جمهــوری
اســامی و صاحبــان رسمایـهی وابســته بــه آن .ایــن بحرانهــا تنهــا و تنهــا جیــب دولــت و ایادیــش را
کــه بــا پــارو پــول جمــع میکننــد پــر میکنــد .امــا از طــرف دیگــر معنویــات جامعــه حالتــی
بازدارنــده بـرای اقتصــاد ســود محــور داشــته اســت؛ پــس همیشــه در نــردی مــداوم بــا همدیگــر بــه
رس بردهانــد .معنویــات جامعــه اجــازهی پیــروزی کامــل بــه چنیــن سیاسـتهایی نــداده اســت .بـرای
حــل معضــات اقتصــادیای کــه اکنــون جامع ـهی ای ـران 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
پیامــد تحلیــات ســطحی ایــن موضــوع ،ناکارآمــدی در ســطح عمــل و شکســت در عملکــرد را بــه
هم ـراه خواهــد داشــت .مثــا اگــر مقــداری از درآمــد حاصلــه از نفــت را کــه صاحــب واقعــی آن
جامعــه اســت ،در زمینـهی کشــاورزی در مناطــق مختلــف ایـران کــه بســیار حاصلخیــز نیــز میباشــند
رسمایــه گــذاری شــود ،مشــکلی بــه نــام فقــر و بیــکاری ریشــه کــن خواهــد شــد .امــا ایــن مســئله بــا
خواســت آنهــا در تضــاد میباشــد .چــون ایــن امــر موجودیــت منافــع نامــروع آنهــا را تهدیــد
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خواهــد کــرد .مســائلی کــه بــه آن اشــاره منــودم ،پیامــد سیاس ـتهای روزانــه و موقــت رژیــم و یــا
مختــص بــه ایــن دولــت و یــا آن دولــت و یــا ایــن برنامـهی اقتصــادی و آن برنامـهی اقتصــادی نیســت،
بلکــه ریشــه در ســاختار حکومــت دارد .بســیار آشــکار اســت کــه در صــورت عــدم برخــورد بــا
سیاسـتهای بیوقــدرت و نظــام ســود محــور ،جامعــه یــارای مبــارزه بــا بیــکاری و فقــر کشــنده ای کــه
رشیانهــای حیاتـیاش را میخشــکاند ،نخواهــد نداشــت .اقتصــادی کــه در چنــگ افـراد و یــا دولــت
گرفتــار آمــده ،پیونــدی بــا اقتصــاد نــدارد .اقتصــاد را بایــد بــا دموکراســی درهــم آمیخــت .بایــد
دموکراســی را بــه حــوزهی اقتصــادی تعمیــم داد .تنهــا جامع ـهی اخالقــی و سیاســی میتوانــد یــک
حــوزهی اقتصــادی دموکراتیــک را پایــه ریــزی و اجــرا کنــد .اقتصــاد راســتین و دموکراســی ماننــد
گوشــت و اســتخوان بــه هــم پیونــد خوردهانــد و بــدون هــر یــک از آنهــا ،حــوزهی دیگــر ناشــدنی
میمنایــد .اقتصــاد راســتین و در پیــش گرفــن آن از ســوی جامعــه را میتــوان عکسالعملــی
دموکراتیــک و درخــور جامعــه نــام نهــاد .پــس تنهــا در چنیــن جامعــه ای دموکراتیــک میتــوان شــاهد
اقتصــاد راســتین باشــیم .در اقتصــاد واقعــی تضــاد فاحــش طبقاتــی و لطمــه بــه محیــط زیســت وجــود
نــدارد .چــون جامعــه ب ـرای رفــع نیازهــای خویــش بــه امــور اقتصــادی میپــردازد .اگــر هــم تجارتــی
صــورت گیــرد مبنایــش ســودبری نخواهــد بــود بلکــه رفــع نیازهــا بــه بهرتیــن روش کــه هــر دو طــرف
از آن اســتفادهی بهینــه مناینــد ،میباشــد .میتــوان بــار دیگــر روابــط شــهر و روســتا را ســازگار منــود.
ایــن مناســبات اکنــون بــه زیــان جامعـهی روســتایی کــه متکــی بــر کشــاورزی اســت ،رشــد مییابــد.
ایــن روابــط منجــر بــه نابــودی جامع ـهی روســتایی میشــود کــه کاهــش آمــار کشــاورزی و شــاغالن
در امــر زراعــت و ســاکنان روســتا دلیلــی اســت بــر ایــن مدعــا .ایــن رویــه بــه نفــع دولــت میباشــد.
چــون از یــک ســو اقتصــاد متکــی بــه دولــت ،کشــاورزی را از بیــن بــرده و از ســوی دیگــر جمعیــت
روســتایی را بــه مهاجــرت بــه شــهر کــه مرکــز سیاس ـتهای دولــت میباشــد وادار میکنــد .منطــق
تولیــد و مبادلـهی ســود محــور ،هیــچ معیــار اخالقــی را جهــت پایبنــد ســازی صنعــت ،تعییــن نکــرده
اســت .اگــر دولــت جمهــوری اســامی کمکهایــی مالــی در زمینـهی کشــاورزی و یــا دیگــر بخشهــا
انجــام دهــد نیــز آن را بــه صــورت مالیــات و یــا ترفندهــای وارداتــی و صادراتــی خویــش و بــازی بــا
قیمتهــا ،بــه شــکلی نامحســوس از جامعــه خواهــد ربــود .هرگونــه صنعتــی کــردن و شــهری کــردن
بــا افزایــش اســتفاده از انــرژی مــرادف اســت .انــرژیای کــه هــم بــه طــور مســتقیم و یــا غیــر
مســتقیم در عرصـهی تولیــد جــای انــرژی و نیــروی کار انســانی را میگیــرد و ســبب بیــکاری میشــود؛
و هــم دایــرهی مــرف غیــر رضوری را وســعت میدهــد و آلودگــی محیــط زیســت را بــه هم ـراه
خواهــد داشــت .بــا چنیــن نگرشــی آلودگــی آب ،هــوا و خــاک از ســوی کارخانــه هــای وابســته بــه
اقتصــاد ســود محــور کــه تنهــا بــه قصــد کســب ســود بیشــر برپــا شــدهاند امــری معمــول خواهــد،
بــود .رسمایــه داران بــه تولیــد خــوراک پوشــاک ،مســکن و وســایل آسایشــی کــه جامعــه ب ـرای بقــای
خویــش بــدان نیــاز دارد محــدود منیماننــد و بیشــر بــه کاالیــی ســاخنت همــه چیــز میپردازنــد.
همچنیــن صنعتــی شــدن بــی قیــد و رشط ســبب نیــاز بــه روانــه شــدن خــوراک بــه شــهرها ب ـرای

تأمیــن غــذای جمعیــت رسســام آور شــهر اســت .امــری کــه ســبب تهــی شــدن خــاک از خــوراک
مایههایــش میشــود .زمیــن را پیــر و فرتــوت منــوده و زایندگ ـیاش را ســلب میکننــد .مــرگ زمیــن
هــای کشــاورزی بــه معنــای هجــوم بــه مراتــع ،چمــن زارهــا و جنگلهــا خواهــد شــد .مــرگ زمیــن،
مــرگ کشــاورز و روســتا اســت و ســبب هجــوم جمعیــت بــه فضــای ناامــن شــهر میشــود .افـرادی کــه
راهــی شــهر میشــوند بیشــر در بخــش خدماتــی مشــغول بــه اشــتغال میشــوند یــا اگــر در دیگــر
بخشهــا مشــغول بــه کار شــوند درآمــد ثابتــی خواهنــد داشــت و ایــن قــر آســیبپذیرترین قــر
در مقابــل تــورم هســتند .بــرای جــران ایــن کمبــود نیــز در ازای امتیــازات ناچیــز اقتصــادی در
نهادهــای دولتــی کــه در خدمــت سیاس ـتهای رسکــوب دولتــی اســت از جملــه بســیج و نهادهــای
وابســته بــه اطالعــات جــای میگیرنــد .جامعـهی شــهری کامــا تحــت ســیطره ،نفــوذ و کنــرل دولــت
جمهــوری اســامی ق ـرار میگیــرد .بدیــن گونــه رضب ـهی مهلکــی بــر ارادهی جامعــه زده میشــود.
شــهرها رشــدی غــول آســا پیــدا کــرده و مرکــز معضــات اجتامعــی ،بیگانــه گشــن بــا جامعــه ،فرصــت
طلبــی و فردگرایــی میشــود .البتــه فــردی کــه نــه در خدمــت خــود بلکــه در خدمــت نظــام حاکــم
ایـران خواهــد بــود .بایســتی روابطــی جایگزیــن را جســتجو کــرد کــه در آنهــا ســودگرایی موجــود را
که تا سطح نابودی همدیگر پیش میرود ،به کناری نهیم.
رهــر آپــو یگانــه راه رهایــی از ایــن وضعیــت را اقتصــاد اکــوـ اجتــاع میدانــد و در ایــن مــورد
چنیــن میگویــد« :ه ـزاران اکــوـ جامعــه بــه اقتضــای رشایــط ،میتواننــد خــود را همچــون یــک
واحــد اقتصــادی ســازماندهی مناینــد .یکــی از مســائلی کــه مدتهاســت فوریــت یافتــه ایــن
اســت کــه در زراعــت بــا مدنظــر قـرار دادن اصــل اکــوـ صنعــت ،بــه بازســاماندهی زمینهایــی
پرداختــه شــود کــه توســط خانوادههــا بــه تکههایــی مجـزا تقســیم شــده و ویژگــی واحدبــودن را
از دســت دادهانــد .تشــکیل اکــوـ اجتامعــات در زراعــت ،یکــی از اساسـیترین اصول اقتصــادی در
مدرنیتـهی دموکراتیــک میباشــد .در ارتبــاط بــا همیــن مســئله ،نگرشهــای قائــل بــه مزرعـهداری
کــه از دوران رسف و بردگــی باقــی ماندهانــد ،رونــق خویــش را از دســت دادهاند .اکــوـ اجتامعاتی
کــه از طریــق تشــکیل واحدهــای زراعتــی در مقیاســی اکولوژیــک تحقــق خواهنــد یافــت ،بنیــان
مدرنیتـهی 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
نیــز اکــوـ اجتامعــات مشــابهی قابــل شــکلگیریاند .در برنامهریــزی شــهری اکولوژیمحــور،
اقتصــاد بهمثاب ـهی یــک بخــش از کلیــت عمومــی ســاماندهی میشــود .هامننــد الزامیبــودن
عــدم وجــود بروکراسـیای کــه شــهر را ببلعــد ،اقتصــادی کــه شــهر را ببلعــد نیــز نبایســتی وجــود
داشــته باشــد .فعالیتهــای اقتصــادی متناســب بــا رسشــت هــر شــهر ،بهصــورت واحدهایــی بــا
حجــم بهینــه[= ]Optimalســازماندهی میگــردد کــه نــه در راســتای ســودآوری بلکــه در جهــت
برطرفســازی بیــکاری و محرومیــت خلــقِ شــهر هدفمنــد میباشــند .میتــوان جمعیــت را بــه
تناســب ســاختار و قابلیتشــان بــر ایــن واحدهــا توزیــع منــود».

45

سالسوم شامرهی هشتم  /اردیبهشت ماه 1397

مل.کمدانور
ب..نک
46

نرشیهیاجتامعی،فرهنگیوسیاسی
KODAR
جامـعهیدموکراتیکوآزادشـرقکوردســتان

FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

پــس بـرای دســتیابی بــه ایــن مهــم ،بایــد اقتصــاد را ازآن جامعــه منــود .نبایــد یکــی قربانی
دیگــری گــردد .یکــی ب ـرای ســود دیگــری کار کنــد .بســیاری از اف ـراد قربانــی بیــکاری
شــوند تــا فــردی کار و منبــع درآمــدی بیابــد .اقتصــادی اکــوـ اجتــاع ،اقتصــادی هســتی
بخــش اســت کــه جامعــه را نیــرو و تــوان میبخشــد؛ نیــرو و توانــی کــه میتوانــد
سیاس ـتهای جامعهکــش دولــت در زمین ـهی اقتصــاد را درهــم شــکند و بــه نیروهــای
دموکراتیــک موجــود در جامعــه در راســتای برســاخت جامعــهای آزاد یــاری رســاند.
پــس دولــت و یــا اف ـراد وابســته بــه آن ،حــق محــروم منــودن جامعــه از ایــن موضــوع
هســتیبخش را نخواهنــد داشــت .جامعــه نیــز حــق قبــول چنیــن وضعــی را نخواهــد
داشــت .قبــول چنیــن امــری از ســوی جامعــه بــه معنــای خودکشــی خواهــد بــود .پــس
بایــد چــه در زمین ـهی کشــاورزی و چــه صنعتــی در ســطح محــدود یــا کالن نهادهــای
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 اجتــاع ندارنــد و در تضــاد بــا آن خواهنــد بــود .مالکیــت دولتی و فــردی به
ایجــاد فاصلـهی طبقاتــی فاحــش منجــر خواهــد شــد .سیســتمی کــه در آن فــردی بــر اثــر
فقــر از گرســنگی جــان میبــازد و یــا اقــدام بــه خودکشــی کــرده و یــا بــه فحشــا کشــیده
میشــود و دیگــری فرعونگونــه زندگــی میکنــد و روزانــه پــول بــادآورده بــه جیــب
کتهــا
میزنــد سیســتمی ضدانســانی و ناپذیرفتنــی اســت .در اقتصــاد اکــوـ اجتــاع رش 
و تعاونیهــا نیــز تحــت مالکیــت مشــرک کســانی درمیآینــد کــه در آنجــا مشــغول
بهکارنــد .البتــه اقتصــاد اکــوـ اجتــاع بــه ایــن معنــا نیســت کــه اقتصــاد دولتــی بــه کلــی
از بیــن خواهــد رفــت .فقــط تعادلــی در میــان آنهــا بــه وجــود خواهــد آمــد .امــا دولــت
موظــف بــه پیــروی از معیارهــای اکولوژیــک و دوری از سیاسـتهای بیوقــدرت خویــش
خواهــد شــد .بــه منظــور رفــع انحصارهــا بــه ویــژه قاعدهمنــد ســاخنت رفتــار دولــت
در اقتصــاد الزم اســت اوالً از انحصــارات بیضابطــه دولتــی جلوگیــری شــود و ثانیــاً
بــا بسرتســازی الزم زمینــه فعالیــت نهادهــای اقتصــادی جامعــه فراهــم گــردد .نکت ـهی
مهــم در ایــن مســئله راهــردی ایــن اســت کــه تصمیمگیریهــا الزم اســت بــه صــورت
جمعــی و بــا مالحظــه همـهی نظـرات و در فضــای قابــل نقــد اتخــاذ شــوند و همیــن امر
خــود زمینهســاز اجرایــی منــودن ایــن تصمیــات خواهــد بــود؛ وگرنــه بدیهــی اســت کــه
نظراتــی کــه زمینــه پذیــرش عمومــی نداشــته باشــند قابــل اجـرا نخواهنــد بــود .اقتصــاد
دولتــی تنهــا بدینســان میتوانــد خویــش را جامعهپذیــر منایــد در غیــر اینصــورت
محکــوم بــه نابــودی خواهــد شــد .مالکیــت حتــی اگــر گروهــی هــم باشــد ـ بــه عنــوان
مثــال در یــک رشکتـــ بایســتی مالکیتــی اجتــاع محــور باشــد .ایــن واحدهــا میتواننــد از
صنعــت و فنــاوری بــه شــکل مطلــوب کــه در تضــاد بــا معیارهــای اقتصــاد اکــوـ اجتــاع
نباشــد اســتفاده مناینــد .بدینصــورت میتواننــد نتایــج مخــرب صنعتگرایــی و فنــاوری

را کــه از ســوی دولــت در خدمــت منافــع قــدرت و جهــت جنگافــروزی اســتفاده میشــود،
ناکارآمــد مناینــد .بایســتی صنعــت و فنــاوری در خدمــت بــه جامع ـهی اخالقــی و سیاســی
بـهکار گرفتــه شــود .فنــاوری کــه هــدف اصلــی آن خدمــت بــه جامعــه بــوده و توســط دولــت
و بـرای تســلط بــر جامعــه ربــوده شــده را میتــوان بــه صاحبــان اصلــی آن بازگردانــد .بدیـن
صــورت میتــوان ســنگ بنــای زندگـیای آزاد و دموکراتیــک را بنــا نهــاد .میتــوان کشــاورزی
را پیشــرد داد امــا بــه صورتــی کــه نتایــج زیــان آوری ب ـرای محیــط زیســت نداشــته باشــد.
اف ـراد جامعــه بــا ایــن کار بــه دولــت جمهــوری اســامی اجــازه منیدهنــد کــه فرآوردههــا
و محصــوالت اقتصــادی آنهــا را بچاپــد .بدینگونــه جامعــه خــود مالــک کار و رنــج خــود
خواهــد شــد و بــه دولــت اجــازهی سوءاســتفاده از آن ـرا نخواهــد داد .در چنیــن سیســتمی،
چــون خــارج از حــوزهی 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
را از اقتصــاد دولتــی بشــوید تــا بتوانــد دولــت را کوچــک کنــد .بــا در پیــش گرفــن چنیــن
رویهــای و پیرشفــت دادن اقتصــاد اکــوـ اجتــاع ،مســائل در مســیر حــل ق ـرار خواهنــد
گرفــت .همچنــان میتــوان از فنــاوری ســامل جهــت کاهــش تخریبهــای صنعتــی اســتفاده
منــود .میتــوان بــا آمــوزش دامپــروری بــه دامــدار مانــع از تخریــب مراتــع و جنگلهــا
شــد .بدینگونــه و بــا رعایــت ایــن معیارهــا معضــات اجتامعــی از قبیــل گرســنگی ،فقــر و
بیــکاری حــل خواهنــد شــد .میتــوان مانــع از بهرهبــرداری بیرویـهی دولــت از معــادن شــد.
بهرهبــرداریای کــه هیچگونــه فایدهــای بـرای جوامــع ســاکن در آن مناطــق نداشــته و تنهــا
محیــط زیســت ایــن مناطــق را نابــود میکنــد .مثــا در کوردســتان شــار فـراوان معــادن و
بهرهبــرداری بیرویــه از آنهــا شــکل بعضــی از مناطــق را تغییــر داده و تاثیرهــای مخربــی
بــر محیــط زیســت ایــن مناطــق داشــته اســت .آنهــا بــه فکــر ایــن نیســتند کــه انســان چــه
چیزهایــی میتوانــد از طبیعــت بـرای بــرآوردن نیــاز خویــش بگیــرد .ایــن اصــل فراموششــده
اســت .تقاضاهــا بــر طبیعــت تحمیــل میشــوند و در آنهــا تــوان طبیعــت مدنظــر ق ـرار
منیگیرنــد .بهگون ـهای کــه دامدارهــا و کشــاورزان ،دیگــر منیتواننــد در ایــن مناطــق زندگــی
کننــد .اینهــا فعالیتهایــی هســتند کــه درآمــد آن نــه تنهــا هزینــهی خلقهــای ایــران
منیشــود بلکــه در خدمــت بــه جنگافــروزی نظــام قـرار میگیرنــد و در نتیجــه دودش تنهــا
بــه چشــم جامعــه خواهــد رفــت .تحریمهــای اقتصــادی ناشــی از ایــن جنــگ افروزیهــا نیــز
تنهــا بــر پیکــره جامعــه رضبــه میزنــد .بــا ایــن تحریمهــا ک َِک کاخنشــینها هــم منیگــزد.
پــس بـرای داشــن اقتصــادی ســامل و در خدمــت جامعــه بایســتی بــه مبارزهــای همهجانبــه
دســت زد .بدیــن صــورت میتــوان جامعــه را آزاد ،دموکراتیــک ،اخالقــی و سیاســی مناییــم.
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اقتصاد

هــر ابــزار و راهــکاری کــه انســان بــرای رفــع
نیازهــای طبیعــی بــهکار گیــرد بهنوعــی مرتبــط
بــه حــوزهی اقتصــاد اســت .بــا ایــن پیشفــرض
اقتصــاد ،مبادلـه و رفــع نیازهــای طبیعــی و مــادی
در پیرامــون بــازاری اجتامعــی بهحســابمیآید.
امــا اقتصــاد چــه هنــگام و چگونــه بهوجــود آمــد؟ بــا
رشوع مبادلــه میــان مــردم کــه در ابتــدا بــه صــورت
مبادلــهی کاال بــه کاال صــورت میگرفــت ،منونههــای
اولی ـه و ابتدایــی اقتصــاد نیــز پدیــدار گشــت .در ایــن
میــان هــزاران ســال اســت کــه خلقکــورد در میــان
رشــته کوههــای الــرز و زاگــرس زندگــی کردهانــد.
خلــق کــورد از دیربــاز دارای فرهنــگ و اقتصــاد زراعــی
و دامپــروری بودهانــد ،همچنیــن دارای اقتصــادی
تجــاری بــا محوریــت مبادلـهی مــواد معــدن و بازرگانی
بــا خلقهــای همســایه بودهانــد.
تــا پیـشاز پیدایــش نظــام رسمایـهداری و صنعتگرایــی
در جهــان ،تولیــد تنهــا بــه انــدازهی نیــاز و درخواســت
جامعــه بــود و مــازاد بــر تولیــد چندانــی بــه وجــود
منیآمــد ،اگــر هــم وجــود داشــت توزیــع میشــد .امــا
در دوران پیشــا رسمایــهداری بــا پدیــد آمــدن مــازاد
تولیــد و بــه وجــود آمــدن ســود و انباشــت رسمایــه،
حکومتهــای برآمــده از ایــن انباشــت اقــدام بــه
چپــاول ،غــارت و بــردهداری در رسارس جهــان منودنــد.
در ایــن دوران اقتصــاد بــه معنــی «علــم تخصیــص
منابــع» در راســتای ســود بــود .تجــارت و بازرگانــی
بــا مناطــق دوردســت ،ســود را بــه ســطح بیشــینهای
رســاند بــود بــه همیــن دلیــل دولتهــای رسمایـهداری
نوپــا بــا میلــی ســیری ناپذیــر بــه منطقـهی خاورمیانــه
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کــه دارای منابــع و مــواد اولیــه ف ـراوان بودنــد هجــوم آوردنــد و بــا بــه شــیوهی اســتعامر و چپــاول
متامــی منابــع مــادی و معنــوی ایــن رسزمینهــا را بــه غــارت بردنــد .بــا غــارت رسمایههــای کشــورهای
مســتعمره و انتقــال آنهــا 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.
تــرور اقتصــادی کــه توســط کشــورهای اســتعامرگر در کشــورهای مســتعمره صــورت میگرفــت،
اقتصــاد را از ماهیــت واقعــی خــود دورتــر میســاخت .اقتصــاد کــه هــدف آن بــرآورده ســازی
نیازهــای مــادی رضوری جامعــه بــود ،بــه ابـزاری بـرای اســتعامر هــر چــه بیشــر نظــام رسمایـهداری
مبــدل گشــت .دوران اســتعامر کالســیک پ ـساز جنــگ جهانــی دوم بــه پایــان میرســد .پــس از ایــن
دوران بــه مرحل ـهی رسمای ـهی مالــی میرســیم .خصیص ـهی دوران رسمای ـهی مالــی آشــناییزدایی از
امــر تولیــد اســت .پــول نیــز کــه تنهــا ابـزاری بـرای رسعــت بخشــیدن بــه «مبادلــه ،انباشــت و تولیــد»
بــود در ایــن دوران بــر متامــی حوزههــای زیســتی ،فکــری ،فرهنگــی و سیاســی -اجتامعــی حکمرانــی
میکــرد .در عــر رسمایــه مالــی کاپیتالیســم همچــون اختاپوســیٍ متامــی رشیانهــای حیاتــی جامعــه
و حتــی محیــط زیســت را تحــت کنــرل خــود درآورد.
تغییـرات اقتصــادی کــه در  1970صــورت گرفــت موجــب ســلطهی رسمایـهی مالــی بــر کل حوزههــای
سیســتم رسمایـهداری گردیــد .دلیــل ایــن امــر آن اســت کــه رسمایـهداری مالــی بــر خــاف رسمایـهداری
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 کمرتیــن دســتمزدها و هــم چنیــن بیــکاری (خصوصــا در میــان جوانــان و زنــان)
از نتایــج نظــام گلوبــال رسمای ـهداری و صنعتگرایــی میباشــند.
قدرتهــای رسمای ـهداری جهانــی و منطق ـهای بــا اعــال سیاس ـتهای اســتعامرگرانه و امپریالیســتی
خویــش جهــان را دچــار بح ـران کردهانــد .کوردســتان نیــز از ایــن خــان نعمــت بیبهــره منانــد و بــا
مشــکالت و بحرانهــای گســرده روبــرو گردیــد کــه تــا پیــش از ایــن منون ـهای ب ـرای آنهــا منیتــوان
یافــت .گــذار رسیــع جامعــه از ســبک زندگــی کشــاورزی -روســتایی بــه تجــدد در عــر معــارص
جامعـهی کــورد را بــا بحـران و واماندگــی میــان فئودالیتــه و رسمایـهدارای روبــرو ســاخت .ایــن بحـران
بــا اتخــاذ سیاســت شهرنشــینی و کوچانــدن روســتاییها و عشــایر بــه شــهر بــه صــورت گســرده و
سیســتامتیک از جانــب دولتهــای حاکــم ،فزایندهتــر و پیچیدهتــر گردیــد .پیچیدهگــی از اینجــا
ناشــی شــد کــه در رونــد ایــن کــوچ و شهرنشــینی سیســتامتیک هیــچ گونــه فکــری و پیشبینــی بـرای
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 ســازمانهای دولتــی مشــغول بــه انجــام
کارهــای غیــر مولــد و غیــر تولیــد بنامینــد .ایــن شــیوهی زیســت جدیــد بیشــر از آنکــه تولیــد محــور
باشــد خدمــات پیشــه و غیــر مولــد بــود .همیــن شــیوهی زیســت ســبب پدیدآمــدن مرصفگرایــی

در میــان مــردم ای ـران و خاورمیانــه گردیــد .جامع ـهی غیــر تولیــدی پدیــدار گشــته بــه
لحــاظ اقتصــادی بــه دولتهــا و حکومتهــای محلــی خــود وابســتگی شــدیدی پیــدا
منــود .از طــرف دیگــر تولیــدی نبــودن اقتصــاد کشــورهای اســتعامر زدهای هامننــد
ایـران راه را بـرای وابســتگی شــدید بــه خــام فروشــی نفــت و معــادن زیرزمینــی همــوار
کــرد .خــام فروشــی را میتــوان اســتعامر مــدرن در قــرن بیســت و یکــم قلمــداد منــود.
بــه تدریــج اقتصــاد ایـران بــه درآمــد حاصــل از فــروش منابــع زیرزمینــی وابســته گردیــد.
کســب پــول از طریــق پــول شــیوهای متــداول در حــوزهی بهاصطــاح اقتصــادی ای ـران
اســت .در حقیقــت ایــن عمــل بــه نوعــی داللــی بــه شــکل پیچیــده و مــدرن اســت .ایــن
مبــادالت و معامــات گســردهی داللــی ،متامــی حوزههــای اجتامعــی ،سیاســی و زیســتی
جامعـهی ایـران را فلــج کــرده اســت .حاکــان جمهــوری اســامی ایـران قــادر نخواهنــد
بــود بــا چنیــن اقتصــاد رانتیــر و دالالنــهای در برابــر بحرانهــای محیطزیســتی،
طبقاتــی ،خلقــی و جنســیتی مقاومــت کننــد .زیـرا بایــد تحــوالت عظیمــی در عرصـهی
سیاســی ،اقتصــادی و حــل مســئلهی تاریخــی خلقهــای ایـران انجــام دهــد در غیــر ایــن
صــورت دچــار جنــگ داخلــی و خارجــی میگــردد .مدرنیت ـهی کاپیتالیســتی حاکــم بــر
جهــان در مقابــل دولت-ملــت اســامی ایـران قــد علــم کــرده اســت .حکومــت جمهــوری
اســامی ایـران بــا توجــه بــه تحریمهــای کنونــی کــه از خــارج بــر آن وارد شــده اســت
و همچنیــن ناکارآمــدی ســاختارهای ایدئولوژیــک و سیاســی خــود و نارضایتیهــا و
اعرتاضــات گســردهی مردمــی در داخــل ،بــدون شــک بایــد در پــی تغییراتــی بنیادیــن
در ماهیــت وجــودی خــود باشــد .حکومــت ایــران بــرای حــل بحــران اقتصــادی و
آزادیهــای اجتامعــی بایــد خودمدیریتــی اجتامعی-سیاســی و اقتصــادی خلقهــای
ایـران را بپذیــرد .سیســتم اقتصــاد کمونــال و یــا اکــو اقتصــاد در ایـران بایــد شــکل گیــرد.
اقتصــادی بــر اســاس همزیســتی بــا طبیعــت و نیازهــای اولیــه و اساســی اجتــاع تنهــا
میتوانــد پاســخگوی واقعیــات موجــود اجتامعــی ای ـران باشــد .امــا بــه نظــر منیرســد
کــه حکومــت جمهــوری اســامی ایـران تــوان و متایلــی بـرای چنیــن تغییـرات بنیادینــی
داشــته باشــد .چـرا کــه ســپاه پاســداران و نهــاد رهــری بــه عنــوان بزرگتریــن تاجـران
و رسمایـهداران ایـران بــا در دســت گرفــن بیــش از  %80اقتصــاد کشــور و اســتفادهی از
آن در راســتای اهــداف ضــد انســانی و اقتدارگرایانـهی خویــش -رسمایـهی مــردم ایـران
را در راههــای غیــر تولیــدی و غیــر رفاهــی رصف میکنــد -متایلــی بــرای تغییــرات
دموکراتیــک ندارنــد .اتخــاذ ایــن سیاسـتها و رویکردهــا گرســنگی و بیــکاری گســردهای
ب ـرای خلقهــای ای ـران بــه هم ـراه داشــته اســت .در نتیج ـهی ایــن حجــم از فســاد و
ناکارآمــدی مــردم نیــز بــا انجــام اعرتاضــات و اعتصابــات گســرده نارضایتیهــای خــود
را از ایــن وضعیــت نشــان میدهنــد.
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برســاخت « ایـران دموکراتیــک » تنهــا راه بـرای برونرفــت از بحـران سیاســی-
اجتامعــی موجــود میباشــد کــه از زمــان مرشوطــه تاکنــون گریبانگیــر
خلقهــای ایــران اســت .الزمــهی پیرشفــت و پویایــی اجتامعــی وجــود و
برســاخت اقتصــاد دموکراتیــک و مســتقل اســت .بایــد تاثی ـرات و مداخل ـهی
خارجــی را بــا اتخــاذ تصمیــات درســت سیاســی و اجتامعــی بــه حداقل رســاند
و همزمــان در حــوزهی داخلــی نیــز بــا همبســتگی میــان متامــی خلقهــای
ایــران ،اقتصــادی اجتــاع محــور را بنیــان نهــاد کــه متامــی اتحادیههــا
و گروههــای شــهری و روســتایی بــا توجــه بــه پتانســیلهای منطقــهای و
محلــی خــود اقــدام بــه تولیــد و تقســیم برابــر درآمــد و مــازاد تولیــد در ســطح
جامعــه مناینــد .زیـرا جامعـهای کــه توانایــی کنــرل ابزارهــای تولیــدی خویــش
را نداشــته باشــد ،منیتوانــد بــه حیــات آزاد خویــش تــداوم دهــد.
در اقتصــاد دموکراتیــک و کومینــال از اقتصــادی بحــث بــه میــان میآیــد
کــه جایــی بــرای اســتعامر ،ســود محــوری و در نهایــت انباشــت رسمایــه و
بیشــینه ســود بــه نفــع عــدهای کوچــک از رسمایـهداران و تضــاد طبقاتــی باقــی
منیمانــد .نــه کاپیتالیســم خصوصــی و نــه دولتــی در خودگردانــی اقتصــادی
هیــچ نقــش و جایگاهــی ندارنــد و بــه جــای آن صنعــت اکولوژیــک و اقتصــاد
کمونالــی در رسلوحــهی دســتور کاری قــرار میگیــرد .صنعــت ،تکنولــوژی
و پیرشفتــی کــه بــه محیــط زیســت لطمــهای وارد ســازد یــا بــا جامعــهی
دموکراتیــک مغایــر باشــد قابــل قبــول و اســتفاده نیســت .در ایــن اقتصــاد
اصــل غیــر قابــل چشمپوشــی و بنیادیــن بــرای توســعه ،مخــرب نبــودن
صنعــت بـرای زیسـتبوم جهــان اســت .در ایــن راســتا صنعــت بایــد بیشــرین
تطابــق را بــا محیــط زیســت را داشــته باشــد .درواقــع مــا از اقتصــادی ســخن
میگوییــم کــه در آن هــم راســتایی اقتصــادی و محیــط زیســتی اســاس گرفتــه
میشــود .در ایــن اقتصــاد منابــع و وســایل تولیــد متعلــق بــه جامعــه اســت.
خلــق کــورد و متامــی خلقهــای جهــان بــا توجــه بــه مفاهیــم سوسیالیســتی
بایــد کنــرل اقتصــاد خــود را از طریــق برســاخت «ملــت دموکراتیــک ،صنعــت
اکولوژیــک و اقتصــاد بــازار اجتامعــی» در اختیــار داشــته باشــند .بدیــن شــکل
در مقابــل و در تقابــل بــا مدرنیتــهی رسمایــهداری ،مدرنیتــه دموکراتیــک را
میتــوان بــه وجــود آورد.
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FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

گــرم شــدن زمیــن ،کاهــش میـزان بارندگــی ،افــت منابــع زیرزمینــی و کاهــش شــدید آبهــای ســطحی،
ســبب گردیــده تــا خشکســالیهای گســرده و بزرگــی در بســیاری از مناطــق جهــان پدیــدار شــود و
بح ـران محیطزیســت بــه محوریــت آب یکــی از بزرگتریــن چالشهــای قــرن حــارض بــه شــار آیــد،
طبــق پیشبینیهــای ســازمان جهانــی هواشناســی تــا ســال  ۲۰۲۵نزدیــک دو ســوم از جمعیــت جهــان بــا
مشــکل کمبــود منابــع آبــی روبــرو خواهنــد شــد .اگــر قــرن  20را قــرن نفــت بنامیــم بیگــان بایــد قــرن
 21را قــرن آب دانســت کــه خاورمیانــه و بهویــژه کوردســتان بــه دلیــل موقعیتــی کــه دارنــد در مرکــز
منازعــات ایــن دو قــرن بـرای نفــت و آب در جهــان هســتند.
سیاســت آب یــا هیدروپلتیــک بــه سیاسـتهایی کــه تحــت تأثیــر در دســرس بــودن آب و منابــع آبــی
اطــاق میشــود .ایــن شــکل از سیاســت رضورت بـرای همــه اشــکال زندگــی و پیرشفــت برشیــت اصــل
آب و منابــع آبــی در نظــر میگیــرد .درواقــع هیدروپلتیــک مطالعــات سیســتامتیک نزاع یــا همکاریهای
جوامــع بـرای اســتفاده از منابــع آب اســت زیـرا دسرتســی بــه آب آشــامیدنی در جهــان بــه ازای هــر نفــر
ناکافــی اســت و مقــدار آن در حــال کاهــش میباشــد کــه از مهمتریــن عوامــل آن ،افزایــش بســیار
بیروی ـهی جمعیــت و کمبــود منابــع آبــی در اثــر خشکســالیهای چنــد دهــه اخیــر اســت .طبــق
گـزارش ســازمان بهداشــت جهانــی ،هــر فــرد در روز بـرای انجــام امــور بهداشــتی خــود نیازمنــد  ۲۰لیــر
آب شــیرین کــه برابــر بــا  ۷۳۰۰لیــر ب ـرای هــر نفــر در یــک ســال میباشــد .آب شــیرین تنهــا  ٪۳از
متــام آب کــره زمیــن را شــکل میدهــد کــه حــدود دوســوم آن نیــز بهصــورت یخچالهــای طبیعــی و
یخهــای قطبــی اســت.
آب یــک مســئله مهــم اس ـراتژیک و سیاســی در خاورمیانــه اســت و سیاســت آب در خاورمیانــه بــه
اســتفاده ،ذخیــره ،کنــرل و تخصیــص آب در خاورمیانــه میپــردازد کــه منطقـهای خشــک اســت .منطقــه
خاورمیانــه  ۵در صــد از جمعیــت جهــان را در خــود جــای داده اســت ،درحالیکــه فقــط  ۱درصــد از
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
مرتمکعــب آب بــه ازای هــر نفــر در ســال دارنــد کــه نشــان از محدودیــت ایــن منبــع حیاتــی اســت.
پیشبینیشــده اســت کــه در ســال  ۲۰۲۵مقــدار مــرف آب کشــورهای عربــی خاورمیانــه بــه دو برابــر
مقــدار آب در دســرس آنهــا افزایــش خواهــد یافــت.
در خاورمیانــه بیشــر رودخانههــای اصلــی حداقــل از یــک مــرز بیناملللــی عبــور میکننــد یــا ماننــد
فـرات کــه از مــرز ســه کشــور بــزرگ خاورمیانــه میگــذرد .نگرانــی در مــورد آب بهطــور قابلمالحظـهای
مســیر توســع ٔه سیاســی خاورمیانــه را شــکل داده اســت .کشــور ترکیــه بــا اســتفاده از نابســامانیهای
سیاســی و جنگهــای منطقـهای کــه کشــورهای حوضــه دجلــه و فـرات گرفتــار آن بودهاند ،سوءاســتفاده
از رودخانههــای دجلــه و ف ـرات را آغــاز کــرده اســت .هیدروپلتیــک نقــش عمــدهای را در منطقــه و
جهــان ،بهویــژه تنــش میــان ســوریه ،عـراق و ترکیــه ایفــا کــرده اســت کــه بهطــور مثــال ترکیــه در ســال
 ۱۹۹۰پــروژه آناتولــی جنــوب رشقــی را اجـرا کــرد کــه بــا مســدود کــردن بخشــی از دجلــه و فـرات در
شــال ســوریه همـراه بــود و اثـرات زیسـتمحیطی فـراوان و غیرقابــل جربانــی بــر اکوسیســتم مســیر
ایــن دو رود در کشــور ع ـراق و ســوریه بــر جــای گذاشــته اســت کــه بــا گذشــت زمــان اوضــاع ایــن
مناطــق بدتــر هــم میشــود.

تــداوم حیــات جوامــع بــری در امتــداد رودهــای دجلــه و فــرات و حفــظ اکوسیســتم تاالبهــای
جنــوب کشــور ع ـراق بســتگی کامــل بــه جریــان آب در ایــن دو رودخانــه دارد .لیکــن سدســازیهای
عظیــم ترکیــه بــر روی فـرات و تاثیـرات آن ،تاالبهــای عـراق را بــا تهدیــد جــدی روبــرو کــرده اســت؛
بهگونــهای کــه عمــق آب در ایــن تاالبهــا از  ۱.۵مــر بــه  ۴۰ســانتیمرت رســیده اســت.
در ســال  ۲۰۰۸و در دوران نخسـتوزیری رجــب طیــب اردوغــان برنامــه کامــل عمــل بــه گاپ آمــاده و
تصویــب گردیــد و عملیــات اجرایــی و توســعهای طــرح گاپ بهطورجــدی در دســتور کار دولــت عدالــت
و توســعه قـرار گرفــت .قـرار بــود ایــن طــرح تــا ســال  ۲۰۱۵کامــل شــود ولــی ایــن طــرح هنــوز پیرشفــت
مــورد انتظــار سیاســتمداران تــرک را بــرآورده نکــرده اســت.
البتــه دولــت ترکیــه بــا سوءاســتفاده از وضعیــت امنیتــی کشــورهای منطقــه کــه درگیــر گروههــای
تروریســتی داعــش و تکفیــری هســتند و بابــی توجهــی بــه اعرتاضــات آنهــا حــق آب ایــن رودخانههــا
را کــه از ســوریه و عـراق میگــذرد از  ۷۵۰مرتمکعــب بــه  ۲۵۰مرتمکعــب در ثانیــه کاهــش داده اســت.
در صــورت تکمیــل شــدن طــرح ســاخت ســد بــر روی رودخانــه دجلــه تــا ســال  ۲۰۱۹از حجــم منابــع آب
وارده ایــن رود بــه خــاک عـراق چیــزی در حــدود  ۵۶درصــد کاســته خواهــد شــد.
بــا همــه تبلیغــات گســرده دولــت ترکیــه مبنــی بــر اینکــه هــدف از اجـرای ایــن طــرح تــاش بـرای بهبود
وضعیــت رفاهــی و معیشــتی مــردم اســت امــا کوردهــای ســاکن ایــن مناطــق کــه  ۹۰درصــد جمعیــت
اســتانهای تحــت پوشــش گاپ را تشــکیل میدهنــد ،اعتقــاد دارنــد کــه ایــن پــروژه تالشــی بــرای
محدودســازی کوردهــا اســت و بعــد از تکمیــل ایــن طــرح و بـرای بهرهبــرداری از ایــن ســدها جمعیتــی
در حــدود  ۲میلیــون 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 عـراق مدعــی هســتند کــه دولــت ترکیــه در ایــن خصــوص هیــچ رایزنــی بــا آنهــا انجــام نــداده و بــا
احــداث ســدهای جدیــد در راســتای پــروژه گاپ امنیــت غذایــی و آبــی در مناطــق پاییندســتی را در
معــرض خطــر قـرار داده اســت.
بنابرایــن هــدف ترکیــه از سدســازی در جنــوب ایــن کشــور ایجــاد یــک مــرز آبــی یــا بــه زیــر آب بــردن
مناطــق مــرزی ایــن کشــور بــا ع ـراق کــه جریانهــای مخالــف دولــت ماننــد پ.پ.ک در آن مناطــق
فعالیــت میکننــد و تحــت فشــار ق ـرار دادن دولــت ع ـراق از بابــت منابــع آبــی اســت.
بهرهبــرداری زیــاده خواهانــه ترکیــه از منابــع آب رودخانههــای دجلــه و فــرات باعــث خشکســالی
در اراضــی زیــادی در بینالنهریــن شــده و زمینــه افزایــش بیــکاری ،فقــر ،مهاجــرت و همچنیــن بــروز
فاجعههایــی ماننــد تشــکیل ریــز گــرد شــده اســت کــه آلودگــی ناشــی از آن زندگــی مــردم ایـران و عـراق
را بــا مشــکل جــدی مواجــه کــرده اســت .پــروژهی گاپ سیاســتی کهــن از ســوی ترکیــه بـرای فشــار بــر
متدنهــا و کشــورهای مجــاور اســت و اردوغــان قصــد دارد از مســئله آب بهعنــوان 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 بزرگتریــن ســد ایرانــی یعنــی ســد کرخــه را دارد کــه موجــب عــدم ورود آب بــه میـزان قبلــی بــه
عـراق و ســوریه خواهــد شــد .آغــاز آبگیــری ســد ایلیســو باعــث کــم آبــی شــدید رود دجلــه در عـراق
شــد و در پــی ابـراز نگرانــی دولــت ایــن کشــور ،ترکیــه اعــام کــرد ادامــه آبگیــری را تــا پاییــز بــه عقــب

55

سالسوم شامرهی هشتم  /اردیبهشت ماه 1397

مل.کمدانور
ب..نک
56

نرشیهیاجتامعی،فرهنگیوسیاسی
KODAR
جامـعهیدموکراتیکوآزادشـرقکوردســتان

FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

اکولوفاشیسمـــ
. .
.
.

انداختــه اســت .آبگیــری کامــل دریاچــه پشــت ســد شــهر تاریخــی حصــن کیــف و  ۲۰۰روســتا و
آبــادی را بــه زیــر آب خواهــد بــرد.
نگرانــی از سدســازیهای ترکیــه در حالــی افزایشیافتــه کــه تغییــرات آب و هوایــی باعــث
کاهــش بارندگــی و افزایــش تبخیــر منابــع رو زمینــی آب در منطقــه شــده اســت .کارشناســان
میگوینــد سدســازیهای گســرده ترکیــه در کنــار خشکســالی شــدید در خاورمیانــه کــه در
 ۹۰۰ســال گذشــته بیســابقه اســت ،باعــث شــده تــا آب رودهــای دجلــه و فـرات در عـراق ۴۰
درصــد کاهــش یابــد و اثـرات مخربــی بــر کل منطقــه داشــته باشــد .احــداث ســد آتاتــورک روی
ف ـرات بهعنــوان یکــی از مهمتریــن ســدهای پــروژه گاپ ،در بــروز خشکســالی و کــم آبــی
شــدید در ســوریه نقــش داشــته اســت و خشــک شــدن م ـزارع و باغهــا و مهاجــرت هشــتصد
هـزار روســتایی بــه حاشــیه شــهرها ازجملــه عواملــی اســت کــه در بــروز ناآرامیهــا در ســوریه
نقــش داشــته اســت.
تأثیــر سیاسـتهای آبــی ترکیــه را بــه طــور چشــمگیری در جنــوب عـراق میبینیــم .جایــی کــه
آب بهشــدت شــور شــده کــه تأثیــر مخربــی بــر خــاک و کیفیــت آب دارد .خشــکی تاالبهــای
جنــوب ع ـراق از تبعــات کــم آب شــدن دجلــه و ف ـرات اســت ،آســیب دیــدن محیطزیســت
ایــن تاالبهــا کــه نقــش اقتصــادی مهمــی در زندگــی اف ـراد بومــی دارد ،ای ـران را هــم تهدیــد
میکنــد .هورالعظیــم یکــی از مهمتریــن ایــن تاالبهاســت کــه بیــن ای ـران و ع ـراق مشــرک
اســت و خشــک شــدن آن بــا تشــدید توفانهــای شــن و بــروز پدیــده ریــز گردهــا در خوزســتان،
ایــام ،کرمانشــاه و دیگــر اســتانهای همجــوار هم ـراه بــوده اســت .افزایــش تعــداد و شــدت
توفانهــای گردوغبــار بیانگــر بحـران در اکوسیســتم منطقــه اســت کــه هیــچ تغییــر مهمــی در
منطقــه جــز پــروژه گاپ ترکیــه قابلمشــاهده نیســت.
تقریبـاً وضــع مشــابهی میــان ترکیــه و ایـران وجــود دارد ولــی تفاوتــش در ایــن اســت کــه حجــم
آب و تعــداد رودهایــی کــه از ایـران وارد عـراق میشــود کمــر از ترکیــه اســت؛ امــا سیاسـتهای
آبــی ایـران جریــان آب بــه عـراق را تقریبــا کامــا قطــع کــرده و ایــن برخــاف ترکیــه اســت کــه
همچنــان مقــداری آب در جریــان اســت .آبــی هــم کــه از ای ـران وارد جنــوب ع ـراق میشــود
بســیار شــور اســت.
رودخانههــای دجلــه و ف ـرات از ترکیــه رسچشــمه گرفتــه و درنهایــت بــه تــاالب هورالعظیــم
رسازیــر میشــوند .عمــده آب مــورد نیــاز ایــن تــاالب مــرزی ایـران از طریــق ایــن دو رودخانــه
بــزرگ تأمیــن میشــود .مــردم ایــران هــم بــه خصــوص در اســتانهای غربــی و جنوبــی
کشــور بایــد مشــکل افزایــش و هجــوم ریــز گردهــای برخاســته از تاالبهــای خشکشــده
(هورالعظیــم) در جنــوب عــراق و مــرز مشــرک را تحمــل کننــد ،مشــکلی کــه ناشــی از
اث ـرات سدســازیهای کشــور ترکیــه در باالدســت دجلــه و ف ـرات اســت .ایــن سدســازیها در
چهارچــوب طــرح آناتولــی جنــوب رشقــی اســت .در ایــن طــرح  ۱۴ســد بــر روی فـرات ۸ ،ســد
بــر روی دجلــه ســاخته خواهــد شــد .بــا تکمیــل طــرح گاپ کشــور ترکیــه حــدود  ۴۵درصــد آب
رودخانههــای دجلــه و فــرات را کنــرل خواهــد کــرد.
درحالیکــه کلیــد جریــان آب در دســتهای ترکیــه اســت ،در آینــده بــیآب خاورمیانــه
بحرانآفرینــی ایــن کشــور از هرزمانــی بیشــر خواهــد بــود.
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امــروزه مــا بــا بحرانهــای مختلفــی روبــرو هســتیم کــه همگــی بــه دســت خــود انســان شــکل گرفتــه
اســت و عــدم حــل ایــن بحرانهــا نیــز بــه وخیمتــر شــدن اوضــاع میانجامــد .در واقــع تخریبــات
زیسـتمحیطی توســط انســان بــه اوج خویــش رســیده اســت؛ از احــداث کارخانههــای کــه آالینــدهی
هــوا هســتند ،گرفتــه تــا سدســازیهای بیمنطــق و بیرویــه ،همــه و همــه بــه بهان ـهی توســعه و
پیرشفــت احــداث شــدهاند .بایــد پرســید ایــن توســعه و پیرشفــت در راســتای چــه اهــداف و مقاصــدی
میباشــد؟ آیــا متامــی انســانهای بــه ایــن توســعه و پیرشفــت اعتقــاد و احتیــاج دارنــد؟ آیــا توســعهای
کــه دولتهــا بــه بهانـهی آن ،محیــط زیســت و اقتصــاد طبیعــی جامعــه را به عرصـهای بـرای انحصار و
اســتیالی خــود تبدیــل کردهانــد را میتــوان اساسـاً پیرشفـ ِ
ـت جامعـهی انســانی قلمــداد کــرد یــا پرسفتــی
ناآگاهانــه در راســتای نابــودی انســان و طبیعــت بــه حســاب میآیــد.
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در ایــن راســتا مــا قصــد داریــم کــه بــه یکــی از موضوعاتــی کــه دولتهــا آن را بــه نوعــی نشــان از
پیرشفــت و توســعه ارزیابــی میکننــد و خــط فکــری جامعــه را بـرای قبوالنــدنِ ایــن ذهنیــت مهندســی
میکننــد ،بپردازیــم .در واقــع بحــث ســد و سدســازی یکــی از مهمتریــن ادعاهــای دولتهــای
رسمایـهداری اســت کــه در راســتای برنامههــای عمـران ســازمان ملــل متحــد( ،)UNDPبانــک جهانــی
و صنــدوق بیناملللــی پــول( )IMFطرحریــزی و برنامهریــزی شــده اســت .ایــن بــه اصطــاح توســعه
و پیرشفــت کــه مــورد ادعــای دولتهــای رسمای ـهداری و تراس ـتهای بینالدولــی وابســته بــا آنــان
ـرب شــدیدی بــر زیسـتبوم ،ماهیــت وجــودی و هویـ ِ
ـت ذاتــی انســان
انجــام میپذیــرد ،تأثیـرات مخـ ِ
گــذارده اســت .اوج ایــن موضــوع را در دهههــای بعــد از جنــگ جهانــی دوم بــه وضــوح میتــوان
مشــاهده منــود .در ایـران نیــز ایــن رونـ ِـد جهانــی بــا پشــتیبانیِ ســازمان توســعه و عمـران ســازمان ملــل
و بانــک جهانــی بــه شــدت در برنامـهی کاری دولــت ایـران قـرار گرفــت ،ایــن رونــد پــس از انقــاب و
در حقیقــت پــس از جنــگ میــان ایـران و عـراق ،در زمــان دولـ ِ
ـت بــه اصطــاح "ســازندگی" هاشــمی
ِ
دولــت رفســنجانی ســدهای بیشــاری
رفســنجانی بــا شــدت هرچــه بیشــر گســرش داده شــد.
طرحریــزی و احــداث کــرد .حجــم زیــاد ســاخت و ســاز ســدها و بنــد آبهــا ســبب ایــن موضــوع شــد
کــه در طراحــی و طــرح توجیهــی بیشــر ســدهای بتنــی و خاکــی احــداث شــده در ایـران هیچگونــه
تحقیقــی صــورت نگیــرد .توجیهــی کــه از گذشــته تاکنــون جهــت اقنــاء افــکار عمومــی از جانــب
دولتهــای حاکــم بــر ای ـران بــه جامعــه ارائــه میشــود ،ایــن اســت کــه ســدها منابــع مهمــی ب ـرای
تأمیــن بــرق مــورد نیــاز صنایــع ســنگین ایــران میباشــد .بایــد توجــه داشــت کــه در گفتههــای
آنــان صداقــت چندانــی وجــود نــدارد ،چ ـرا کــه تنهــا بخشــی از واقعیــت را بیــان میکنــد .بخــش
تاریــک قضیــه ایــن اســت کــه دالیــل بوجــود آوردن ســدها و بندهــا کــه بیتوجــه بــه حــوزه هــای
زیسـتمحیطی ،اجتامعــی و اقتصــادی احــداث شــدهاند را بــا توســل بــه ادبیاتــی عوامفریبانــه بـرای
مــردم بازگــو میمناینــد .حــال مــا بــا س\ری شــدن دهههــای  40تــا  50میــادی و سیاســتهای
سدســازی تشــویق شــده توســط بانــک جهانــی و عاملیــت اجرایــی دولتها(جمهــوری اســامی ایـران)
شــاهد مشــکالت و معایــب بهوجــود آمــده از جانــب اینگونــه سدســازیها و مدیریــت و سیاســت
آبــی هســتیم .مشــکالتی همچــون شــور شــدن هرچــه بیشــر دریاهــا ،زیــر آب رفــن زمینهــای
حاصلخیــز کشــاورزان ،کــوچ اجبــاری و بیروی ـهی روســتاییان بــه شــهر ،زیــر آب رفــن ســایتهای
باســتانی کــه اهمیــت زیــادی در هویتبخشــی بــه ملیتهــا و قومیتهــای کوچــک و بــزرگ جهــان
را ایفــا میکنــد روبــرو هســتیم و همزمــان بــه نوعــی اعــال قــدرت از جانــب برخــی کشــورها بــر
کشــورهای دیگــر و در مقیــاس کوچکتــر آن دولتهــا بــر ملیتهــای تابعــهی خویــش از طریــق
سیاســت اربابــی و رسوری بــر آبهــای جاری(میــر آب مــدرن) و در نهایــت از میانبــردنِ گســردهی
زیس ـتبومِ جانــوران و گیاهــان در ســطح جهــان شــده اســت .ایــن مقالــه ســعی دارد بــا گــردآوری
و دســتهبندی مطالبــی کــه عمــق ایــن فاجعــه را منایــان میمنایــد ،گامهــای هرچنــد کوچــک ب ـرای
آگاهــی مــردم برداریــم؛ البتــه بایــد توجــه داشــت کــه سیاس ـتهای سدســازی بــه صــورت گســرده

و سیســتامتیکی از ده ـهی  50میــادی تاکنــون از جانــب دولتهــا منطق ـهای و بــا حامیــت مالــی و
فنــی رسمای ـهداری بینالدولــی انجــام میپذیــرد ،بــر ایــن اســاس بحثهــای گفتــهشــده را بایــد بــه
صــورت کلیتمنــدی و از جــز بــه کل مــورد خوانــش و تحقیــق ق ـرار داد.
سدســازیهایی کــه توســط دولتهــا انجــام میشــود ،مخالفــان زیــادی در رسارس جهــان دارد
و بســیاری معتقدنــد کــه سدســازی رضبــات جربانناپذیــری بــه محیطزیســت وارد میکنــد .در
حقیقــت شــاید بتــوان پیشــینهی نخســتین اعرتاضــات جــدی بــه رونــد شــتابناک توســعهی سدســازی
در جهــان را تــا مــاه مــارس ســال  ۱۹۷۷بــه عقــب بــرد؛ زمانــی کــه کنفرانــس جهانــی ســازمان ملــل
متحــد در شــهر ماردلپالتــای کشــور آرژانتیــن ،بــا عنــوان «کنفرانــس آب» برگ ـزار شــد و حاصــل آن،
انتشــار اســناد بســیار مشــهوری بــود بــا عنــوان»United Nations’ Mar del Plata Action PLAN« :
اســناد ارزشــمندی کــه نهتنهــا بــه تصویــب مناینــدگان اغلــب کشــورهای جهــان رســید ،بلکــه هنــوز
هــم آموزههــای منتــج از آن مــورد اســتناد ق ـرار میگیــرد .امــا نــه آن طــور کــه بایســته و س ـزاوار
اســت! چـرا کــه اگــر غیــر از ایــن بــود ،امــروز نبایــد شــاهد وقــوع رخدادهــای پــی در پــی و شــتابانی
باشــیم کــه در اثــر توســعهی افراطــی احــداث ســدهای مخزنــی بــزرگ بوجــود آمــده و بــر ناپایــداری
رسزمیــن میافزایــد« .امــروز نبایــد اعــراف میکردیــم کــه کــاکان ایــن اندیشــهی پیشبرنــدهی
آبســاالران بنیادگـرا ( )fundamentlist hydrocrastsاســت کــه حــرف آخــر را در نظــام برنامهریــزی
کالن اغلــب کشــورها ،بــه ویــژه در اردوگاه جنــوب میزنــد .و اینــک بــه جایــی رســیدهایم کــه بــه
نــدرت میتوانیــم رودخانــهای چــون یلــو اســتون ( )Yellowstoneرا بــا طــول بیــش از یــک هــزار
کیلومــر در جهــان بیابیــم کــه هنــوز بــر روی خــود ســنگینی ســدی را احســاس نکــرده باشــد .بــه
نحــوی کــه در فرانســه ،تنهــا شــاخهی باقیامنــده جریــان آزاد رود رن ( )Rhonنیــز در  ۱۹۸۶بــا یــک
ســد بــه اســارت کشــیده شــد و در دیگــر مناطــق اروپــا ،اغلــب رودهــای مشــهور چــون ولــگا ،نیــل،
دجلــه و فـرات ،ســیروان ،الونــد رود و کارون هیچکــدام شــاخهای بزرگتــر از یــک چهــارم طــول خــود
ندارنــد کــه تبدیــل بــه مخــزن نشــده باشــد! بــرآورد شــده کــه مخــزن ســدها در رسارس دنیــا ،حــدود ۱۰
هـزار کیلومــر مکعــب گنجایــش دارنــد کــه ایــن مقــدار معــادل پنــج برابــر حجــم متــام رودخانههــای
جهــان اســت!»()1
آنچــه آشــکار اســت ،سدســازی بــدون ارزیابــی زیس ـتمحیطی و مطالعــات کارشناســی و مدیریــت
منابــع آب ،موجــب قربانــی شــدن  ۹۰درصــد زیســتبوم ایــران شــده اســت! بــرای روشــن شــدن
موضــوع و آسیبشناســی جریانــی بــه نــام سدســازی در ای ـران ،از چندیــن منظــر و بــا اشــاره بــه
دیــدگاه چنــد تــن از کارشناســان حــوزهی محیــطزیســت ،آن را مــورد بررســی ق ـرار میدهیــم:
نخســتین ایــرادی کــه بــر سدســازی مــیرود را اینطــور بازگــو میکنــد« :رودخانههــا بــه ماننــد
رگهــا و رشیانهــای حیاتــی بــدن هســتند و برخــی معتقدنــد کــه ســدها بــه ایــن عملکــرد رشیانــی
زمیــن خلــل وارد میکننــد)2(».
ای ـراد دوم مربــوط بــه مناطــق و روســتاهای درون مخــزن ســدها مربــوط میشــود کــه ســاکنان آن
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مجبــور میشــوند زیســتبوم خــود را تخلیــه کننــد و ایــن اتفــاق موجــب مشــکالت اجتامعــی و
تغییــر بافــت بومــی و فرهنگــی آن مناطــق شــود .ســاخت ســدهای متعــدد در رسچشــمهی رودهــا
مشــکالت اجتامعــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و زیسـتمحیطی بســیاری را بـرای مــردم باالدســت سـدها
ایجــاد کــرده اســت؛ بــه گونــهای کــه محــل ســکونت طوایــف و روســتاهای بســیاری را در حــوزه
باالدســتی رودخانههــا بــه زیــر آب بــرده اســت و باعــث کــوچ اجبــاری مــردم ،دور شــدن از هویــت
بومــی و عالیــق معنــوی ،آواره شــدن ،بیــکاری و مشــکالت معیشــتی میشــود.
ایــراد ســوم در مــورد زمینهــای کشــاورزی ،باغهــا و درختهایــی اســت کــه در مخــازن ســدها
واقــع شــده اســت .زمینهایــی کــه در بررســی احتــاالت پیامــد سدســازی بــه زیــر آب مـیرود و در
پــی آن ،افـرادی کــه در ایــن زمینهــا کار میکردنــد کار خــود را از دســت میدهنــد و ممکــن اســت
موجــب تشــدید بیــکاری و ایجــاد شــغلهای کاذب شــود.
ایـراد چهــارم در پروسـهی سدســازی ،مناطقــی بــا عنــوان میـراث فرهنگــی را در برمیگیــرد .معضلــی
کــه بــا پیــش روی سدســازیهای بیرویــه و غیراصولــی موجــب نابــودی و زیــر آب رفــن بســیاری
از آثــار باســتانی ایــذه در طــرح کارون  ،۳تخریــب دههــا تپـهی باســتانی از جملــه تپههــای زیــرهزرد،
پــا گچــی ،مولوچــه ،محوط ـهی شــاه جنیــد ،محوط ـهی عباسعلــی ،تپ ـهی گــوراب ،تپ ـهی قــزو و…
بـرای ایجــاد تاسیســات جانبــی و کانالهــای پاییندســت ســد جــره رامهرمــز و احتــال نابــودی دههــا
محوطـهی تاریخــی از جملــه ســدی مربــوط بــه دورهی ساســانی موســوم بــه جــره ،چنــد گــور دخمــه،
خانههــای متعلــق بــه دورهی اســامی ،قنــات و کاریزهــای پشــت ســد و حــدود هشــت کیلومــر از
تنگــه بالغــی بــه هم ـراه متامــی آثــار تاریخــی آن پــس از آبگیــری ســد ســیوند و بســیاری از ایــن
دســت شــده اســت.
ای ـراد پنجــم در رابطــه بــا وقــوع حــوادث ناشــی از شکســته شــدن ســدها در دنیاســت کــه موجــب
بــروز خســاراتی بــه پاییندســت میشــود.
ایـراد ششــم ،هزینههــای سدســازی بــا اهــداف تولیــد انــرژی بــرق آبــی اســت کــه نســبت بــه دیگــر
روشهــای تولیــد بــرق ،نظیــر هســتهای ،حرارتــی و … کــه در کشــورهای توســعهیافته اصــول تثبیــت
شــدهی تولیــد بــرق محســوب میشــوند ،معمــوالً هزین ـهی اولیــه آن بیشتــر اســت.
هفتمیــن ایــراد در حــوزهی سدســازی ایــران مربــوط میگــردد بــه مــدت زمــان ســاخت ســدها و
نیروگاههــای بــرق آبــی کــه معمــوالً بیــش از روشهــای حرارتــی و انــواع دیگــر اســت.
ایـراد هشــتم ،ایجــاد مشــکل بـرای آبزیــان اســت .بــه دلیــل ایــن کــه بــا ســاخت ســدها و برهــم زدن
رژیــم طبیعــی رودخانــه ،اختاللهایــی در رونــد طبیعــی جریــان آن ایجــاد میشــود و باعــث بــروز
مشــکالتی ب ـرای آبزیــان و تولیــد مثــل انــواع آنهــا میشــود.
اصــوالً بــه اعتقــاد کارشناســان و انجمنهــای حفاظــت از محیطزیســت ،پروژههــای سدســازی در
دو مرحلــه بــه محیــط زیســت آســیب میرســاند؛ یکــی در مراحــل ســاخت و دیگــری در مرحلــه
آبگیــری .در مراحــل ســاخت ســد بــه دلیــل هجــوم انبــوه ماشــینهای ســبک و ســنگین و همچنیــن

نیــروی انســانی زیــادی کــه بــه منطقــه وارد میشــود ،یــک زیس ـتبوم بکــر کــه شــامل گونههــای
مختلــف گیاهــی و جانــوری اســت مــورد هجــوم ق ـرار میگیــرد کــه در همیــن مرحلــه اگــر رشایــط
طبیعــی زیســتبوم مــورد بیتوجهــی قــرار گیــرد ۸۰ ،تــا  ۹۰درصــد اکوسیســتم بــه کلــی نابــود
میشــود .امــا در مرحلــه آبگیــری نیــز صدمــات زیــادی بــه مناطقــی کــه زیــر آب مــیرود وارد
میشــود .معمــوالً در ایــن مناطــق مجموع ـهای از علوف هزارهــا ،مرتعهــا و حتــی جنــگل وجــود دارد
کــه بــه هم ـراه جانــداران فراوانــی کــه در ایــن مناطــق زیســت میکردنــد بــه زیــر آب میرونــد.
هامنطــور کــه در زمــان احــداث ســد کرخــه جنگلــی بــا  ۱۵۰۰اصلــه درخــت بــه زیــر آب رفــت.
جالــب آن کــه بدانیــم احیــای هرکــدام از ایــن اکوسیســتمها شــاید بــه ســالها زمــان نیــاز داشــته
باشــد کــه البتــه در بیشتــر مــوارد بــه دلیــل بکــر بــودن اکوسیســتم ایــن مناطــق احتــال وجــود
گونههــای جانــوری و گیاهــی نــادر و در معــرض خطــر نیــز وجــود دارد کــه بـرای حفاظــت و نگـهداری
آنهــا نیــز راهــکار مناســبی در نظــر گرفتــه نشــده اســت .عــاوه بــر آن وقــوع زلزلههــای القایــی
ناشــی از نخســتین آبگیــری در محــدودهی مخــازن ســدهای بــزرگ ،مناطــق باالدســت را همــواره زیــر
شــعاع ق ـرار میدهــد .حــال بــا چنیــن رونــدی گفتــه میشــود کــه احــداث  ۶۰۰ســد جدیــد نیــز در
دســتور کار وزارت نیــرو ق ـرار دارد!
دليــل مخالفتهــا بــا سدســازی در اثــرات اجتامعــی ،زيســتمحيطی ،اقتصــادی و مســائل امينــی
آنهــا اســت .جابجایــی ســاکنان مناطــق آبگــر ســدها بــه نقــاط ديگــر و در نتيجــه از دســت رفــن
زمینهــا و خانههایشــان مهمتریــن اثــر اجتامعــی سدسازیســت .عــاوه بــر ايــن ،کاهــش آب
کشــاورزی در مناطــق پايیــن دســت ســدها اقتصــاد محلــی را دچــار دگرگونــی میکنــد و ايجــاد
ســيالبهای مصنوعــی کــه بــا بــاز کــردن دريچههــای ســد بــرای تنظیــم آب آبگــر ســد صــورت
میگــرد بــه فرســايش خاکهــای پايیــن دســت میانجامــد .آبگريهــای دامئــی ســدها نيــز منجــر
بــه بــروز بيامریهــای بــا زمينــه آبــی نظیــر ماالريــا و ســالک میگــردد .همچنیــن نفــوذ زبانــهی
آب شــور دریــا بــه رودخانههــا در نبــود آب شــیرین ،باعــث از میــان رفــن متــام آبزیــان رودخان ـهای
میشــود کــه گونههــای خــاص رودخان ـهای را در معــرض خطــر انق ـراض ق ـرار میدهــد .شــور شــدن
آب رودخانههــای کارون ،بهمنشــیر و دریاچــهی ارومیــه فاجعــهای زیســتمحیطی اســت کــه
ناشــی از بیتوجهــی بــه پیامدهــای سدســازی در ایــن منطقــه بــه وجــود آمــده اســت .منونـهی دیگــر،
کــم شــدن حجــم آب ورودی بــه رودخان ـهی تامینکننــده دو تــاالب هورالعظیــم ،شــادگان و رساب
نیلوفــر کرمانشــاه اســت کــه نشــان از بــه خطــر افتــادنِ تاالبهــا و رسابهــای از ایــن دســت در
ایــران میباشــد .در واقــع مــوارد یــاد شــده موجــب صدمــات جربانناپذیــری بــر محیطزیســت و
جامعــهی انســانی وارد میکنــد.
دقــت کنیــم کــه نظیــر چنیــن جمالتــی را بارهــا و بارهــا در طــول یکــی دو دهـهی اخیــر تــا چــه اندازه
از زبــان متولیــان صنعــت آب کشــور شــنیده و میشــنویم .پیوســته بــه ایــن نکتــه اشــاره میشــود
کــه ســهم قابــل توجهــی از پتانســیل آبــی ایــران ،بــدون اســتفاده از دســرس خــارج شــده و بــه
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دریاچههــای داخلــی یــا آبهــای آزاد میریــزد .ا ّمــا انــدک افـرادی هســتند کــه بــا خــود ایــن
پرســش را طــرح میکننــد کــه اگــر متامــی نزدیــک بــه  ۳۰۰ســد برنامهریزیشــده بـرای کشــور
ســاخته شــده و بدیــن ترتیــب ،هم ـهی اندوخت ـهی ســطحی آب کشــور ،بــه اصطــاح مهــار
شــود ،آنــگاه بــا ریههــای خروشــان رسزمیــن مــادری ،چــون کارون ،زاینــدهرود ،ســفیدرود،
کرخــه ،خرســان ،رسبــازُ ،منــد ،زرینـهرود و … چــه میکنیــم؟! آیــا میخواهیــم هــان بالیــی
را کــه بــر رس کل ـرادو ،ق ـمرود ،قرهچــای ،کــر و ســیوند ،هیرمنــد و … آمــده اســت را دوبــاره
تکــرار ســازیم و نهتنهــا تنــوع زیســتی ناهمتــای جانــوری و گیاهــی زیســتمندان متکــی
بــه آب رودخانههــای موصــوف را از بیــن بــرده ،بلکــه سببســاز نابــودی کامــل جلگــهی
پاییندســت در پایــاب شــویم؟ هــان گونــه کــه دشــت رسســبز مســیله را از دســت دادیــم؟
آری ،چرچیــل راســت میگفــت! پــول نیــل ،را رسانجــام جــال عبدالنــارص بــا احــداث ســد
غولپیکــر «آســوان» ،رس ســفرهی مــردم آورد! و اینــک چیــزی جــز زمینهایــی از همیشــه
شــورتر ،ملیــزرع و مســموم بــا کمرتیــن زیســتمند گیاهــی و جانــوری بــرای مرصیهــای
ساحلنشــین باقــی منانــده اســت .در عــوض ماالریــا کــاکان بیــداد میکنــد و بســیاری از
گونههــای آبــزی نیــل بــا خطــر انقـراض کامــل مواجــه گشــتهاند .درس گرفــن از ایــن موضوعات
امــری مهــم اســت کــه دولــت و حکومــت جمهــوری اســامی ای ـران از آنهــا هیــچ تأثیــری
نگرفتهانــد ،چ ـرا کــه بــه دیــدی کام ـاً ســودمحورانه و پوزیتویســتی بــه محیطزیســت نــگاه
میکنــد .ایــن موضــوع باعــث میشــود کــه بــه تأثی ـرات مخــرب ایــن مهندســی کردنهــای
محیطزیســت توجهــی ننامینــد ،چ ـرا کــه ب ـرای آنهــا حیــات انســانی و رابط ـهی انســان و
طبیعــت و هویــت زیســتی قومیتهــای ســاکن در آن مناطــق بـرای آنــان بیمعنــی بــه نظــر
میرســد ،چـرا کــه منطــق و ذهنیــت اجـرا و دسـتکاری منــودن طبیعــت تأثیــر گرفتــه شــده
از بیشــینه ســودی کــه در خدمــت دولــت و صنایــع و رسمایـهداران وابســته بــه آن اســت و نــه
جامع ـهی انســانی .بــه جــرأت میتــوان گفــت :فرجــام نامیمــون ســاخت بیــش از  ۴۵ه ـزار
ســد در جهــان ،توســط حامیــت آبســاالران بنیادگرایــی کــه بــا غــرور متــام بــه جنــگ قوانیــن
طبیعــی رفتنــد ،هیــچ زمــان چــون امــروز ملمــوس و قابــل درک نبــوده اســت .فراطگرایــی در
هــر حــوزهای میتوانــد خطرنــاک باشــد ،حتــی در صنعــت آب و حتــی در محیــط زیســت
(اکولوفاشیس ـتها) .ایــن فقــط اف ـراط گرایــی مذهبــی و بنالدنیســم نیســت کــه میتوانــد
بح ـران بیافرینــد!

کاپیتالیســم حریــص ،زندگــی و محیــط زیســت را میبلعــد .انســان در قــرن  21در
محــارصهی مشــکالت بــدون مــرز قـرار گرفتــه اســت و روشهــا و رویکردهــای امنیــت
ملــی در کشــورها قــادر بــه ارایـهی راهحــل اساســی بـرای آنها نیســتند .فقر گســردهی
میلیاردهــا انســان ،ناامنــی غذایــی ،بیامریهــای مــری ،بالیــای طبیعــی و تغیی ـرات
آبو هوایــی از جملــه ایــن مشــکالت هســتند .ایــن چالشهــا موجــب جابهجایــی
گســردهی جمعیتهــا ،میلیونهــا آوارهی بالقــوه و ناشــی از تغییــرات آبو هــوا
میشــوند کــه از ایــن مصایــب و بالهــا میگریزنــد .چنیــن جابهجاییهایــی بــه
نوبـهی خــود موجــب یــأس و رسخوردگــی ،قانونشــکنی ،جــرم و جنایــت و درگیریهــا
میشــوند.
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بنابرایــن امنیــت محیــط زیســت بــه عنــوان عنــر اساســی در امنیــت انســانی بــوده و تخریــب
طبیعــت ،چالــش واقعــی انســان در دهههــای آینــده اســت .در ســالهای اخیــر ،خطــر ملمــوس و
آشــکار ناشــی از گرمشــدن کــرهی زمیــن احســاس میشــود .در واقــع ،تغیی ـرات آبو هوایــی ناشــی
از افزایــش گازهــای گلخانهیــی مهمتریــن خطــر بــرای امنیــت انســانی در تاریــخ  150هزارســالهی
بــر روی زمیــن اســت .بنابرایــن مــا نیــاز بــه پیداکــردن راهــی بـرای توقــف گرمشــدن ســیارهی خــود
داریــم؛ البتــه بــا ذهنیتســازی و رشــد اقتصــادی اکولوژیــک .مــا بایــد راهــی بــرای مشــخصکردن
تهدیدهــای واقعــی آینــده نســبت بــه امنیــت انســانی (بهویــژه تهدیدهایــی کــه محیــط زیســت را بــه
خطــر میانــدازد) پیــدا کنیــم .همچنیــن مــا بایــد بزرگتریــن چالــش دســتهجمعی خــود را بــه فرصــت
بـرای ســاخنت آیندهیــی قابــل دوام و قابــل ادامــه تبدیــل کنیــم .قــرن  21قرنــی اســت کــه ممکــن اســت
محیــط زیســت مــا را بســازد یــا ویـران کنــد و مــا بایــد از آن بـرای حفــظ محیــط زیســت بهــره بگیریــم.
میدانیــم کــه اقتصــاد معنــادار و تاثیرگــذار اســت و هــر اقتصــادی در خدمــت نیازهــای عمیــق
انســانی قـرار نــدارد .در جهــان کنونــی محیــط زیســت ،بخاطــر تولیــد مولدگـرا و لیربالیســم ناهنجــار،
زیانهــای بســیار دیــده اســت و جهــان مــا زیــر فشــار تولیــد صنعتــی و اقتصــاد فســیلی نفتــی در
وضعیــت خطرناکــی ق ـرار گرفتــه اســت .گرمایــش زمیــن بــاال م ـیرود و زمیــن هرچــه بیشــر تنگــی
نفــس گرفتــه و پرالتهــاب میگــردد .مــا درد مشــرکی داریــم کــه هــان درد زمیــن اســت .ولــی در هــر
نقطهیــی از جهــان بهرغــم وضــع اقلیمــی کالن ،عوامــل مشــخصی عمــل میکنــد .محیــط زیســت
ایــران نیــز در رونــد تخریــب پرشــتاب اســت .در محیــط زیســت ایــران ،عاملهــای آلودهکننــدهی
نگرانکنندهیــی وجــود دارنــد کــه بحرانهــای زیــادی را بهوجــود آوردهانــد :آلودگــی شــدید نفتــی،
شــیمیایی ،میکروبــی آبهــای ســاحلی ،آلودهشــدن آبهــا بهوســیله فاضالبهــای صنعتــی و شــهری،
سدســازی و اســتفادهی بیرویــه از ســفرههای 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
شــهرها و ،...از عوامــل آلودهکننــدهی محیــط زیســت هســتند.
نگرشــی گــذرا بــر وضعیــت محیــط زیســت جهــان در دو دهــه گذشــته نشــان میدهــد کــه نــه فقــط
اثـرات مخــرب انســانی بــر محیــط زیســت کاهــش نیافتــه؛ بلکــه مســایل حــاد و بغرنــج جدیــد ماننــد
آلودگــی شــدید جــو ،کاهــش تنــوع زیســتی ،پارگــی الیــه اوزن ،پدیــدهی گلخانهیــی و گــرم شــدن کــرهی
زمیــن ،افزایــش ســطح آب اقیانوسهــا ،تغییـرات شــدید اقلیمــی اثـرات مختلــف و متعــدد بــروز منــوده
اســت و در ایـران نیــز هامننــد ســایر ملــل ،توســعهی شهرنشــینی و تبدیــل تدریجــی مناطــق روســتایی
و جوامــع کشــاورزی بــه مناطــق شــهری و صنعتــی ،موجــب تغییــر روابــط مناســب انســانی بــا محیــط
زیســت اطـراف خــود گردیــده اســت .چـرا کــه هامنگونــه الگــوی اقتصادهــای جهــان بــه زندگی انســانی
و پاکیزگــی محیــط زیســت توجــه نــدارد ،در ای ـران نیــز مــدل و منطــق اقتصــاد رانتــی و گرایــش بــه
تبهــکاری و سودپرســتی آن مانــع احـرام بــه زندگــی و زیسـتبوم اســت.

تراژدی محیط زیست در ایران

بــا آنکــه ایـران بــا توجــه بــه اعتقــادات عمیــق زرتشــت و ســاکنان زاگــرس از نظــر حفاظــت از منابــع
طبیعــی و محیــط زیســت یــک قدمــت تاریخــی چنــد هزارســاله دارد ،امــروزه جــزو ده کشــور اول
جهــان قــرار دارد کــه محیــط زیســت را آلــوده میکنــد ،حــال آنکــه جــزو ده کشــور پرجمعیــت و
اقتصــاد بــه اصطــاح توســعهیافتهی جهــان هــم نیســت.
بحــران آب در ایــران یــک واقعیــت دلخــراش اســت ،ولــی متاســفانه نــه مســووالن کشــوری و نــه
اپوزیســیون داخــل و خــارج ،هیــچ حساســیتی از خــود بــروز منیدهنــد .شــهروندان آب را هــدر
میدهنــد ،راندمــان اســتفادهی آب در بخــش کشــاورزی فقــط  ۳۰درصــد اســت ،تولیــد کشــاورزی
غیرمفیــد و هدردهنــدهی آب و رسمایــه گســرده اســت ،می ـزان  ۸۰درصــد آب رودخانههــای کشــور
آلــوده اســت ،تعــداد زیــادی از دریاچــه و رودهــا خشــک شــدهاند ،ســدهای مــر منابــع آبــی طبیعــی
را تخریــب کــرده و آبهــا را در معــرض تبخیــر قـرار میدهنــد .بــه رغــم ایــن همــه ویرانگــری هیــچ
برنامــه اساســی ب ـرای تغییــر ایــن وضعیــت وجــود نــدارد .همچنیــن برنامههــای ساختامنســازی غیــر
اکولوژیکــی ،عــدم جدیــت در رسمایهگــذاری ب ـرای طرحهــای فاضــاب شــهری و شهرســازی بیرویــه
و اســتخراج آبهــای زیرزمینــی بــا قــدرت متــام ادامــه دارد .ماشــین تولیــد و اقتصــاد پرهــرج و مــرج
و طبیعتخــوار بــه تخریــب خــود ادامــه میدهــد .پولهــا و رسمایههــا بــه ســوی سدســازیهای
زیــانآور و جادهکشــی خامنانســوز در مناطــق جنگلــی و مرغزارهــا ادامــه دارد .رسمایهگــذاری ب ـرای
کانالکشــی فاضالبهــا در رسارس ای ـران لنــگ اســت .بــه طــور دایــم متامــی مــواد ســمی فاضالبهــا
وارد آبهــا و زنجیــرهی غذایــی و زمیــن میگــردد .محیــط زیســت و زندگــی انســانها پیوســته بــا
آســیب و خطــر روبــرو اســت .ایــران در یــک دورهی جهنمــی ســختی قــرار دارد و ســاکنان آن در
آیندهیــی نزدیــک بــا زندگــی دشــوارتری درگیــر خواهنــد بــود .زی ـرا بح ـران ســفرههای زیرزمینــی آب
بــه شــدت خــود را در زندگــی روزمــره نشــان خواهــد داد.
در کل ،الگــوی اقتصــادی و مدیریتــی در کشــاورزی و صنعــت و نیــز شهرســازی ناهنجــار و باالخــره
مناســبات سیاســی آلــوده بــه فســاد حکومتــی منشــا تخریــب محیــط زیســتی ایــران اســت .رتبــه
مدیریــت زیســت محیطــی کشــور در میــان  ۱۳۳کشــور ردیــف  ۱۳۰میباشــد .مــا بــا تـراژدی محیــط
زیســت مواجــه هســتیم و در ضمــن دســتخوش بیهوشــی .آنچــه کــه در ایــران روی داده اســت
اتفاقــی نیســت؛ بلکــه ایــن رونــد تخریــب ،ناشــی از انتخابهــای اقتصــادی مســووالن و بازیگـران ایــن
عرصــه اســت .کســب امتیازهــای رانتخوارانــه و بهچنـگآوردن ســود حریصانـهی اقلیتــی در جامعــه و
بیتوجهــی کامــل نســبت بــه زندگــی زیسـتمحیطی و منافــع حیاتــی و ســامتی بخــش بــزرگ اعضــای
اجتــاع ،نتیجــهی شــوم خــود را در ویرانگــری زیســتمحیطی نشــان میدهــد .ایــران در الگــوی
تولیــدی مولدگ ـرا و اقتصــاد رسمای ـهداری دولتــی اســامی ق ـرار داشــته و متــام سیاس ـتهای اقتصــادی
یــا تابــع منافــع طبقـهی حریــص در قــدرت بــوده یــا تابــع اقتصــاد پــر هرجومــرج و بیبرنامـهی بخــش
خصوصــی میباشــد .الگــوی اقتصــادی ایـران در تضــاد بــا توســعه پایــدار بــوده و از سیاســت حاکمیــت
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و مدیریــت بروکراتیــک موجــود جــدا نیســت .ایــن الگــو در منطــق روزمــره خــود ب ـرای انباشــت و
ســودجویی افراطــی خــود ،هرچــه را کــه «مانعتراشــی» کنــد و بالفاصلــه بــه پــول تبدیــل نشــود ،حــذف
میکنــد .در ایــن مــدل تولیــدی ،زندگــی انســانی و زیس ـتبوم مناســب حیــات وحــش و پرنــدگان و
انســانها بــه راحتــی قربانــی میشــوند.

معضل آلودگی هوا و ریزگردها در رتبهی اول و دوم

رتبهبنــدی معضــات محیــط زیســت یکــی بــه لحــاظ فــوری بــودن و دیگــری بــه لحــاظ اثربخشــی
مســتقیم روی انسانهاســت؛ یعنــی عــوارض و آثــاری کــه مســتقیم روی زندگــی افــراد و کیفیــت
زندگــی آنهــا ،طــول عمــر و سالمتشــان خــود را نشــان میدهــد .بــر ایــن اســاس ،مهمتریــن معضــل
کــه در رتبــه اول و دوم قـرار دارد آلودگــی هــوا و ریزگردهاســت .آلودگــی هــوا هــم دو جنبــه دارد؛ یکی
آلودگــی ناشــی از فعالیتهــای خودروهــا و منابــع ســاکن مثــل نیروگاههــا و صنایــع کــه شــهرهای
بــزرگ را در بــر میگیــرد و دیگــری هــم گــرد و غبــار اســت کــه ایـران ایــن موضــوع ریزگردهــا را بــه
صــورت جــدی تجربــه کــرده و تــا  ۲۳اســتان را تحــت تاثیــر ق ـرار داده اســت.
در شــهرهای بــزرگ آلودگــی هــوا بــر حــدود  ۳۵تــا  ۴۰میلیــون نفــر تاثیــر میگــذارد .گــرد و غبــار هــم
همینطــور اســت و جمعیــت بســیار زیــادی از ســاکنان ای ـران بــه خصــوص در اســتانهای جنوبــی
و غربــی را تحــت تاثیــر قــرار میدهــد .یکــی از مهمتریــن چالشهــای محیــط زیســتی اخیــر در
ســالهای اخیــر ،آلودگــی هــوا بــوده اســت .موضوعــی کــه نــه تنهــا در ته ـران شــدت گرفــت؛ بلکــه
پایــش بــه شــهرهای بــزرگ و صنعتــی ماننــد مشــهد ،اصفهــان و اراک هــم بــاز شــد .طبــق آخریــن
آمــار ،ســاالنه  44هـزار نفــر در تهـران بــر اثــر آلودگــی هــوا جــان خــود را از دســت میدهنــد .یکــی از
مســووالن دولــت در ایــن مــورد نیــز اعــام کــرد کــه خســارت آلودگــی هــوا در تهـران کمــر از زلزلـهی
هفــت ریشــری نیســت .طبــق اســتانداردهای جهانــی ،آلودگــی هــوا در هــر شــهر فقــط یــک بــار در
ســال میتوانــد از حــد مجــاز فراتــر رود ،بــا ایــن حــال ســاکنان شــهرهای بــزرگ در ای ـران ،روزهــای
زیــادی از ســال را بــه خانهنشــینی دعــوت شــدند .بــه عنــوان مثــال ،شــهرهای ســنندج و کرماشــان
در ســال  256روز بــا آلودگــی شــدید هــوا مواجــه بودهانــد .بــا ایــن کــه ســال بــه ســال و مخصوص ـاً
بــا رشوع فصــل رسمــا ،آلودگــی هــوا شــدت میگرفــت و پزشــکان و متخصصــان نســبت بــه عــوارض
زندگــی در چنیــن فضایــی هشــدار میدادنــد و مــردم منتظــر اقــدام اساســی از طــرف مســووالن بـرای
حــل یــا کاهــش ایــن بحـران بودنــد ،تنهــا کاری کــه انجــام شــد ارایـهی طرحهــای بیمثــری بــود ماننــد
آبپاشــی بــر فـراز شــهر ،تعطیلــی چنــدروزه مــدارس و ادارههــا ،طــرح زوج یــا فــرد کــردن خودروهــا و...
ریزگردها و تنشهای زیستمحیطی منطقهای و بیناملللی
در میــان هم ـهی مســایل مربــوط بــه محیــط زیســت ای ـران ،تاثیــر آلودگــی هــوا بــر کیفیــت زندگــی
احتــاالً آنیتریــن و ملمــوس و مشــهودترین تهدیــد اســت .آمارهــا بــه مــا میگویــد شــهرهای ای ـران
از جملــه آلودهتریــن شــهرهای جهــان هســتند .طبــق ارزیابــی ســازمان جهانــی بهداشــت ،اهــواز،

کرمانشــاه و ســنندج رشایطــی بدتــر از ته ـران دارنــد .دولــت ای ـران شــهرهای اراک و اصفهــان را بــه
ایــن فهرســت افــزوده اســت .همچنیــن توفــان ریزگردهــا کــه طــی هفــت ســال گذشــته آغــاز شــده
و از آن ســوی مرزهــای غربــی ایــران وارد میشــوند بــه معضــل آلودگــی هــوا افــزوده اســت .ایــن
توفانهــا بــه اقتصــاد ای ـران بهویــژه کشــاورزی (مثــا تولیــد عســل) و حم ـلو نقــل صدمــه میزنــد؛
بهداشــت و ســامت عمومــی ایـران را ضعیــف میکنــد (بــا تاثیراتــی تــا حــد تعطیلــی مــدارس) ،نظــام
زیســتی ای ـران بهویــژه جنگلهــای بلــوط در رشــته کوههــای زاگــرس را تهدیــد میکنــد و بــه رابطــه
بــا همســایگان غربــی ایــران نیــز صدمــه میزنــد .همچنیــن بــه عنــوان مثــال ،ورای پخــش بیشــر
ریزگردهــا ،آلودگــی کمســابقهی هــوای اهــواز در آبــان ســال  ۱۳۹۲بــه دلیــل بارانهــای اســیدی نیــز
مشــکالت بزرگــی بـرای مــردم ایــن شــهر ایجــاد کــرد .بــر اثــر ایــن آلودگــی بیــش از شــش هـزار و ۲۰۰
نفــر ،اعــم از افـراد دارای ســابقه آســم و حساســیت و حتــی شــهروندان فاقــد بیــاری ظــرف چنــد روز
روان ـهی بیامرســتان شــدند.
خشــک شــدن تاالبهــا مهمتریــن علــت وقــوع پدیــدهی ریزگردهاســت؛ خشکســالی میـزان بارندگــی
را کــم کــرده و بخــش زیــادی از تاالبهــای یــک ناحیــه بــزرگ را از بیــن میبــرد .سدســازی بیرویــه
نیــز تأثیــر گذاشــته و باعــث تشــدید ایــن بحـران میشــود .ریزگردهــا بــه محصــوالت کشــاورزی رضبــه
میزننــد ،مشــکل ترافیکــی ایجــاد کــرده و منجــر بــه افزایــش مهاجرتهــا و مشــکالت عدیــدهی دیگــر
میشــوند.
ریزگردهــا تودهیــی از ذرات جامــد معلــق ریــز غبــار اســت کــه در شــهرها بــا دود و ...هم ـراه شــده
و در جــو پخششــده و دیــد افقــی را در حــدود چنــد کیلومــر محــدود میکنــد .ریزگردهــا در واقــع
ذرات کلوییــدی هســتند کــه تنهــا عامــل بهوجودآمــدن آنهــا در طبیعــت فقــط آب میباشــد ،یعنــی
صدهــا و یــا هـزاران ســال طــول کشــیده اســت تــا ایــن ذرات بهوجــود آینــد .بــا توجــه بــه خصوصیــات
فیزیکــی و طبــق قوانیــن و بــار الکرتیکــی کــه دارنــد بــه صــورت الیههایــی در کــف تاالبهــا و
رودخانههــا آرام گرفتهانــد و بــا خشــک شــدن ناگهانــی ایــن تاالبهــا و رودخانههــا ذراتــی کــه دارای
قطــری کمــر از یکصده ـزارم میلیمــر اســت ســاخته میشــوند .ایــن ذرات در آب بــه وجــود میآینــد
و راه مبــارزه بــا آن هــم اســتفاده از علــم تصفیـهی آب اســت.
برخــاف تصــور مــردم ،بــارش بــاران بـرای زدایــش ایــن ریزگردهــا فایدهیــی ندارنــد و بــه خاطــر ویژگــی
نیــروی طبیعــی بیــن ذرهیــی دافعــه ایــن ذرات و نانوبودنشــان اســت کــه بــاران هــم منیتوانــد ایــن
ذرات کلوییــد را فــرود آورد و آنچــه پــس از بــاران میبینیــم تنهــا یــک خــاک عــادی بیــش نیســت.
همچنیــن «مالــچ» کــه نوعــی فــرآورده چســبنده نفتــی اســت بـرای تثبیــت شـنهای روان در بیابانهــا
اســتفاده میشــود ،برعکــس نظــر بســیاری کارشناســان بـرای فروکــش کــردن ریزگردهــا هیــچ فایدهیــی
نــدارد و رصفـاً بــه عمیقترشــدن بحـران کمــک میکنــد .در ایـران ایــن روش صــورت گرفتــه و نــه تنهــا
فایدهیــی نداشــته ،بلکــه بحرا نزاتــر شــده اســت.
متأســفانه ریزگردهــای کلوییــدی از راه تنفــس وارد دســتگاه تنفســی و گوارشــی مــا میشــوند .ســپس
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FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

از آنجــا هــم جــذب خــون گشــته و موجــب ســفت شــدن آن میگردنــد .ایــن ســفت شــدن خــون هــم
ســکتههای قلبــی و مغــزی و تنگــی نفــس را بــه دنبــال دارد .همچنیــن ســازمان بهداشــت جهانــی بــا
اعــام اینکــه همیــن ریزگردهــا در ســال ،موجــب مــرگ زودرس ب ـرای یــک میلیــون و  ۳۴۰ه ـزار نفــر
میشــوند از کشــورهای جهــان خواســته تــا اقدامــات خــود ب ـرای کاهــش آلودگــی شــهرهای خــود را
کاهــش دهنــد.

درختان بلوط کوردستان در خطر نابودی

ریزگردهــا ب ـرای گیاهــان و محصــورات کشــاورزی و درختــان هــم مــر اســت .میتــوان گفــت کــه
صدهــا هــزار هکتــار از درختهــای بلــوط قلــب کردســتان ،یعنــی قندیــل و زاگــرس را بــا خطــر
نابــودی روبــرو میســازد .ایــن در حالــی اســت کــه بهویــژه کشــور عـراق هیــچ اقدامــی بـرای مبــارزه
بــا بیابانزدایــی و ریزگردهــا انجــام نــداده اســت .بررســی تصاویــر ماهــوارهای کشــور ع ـراق نشــان
میدهــد کــه بیــش از  ۷۰۰هـزار هکتــار از اراضــی کشــاورزی ایــن کشــور از بیــن رفتهانــد و بــه همیــن
دلیــل الزم اســت روشهــا تغییــر کننــد .اراضــی کشــاورزی از بینرفتــه را منیتــوان مالچپاشــی کــرد.
در ســطح بیناملللــی کشــورهایی هســتند کــه ریزگردهــا بــه مشــکل زیســتمحیطی آنهــا تبدیــل
شــده اســت بــه عنــوان مثــال کشــور زیبــا و هژمونگــرای چیــن اســت کــه ســازندهی بزرگتریــن
ســدهای جهــان بــا ارتفــاع بیــش از ســیصد مــر و در اوایــل بــه آن افتخــار میکردنــد ،حتــی در پشــت
ســد بــه توســعه کشــتیرانی و نیــز توســعه توریســم میپرداختنــد .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  HPGبا سدسازیها و سانرتالهای هیدروالکرتیک

خشــک شــدن تاالبهــا و رودخانههــا در کشــورها تأثیــر بهســزایی در بهوجودآمــدن ایــن ذرات
معلــق داشــته بــه طــوری کــه در ســالهای اخیــر بیابا نزایــی در مناطــق یادشــده بــا افزایــش
چشــمگیری روب ـهرو بــوده اســت .در واقــع ایــن ذرات معلــق در برخــی مــوارد حــاوی ذرات قابــل
زیســتی هســتند کــه ب ـرای ســامتی مــردم بــه شــدت خطرنــاک هســتند.
در همیــن راســتا نیــروی مدافــع خلــق ( )HPGطــی ســالهای مدیــد اســت کــه بــا اقــدام ترکیــه
ب ـرای سدســازیهای بیرویــه در شــال کوردســتان مبــارزه کــرده .ایــن سدســازیها گذشــته از اینکــه
بســیاری آثــار تاریخــی کوردســتان را زیــر آب میبرنــد و ایــن یکــی از سیاســتهای ترکیــه اســت.
همچنیــن موجــب بح ـران در محیــط زیســت هــم میشــود .تاکنــون  HPGبــه گروههــای سدســازی
دولتــی بارهــا حملــه کــرده و ماشــینآالت سدســازی را بــه آتــش کشــیده و چندیــن تــن را هم بازداشــت
و محاکمــه کردهانــد .سدســازیهای ترکیــه موجــب شــده کــه آب رودخانههــای دجلــه و ف ـرات کــم
شــده و جنــوب کوردســتان و عــراق بــا بیابانشــدگی روبــرو شــوند کــه در تــه ایــن رودخانههــا و

تاالبهــای خشکشــده ذرات کلوییــد وجــود دارد و پــس از خشــک شــدن توســط بــاد بــه امتســفر
منتقــل میشــود .در ای ـران نیــز تاکنــون  641ســد در ساختهشــده و  168ســد نیــز در دســت ســاخت
اســت.

امکان جربان زیانهای ریزگردها وجود ندارد.

یکــی از مهندســین کــورد مقــر اصلــی را ،متخصصیــن کشــورهای درگیــر معضــل میدانــد و میگویــد
کــه آنهــا در تعییــن سیاس ـتهای اس ـراتژیک راهــردی ،سیاس ـتمداران کشــور خــود را بــه اشــتباه
راهنامیــی کردهانــد و بــه ایــن دالیــل هــم امــکان جـران آن نیــز وجــود نــدارد:
1ـ امــکان رهاســازی آب مســیر وجــود نــدارد بــه دلیــل سیاسـتگذاری کالنــی کــه بــر روی پروژههــای
سدســازی صــورت گرفته اســت.
2ـ پروژههــا و مســتغالت و خدمــات حقیقــی و حقوقــی زیــادی در مســیر بســرهای قدیمــی اج ـرا
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
خــود کانــون کلوییــدی میباشــد.
4ـ بــا توجــه بــه آبگیــری ســدها و نیــاز آبــی زیــاد فعلــی بــه آب ایــن ســدها جهــت مصــارف گوناگــون
امــکان اســتفاده از آب آنهــا جهــت احیــای بافــت و مســیر قدیمــی امکانپذیــر منیباشــد.
5ـ بارش منطقهای به عنوان یکی از فاکتورهای اصلی و در نظر گرفنت بیالن حوزههای آبریز.
6ـ متأســفانه در علــم هواشناســی و اقلیمشناســی توانســتهایم علمــی بــه نــام علــم شناســایی
کانونهــای کلوییــدی ایجــاد مناییــم کــه از طریــق ماهوارههــا و اســتفاده از نرمافزارهــای هواشناســی
بــه صــورت ســاعتی و روزانــه رفتــار ایــن کانونهــای کلوییــدی را میبایســت مشــابه یــک کــوه
آتشفشــان زیــر نظــر گرفــت .یعنــی در اصــل عــدم توانایــی شناســایی بــه موقــع زمــان و مــکان تشــکیل
ایــن کانونهــا بــه دلیــل قابلیــت میـزان حساســیت ماهوارههــای تخصصــی متناســب بــا معضــل اســت
کــه شناســایی را در ارتفــاع بــاال مشــخص کــرده و ایــن مــورد خــود مطالع ـهی میدانــی را بــا مشــکل
مواجــه میکنــد و نیــروی تخصصــی بیشــری میطلبــد.
7ـ در اصــل پروژههــای سدســازی در داخــل خــود ایــن کشــورها عــاوه بــر ایجــاد کانونهــای کلوییــدی
بــه دلیــل نزدیکــی آنهــا ،خــود آن کشــورها خــود را درگیــر معضــل ریزگردهــا کردهانــد.
 8برخــاف کشــورهای توســعهیافته ،هیــچ مرجعــی متخصصــان ایــن کشــورها را مــورد پرســش ق ـرار
نــداده و بــه راحتــی امــکان تک ـرار چنیــن فجایعــی در آینــده را فراهــم میکننــد.
9ـ امــکان بررســی کارشناســانه و مهندســی مجــدد در ایــن پروژههــا بــه حداقــل رســیده و دلیــل اصلــی
آن نیــز بــا وجــود اعتبــارات کالن و نبــودن ســازمان نظــام مهندســی محیــط زیســت در ایــن کشــورها
میباشــد کــه میبایســت هــر چــه رسیعتــر ایــن ســازمان در ای ـران ایجــاد گــردد.
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10ـ نگرانــی از بازتابهــای اجتامعــی و بررســی مجــدد موضــوع از طریــق مناینــدگان و دســتگاههای
ناظــر کشــوری بــا توجــه بــه بــار کالن مالــی پروژههایــی کــه اج ـرا شــده بــا در نظــر گرفــن ریســک
عملکــرد.
11ـ امــکان ایجــاد ناهامهنگــی در مدیریــت کالن و اسـراتژیک منابــع آب و عدم اســتفاده از مشــاورین
کارآمــد در طرحهــای زیسـتمحیطی و دانــش روز.
12ـ تغییرات اقلیمی ناگهانی جوی و گرم شدن کرهی زمین و اثرات مخرب آن.
14ـ عــدم توانایــی تحلیــل و شــناخت پروژههــای کالن اقلیمــی کشــورهای پیرشفتــه توســط متخصصــان
این کشــورها.
نگرانــی اصلــی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه حتــی در مراکــز تحقیقاتــی ســازمان حفاظــت محیــط
زیســت و هواشناســی کشــوری و حتــی در دانشــگاهها تفاوتــی بیــن گــردو غبــار مناطــق کویــری و
بیابانــی بــا گــردو غبــار حاصــل از ذرات کلوییــدی بســرها کــه هــم اکنــون به معضــل کشــورهای منطقه
و خاورمیانــه تبدیــل شــده اســت قائــل منیشــوند و بــه ایــن نکتــه ســاده و بااهمیــت کوچکتریــن
توجهــی منیکننــد کــه گــردو غبــار کویــر بــا توجــه بــه قطــر و ســنگینی کــه دارنــد فاصلــه کمــری را
طــی کــرده و انباشــته میشــوند و بــا بــارش باقــی منیماننــد ،ولــی ذرات کلوییــدی کنونــی بســرها کــه
در هــوای ایــن کشــورها وجــود دارد و عــاوه بــر اینکــه پایتخــت کشــور را فـرا گرفتــه و از آن گذشــته
از جنگلهــای شــال نیــز گذشــته اســت بــه هیــچ عنــوان بــا بــارش محــو منیشــود و همچنــان در هــوا
باقــی خواهــد مانــد .یعنــی درســت در حیــن اینکــه بــارش بــرف و بــاران در جریــان اســت مــردم ذرات
کلوییــدی را استنشــاق ،تغیی ـرات جــوی فقــط در اثــر وزش بــاد آنهــا را جابجــا کــرده و بــا دقــت در
تنفــس مشــاهده میگــردد کــه بــه جــای مفــرح بــودن هــوا در اثــر بــارش انســان دچــار تنگــی نفــس
مفــرط و ایجــاد بیــاری میگــردد.
در واقــع یکــی از اصلیتریــن عوامــل بهوجودآمــدن کویــر و بیابانهــای وســیع و ملیــزرع ایجــاد کانــون
و یــا کانونهــای کلوییــدی در نزدیکــی و یــا اطـراف آن بــوده اســت .بهعنــوان مثــال اگــر در زمانهــای
گذشــته عوامــل طبیعــی زمیــن از جملــه زلزلــه و یــا آتشفشــان دلیــل اصلــی قطــع رسچشــمههای
آبهــای اصلــی رودهــا و تغیــر مســیر احتاملــی و خشــک شــدن آنهــا عامــل اصلــی ایجــاد کانونهــای
کلوییــدی و رسانجــام ایجــاد بیابــان و کویــر و نابــودی زیســت انســانی و جانــوری در مجــاور آنهــا
بــوده و اخیـرا طبــق مطالعــات ســنگها و فســیلهای نقــاط بیابانــی و ملیــزرع در بســیاری از مناطــق
کــرهی زمیــن نشــاندهندهی 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 زمانبنــدی و اعتبــار نیــز ب ـرای ایــن دفــر پیشبینــی شــده اســت.

از دیگــر زیانهــای جربانناپذیــر ریزگردهــا میتــوان بــه بیابا نزایــی و جنگلزدایــی اشــاره منــود
کــه منجــر بــه آســیبدیدگی و فرســایش خــاک میگــردد .ایــن واقعیــت دارد کــه ناحیــهای وســیع
از ای ـران همــواره بیابانــی بــوده اســت؛ امــا در ایــن لحظــه ،رسعــت گســرش بیابا نزایــی اســت کــه
نگرانکننــده و هشــداردهنده اســت .فشــار جمعیــت بــا اســتفاده بیــش از حــد آب و چـرای بیرویــه
نیــز بیابا نزایــی را تشــدید میکننــد .بـرای مثــال خــاک زراعــی ایـران بــا رسعــت  20برابــر رسیعتــر از
آنچــه تشــکیل میشــود ،از دســت م ـیرود کــه نتیجــه آن بیابا نزایــی و جنگلزدایــی اســت .رسعــت
گســرش ایــن معضــل آن قــدر نگرانکننــده اســت کــه میتوانــد بخــش بزرگــی از ای ـران را غیــر قابــل
ســکونت کنــد.
همچنیــن ریزگردهــا جــان مرجانهــای خلیــج فــارس را میگیــرد .چــرا کــه وجــود آنهــا موجــب
کاهــش عمــق و کدرشــدن آب خلیــج فــارس شــده و بــر همیــن اســاس آب ســنگها و مرجانهــای
موجــود در ایــن دریــا از بیــن میرونــد.

از بین رفنت تنوع زیستی گیاهی و جانوری

مطلــب دیگــری کــه خیلــی اهمیــت دارد و مــورد توجــه اســت ،بحــث تنــوع زیســتی ای ـران اســت.
شــاخصها و اســتانداردهای جهانــی حاکــی از ایــن اســت کــه تنــوع زیســتی گیاهــی و جانــوری بیــن
ده تــا ه ـزار برابــر بیشــر از رسعــت طبیعــی خــودش در حــال از بیــن رفــن اســت .بــا نظــر بــه ایــن
شــاخصها ارزیابــی ایــن اســت کــه ایــن رونــد در ایـران جــزو روندهــای رسیعتــر میباشــد کــه دلیــل
آن خشکســالی ،رشــد زیــاد جمعیــت ،مداخــات بســیار گســرده در زیس ـتگاهها از جملــه راههــا،
ســاختامن و تخریــب و همینطــور شــکار بیرویــه کــه در ایــن ســالها کامــا افسارگســیخته شــده
اســت.
ایـران بیــش از  1130گونــه جانــور مهــرهدار و  7600گونــه گیاهــی دارد و زیســتگاه پســتانداران بــزرگ
ماننــد یوزپلنــگ آســیایی ،گــوزن زرد ایرانــی و گــور خــر آســیایی اســت؛ امــا انقـراض انــواع و گونههــای
گیاهــی و جانــوری در ایـران شــدت یافتــه و هماکنــون  10درصــد جمعیــت جانــوری و دو درصــد گونــه
گیاهــی در لیســت قرمــز ســازمان ملــل ق ـرار دارنــد .بــا توجــه بــه اینکــه حفاظــت از محیــط زیســت
همــواره بــا فعالیتهــای اقتصــادی در تضــاد بــوده ،دســتاوردهای کوتــاه مــدت توســعه غالبـاً مســایل
و نگرانیهــای طوالنــی مدتتــر زیسـتمحیطی را تحتالشــعاع قـرار میدهنــد .هنگامــی کــه چنیــن
تضــادی بیــن منافــع رشوع میشــود محیــط زیســت بــه حاشــیه رانــده میشــود .نظــارت دقیقتــر بــر
خســارت وارده بــه محیــط زیســت ،مشــارکت جوامــع محلــی در حفاظــت از منابــع طبیعــی و ایجــاد
معــاش جایگزیــن بـرای جوامــع روســتایی ماننــد اکوتوریســم در جهــت کاهــش اتــکای بیــش از حــد بــه
برداشــت ناپایــدار از منابــع طبیعــی در کاهــش فشــار وارده بــر زیسـتگاهها و مهاجــرت بــه شــهرها
مؤثــر خواهــد بــود .اکنــون دیگــر منیتــوان بــا مســالهی محیــط زیســت بــه عنــوان یــک موضــوع
معمولــی در دســتور کار برخــورد کــرد.
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تراژد ی دیگری به نام دریاچه ارومیه

دریاچــه ارومیــه کــه حــاال دیگــر همــه بــا شــنیدن نــام آن برایــش دل میســوزانند و از آنچــه بــر ایــن
جاذبــه طبیعــی گذشــته ،اظهــار تأســف میکننــد ،آخریــن روزهــای واپســین عمــر خــود را پشــت رس
میگــذارد .بــه عقیــده کارشناســان ،در صــورت خشکشــدن ایــن دریاچــه هــوای معتــدل منطقــه بــه
هــوای گرمســیری بــا بادهــای منکــی تبدیــل خواهــد شــد و بــارش بــاران منــک در اســتانهای همجــوار
آن ،منجــر بــه آواره شــدن چندیــن میلیــون نفــر میشــود .بــا همــه ایــن هشــدارها و حتــی بــا اعرتاضــی
کــه در ســال  90نســبت بــه وضعیــت بحرانــی ایــن دریاچــه انجــام شــد و در مــواردی ایــن قضیــه رنــگ
و بــوی سیاســی هــم گرفــت ،امــا بــاز هــم اقدامــی اساســی بـرای بهبــود وضعیــت آن شــاهد نبودیــم
و طرحهــای مختلفــی کــه بـرای نجــات ایــن دریاچــه مطــرح شــد همگــی بیفایــده بودنــد؛ از جملــه
بــاروری ابرهــا ،انتقــال آب از طریــق رودخانههایــی ماننــد ارس بــه دریاچــه ارومیــه و جلوگیــری از
ادامــه برداش ـتهای غیرمجــاز آب از طریــق چاههــا .در حالــی کــه هیچکــدام از ایــن کارهــا تاکنــون
درمانــی ب ـرای وضعیــت وخیــم ایــن دریاچــه بیــار نبودهانــد.

رسنوشت همسان جنگلهای شامل و غرب ایران

بــر اســاس آخریــن گـزارش فائــو ،مســاحت کل جنگلهــای جهــان ســه میلیــارد و  ۴۵۴میلیــون هکتــار
اســت کــه ســهم ایـران از ایــن میـزان تنهــا  ۱۱میلیــون و  ۷۴هـزار و  ۵۵۴هکتــار اســت .آن گونــه کــه
فائــو اعــام کــرده اســت جنــگل بــه نقاطــی گفتــه میشــود کــه تــاج پوشــش بــاالی  ۱۰درصــد ،تــوده
جنگلــی بیــش از نیــم هکتــار و درختــان و درختچههایــی بلندتــر از پنــج مــر داشــته باشــد؛ در حالــی
کــه طبــق تعریــف ای ـران کــه وجــود تــاج پوششــی پنــج درصــد بــه بــاال را کافــی میدانــد ،ای ـران
صاحــب حــدود  ۱۴میلیــون هکتــار جنــگل اســت.
ایــن اعــداد اگرچــه در نــگاه نخســت قابــل قبــول بــه نظــر میرســند ،امــا وقتــی تقســیم بــر جمعیت کل
کشــور شــود و نتیجــه آن در کنــار رسانــه جهانــی قـرار بگیــرد ،اوضــاع نامناســب مــا را نشــان میدهــد.
طبــق آخریــن گ ـزارش فائــو ،متوســط رسانــه جنگلهــای جهــان رقمــی معــادل  ۰/۶۲هکتــار (حــدود
شــش هـزار مــر) اســت در حالــی کــه ایــن رقــم بـرای هــر ایرانــی  ۱۶۰۰مــر اســت.
بــر اســاس آمارهــای طــی ســالهای  ۱۳۸۹و  ،۱۳۹۰بیــش از یــک و نیــم میلیــون مــر مکعــب چــوب از
جنگلهــای شــال ایـران برداشــت شــده اســت .ایــن رقــم ،بیانگــر آمــار رســمی در ایــن زمینــه اســت
و بــدون شــک در کنــار ایــن برداش ـتها ،قطــع درختــان بهطــور غیرقانونــی نیــز در جریــان اســت
کــه بــر می ـزان کل نابــودی جنگلهــا میافزایــد .متخصصــان جنــگل گفتهانــد کــه جنگلهــای شــال
ای ـران تاکنــون بــه انــدازهای آســیب دیدهانــد کــه تــاب ایــن برداشــت گســرده را ندارنــد .پیشبینــی
شــده اســت کــه بــا ادامــه ایــن رونــد ،جنگلهــای شــال ایـران بــه رسنوشــت جنگلهــای غــرب ایـران
دچــار خواهنــد شــد.

از طرفــی دیگــر ۳۰۰ ،هـزار هکتــار از جنگلهــای بلــوط زاگــرس در وضعیــت بحرانــی قـرار دارنــد .در
حــال حــارض یــک ششــم جنگلهــای زاگرســی آلــوده بــه بیــاری ذغالــی بلــوط بــوده و از ایــن یــک
میلیــون هکتــار نیــز ۳۰۰ ،هـزار هکتــار بــا آلودگــی بیــش از  ۵۰درصــد در وضعیــت بحرانــی قـرار دارند.
جنگلهــای زاگرســی هفــت اســتان ایــام ،کهگیلویــه و بویراحمــد ،چهارمحــال و بختیــاری ،خوزســتان،
لرســتان ،کرمانشــاه و فــارس درگیــر بیــاری قارچــی زغالــی بلــوط بــوده و بــا وجــود پراکنــده بــودن
مناطــق بحرانــی میتــوان گفــت اســتانهای ایــام ،لرســتان و کرمانشــاه بــه ترتیــب دارای بیشــرین
مناطــق بحرانــی هســتند.

حکومت بر عمق فاجعه رسپوش میگذارد.

آنچــه در مــورد فجایــع محیــط زیســت ایـران میشــنویم آمارهــای دولتــی اســت کــه خیلــی منیتــوان
بــه درســتی آنهــا مطمــن بــود .چـرا کــه دانشــگاههای ایـران تقریبــا روی هیچکــدام از ایــن موضوعــات
تحقیــق اساســی منیکننــد .علــت آن ایــن اســت کــه کــدام دســتگاه دولتــی حــارض اســت بــه محققــی
پــول بدهــد کــه فــردا مــچ خــودش را بگیــرد؟ تحقیقــات هــم بیشــر بـرای مقالهســازی اســت و بــس.
ســازمان محیــط زیســت کــه بایــد مهمتریــن ســازمان ســفارشدهنده ایــن تحقیقــات باشــد ،نــه پولــی
ب ـرای ایــن کارهــا دارد و نــه کادر کارشناســی و مدیریتــی آن عالق ـهای بــه حامیــت از ایــن تحقیقــات
دارنــد .بــا ایــن وضعیــت مشــکالت محیــط زیســت ایـران شــده غــور زدن در کلیگویــی! حتــی انــدک
متخصصانــی هــم کــه هســتند ،همدیگــر را قبــول ندارنــد و بـرای تقســیم منابــع کوچــک مالــی بــا هــم
در ســتیزند.
بودجههــای ضعیــف تحقیقاتــی دانشــگاهها هــم اغلــب اعضــای هیئــت علمــی را بــه ســوی
محافظـهکاری و زدوبنــد هدایــت میکنــد .چنیــن فــرد پولــی و محافظـهکاری نیــز منیتوانــد محققــی
صــادق ،مســتقل و باشــهامت باشــد .مثـاً در مــورد سدســازی؛ وزارتــی کــه خــود بانــی سدســازی کــه
منشــاء ریزگردهاســت ،منیگــذارد اطالعاتــش بهدســت دیگــران بیفتــد .پــس اعرتاضــات در حــد
گفتههــای رســانهای محــدود گشــته و در اجــرا بــهکار منیآیــد.
یکــی دیگــر از مســایلی کــه دســتگاههای نظارتــی در مــورد آن اظهــار بیاطالعــی میکننــد ،مســاله
پخــش پارازیتهــا میباشــد .اثرگــذاری پارازیتهــا بــر ســامت شــهروندان از حساســیت ویــژهای
برخــوردار اســت .امــواج پارازیتــی بــه ســامت انســان و ســلولهای بــدن تاثیــر منفــی میگــذارد و
موجــب اختــال در سیســتم ایمنــی بــدن میشــود و بیشــرین اثــر ایــن امــواج بــر روی زنــان بــاردار
و ســالخوردگان اســت .یکــی از دالیــل ســونامی رسطــان در ای ـران اث ـرات تشعشــعات اســت و مســاله
نگرانکننــده در خصــوص پارازیتهــا اظهــار بیاطالعــی دســتگاههای نظارتــی اســت .پارازیــت یکــی
از انــواع امواجــی اســت کــه ب ـرای اختــال ماهــواره ایجــاد میشــود .در حالــی کــه ایــن پارازیتهــا
کامـاً آگاهانــه و برنامهریزیشــده بــوده و بــا نــام «مبــارزه بــا تهاجــم فرهنگــی» و بــه اصطــاح ایجــاد
اختــال در امــواج کانالهــای دشــمن انقــاب اســامی صــورت میگیــرد.
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