بﺣﺮان آب اﯾﺮان را ﺑﻠﻌﯿﺪ؟
ﮔﺰارﺷﯽ از ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﺠﻠﻪ:
»ﻧﯿﭽﺮ« )(Nature
آﭘﺮﯾﻞ ۲۰۲۱
ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺮﺳﻨﺎک اﺳﺖ!  /ﺑﺤﺮان آب ،اﯾﺮان
را ﺑﻠﻌﯿﺪ؟

ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺮان درﮔﯿﺮ ﺑﺤﺮان آب ﻧﺒﻮد .ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽﻫﺎ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻼت را ﺣﻞ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﻣﻮﻗﺘﺎ از ﻟﯿﺴﺖ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی
اﺻﻠﯽ ﺧﻂ ﺧﻮرده ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﺮان اﻣﺴﺎل
درﮔﯿﺮ ﯾﮏ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﻫﻢ
اﻣﮑﺎن ﮐﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ!
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺠﺎرتﻧﯿﻮز ،ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺤﺮان آب )ﮐﻪ ﺑﺎرشﻫﺎیِ دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻓﺮاﻣﻮﺷﺶ ﮐﻨﯿﻢ( دوﺑﺎره ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎ ﺳﯿﻠﯽ
ﺑﺰﻧﺪ .دادهﻫﺎیِ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ و

ﻣﺸﻬﻮر »ﻧﯿﭽﺮ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ
ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۰۲ﺗﺎ  ۲۰۱۵ﻣﯿﻼدی ،ﻣﻌﺎدل  ۲ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ
در ﭘﺮآبﺗﺮﯾﻦ ِ ﺣﺎﻟﺖ آن ،آب از زﯾﺮ ِ زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺮآوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۸۵درﺻﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﮐﻪ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی
ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽرﺳﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
از ﺟﻬﺎن ،ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ،درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ِ
ﮔﺴﺘﺮدهای وﺟﻮد دارد.
اﯾﻦ اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮان آب در
اﯾﺮان ،در زﻣﺮه ﺑﺪﺗﺮﯾﻦﻫﺎ ﻗﺮار دارد و ﺣﺎﻻ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ِ
ﻓﻮری ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ .در دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد .از آن ﺳﻮ ،ﺳﯿﻼبﻫﺎیِ
ﺑﻬﺎر ) ۱۳۹۸ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ،ﺣﺪود ۵۰۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﺎرش در ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ( اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ را
اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ »ﺗﺮﺳﺎﻟﯽ« ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺣﺪود  ۳۴درﺻﺪ از ﺗﻤﺎمِ
ﻣﺼﺮف ِ آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ و  ۶۰درﺻﺪ
از ﻧﯿﺎز اﯾﺮان ﺑﻪ آب ﻫﻢ از ﺳﻔﺮهﻫﺎیِ آبِ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪهﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺮداﺷﺖ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در
اﯾﺮان ۳ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ِ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ.

دادهﻫﺎی ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه از ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ
در اﯾﺮان
واﻗﻌﯿﺖِ ﻋﻠﻤﯽ اﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ »ﺗﺮﺳﺎﻟﯽ« وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﮐﻪ
ـﻊ
ـﺎن در واﻗـ
ـﺎط ﺟﻬـ
ـﯿﺎری ﻧﻘـ
ـﺮان و ﺑﺴـ
ـﯽ در اﯾـ
ـﺮاتِ اﻗﻠﯿﻤـ
ﺗﻐﯿﯿـ
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪتﺗﺮ از ﭼﺮﺧﻪﻫﺎیِ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ-ﺗﺮﺳﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ،
دﺳﺖاﻧﺪازیِ ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﺮهﻫﺎیِ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در دﻫﻪﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ،وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪهﺗﺮ از ﻋﺪمِ ﺑﺎرش ﻧﺰوﻻت ﺟﻮی را
ﻫﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﺮان آوار ﮐﺮده اﺳﺖ.

در ﻣﻮرد اﯾﺮان ،دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ-ﺗﺮﺳﺎﻟﯽ اﺷﺎره
ﮐﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﺮان وارد ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ آب ﺷﺪه اﺳﺖ.
دادهﻫﺎی ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ »ﺳﻤﺎﻧﻪ اﺷﺮف«» ،ﻋﻠﯽ
ﻧﺎﻇﻤﯽ« و »اﻣﯿﺮ آﻗﺎﮐﻮﭼﮏ« ﮐﻪ در آﭘﺮﯾﻞ  ۲۰۲۱ﻣﯿﻼدی در ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ
و ﻣﺸﻬﻮر »ﻧﯿﭽﺮ« ) (Natureﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ
ﺳﻔﺮهﻫﺎیِ آبِ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در اﯾﺮان ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه ﺑﻮده
اﺳﺖ.
اﯾﺮان در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۰۲ﺗﺎ  ۲۰۱۵ﻣﯿﻼدی ،ﺣﺪود  ۷۴ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﻣﮑﻌﺐ از آبﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺧﻮد را اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﻣﮑﻌﺐ آب ،ﻣﻌﺎدل  ۱ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ آب اﺳﺖ و  ۷۴ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ،
ﻣﻌﺎدل  ۷۴ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ آب ،ﻋﺪدی ﮐﻪ  ۱۲ﺻﻔﺮ دارد.
دادهﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎتِ در دﺳﺘﺮس در ﻣﻮرد ۳۰
ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ ) (Drainage basinو  ۴۷۸زﯾﺮ-ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ در اﯾﺮان ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ذﺧﺎﯾﺮ آب در اﯾﻦ ﺣﻮﺿﻪﻫﺎی آﺑﺮﯾﺰ را در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎلﻫﺎی
 ۲۰۰۲ﺗﺎ  ۲۰۱۵ﻣﯿﻼدی ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮﺿﻪﻫﺎ ،در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﺣﺪود  ۷۴ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﯽرﺳﺪ.

ﻣﺎ ﭼﻘﺪر آب از زﯾﺮ ِ زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪهاﯾﻢ؟
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻮری از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان آب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮑﻌﺒﯽ را
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺑﻌﺎد آن ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻃﻮل دارﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻌﺎدل ِ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ِ ﻣﮑﻌﺐ آب اﺳﺖ و  ۷۴ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ،ﯾﻌﻨﯽ ۷۴
ﻋﺪد از اﯾﻦ ﻣﮑﻌﺐﻫﺎیِ ﻓﺮﺿﯽ .ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب ،ﻣﻌﺎدل ۱
ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ آب اﺳﺖ و  ۷۴ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ،ﻣﻌﺎدل  ۷۴ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ
آب ،ﻋﺪدی ﮐﻪ  ۱۲ﺻﻔﺮ دارد.

دادهﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﺪول ،ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻣﯿﺰان ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در
ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺣﻮﺿﻪﻫﺎی آﺑﺮﯾﺰ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ  ۲ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺠﻢ آﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺮآبﺗﺮﯾﻦ

وﺿﻌﯿﺖ ،در درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺣﺪود  ۴۶ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ
در ﺳﺎل  ۱۹۹۶ﻣﯿﻼدی( .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ِ ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۰۲ﺗﺎ  ،۲۰۱۵ﺣﺪود  ۲ﺑﺮاﺑﺮ ِ ﭘﺮآبﺗﺮﯾﻦ ِ ﺣﺎﻟﺖِ
درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ،آب از زﯾﺮ ِ زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪهاﯾﻢ و در واﻗﻊ ﻫﺪر
دادهاﯾﻢ .اﯾﻦ ،داﺳﺘﺎنِ اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ِ
ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﻋﻤﻖِ وﺧﺎﻣﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎ ﻫﻢ روﺷﻦﺗﺮ
ﻣﯽﺷﻮد.

»اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ آب« در  ۷۷درﺻﺪ از ﻣﺴﺎﺣﺖ اﯾﺮان
از آنﺳﻮ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻮﺿﻪﻫﺎیِ
آﺑﺮﯾﺰ ِ اﺻﻠﯽ در اﯾﺮان در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  ۱۴ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﮐﺎﻫﺶ
ﺣﺠﻢ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ  ۲۰درﺻﺪ ﺗﺎ  ۲ﻫﺰار و  ۶۰۰درﺻﺪ
از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ اﯾﻦ ﺣﻮﺿﻪﻫﺎی آﺑﺮﯾﺰ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻓﺖ در ذﺧﺎﯾﺮ ِ آﺑﯽ در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ ِ »ﮐﻮﯾﺮ ﻧﻤﮏ« رخ داده
ﮐﻪ ﺣﺪود  ۲۶درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان را ﻫﻢ در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ.
ذﺧﺎﯾﺮ ِ آب در اﯾﻦ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ ،در ﺑﺎزه  ۱۴ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،
ﺣﺪود  ۲۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ دﺷﺖﻫﺎ ،ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ  ۷۷درﺻﺪ از ﺧﺎک اﯾﺮان را

ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ ِ »ﺑﺨﺘﮕﺎن« در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ،ﮐﻪ
ﺣﺪود  ۳٫۵درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان را ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺎ اﻓﺖ ﺣﺪود ۲
ﻫﺰار و  ۶۰۰درﺻﺪی ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ »درﺻﺪ ِ« اﻓﺖ در ذﺧﺎﯾﺮ ِ آﺑﯽ را در
اﯾﻦ ﻣﺪت ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ ِ »ﻫﺮاز-ﻗﺮه ﺳﻮ«
در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ،ﮐﻪ ﺣﺪود  ۴درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان را در ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰانِ ﮐﺎﻫﺶ در ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﯽ )ﻣﻌﺎدل ﺣﺪود  ۲۰درﺻﺪ(
را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،در ﺣﺪود  ۷۷درﺻﺪ از ﻣﺴﺎﺣﺖ اﯾﺮان» ،اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ«
ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻮریِ ﺧﺎک
در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﺎوبِ ﻣﻮاردِ ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ ﺧﺎک در دﺷﺖﻫﺎی
اﯾﺮان ﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻓﺖ در ذﺧﺎﯾﺮ ِ آﺑﯽ در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ ِ »ﮐﻮﯾﺮ ﻧﻤﮏ« رخ داده
ﮐﻪ ﺣﺪود  ۲۶درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان را ﻫﻢ در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ.
ذﺧﺎﯾﺮ ِ آب در اﯾﻦ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ ،در ﺑﺎزه  ۱۴ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،
ﺣﺪود  ۲۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،دادهﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ِ
ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ِ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽﻫﺎ ﻫﻢ در ﮐﺎﻫﺶ ِ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ ذﺧﺎﯾﺮ ِ ﺳﻔﺮهﻫﺎیِ
آبِ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در اﯾﺮان ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺳﻔﺮهﻫﺎیِ آب
زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در اﯾﺮان ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﻗﻮع
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎورِ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﺗﺪاوم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار
اﯾﻦ ﺳﻔﺮهﻫﺎی آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮاﺗﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
در ﺣﻮزهﻫﺎی آب» ،اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ« و »اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدیِ«
اﯾﺮان ﺧﺘﻢ ﺷﻮد.

ﺷﻮک ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان
دادهﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻣﺎ از وﺟﻪِ ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﭘﺮده ﺑﺮ
ﻣﯽدارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ِ اﯾﺮان ،اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ
ﮐﺸﻮر را ﻫﻢ ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در اﯾﺮان ،ﻋﻤﺪﺗﺎ در آن دﺳﺘﻪ از ﺣﻮﺿﻪﻫﺎیِ

آﺑﺮﯾﺰی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻏﺮب ،ﺟﻨﻮبﻏﺮب و ﺷﻤﺎلﻏﺮب اﯾﺮان ﻗﺮار
دارﻧـﺪ ،ﯾﻌﻨـﯽ دﻗﯿﻘـﺎ ﻫﻤـﺎن ﻣﻨـﺎﻃﻘﯽ ﮐـﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾـﻦ ﻣﯿـﺰان ﻏﻼتِ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﯾﺮان) ،ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ( را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

»اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ« اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺤﺮان آب ،ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ وﺧﯿﻤﯽ
دﭼﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ
»ﮐﺮﺧﻪ« ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ  ۹درﺻﺪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﮐﺸﺖ اﯾﺮان و  ۱۱درﺻﺪ
از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم در ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻌﺎدل
 ۰٫۰۸ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌـﺐ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨـﯽ ﺧـﻮد را در ﻓﺎﺻـﻠﻪ
ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۰۲ﺗﺎ  ۲۰۱۵از دﺳﺖ داده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺣﺪود  ۱٫۰۸ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺮاﺳﺮ ِ اﯾﻦ  ۱۴ﺳﺎل اﺳﺖ.

ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ِ ﺧﻮدﻣﺎن آوردهاﯾﻢ؟
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ِ اﺻﻠﯽ ِ ﺑﺮوز اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ،
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻧﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺰوﻻت
ﺟﻮی .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ،در ﺑﺎزه  ۱۴ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺗﻌﺪاد ﺣﻠﻘﻪ
ﭼﺎهﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﻣﺠﺎز در ﮐﺸﻮر ،از  ۴۶۰ﻫﺰار ﻣﻮرد ﺑﻪ  ۷۹۴ﻫﺰار

ﻣﻮرد اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ در »اﺑﺮﻗﻮ« و ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان  ۱٫۹درﺻﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻢ در ﻫﺎﻣﻮن )ﻫﯿﺮﻣﻨﺪ( و
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۳۵۰درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ »ﮐﺮﺧﻪ« ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ  ۹درﺻﺪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﮐﺸﺖ اﯾﺮان
و  ۱۱درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم در ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ،ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﻣﻌﺎدل  ۰٫۰۸ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺧﻮد را در ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۰۲ﺗﺎ  ۲۰۱۵از دﺳﺖ داده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺣﺪود  ۱٫۰۸ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺮاﺳﺮ ِ اﯾﻦ  ۱۴ﺳﺎل اﺳﺖ.
اﯾﺮان ﺣﺪود  ۹۰درﺻﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزی ﻣﺼﺮف
ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ روﺑﻪرو ﺷﺪهاﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺣﺪود ۷۱
درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر را در ﺧﻮد ﺟﺎی ﻣﯽدﻫﻨﺪ و  ۷۰درﺻﺪ از ﺗﻘﺎﺿﺎی
آب در اﯾﺮان ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺣﺪود  ۳۴درﺻﺪ از ﺗﻤﺎمِ
ﻣﺼﺮف ِ آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ و  ۶۰درﺻﺪ
از ﻧﯿﺎز اﯾﺮان ﺑﻪ آب ﻫﻢ از ﺳﻔﺮهﻫﺎیِ آبِ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪهﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎیِ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻣﯿﺰان ﺑﺮداﺷﺖ
از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در اﯾﺮان ۳ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از ﻣﯿﺰان
ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ِ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ.
ﮐﻮﺗﺎهﺳﺨﻦ ،ﻣﺎ
ﻇﺎﻫﺮا اﺑﻌﺎدِ
ﺷﺪهاﯾﻢ و ﺑﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ

در ﺣﺎل ِ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ و
اﯾﻦ ﻧﺎﺑﻮدیِ ﺗﺪرﯾﺠﯽ آنﻗﺪر ﺑﺰرگ ﺑﻮده ﮐﻪ در آن ﻏﺮق
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎورش ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ .اﯾﺮان روزﺑﻪروز ﺧﺸﮏﺗﺮ
ﻫﻤﻪ ،ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎیِ ﻣﺎ اﺳﺖ.

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ﺣﺎﺗﻤﯽ
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  13اردﯾﺒﻬﺸﺖ 1400
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از :
/https://tejaratnews.com/trainingﺑﺤﺮان-آب-اﯾﺮان

ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃـﺒﯿﻌﯽ و ﻣﻔﻬـﻮم ﻋـﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻦراﻧﯽ

اﻋﻈﻢ ﺑﻬﺮاﻣﯽ
در »ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺳﺮاﺳﺮی ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺎن ،زﻧﺎن دﮔﺮ و ﻫﻢﺟﻨﺲﮔﺮای
اﯾﺮاﻧﯽ« ﺑﺮﻟﯿﻦ 2019

ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﺸﺮﯾﻪ زﻧﺎن :ﮔﺎه ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  93ﻣﺎرس 2019

ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺟﻬﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪهی اﻣﺮوز و ﺷﯿﻮهی
ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ در واﻗﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای اﺳﺖ از ﺛﺮوت و
ﻗﺎﻧﻮن .ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻢوار ﮐﺮدن
راهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺻﺮف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهی ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻣﺤﺪودﻧﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﻮﺟﻪ ﺻﺮف ﺑﻪ
ﺑﺎزار و ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶﺗﺮ ،و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﻓﺮوش ﺑﯿﺶﺗﺮ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺶ
از اﯾﻦ ﺑﺰﻧﮕﺎه ارﺗﺒﺎط ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﮔﺮان و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽﻫﺎ را در ﯾﮏ راه و در ﮐﻨﺎرﻫﻢ
ﻧﮕﺎه دارد؟
اﯾﻦ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ دادن ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ
ﻣﻨﺰﻟﻪی ﻏﻠﺒﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺳﻮددﻫﯽ در
ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ و ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﻤﮑﻦ ،ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻔﻆ
ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺗﻮﺟﯿﻪﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ
ﮐﺎرﮔﺮان اﺑﺰاری اﺳﺖ در دﺳﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﺼﺮف ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر را ﺑﺎ آن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ آﻏﺎز

ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ و ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪای ﻋﺪاﻟﺖزدا ﮐﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن آن ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ )ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اوﻟﯿﻪی ﺑﯿﺶﺗﺮ و در
دﺳﺖرسﺗﺮ ،و ﻓﺮو ﺧﻮردن ﻣﺎزاد و زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه( و ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
ارزان و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎر )ﻣﻨﺘﺨﺐ از ﻃﺒﻘﻪای ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻀﺎد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽاﻧﺪ(.
اﻧﮕﺎر ﻃﺒﻌﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی زﯾﺴﺖ
ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ
از ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻬﻢ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪیای ﮐﻪ ﻫﺪف
آن ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎن دو ﺑﺨﺶ از ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﺼﺮ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺗﺤﺎد آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﯾﮏ ﻫﻢﺑﺴﺘﻪﮔﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ دﻧﯿﺎی ﮐﺎر و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻓﻌﺎل در
ﺣﻮزهی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد را از وﺿﻌﯿﺖ
ﮐﻨﻮﻧﯽ درﮔﯿﺮیﺷﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ ﺗﺎ از ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮهی ﯾﮏ ﭘﺮوژهی
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﻮﻧﯿﺘﺎ ﮐﺸﯿﺎب ﯾﮏ زن ﻓﻌﺎل ﻫﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﮐﺸﺎورز در
ﻫﻨﺪ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎیدار روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ و
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮی را اﺟﺮا ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﺧﻮدش از ﯾﮑﯽ از
روﺳﺘﺎﻫﺎی دور اﻓﺘﺎده ﻫﻨﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﺧﻮدش ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ در
ﻓﻘﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و ﻫﻢزﻣﺎن درس ﺑﺨﻮاﻧﺪ .ﺑﻪ ﺗﺎزهﮔﯽ در ﯾﮏ ﺳﺨﻦراﻧﯽ در
ﻣﻮرد ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوژهاش ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻤﯽ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻧﻈﺮﯾﺎت او در ﺣﻮزهی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎیدار روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺧﺼﻮﺻﻦ ﺗﻮانﻣﻨﺪﺳﺎزی
زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ از آنﺟﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮی در ﻃﻮل
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  20ﺳﺎل اﺧﯿﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻢ ﮐﺸﯿﺎب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ازدواج ﮐﺮدم ﺑﻪ اﻧﺪازهی و ﯾﺎ ﺣﺘﺎ ﺑﯿﺶ
از ﻫﻢﺳـﺮم ﺑـﺮ زﻣﯿـﻦ ﮐـﺎر ﻣـﯽﮐﺮدم و ﻫﺮﮔـﺰ ﺳـﻬﻢ ﺑﺮاﺑـﺮی ﻧـﺪاﺷﺘﻢ.
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﻨﻢ ﺑﺮای درس ﺧﻮاﻧﺪن و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰی ﮐﻨﻢ و اﯾﻦ واﺑﺴﺘﻪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﺲ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﺿﻌﻒ ﻣﯽداد.
ﻣﻦ زﻧﺎن زﯾﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدم را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ﺣﺘﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن
ﻣﯽ رﻓﺘﻢ .ﻣﺎدر و ﻣﺎدر ﺑﺰرﮔﻢ را ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﻪ ﺣﺘﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻋﯿﻨﮏ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﻢﺳﺮانﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .و اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و وﻇﺎﯾﻒ ﻧﮕﻪداری ﻓﺮزﻧﺪان و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ را ﻫﻢ
ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ.
ﺳﻮﻧﯿﺘﺎ ﺻﻨﺪوﻗﯽ را در ﺳﺎل  2001ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺻﻨﺪوﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺮهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎ اﯾﺠﺎد

ﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﮐﺸﺎورز ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮوش و ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﮐﺸﺖ دوﺑﺎره را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﺷﺮﮐﺖ او ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ
ﻫﺰار ﻋﻀﻮ دارد.
در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاریﻫﺎی ﮐﻼن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺣﻮزهی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺰاری
ﺑﺮای ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ,ﺗﻌﺮﯾﻒ اراﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻣﻠﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺛﺮوت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻓﺮاد و
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ را در
ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺤﺼﺎر ﮔﺮاﯾﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ در ﮐﺸﻮر ﺧﺸﮏ و ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮑﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان در واﻗﻊ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﻗﺪرت در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ
ﻣﻘﺪار و ﭼﮕﻮﻧﻪﮔﯽ ﺗﻮزﯾﻊ آب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻨﺘﺮﻟﮕﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﺗﻨﻮع اﻗﻠﯿﻢ ﻧﯿﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﻬﻤﯽ در ﻏﻨﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه
ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎیدار و ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﻮر ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺷﺪن
ﺷﮑﺎف ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ داﻣﻦ ﺑﺰﻧﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه
ﻣﺮﮐﺰﮔﺮا از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻨﺎن دور ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
اﻣﺮوز ﺑﺴﯿﺎری از اﺳﺘﺎنﻫﺎی اﯾﺮان را ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﺟﺪی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮراﻧﮕﺎره ﻣﺎ از ﻣﻔﻬﻮم ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻗﺖ و روﺷﻨﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان و ﯾﺎ
ﭘﺮوژهﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﺤﻮر را ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺷﯿﻮه و روش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر
راﺑﻄﻪی آﺷﮑﺎر و روﺷﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﻮری ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎ ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻃﺮح ﮐﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﯾﯽ
دﺳﺖرﺳﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻧﺤﺼﺎری ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﯿﻮهی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﮕﺮش ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ را از ﻣﻨﻈﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻣﻠﯽ
ﺑﻪ ﺛﺮوﺗﯽ اﻧﺤﺼﺎری ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺪﯾﺮان دوﻟﺘﯽ
در ﻫﺮ ردهای از ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در واﻗﻊ ﺧﻮد را ﺣﺎﻣﯽ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﯾﮏ ﮔﺮوه اﻗﻠﯿﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﺴﻮول ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﻤﯿﻊ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان .ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﺼﻮﺻﻦ
ﺗﻬﺮان .ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰودن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪی اﻧﺤﺼﺎر و
ﻧﺎﭘﺎیداری در ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد ﺑﻞﮐﻪ
ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪای ﺛﺎﺑﺖ از ﺑﺰرگﺗﺮ ﺷﺪن ﺷﮑﺎف اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮد.
راﺑﻄﻪی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮلﮔﺮی

اﯾﻦ اﻧﺤﺼﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و
اﻧﺤﺼﺎر آب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان در واﻗﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻤﺎم ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ را رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﺪ .در ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎل و ﻓﺮوش آب ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻋﻼرﻏﻢ ﻧﯿﺎز ﻣﻨﻄﻘﻪی زاﮔﺮس در واﻗﻊ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻼش در ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزی ﻗﺪرت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺤﺼﺎری ،ﺑﺎ
ﮐﻨﺘﺮل ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎدر و اﻧﺤﺼﺎر در اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺗﮏ ﻗﻄﺒﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮانﻣﻨﺪیﻫﺎ و اﺑﺰار ﮔﺮوهﻫﺎی زﯾﺮ دﺳﺖﺷﺎن روﻧﻖ
دﻫﻨﺪ .ﻣﺜﺎل روﺷﻨﺶ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻗﺎزادهای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻧﻮﻋﯽ ﻏﺬاﯾﯽ آﻣﺎده را از آﻟﻤﺎن وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف و ﺳﻼﻣﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ را در اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻏﺬای ﻧﯿﻤﻪ ﻣﻨﺠﻤﺪ و آﻣﺎده
در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد .اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش
اﻧﻮاع ﻧﻮدلﻫﺎی ﯾﺦ زده ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪ .ﯾﺎ در ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﯿﺸﮑﺮ در
اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن.
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و اﻗﻠﯿﻢ راﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﻌﯿﺾ
ﺗﻨﻮع اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﻗﻮﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎ و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻏﻨﺎ و ﺛﺮوت
ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺗﻨﻮع ﺑﺎ
ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻣﺮﮐﺰﮔﺮا و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻓﺸﺎر ﺑﺮای ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﺎﻟﺐ اﻗﻠﯽﺗﻬﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ ,ﻓﺸﺎری ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و زﯾﺮﺑﻨﺎ
ﺳﺎزی وارد ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺒﻌﯿﺾ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮد و روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﻮر را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﭘﺮوژهﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل آب و ﺳﺪ ﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎﻋﺚ وﯾﺮاﻧﯽ و آﺳﯿﺐ
ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﻓﺰودن ﺑﺎری ﺑﯿﺶ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و آﻣﺎدهﮔﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪی ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎی داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ
ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﻢواره از اﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ در رﺷﺪ و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﻣﻨﺎﺑﻊ
دارﻧﺪ و داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ در آن ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ.
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان و ﭘﺮوژهﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮاﻧﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮﮐﻪی ﭘﯿﺶرﻓﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی آﯾﻨﺪه اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی را ﺑﺮای ﻧﺴﻞﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن اﯾﻦ

ﻧﮕﺎه و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان و ﭘﺮوژهﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮاﻧﻪ را ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﺼﻮﺻﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻫﻤﻪ در
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه و ﻧﮕﺮش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ.
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
در دﺳﺖرﺳﯽ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﻋﺎدﻻﻧﻪی ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﻮﻣﯽ و ﻧﮋادی و
اﻣﮑﺎﻧﺎت و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی رﺷﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ،ﺧﺼﻮﺻﻦ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺛﺮوت ﻣﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻬﻤﯽ در ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻗﻠﯿﻢ و ﺳﯿﺎﺳﺖ و
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻃﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﻓﺎﮐﺘﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎیدار ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.
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ﭼﻪ ﻗﺪر ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮان اﺣﺴﺎس ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﻮدن در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﭼﻪ ﻗﺪر در رﻓﻊ و ﻃﺮح ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎتﺷﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯿﺂﯾﻨﺪ و در ﺳﻮد
و ﻣﻨﻔﻌﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﮏ ﻗﻄﺒﯽ
اﺳﺖ ﺧﻮد را ﺳﻬﯿﻢ و ذیﻧﻔﻊ ﻣﯽداﻧﻨﺪ؟ اﯾﻦﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی در ﺣﻮزهی ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ارﺗﺒﺎط و ﺣﺲ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ان زﻧﺪهﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ در
ﭘﯿﻮﻧﺪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه و ﮔﺬﺷﺘﻪی ﮐﺸﻮرﻣﺎن .روﻧﺪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﻧﮕﺮش اﻧﺤﺼﺎری ﮐﻪ ﺷﺮح آن رﻓﺖ در واﻗﻊ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را در
ﺳﻮد ﻣﻠﯽ ﺳﻬﯿﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﻪ ﻃﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺘﻮﻗﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ
آنﻫﺎ در ﺿﺮررﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را ﻣﺴﻮول و ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺪاﻧﻨﺪ.
ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮف ،ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﺮی ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻧﺴﻞ
آﯾﻨﺪه ،ﻫﻢدﻟﯽ و وﻓﺎق ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺣﺲ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻗﺪر ﺧﻮد را ﺷﻬﺮوﻧﺪ ذﯾﻨﻔﻊ و ﻣﺤﻖ
در زﯾﺎن و ﻧﻔﻊ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻣﺎن ﺑﺪاﻧﯿﻢ .ﻣﻮردی ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و دﻗﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ
ﺗﻀﺎدﻫﺎ و ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽﻫﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﻠﯿﻤﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ
اﻗﻠﯿﻢ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻫﻢﮔﻮن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻧﺎﻗﻮاره ﺑﻮدن ﺗﻮﺳﻌﻪ،
ﺧﺼﻮﺻﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺷﻬﺮﻫﺎی دور از ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن آﺳﯿﺐﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن اوﻟﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن
اﯾﻦ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺑﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎ و
ﻣﻔﻬﻮم اﻣﻨﯿﺖ و ﺻﻠﺢ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی اﻃﻼﻋﺎت و ﺣﻮادث اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺷﺪت اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺪم
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶ آﻣﺪه در
آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺧﺎﻟﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺷﺪن ﻣﺮزﻫﺎ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﺮ و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﺎﺷﯽ از
ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎی اﻗﻠﯿﻤﯽ از روﺷﻦﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮای ﻣﺎﺳﺖ.
زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﺛﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮﻧﺪ:
زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪهای ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی از
دﺳﺖ رﻓﺘﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ .زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ از ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی
رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ از
ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ زن در ﻓﻘﺮ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ زﻧﺪهﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻢﭼﻨﺎن
ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮانﻣﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن.
و ﻣﺎ زﻧﺎن ﮐﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎدهاﯾﻢ؟
ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﺗﻤﺎم ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ اﺳﺎﺳﯽ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد .ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻧﺪهی ﺣﻀﻮر ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان در ﭘﯿﺶﺑﺮد
اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺒﻌﯿﺾ و
ﺷﮑﺎف ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻘﺮ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن اوﻟﯿﻦ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .و ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﮐﻼن ﻫﻢواره ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ آنﻫﺎ در اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت زﯾﺴﺘﯽ اﯾﺮان
را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار داده اﺳﺖ .در آﺳﯿﺐﻫﺎ از ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ ﺗﺎ
ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽﻫﺎ و ﺣﺘﺎ ﭘﺲ از ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻧﺎن از آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎل و
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺪل ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ .ﭘﺮوژهﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻣﺪرن ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺗﻤﻠﮏ زﻧﺎن
ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﺘﺤﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﺜﺒﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻫﻢراه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﻓﻘﺮﻏﺬاﯾﯽ و ﯾﺎ
ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل و ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﺑﺎزار ﻓﺮوش .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎزﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻻن ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎر اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
در ﻛﺸﻮر ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ در ﺳﺎل  ١٩٥٤ﮔﺮوﻫﻰ از ارﺗﺶ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ دوﻟﺖ دﻣﻮﻛﺮات

و اﻧﺘﺨﺎﺑﻰ ﻣﺮﻛﺰى اﻋﻼم ﻛﻮدﺗﺎ ﻛﺮدﻧﺪ .دوﻟﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺎزهاى ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻛﺮد
ﺑﺮاى ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻛﺸﺎورزان و ﺳﺎﻛﻨﺎن ﻣﺤﻠﻰ .اداره و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪى ﻣﻨﺎﺑﻊ
آب را ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎرهاى از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺪرن ﺷﺪه ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎى ﻣﺤﻠﻰ ﺳﭙﺮد و
ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از اﺧﺘﻼﻓﺎت داﺧﻠﻰ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ زﻣﻴﻦ
و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻮاﻓﻖ و ﺑﺮﮔﺰارى ﻳﻚ ﺻﻠﺢ ﻣﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ داد.
ﺑﺨﺶ زﻳﺎدى از ﺑﺪﻧﻪی ارﺗﺶ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊﺷﺎن را در ﺧﻄﺮ
ﺟﺪى دﻳﺪﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﻰ و ﻛﻮدﺗﺎ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﺟﻨﮓ از ﺳﺎل
 ١٩٨٨ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﻴﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﻰ ﺗﺎ ﺳﺎل ١٩٩٦اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ و
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎ ﻳﻚ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪی ﺻﻠﺢ ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺖ.
اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻰ آن ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻃﻮل اﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﻛﺸﺎورزان ﺑﺨﺶﻫﺎى
روﺳﺘﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻘﻴﺮ و ﻣﺤﺮوم ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻴﺖ از
دﺳﺘﻮرات ارﺗﺶ ﻧﺸﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﺎوان ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻴﺶ
از  ٢٠٠ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدان اﻳﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎ )در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﭙﻮر زارﻛﻮ( ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﻴﺪﻧﺪ و زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﺑﺮدهﮔﻰ ﺟﻨﺴﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺴﻴﺎرى از اﺟﺴﺎد ﺣﺘﺎ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎلﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻴﺶ از ٢٧٠
ﺧﺎﻧﻮاده اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺣﺘﺎ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﻤﺎن
ﺻﻠﺢ ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ آﺳﯿﺐ اﻣﻜﺎن زﻧﺪهﮔﻰ ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮد را از
دﺳﺖ دادﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﻜﻰ از اﯾﻦ زﻧﺎن ﭼﺮاغ ﺟﻨﺒﺶ دادﺧﻮاﻫﻰ را
روﺷﻦ ﻛﺮد .او ﻛﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎدرﺑﺰرگ زارﻛﻮ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ زﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز و ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده ارﺗﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
اﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه و ﺷﺠﺎﻋﺖ را ﺑﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى اﺟﺮاى ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ دادﮔﺎهﻫﺎى
ﻣﻠﻰ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ رﺟﻮع ﻛﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ رواﯾﺖ ﻫﻢﺳﺮان و ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﺴﺮﺷﺎن
را ﻛﻪ ﺑﻪ زور از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ رﺑﻮده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢﺷﺎن ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ رواﯾﺖ و ﺛﺒﺖ ﻛﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﯿﺎرزه ﺑﺮاى اﺟﺮاى ﻋﺪاﻟﺖ
ﺳﺎلﻫﺎى زﯾﺎدى ﻃﻮل ﻛﺸﯿﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﻣﺎه ﻣﺎرس  ،٢٠١٦دادﮔﺎه راى
ﺧﻮد را ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ و اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺮاى اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺻﺎدر ﻛﺮد.
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻣﺪرﺳﻪ و ﺗﺴﻬﯿﻞ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﺮاى اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم
ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻰ از ﻏﺮاﻣﺖ ﻣﺼﻮب ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز
اﺟﺮا ﺷﺪه و ﯾﺎ در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮى دادﺧﻮاﻫﻰ ،اﯾﻦ
زﻧﺎن از دل ﻣﺮگ و ﻇﻠﻢ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه از ﻃﺮف ﯾﻚ ﻧﻬﺎد ﻗﺪرت ،آﺑﺎداﻧﻰ و
زﻧﺪهﮔﻰ راﺑﯿﺮون ﻛﺸﯿﺪﻧﺪ و از ﻣﺘﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎزﻧﺪهﮔﻰ و اﻣﯿﺪﺑﻪ
زﻧﺪهﮔﻰ ﺑﺮاى ﻧﺴﻞﻫﺎى آﯾﻨﺪه روﺳﺘﺎﻫﺎیﺷﺎن را رﻗﻢ زدﻧﺪ .
ﮔﺰارش ﮐﺎرﮔﺮوه:

ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮی ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ .از ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﭼﺮا ﺣﻮزهی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺑﺤﺚ
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ .دﻏﺪﻏﻪی اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن در واﻗﻊ
ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﺎ از ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺮای
ﺗﻮﺟﻪ و اﻫﻤﯿﺖ دادن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻼن و ﮐﻮﭼﮏ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽﻣﺎن از ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ .دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﮕﺮان آﯾﻨﺪهی ﻓﺮزﻧﺪانﺷﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ .دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﺟﻮﯾﺎی ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدﻧﺪ.
دوﺳﺘﺎﻧﯽ دﻏﺪﻏﻪی ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را داﺷﺘﻨﺪ و ﭘﺮﺳﺶﻫﺎیﺷﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﭼﮕﻮﻧﻪﮔﯽ ﻫﻢراﻫﯽ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﻮر ﺑﻮد .ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﻃﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺳﺒﺰ ﺑﻮد و آﯾﺎ از ﺧﺎرج اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﺮای وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺨﺖ اﻗﻠﯿﻤﯽ اﯾﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻋﻤﺎل داﺷﺖ .در ﻣﻮرد
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﺑﺤﺚ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﻦ دو ﺗﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای دوﺳﺘﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ
دادم .ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺧﺸﮑﯿﺪهﮔﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮش ﺑﺮ رﺷﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ
ﻓﻘﺮ .در ﻣﻮرد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﻗﺺ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ زﻧﺎن ﺑﺮ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﻧﻘﺶ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﺷﺎن در ﺣﻮزهﻫﺎی آب و اﻧﺮژی ﺣﺮف زدﯾﻢ و دوﺳﺘﺎن اﻓﻐﺎن در
ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺧﻮد از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ ﺑﺮ زﻧﺪهﮔﯽ زﻧﺎن و
ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ.
در اﯾﺮان ﻫﻨﻮز ﭘﺮوژهی ﻣﺪون و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪهای ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از
زﻧﺎن ﮐﺸﺎورز در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﺷﺎﻟﯽﮐﺎران و
ﭼﺎیﮐﺎران در ﺷﻤﺎل و ﯾﺎ ﮐﺸﺎورزان ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﮐﺸﻮر زﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای در ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ
اﻓﺮاد در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﻧﺪارد.
ﺗﻮانﻣﻨﺪی ﺟﻮاﻣﻊ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ،
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ آب و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮج ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺑﺮ ﻫﻢ
ﺧﻮردن ﺗﻮازن ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﮑﺘﻪی ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ
ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی دوﺳﺘﺎن در ﻣﻮرد رودﺧﺎﻧﻪ و ﺗﺎﻻبﻫﺎی
اﯾﺮان و آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻓﻌﺎل ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ از
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﻣﺒﺎرزهی زﻧﺎن ﺑﺎ ﺟﻨﮕﻞروﺑﯽ در ﺑﺮزﯾﻞ ﯾﺎ ﺗﻼش زﻧﺎن در
ﮐﻨﺘﺮل ﺻﻨﺎﯾﻊ آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه در ﻫﻨﺪ و ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در زﻧﺠﯿﺮهﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رودﻫﺎ و ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﯾﺮان ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن در ﺣﻮزه
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﺟﻬﺎن.

اﮐـﻮ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴـﻢ ،از زﻧـﺎﻧﻪﮔﯽ ﺗـﺎ
زﻣﯿﻦ وارهﮔﯽ
اﻋﻈﻢ ﺑﻬﺮاﻣﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮔﺮوهﻫﺎی
ﺑﺮاﺑﺮی ﺧﻮاه ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮم و ﺷﮑﻞ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را رﻫﺒﺮی و ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﺮدم و ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﺷﻬﺮوﻧﺪی و آﮔﺎﻫﯽ ﺳﺎزی
اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در ﺳـﭙﻬﺮ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ،ﯾـﮏ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻗـﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﻨﺎرﺷﺘﻪای ﺑﻮدن و ﭘﯿﻮﻧﺪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎ ﺳﺖ .ﺑﻪ
اﻋﺘﻘﺎد ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازاﻧﯽ ﭼﻮن ﭘﯿﺮ ﺑﻮردﯾﻮ و راﺑﺮت ﭘﺎﺗﻨﺎم ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ و ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﯾﮏ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﯾﻦ
ـﺎن
ـﺎﻋﯽ ﻣﯿـ
ـﺎی اﺟﺘﻤـ
ـﺎﻟﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـ
ـﺪﻓﯽﻫﺎ را در ﻗـ
ـﺎ و ﻫﻢﻫـ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫـ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﺎ اﺛﺮ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک.
اﮔﺮ ﻓﺮض را ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﺑﺎورﻫﺎ،
ارزشﻫﺎ و ﺿﺪ ارزشﻫﺎ و رویﮐﺮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻠﯽ در ﮔﺮوهﻫﺎ وﺟﻮد
دارد آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ و در ﯾﮏ ﺣﻮزهی ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮک ﻗﺮا رﻣﯽدﻫﺪ،
آنوﻗﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻬﺎد ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ و ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی زﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮔﺮانﻣﺎﯾﻪ و ﭘﺮارزش آن را ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﮐﻮ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
در ﻧﮕﺎﻫﯽ دوﺳﻮﯾﻪ ،آﯾﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن راﺑﻄﻪی
زن و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ وﺟﻮد دارد؟
و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻮدن و
ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﭘﺒﺮاﻣﻮن آن ،راﺑﻄﻪی ﻣﻌﻨﺎ داری وﺟﻮد دارد؟

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی
ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﻢ ،آنﭼﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺗﮑﻨﯿﮏ و ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻄﺮح
ﻓﺮﻫﻨﮓ و آﻣﻮزش اﺳﺖ؛ ﻫﻤﺎن ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در
ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ دارد ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺣﻮزهی ﺳﻼﻣﺖ
ﺣﻖ زﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻮزﯾﻦ ﯾﮏﺳﺎن و ﻣﺘﻮازن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
آﯾﻨﺪه.

ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻘﻮﻟﻪی
واﻗﻊ راﺑﻄﻪی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪهﮔﯽ و ﮐﺎر،
و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺴﻞ

درﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻼ )ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻧﺪهﮔﯽ اﻧﺴﺎن در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ( ﺑﻮد ﮐﻪ در ﯾﮏ روﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻗﺪﯾﻤﯽ ،ﺣﻮزه ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎیدار ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪ.

زﻧﺎن ،ﻣﺒﺪع اﯾﺪهی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎیدار
در ﺳﺎل  ۱۹۴۸اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺟﻬﺖ ﻫﻢﮐﺎری و
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
زﻣﯿﻦ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ .اﻣﺎ در ﺳﺎل  ۱۹۷۲در ﺷﻬﺮ اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺑﺎرﺑـﺎرا وارد ﻣﻔﻬـﻮم ﺗﻮﺳـﻌﻪی ﭘـﺎیدار را در اﻋﻼﻣﯿـﻪی ﻣﻌـﺮوف ﺑـﻪ

ﮐﻮﮐﻮﯾﺎک ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد و در آن ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر اﻟﺰام دوﻟﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻠﺐ و ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن و دﻻﯾﻞ آن اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺗﻼش او در ﮐﻨﺎر ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎری از
 ۱۹۹۲در اﺟﻼس زﻣﯿﻦ –
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺻﻠﺢ ﻃﻠﺐ و ﺑﺮاﺑﺮی ﺧﻮاه در ﺳﺎل
رﯾﻮدوژاﻧﯿﺮوی ﺑﺮزﯾﻞ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻣﺪون ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﮐﺎر  ۲۱ﺑﻪ
ﺛﻤﺮ ﻧﺸﺴﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ رﯾﻮ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﯾﻦ اﺟﻼس ﺑﻮد و ﺑﺮ اﺳﺎس آن
دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪﻧﺪ ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ
اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪای و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﻣﯿﺴﺮ ﺳﺎزد .در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﻘﺮزداﯾﯽ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺗﺒﻌﯿﺾ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﻮاﻣﻊ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺰرگﺗﺮ و ﻗﺪرتﻣﻨﺪﺗﺮ ﺑﺎ
ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی اﺗﻤﯽ و
ﻣﻔﻬﻮم ﺻﻠﺢ ﭘﺎیدار ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮان و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی زﯾﺴﺖ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ و ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺴﯿﺎری از
ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮی ﺧﻮاه و ﺻﻠﺢ ﻃﻠﺐ ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎ
ﺑﻮد.
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ و زﻧﺎن
ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن و ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﻣﺮوز ﻋﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺘﯽ در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﻫﻢﮐﺎری آنﻫﺎ ﭼﻪ
ﻃﻮر ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺮاغ دو ﭘﺮﺳﺶ دﯾﮕﺮ ﺑﺮوﯾﻢ:
ﭼﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و ارزشﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن در اﯾﺮان در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و
ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ و ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی اﯾﻦ دو ﺟﻨﺒﺶ در ﭼﻪ ﺳﻄﺤﯽ و ﭼﻪ اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻼﻗﯽ دارﻧﺪ؟
ﻣﺨﺮج ﻣﺸﺘﺮک دو ﺟﻨﺒﺶ
ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﭘﺪرﺳﺎﻻری ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻠﻤﻪ patriarchi
دوﮔﺎﻧﻪ ﮐﺮدن و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد .ﭘﺪرﺳﺎﻻری ﺟﻬﺎﻧﯽ
در ﺗﻤﺮﮐﺰش ﺑﺮ روی ﺑﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ در واﻗﻊ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ
دوﮔﺎﻧﻪی اﻧﺴﺎن و ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﯽداﻧﺪ؛ ﯾﮑﯽ در ﺧﺪﻣﺖ دﯾﮕﺮی و
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ آن در ﻣﻌﺮض ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ اﻧﺴﺎن .درﺳﺖ ﺷﺒﯿﻪ
ﻣﻔﻬﻮم دوﭘﺎرهی زن و ﻣﺮد ،ذﻫﻦ و ﺑﺪن ،ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و ﺟﺴﻤﯿﺖ ،در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم
ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻃﺒﻘﻪ و ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻧﮋاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت

اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻣﻨﻔﻌﺖﻃﻠﺒﯽ ﮔﺮوﻫﯽ از ﮔﺮوه
دﯾﮕـﺮ ﻣﯽﺷـﻮد .اﮐﻮﻓﻤﯿﻨﯿﺴـﺖ ،در ﻣـﺮز ﻣﯿـﺎن رﺷﺘـﻪای ﺑـﻪ ﺗﻌﺮﯾـﻒ و
ارزشﮔﺬاری اﮐﻮﻟﻮژی و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻠﻖ ﺳﭙﻬﺮ
ﻣﺸﺘﺮک در اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮک را ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد:
 -1ﻫﻤﻪی ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارزش ﺑﺮاﺑﺮ دارﻧﺪ .در واﻗﻊ اﮐﻮﻟﻮژی ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﺟﺰای ﻃﺒﯿﻌﺖ ﯾﮏ اﻫﻤﯿﺖ ﯾﮏﺳﺎن ﻗﺎﯾﻞ اﺳﺖ و در
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ارزشﮔﺬاری ﺗﻤﺎم اﺟﺰا را ﺑﺎ ﻫﻢ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽداﻧﺪ.
اﮐﻮﻟﻮژﯾﺴﺖﻫﺎ و ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻃﺒﯿﻌﺖ را در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ.
 -2ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن را
در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎیدار وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ
ورود ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﺪت ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪی آن ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﮔﺮوهﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻫﺮ
ﺗﺼﻤﯿﻢ و وﺿﻊ ﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺧﺘﺼﺎص ﻫﺮ ﺑﻮدﺟﻪای ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺟﻤﻊ را در
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﮐﻞ
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻤﺶ در ﻃﻮل ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺳﺎل اﻋﻤﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -3زﻣﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﻫﻢ از ﻣﻨﻈﺮ ﻧﻘﺶ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏدﯾﮕﺮ و ﻫﻢ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺪرت .در ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﯿﺰ زﻣﯿﻦ
آن در ﮔﺮوی
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﯾﺴﺖﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮک و ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺗﮏ ﺗﮏ اﺟﺰای آن .ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﻫﻢزﯾﺴﺘﯽ
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺑﺴﺘﺮی از ﮔﻔﺖوﮔﻮ در ﺳﻄﺢ ﺑﺮاﺑﺮ در ﯾﮏ
ﺧﺎﻧﻪ را ﺿﺮوری ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺧﺎﻧﻮادهی ﺳﺎﻟﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
 -4ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ
اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ
اداﻣﻪی ﺣﯿﺎت
ﻧﮕﻪداری .ﯾﮏ
ﺣﯿﺎت زﻣﯿﻦ ﺑﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.

و

ﺗﺒﻌﯿﺾ

از

ﻫﯿﭻ

ﻣﻨﻈﺮی

در

ﯾﮏ

ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ .اﮐﻮﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد زﻧﺎﻧﻪی ﻫﺴﺘﯽ
و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺑﻪ وﯾﮋهﮔﯽﻫﺎی زﻧﺎﻧﻪی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺎن ﺑﺮای
ﺑﺎ ﺻﻠﺤﯽ ﭘﺎیدار .ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻌﻨﺎی روﯾﺶ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺣﺲ
ارزش ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ آن در
ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪی ﺿﻌﻒ زﻧﺎن و ﻣﺤﺪود و ﻣﺤﺼﻮر ﮐﺮدنﺷﺎن ﺗﻠﻘﯽ

 -5ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﻧﺎﮔﺴﺴـﺘﻨﯽ زﻧـﺎن و ﮐـﺎر در ﻃـﺒﯿﻌﺖ .ﺗﻌـﺪاد ﺑﯽﺷﻤـﺎری از
ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺸﺎورز و ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ

در اﯾﺮان ﺑﯿﺶ از  ۴۰درﺻﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی زﻧﺎن اﺳﺖ .و
زﻧﺎن اوﻟﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﮐﺎر در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ آﻟﻮده
آﺳﯿﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﮐﺎر در ﻣﺰارع ﻧﯽﺷﮑﺮ و ﺗﻮﺗﻮن و ﭼﺎی
و ﺑﺮﻧﺞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﻨﮓﺷﻮﯾﯽ و ﮐﺎر در ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻌﺪن و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻠﻦ آﻧﺎن را در
آﻧﺎن در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻗﻠﯿﻢ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮان
از ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آﺳﯿﺐ آنﻫﺎ در درﺟﻪی ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺮدان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .زﻧﺎن اوﻟﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ آنﻫﺎ اوﻟﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن آب را
ﻣﯽﻓﻬﻤﻨـﺪ و ﺑﯿﻤـﺎری ﻓﺮزﻧـﺪانﺷﺎن را ﺗﺸﺨﯿـﺺ ﻣﯽدﻫﻨـﺪ .آنﻫـﺎ اوﻟﯿـﻦ
ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای آوردن آب از راه دور ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ.
آنﻫﺎ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﺟﻨﮕﻠﯽ را ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری ﻏﺬا و ﻫﯿﺰم
ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺗﻮانﻣﻨﺪیﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﺿﺪ ارزش )ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻧﺎﺗﻮانﻣﻨﺪ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ
زﻧﺎن( زﻧﺎن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮاﻗﺐ ﮐﻮدک ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﻦ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻫﻮﯾﺖ و ﺟﺎیﮔﺎه
داد؛ ﻧﻘﺶ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺎدر و ﻣﺪﯾﺮ ﺧﺎﻧﻪ .اﻣﺎ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻨﺎﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﮐﻮ
ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎ اﯾﻦ ارزشﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﻫﻮﯾﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﯽدﻫﺪ.
در واﻗﻊ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺎدر در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺟﺎیﮔﺰﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻫﻤﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ
راﺑﻄﻪی ﻣﻌﻨﺎداری ﻣﯿﺎن ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻮدن
وﺟﻮد دارد؟
ﻋﻠﯽ دﯾﻨﯽ ﺗﺮﮐﻤﺎﻧﯽ )در ﺳﺎل  (۱۳۸۵ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ را ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آن را ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ:
»ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﺑﺎورﻫﺎ و ﮐﺪﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﮐﻪ از ﻣﻨﻈﺮ
ﻋﻤﻞﮐﺮد ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﻧﻬﺎد ﻗﺪرت و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد«.
اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻢﮐﺎری ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ
ﻗﺪرت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻘﺪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺪرت
ﻫﺴﺘﻨﺪ .درﺳﺖ در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﮏ
ﺳﻠﻮل اﯾﻦ دﺳﺖﮔﺎه در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در ﺧﺎرج اﯾﺮان در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺳﻄﺢ ﺗﻌﻬﺪ در
ﺣﻮزهی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ وﺟﻮد دارد .ﻟﻮوی و ﭘﻨﻬﺎور ) (Pinhery and Loweدر
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﺷﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺴﯿﺖ و رﻓﺘﺎر زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ

راﺑﻄﻪی ﻣﻌﻨﺎ داری وﺟﻮد دارد.
ﻫﻢ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺳﻄﺢ
اﺳﮑﺎﻫﻦ و ﻫﻮزﻟﺮ)(Hozler and Schahn
ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﺗﻌﻬﺪ ﻋﻤﻠﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﺮان
اﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در ﺣﻮزﯾﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﻣﺪارس دﺧﺘﺮاﻧﻪ و
ﭘﺴﺮاﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻓﻌﺎلﺗﺮ ،ﮐﻨﺞﮐﺎوﺗﺮ و ﻋﻤﻞﮔﺮاﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﮐﻪ در  ۲۹ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۹۵اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ رﻓﺘﺎر و ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و ﻋﻤﻞﮔﺮاﯾﯽ در ﺣﻮزهی ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ دارد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﻄﺢ
ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺎﻻی داﻧﺶ ﯾﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد
زﻧﺎن ﺑﻪ روﺷﻨﯽ در ﻣﻘﺎم ﺑﻬﺘﺮی ﻗﺮار دارﻧﺪ.
از ﻃﺮﻓﯽ ،زﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزیﻫﺎی ﺗﺎزه
ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ .ﻧﻘﺶ
و ﺗﺎﺛﯿﺮ آنﻫﺎ ﭼﻨﺪان ﻣﻠﻤﻮس ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺣﻀﻮر ﭘﺮ رﻧﮓﺗﺮ و ﻓﻌﺎلﺗﺮ
زﻧﺎن ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ زﻧﺎن و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد.
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد آن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ.
 -(Alrich Beck (۱۹۹۲ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ ﻧﻈﺮﯾـﻪ او ﺣﮑﻮﻣﺖﻫـﺎ اﺳﺎﺳـﻦ ﻗـﺎﺑﻠﯿﺖ
ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ و اﻏﻠﺐ ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران و
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران ﺟﻬﺎن آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ را از ﻣﺨﺎﻃﺮات اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﯿﻮهی ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ .ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ اﻣﺮوز ﻗﺪرت اﻧﺤﺼﺎری
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺎﻫﻢﮔﻮن ﺛﺮوت و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن
اﻓﺰاﯾـﺶ ﺷﮑـﺎف ﻃﺒﻘـﺎﺗﯽ را ﻧﯿـﺰ ازﻧﺘـﺎﯾﺞ رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ
ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ .آﺳﯿﺐ رﺷﺪ ﺑﯽ ﮐﻨﺘﺮل و ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮﯾﺰ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﭼﻨﺪ
ﻣﻠﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران و ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران اﻣﺮوز
دﻏﺪﻏﻪی ﻣﺸﺘﺮک ﻓﻌﺎﻻن زﻧﺎن و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽﻫﺎﺳﺖ.
 -(Giddens (2009ﮔﯿﺪﻧﺰ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻤﺎم آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ را
ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺪ
داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻌﺎدن و ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎیدار
اﯾﻦ ﻧﯿﺎز را ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺣﻀﻮر زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ
اﻫﻤﯿﺖ و ﻫﻮﯾﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در ﻧﻘﺪ ﻣﺼﺮف ﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﺪهی ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺨﺮج ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.

ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖﮔﺎﻫﺶ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ روﻧﺪ را ﻣﺒﻨﺎی ﯾﮏ ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ و
ﭘﺎﯾﻪی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﯽﺷﻤﺎرد .او ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻣﻨﻪی آﺳﯿﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و
ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و اﻧﺮژی را از ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ ﺳﻠﻄﻪی ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﯽداﻧﺪ .و از ﯾﮏ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن را ﺑﯿﻢ ﻣﯽدﻫﺪ .ﮐﻨﺘﺮل
و ﻗﺪرت زﻧﺎن در ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪی اﻣﮑﺎن ﮐﺸﺎورزی ﺑﯿﻮ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
از آﻟﻮدهﮔﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و… ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﮏ ﺗﮏ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮐﻞ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺧﻮد
را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺬاﮐﺮه
و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﮔﺮی و اﻋﺘﺮاض را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻤﺎرد .اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻫﺎﺗﻔﯿﻠﺪ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽروﻧﺪ و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی زﻧﺎن و ﻧﺤﻮهی
زﻧﺪهﮔﯽﺷﺎن را ﺑﺮای درک ﻣﺸﺘﺮک و ﺑﻬﺘﺮ از ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻬﻢ و ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﮐﻮﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﺟﻬﺎن ،ﺷﯿﻮا
واﻧﺪا و اﻣﺎ ﺑﻮﻧﯿﻨﻮ ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺮای در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دادن
اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدی در ﺧﺪﻣﺖ زﻧﺎن اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای راهﺑﺮدﻫﺎی
ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎیدار در ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
ﺷﻮد.
ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ اﮐﻮﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ اﯾﺮان
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻢ و ﻫﺮاس و ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ و
ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﮐﻪ ﺑﺮ زن و زﻧﺎﻧﻪﮔﯽ در اﯾﺮان اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،از ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﻪ
ﻧﺎم ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن در زﻣﺎﻧﻪ اﻣﺮوز ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎزﺗﺮ و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪﺗﺮ ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر زﻧﺎن
ﻫﻤﻮار ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺘﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎ و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺟﺎری در اﯾﺮان ﻣﻌﻨﺎ و ﺳﭙﺮ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ دادﻧﺪ و
ﻣﺮوج آن ﺷﺪﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮاﻓﻖ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ﮐﻪ زﻧﺎن را ﻣﺮﺑﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه
اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف و آﻣﻮزش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ و ﻧﻘﺶﺷﺎن را ﺑﻪ ﻣﺎدری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
آﺷﭙﺰﺧـﺎﻧﻪ ﺗﻘﻠﯿـﻞ ﻣـﯽداد؛ ﺗـﻮاﻓﻘﯽ ﮐـﻪ زﻧـﺎن ﮐﺸـﺎورز و ﮐـﺎرﮔﺮ و
ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده در اﯾﻦ ﺣﻮزه در آن ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﮐﻨﺎر ﻫﻢﺷﻬﺮﯾﺎنﺷﺎن ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺎﻻبﻫﺎ و رودﻫﺎ زﻧﺠﯿﺮهی
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،ﺣﺲ ﺷﻬﺮوﻧﺪ درﺟﻪ دوم ﺑﻮدنﺷﺎن را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ را اداره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ

ﮐﻮدﮐﺎنﺷﺎن را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﯾﺴﺖ ﺑﻮم ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻮﯾﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻫﻮﯾﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﺪون
زﻧﺎن اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد .ﮐﺸﺎورزان زن و ﮐﺎرﮔﺮان زن ﻫﻢ در اﯾﻦ راه
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﻧﺒﻮدن آب و ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪن ﮐﺸﺖ و ﮐﺎر و ﺧﺎﻟﯽ از
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺪن روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻫﺮ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ را در
ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ آنﻫﺎ را ﺑﯽ ﻫﻮﯾﺖ و ﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
زﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺗﺎ دﯾﺮوز ﺗﻮﻟﯿﺪﮔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺎر اﺿﺎﻓﻪای ﺑﺮ دوش
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺪل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻪ اﻧﮕﯿﺰهای از اﯾﻦ ﻗﻮیﺗﺮ ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض؟
آﻟﻮدهﮔﯽﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر
ﻧﯿﺰ اول ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان زن آﺳﯿﺐ ﻣﯽزﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎیدار ﻣﻌﻨﺎ و ﺷﮑﻞ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎری اﮐﻮﻓﻤﻨﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
زﻧﺎن اﯾﺮان ﺷﺎﯾﺪ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﻣﺪﺗﯽﺳﺖ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪاش
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در:
https://www.radiozamaneh.com/40402
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺠﻠﻪ زﻧﺎن:
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ﻣﻌﻤــﺎی ﺑﺎزداﺷﺖﻫــﺎی اﺧﯿــﺮ و
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ در
اﯾـــــــــــــــــــﺮان
ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﻨﺼﻮره ﺷﺠﺎﻋﯽ
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﺸﺮﯾﻪ زﻧﺎن ،ﮔﺎهﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  – 90ﯾﻮﻧﯽ 2018

امید منتظری :در مصاحبه پیش رو از منصوره شجاعی ،کنشگر مدنی
درباره معمای امنیتی پرسیدهایم که این روزها ذهن بسیاری را به
خود مشغول کرده :راز بازداشت زنجیرهای فعالان محیط زیست ،این که
چرا فعالیت در این عرصه از سوی سازمان اطلاعاتی سپاه پاسداران به
عنوان »جاسوسی« و »اقدامی علیه امنیت ملی« جا زده شد .او برای
پاسخ به این سوال به ناچار نگاهی هم به پشت سر انداخته ،به تاریخ
فعالیت محیط زیستی در ایران ،روی کار آمدن نسل تازهای از کنشگران
و همچنین تغییر رویکرد و گفتار آنها در قبال بحرانهای جدی ایران
از آب تا انقراض برخی گونههای جانوری.
منصوره شجاعی خود از زمره کسانی است که به نحوی نسل نخست فعالان
محیط زیست در ایران به شمار میآمدند .او همچنین در کنار مهدی
داوودی ،مصطفی ملکیان ،عباس مخبر ،هادی غبرایی ،محمد قائد و مژده
دقیقی از جمله مترجمان کتاب »اخلاق زیست محیطی« است .او در این
کتاب به

فصل مربوط به »اکوفمنیسیم« را ترجمه کرده است.

خانم شجاعی شما از جمله کسانی هستید که شاهد شکلگیری نخستین
هستههای فعالیت محیط زیستی در ایران بودید؟ کنشگری در این حوزه
از کی آغاز شد؟ فضای فعالیت در آن سالها چه طور بود؟ آن زمان
رویکرد حکومت در قبال این فعالیتها چه طور بود؟
آﻏﺎز

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی

زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ

ﺧﺎرج

از

ﺣﻠﻘﻪ

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی

دوﻟﺘﯽ

ﺑﻪ

ﺳﺎلﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ دﻫﻪی ﻫﻔﺘﺎد ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺣﻀﻮر ﺗﺸﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺟﺒﻬﻪ
ﺳﺒﺰ« .و ﺗﻘﺮﯾﺒﻦ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ آن ﺗﺸﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
آﻟﻮدهﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ« .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪای اﻧﺪک از
اﯾﻦﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ دو ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻀﻮﯾﺖﭘﺬﯾﺮی و ﺟﺬب
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺑﺎﻗﯽ در ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻨﺠﻨﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻫﺮ دو ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺖﻫﺎﯾﯽ در
ﺑﺎرهی آﻟﻮدهﮔﯽ ﻫﻮا ،ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ،ﺣﻔﻆ
آبﺧﯿﺰﻫﺎ و ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﻣﺤﯿﻂﺑﺎﻧﺎن و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﭘﯽﮔﯿﺮی اﺻﻮل و ﻣﻮاد
»ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ رﯾﻮ« ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﭘﯿﺶ از ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ دو
ﺳﺎزﻣﺎن در اﯾﺮان ،در ﺳﺎل  ۱۹۹۲از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در رﯾﻮ دو ژاﻧﯿﺮو ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﻮد.
در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺟﺒﻬﻪی ﺳﺒﺰ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎن و ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه و
ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻮهﻧﻮردی و ﮔﻞﮔﺸﺖﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﺪ ،اﻋﻀﺎی زﯾﺎدی را ﺟﺬب ﮐﺮد اﻣﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۰۰ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از

ﻣﻮﺳﺴﺎن اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ دﻋﻮت داﻧﺶﮔﺎه ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن و اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮔﺮﻓﺖ،
ﺟﺒﻬﻪی ﺳﺒﺰ ﻧﯿﺰ ﮐﻢ ﮐﻢ از روﻧﻖ ﺳﺎﺑﻖ اﻓﺘﺎد.
ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻟﻮدهﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺎﮐﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ داﺷﺖ ﻃﺒﯿﻌﺘﻦ ﺗﻮان ﺟﺬب زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ داﺷﺖ .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ
وﯾﮋه در ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ آب ،ﻓﺎﺿﻼب ،اﻧﺮژی ،ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ و… ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﻣﻮاﺳﺲ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺎﻧﻢ »ﻣﻪﻟﻘﺎ ﻣﻼح« ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺮ ﺟﺬب ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﺑﺎ ﻣﺪارک و ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺑﺎﻻ در ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻮد .ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﻧﯿﺰ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﻪی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،وزارت
ﮐﺸﺎورزی و ﻏﯿﺮه ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﺷﻐﻠﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶﺗﺮ از
ﻧﮕﺎه اﮐﺘﯿﻮﯾﺴﺘﯽ آنﻫﺎ ﺑﻮد و ﻣﺜﻠﻦ آن روزﻫﺎ در ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت
ﻣﺪﯾﺮه و دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﭘﺮوژهﻧﻮﯾﺴﺎن ﺣﺮﻓﻪای اﺻﻄﻼﺣﯽ راﯾﺞ ﺑﻮد ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﻇﺎﻫﺮن ﺑﻪ ﻃﻨﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ :ﻧﺎن در ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺖ! ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
دو ﺗﺎوﯾﻞ از اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اول اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ
ﻗﺪر ﻣﺴﺎﻟﻪی آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺧﻄﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ و دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮان ﺑﺰرگ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﻮب ﭘﻮل
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺣﺲ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻫﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪی
ﻧﺒﻮد و ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻫﺪف از ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ از ﻓﻀﺎی ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻮد.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﺎﻗﺾﻫﺎ در روی ﮐﺮد اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ،اﻣﺎ
ﺗﻼش ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻼح ﺣﻔﻆ ﻧﮕﺎه ﻣﺮدﻣﯽ و ﺑﺴﯿﺞﮔﺮی ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی ﻧﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ و
ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮان ردهی ﺑﺎﻻ و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺣﺎل اﯾﺸﺎن زﻧﯽ از ﺗﺒﺎر ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧﻢ اﺳﺘﺮآﺑﺎدی و ﻧﻮهی ﺑﺰرگ اﯾﺸﺎن
اﺳﺖ.
دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﺳﯿﺲ در ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮهی دوم زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه اﮐﺘﯿﻮﯾﺴﺘﯽ
ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﻌﺪادﺷﺎن در ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎ ﮐﻢ ﻫﻢ ﻧﺒﻮد ﺑﻪ
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﻧﺎﻣﺰد و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .و از
ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ دو دوره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻼح
ﻫﻢﮐﺎری داﺷﺘﻢ .از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ
اﻣﺎ ﺑﺎ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻣﺴﻮوﻻﻧﻪﺗﺮ و ﻧﮕﺎه اﮐﺘﯿﻮﯾﺴﺘﯽ وارد ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه
ﺷﺪﻧﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ و ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﯿﺮوﻧﯽ و اﮐﺘﯿﻮﯾﺴﺘﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮدن ﻣﻬﺪ ﮐﻮدکﻫﺎ و ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻫﻮای آﻟﻮده در
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﻈﺎﻫﺮات ﮐﻨﻨﺪ .اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﺳﻤﯽ

ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آرﺷﯿﻮی .ﺣﻀﻮر ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری روز
درﺧﺖﮐﺎری در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻗﻄﻊ درﺧﺘﺎن و اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﯽ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و
ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی ﺑﯽروﯾﻪ .اﻣﺎ اﻫﺮمﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ از ﻣﯿﺎن
ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ و اﻋﺘﺮاضﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺷﺪت ﺣﺴﺎس
ﺑﻮد و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺶدار ﻣﯽداد .ﯾﮑﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪی ﺑﺰرگراه ﺗﻬﺮان
ﺷﻤﺎل و دﯾﮕﺮی ﻣﺴﺎﻟﻪی ﻧﯿﺮوﮔﺎه اﺗﻤﯽ .ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎ اﻣﺎ
اﻋﻀﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻟﻮدهﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺮای
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺰرگراه ﺗﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﮏ در ﺟﺎدهی ﭼﺎﻟﻮس رﻓﺘﻪ
و ﺗﺤﺼﻦ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ از ﺳﻮی ادارهی اﻣﺎﮐﻦ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻼح
ﺗﺬﮐﺮﻫﺎی ﺟﺪی داده ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻢ در ﺣﺪ اﻋﺘﺮاض و ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺤﺪود ﺷﺪ.
در سالهای اخیر به نظر میرسید نسل تازهای از فعالان محیط زیست
متولد شدند .در این سالها ،بحرانهای محیط زیستی مانند کم آبی و
انقراض برخی گونههای جانوری مرئیتر شد و با چشم غیر مسلح قابل
رویت .به همین اعتبار فعالیت در این عرصه هم اقشار بیشتری را
درگیر میکرد و از سطح متخصصان و افراد خاص فراتر میرفت .با این
حال ،برای آنکه تحرکات و فعالیت فعلی در این حوزه را یک جنبش
متعین محیط زیست به شمار بیاوریم ،تردیدها و موانعی وجود دارد.
ارزیابی شما از کنشگری در این عرصه چیست؟
ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزهی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل
در واﻗﻊ
اﺧﯿﺮ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺸﺨﺺ و ﯾﺎ اﻋﺘﺮاضﻫﺎی ﺷﻨﺎسﻧﺎﻣﻪدار ﺷﺪ ،ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ذات
ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ و ﺑﺨﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎ اﺻﻮﻟﻦ
ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی رﺳﻤﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻋﻤﻮﻣﻦ ﺧﻂ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ
و ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﻨﺒﺶ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ زﻧﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ.
ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن
ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺸﺪن ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﺑﮕﺮدﯾﻢ،
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .در واﻗﻊ
ﻣﯽﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﯾﮑـﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾـﻦ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺷﮑـﻞﮔﯿﺮی ﯾـﮏ ﺟﻨﺒـﺶ »رخداد
اﺳﺖ .اﯾﻦ رخداد را اﺻﻮﻟﻦ ﻣﻮﺗﻮر
آﻏﺎزﮐﻨﻨﺪه«)(initiating event
ﻣﺤﺮﮐﻪی ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮان درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺧﻮاه در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ وﺳﯿﻊ و ﺧﻮاه در ﻣﯿﺎن ﺑﺎزیﮔﺮان ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد .ﻣﺜﻠﻦ در ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن در زﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﻦ رخداد ﻫﻤﺎن
ﺷﻮک ﺣﺬف ﺣﻖ رای زﻧﺎن در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﻮب اوﻟﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮد.
ﯾﺎ ﻣﺜﻠﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ﺳﯿﺎﻫﺎن در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﺣﺮﮐﺖ روزا

ﭘﺎرﮐﺲ و ﻧﺸﺴﺘﻦ او ﺑﺮ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺘﺎن در اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻮد.
ﯾﺎ ﻣﺜﻠﻦ در ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻘﻠﺐ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮد.
در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ اﻣﺎ رخداد آﻏﺎزﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻮران ﻧﯿﺮوﻫﺎی
اﻋﺘﺮاﺿﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﺷﺪ در ﺟﺮﯾﺎن
زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ رﻧﮓ و رخﺳﺎر ﭘﺮﯾﺪهای داﺷﺖ.

ﻣﻨﺼﻮره ﺷﺠﺎﻋﯽ ،ﻓﻌﺎل ﻣﺪﻧﯽ و ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮ ﺣﻮزهی زﻧﺎن ،ﺳﻤﯿﺮم در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی
ﻣﯿﺪاﻧﯽ ،ﻋﮑﺲ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪه

ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﮐﻪ از زﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
داﺷﺖ ،در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤﯽ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺿﺪ ﺣﺠﺎب را ﺑﻪ راه
اﻧﺪاﺧﺖ ،و از آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی دﻫﻪی ﺷﺼﺖ در ﻣﺤﺎﻓﻞ زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺎدران
اﻋﺪاﻣﯽﻫﺎ و زﻧﺪاﻧﯽﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻧﺴﺒﯽ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
وزارت ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮدش را داﺷﺖ ،ﺑﻞﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺜﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،وزارت ارﺷﺎد ،ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و… ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﻨﺒﺶ
ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺷﻨﺎسﻧﺎﻣﻪدار ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﺧﺎص و اﻫﺪاﻓﯽ ﻣﻌﯿﻦ
ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺗﻈﺎﻫﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ راه ﻣﯽاﻧﺪازد ،ﺑﺎ
ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻨﻮز در ﻣﯿﺪان
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .و در ﺷﺒﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ
راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی را اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣﺎ در ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﯾﻦ
ﺳﺎﺑﻘﻪی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و اﺻﻮﻟﻦ اﻋﻼم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی
زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﻇﺎﻫﺮن ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل

اﮐﺜﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻮهﻧﻮردی ﺗﻮﺟﻬﯽ وﯾﮋه ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی و ﮔﺮاﯾﺶ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﻧﺴﺠﺎم ﮔﺮوهﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻫﺪﻓﯽ واﺣﺪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﻧﺒﻮد.
ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺷﻐﻠﯽ و ﺣﺘﺎ ﮔﺎه ﺧﺎﺻﯿﺖ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ راﻫﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ درآﻣﺪﻫﺎی ﮐﻼن از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮوژهﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﺑﺎ انﺟﯽاوﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮد .و در واﻗﻊ ﺣﺘﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ
دﻏﺪﻋﻪی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ وﻇﯿﻔﻪﺷﻨﺎس ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ
اﮐﺘﯿﻮﯾﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻮزهی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ دﮐﺎﻧﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﻮﻟﻦ دﻏﺪﻋﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری
و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻃﻠﺒﯽﺷﺎن ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﺑﻮﻣﯽﺷﺎن ﺑﺮﺗﺮی داﺷﺖ.
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ از ﺳﺎل  ،۱۳۸۸اﻓﮑﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻮل ﺣﻖﺧﻮاﻫﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺪﻧﯽ و اﻓﺸﺎﮔﺮی ﻓﺴﺎدﻫﺎی ﮐﻼن،
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد را ﺣﻮزه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن داد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺎﺟﺮای ﺧﺸﮏ ﺷﺪن درﯾﺎﭼﻪی رﺿﺎﯾﯿﻪ ﺗﺎ
ﺣﺪودی ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺣﻮزه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﻧﻮری ﺑﻪ وﯾﮋه ﯾﻮزﭘﻠﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ از ﭘﯿﺶ
از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺜﯽ در ﻣﯿﺎن ﻫﻮاداران ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻮد
اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪی آب ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ آن ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺎن رخداد
آﻏﺎزﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﺎ رخداد ﻣﺘﺎﺧﺮ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﻦ
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﺣﻔﻆ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ و ﺗﻨﻮعﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﺟﺎﻧﻮری و ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ دﺳﺖﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎﻻن زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻣﺮگ ﻣﺸﮑﻮک آﻗﺎی ﮐﺎوس ﺳﯿﺪ اﻣﺎﻣﯽ در
زﻧﺪان ﺷﺪ  ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رخداد آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪه را دارد .و از ﻗﻀﺎ ﺳﺮﮐﻮب
ﺷﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن و دﺳﺖﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎﻻن دﯾﮕﺮ ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و وﺣﺸﺖ
ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،آﻗﺎی ﮐﺎووس ﺳﯿﺪ
اﻣﺎﻣﯽ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﭼﻨﺪ وﺟﻬﯽ در ﺣﻮزهی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺴﯿﺞﮔﺮی اﯾﺸﺎن
ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺮای رازﮔﺸﺎﯾﯽ ﻓﺴﺎدﻫﺎی ﺣﻮزهی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﺸﺎن از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺗﻤﺎس ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪی داﻧﺶﮔﺎﻫﯽ و داﻧﺶﺟﻮ .از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺎ ﻫﻮادارن اﻧﻮاع
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻨﺪ ،ﻋﻼﻗﻪی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ
اﯾﺮان دﻟﯿﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺳﻔﺮﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﺻﻄﻼﺣﻦ »ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﮔﺮدی« و ﯾﺎ »ﮔﻞﮔﺸﺖﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ« و ﯾﺎ »ﮐﻮهﭘﯿﻤﺎﯾﯽ« ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺗﻔﺮﯾﺢﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ ﺑﻮد .اﻣﺎ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪهﻫﺎ و ﺧﻮاﻧﺪهﻫﺎ ،ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدیﻫﺎ و ﺳﻔﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن در
اﯾﻦ زﻣﺮه ﻧﺒﻮدﻧﺪ .از ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻫﺪفﻣﻨﺪ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻮد .ﺳﻮﯾﻪی
ﺷﻐﻠﯽ و ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺠﺎری ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺻﺮف ﻣﻌﺮﻓﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ،ﻣﺰاﯾﺎی
آنﻫﺎ و ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ آنﻫﺎﺳﺖ ﺑﻮد… ﺿﻤﻨﻦ ﺷﺮط ﻫﻢﺳﻔﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ اﯾﺸﺎن
ﻇﺎﻫﺮن ﺳﺎده زﯾﺴﺘﯽ ،ﻃﺒﯿﻌﺖ دوﺳﺘﯽ ،دوری ﮔﺰﯾﻨﯽ از ﻣﺼﺮف ﮔﺮاﯾﯽﻫﺎی
راﯾﺞ و ﻧﯿﺰ ﭘﺎکﺳﺎزی ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻮد .در واﻗﻊ داﻧﺶ ،دﻏﺪﻏﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﺑﺴﯿﺞﮔﺮی و ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﯾﺮان
از آب ﺗﺎ ﯾﻮز ﭘﻠﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﻘﺎل زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی اﺗﻤﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻢﺳﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﺳﺎزی ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﺪهای از
راﻧﺖﺧﻮاران و ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ دﺳﺖﮔﺎهﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﻧﺎن ﮐﻼن ﺧﻮد را ﻧﻪ ﻓﻘﻂ دﯾﮕﺮ در »ﻓﺎﺿﻼب« ﮐﻪ ﺣﺘﺎ در وﯾﺮاﻧﻪﻫﺎی ﮐﺸﻮر
ﺧﻮﯾﺶ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
چند ماهی است که یک معمای معمای امنیتی ذهن فعالان جامعهی مدنی و
افکار عمومی را مشغول کرده :دلیل برخورد با فعالان محیط زیست در
بالاترین سطح امنیتی چیست؟ زندان انفرادی ،اتهام جاسوسی و اقدام
علیه امنیت ملی .بارها مقامات اعلام کردهاند که موضوعات محیط
زیستی از جمله بحران آب به مسالهای امنیتی بدل شده .اما به نظر
این پاسخ بیش از حد کلی است و با شدت سرکوب ها و بازداشتها
همخوانی ندارد .به ویژه این که بازداشتها در ابتدا گروهی خاص را
نشانه رفته بود :مواسسهی میراث پارسیان و نزدیکان دولت و سازمان
محیط زیست .ماجرا از چه قرار است؟ مساله برخورد با یک گروه خاص
از فعالان بوده )مثلن ذیر پروژهی نفوذ عوامل خارجی و دو
تابعیتیها که سپاه با
مساله نگرانی از گسترش
از این شکل فعالیت در
فعالان نیز در آن نقش

اشاره آیتاله خامنهای کلید زده(؟ یا نه
دامنهی فعالیت محیط زیستی و استقبال عمومی
سطح اجتماعی است که احیانن این گروه از
داشته )مثل پروژه یوز ایرانی(؟

ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﺒﻨﺪﻫﺎی و ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺎﺟﺮای
ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ از ﺟﻨﺲ دﯾﮕﺮی
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ را در دو ﻋﺮﺻﻪی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد :ﻋﺮﺻﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﺮﺻﻪی
اﻗﺘﺼﺎدی .در ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﻋﺮﺻﻪ دﻻﯾﻞ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار داد و دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد .در ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی اﺟﻤﺎﻟﯽ:
اﻟﻒ .ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺎﺳﻦ در ﻋﺮﺻﻪی ﻣﺎﻟﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاریﻫﺎی ﮐﻼن

و ﻗﺮاردادﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺑﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ﺟﺎیﮔﺎه وﯾﮋهای دارد .در واﻗﻊ ﺗﺤﺖ
اﻟﺸﻌﺎعِ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن اﺳﺖ ﻗﺮار دارد و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ و ﯾﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮان ﺑﺰرگ ﻣﺎﻟﯽ در آن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮاردادﻫﺎی ﮐﻼن ﺑﺎ اﯾﺮان
ﻫﻢ در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﻫﻢ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از اﺑﺘﺪای
دﻫﻪی ﻫﻔﺘﺎد ﺷﻤﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﯿﺎنﺗﺮی در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﻫﻢ
در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﻢ در انﺟﯽاوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت دوﻟﺖ در
ﺣﻮزهی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻢ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪی دﻓﺘﺮ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در اﯾﺮان.
ب .از
دوﻟﺖﻫﺎ
ﻣﯽﺷﻮد،
ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ

آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ و
اﺻﻮﻟﻦ ﺟﺰو ﺗﯿﻮل ﺳﭙﺎه ﻗﺮار دارد و ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﭙﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮد و زﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﺑﺎﺷﺪ.

ج .در ﺣﻮزهی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺤﺚ آب ،آﻟﻮدهﮔﯽ
ﻫﻮا و ﯾﺎ ﺣﻔﻆ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ زﻧﺪهﮔﯽ روزﻣﺮهی ﻣﺮدم ﻋﺠﯿﻦ
از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺴﯿﺞﮔﺮی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ و ﻋﻤﻞ
اﺳﺖ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﺑﺎﻟﻘﻮه از ﻧﮕﺎه دﺳﺖﮔﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ و
اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﺣﻮزهی دو اﺗﻬﺎم راﯾﺞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﯾﻌﻨﯽ اﻗﺪام
ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و اﺟﺘﻤﺎع و ﺗﺒﺎﻧﯽ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻫﻢ
ﺳﻮﯾﻪی اﻗﺘﺼﺎدی را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻫﻢ ﺳﻮﯾﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
د .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻌﺪ از ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﺎرﯾﺲ ،ﺣﻮزهی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﻢ ﮐﻢ دارد ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻫﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .و اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل
ﻣﺴﺎﻟﻪ آزادی ﺑﯿﺎن ،ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻋﺪام و ﻏﯿﺮه
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻮد ،ﺣﺎﻻ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻫﻢ
دارد ﺑﻪ ﺳﻮی ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪیﻫﺎی اﺟﻤﺎﻟﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﺮهی دﻻﯾﻞ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﯾﺪ
ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت اﺧﯿﺮ و ﻣﺸﺨﺼﻦ ﺣﻀﻮر ﭘﺮ رﻧﮓ ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ اﺻﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻧﻬﺎد ﺳﺮﮐﻮبﮔﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ از ﯾﮏ ﺳﻮ
ﻫﺪف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﮐﻼن ﻫﺴﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت اﻋﺘﺮاﺿﯽ اﺧﯿﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻣﺤﺪودهی ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و
ورودی ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺷﻮد در واﻗﻊ ﻣﺒﺎرزات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﯾﮏ
ﭘﺎ در اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﯾﮏ ﭘﺎ درﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد و دﭼﺎر
ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﻣﮑﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ» :ﻧﺸﺎن از دو ﮐﺲ دارد اﯾﻦ ﻧﯿﮏ ﭘﯽ«!

ـﺎ
ـﻞ؟ ﺑـ
ـﺪام راه ﺣـ
ـﻮپ  : ۲۱ﮐـ
ﮐـ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﯽ؟
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺎﺳﻤﻰ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺶ ازﯾﮏ ﺻﺪ وﭘﻨﺠﺎه ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ،ﺑﯿﺶ از ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از
وزرای دوﻟﺖ ﻫﺎ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ اداری ،ﺧﺒﺮﮔﺎن رﺳﻤﯽ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ
دوﻟﺘﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت دوﻫﻔﺘﻪ در ﭘﺎرﯾﺲ ﮔﺮد ﻫﻢ
آﻣﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ را ،ﮐﻪ در اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺎزﻫﺎی
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ) (GHGﻣﺴﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ اﺗﻤﺴﻔﺮ زﻣﯿﻦ و ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﻬﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار در ﮔﺮم ﺷﺪن ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،ﺗﻘﻠﯿﻞ دﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺿﺮوری و ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺴﻞ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺪون ﮐﻮﭼﮏ
ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪی وﻇﯿﻔﻪ ای ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻣﺬاﮐﺮه ﺟﺪی ﻫﺪف ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻦ و ﻣﺸﺨﺺ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت و وﺳﺎﺋﻞ
اﺟﺮاﺋﯽ ﺷﻮق و ﺑﺎور و اﺣﺴﺎس ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻦ ار ﺧﻮدم ﺳﻮال
ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﺪﮔﺎن و اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان،
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان و ﻓﻘﺮا ،ﭼﭙﺎول ﺷﺪﮔﺎن و ﻏﺎرﺗﮕﺮان ،ﮐﻮدﺗﺎ ﭼﯿﺎن و ﻣﺮدﻣﺎن
زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺟﻨﮓ زده ﻫﺪف و ﺷﻮق و ﺑﺎور و اﺣﺴﺎس
ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮاﺑﺮ وﻣﺸﺘﺮک داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان
اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ اﺳﺘﺪﻻل و ﻣﻨﻄﻖ و ﺑﺎور ﺑﻮروﮐﺮاﺗﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺎ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﺑﺎ وزرا و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮ
رﺳﻤﯽ ﺧﻮاﻧﺎﺋﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻣﺴﺨﺮه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﻤﻪ
اﯾﻦ ﺟﻤﻊ را در ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ درﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ “ﺑﻪ اﯾﻦ” ﻧﺘﯿﺤﻪ ﺑﺮﺳﯿﺪ! ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ
دور از واﻗﻌﯿﺖ و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺠﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ و ﮐﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ
ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﻣﻠﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﯾﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎر ﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم ﺑﺸﺮﯾﺖ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻣﺜﺒﺖ دﻫﺪ .اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ

ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﻮه ﺑﺰرگ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ زاﺋﯿﺪ؟
آﯾﺎ اﺛﺮات آن در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﻫﺎی
آﯾﻨﺪه ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و از ﮔﺮﻣﺎی زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺎﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﻢ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺎزه ﺋﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻫﺎ و
ﭼﭙﺎول ﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﻫﺎ را ﺑﻮاﻗﻊ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﺑﻌﻬﺪه
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺨﺎرج ﺑﻌﺪ از ﺿﺮب و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻫﺎ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﭘﻮﻟﻰ
و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻰ ﺑﺎز ﺑﻪ ﮔﺮده ﻣﺮدم ﻋﺎدى ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺎﻛﻦ ﻛﺸﻮر
ﻫﺎى در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و ﻓﻘﯿﺮ ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد؟ ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را ﻧﻔﺘﺨﻮاران و ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻘﺼﺮ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؟
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻃﺮﻓﺪاران واﻗﻌﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﯾﻦ اﻗﺪام را ﮔﺎﻣﯽ ﻣﺜﺒﺖ
ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ درﺟﻬﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
آن ﺑﺎور ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻓﺮاﻧﮏ ﺑﺎرات ،ﺷﺎﯾﺎن
ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ” :ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺑﺤﺮان و اﺳﺘﻔﺎده
از ﺗﺮس ﻣﺮدم ،ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺮﺣﺎل ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ
ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر آﺷﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن
ﺣﺮﯾـﻢ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ،ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﺑـﺮ ﺟﻨﺒـﺶ ﺑـﺮای ﻣـﺮدم ،و ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ورود
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ،ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ آﺷﻨﺎﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼ
ﮐﻼﺳﯿﮏ اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻧﺸﺴﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ در ﭘﺎرﯾﺲ ﻋﺮﯾﺎن
ﻣﯿﺸﻮد در واﻗﻊ اﻓﺸﺎء اﯾﻦ ذﻫﻨﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺤﺮان ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﺸﻮد
و ﯾﺎ ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺤﺮان ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﺑﻪ
ﺑﺤﺚ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه از ﺳﻮی ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻣﻮرد درﻣﺎن ﻗﺮار
ﻧﮕﺮﻓﺖ .آﻧﻬﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﺷﮕﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻧﻤﯿﺪﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد دوﮔﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﮕﺬارد .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﻨﯿﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺮ ﮐﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺟﺰ
اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺸﺮ ،و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﯿﺎت ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ .ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاوان
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺮرات ﺟﺪی ای ﺑﺮای آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﻪ آن ﻣﻠﺰم ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺎ در واﻗﻊ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدﯾﻢ .ﭘﯿﻤﺎن ﮐﯿﻮﺗﻮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ اﻟﺰام آور ﺑﻮد ،وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﻣﺎ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ
داوﻃﻠﺒﯽ ،ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎ و ﻏﯿﺮﻣﻘﺮراﺗﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ”.
دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮر ﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮ ﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ در آن ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ.

در ﻣﻮرد ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻧﻔﺖ ﺧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﯿﺪن اﯾﻦ
ﻣﺬاﮐﺮات و اﺟﺮای ﻣﻔﺎد ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه آن ﺻﺪاﻗﺖ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ .ﻏﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻗﺪرت ﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ
اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎ ﻫﺎ و ﺟﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ روی ﮐﺎر آﻣﺪه اﻧﺪ و اﻣﺮوز
ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ در ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﮐﻼن ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک دارﻧﺪ .ﭘﺲ
ﺗﻌﻬﺪاﺗﺸﺎن ﻣﺤﺪود و ﺳﻤﺒﻮﻟﯿﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺮان ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه و ﻓﻘﯿﺮ ﮐﻪ ﻛﻪ زﯾﺮ ﯾﻮغ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داران ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻣﺮدﻣﺸﺎن از زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ
اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻰ از
آﻧﺎن در ﺧﻼل اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎ ﻋﻠﻨﺎ ﻋﺠﺰ ﺧﻮد را از ﻫﺮ اﻗﺪام ﻣﺴﺘﻘﻠﻰ در
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﯿﺎن ﻛﺮده اﻧﺪ .اﯾﻨﺎن در ﻋﻤﻞ ﻧﻘﺸﯽ در ﻣﺬاﮐﺮات ﻏﯿﺮ از
اﻧﺠﺎم ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻧﺪارﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻓﻘﺮ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای
ﺑﯿﺪاد ﻣﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .
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ﻣﺎﻟﯽ

ﻻزم

ﺑﺮﺧﻮردار

اﻣﺎ ﮐﻮچ ﻣﺮدم ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﮐﻪ در ﺷﺮاﺋﻄﯽ ﺑﺪ ﺗﺮ از ﺑﺮده داری
ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻣﺮﻓﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در
آﯾﻨﺪه ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻧﻈﻢ ﻧﺎ ﻣﺘﻌﺎدل ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺟﺪی ﻣﯽ
اﻧﺪازد و از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺧﻮاب ﺧﻮش را ﺑﺮ ﺳﺰار ﻫﺎی ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ
ﺣﺮام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻮﺳﺴﺎت
ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .در واﻗﻊ
اﯾﻦ دﺳﺘﻪ آﺧﺮ ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ و ﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺷﺮاﺋﻂ
اﺳﻔﻨﺎک اﻧﺪ و ﺑﺎ ﭼﭙﺎول ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،ﺑﯿﺶ از دو ﻗﺮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺪ دی اﮐﺴﯿﺪ ﻛﺮﺑﻦ زﻣﯿﻦ را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭼﭙﺎول رﻓﺘﻪ ،ﺟﻬﺎن را ﺑﺴﺎزﻧﺪ .آﯾﺎ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ
در ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ آﻧﺎن ﺷﮏ ﮐﺮد؟
ﺳﻪ ﮐﺸﻮرﻣﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻟﻮدﮔﯽ درﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﭼﯿﻦ،
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ آﻟﻮدﮔﯽ اداﻣﻪ
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی
ﻏﻠﻂ و ﻣﺨﺮب ﺟﻤﻬﻮری اﺳﺘﺒﺪای اﺳﻼﻣﯽ در ردﯾﻒ دﻫﻢ اﯾﻦ ﮔﻨﺎﻫﻜﺎران ﻗﺮار
دارد.

اﻣﺮوز ﻗﺪرت ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺟﻬﺎن ﯾﻌﻨﻰ ﺟﻨﮓ آﻓﺮﯾﻨﺎن و وﯾﺮاﻧﮕﺮان و
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﭘﺲ از وﯾﺮاﻧﻰ ،ﮔﻮﺋﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ واﻗﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
زﻣﯿﻦ را از اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮق ﻧﻈﻢ ﻃﺒﯿﻌﺖ را دﮔﺮﮔﻮن
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ .ﻫﺪﻓﺸﺎن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﺳﻬﻤﯽ در ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ”ﮔﺎز ﻫﺎى ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اى” ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﺟﻬﺎن
دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮیﻫﺎ زﯾﺮﮐﺎﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی ﺧﺸﻮﻧﺖ
آﻣﯿﺰ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺟﺎزه
ﻣﯽ داد ﮐﻪ ﺟﻬﺎن از ﮔﺴﺘﺮش زﯾﺎن آور ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﺼﻮن
ﺑﻤﺎﻧﺪ؛ اﮔﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در دام واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﻐﻠﺘﻨﺪ و
ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﺟﻬﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ؛ اﮔﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﺷﺎن ﺑﻪ
ﭼﭙﺎول ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﻤﯽ رﻓﺖ؛ اﮔﺮﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺑﺮآﻧﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ؛ اﻣﺮوز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎز ﮐﺮﺑﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﯽ
ﺑﻮد ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻨﻮدﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺧﺮاﺑﮑﺎرﯾﻬﺎی ﺟﻬﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮔﺴﺘﺮش

ﺗﺠﺎرت

ﺟﻬﺎﻧﯽ

ﻣﺒﺘﻨﯽ

ﺑﺮ

ﻣﺰاﯾﺎی

رﻗﺎﺑﺘﯽ،

ﺑﻪ

اﯾﻦ

ﻣﻌﻨﺎ

ﮐﻪ

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﺻﻠﯽ ﻣﻮادﯾﮑﻪ ﺑﺮای
زﻣﯿﻦ ﻣﻀﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ اﺻﻞ ﮐﻪ” اﻏﻠﺐ
ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﯾﺎ زﻣﺎن ﮐﺎراﯾﯽ دارﻧﺪ در ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن
دﯾﮕﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ”ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺮدن اﻗﺘﺼﺎد ،ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪات
ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﯿﺰ ،ﮐﺜﯿﻒ ،زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ و واﻣﺎﻧﺪه ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ و ﻏﺎرت ﺷﺪه ﺟﻬﺎن اﻧﺘﻘﺎل داده اﻧﺪ .ﺟﻬﺎن
ﺧﯿﻠﯽ دﯾﺮ ،اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻣﺮوز ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻣﻨﻔﯽ اﻗﻠﯿﻤﯽ دور ازدﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻄﻮر
ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ
روﻧﺪ ﮔﺴﺘﺮش زﯾﺎن وارد ﺷﺪه ﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی دراﯾﻦ ﺧﺮاﺑﮑﺎری دارﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻌﻬﺪه
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﯾﺠﺎد ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺗﺎزه ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﻮﺟﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ  .ﺑﺎﯾﺪ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ
اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت دام ﺗﺎزه ای ﺑﺮای ﭼﭙﺎول ﻣﺮدﻣﺎن ﻓﻘﯿﺮو زﺣﻤﺘﮑﺶ ﮐﺮه
ﺧﺎﮐﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 ١٠دﺳﺎﻣﺒﺮ  ٢٠١٥ﭘﺎرﯾﺲ

ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﮔﺮد وﻏﺒﺎر  ۱۳ﺳﺎﻟﻪ
ﺷﻬﻨﺎز ﻧﯿﮑﻮروان
“وارد ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺷﻠﻨﮓ آﺑﺎد ۱ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮی اﻧﺒﻮﻫﯽ از زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان و
ﮐﻮدﮐﺎن و ﺣﺘﯽ ﻣﺮدان ﺟﻮاﻧﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺎد و ﺑﻪ ﮔﺪاﯾﯽ
ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ”.
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر آﺷﻨﺎ و ﯾﺎدآور ﻣﺼﺎﯾﺐ ﺟﻨﮓ ﺧﺎﻧﻤﺎنﺳﻮزی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری ،ﻋﺰﯾﺰان و ﺟﻮاﻧﺎﻧﺸﺎن را در آن از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ از  ۵۷را ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻣﺸﮑﻼت
ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم و ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
وﺟﻮد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﻪ
ﭼﻨﺪان ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺎده و راهآﻫﻦ
ﺗﻬﺮان -ﺟﻨﻮب و ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺷﻬﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ
آﺑﺎدان ﺑﺮای ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد.
در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﻔﺒﺎری ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﻓﻘﯿﺮ ﻣﺴﺠﺪ
ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻘﺮ
ﺗﻐﺬﯾﻪ ،زﻧﺎن ﺑﺎردار ﻓﻘﯿﺮ از ﺳﺮ ﻧﺎﭼﺎری ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺳﻮءﺗﻐﺬﯾﻪی ﺧﻮد
از ﺧﻮن ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﻧﯿﺎﯾﺪ،
اﻣﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدم ﺧﻮزﺳﺘﺎن در دوران ﭘﻬﻠﻮیﻫﺎ
ﺑﻮد .ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻻﺳﯿﻮﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﺎری ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﻮد ،ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ راه آﻫﻦ ،ﺟﺎده ،ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه و ﺳﺎﺧﺖ
ﺳﺪﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ دز ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای آﺑﯿﺎری ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﺮﮐﻮب و
ﺧﺎﻃﯽ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ،آﮔﺎﻫﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺰ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﻣﺘﻌﺪد
ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ را رﻗﻢ زدﻧﺪ۲ .
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﺣﺪود  ۶۴ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ و ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ۵ .۴
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ از دو
ﻗﻮم ﻟﺮ)ﻟﺮ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ( و ﻋﺮب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ ﺑﻪ

ﻋﻠﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻮدن اﺳﺘﺎن ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮی زﯾﺎدی از اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت و در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان
زﯾﺎدی از اﺳﺘﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﮐﺎر ﻓﺼﻠﯽ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪه زﯾﺎدی از ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯽﺑﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ﮐﻪ از
ﮐﻮﻫﺪﺷﺖ ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد و اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد زن و دﺧﺘﺮ ﮐﻪ از اﺳﺘﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای
ﮐﺎر در ﺑﺎﻏﺎت ﺻﯿﻔﯽﮐﺎری ﺑﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﺨﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی دﭼﺎر ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰی از ﻓﺎﺟﻌﻪ را ﺑﺒﻨﯿﺪ،
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﻬﺎﺟﺮﻧﺸﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮوﯾﺪ .وارد ﭘﻤﭗ
ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺷﻠﻨﮓآﺑﺎد ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮی اﻧﺒﻮﻫﯽ از زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان وﮐﻮدﮐﺎن و ﺣﺘﯽ
ﻣﺮدان ﺟﻮاﻧﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺎد و ﺑﻪ ﮔﺪاﯾﯽ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ.
اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﺛﺮوت ِاﻧﺮژی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اوﻟﯿﻦ اﮐﺘﺸﺎف ﻧﻔﺖ
در ﻣﺴﺠﺪﺳﻠﯿﻤﺎن در ﺳﺎل  ۱۲۸۷ﺗﻮﺳﻂ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
را ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد .از آن زﻣﺎن ،اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ
اﻧﺮژی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ درآﻣﺪ ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ را ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﺗﺠﻬﯿﺰ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻋﻈﯿﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورد .از ﺳﺎل  ۱۳۰۴ﺑﺎرﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺠﺰﯾﻪ
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،از ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎ و
ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﻪ ﻗﺒﻞ و ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از
اﻧﻘﻼب ،ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺣﻔﻆ ﺧﺎک ،ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ رﻧﮕﯽ در ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺮدم
داﺷﺘﻪاﻧﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎی ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ دزﻓﻮل در ۲۰
و ۲۱ﺑﻬﻤﻦ  ۵۷در ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻧﺪﯾﻤﺸﮏ و دزﻓﻮل اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از
ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آن ﺷﺪﻧﺪ.
ا
ز ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﯾﮑﯽ از ﭘﺮآبﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺗﺎ
ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺸﺘﯽراﻧﯽ ﺗﺠﺎری ﺑﺮ روی رود ﮐﺎرون وﺟﻮد داﺷﺖ و
ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎر ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺗﺠﺎری از اﯾﻦ راه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ در ﭘﯽ ﻋﺪم
رﺳﯿﺪﮔﯽ ،اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ و ﮐﺸﺘﯽراﻧﯽ ﺗﺠﺎری ﻋﻤﻼ ً
اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .ﺗﺎ ﭘﯿﺶ ازﺟﻨﮓ اﯾﺮان وﻋﺮاق ،ﺑﻨﺪرﻫﺎی آﺑﺎدان و
ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺑﺎ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ رود ﺑﻬﻤﻦ ﺷﯿﺮ ،ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ و ﺑﻨﺪراﻣﺎم از
ﻟﺤﺎظ ﺗﺠﺎری اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪٔ اﯾﻦ ﺑﻨﺎدر ﺑﺎ ﺧﻂآﻫﻦ
ﺗﻬﺮان – ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ،ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮاﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﺠﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﻃﻮل ﺟﻨﮓ آﺳﯿﺐ ﺷﺪﯾﺪی دﯾﺪﻧﺪ و ﻋﻤﻼ ً ﻣﺨﺮوﺑﻪ و ﻣﺘﺮوﮐﻪ ﺷﺪﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۵۷اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ زد و ﻧﻘﺶ ﭘﺮ رﻧﮕﯽ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ داﺷﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل آب ﮐﺎرون ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻋﻤﻼ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن را ﺑﺎ
ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﺗﺎﻻبﻫﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮔﺰاف اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﺑﺮای ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﺪاﺷﺖ و ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺑﺮای ﻋﺪهای ﺧﺎص
ﺑﻮد ،اﮐﻨﻮن ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮد وﻏﺒﺎری ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۳ﺳﺎل اﺳﺖ در
رﯾﻪﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﺸﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از ﻣﺴﻮوﻻن ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم
ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﻨﺪ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،اﺷﺎرهای ﮔﺬرا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ
ﻓﺮوﻧﺸﺴﺘﻦ آن و ﺗﺎ ﮔﺮد وﻏﺒﺎر ﺑﻌﺪی“ ،ﮔﺮد وﻏﺒﺎر” رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی داﺧﻠﯽ
ﻧﯿﺰ ﻓﺮو ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ .ﻏﺎﻓﻞ از آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮدوﻏﺒﺎر در رﯾﻪی ﻣﺮدم
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﺸﺴﺖ ﮐﺮده و ذره ذره ﺳﻼﻣﺘﺸﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ اﯾﺮج ﺧﺴﺮوﻧﯿﺎ ،رﯾﯿﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ داﺧﻠﯽ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ
اﯾﺴﮑﺎﻧﯿﻮز ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ذرات رﯾﺰ ﻣﻌﻠﻖ در ﻫﻮا ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﻨﻔﺲ ،وارد رﯾﻪی
ﻫﻢوﻃﻨﺎن ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮد و در آن رﺳﻮب ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺗﻨﻔﺲ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ و
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺪن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻤﺎری زﯾﺎدی ﺑﻪ
وﯾﮋه ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی وﯾﺮوﺳﯽ و ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﺴﺮوﻧﯿﺎ اﻓﺰود :ﺳﯿﻠﯿﮑﻮزﯾﺲ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری رﯾﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻨﻔﺲ
ﻃﻮﻻﻧﯽﻣـﺪت ﻏﺒﺎرﻫـﺎی ﺳـﯿﻠﯿﺲ اﯾﺠـﺎد ﻣﯽﺷـﻮد .اﯾـﻦ ﺑﯿﻤـﺎری ﯾﮑـﯽ از
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﮔﺮوه ﭘﻨﻮﻣﻮﮐﻮﻧﯿﻮز اﺳﺖ .ﺳﯿﻠﯿﮑﻮزﯾﺲ ﺑﺎ ﺗﻨﻔﺲ ذرات ﮔﺮد و
ﻏﺒﺎر و ﺳﻨﮓ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﯿﻮاﻧﺎت و اﻧﺴﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋه اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻣﻌﺎدن آﻫﻦ ،ﻃﻼ ،ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ و.
 . .ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺴﺘﻌﺪ اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪاﻧﺪ .اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ذرات
در ﻫﻮای آﻟﻮده اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز وﺟﻮد دارد و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮ
را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
او ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺳﯿﻠﯿﮑﺎ ،ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﻮده و ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ ﻗﻮی
دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﯿﺒﺮوز ﺷﺪﯾﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻞ
ﺷـﻮد .ذرات ﺳـﯿﻠﯿﮑﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ وارد آﻟﻮﺋﻮلﻫـﺎی رﯾـﻮی ﺷـﻮد .ﺗﻮﺳـﻂ
ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﺑﻠﻊ ﺷﺪه و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً وارد ﻋﺮوق ﻟﻨﻔﺎوی داﺧﻞ رﯾﻪ و
ﻋﻘﺪهﻫﺎی ﻟﻨﻔﺎوی ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺳﯿﻠﯿﮑﺎﺗﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﯿﺪ ﺳﯿﻠﯿﮑﺎ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺳﻤﯽ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺑﺪن دارد.
ﺧﺴﺮوﻧﯿﺎ درﻣﻮرد ﻋﻼﺋﻢ و درﻣﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮزﯾﺲ ﮔﻔﺖ :ﺗﻨﮕﯽﻧﻔﺲ ،

ﺳﺮﻓﻪ  ،ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﻔﺮط  ،ﺗﻨﺪﻧﻔﺴﯽ) ﻧﻔﺲ ﻧﻔﺲ زدن( ،ﮐﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ و درد
ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ از ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻮﻗﻒ اﺳﺘﻨﺸﺎق ﻏﺒﺎر ﺑﻮﯾﮋه
ﺳـﯿﻠﯿﺲ و ﺳـﯿﮕﺎر  ،درﻣـﺎن ﺳـﺮﻓﻪ و ﻋﻔـﻮﻧﺖ  ،ﭘﺮوﻓﯿﻼﮐﺴـﯽ از ﺳـﻞ ،
ﮔﺸﺎدﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺑﺮوﻧﺶ  ،ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ رﯾﻪ  ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎ
اﮐﺴﯿﮋن ﺑﺎﻻ )اﺗﺎق اﮐﺴﯿﮋن( ،ﭘﯿﻮﻧﺪ رﯾﻪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮاﺳﺘﺮوﺋﯿﺪ
دردرﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود.
رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ داﺧﻠﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮزﯾﺲ،
آﺳﻢ ،ﺑﺮوﻧﺸﯿﺖ رﯾﻪ ،ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻫﻢ از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻓﺮادی را ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﻣﺪاوم ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ۳ .
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮات ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺮدم ﺧﻮزﺳﺘﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﻣﻌﺎون رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ“ :راﻫﮑﺎر ﻓﻮری ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ
در ﻫﯿﭻ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ زﻣﺎن اﺳﺖ ،ﻣﺮدم
ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻓﺎن ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر رخ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺮون از ﻣﻨﺰل
را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ ،ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ ،در ﺻﻮرت ﻟﺰوم از ﻣﺎﺳﮏ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻨﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد .ﺣﻞ
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ
زﻣﺎﻧﯽ  ۱۰ﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﻮد ﺻﺮف
ﮐﺮدﻧﺪ”.
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺑﺮای وﯾﺮاﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل زﻣﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ و ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻬﺎی اﯾﻦ زﻣﺎن ده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ را ﻣﺮدم ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺸﺎن
ﺑﺪﻫﻨﺪ؟
اﻣﺎ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎرﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ رﺳﯿﺪ و اﻋﺘﺮاض
ﻣﺮدم اﻫﻮاز ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻄﺮﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﻮوﻻن
دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ و ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻠﯽ ﻋﻤﻠﯽ واﺟﺮاﯾﯽ،
ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدن ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﻢ ﮐﺎری و ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺣﻮزهی
ﮐﺎری ﻫﻢ .ﻣﺮدم ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و ﺳﻮژه
ﺑﺮای راه ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮد وﻏﺒﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ۱۸ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه در ﻣﺠﻠﺲ و  ۶ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن
دارد .ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭼﻪ دردی از ﻣﺮدم را دوا
ﮐﺮدهاﻧﺪ؟ وﻗﺘﯽ آب ﮐﺎرون را ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ؟
ﮐﺎر

ﺗﺎ

ﺟﺎﯾﯽ

ﺧﺮاب

اﺳﺖ

ﮐﻪ

ﻣﻌﺎون

رﯾﯿﺲ

ﺟﻤﻬﻮر

ﻧﯿﺰﺑﻪ

اﻋﺘﺮاض

ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﻋﻠﯿـﻪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﯿـﻂ زﯾﺴـﺖ اﯾـﻦ ﮔـﻮﻧﻪ ﺟـﻮاب ﻣﯽدﻫـﺪ:
“ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻮا و رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ اﻋﺘﺮاض
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺘﻘﺎل آب ،ﺳﺪ ﺳﺎزی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺸﺖ،
ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮای ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود آﺑﯽ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ
ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺪ ،ﻋﺎرﺿﻪ ای ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ آن روﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﯿﻢ،
ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ اﺳﺖ(۴) ”.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮﻗﺖ اﻫﻮاز ﻧﯿﺰ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ“ :ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﺗﺎﻻبﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
اﻧﺘﻘﺎل آب ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻓﺮا دﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻞ
ﮔﺮدوﻏﺒﺎر ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﺗﺎﻻبﻫﺎاﺳﺖ(۵)”.
از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﯿﺶ از  ۲۹درﺻﺪ ﻣﺮدم ﺧﻮزﺳﺘﺎن در روﺳﺘﺎﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
اﻏﻠﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را از راه ﮐﺸﺎورزی و ﺑﺎﻏﺪاری ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ و در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد آب ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آب ﻓﺮاوان رودﻫﺎی ﮐﺎرون،
ﮐﺮﺧﻪ ،ﻫﻨﺪﯾﺠﺎن)زﻫﺮه( ،ﺟﺮاﺣﯽ ،ﻣﺎرون ،اروﻧﺪ و دز ﮐﻪ اﮐﺜﺮاً ﺟﺰو
ﭘﺮآب ﺗﺮﯾﻦ رودﻫﺎی اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻠﮕﻪای اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن را
ﺑﻮﺟﻮد آوردهاﻧﺪ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه ٔ ﮐﺸﺎوری ﻓﺮاواﻧﯽ در آن اﯾﺠﺎد ﮐﺮده
 ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺮدم در
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ آب وﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ (۶) .ﭼﺮا؟ ﭘﺎﺳﺦ روﺷﻦ اﺳﺖ:
ﺳﺪﺳﺎزی و اﻧﺘﻘﺎل آب.
آﯾـﺎ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﯽداﻧﻨـﺪ ﭼـﻪ ﺑـﺮ ﺳـﺮ روﺳـﺘﺎی ﭘﺮﻧـﻮﺷﺘﻪ از ﺗﻮاﺑـﻊ
ﻣﺴﺠﺪﺳﻠﯿﻤﺎن در ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﯾﻮر اﻣﺴﺎل آﻣﺪ و ﻣﺮدﻣﺶ اﮐﻨﻮن ﭼﮕﻮﻧﻪ
روزﮔﺎر ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ؟ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ روﺳﺘﺎﻫﺎی اﻃﺮاف ﺳﺪ
ﮔﺘﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﭘﺮوژه ﺳﺪ ﮔﺘﻮﻧﺪ ﺑﻪ زﯾﺮ آب رﻓﺘﻨﺪ و دارو ﻧﺪار
روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ .ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ از ﺧﻮدﺷﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ در اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﺑﺎرﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺪ
ﺳﺎزیﻫﺎ روﺷﯽ درﺳﺖ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
ﺳﺪﺳﺎزی ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺮدم را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺪﺳﺎزیﻫﺎ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .اﺑﺘﮑﺎر در
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﯾﺮﻧﺎ ﮔﻔﺖ“ :اﺣﺪاث ﺳﺪ ﺑﺮ روی رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﻪﻫﺎی ﺗﺎﻻﺑﯽ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻣﻮﺟﺐ
ﺧﺸﮏ ﺷﺪن و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﺴﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺸﺎ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺷﺪ(۷) ”.
ﻣﺮدم ﺧﻮزﺳﺘﺎن از ﻣﺴﻮوﻻن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ :آﯾﺎ ﺟﺮات
داﺷﺘﯿﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮزﺳﺘﺎن در زﯾﺮ ﺑﻤﺐ وﺧﻤﭙﺎره و ﻣﻮﺷﮏ ﻫﺴﺖ

وﻧﯿﺴﺘﺸﺎن ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪه و ﺑﺎ ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ
ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺗﺎراج ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺟﺰ ﻓﻼﮐﺖ و
آوارﮔﯽ دﺳﺘﺎوردی ﻧﺪاﺷﺖ؟ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در ازای ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ دارﯾﺪ ،ﮔﺎﻣﯽ ﺟﺪی و اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪاﯾﺪ؟
آﯾﺎ در ﻫﯿﭻ ﺳﺎﻋﺘﯽ از روز ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻮﻻن ﻣﻮشﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ
ﺑﻮدهاﯾﺪ وآﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه از روی دﯾﻮار ﻣﻨﺰﻟﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻮﺷﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺷﻤﺎ ﭘﺮﯾﺪه اﺳﺖ؟
آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﻫﮑﺘﺎر از ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و ﺑﺎﻏﺎت و ﻧﺨﻞﻫﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن در
ﺟﻨﮓ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎری ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﯽداﻧﯿﺪ در اﺧﺒﺎر ﺑﺎرﻫﺎ از ﻓﺮوش و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﺎک
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﻣﺎ درﯾﻎ از اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی .ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺧﺎک را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﯽداﻧﯿﺪ
ﻫﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان و ﺳﺎﯾﺮ اﺟﻨﺎس و ﺳﯿﮕﺎر را ﺑﻪ ﺧﺎرج و
داﺧﻞ اﯾﺮان ﻗﺎﭼﺎق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﺮدم ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ از آﻟﻮده ﺷﺪن آب ﮐﺎرون

ﻣﺮدم
ﺗﻮﺳﻂ

ﭘﺴﺎبﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ و اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﺮدﯾﺪ :آب
ﮐﺎرون ﻻﯾﻖ ﻣﺮدم ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺮﻣﺎن و  . . .ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد.
ﻣﺮدم ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،آن  ۵۰ﻧﻔﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ
ﺑﯽﻋﻤﻠﯽ ﻣﺴﻮوﻻن در ﻗﺒﺎل ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر اﻫﻮاز در زﻧﺪاﻧﻨﺪ.
ﺑﺎرﯾﺪن ﺧﺎک ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺮدم ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﺣﺎﺻﻞ ﺑﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ و ﻧﺎﻻﯾﻘﯽ
ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺗﺎراج ﺑﺮدن ﺛﺮوت ﺧﻮزﺳﺘﺎن وﻇﯿﻔﻪی دﯾﮕﺮی
ﻧﺪارﻧﺪ .در زﻣﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻏﯿﺮاﺻﻮﻟﯽ ﻃﺮح
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ ،ﻣﺮدم آﺑﺎدان و اﻫﻮاز در ﺻﺤﺮای ﺗﺸﻨﮕﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪﻧﺪ و
ﻣﺮدم آب ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
ادﻋﺎی “آوردن ﺷﻐﻞ و ﻧﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ﻣﺮدم ﺧﻮزﺳﺘﺎن” در ﻗﺒﺎل “آب
ﮔﻞآﻟﻮد وﺷﻮر” را داﺷﺘﻨﺪ ،آﻧﺎن ﻧﺎن ﻧﯿﺎوردﻧﺪ اﻣﺎ آب را از ﻣﺮدم و
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﺸﺎورزان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐ آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﻢ ﺑﺎ
وارد ﮐﺮدن ﺷﮑﺮﻫﺎی وارداﺗﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎ ﻧﮕﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻨﺪ وﺷﮑﺮ اﺳﺘﺎن وﮐﺸﻮر را در ﭘﯽ داﺷﺖ .ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻧﯿﺸﮑﺮﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ واردات ﺷﮑﺮ ﻓﻠﺞ ﺷﺪ و در آﺳﺘﺎﻧﻪی
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﭘﯿﮕﯿﺮ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرش اداﻣﻪ دﻫﺪ.
ﻫﻨﻮز ﺟﺎی ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق ﺑﺮ دﯾﻮارﻫﺎی ﮔﻤﺮک ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺴﯽ از ﻣﺴﻮوﻻن ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻮﭼﮑﯽ از وﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ
را ﺳﺎﻣﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﻮد و ﻣﺮدم زﺣﻤﺖ ﮐﺶ ﺧﻮزﺳﺘﺎن دم ﻧﺰدﻧﺪ ﭼﺮا

ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮﻧﺒﺎری را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .
آﯾﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﮔﺮﻣﺎی  ۵۶درﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮدهاﯾﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮق وآب
ﻫﻢ زﻣﺎن ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺮدم ﭼﻮن ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ اﻓﺘﺎده ﻋﺬاب ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮق ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد؟!)(۸
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ در ﯾﮏ روز داغ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ وارد ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺷﻮﯾﺪ.
از ﺷﻬﺮ اﻧﺪﯾﻤﺸﮏ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ و ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎی روﺑﺎز ﭘﺮ از ﻟﺠﻨﯽ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﺑﻮﯾﺸﺎن رﯾﻪ را ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﺛﺮوت اﯾﺮان
در ﭼﻪ وﺿﻌﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻣﺮدم ﺟﻨﻮب و ﻗﻠﺐﻫﺎی ﻣﻬﺮﺑﺎن آﻧﺎن
آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﻟﻮح ﻗﺪرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﻗﺎب ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ ﻣﺮدم ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز در اﯾﻦ
ﮔﺮﻣﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮﮐﺸﺎوز ﮐﻪ اﮐﺜﺮا
زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﮔﺮﻣﺎی ﺳﻮزان ﺟﻨﻮب در ﺻﯿﻔﯽ ﮐﺎریﻫﺎ ﺑﺎ
ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﻼﻣﯽ ،در اﯾﻦ ﻫﻮا ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎرﻫﺴﺘﻨﺪ ؟
ﻣﺮدم ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﻔﻨﺎک
ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺘﻬﻢ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ آذر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار
ﻫﮑﺘﺎر از ﺑﻠﻮط ﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ اﻧﺪﯾﻤﺸﮏ در آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺖ و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﺧﺘﻼﻓﺎتﺷﺎن ﻫﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اﻧﺪﯾﻤﺸﮏ اﻋﻼم ﮐﺮد ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺑﻌﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ) ۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ( اﻣﮑﺎن ﻣﻬﺎر ﮐﺮدن آﺗﺶ ﺗﻮﺳﻂ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ !!!!)(۹
آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﯿﺴﺖ و آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎک و ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدم  ،ﮐﺎرﮔﺮان  ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و
زﻧﺎن . . ..را ﺳﺎﺧﺘﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﯽداﻧﯿﺪ اﯾﻨﮏ ﻧﯿﺰ
ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﯾﺎری ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﻪ دوش
آﻧﺎن ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﺧﻮزﺳﺘﺎن وارد ﺷﺪه ،ﻣﺬاﮐﺮات و ﺗﻮاﻓﻖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮاﺗﻊ و ﺟﻨﮕﻠﺪاری ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ
رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ در ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی رﯾﺰﮔﺮدﺧﯿﺰ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .دراﯾﻦ
ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ادﻋﺎی ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮاﺗﻊ و ﺟﻨﮕﺪاری،ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ
 ۲۰.۰۰۰ﻫﮑﺘﺎر از اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎ را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
 ۸ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر از ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ  ۱۹۲ﻫﺰارﻫﮑﺘﺎر از
ﺗﻌﻬﺪاﺗﺶ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ(۱۰) .
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر اداره ﻣﯽﺷﻮد،

ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ از اﯾﻦ درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ را در ﺟﻬﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺮدم
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﻣﺜﺎل ﺑﺎﺑﮏ زﻧﺠﺎﻧﯽﻫﺎ اﯾﻦ ﺣﻖ را دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺤﻞ
ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر ﭘﻮل ﺑﺎد آورده ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮی واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺛﺮوت ﻏﺎرت ﺷﺪه
را ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪﺗﯽ را در زﻧﺪان ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ در
ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ آن  ۵۰ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺘﺮض اﻫﻮازی ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ
ﭘﻮل ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻣﺎﻟﭽﯽ را ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی دور ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺨﺶ
اﺻﻠﯽ ﮔﺮدوﻏﺒﺎر ﺧﻮزﺳﺘﺎن را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب دوﻟﺖ وارﯾﺰ ﮐﻨﺪ و
اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻗﺒﻮل دوﻟﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ!
در ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻌﺎون رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻮال ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
اﯾﺮﻧﺎ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﺎﻟﭻ راﯾﮕﺎن ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﻣﻌﺎون رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﻇﻬﺎرﮐﺮد“ :ﻋﻼوه ﺑﺮ وﺟﻮد اﻇﻬﺎر
ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻟﭻ ﭘﺎﺷﯽ ،ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺠﻠﺲ وزارت ﻧﻔﺖ را ﻣﮑﻠﻒ
ﮐﺮده ﺗﻤﺎم ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ را ﺑﻔﺮوﺷﺪ و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از آن را ﺑﻪ
ﺧﺰاﻧﻪ دوﻟﺖ وارﯾﺰ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وزارت ﻧﻔﺖ ﺑﺮای واﮔﺬاری ﻣﺎﻟﭻ ﻫﻢ
ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دارد”.
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای واﮔﺬاری ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﮏ زﻧﺠﺎﻧﯽ ﻫﻢ
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد؟
در اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ،ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر ﻧﻔﺖ از ﺧﻮزﺳﺘﺎن
اﺳﺘﺨﺮاج و راﻧﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎوری ﺑﻪ اﺷﺨﺎص و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
واﮔﺬارﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮﺑﻪ دوﻟﺖ در ﺳﺎل ۱۳۷۹
و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ  ، ۱۳۸۱دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدن  ۲درﻫﺰار
درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ ﺑﺮای ﻋﻤﺮان و آﺑﺎداﻧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺖﺧﯿﺰ اﺳﺖ(۱۱) .
اﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰی از اﯾﻦ درآﻣﺪ ﺧﺮج اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .وﺿﻌﯿﺖ اﺳﻔﺒﺎر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی  ،رﻓﺎﻫﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﺳﻔﺒﺎرﺗﺮ از
اﺳﺘﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ،ﺟﺰ ﻧﺸﺎن دادن
ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺎروانﻫﺎی راﻫﯿﺎن ﻧﻮر در ﻓﺼﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺧﻨﮏ اﺳﺘﺎن
ﭼﻪ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻟﺸﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﻟﺰوم ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎی ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی رای ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﮔﻮل ﺷﻌﺎرﻫﺎی
ﺗﮑﺮاری و ﭘﻮچ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ را ﺑﺨﻮرﻧﺪ؟!
و ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻧﻪ ﺷﻤﺎ و ﻧﻪ ﻫﯿﭻ دوﻟﺖﻣﺮد ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﺮﮐﺰی دﻟﺶ
ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﺴﻮﺧﺘﻪ و ﻧﻤﯽﺳﻮزد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی ﺣﺎﮐﻢ و
اﻋﺘﺮاف ﺧﻮد ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮدن اﯾﻦ ﮔﺮد وﻏﺒﺎر و اﺣﺘﻤﺎﻻ آﻟﻮده

ﺑﻮدن آن ﺑﻪ رادﯾﻮ اﮐﺘﯿﻮی ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻤﺒﺎرانﻫﺎی ﻋﺮاق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )در ﻫﻤﻪ
 اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ، ﭼﻪ ﺣﯿﻦ ﺟﻨﮓ و ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از آن،ﺟﻨﮓﻫﺎ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ( دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﻪ
!!!ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ
http://www.kanoonm.com/۱۶۸۷#more-۱۶۸۷
________________________________________
 اﺳﻢ ﻣﺤﻠﻪ ای از ﺷﻬﺮ اﻧﺪﯾﻤﺸﮏ و ﻫﻤﺠﻮار ﻣﺤﻠﻪ ﭼﻬﻞ ﻫﮑﺘﺎر ﮐﻪ در-۱
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮده اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﺤﻠﻪ اﺳﮑﺎن ﻃﺎﯾﻔﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﮑﻼت و درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ از ﮐﻮﻫﺪﺷﺖ ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ
.اﻧﺪﯾﻤﺸﮏ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ
http://www. kanoonm. com/۵۰۴ (۲)
(۳)http://iscanews.
ir/news/۲۱۷۷۸۷/%D۸%B۱%D۸%A۶%DB%۸C%D۸%B۳%D۸%AC%D۸%A۷%D۹%۸۵%D۸%B۹%D۹%۸۷%D۹%۸۵%D۸%AA%D۸%AE%D۸%B۵%D۸%B۵%DB%۸C%D۹%۸۶%D۸%AF%D۸%A۷%D۸%AE%D۹%۸۴%DB%۸C%D۸%B۳%DB%۸C%D۹%۸۴%DB%۸C%DA%A۹%D۹%۸۸%D۸%B۲%DB%۸C%D۸%B۳%D۸%AF%D۸%B
(۴)http://www.
khouznews.
ir/fa/news/۸۲۵۷۲/%D۸%A۷%D۸%A۸%D۸%AA%DA%A۹%D۸%A۷%D۸%B۱%D۸%AE%D۹%۸۸%D۸%B۲%D۸%B۳%D۸%AA%D۸%A۷%D۹%۸۶%DB%۸C-%D۹%۸۷%D۸%A۷%D۸%B۱%D۸%A۷-%D۸%A۸%D۸%AF%D۹%۸۷%DA%A۹%D۸%A۷%D۸%B۱(۵)http://www.

%DA%A۹%D۸%B۱%D۸%AF
ghatreh.

com/news/nn۲۴۸۷۹۲۴۷/%D۹%۸۸%D۸%B۲%D۸%A۷%D۸%B۱%D۸%AA%D۹%۸۶%D۹%۸۱%D۸%AA-%D۸%A۸%D۹%۸۸%D۸%AF%D۸%AC%D۹%۸۷%D۹%۸۴%D۸%A۷%D۸%B۲%D۹%۸۵-%D۸%A۸%D۸%B۱%D۸%A۷%DB%۸C%D۹%۸۵%D۸%A۷%D۹%۸۴%DA%۸۶-%D۹%BE%D۸%A۷%D۸%B۴%DB%۸C%D۸%AA%D۸%A۷%D۹%۸۵%DB%۸C%D۹%۸۶-%D۹%۸۶%DA%A۹%D۸%B۱%D۸%AF%D۸%AD%D۸%B۶%D۹%۸۸%D۸%B۱
(۶)http://www.
khouznews.
ir/fa/news/۸۲۵۷۲/%D۸%A۷%D۸%A۸%D۸%AA%DA%A۹%D۸%A۷%D۸%B۱%D۸%AE%D۹%۸۸%D۸%B۲%D۸%B۳%D۸%AA%D۸%A۷%D۹%۸۶%DB%۸C-%D۹%۸۷%D۸%A۷%D۸%B۱%D۸%A۷-%D۸%A۸%D۸%AF%D۹%۸۷%DA%A۹%D۸%A۷%D۸%B۱%DA%A۹%D۸%B۱%D۸%AF
http://www. irna. ir/fa/News/۸۱۵۰۹۲۸۳/(۷ )
http://ilna. ir/news/news. cfm?id=۲۲۸۳۶۶(۸ )

)http://www. irna. ir/fa/News/۸۱۳۲۳۳۸۰/(۹
(۱۰)http://www.
salamatnews.
com/news/۱۳۸۶۷۴/%DB%B۱%DB%B۹%DB%B۲%D۹%۸۷%D۸%B۲%D۸%A۷%D۸%B۱%D۹%۸۷%DA%A۹%D۸%AA%D۸%A۷%D۸%B۱-%D۸%A۷%D۸%B۲%D۸%AA%D۸%B۹%D۹%۸۷%D۸%AF%D۸%A۷%D۸%AA%D۹%۸۸%D۸%B۲%D۸%A۷%D۸%B۱%D۸%AA-%D۹%۸۶%D۹%۸۱%D۸%AA%D۸%A۸%D۸%B۱%D۸%A۷%DB%۸C-%D۹%۸۵%D۸%A۷%D۹%۸۴%DA%۸۶%D۹%BE%D۸%A۷%D۸%B۴%DB%۸C-%D۸%B۹%D۹%۸۵%D۹%۸۴%DB%۸C%D۹%۸۶%D۸%B۴%D۸%AF%D۹%۸۷-%D۸%A۷%D۸%B۳%D۸%AA
(۱۱) http://rc. majlis. ir/fa/law/show/۱۲۲۳۷۰

ﮐﺎﻻﯾﯽﺳــﺎزی ﻃــﺒﯿﻌﺖ در دوﻟــﺖ
ﯾﺎزدﻫﻢ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻟﺠﻮ
ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻓﺰاﯾﻨﺪهی
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﭼﻪﺑﺴﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽاش ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪی ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی
وﯾﺮاﻧﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﻫﻤﻪی ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر درﺑﺮدارد.
ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺸﺖﻗﺴﻤﺘﯽ
اﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﯾﻮرش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و ﻧﯿﺮوﻫﺎی
.ﮐﺎرﮔﺮی در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﺪام زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ و در ﮐﺪام
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ
در اوﻟﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ذﯾﻞ ﻋﻨﻮان »اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﺪد ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در دوﻟﺖ
ﯾﺎزدﻫﻢ« ﮐﻮﺷﯿﺪم ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺷﺮح دﻫﻢ ﮐﻪ در دوران ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺖ
ﯾﺎزدﻫﻢ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺎﻓﯽ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻪ زﯾﺎن اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﻋﻤﻼ ً اﻗﻠﯿﺖ ﺻﺎﺣﺐ
ﺛﺮوﺗــﯽ را در ﺑﺨــﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﺷﮑــﻞ ﻣﯽدﻫﻨــﺪ ﮐــﻪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ و
ﺷﻐﻞآﻓﺮﯾﻨﯽﻫﺎیﺷﺎن اﻣﺮوز ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﮏ رﺷﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻬﺎر ﻧﺮخﻫﺎی ﺗﻮرم و ﺑﯿﮑﺎری و ﺗﺜﺒﯿﺖ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﺷﺪه

اﺳﺖ .اﻗﻠﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺛﺮوت و ﮐﺎرﮔﺰار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮﯾﺶ از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﻄﯿﻊ ﻧﯿﺎز دارد و از
دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺣﺘﯽاﻟﻤﻘﺪور ارزان ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ .در دوﻣﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ذﯾﻞ ﻋﻨﻮان »ﮐﺎﻻﯾﯽﺳﺎزی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ« ﻧﺸﺎن دادم
ـﯽ دوران
ـﻮﻧﻪ ﻃـ
ـﺎر ﭼﮕـ
ـﺮوی ﮐـ
ـﺎزی ﻧﯿـ
ـﻦرو ﻣﻄﯿﻊﺳـ
ـﺎزی و ازاﯾـ
ﮐﺎﻻﯾﯽﺳـ
ﺷﺎﻧﺰدهﺳﺎﻟﻪی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﻃﯽ دورهی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
دوﻟﺖﻫﺎی ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ اﺳﺘﻤﺮار ﯾﺎﻓﺖ و ﻃﯽ دورهی دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻧﯿﺰ
ﺻﯿﺎﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺣﻠﻘﻪ از ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻫﻔﺖﮔﺎﻧﻪی
زﻧﺠﯿﺮهی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﯾﺮان ﻣﯽﮐﻮﺷﻢ ﻧﺸﺎن دﻫﻢ ﻃﯽ دورهی دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ از رﻫﮕﺬر اﺳﺘﻤﺮار ﮐﺎﻻﯾﯽﺳﺎزی ﻃﺒﯿﻌﺖ در
ﺧﺪﻣﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺗﺠﺮﯾﺪی ﻣﯽﮐﻮﺷﻢ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺎﻻﯾﯽﺳﺎزی ﻃﺒﯿﻌﺖ و
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ را ﺷﺮح دﻫﻢ .ﺳﭙﺲ ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد رواﯾﺘﯽ اﻧﻀﻤﺎﻣﯽ از ﺑﺤﺮان
ﻋﻤﯿﻖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در اﯾﺮان اﻣﺮوز ﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﻢ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮل
ﮐﺎﻻﯾﯽﺳﺎزی ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺮوژهی ﺗﻮﺳﻌﻪی اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﯽ دوران
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ داد در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ زﯾﺴﺖﺑﻮم
اﯾﺮان در ﻣﻌﺮض ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻓﺰاﯾﻨﺪهی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻗﺮار دارد روﯾﮑﺮد دوﻟﺖ
ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽﺗﺮﺳﺎزی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮﯾﺶ در ﺣﺎل ﺳﻮقدادن
ﺑﺤﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺠﺮﯾﺪی ﮐﺎﻻﯾﯽﺳﺎزی ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﻃـﺒﯿﻌﺖ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧـﺪهی ﻋﻨﺎﺻـﺮی اﺳـﺖ از ﻗﺒﯿـﻞ ﺗﺎﻻبﻫـﺎ ،رودﺧﺎﻧﻪﻫـﺎ،
درﯾﺎﭼﻪﻫﺎ ،آبﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ،آبﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ،ذﺧﺎﯾﺮ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ،ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ،
ﺧﺎک ،اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی ،ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮدی ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﺷﯿﻼت ،ﻣﺮاﺗﻊ ،ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی
ﮔﯿﺎﻫﯽ ،ﻣﻌﺎدن ،ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ،ﻣﻨﻈﺮهﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻏﯿﺮه .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﻨﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ اﺳﻢ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در ﮔﺮو اﺳﺘﻔﺎده از
اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در
ﺣﮑﻢ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ در ﺑﺴﺘﺮ
اﻧﻮاع رواﺑﻂ ﺧﺎص ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ از ﺟﻨﺒﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﻮع ﺧﺎص ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد.
اﻗﻠﯿﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﺛﺮوت در ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﻓﻘﻂ در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری

ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮﯾﯽ از دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮﺑﻮدن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﮐﺎرا و ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﻄﯿﻊ
ـﺎی
ـﺎﺑﻮدن ﻇﺮﻓﯿﺖﻫـ
ـﻮ از ﻣﻬﯿـ
ـﺮ ﺳـ
ـﺪ و از دﯾﮕـ
ـﻪ ﺑﺎﺷـ
ـﺎن داﺷﺘـ
اﻃﻤﯿﻨـ
ﺣﺘﯽاﻟﻤﻘﺪور ارزان ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدیاش .ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ دو ﺷﺮط ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﺑﻨﺪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی اﻗﻠﯿﺖ
ﺻﺎﺣﺐ ﺛﺮوت ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﻃﯽ در ﮔﺮو ﻧﻮﻋﯽ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻋﻤﯿﻖ
ﻧﻬﺎدی ﺑﺮای رﯾﺸﻪﮐﻨﯽ ﻫﻤﻪی دﻋﺎوی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻏﯿﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ در ﻗﺒﺎل
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ .دﻋﺎوی ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ و
ﻗﻮم و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ و دوﻟﺖ و ﻣﺤﻠﻪ و ﺻﻨﻒ و ﮐﻠﯿﻪی
ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻫﻮﯾﺖﻫﺎ و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﺑﺎزاری ﺑﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻃﺒﯿﻌﺖ
دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻠﻐﯽ ﺷﻮد .در ﻋﻮض ،ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺑﺎﺑﺖﺷﺎن
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﮑﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞﺧﺮﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ ﮔﺎه ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻃﺒﯿﻌﺖ اوﻻ ً ﻓﻘﻂ
ﻣﺸﻤﻮل ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺑﻪﺗﻤﺎﻣﯽ و ﺑﻪﺳﻬﻮﻟﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﻪ ﮐﺎﻻ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻧﻀﻤﺎﻣﯽ از ﮐﺎﻻﯾﯽﺳﺎزی ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎر

ﻋﻨﺎﺻﺮ

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن

ﻃﺒﯿﻌﺖ

ﻣﻨﻄﻘﺎً

ﺗﺼﻮرﭘﺬﯾﺮ

اﻣﺎ

ﮐﺎﻻﯾﯽﺳﺎزی
ﻋﻤﻼ ً اﻣﮑﺎنﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .در ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪوﺿﻮح درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻃﺒﯿﻌﺖ اوﻻ ً ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻋﺪﯾﺪهی ﻓﻨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﻪﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻧﺪارﻧﺪ و ازاﯾﻦرو ﺛﺎﻧﯿﺎً ﻓﻘﻂ ﻣﺸﻤﻮل
ﺣـﻖ ﻣـﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ و دﻋـﺎوی ﻣﺎﻟﮑـﺎﻧﻪی اﻧـﻮاع ﻧﻬﺎدﻫـﺎ و
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖﻫـﺎ و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻏﯿﺮﺑـﺎزاری ﮐﻤﺎﮐـﺎن ﺑﺮﻗـﺮار و ﻣﺸـﺮوع اﺳـﺖ.
ﺑﺎاﯾﻦﻫﻤﻪ ،ﮐﺎﻻﯾﯽﺳﺎزی ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﻃﻮل ﺣﯿﺎت ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ درﺟﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،آنﻫﻢ ﺑﺎ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮدﺟﻮش و ﮐﻮﭼﮏﻣﻘﯿﺎس اﻓﺮاد ﻃﯽ دورهﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﺮدی
و ﺟﻤﻌﯽ ،اﻧﻘﻼب از ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﺟﻨﮓ و ﻓﺘﻮﺣﺎت ،ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ،
روﯾﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﯾﺎ اﻧﻮاع ﻓﺸﺎرﻫﺎی اداری.
در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ درﺟﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻃﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﮐﺎﻻﯾﯽﺳﺎزی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ،ﻫﯿﭻ ﻧﻮع
ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺎﻣﻌﯽ درﺑﺎرهی ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﻻﯾﯽﺳﺎزی ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ و
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﯾﻢ .ﮔﺮﭼﻪ رﮔﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از
دادهﻫﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮارﯾﺦ ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪای در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮﺷﻤﺎر ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﺳﺮﺟﻤﻊ درﺑﺎرهی روﻧﺪﻫﺎی ﮐﺎﻻﯾﯽﺳﺎزی اﻧﻮاع ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﺳﻄﻮح
ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻠﯽ زﯾﺴﺖﺑﻮم اﯾﺮان ﭼﻨﺪان ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ .ﻧﻬﺎد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﻧﻬﺎد وﻗﻒ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺳﯿﺮ اﻧﻮاع ﻣﺎﻟﮑﯿﺖﻫﺎی ارﺿﯽ،

ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻧﺤﻮهی ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺷﯿﻼت و ﻣﻌﺎدن و
ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ،ﻣﻘﺮرات ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪﺳﺎزی در ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﻣﻘﺮرات ﺷﮑﺎر و
ﺻﯿﺪ ،ﺟﺎدهﺳﺎزی ،اﺣﺪاث راهآﻫﻦ ،دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﭘﺪﯾﺪآﻣﺪه در زﻣﯿﻨﻪی
آﺑﺨﯿـﺰداری ،ﻣﻬـﺎر و ﺳﺎﻣـﺎندﻫﯽ رودﺧﺎﻧﻪﻫـﺎ ،ﻃﺮحﻫـﺎی اﻧﺘﻘـﺎل آب،
ﮐﺎﻧﺎلﺳﺎزی ،ﺳﺪﺳﺎزی ،ﻧﺤﻮهی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻘﺎﺑﻪﻫﺎی زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﻧﺤﻮهی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮﺿﻪﻫﺎی آﺑﺮﯾﺰ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﮐﻮﺗﻮرﯾﺴﻢ ،و ﻏﯿﺮه،
ﺟﻤﻠﮕﯽ ،ﻣﻀﺎﻣﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﮔﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﯽاﻟﻘﺎﻋﺪه
ﭘﺮﻓﺮازوﻧﺸﯿﺐ ﮐﺎﻻﯾﯽﺳﺎزی ﻃﺒﯿﻌﺖ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﻣﺎ
ﭼﻨﺪان درﺑﺎرهﺷﺎن ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ.
ﺑﺎاﯾﻦﻫﻤﻪ ،ﮔﺮﭼﻪ درﺑﺎرهی ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﻻﯾﯽﺳﺎزی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻃﺒﯿﻌﺖ در
اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﭼﻨﺪان ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﻪﻋﯿﻨﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ در
اﯾﺮان اﻣﺮوز ﺑﻪ درﺟﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺸﻤﻮل ﮐﺎﻻﯾﯽﺳﺎزی ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮایﺷﺎن اﻧﻮاع ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و
ﻣﻠﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺸﻤﻮل اﻧﻮاع ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﻮهﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻓﺰاﯾﻨﺪهی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در اﯾﺮان اﻣﺮوز را رﻗﻢ زدهاﻧﺪ،
ﯾﻘﯿﻨﺎً ﮐﺎﻻﯾﯽﺳﺎزی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ ﺑﺤﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ اﺳﺖ.
ﺟﻠﻮهﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺤﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در اﯾﺮان
ﺳﯿﺎﻫﻪی ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺑﺤﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در اﯾﺮان ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ
ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ .آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮای ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،ﮔﺰارشﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ
آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮای ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ در  ۹ﻣﺎﻫﻪی اول ﺳﺎل  ۱۳۹۲ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .از ﺑﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ ،اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ  ۲۰۶روز ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ و ﯾﮏ روز ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ و دو روز ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎی آﻟﻮده را در ﻣﯿﺎن
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد و اﻫﻮاز ﺑﺎ  ۱۱۰روز ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ و ۱۹
روز ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ و  ۲۴روز ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻧﯿﺰ آﻟﻮدهﺗﺮﯾﻦ روزﻫﺎ را ﺳﭙﺮی
ﮐﺮد .ﺳﻬﻢ ﺗﻬﺮان  ۹۰روز ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮد(۱).
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺮاﺗﻊ ﮐﻤﺎﮐﺎن اداﻣﻪ دارد .ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺮاﺗﻊ در اﯾﺮان از ۹۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر در ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺑﻪ ﺣﺪوداً  ۸۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر در ﺳﺎل ۱۳۹۱
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻮازات ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪی در ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺮاﺗﻊ،
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺮاﺗﻊ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮاﺗﻊ ﮐﻢﺗﺮاﮐﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺷﺪت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ

اﺳﺖ .ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺮاﺗﻊ ﻣﺘﺮاﮐﻢ از ﺣﺪوداً  ۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر در ﺳﺎل ۱۳۸۱
ﺑﻪ ﺣﺪوداً ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر در ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺮاﺗﻊ ﻧﯿﻤﻪﻣﺘﺮاﮐﻢ از ﺣﺪوداً ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر
در ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺑﻪ ﺣﺪوداً دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر در ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .در ﻋﻮض ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺮاﺗﻊ ﮐﻢﺗﺮاﮐﻢ از ﺣﺪوداً ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر
در ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺑﻪ ﺣﺪوداً ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر در ﺳﺎل  ۱۳۹۱اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ (۲).ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﯿﺎس ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﻧﺮﺧﯽ ﺑﺎﻻ
ﮐﻤﺎﮐﺎن اداﻣﻪ دارد .از ﺑﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۷۰۰ﻫﮑﺘﺎر
از اراﺿﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻓﻘﻂ ﺷﺶ ﮐﻼنﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و ﮐﺮج و ﺷﯿﺮاز و
ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﻣﺸﻬﺪ و اﻫﻮاز ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﯽدﻫﻨﺪ(۳).
ﮔﺴﺘﺮهی ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎک ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﯽ از اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم
ﺧﺎک اﯾﺮان ،ﻧﺮخ ﺳﺎﻻﻧﻪی ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎک در اﯾﺮان ﺗﺎ  ۳۳ﺗﻦ در ﻫﮑﺘﺎر
ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﺷﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪی
ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎک ﺑﻪ ﺣﺪود  ۱۵ﺗﻦ در ﻫﮑﺘﺎر رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻗﺎرهی آﺳﯿﺎ اﺳﺖ(۴).
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺣﯿﺎت وﺣﺶ ﺑﻪ ﻧﺮﺧﯽ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،از  ۱۱۴۰ﮔﻮﻧﻪی زﯾﺴﺘﯽ اﻋﻢ از ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار و ﭘﺮﻧﺪه و
ﺧﺰﻧﺪه و دوزﯾﺴﺖ و ﻣﺎﻫﯿﺎن آبﻫﺎی داﺧﻠﯽ در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺧﺸﮑﯽ و
آبﻫﺎی داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﺗﻌﺪاد  ۷۴ﮔﻮﻧﻪ در ﻟﯿﺴﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ (۵).ﮐﺸﻮر در ﻣﺤﺎﺻﺮهی رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ۲۰ ،اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر
درﮔﯿﺮ آﻟﻮدﮔﯽ رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ(۶).
ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎی ﺑﺤﺮان آب ﺧﯿﻠﯽ ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎی
وزارت ﻧﯿﺮو ،از ﻣﯿﺎن  ۴۰۰دﺷﺖ در اﯾﺮان ﺣﺪوداً  ۱۷۶دﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﺮاز
ﻣﻨﻔﯽ آب روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ و  ۶۷درﺻﺪ آﺑﺨﻮانﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺮاز ﻣﻨﻔﯽ آب
ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ (۷).ﺑﺮداﺷﺖ از ﭼﺎهﻫﺎ از رﻗﻢ  ۳۷۰۳۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ و
 ۲۶۴۴۴۴ﺣﻠﻘﻪی ﭼﺎه در ﺳﺎلﻫﺎی آﺑﯽ  ۱۳۷۱و  ۱۳۷۲ﺑﻪ رﻗﻢ  ۴۴۸۹۵ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ و  ۴۶۸۰۴۹ﺣﻠﻘﻪی ﭼﺎه در ﺳﺎلﻫﺎی آﺑﯽ  ۱۳۸۳و  ۱۳۸۴اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ (۸).ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺠﻠﺲ در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ آب ،وﺿﻌﯿﺖ
ـﺪرﻋﺒﺎس و
ـﻔﻬﺎن و اراک و ﺑﻨـ
ـﺮان و اﺻـ
ـﺪ ﺗﻬـ
ـﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـ
آب در اﺳـ
ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺧﺮاﺳﺎن و ﺳﻤﻨﺎن و ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻫﻤﺪان و ﮐﺮﻣﺎن و ﯾﺰد و
ﺑﺴﯿﺎری از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪﺷﺪت ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳﺖ(۹).
ﺟﻨﮕﻞزداﯾﯽﻫﺎ در ﻣﻘﯿﺎس وﺳﯿﻊ اداﻣﻪ دارد .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ و آﺑﺨﯿﺰداری ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ از ﺣﺪود ۱۲

ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر در ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺑﻪ ﺣﺪود  ۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر در ﺳﺎل ۱۳۹۱
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ (۱۰).اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺎری ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
روﻧﺪ ﺟﻨﮕﻞزداﯾﯽﻫﺎ را اﻧﻌﮑﺎس دﻫﺪ زﯾﺮا وزن ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺟﻨﮕﻞﮐﺎریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻣﺎ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﺑﯽﮐﯿﻔﯿﺖ از ﺳﻮﯾﯽ و ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ
اﻣﺎ رو ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎی درﯾﺎی ﺧﺰر از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮد .روﻧﺪ
ﺟﻨﮕﻞزداﯾﯽﻫﺎی ﺳﺪهی اﺧﯿﺮ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی اﯾﺮان
در ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺣﺪوداً  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺮآورد ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ
ﻧﺼﻒ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ (۱۱).ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎی درﯾﺎی ﺧﺰر .ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪی ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ در ﺳﺎل  ،۱۳۸۶ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﮑﺲﻫﺎی
ﻣﺎﻫﻮارهای ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۳۴ﺗﺎ  ۱۳۷۳ﯾﻌﻨﯽ در ﻃﻮل  ۴۰ﺳﺎل ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺧﺰری ﺣﺪود  ۲۴۰۶۷۳ﻫﮑﺘﺎر ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ (۱۲).اﺻﻮﻻ ً اﯾﺮان
از ﻧﻈﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﻨﮕﻞ ﺟﺰو ﺷﺶ ﮐﺸﻮر ﻧﺨﺴﺖ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ(۱۳).
آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﺎﻻبﻫﺎ ﮐﻤﺎﮐﺎن اداﻣﻪ دارد .از ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺶ از ۸۴
ﺗﺎﻻب در اﯾﺮان ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دارﻧﺪ  ۳۱ﺗﺎﻻب ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ
ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺮﻃﻮب ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﺸﺄ اﻧﺘﺸﺎر
ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺣﺪود  ۵۸درﺻﺪ از ﮐﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﯾﻦ ﺗﺎﻻبﻫﺎ
از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و ﺑﺴﺘﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﺎک و ﻧﻤﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ(۱۴).
وﺿﻌﯿﺖ اﻧﻮاع ﻓﺎﺿﻼب اﺻﻼ ً ﺑﻪﺳﺎﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﯿﺶ از  ۸۰درﺻﺪ ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎی
ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺪون ﺗﺼﻔﯿﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎم وارد ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
ﻣﯽﺷﻮد (۱۵).ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﻓﺮاوردهﻫﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای
ﺑﻪﺷﺪت ﺑﺤﺮانﺳﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ،
ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ از دو و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻋﺪد اﻧﻮاع ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ در ﺑﻄﺮیﻫﺎی
ﯾﮏﺑﺎر ﻣﺼﺮف رواﻧﻪی ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﭼﻮن دوغ و آب ﻣﻌﺪﻧﯽ
و ﺷﯿﺮ و ﺷﺎﻣﭙﻮ و ﻣﺎﯾﻊ ﻇﺮفﺷﻮﯾﯽ و دﺳﺖﺷﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ اﻓﺰوده
ﺷﻮد ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻋﺪد اﻧﻮاع ﺑﻄﺮی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎ
ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﯿﭻﮐﺪام ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﺻﻮﻟﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﭘﺮوﺳﻪی ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﭼﻨﺪان ﮐﻪ
در ﺻﻮرت ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺑﺎزﯾـﺎﻓﺖ در آﯾﻨـﺪهای ﻧـﻪ ﭼﻨـﺪان دور ﺳﺮاﺳـﺮ آب و ﺧـﺎک اﯾـﺮان از
ﺑﻄﺮیﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﻔﺮوش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ (۱۶).وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪی
ﺧﺸﮏﺷﺪن درﯾﺎﭼﻪﻫﺎ ،ﺑﯿﺎﺑﺎنزاﯾﯽﻫﺎ ،ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽﻫﺎ ،آﺗﺶﺳﻮزی ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و
ﻣﺮاﺗﻊ ،زوال اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻨﻈﺮهﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ،و اﻧﺒﺎﺷﺖ
آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﺳﻤﻮم ﮐﺸﺎورزی در ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎ و رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﺳﺨﺖ ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﻠﮑﺮد زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﺎل ۲۰۱۲

ﻣﯿﻼدی» ،اﯾﺮان در ﻣﯿﺎن  ۱۳۲ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﺎ  ۳۶ﭘﻠﻪ ﺳﻘﻮط ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل
 ۲۰۱۰ﻣﯿﻼدی در رﺗﺒﻪی  ۱۱۴ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ (۱۷)«.ﻣﻌﺎون اول
رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در ﻧﯿﻤﻪی دوم ﺳﺎل  ۱۳۹۲اﻋﻼم ﮐﺮد»ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﻪ
اﯾﻦ دﻟﯿﻞ در ﻣﻌﺮض ﺗﺨﺮﯾﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺸﻮر از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺪه اﺳﺖ (۱۸)«.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی رﺋﯿﺲ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه » ،۱۳۹۲ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺘﯽ در
اﯾﺮان از ﺣﺎﻟﺖ ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ ﮔﺬر ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ(۱۹)«.
روﯾﮑﺮد دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان» ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻏﯿﺮ آن ﮐﻪ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﯾﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺟﺒﺮان
آن ﻣﻼزﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ «.ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﮐﯿﺪی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای آن ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻏﯿﺮاﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﻨﺪ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻃﯽ ﺳﺮاﺳﺮ دورهی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب
ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در ﻣﻘﯿﺎس وﺳﯿﻊ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ .دوﻟﺖ
ﯾﺎزدﻫﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪرﻏﻢ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻋﻤﯿﻖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﺴﯿﺮ را اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از
دورهی ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽاش ﻣﯽﮔﺬرد ﻫﻨﻮز در ﻫﻤﻪی ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﻪﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻫﯿﺄت دوﻟﺖ ﺑﻪروﺷﻨﯽ از روﯾﮑﺮد دوﻟﺖ
ﭘﺮده ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻻﯾﺤﻪﻫﺎ و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ دﺳﺖﮐﻢ ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪی ﻣﻬﻢ از
ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی را ﻋﯿﺎن ﻣﯽﺳﺎزد .ﯾﮑﻢ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺣﻖ ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ .ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ
اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﯽﮐﻮﺷﻢ داﻣﻨﻪی ﺑﺤﺚ را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﺤﺪود
ﮐﻨﻢ .دوم ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻮدآور ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
در زﻣﯿﻨﻪی اﺣﯿﺎی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ .ﺑﺮای اﯾﻀﺎح اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در ﻻﯾﺤﻪی ﺑﻮدﺟﻪی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺳﺎل  ۱۳۹۳ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺳﻮم،
ﮔﺮاﯾـﺶ ﺑـﻪ ﺗﻀﻌﯿـﻒ ﺳﺎزﻣﺎنﻫـﺎی ﺻـﯿﺎﻧﺖﮐﻨﻨﺪه از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴـﺖ ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﻬﺮهﺑﺮدار از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﮑﻨﻮﮐﺮاﺳﯽ دوﻟﺘﯽ.
ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﯿﺰ وﺟﻮﻫﯽ از راﺑﻄﻪی ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﺎ وزارت ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ وزارت
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی را ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ از روﯾﮑﺮد دوﻟﺖ
ﯾﺎزدﻫﻢ در ﻗﺒﺎل ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﻪﯾﻘﯿﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪهی ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ از دورهی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﺎﻻﯾﯽﺳﺎزی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﻃﺒﯿﻌﺖ در زﯾﺴﺖﺑﻮم اﯾﺮان ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ :ﻫﻢ اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش

ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ را ﺳﻬﻞﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﻢ زﻣﯿﻨﻪی دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﺑﻪ ﻫﻮای اﺣﯿﺎی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻣﯿﺴﺮﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزد ،و ﻫﻢ
ﻣﻮاﻧﻊ ﻧﻬﺎدی ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺿﻌﯿﻒِ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﻬﺮهﺑﺮدار از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ را ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﻀﻌﯿﻒ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻓﺮوش ﺣﻖ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
آن ﻗـﺪر ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺟﻨﮕﻞﻫـﺎ و ﻣﺮاﺗـﻊ و ﻣﻨـﺎﺑﻌﯽ ﻃـﺒﯿﻌﯽ از اﯾـﻦ ﻧـﻮع
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺎم ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮﻧﯽﺳﺎزی ﻓﺮوش ﺣﻖ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﭘﯿﺶ
از دورهی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﺎ »ﻗﺎﻧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ«) (۲۰ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ۱۳۸۹ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد .ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪی اﺟﺮاﯾﯽاش را دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ در
ﻣﻬﺮﻣﺎه  ۱۳۹۲ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد .ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪای و ﻧﯿﺰ
ﭘﺮوژهﻫﺎی اﮐﺘﺸﺎف و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻌﺎدن در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﻫﻤﺮاه
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ واردﮐﺮدن ﺧﺴﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و ﺗﺎﻻبﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و
ﻣﺮاﺗﻊ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ .ﺑﻨﺪ »ب« از ﻣﺎدهی دوازدﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب
ﺳﺎل  ۱۳۸۹دوﻟﺖ را ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ »دراﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻤﺮاﻧﯽ
و ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺧﻮد وﻧﯿﺰ اﮐﺘﺸﺎف و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻌﺎدن،ﺧﺴﺎرات وارده
ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ وﻋﺮﺻﻪ و اﻋﯿﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ را در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻜﺎنﺳﻨﺠﯽ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻣﻨﻈﻮر« ﮐﻨﺪ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻫﻤﯿﻦ
ﺑﻨﺪ ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺠﺮی ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻧﻘﺸﻪی ﭘﺮوژهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺼﻮبﺷﺎن
را ﺑﺮای ﺑﺮآورد ﺧﺴﺎرات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در اﺧﺘﯿﺎر وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺣﯿﺎ و
ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه
ﭘﺲ از اﺳﺘﻌﻼم دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻋﻼم ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻗﺮار ﺑﻮد ﻧﺤﻮهی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪای ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﻘﻂ ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن در ﺳﺎل ۱۳۸۹
ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﯿﺪ .اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪی ﻣﻬﻢ ﮐﻪ
آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺎم ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮﻧﯽﺳﺎزی ﻓﺮوش ﺣﻖ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در زﻣﯿﻨﻪی
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻓﻘﻂ در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
رﺳﯿﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ در ﻣﻬﺮﻣﺎه  ۱۳۹۲ﺑﺮای اﺟﺮا ﺑﻪ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﺑﻼغ ﺷﺪ» ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺧﺴﺎرتﻫﺎی وارده ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪی آﺑﺨﯿﺰداری و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ
اﺑﻼﻏﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽآﯾﺪ« آنﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ »ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻧﻬﺎلﻫﺎ،
ﺑﻮﺗﻪﻫﺎ ،درﺧﺘﺎن و درﺧﺘﭽﻪﻫﺎ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﭼﻪ دﺳﺖﮐﺎﺷﺖ ،ﻣﺴﺎﺣﺖ

ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﻋﻠﻔﯽ ﯾﺎ ﭼﻤﻨﺰارﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ،ﺣﺠﻢ ﺧﺎک ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﺷﺪه ﺑﻪ
ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ،ﻫﺰﯾﻨﻪی ﮐﺎﺷﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻌﺎدل ﺳﻦ ﻧﻬﺎل و
ﺑﻮﺗﻪﻫﺎ و درﺧﺘﺎن و درﺧﺘﭽﻪﻫﺎ ی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ دﺳﺖﮐﺎﺷﺖ ،و ﺿﺮﯾﺐ ارزش
ﺟﻨﮕﻞ و ﻋﺮﺻﻪ و اﻋﯿﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ(۲۱)«.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪی ﻣﺼﻮب دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ راهاﻧﺪازی ﻣﻮج
ﺟﺪﯾﺪی از ﻓﺮوش ﺣﻖ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﯾﺎری ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
ﮐﻪ ﻣﺠﺮی ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺪهﺑﺴﺘﺎﻧﯽ در ﻧﻘﺶ ﺧﺮﯾﺪار ﺣﻖ
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ
از ﺑﻮدﺟﻪی دوﻟﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺮوﺷﻨﺪهی ﺣﻖ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ »ﻗﺎﻧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ«
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ .اﻣﺎ وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻓﻘﻂ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ
ﻧﻮع ﻓﺮوش ﺣﻖ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ وﺟﻮه درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺎﺑﺖ
ﻗﺮاردادﻫﺎی اﺟﺎره ،ﻣﺒﺎﻟﻎ ﮐﺴﺐﺷﺪه ﺑﺎﺑﺖ واﮔﺬاری ﺣﻖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از
اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ و دوﻟﺘﯽ ،ﺑﻬﺮهﻫﺎی ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﻨﮕﻞداری و
ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃـﺒﯿﻌﯽ و ﭘﺮواﻧـﻪی ﭼـﺮا ،ﺳـﻪ درﺻـﺪ ﺣﻘـﻮق دوﻟﺘـﯽ ﺣﺎﺻـﻞ از
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﻌﺎدن ،ﮐﻠﯿﻪی درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺮاﺋﻢ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ،و
درﯾﺎﻓﺘﯽﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﻨﮕﻠﯽ و ﻣﺮﺗﻌﯽ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ
ﻃﺒﻖ ﻣﺎدهی ﺳﯿﺰدﻫﻢ از »ﻗﺎﻧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﯿﻌﯽ« ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻞ ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ »ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﺧﺰاﻧﻪداری
ﮐﻞ وارﯾﺰ ﺷﻮد و ﻣﻌﺎدل ﺻﺪدرﺻﺪ وﺟﻮه وارﯾﺰی در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪی ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت آﺑﺨﯿﺰداری و آﺑﺨﻮاﻧﺪاری وﺣﻔﺎﻇﺖ و اﺣﯿﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪی
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺧﺘﺼﺎص« ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ دوﻣﯿﻦ
ﻣﺆﻟﻔﻪی ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ از روﯾﮑﺮد دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻧﯿﺰ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺣﻖ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﺮای
ﭘﺮوژهﻫﺎی اﺣﯿﺎی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ.
ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در زﻣﯿﻨﻪی اﺣﯿﺎی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
از ﻣﺠﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ در زﻣﯿﻨﻪی ﻃﺮحﻫﺎی اﺣﯿﺎی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ.
اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎ در ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ دوﻟﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ،ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺑﺮونﺳﭙﺎریﻫﺎی
ﮔﺴﺘﺮدهی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﻫﻤﻪی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،در ﻋﻤﻞ
ردهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺟﺮای
ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ دوﻟﺖ را در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از
ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ دوﻟﺖ در زﻣﯿﻨﻪی اﺣﯿﺎی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻓﺼﻞ

ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در ﻻﯾﺤﻪی ﺑﻮدﺟﻪی دوﻟﺖ دﻧﺒﺎل ﮐﺮد .ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ در
زﻣﯿﻨﻪی اﺣﯿﺎی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ از ﻣﺤﻞ ﺑﻮدﺟﻪی دوﻟﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از
ﻓﺮوش ﺣﻖ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ درﻋﯿﻦﺣﺎل ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﺳﻮدآور ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ از
دو راه از ﻣﻘﻮﻟﻪی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻣﯽﺷﻮد .از ﺳﻮﯾﯽ ،ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ
اﮐﯿﺪی ﮐﻪ اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻀﺮ ﺑﻪ
ﺣﺎل ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺣﻖ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و از اﯾﻦ ﻣﺠﺮا
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮﯾﺶ را از دوﻟﺖ ﺧﺮﯾﺪاری
ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺣﻖ ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﺮای اﺣﯿﺎی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .دﺧﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮ
دﺧﺎﻟﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﻬﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽزﻧﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺤﺮان ﻓﺰاﯾﻨﺪهی
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در واﻗﻊ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻤﯿﻦ دﺧﺎﻟﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ
در ﻫﺮ دو ﺳﻄﺢ دﺧﺎﻟﺖﻫﺎی اوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ روﯾﻪای اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ زﯾﺎن ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﺮآورده ﺷﻮد .ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﯾﻦ
ﭼﺮﺧﻪی ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ را ﻣﯽﺗﻮان در آﯾﻨﻪی ﻻﯾﺤﻪی ﺑﻮدﺟﻪی دوﻟﺖ ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد.
ﻓﺼﻞ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﯾﮑﯽ از ﻓﺼﻮل ﺑﯿﺴﺖودوﮔﺎﻧﻪی ﻻﯾﺤﻪی ﺑﻮدﺟﻪی دوﻟﺖ در ﺳﺎل
 ۱۳۹۳اﺳﺖ (۲۲).اﯾﻦ ﻓﺼﻞ  ۲۲۰۴۱۸۷ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل و ﺳﯿﺰدهﺻﺪم درﺻﺪ از
ﮐﻞ ﺑﻮدﺟﻪی دوﻟﺖ را درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻓﺼﻞ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻫﺸﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و  ۱۶ﻃﺮح
را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫﺸﺖﮔﺎﻧﻪی ﻓﺼﻞ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﯾﺴﺖﺑﻮمﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی
ـﺪهﻫﺎ و
ـﺪﯾﺮﯾﺖ آﻻﯾﻨـ
ـﺘﯽ ،ﻣـ
ـﮓ و اﺧﻼق ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴـ
ـﺎی ﻓﺮﻫﻨـ
ـﯽ ،ارﺗﻘـ
ﺧﺸﮑـ
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از زﯾﺴﺖﺑﻮمﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی آبﻫﺎی
داﺧﻠﯽ و درﯾﺎﯾﯽ ،ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻮن و ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و
ﺗﺠﻬﯿﺰات ،و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﻮاﺣﻞ و ﻃﺮحﻫﺎی ﺷﻨﺎ .ﻣﯿﺰان اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ
داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﯾﺎ ﺑﻪاﺻﻄﻼح ﻫﻤﺎن ﺑﻮدﺟﻪی ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﻌﺎدل
 ۹۶۹۷۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﯾﺎ  ۴۳درﺻﺪ از ﮐﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻓﺼﻞ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ اﺳﺖ.
اﻋﺘﺒﺎرات ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ در ﻻﯾﺤﻪی ﺑﻮدﺟﻪی ﺳﺎل  ۱۳۹۳ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫﺸﺖﮔﺎﻧﻪی ﻓﺼﻞ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ و
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ،و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺣﻔﺎﻇﺖ از
ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  ۹ﻃﺮح اﺳﺖ :ﺑﺮرﺳﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
درﯾﺎﯾﯽ ،اﯾﺠﺎد ﭘﺎرک ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺗﻬﺮان ،ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
ﮐﺸﻮر ،ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ و ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺗﺤﺖ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ در ﺳﻄﺢ

زﯾﺴﺖﺑﻮمﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮری ،ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﺣﯿﺎی ﺗﺎﻻبﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ در
ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﮐﺸﻮر ،اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﺸﻮر،
ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﭘﯿﺎمرﺳﺎﻧﯽ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ،و ﺣﻔﺎﻇﺖ
و اﺣﯿﺎی ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ .ﺑﻮدﺟﻪی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪود  ۷۴درﺻﺪ از ﮐﻞ
ﺑﻮدﺟﻪی ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ در ﻓﺼﻞ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺷﺶ ﻃﺮح اﺳﺖ :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ،اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،ﺑﺮرﺳﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ارزش اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺘﯽ ،اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﺎﯾﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ،و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ و ﭘﺪﯾﺪهی ﮔﺮدوﻏﺒﺎر .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﯿﺰ
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻃﺮح را درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﺑﺮونﺳﭙﺎریﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهی وﻇﺎﯾﻒ اﺟﺮاﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
ﮐﻪ از اواﯾﻞ دﻫﻪی ﻫﻔﺘﺎد ﺧﻮرﺷﯿﺪی در ﺑﺪﻧﻪی ﺗﮑﻨﻮﮐﺮاﺳﯽ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎب
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری و ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎری و
ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ و ﻣﺸـﺎور و ﺧـﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ در ﺑﺴـﺘﺮی از
ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﺴﺎدآﻟﻮد اداری در
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﺮاﻫﺎی ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻮدآور ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﮐﺴﺐوﮐﺎر در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮع
دﺧﺎﻟﺖﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ در ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻮﺑﻪیﺧﻮد در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ
در ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺳﻬﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ آنﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻠﯽ ﭼﻮن ﺿﻌﻒ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ اﻧﻮاع ﻃﺮحﻫﺎی اﺣﯿﺎی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و
ﻋﺪمﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎوران ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪهی ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ و
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﻏﯿﺮه.
ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺻﯿﺎﻧﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداران در ﺗﮑﻨﻮﮐﺮاﺳﯽ دوﻟﺘﯽ
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦﺟﺎ از روﯾﮑﺮد دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ اراﺋﻪ
ﮐﺮدم ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺪﻧﻪی دوﻟﺘﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻫﻤﮕﻦ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺟﺮاﯾﯽاش ﻧﻪ ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺎ ﻫﻢ
دارﻧﺪ و ﻧﻪ اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ در زﻣﯿﻨﻪی ﻧﺤﻮهی ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ.
ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺪﻧﻪی دوﻟﺘﯽ ﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻫﻤﮕﻦ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ از
ارﮔﺎنﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻫﻮﯾﺖﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﻨﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮﻫﺎ و ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ دارﻧﺪ .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ روﯾﮑﺮد دوﻟﺖ در ﻗﺒﺎل ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ
ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯽ ﻣﯿﺎن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺪﻧﻪی ﺗﮑﻨﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از

ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر در ﻗﺒﺎل ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻧﻘﺶ
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ
ﻧﻘﺶ ﺻﯿﺎﻧﺖﮔﺮی از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ را .ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪی روﯾﮑﺮد دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ
ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺻﯿﺎﻧﺖﮐﻨﻨﺪه
از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﻬﺮهﺑﺮدار از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺪد
ﻓﺮودﺳﺖﺳﺎزی دﺳﺘﻪی اول و ﻓﺮادﺳﺖﺳﺎزی دﺳﺘﻪی دوم در ﺑﺪﻧﻪی ﺗﮑﻨﻮﮐﺮاﺳﯽ
دوﻟﺘـﯽ .اﺑﺘـﺪا دو ﻧﻤـﻮﻧﻪ از ﭼﻨﯿـﻦ ﺗﺰاﺣﻢﻫـﺎﯾﯽ را در دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﻢ و ﺳﭙﺲ راهﺣﻠﯽ را ﮐﻪ در ﻣﺎهﻫﺎﯾﯽ اﺧﯿﺮ
ﺑﺮای رﻓﻊﺷﺎن اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺗﺎرﯾﺦ  ۳۰ﻣﻬﺮﻣﺎه » ۱۳۹۲ﻃﺮح ﻧﺤﻮهی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻏﯿﺮﻧﻘﺪی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﭘﺮوزهﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و آب و ﻓﺎﺿﻼب« را ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی  ۳۰ﺗﻦ از
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻫﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪی ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ داد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻓﻮرﯾﺖ اﯾﻦ ﻃﺮح
در ﺟﻠﺴﻪی ﻋﻠﻨﯽ ﻫﻤﺎن روز ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺮﺳﯿﺪ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده واﺣﺪهی اﯾﻦ
ﻃﺮح ،ﺑﻪ ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺗﻮﺳﻌﻪی اﺳﺘﺎن اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و آب
و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ واﮔﺬاری اراﺿﯽ اﺳﺘﺎن واﻗﻊ در ﺣﺎﺷﯿﻪی ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﻪ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران اﻗﺪام ﮐﻨﺪ (۲۳).در
ﻫﻔﺪﻫﻢ آذرﻣﺎه  ۱۳۹۲دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪی ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻋﺪﯾﺪه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد ﺗﺎ ﮐﻠﯿﺎت اﯾﻦ ﻃﺮح
را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن رد ﮐﻨﻨﺪ (۲۴).ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ
ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺰارش ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از ﻋﯿﺎنﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮای ﮐﺎﻻﯾﯽﺳﺎزی
اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ و ﻓﺮوشﺷﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻣﻌﻮﻗﻪﺷﺎن در زﻣﯿﻨﻪی اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﯾﮑﯽ از
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﭘﻨﺞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن دﯾﮕﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت
زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﮐﻤﺎﮐﺎن در
ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دارد.
ﺻﺪور ﻣﺠﻮز اﮐﺘﺸﺎف و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻌﺎدن ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻮدآور ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽﺳﺎزد و ﻫﻢ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ اﻧﻮاع
ﺗﺨﺮﯾﺐﻫﺎی زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ و
ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖﮐﻨﻨﺪه از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﺑﻬﺮهﺑﺮدار از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ اﺳﺖ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﺳﻮﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
دوﻟﺘﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دﺳﺖدرﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و
ﺿﻮاﺑﻂ ﮔﺎه ﻣﺘﻌﺎرﺿﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه و
روی ﻫﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮﻫﺎ ﺑﻪوﯾﮋه ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻇﻬﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ

ﻫﺮ ﯾﮏ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ذیﻣﺪﺧﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﻮزهی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﺑﺎب
ﻧﻤﻮﻧﻪ ،اﺳﺘﻨﺎد وزارت ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت در ﻣﻘﺎم ﻧﻬﺎد ﺑﻬﺮهﺑﺮدار
از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﻪ »ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺪن«) (۲۵ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ۱۳۹۰و
اﺳـﺘﻨﺎد ﺳﺎزﻣـﺎن ﺣﻔـﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴـﺖ در ﻣﻘـﺎم ﻧﻬـﺎد ﺣﻔﺎﻇﺖﮐﻨﻨـﺪه از
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﻪ »ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺴﺎزی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ« ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ۱۳۵۳و
»آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪی ارزﯾﺎﺑﯽ آﺛﺎر زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻃﺮحﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﯿﺪی
و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ«) (۲۶ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ۱۳۹۰و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻧﻮﻋﯽ
ﺗﻌﺎرض ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﺤﻮه و ﺳﺮﻋﺖ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز اﮐﺘﺸﺎف و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻌﺎدن
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن وزارت ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺎدن و ﺗﺠﺎرت ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
»ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن« ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺼﻞاﻟﺨﻄﺎب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ
اﻣﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺮب
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻨﺎنﮔﺴﯿﺨﺘﻪی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻌﺎدن ﺑﺮای
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﻪﺷﺪت ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺘﯽ را ﻣﻼک
ـﺎزی
ـﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺴـ
ـﺎﻧﻮن ﺣﻔـ
ـﺎدهی »ﻗـ
ـﻮﻣﯿﻦ ﻣـ
ـﺎﯾﺮت ﺳـ
ـﺪ (۲۷).ﻣﻐـ
ﻣﯽداﻧﻨـ
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ« ﺑﺎ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎدهی »ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن« ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﻋﺮﺻﻪی اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اوﻟﯽ ،ﺻﺪور ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮواﻧﻪی اﮐﺘﺸﺎف و
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
ﻣﻨﻮط اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ دوﻣﯽ ،اﺳﺘﻌﻼم از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﯾﮏﺑﺎر و
آنﻫﻢ ﻓﻘﻂ در ﻣﺮﺣﻠﻪی اﮐﺘﺸﺎف ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺗﻌﺎرض در اﯾﻦﺟﺎ ﻣﯿﺎن
ﻣﻨﻄﻖ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻣﻨﻄﻖ اﻗﺘﺼﺎدی وﺟﻮد ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .ﻣﻨﻄﻖ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﺘﺸﺎف و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری در ﻃﻮل ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﮐﺘﺸﺎف ﻓﻘﻂ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻮدآوری
در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺎز داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد و ازاﯾﻦرو ﺻﺪور ﻣﺠﻮز
ﺑﺮای اﮐﺘﺸﺎف ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﺑﺮداری .اﻣﺎ ﻣﻨﻄﻖ
زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﯿﺰان ﺗﺨﺮﯾﺐ در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
ﻓﻘﻂ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪی اﮐﺘﺸﺎف ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ
اﮐﺘﺸﺎف و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮزی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ
ﻣﻨﻄﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از »ﺣﺪود  ۵۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻦ ذﺧﺎﯾﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ از
ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ«) (۲۸ﺑﻪ »ارزش ﺣﺪود  ۷۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر«) (۲۹ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻬﻞﺗﺮ
ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی زﯾﺎنﺑﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻢﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن »ﺗﺨﺮﯾﺐﻫﺎی
ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻧﻪآراﯾﯽ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ذوب و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺎﻃﻠﻪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ
از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ و آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از زﻫﺎبﻫﺎی اﺳﯿﺪی و آﻟﻮدﮔﯽ
ﻫﻮا و ﺗﺨﺮﯾﺐ اراﺿﯽ و ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ و آزادﺷﺪن ﻋﻨﺎﺻﺮی از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺮب و
روی و ارﺳـﻨﯿﮏ و ﺟﯿـﻮه و ﮐـﺎدﻣﯿﻮم و ﻧﻔﻮذﺷـﺎن ﺑـﻪ آبﻫـﺎی ﺳـﻄﺤﯽ و

زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﻏﯿﺮه (۳۰)«.وزارت ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻘﺸﯽ
ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﺑﻬﺮهﺑﺮدار از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻖ اﻗﺘﺼﺎدی
اﺻﺮار ﻣﯽورزد ﮐﻪ در »ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن« ﺗﺠﻠﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﺣﺎﻓﻆ
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺘﯽ اﺻﺮار ﻣﯽورزد ﮐﻪ در
»ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺴﺎزی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ« ﺗﺠﻠﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﯿﺎس
اﺳﺖ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎدهی »ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ« ﺑﺎ ﻫﺠﺪﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎدهی
»ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح« ،ﺗﻌﺎرض ﻧﻬﻤﯿﻦ ﻣﺎدهی »ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ« و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪی
اﺟﺮاﯾﯽاش ﺑﺎ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎدهی »ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح« ،و ﺗﻌﺎرض ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪی
ﺳﺎل  ۱۳۵۴ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
ﺑـﺎ ﺷـﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻣـﺎدهی »ﻗـﺎﻧﻮن اﺻﻼح «.ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫـﺎی ﺳﺎزﻣـﺎن ﺣﻔـﺎﻇﺖ
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،ﺑﻪرﻏﻢ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﺘﺰﻟﺰﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺪﻧﻪی دوﻟﺘﯽ
ﺑﺮای ﺻﯿﺎﻧﺖ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ دارد ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدن و ﻇﻬﻮر آﺛﺎر ﻣﺨﺮب زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ
ﻣﺘﻌﺎﻗﺐاش اﺳﺖ .ﻣﻨﻄﻖ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ
اﻗﺘﺼﺎدی وزارت ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت در ﺗﺰاﺣﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻟﺠﺎمﮔﺴﯿﺨﺘﻪی وزارتﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ راه و ﺗﺮاﺑﺮی
و ﻧﯿـﺮو و ﻧﻔـﺖ و ﺟﻬـﺎد ﮐﺸـﺎورزی و ﻣﺨـﺎﺑﺮات و ﺳـﺎﯾﺮ دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﺑﻬﺮهﺑﺮدار از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻧﯿﺰ در ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ.
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای در ﺑﺪﻧﻪی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ
ﻋﺪم ﺗﻮازن ﻗﻮا ﻣﯿﺎن ﻣﻨﻄﻖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺘﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﯾﺎن ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺎ ﻗﻮﺗﯽ ﻫﺮ
ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﻧﺎﯾﺐرﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی و آب
و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ» ،وﻇﯿﻔﻪی دوﻟﺖ ،ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺎزار ارز ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ،ﻣﺴﮑﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪی اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪفﮔﺬاری و روﯾﮑﺮد ،اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﺨﺴﺖ
در ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎزﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ـﺮار
ـﺪی ﻗـ
ـﻮﯾﺖ ﺑﻌـ
ـﯽ را در اوﻟـ
ـﺎﺑﻊ ﻣﺤﯿﻄـ
ـﺎﻇﺖ از ﻣﻨـ
ـﺎﺣﺚ ﺣﻔـ
ـﻪ ﻣﺒـ
ﮐـ
ﻣﯽدﻫﺪ (۳۱)«.آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺎم اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮازﻧﻪی ﻗﺪرت ﺑﻪ
ـﺘﮕﺎهﻫﺎی
ـﻊ دﺳـ
ـﻪ ﻧﻔـ
ـﺖ و ﺑـ
ـﺪه از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴـ
ـﺘﮕﺎه ﺣﻔﺎﻇﺖﮐﻨﻨـ
ـﺎن دﺳـ
زﯾـ
ﺑﻬﺮهﺑﺮدار از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮده
اﺳﺖ از »ﻃﺮح ادﻏﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﯿﻌﯽ]ﮐﺬا[« ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی  ۶۴ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۸
دیﻣﺎه  ۱۳۹۲اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده واﺣﺪهی اﯾﻦ ﻃﺮح» ،ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ]ﮐﺬا[ ادﻏﺎم«
ﻣﯽﺷﻮد و »زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪی وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد« و »ﮐﻠﯿﻪی

وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات و اﻣﺎﮐﻦ و اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ]ﮐﺬا[ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد (۳۲)«.در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮﺣﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺑﻬﺮهﺑﺮداریﮐﻨﻨﺪه از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ از ﭼﻨﺪ
ﻣﺠﺮا ﺑﻪﺷﺪت ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد :اول ،ﺧﺼﻠﺖ ﻓﺮاﺑﺨﺸﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ؛
دوم ،ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺑﻬﺮهﺑﺮدار ﯾﻌﻨﯽ وزارت
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺗﻨﺰل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؛ ﺳﻮم ،ازآنﺟﺎﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﯾﮏ
وزارتﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﻠﯿﺖ وزارت
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮان ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ وزارتﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺑﻬﺮهﺑﺮدار از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ را ﻧﯿﺰ از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ (۳۳).ﺑﺎ ادﻏﺎم ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎوﻧﺖﻫﺎی وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در واﻗﻊ
ﻧﺮخ ﺗﺨﻄﯽ از ﻣﻨﻄﻖ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ
اﺳﺘﻌﺪاد رﺷﺪ ﺗﺼﺎﻋﺪی ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﻣﺸﺎور رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در اﻣﻮر ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ» ،ﻣﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ
را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ … ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن را ادﻏﺎم ﮐﻨﯿﺪ(۳۴)«.
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ (۳۵).اﻣﺎ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣﻔﺎﻇﺖزﯾﺴﺖ» ،ﻃﺮح ادﻏﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در ﺣﺎل ﻃﯽ ﮐﺮدن
روال ﻋﺎدی ﺧﻮد در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ(۳۶)«.
ﻣﺆﺧﺮه
ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻓﺰاﯾﻨﺪهی
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﭼﻪﺑﺴﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽاش ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪی ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی
وﯾﺮاﻧﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﻫﻤﻪی ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر درﺑﺮدارد .ﺗﺸﺒﺚ ﺑﻪ آن اﻧﻮاﻋﯽ از ﺷﯿﻮهﻫﺎی
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻀﺎد ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ
ﯾﮕﺎﻧﻪ راهﺣﻞ ﭼﻪﺑﺴﺎ ﺣﺘﯽ دﯾﺮﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺤﺮان وﯾﺮاﻧﮕﺮی
اﺳﺖ .اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و
ﻏﯿﺮاﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﻓﺮاوان ﻣﯽﮔﺬارد .اﯾﻦ اﺻﻞ اﻣﺎ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی
اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻗﺮار دارد .ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﺮای
ﺑﺮونرﻓﺖ از ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻌﻄﻮف اﺳﺖ .ﻓﻌﺎﻻن
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﻘﻂ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﻬﯿﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﭼﺸﻢاﻧــﺪاز ﺳــﻮدآوری داﺷﺘــﻪ ﺑﺎﺷﻨــﺪ .ﯾﮑــﯽ از ﺷﺮطﻫــﺎی ﺳــﻮدآوری
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﻬﻞ و ارزان ﺑﻪ

ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .روﯾﮑﺮد دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ
ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﻃﯽ ﻗﺮار دارد .دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﺮای
راهاﻧﺪازی ﭼﺮخ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮﯾﺶ در ﺣﺎل ﻧﺎﺑﻮدﺳﺎزی
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻣﯿﺎنﻣﺪت و درازﻣﺪت اﺳﺖ :ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی
اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻧﻪ راهﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺮان ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از
ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﺎرﻧﻤﺎی نقد اقتصاد سیاسی
______________________________________________________________
______________________
ﭘﯽﻧﻮﯾﺲﻫﺎ
)» (۱ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﻬﻢ ﺣﻮزهی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در ﺳﺎل  «،۹۲ﺗﺎرﻧﻤﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،اول ﻓﺮوردﯾﻦ .۱۳۹۳
) (۲ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ و آﺑﺨﯿﺰداری ﮐﺸﻮر ،دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
ﺑﻮدﺟﻪ.
) (۳ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺆﻣﻨﯽ» ،ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﻌﺎد ﻣﮑﺎﻧﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی
اراﺿﯽ در ﺣﻮاﺷﯽ ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان «،ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ،
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﺆﺳﺴﻪی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آب و ﺧﺎک،
ﻧﺸﺮﯾﻪی ﺷﻤﺎرهی  ،۱۲۲۸ﺳﺎل .۱۳۸۴
) (۴ﻣﺤﻤﺪ دروﯾﺶ» ،ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎک در اﯾﺮان ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟«
ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﻣﻬﺎر ﺑﯿﺎﺑﺎنزاﯾﯽ ،ﺷﺸﻢ دی ۱۳۹۱
)» (۵ﺳﻮم ﻣﺎرس روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﯿﺎت وﺣﺶ «،ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ از
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ۲۹ ،ﺑﻬﻤﻦ .۱۳۹۲
) ۲۰» (۶اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر درﮔﯿﺮ آﻟﻮدﮔﯽ رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ «،ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ۲۰ ،ﻣﻬﺮ .۱۳۹۲
)» (۷ﺑﯿﺎﺑﺎن ،ﺗﻬﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد«،
اﯾﺴﻨﺎ ۱۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ .۱۳۹۲
) (۸وزارت ﻧﯿﺮو» ،ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﺎﮔﺮﻫﺎی ﺑﺨﺶ آب «،ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ اردﯾﺒﻬﺸﺖ .۱۳۹۲
)» (۹ﺑﺤﺮان ﮐﻢآﺑﯽ در  ۱۱اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر /ﻣﺘﻮﺳﻂ آﺑﺪﻫﯽ ﭼﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏﺳﻮم
رﺳﯿﺪ «،ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ۵ ،ﻓﺮوردﯾﻦ .۱۳۹۳

)(۱۰آﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮐﺸﺎورزی ﺳﺎل  ) ۱۳۹۰ﺗﻬﺮان :وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت،
 .(۱۳۹۲ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺎرﻫﺎی دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪی ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و
ﻣﺮاﺗﻊ و آﺑﺨﯿﺰداری ﮐﺸﻮر.
)(۱۱ﺳﻌﺪاﻟﻠﻪ وﻻﯾﺘﯽ و ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﮐﺪﯾﻮر» ،ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و
ﻣﺮاﺗﻊ اﯾﺮان و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن «،ﻣﺠﻠﻪی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺎﺣﯿﻪای،
ﺷﻤﺎرهی  ،۷ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ،۱۳۸۵ص .۵۵
)(۱۲ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻری ۱۱ ،آذر .۱۳۸۶
)(۱۳ﺟﺎم ﺟﻢ ۳۱ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ .۱۳۸۹
)(۱۴دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ» ،اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ درﺑﺎرهی ﻃﺮح ﻧﺠﺎت
درﯾﺎﭼﻪﻫﺎ و ﺗﺎﻻبﻫﺎی ﮐﺸﻮر «،ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ،
 ،۱۳۹۱ص .۴
) (۱۵ﺟﺎم ﺟﻢ ۳۱ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ .۱۳۸۹
) (۱۶دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ» ،ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻇﺮوف ﯾﮏﺑﺎر ﻣﺼﺮف و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن «،ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ،
اﺳﻔﻨﺪ  ،۱۳۹۲ص .۱۳
)(۱۷دﻓﺘﺮ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت

»ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪی

زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ،

ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ

)«،(۱۳

ﻣﺮﮐﺰ

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،۱۳۹۰ ،ص .۸
)»(۱۸ﺳﻪ

ﺑﺮاﺑﺮ

ﻇﺮﻓﯿﺖ

ﻣﻨﺎﺑﻊ

از

ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ

ﺑﻬﺮهﺑﺮداری

ﮐﺮدهاﯾﻢ«،

اﯾﻠﻨﺎ ۲۴ ،ﺑﻬﻤﻦ .۱۳۹۲
)(۱۹
.۱۳۹۲

ﭘﺎﯾﮕﺎه

اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ

دوﻟﺖ،

ﮐﺪ

ﺧﺒﺮ،۲۳۶۷۹۱:

ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ

اﺳﻔﻨﺪ

)»(۲۰ﻗﺎﻧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ «،روزﻧﺎﻣﻪی
رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺳﺎل ﺷﺼﺖوﺷﺸﻢ ،ﺷﻤﺎرهی  ،۱۹۰۶۷ﺑﯿﺴﺖوﺷﺸﻢ ﻣﺮداد .۱۳۸۹
)(۲۱ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ دوﻟﺖ ،ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ،۲۳۰۹۷۶:دوم ﻣﻬﺮ .۱۳۹۲
)(۲۲دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ» ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻻﯾﺤﻪی ﺑﻮدﺟﻪی ﺳﺎل  ۱۳۹۳ﮐﻞ
ﮐﺸﻮر :ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ «،ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ،
.۱۳۹۲

)»(۲۳ﻃﺮح ﻧﺤﻮهی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻏﯿﺮﻧﻘﺪی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﭘﺮوزهﻫﺎی
ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و آب و ﻓﺎﺿﻼب «،دورهی ﻧﻬﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ،
ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎرهی ﺛﺒﺖ  ،۳۷۹ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼم وﺻﻮل ۳۰ ،ﻣﻬﺮ .۱۳۹۲
)(۲۴دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ» ،اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ درﺑﺎرهی
ﻃﺮح ﻧﺤﻮهی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻏﯿﺮﻧﻘﺪی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ
ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و آب و ﻓﺎﺿﻼب «،ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،آذر
.۱۳۹۲
)»(۲۵ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺪن «،روزﻧﺎﻣﻪی رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺳﺎل ﺷﺼﺖوﻫﻔﺘﻢ،
ﺷﻤﺎرهی  ،۱۹۴۵۰ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ آذر .۱۳۹۰
)»(۲۶آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪی ارزﯾﺎﺑﯽ آﺛﺎر زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻃﺮحﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ «،ﻣﺼﻮﺑﻪی ﻫﯿﺄت دوﻟﺖ ،ﺷﻤﺎرهی اﺑﻼﻏﯿﻪ:
/۲۱۴۲۸۷ت۴۵۸۸۰ﻫـ ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۳ﺑﻬﻤﻦ .۱۳۹۰
)(۲۷دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺮژی و ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن» ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن در
ﺑ ُﻌﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﺑﺨﺶ اول :ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن«،
ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،۱۳۹۱ ،ص .۵
) (۲۸دﻓﺘـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧـﺮژی و ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن» ،ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﺑـﻪ وﺿﻌﯿـﺖ
اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آن در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن «،ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۹۲ ،
)»(۲۹ﭼﺎﻟﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ «،ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪی
رﻓﺎه ،دورهی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺷﻤﺎرهی ﺳﻮم ۱۹ ،ﺑﻬﻤﻦ  ،۱۳۹۲ص .۱۴
)»(۳۰آﺛﺎر

زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ

ﻣﻌﺪن:

ﻣﻌﺪن

و

ﺿﺮورت

ﺗﻮﺟﻪ

ﺑﻪ

آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی

زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ «،ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪی رﻓﺎه ،دورهی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺷﻤﺎرهی ﺳﻮم ۱۹ ،ﺑﻬﻤﻦ
 ،۱۳۹۲ص .۱۶
)»(۳۱دو ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺑﺮای ادﻏﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ در دﺳﺘﻮر
ﮐﺎر ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ «،ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان )اﯾﺎﻧﺎ( ۲۴ ،اﺳﻔﻨﺪ .۱۳۹۲
)»(۳۲ﻃﺮح ادﻏﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ«،
دورهی ﻧﻬﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎرهی ﺛﺒﺖ  ،۴۲۸ﺗﺎرﯾﺦ
اﻋﻼم وﺻﻮل ۱۸ ،ﺑﻬﻤﻦ .۱۳۹۲
)(۳۳دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ» ،اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ درﺑﺎرهی ﻃﺮح
ـﻊ و
ـﺎ و ﻣﺮاﺗـ
ـﺎن ﺟﻨﮕﻞﻫـ
ـﺖ و ﺳﺎزﻣـ
ـﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴـ
ـﺎن ﺣﻔـ
ـﺎم ﺳﺎزﻣـ
ادﻏـ

آﺑﺨﯿﺰداری ﮐﺸﻮر «،ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۹۲ ،
)»(۳۴ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ادﻏﺎم ﮐﻨﯿﺪ«،
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺳﻼم ﻧﻮ ۵ ،اﺳﻔﻨﺪ .۱۳۹۲
)(۳۵روزﻧﺎﻣﻪی اﯾﺮان ۷ ،اﺳﻔﻨﺪ .۱۳۹۲
) ۱۵»(۳۶اﻣﻀﺎ از ﻃﺮح ادﻏﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪ «،ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی دﯾﺪهﺑﺎن ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﺣﯿﺎت وﺣﺶ اﯾﺮان ۷ ،اﺳﻔﻨﺪ
.۱۳۹۲

ـﺎ
ـﻞ؟ ﺑـ
ـﺪام راه ﺣـ
ـﻮپ  : ۲۱ﮐـ
ﮐـ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﯽ؟
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺎﺳﻤﻰ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺶ ازﯾﮏ ﺻﺪ وﭘﻨﺠﺎه ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ،ﺑﯿﺶ از ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از
وزرای دوﻟﺖ ﻫﺎ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ اداری ،ﺧﺒﺮﮔﺎن رﺳﻤﯽ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ
دوﻟﺘﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت دوﻫﻔﺘﻪ در ﭘﺎرﯾﺲ ﮔﺮد ﻫﻢ
آﻣﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ را ،ﮐﻪ در اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺎزﻫﺎی
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ) (GHGﻣﺴﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ اﺗﻤﺴﻔﺮ زﻣﯿﻦ و ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﻬﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار در ﮔﺮم ﺷﺪن ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،ﺗﻘﻠﯿﻞ دﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺿﺮوری و ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺴﻞ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺪون ﮐﻮﭼﮏ
ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪی وﻇﯿﻔﻪ ای ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻣﺬاﮐﺮه ﺟﺪی ﻫﺪف ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻦ و ﻣﺸﺨﺺ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت و وﺳﺎﺋﻞ
اﺟﺮاﺋﯽ ﺷﻮق و ﺑﺎور و اﺣﺴﺎس ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻦ ار ﺧﻮدم ﺳﻮال
ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﺪﮔﺎن و اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان،
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان و ﻓﻘﺮا ،ﭼﭙﺎول ﺷﺪﮔﺎن و ﻏﺎرﺗﮕﺮان ،ﮐﻮدﺗﺎ ﭼﯿﺎن و ﻣﺮدﻣﺎن
زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺟﻨﮓ زده ﻫﺪف و ﺷﻮق و ﺑﺎور و اﺣﺴﺎس
ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮاﺑﺮ وﻣﺸﺘﺮک داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان
اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ اﺳﺘﺪﻻل و ﻣﻨﻄﻖ و ﺑﺎور ﺑﻮروﮐﺮاﺗﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺎ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﺑﺎ وزرا و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮ
رﺳﻤﯽ ﺧﻮاﻧﺎﺋﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻣﺴﺨﺮه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﻤﻪ
اﯾﻦ ﺟﻤﻊ را در ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ درﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ “ﺑﻪ اﯾﻦ” ﻧﺘﯿﺤﻪ ﺑﺮﺳﯿﺪ! ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ
دور از واﻗﻌﯿﺖ و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺠﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ و ﮐﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ
ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﻣﻠﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﯾﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎر ﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم ﺑﺸﺮﯾﺖ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻣﺜﺒﺖ دﻫﺪ .اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﻮه ﺑﺰرگ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ زاﺋﯿﺪ؟
آﯾﺎ اﺛﺮات آن در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﻫﺎی
آﯾﻨﺪه ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و از ﮔﺮﻣﺎی زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺎﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﻢ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺎزه ﺋﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻫﺎ و
ﭼﭙﺎول ﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﻫﺎ را ﺑﻮاﻗﻊ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﺑﻌﻬﺪه
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺨﺎرج ﺑﻌﺪ از ﺿﺮب و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻫﺎ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﭘﻮﻟﻰ
و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻰ ﺑﺎز ﺑﻪ ﮔﺮده ﻣﺮدم ﻋﺎدى ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺎﻛﻦ ﻛﺸﻮر
ﻫﺎى در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و ﻓﻘﯿﺮ ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد؟ ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را ﻧﻔﺘﺨﻮاران و ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻘﺼﺮ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؟
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻃﺮﻓﺪاران واﻗﻌﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﯾﻦ اﻗﺪام را ﮔﺎﻣﯽ ﻣﺜﺒﺖ
ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ درﺟﻬﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
آن ﺑﺎور ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻓﺮاﻧﮏ ﺑﺎرات ،ﺷﺎﯾﺎن
ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ” :ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺑﺤﺮان و اﺳﺘﻔﺎده
از ﺗﺮس ﻣﺮدم ،ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺮﺣﺎل ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ
ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر آﺷﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن
ﺣﺮﯾـﻢ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ،ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﺑـﺮ ﺟﻨﺒـﺶ ﺑـﺮای ﻣـﺮدم ،و ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ورود
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ،ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ آﺷﻨﺎﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼ
ﮐﻼﺳﯿﮏ اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻧﺸﺴﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ در ﭘﺎرﯾﺲ ﻋﺮﯾﺎن
ﻣﯿﺸﻮد در واﻗﻊ اﻓﺸﺎء اﯾﻦ ذﻫﻨﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺤﺮان ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﺸﻮد
و ﯾﺎ ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺤﺮان ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﺑﻪ
ﺑﺤﺚ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه از ﺳﻮی ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻣﻮرد درﻣﺎن ﻗﺮار
ﻧﮕﺮﻓﺖ .آﻧﻬﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﺷﮕﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻧﻤﯿﺪﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد دوﮔﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﮕﺬارد .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﻨﯿﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺮ ﮐﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺟﺰ

اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺸﺮ ،و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﯿﺎت ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ .ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاوان
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺮرات ﺟﺪی ای ﺑﺮای آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﻪ آن ﻣﻠﺰم ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺎ در واﻗﻊ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدﯾﻢ .ﭘﯿﻤﺎن ﮐﯿﻮﺗﻮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ اﻟﺰام آور ﺑﻮد ،وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﻣﺎ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ
داوﻃﻠﺒﯽ ،ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎ و ﻏﯿﺮﻣﻘﺮراﺗﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ”.
دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮر ﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮ ﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ در آن ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ.
در ﻣﻮرد ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻧﻔﺖ ﺧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﯿﺪن اﯾﻦ
ﻣﺬاﮐﺮات و اﺟﺮای ﻣﻔﺎد ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه آن ﺻﺪاﻗﺖ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ .ﻏﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻗﺪرت ﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ
اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎ ﻫﺎ و ﺟﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ روی ﮐﺎر آﻣﺪه اﻧﺪ و اﻣﺮوز
ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ در ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﮐﻼن ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک دارﻧﺪ .ﭘﺲ
ﺗﻌﻬﺪاﺗﺸﺎن ﻣﺤﺪود و ﺳﻤﺒﻮﻟﯿﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺮان ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه و ﻓﻘﯿﺮ ﮐﻪ ﻛﻪ زﯾﺮ ﯾﻮغ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داران ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻣﺮدﻣﺸﺎن از زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ
اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻰ از
آﻧﺎن در ﺧﻼل اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎ ﻋﻠﻨﺎ ﻋﺠﺰ ﺧﻮد را از ﻫﺮ اﻗﺪام ﻣﺴﺘﻘﻠﻰ در
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﯿﺎن ﻛﺮده اﻧﺪ .اﯾﻨﺎن در ﻋﻤﻞ ﻧﻘﺸﯽ در ﻣﺬاﮐﺮات ﻏﯿﺮ از
اﻧﺠﺎم ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻧﺪارﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻓﻘﺮ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای
ﺑﯿﺪاد ﻣﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .

ﮐﻨﺪ

ﮐﻪ

دوﻟﺖ

ﻫﺎﯾﺸﺎن

اﻣﺎ ﮐﻮچ ﻣﺮدم ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی
آﯾﻨﺪه ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻧﻈﻢ ﻧﺎ
اﻧﺪازد و از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺧﻮاب
ﺣﺮام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

از

اﻣﮑﺎﻧﺎت

ﻣﺎﻟﯽ

ﻻزم

ﺑﺮﺧﻮردار

ﻫﺎ ﮐﻪ در ﺷﺮاﺋﻄﯽ ﺑﺪ ﺗﺮ از ﺑﺮده داری
ﻣﺮﻓﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در
ﻣﺘﻌﺎدل ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺟﺪی ﻣﯽ
ﺧﻮش را ﺑﺮ ﺳﺰار ﻫﺎی ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ

در اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻮﺳﺴﺎت
ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .در واﻗﻊ
اﯾﻦ دﺳﺘﻪ آﺧﺮ ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ و ﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺷﺮاﺋﻂ

اﺳﻔﻨﺎک اﻧﺪ و ﺑﺎ ﭼﭙﺎول ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،ﺑﯿﺶ از دو ﻗﺮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺪ دی اﮐﺴﯿﺪ ﻛﺮﺑﻦ زﻣﯿﻦ را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭼﭙﺎول رﻓﺘﻪ ،ﺟﻬﺎن را ﺑﺴﺎزﻧﺪ .آﯾﺎ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ
در ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ آﻧﺎن ﺷﮏ ﮐﺮد؟
ﺳﻪ ﮐﺸﻮرﻣﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻟﻮدﮔﯽ درﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﭼﯿﻦ،
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ آﻟﻮدﮔﯽ اداﻣﻪ
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی
ﻏﻠﻂ و ﻣﺨﺮب ﺟﻤﻬﻮری اﺳﺘﺒﺪای اﺳﻼﻣﯽ در ردﯾﻒ دﻫﻢ اﯾﻦ ﮔﻨﺎﻫﻜﺎران ﻗﺮار
دارد.
اﻣﺮوز ﻗﺪرت ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺟﻬﺎن ﯾﻌﻨﻰ ﺟﻨﮓ آﻓﺮﯾﻨﺎن و وﯾﺮاﻧﮕﺮان و
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﭘﺲ از وﯾﺮاﻧﻰ ،ﮔﻮﺋﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ واﻗﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
زﻣﯿﻦ را از اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮق ﻧﻈﻢ ﻃﺒﯿﻌﺖ را دﮔﺮﮔﻮن
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ .ﻫﺪﻓﺸﺎن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﺳﻬﻤﯽ در ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ”ﮔﺎز ﻫﺎى ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اى” ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﺟﻬﺎن
دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮیﻫﺎ زﯾﺮﮐﺎﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی ﺧﺸﻮﻧﺖ
آﻣﯿﺰ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺟﺎزه
ﻣﯽ داد ﮐﻪ ﺟﻬﺎن از ﮔﺴﺘﺮش زﯾﺎن آور ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﺼﻮن
ﺑﻤﺎﻧﺪ؛ اﮔﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در دام واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﻐﻠﺘﻨﺪ و
ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﺟﻬﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ؛ اﮔﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﺷﺎن ﺑﻪ
ﭼﭙﺎول ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﻤﯽ رﻓﺖ؛ اﮔﺮﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺑﺮآﻧﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ؛ اﻣﺮوز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎز ﮐﺮﺑﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﯽ
ﺑﻮد ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻨﻮدﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺧﺮاﺑﮑﺎرﯾﻬﺎی ﺟﻬﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺰاﯾﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﺻﻠﯽ ﻣﻮادﯾﮑﻪ ﺑﺮای
زﻣﯿﻦ ﻣﻀﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ اﺻﻞ ﮐﻪ” اﻏﻠﺐ
ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﯾﺎ زﻣﺎن ﮐﺎراﯾﯽ دارﻧﺪ در ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن
دﯾﮕﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ”ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺮدن اﻗﺘﺼﺎد ،ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪات
ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﯿﺰ ،ﮐﺜﯿﻒ ،زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ و واﻣﺎﻧﺪه ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ و ﻏﺎرت ﺷﺪه ﺟﻬﺎن اﻧﺘﻘﺎل داده اﻧﺪ .ﺟﻬﺎن
ﺧﯿﻠﯽ دﯾﺮ ،اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻣﺮوز ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻣﻨﻔﯽ اﻗﻠﯿﻤﯽ دور ازدﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻄﻮر
ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ

روﻧﺪ ﮔﺴﺘﺮش زﯾﺎن وارد ﺷﺪه ﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی دراﯾﻦ ﺧﺮاﺑﮑﺎری دارﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻌﻬﺪه
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﯾﺠﺎد ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺗﺎزه ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﻮﺟﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ  .ﺑﺎﯾﺪ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ
اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت دام ﺗﺎزه ای ﺑﺮای ﭼﭙﺎول ﻣﺮدﻣﺎن ﻓﻘﯿﺮو زﺣﻤﺘﮑﺶ ﮐﺮه
ﺧﺎﮐﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 ١٠دﺳﺎﻣﺒﺮ  ٢٠١٥ﭘﺎرﯾﺲ

