
  

 بحران ومبارزه اکولوژيکی واجتماعی در ايران

 

 جالل ايجادی

تخريب وويرانگری جنگل، درياچه، رود . اقتصادی و اجتماعی جدا نيستبحران اکولوژيکی و محيط زيستی از بحران 
هنگاميکه . خانه، تاالب،هوا، آب وخاک بناگزير نتايج منفی وگرانبار خودرا در زمينه های گوناگون بوجود مياورد

ادل طبيعت وانسان، نه طرفداران سياست اکولوژيکی از منابع طبيعی دفاع ميکنند، آنان با درک بازو گسترده، نه تنها به تع
تنها به سالمتی انسان وهماهنگی با کيفيت زيستنگاهی توجه دارند، بلکه بعالوه ميدانند که ويرانی بافت طبيعی و ميراث 
طبيعت منجربه مشکالت اقتصادی واجتماعی گشته وبيعدالتی و بيکاری وبی خانمانی وبيماری وافسردگی روحی را افزايش 

  .ميدهد

زيست محيطی در ايران بيسابقه است واين امر که ناشی از سياست های ناهنجار حکومتی وفعاليت های ويرانگری های 
نمونه ای از ويرانگری . اقتصادی وصنعتی موجود ميباشد، بنوبه خود اثرات مخرب وکوبنده را بر جامعه وارد مياورد

ر طول زاينده رود خشک شد، ماهيانش نابود  کيلومت350بخش بزرگی از . زيست محيطی در ايران وضع زاينده رود است
اين . شدند، آبهايش پاهای سی وسه پل را ديگر نوازش نميکنند و تاالب گاوخونی بطور قطعی آخرين نفس هايش را ميکشد

فاجعه زيست محيطی زاينده رود بدنبال خود بحران های تازه ای را دامن زده ودر جامعه اعتراضات و ناخشنوديهای جديد 
در بستر اين بحران اکولوژيکی، بخشی از کشاورزان ازخانه وکاشانه رانده شده اند و بسرعت .  را بوجود آورده استمردم

مبارزه اکولوژيکی برای عدالت : ما در دوران جديدی از مبارزه در ايران مواجه هستيم. بيکاری افزايش يافته است
  .اجتماعی ومحيط زيست سالم

  نگاهی به بحران اکولوژيکی

، 1387 رود به عنوان بزرگترين رودخانه مرکز ايران و تنها منبع آبی فالت مرکزی از سال  خشک شدن تدريجی زاينده
  قطع جريان آب از شهر اصفهان به. های مهمی در کناره اين رودخانه راافزايش داد ويرانی بيشه ها و پوشش گياهی بخش

بيشماری بر جای گذاشت و محيط زيست را برای انسانها وحيات گياهان ها ی  سوی شرق استان تا تاالب گاوخونی، آلودگی
 رود وعالوه بر استفاده کالن آب توسط  در اين سالهاعالوه بر خشکسالی تدريجی زاينده. و جانوران جانکاه نموده است

عتی به شرق اين های نفتی و فاضالب شهری وصن صنايع مانند ذوب آهن وفوالد مبارکه وويالهای بزرگ، ورود آلودگی
شرکت خطوط لوله " اينچی نفت خام 32بعنوان نمونه دوسال پيش شکاف خط لوله . رودخانه نيزبمرور افزايش يافته است

ها، باغات،  ها، کوه ها، خاک ، منجربه آن شد تا تمام اطراف مسير خط از جمله جنگل"ومخابرات نفت منطقه اصفهان
چهار ميليون ليتر نفت وارد .  رود دچار آلودگی نفتی شود و آب رودخانه زايندهدرختان، چاه ها، يکصد وپنجاه روستا 

برای اين آماربه .( ميليارد تومان خسارت فقط به منابع آبی استان وارد نمود13رودخانه و محيط اطراف آن گشت و بيش از 
  ).چهارمنبع در پاورقی رجوع شود

ناپذيری به اکوسيستم رود خانه  ای نفتی و صنعتی نه تنها صدمات جبرانه خشکی بخش بسيار مهمی از زاينده رود وآلودگی
بايد اضافه نمود . های گوارشی و پوستی شده است  رود وارد کرده، بلکه سبب شيوع بيماری های زاينده و حيات انواع ماهی

 های اقليمی، بسياری از با خرابی اکوسيستم منطقه وافزايش سيل جديدی از گردوغبارها ی مرآز ايران و سايرآلودگی
چندی پيش رئيس شورای شهر اصفهان مطرح نمود که بدنبال . شهروندان دستخوش ناراحتی و فشار های روانی شده اند

 هزار کشاورز از شرق استان به شهر اصفهان مهاجرت ٣٠٠بحران زاينده رود وضربه خوردن فعاليت کشاورزی بيش از 
قطع آب، آبياری کشت ها رامختل کرده و کشاورزانی که .  خراب اقتصادی نجات دهندنموده تا بتوانند خودرا از وضعيت

رکود فعاليت اقتصادکشاورزی واجتماعی وتشديد . فعاليت اشان بآن وابسته بوده نتوانسته دوام بياورند و ورشکست شده اند
با کم شدن . زيست محيطی شده استعوامل نامساعد منجربه کاهش پنجاه درصد آمار گردشگران و خسارات جبران ناپذير



گردشگران رونق فعاليت ها بهم خورده وتوليدکنندگان صنايع دستی اصفهان نيز به اين سبب با مشکل بسيار حادی روبرو 
  .گشته اند

 

درختان سوخته: های ميوه در ارديبهشت ماه باغ
  

رسانی کشاورزی با ميلياردها تومان هزينه به زباله های آب کانال
دانی تبديل شده

  

عامل اکولوژيکی خشکی زاينده رود که محصول مديريت نادرست است، بطورمستقيم ورشکستگی کشاورزان استان 
تکنوکرات ها نه به قوانين طبيعت وزيست محيطی توجه دارند ونه به پيامدهای ناگوار اجتماعی و . اصفهان رابوجود آورد

از مردم با محيط زيست و مسير رودخانه ووجود آب گره زندگی و شغل وحرفه بسياری . اقتصادی کشاورزان دقت ميکنند
. بعالوه آب زاينده رود از ديرباز متکی بر سياست توزيع آب ميان کشاورزان وحق آنان استوار بوده است. خورده است

ر اين بحران د. تاريخ اين پديده اجتماعی وفعاليت کشاورزان و سهم اشان از آب زاينده رود رابطه ارگانيک باهم دارند
بخش هائی از گفتگو با رئيس انجمن حمايت از کشاورزان . محيط زيست به بحران در زندگی مردم منجرگشته است

  :اصفهان اين رابطه حياتی را نشان ميدهد

قانون توزيع عادالنه آب مصوب : "در مصاحبه با خبرگزاری مهر رئيس انجمن حمايت از کشاورزان اصفهان ميگويد
 و با جزئيات موارد را تعيين تکليف کرده ولی ضعف شديد در اجرای اين قانون توسط آب منطقه مجلس به طور مشخص

وی می افزايد که از دوران اردشيربابکان که . استان اصفهان زاينده رود را خشک و کشاورزان را ورشکسته کرده است
ار تقسيم و برای آنها حق ايجاد شده و اين آب نزديک به دو هزار سال است آب طبيعی زاينده رود ميان کشاورزان حق آبه د

 به زاينده ١٣٣٢متعلق به حقابه داران زاينده رود است که البته پس از الحاق آب تونل اول کوهرنگ که در مهرماه سال 
 سهم زاينده رود طی قبضهای کوهرنگی توسط دولت دريافت شد ٣٣رود انجام گرفت، هزينه های حفر آن از حق آبه داران 

  )منبع در پاورقی."(که بر اساس مدارک موجود آب اين تونل نيز متعلق به حق آبه داران است

 ميليون ٣٧٠ ميليون متر مکعب آب تونل اول کوهرنگ و ١٨٠برخالف سنت تاريخی وشيوه رايج، در واقع يک ميليارد و
به آب مصرفی شهرداری ها اين آب يا . متر مکعب تونل دوم کوهرنگ توسط دولت ووزارت نيرو تصرف شده است

وصنايع و خدمات وويالهای خصوصی تبديل شده ويا بابرداشتهای غيرقانونی آب توسط کشاورزان باال دست رودخانه 
باين ترتيب تمام بخش شرقی زاينده رود . زاينده رود، چه قبل سد و چه بعد از سد زاينده رود، مورد استفاده قرارميگيرد

درواقع کشاورزان زيادی که دارای حق آبه . ان اين منطقه پهناور به ورشکستگی افتاده اندازآب محروم شده و کشاورز
  .هستند با اين تقسيم ناعادالنه واين برداشتهای نامناسب وغيرقانونی از حقوق خود محروم شده اند

ه صراحت اشاره کرده است قانون توزيع عادالنه آب ب: "رئيس انجمن حمايت از کشاورزان درادامه گفتارش يادآوری ميکند
که هيچ کس حق ندارد در حريم رودخانه ها دخل و تصرف و يا مانعی در مسير آن ايجاد کند و هر باال دستی مسئول 

جای تعجب است چرا مسئوالن آب منطقه ای استان . خساراتی است که از عمل غير متعارف او به پايين دستی وارد می آيد
اينده رود هستند بجای اينکه بايد به جديت در حفظ و نگهداری حريم رودخانه بکوشند در شهر اصفهان که متولی رودخانه ز

اصفهان و شهرستانهايی که در مسير زاينده رود است اختيار دار نيست و برعکس شهردارها و صنايع، کشاورزان باال 
 وظيفه خود قصور و ديگران بايد آب را به نفع دست رودخانه اختيار دار هستند، چه اتفاقی افتاده که مسئوالن آب منطقه از

  ."خود مديريت و در آن دخل و تصرف کنند، در صورتيکه قانون چيز ديگری می گويد

اين گفته ها بروشنی نشان ميدهد که مقامات دولتی ايران ومديران اداری از قانون توزيع آب عدول کرده و خود منشا بحران 
واست سودجويان در تقسيم آب مداخله کرده وبا رشوه خواری وباندبازی اوضاع را پريشان اينان با حمايت از خ. بوده اند



توزيع آب تعادل و هماهنگی ميطلبد وبعالوه تمام کشاورزان مسير رودخانه بايد امکان بهربرداری داشته باشند، . نموده اند
  .سيستم مديريت دولتی استمسئول حذف آب کشاورزان . حال آنکه در بخش شرقی استان آب قطع شده است

 درصد کشاورزان اصفهان درآمدشان به صفر کاهش يافته ٩۵با نبودن آب در زاينده رود بيش از : "رئيس انجمن می افزايد
و اين به معنی بی پولی، بدبختی، ورشکستگی، فروش حيوانات اهلی، فروش لوازم منزل، فروش جهيزيه دخترهايشان، 

اب دستشان، عقب افتادن ازدواج ها و باال رفتن سن ازدواج، مهاجرت به کالنشهرها، فروش ادوات کشاورزی و اسب
بی "بعالوه اواز." را در پيش داشته است... بزهکاری و لغزشهای اجتماعی ، سکته های نابهنگام بر اثر فشار بدهکاری و 

رق کشاورزی و گرانی سوخت و نبودن آبی و توزيع ناعادالنه آب و هزينه های سرسام آور حمل و نقل و تعرفه قبوض ب
اين "نام برد و افزود " علوفه برای دام ها، خريد شير زير قيمت توليد به عنوان دغدغه های اصلی کشاورزان منطقه

کشاورزان با تمام اين مشکالت برای دوری از تنش صبر پيشه کرده اند ، در صورتی که بيشترين شهدا، جانبازان و 
 درصدشان به پای صندوق های رأی رفتند و به وظيفه خود ٩۵اورزان و روستائيان بوده و بيش از مفقودين از همين کش

  ) خبرگزاری مهر١٣٩٠/٠١/٢٩. " ( عمل کرده اند

اين گفتار ساده ودردناک بروشنی نشان ميدهد که چگونه خطای بزرگ در مديريت آب به فقر وبيچارگی مردم تبديل شده و 
اقدام و سياست دولتی مردم تهيدست را بی چيز کرده و آنها را بطور . خوش گسسيختگی مينمايدمناسبات اجتماعی رادست

کسانی که به نظام توهم داشته ودر حمايت آن کوشا بودند، امروز . قطع از مدار اقتصادی و اجتماعی به بيرون پرتاب ميکند
وبی اعتنائی بوروکراسی اداری مذهبی حاکم به در روند انباشت سرمايه و تحکيم قطب ثروت، لگدمال شده و با فشار 

  .حاشيه جامعه رانده ميشوند

  اعتراض زيست محيطی صد هزار نفر عليه بی قانونی وويرانگری

بدنبال اين بحران و بی توجهی کامل دولت اسالمی شهروندان کشاورز و برخی از شخصيت های فرهنگی باعتراض 
باتوجه به شرايط ديکتاتوری موجود و نيز با توجه باينکه قوانينی . طرح نمودندبرخاسته وبشکل تازه ای مطالبات خودرا م

تا به کنون دررابطه با پرونده . در دفاع حق آبه کشاورزان وجود دارد شهروندان از راه قضائی وارد کارزار گشته اند
محيط زيست بوده، از حق آبی خود اينان که قربانی تخريب . رود نزديک صد هزار نفر دست بشکايت زده اند خشكی زاينده

محروم گشته ويا باخشکی رودخانه زيان ديده اند، عليرغم سانسور و سرکوب اعتراض خود را به يک اعتراض حقوقی 
  .زيست محيطی تبديل نموده اند تا حقوق از دست رفته خودرا کسب کنند

ای اصفهان در مورد   مديرکل آب منطقهشده عليه طبق گزارش روزنامه شرق نخستين جلسه رسيدگی به شكايت مطرح
 برگزار ١٣٩٠رود در شعبه يك دادياری دادسرای عمومی انقالب شهرستان اصفهان روز هفدهم مرداد سال  خشكی زاينده

آشاورزان شرق اصفهان آه .  نفر افزايش يافت٢٢٠٠ نفر به ٨۵٠شد و تعداد شاآيان اين پرونده حقوقی طی يك روز از 
های بهاره و پاييزه خود را از دست  رود آشت ن مالی اين پرونده محسوب ميشوند و در اثر خشكی زايندهبيشترين متضررا

های فرهنگی و هنری نيز  البته به جز آشاورزان، در رابطه بااين فاجعه شخصيت. اند، به جمع شاآيان پرونده پيوستند داده
ها و اساتيد دانشگاه اصفهان نيز از امضاآنندگان شكايتنامه  بسياری از شخصيت. امضای خود را به اين شكواييه افزودند

   )١٣٩٠ مرداد ١٩ خود درتاريخ ١٣١۶روزنامه شرق درشماره . (ميباشند

استفاده غيرمجاز از منابع آبی . در آغاز جلسه دادگاه، قاضی پرونده داليل طرح شكايت را از دو وآيل پرونده جويا شد
 به ١٣۶١ و پس از آن قانون سال ١٣۴٧، ١٣٣٣های  اساس قانون سال  آشاورزان آه بررود، عدم پرداخت حقآبه زاينده

تصويب و تاييد رسيده، همچنين دريافت هزينه احداث تونل نخست آوهرنگ از آشاورزان و اختصاص نيافتن حقآبه به آن 
مديرعامل خبرگان آشاورزی . رايه دادنداندازی اين تونل از جمله داليلی بود آه وآالی پرونده به قاضی دادگاه ا پس از راه

رود و همچنين پمپاژ  های آب در حريم زاينده استفاده غيرمجاز از چاه: شهرستان اصفهان به عنوان شخص آگاه پرونده گفت
های گذشته در استان اصفهان بوده  آبی در سال ترين داليل آم حلقه چاه در اطراف اين رودخانه از عمده۴٠٠آب از بيش از 

المللی  بر اساس آنوانسيون رامسر آه يك پيمان بين: محمدعلی دادخواه، وآيل پرونده نيز در جلسه دادگاه اظهار آرد. ستا
طبق . ای است است بايد آب حقآبه آشاورزان به آنها پرداخت می شده آه اين به معنای عمل غيرقانونی شرآت آب منطقه

ه ايران هم آنها را پذيرفته، اقدام به خشك آردن و تغيير راه هر رودخانه ای المللی آ های بين قوانين داخلی و آنوانسيون
ديدگاه اين وکيل پرونده . رود مقصر و متخلف است خالف قانون و جرم است وبنابراين سازمان آب در خشك شدن آب زاينده

ورزان بوده و دولت بعنوان عضو برآنست که چه قانون زيست محيطی در ايران وچه قوانين بين المللی، مدافع منافع کشا
  )رجوع شود به مقاله محمد علی دادخواه.(سازمان ملل متحد ملزم باجرای اين قوانين است

در رد اين گفتار، نماينده شرکت آب در دادگاه مطرح کرد هر اقدامی آه در اين مورد انجام شده براساس نظر استانداری 
ده است و ادعاهای طرح شده در مورد استفاده غيرمجاز از منابع آبی اصفهان و ستاد مديريت بحران استانداری بو

شدن رودخانه  جمهوری نيز بعد از برگزاری نخستين جلسات دادگاه شاآيان خشك معاون رئيس. رود آذب محض است زاينده



ايد؟ به نوشته  رساندهزاينده رود، به نمايندگان آنها گفته است چرا مسئله خشك شدن زاينده رود را زودتر به اطالع من ن
آند آه نوروز  جمهوری در حالی از خشك شدن رودخانه زاينده رود اظهار نا آگاهی می ، معاون اول رئيس"تهران امروز"

های خود را در صفی  رود و گاوخونی به نشانه اعتراض تراآتور امسال بسياری از آشاورزان روستاهای اطراف زاينده
اين معاون بظاهر مسئوليتی درمديريت . ن رساندند آه اين امربه واآنش نيروی پليس منجر شدهای اصفها طوالنی تا دروازه

  .امورنداشته و گويا فراموش کرده که ايران بر اساس دو آنوانسيون رامسر و وين، تعهدات جهانی دارد

" مسئله ملی"زاينده رود را بابرآمد وسيع اعتراض های شهروندان اصفهانی، برخی از نماينده گان اين رويداد خشک شدن 
 قانون اساسی اختيارات ١٢٧برای انجام اين امر براساس اصل . ارزيابی نموده واز دولت تقاضای اقدام نمودند

جمهور و هيئت وزيران به فردی تفويض ميشود که در مسائل باال دستی و ساماندهی آب در استان و استفاده بهينه از  رئيس
در همين ارتباط رئيس مجلس . ند اختيارات کافی داشته باشد، تا شرايط نابسامان ساماندهی شودآب در بخش کشاورزی بتوا

جالب است که وزارت نيرو در شرايطی متولی . علی الريجانی وزارت نيرو راجهت اين اقدام تعيين کرده تا وارد عمل شود
ساخت و سازهای غيرقانونی «ايندگان مجلس، با رفع مشکل تامين آب زاينده رود شده است که هنوز به گفته برخی از نم

در حاشيه اين رودخانه برخورد نکرده است وخود عامل بوجود آورنده اين شرايط اسفناک » ويالهای چند ميليارد تومانی
اين بحران . اين بازی های ناسالم نشان ميدهد که حکومت اسالمی نميخواهد وضع مردم بحران زده بهبود پيداکند. است
لوژيستی قابل پيشگيری بوده است زيرا عامل اقليمی در اين مورد فرعی بشمار ميايد ومسئله اصلی بهم ريختن قواعد اکو

متاسفانه نه تنها بی لياقتی و فساد وزارت نيرو، بلکه بی . مديريت آب واکولوژيکی و سواستفاده از منابع آبی ميباشد
منطقه و سياست خودسرانه و غيرعلمی دولت احمدی نژاد، نابسامانی مسئوليتی و اغتشاش مديريتی فرمانداری های اين 
  .های زيست محيطی و اجتماعی را گسترده کرده است

ودر خشکی زاينده رود طی يکدوره طوالنی در جريان است و مديران دستگاه اداری ودولت از تمامی رويدادها آگاه بوده 
شدن  همانگونه که آقای دادخواه ميگويد يكی از علل خشك. واقع همين افراد هستند که ويرانگری را بوجودآورده اند

رود و همچنين پمپاژ آب به  ها در حاشيه رودخانه زاينده ها، عدم رعايت قانون در حفر چاه رود عالوه بر سدسازی زاينده
آبه آشاورزان ميباشد واو اعتقاد دارد آه مسئوالن خشك شدن رودخانه  قصورت غيرمجاز و درادامه آن عدم پرداخت ح

به گفته دادخواه بر اساس آنوانسيون وين . بايد در مقابل آنوانسيون رامسر وپروتكل الحاقی به آنوانسيون رامسر پاسخ دهند
شويم و در اين  آنوانسيون می ٢٧به دليل اينكه اين معاهده و پروتكل الحاقی را دولت امضا آرده است، مشمول ماده 

  .تواند به عذر قوانين داخلی خود اين معاهده را نقض آند صورت هيچ دولتی حتی نمی

آورد، سياست  های موجود برای نجات رودخانه زاينده رود سخن به ميان می در همان زمانيکه آقای دادخواه از آنوانسيون
هايی بدون توجه به قوانين مصوب  ای غيرمجاز آب، سدسازی و حفر چاهه انتقال. دولتی به روش هميشگی خود ادامه ميدهد
کسانی که در سطوح گوناگون در راس مسئوليت ها قرارگرفته اند يادشان رفته . محيط زيست آشور انجام گرفت وميگيرد

درحال . ورده انداست که با تصميمات خود وسياست های ناهنجار خود وچه بسا با رشوه گيری، اين وضع کنونی را بوجودآ
رود آه قربانی صنايع شده،   برای نجات زاينده حاضرزير فشاراعتراض ها بناگاه مجريان طرح ها و مسئوالن دولتی

آردن استان چهارمحال و بختياری، زاينده  بهشت آباد، به قيمت خشك-خواهان اقدام گشته وحتا قصد دارند با حفر تونل گالب
 با اينگونه اقدام عجوالنه وواکنشی عالوه بر مشكالتی آه دامن اصفهان را گرفته يك استان .رود و گاوخونی را زنده آنند

  .شود شود و به بيابان تبديل می ديگرآه زندگی اهالی آن به آشاورزی وابسته است خشك می

ترين سرچشمه زاينده رود آبشار کوهرنگ، اصلی
  
استان چهار محال بختياری

  



 رودخانه دز را ازچهارمحال به اصفهان بكشانند آه پيش از اين بخشی از از سوی ديگر مسئوالن درحالی قصد دارند آب
آقای باقرزاده . رسيد به قم فرستادند تا مشكل آم آبی صنايع آنجا را حل آنند اين آب را آه به طور طبيعی به اصفهان می

» مشاور معاون محيط طبيعی«و » معاون دفتر زيستگاه ها و امور مناطق«آريمی کارشناس ارشد آبخيزداری و هم اکنون 
آب قم «:گويد داند و می در سازمان حفاظت محيط زيست کشوريكی از داليل آم شدن آب زاينده رود را در همين انتقال می

از سوی » .رود رود شود به اردآان، يزد، قم و چند شهر ديگر می آيد يعنی قبل از اينكه وارد زاينده های دز می از سرچشمه
.  رود برسد آند تا به زاينده های آشاورزی زيادی را آبياری  های رودخانه دز بايد در مسير زمين  او سرچشمهديگر به گفته

بنابراين بحران زاينده رود با اين اقدامات نسنجيده پيشين در پيونداست و وضعيت کنونی با بهم ريختن راه آبهای طبيعی 
  .و نبود تحليل ازنتايج اکوسيستمی به کالف سردرگم تبديل شده استموجود، فقدان درک همه جانبه وهماهنگ با نيازها 

ندانم کاری ها، فقدان يک درک درست وکامل، نبود مطالعات تخصصی ويا بی اعتنائی بآنها، عدم مديريت درست سدسازی 
است ضد زيست وتقسيم آب، فساد اداری و مالی ورشوه گيری وعدم احترام به قانون داخلی وبين المللی منجربه يک سي

شكايتی آه اين روزها در دادگستری . محيطی گشته واين امر زندگی اجتماعی و اقتصادی کشاورزان را بهم ريخته است
اند وزندگی آنها به خطر افتاده  اصفهان در جريان است مربوط به آشاورزانی است آه با خشك شدن زاينده رود بيكار شده

ينده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی هم اينك آب سهامداران آه همان نما» سيد ناصر موسوی«به گفته . است
اعتراف اين نماينده افشاگر . شود شود و حتی يك ليتر آب به آشاورزان داده نمی آشاورزان هستند به صنايع فروخته می

 رفتارها محدود به يک مدير ويک اين بی اعتنائی ها ساليان سال است که ادامه دارد، اين. دوروئی وبی اعتنائی رژيم است
تمامی ماشين دولتی برخالف منافع زيست محيطی عمل ميکند و سياست موجود جمهوری اسالمی . سازمان اداری نميشود

  .به تخريب ادامه داده و بناگزيرنارضايتی ها را بازهم گسترش خواهد داد

  مبارزات اکولوژيستی، فصلی نوين

زه اجتماعی زيست محيطی مواجه هستم وبطور مسلم با اقدامات ويرانگرانه در سراسر ايران در ايران ما با برآمد يک مبار
مبارزه فقط سياسی نيست ، مبارزه تنها برای مطالبات اقتصادی نيست، مبارزه . زمينه اين اعتراضات گسترده تر خواهد شد

. ی اکولوژی و يک محيط زيست با کيفيت استفقط پيکارزنان وبرای آزادی قلم وانديشه نيست، امروزمبارزه در ضمن برا
روشن است که در گذشته نيزطی مبارزات چنين رويدادهائی جلوه داشته اند، ولی آنچه تازه بنظر ميايد سرآغاز فصلی ديگر 

ساليان زيادی است که نهاد ها وفعاالن زيست محيطی عليه هرتخريب و تجاوز به طبيعت و فجايع اکولوژيستی . است
ميکنند، مبارزه عليه اقدامات ويرانگر بخش خصوصی ودولتی با توجه به بودجه نازل و سرکوب وجاسوسی مبارزه 

چرا که اين فعاليت ها اغلب پس از فاجعه انجام . وبوروکراسی پيوسته با مانع روبروبوده وگاه متاسفانه فاقد اثربخشی است
 ما با تحول تازه ای مواجه هستيم وآن بروز مبارزه زيست در دوره اخير. گرفته واز توان وگستردگی برخوردار نيستند

روشن است که از ديدگاه جامعه شناسی زمينه نارضايتی . محيطی واکولوژيستی مردمی، گسترده تر، ميدانی وخيابانی است
ها حوادث با ولی در بعضی تجربه . هيچگاه به يک عامل محدود نميگردد وپديده ها در هم آميخته وبا پيچيدگی عمل ميکنند

در برخی تظاهرات ويا اعتراضات اخير ما با . رنگ وبوی ويژه ای روی ميدهند وگرايش برجسته ای بنمايش ميگذارند
البته اين پديده مبارزاتی در سالهای اخيربا . انگيزه اکولوژيکی بعنوان عامل اصلی ويا عامل مستقيم وبرجسته مواجه هستيم

اختالفات وجنگ در زمينه تقسيم آب و رشد . سطح بين المللی قابل مشاهده استبحران اکولوژيکی جهانی نيز در 
بيابانزائی، راهپيمائی وبست نشستن برای حفظ جنگل ها، تظاهرات عليه زباله ها وزائده های اتمی وغيره از جمله اشکال 

اين شکل تازه .  حرکت ها بوده ايمدر اروپا وامريکای التين ما بارها شاهد اينگونه. اين مبارزه اکولوژيستی بوده است
در ايران نيز فصل . اکولوژيکی باشکال مبارزاتی سياسی حزبی وفعاليت نهادها برای اکولوژی بعد جديدی می بخشد

جديدی از مبارزه باز ميشود واين فصل، فصل درخواست ها واعتراضات زيست محيطی واکولوژيکی ميباشد، اين مبارزه 
البته ذهنيت شهروند ايرانی وفردسياسی ايرانی . ی وتوده ای و گاه حقوقی وانبوه نشان ميدهدمتنوع خودرا گاه ميدان

ولی تحت تاثير . هنوزبطرز برجسته حساسيت الزم اکولوژيستی را ندارد ونيازمند فرهنگ و آموزش در اين زمينه است
گری های زشت زيست محيطی در ايران بحران زيست محيطی جهانی و کنفرانس ها وسمينار ها و رسانه ها ونيز ويران

مانند مرگ تدريجی درياچه اروميه، خشکی درياچه ورود و تاالب های فراوان و تخريب جنگل ها و آلودگی صنعتی و 
به دو مورد مبارزه . هوا، ذهن ها بيدار ميشوند وبدين گونه زمينه مبارزات اجتماعی زيست محيطی فراهم ميگردد

  .داکولوژيکی زير توجه کني



درياچه اروميه
  
زاينده رود

  

در ايران فاجعه زيست محيطی بزرگ ديگر وضع درياچه اروميه است که بدليل اقدامات انحرافی از قبيل ايجاد سی وپنج 
درحال حاضر با اجازه دولت ده سد ديگر در حال ساخته . سد در اطراف آن و تعداد زيادی چاه عميق بحرانی شده است

اين عامل . اند انيسم های طبيعی، منابع اصلی تامين آب درياچه اروميه مسدود شدهشدن است و با اين وضعيت باتخريب مک
های اخير و نيز تغييراتی که درگردش آب و فيزيک درياچه در اثر احداث جاده  در کنار کاهش شديد بارندگی در سال

. يجی اکوسيستم منطقه شده استشدن کامل آن و نابودی تدر ميانگذر ايجاد شده، باعث کاهش شديد آب درياچه و خطر خشک
 کيلومتر پس روی کرده، بحران کنونی حياتی است ١٠برخی کارشناسان برآنند که آب درياچه اروميه در برخی نقاط آن تا 

اين خطر جدی باعث نگرانی شديد مردم و فعاالن زيست . شود و با ادامه روند حاضر اين درياچه تا سه سال آينده خشک می
 خشم واعتراض نسبت به وضعيت درياچه منجربه تظاهرات مهم در ميدان ٢٠١١ده ودردوم آوريل محيطی ومدنی ش

تظاهرکنندگا ن با بطری های آب بسمت درياچه ويا رود هائی که بسوی . آذربايجان تبريز و کنار درياچه اروميه گرديد
. استارباز شدن سدهای اطراف درياچه شدنداروميه ميروند حرکت کرده وبطرز سمبوليک آب را دراين مکانها ريختند و خو

نيروهای پليس و پاسدار . ».سدها را بشکنيد و درياچه اروميه را از آب پر کنيد«: دادند کنندگان از جمله شعار می تجمع
  .بسرکوب دست زده وبيش از هفتاد نفر را بازداشت نمودند

درگزارش » ايلنا«خبرگزاری .  آخوندی قرارگرفت طرح جديدی برای نجات اروميه در دستورمجلس١٣٩٠در مرداد ماه
عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس در موافقت با تصويب طرح " جواد جهانگيرزاده"خود بيان کرد که 

 ميليون انسان را به همراه ١۴دوفوريتی آبرسانی به درياچه اروميه اظهار داشت که خشک شدن درياچه اروميه آوارگی 
 نفر از نمايندگان مجلس رسيده، آمده است که وزارت نيرو مسئول ۶۶در ماده واحده اين طرح که به امضای . تخواهد داش

 حداقل يک ميليارد مترمکعب آب را برای صيانت از درياچه اروميه از راه های انتقال آب ٩٠وموظف است که طی سال 
وميه، ونيز باانتقال آب رودخانه ارس به درياچه اروميه از دو به طريق پمپاژ از رودخانه سيلوه در پيرانشهر به درياچه ار

 طرح مربوطه مورد بحث قرار گرفت ولی به ١٣٩٠ مرداد ٢۵در مجلس . حوزه آذربايجان غربی و شرقی، انجام دهد
الب ها ادعای مخالفين اينستکه دولت فقط يک ميليون دالر برای رفع همه مشکالت گرد وغبار و آب های تا. تصويب نرسيد

.( کشوری اختصاص داده وبنابراين طرح نجات اروميه بسيار سنگين است وبودجه الزم ومتناسب وجود ندارد
روشن است که درآمد هنگفت نفت بتاراج ميرود وبکار نيازهای اساسی مردم نمی آيد ).  راديو فردا٠۴/١٣٩٠/٠۶

اين بی توجهی . مين مبلغ ناچيزرا هم دريغ ميکندودرمورد بهبود زيست محيطی، دولت تمايل برای سازندگی ندارد وه
باعدم تصويب طرح دوفوريتی مجلس برای آبرسانی به درياچه اروميه، فعالين مدنی . عمدی موجب خشم بيشتر مردم گرديد

و سياسی آذربايجان برای بررسی راههای اعتراض به اين عمل مجلس، به سازماندهی اقدام کرده و سپس در حين بازی 
صدها نفر عليه دولت و برای بازگشت آب به . ال در استاديوم تبريز مردم باعتراض عليه تصميم مجلس دست زدندفوتب

مرد م از هرفرصتی استفاده کرده و فاجعه اروميه را فرياد ميزنند چراکه نابودی هميشگی اين درياچه . اروميه شعار دادند
  .ر پی دارد وبه سراسر ايران ضربه ميزنديک بحران عظيم اجتماعی و اقتصادی وزيستنگاهی راد



 تظاهرات مردم در آذربايجان برای نجات اروميه

رود و گاوخونی  وهفتم نوروز امسال بسياری از کشاورزان روستاها اطراف زايندهبا بحران اکولوژيکی زاينده رود درششم 
آبه   دستگاه تراکتور راهی اصفهان شدند تا اعتراض خود را به خاطر قطع حق٧٠٠ويژه مردم کشاورز ورزنه با حدود  به

ويژه به نشانه اعتراض عليه قطع کشاورزان سواربرتراکتورها باشعارهای . شان به گوش مسئوالن استان برسانند تاريخی ا
های شهر اصفهان رساندند که به واکنش نيروی پليس وپاسدارمنجر  های خود را در صفی طوالنی تا دروازه آب، تراکتور

انجمن حمايت "رئيس . برای پراکندن کشاورزان به گاز اشک آور توسل جست" گر اغتشاش"شد وپليس اسالمی با اتهام 
کشاورزان در مورد تعيين : "حسين محمدرضائی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت" اصفهانازکشاورزان شهرستان 

تکليف حق آبه های خود و گرفتن آب بهاره دوباره با قطار کردن تراکتورهای خود در چندين نقطه شرق اصفهان انزجار 
 آن زمان، هر روز کشاورزان منطقه از) . ١٣٩٠/٣/١به سايت انجمن رجوع شود ." (خود را به آب منطقه ای نشان دادند

ای اصفهان خواستار  با تجمع تراکتورها در جاده اصفهان ورزنه و با جمع شدن در مقابل استانداری و سازمان آب منطقه
های کشاورزان و دامداران مناطق شرقی اصفهان،  آبه خود هستند و تا کنون تنها تاثير تجمع و ابراز نارضايتی دريافت حق
ای در مورد وضعيت فعلی بحران آب در  يک کشاورز ورزنه. ای اصفهان بوده است  مديرعامل سازمان آب منطقهبرکناری

در فروردين که ما تجمع کرديم به ما گفتند که خسارات ناشی از خشکسالی را « : گفت" نامه ايران"اين منطقه به خبرنگار 
 هکتار به باال ۵ هزار تومان و از ۴٠٠ تا ٢٠٠ار زمين دارند بين  هکت۵کنند اما تا حاال به کشاورزانی که تا  جبران می

کند و برای من که چند هکتار زمينم در حال   هزار تومان خسارت پرداخت شده، اما اين پول هيچ دردی از ما دوا نمی۵٠٠
 را فوالد مبارکه به شما گويند اين پول تازه می. اند  هزار تومان به من صدقه داده٢٠٠نابودی است خيلی دردآور است که 

يکی از دامداران منطقه شرق . »خواهند با اين پول به ما حق سکوت بدهند برند و بعد می داده؛ اينها حق آب ما را می
اما االن دارند به .  پنج تا گاو و گوسفندی که داريم-هايمان که خشکيده و دلمان خوش بود به چهار زمين« : اصفهان نيز گفت
های خود را از بافت روستا  خواهند تسهيالت بانکی بگيرند بايد دامداری کنند که دامداران روستايی اگر می د میما فشار وار

اما خيلی از روستاها که طرح هادی ندارد و اگر هم داشته . در حاشيه روستا منتقل کنند" طرح هادی"بيرون ببرند و به 
کنند که ما در چه وضع و بدبختی  اصال نگاه نمی. ان را به آنجا منتقل کنيمباشند، ما در اين قسمت زمين نداريم که دامداريم

گويند اين مصوبه وزارت جهاد کشاورزی است و دارند با زندگی ما بازی  پاشند و می بيشتر روی زخم ما نمک می. هستيم
منبع در (» .درد ما نمی رسدمان االن بيکاريم و جلوی اهل و عيال شرمنده ايم و کسی به  خودمان و جوانان. کنند می

  )پاورقی

تراکتورکشاورزان اصفهان برای آب زاينده رود
  
تجمع تراکتورها در نزديکی روستای جوزدان

  



 دارند آنهارا به سکوت وادارند و درغير اينصورت مورد سودجويان و حکومتگران آب را از کشاورزان دزديده وتالش
شکايت صدهزارنفری . کشاورزان که هستی خودرا ازدست داده راهی ديگری جزادامه مبارزه ندارند. سرکوب قراردهند

ی همزمان با تراکتورها، اين مبارزه کشاورزان زاينده رود و شخصيت های فرهنگ. دردادگاه اصفهان يک پديده جالب است
هدف اين . ودانشگاهی در شکل حقوقی وقضائی خود بيان ديگری از مبارزه زيست محيطی برای برگرداندن آب است

کارزار محکوم کردن سيستم اداری دولتی غير مسئولی است که حق آبه کشاورزان را ناديده گرفته وبا بی لياقتی ورشوه 
از وزير تا تمامی مديران ريز ودرشتی که در هرم . ده استوعدم تشخيص مسائل مهم اجتماعی اين بحران را بوجود آور
آنها بی لياقت بوده وشايستگی مديريت را ندارند و باقصد . دستگاه هستند در بوجود آوردن اين وضع وخيم دست داشته اند

گاوخونی بطورجدی به دليل از بين رفتن محيط زيست، اين رودخانه و تاالب . عمدی و آگاهانه روند تخريب را ادامه ميدهند
پايان محيط زيست در اين . در خطر افتاده ومردمی که به اين محيط وابسته اند هستی اجتماعی خودرا پايان يافته می بينند

منطقه پايان تاالب ها و پرندگان و ماهيان وفعاليت کشاورزی وصيد وشکاروگردشگری و پايان يک شيوه توليدی ويک 
اين منطقه يک حادثه دلخراش وجبران ناپذير است که سرآغاز يک بحران گرد وغبار پايان محيط زيست . زندگی است

. اين شرايط با نگرانی های مردم و خشم وافسردگی ناشی از آن، زمينه ساز يک مبارزه ويژه است. درمرکز کشور است
  .بازگرداندن آب و بهبود ساختاری آنچه ويران شده پاسخی به اين مبارزات است

منابع تاريخی وفرهنگی وطبيعی ايران زمين دستخوش تاراج .  زيست محيطی بيشماری در ايران درجريان اندفاجعه های
بدنبال . وتخريب است وحکومت جمهوری اسالمی واليت فقيهی ورهبران آن نقش درجه يک را در اين ويرانگری ها دارند

مبارزه سياسی وفرهنگی و صنفی اقتصادی . افته استسی وسه سال ستمگری اسالمی ويرانی جامعه ما ابعاد بيسابقه ای ي
ولی امروز با بحران اکولوژيکی در جهان وايران و اين همه فاجعه در . عليه رژيم از ابتدای حاکميت اش جريان پيدا کرد
ه مبارز. ايران ما وارد فصل جديدی ميشود، فصل مبارزات اکولوژيکی. کشورمان هوشياری زيست محيطی توسعه می يابد

تجاوز و تعرض عليه . اکولوژيکی رابطه ميان انسان از يکسوواز سوی ديگر زمين وطبيعت را مورد پرسش قرارميدهد
محيط زيست باهدف نابودی طبيعت و کيفيت زندگی انسانی صورت ميگيرد، اين تعرض توام با نابودی سريع منابع طبيعی 

کولوژيکی خواهان برقرای رابطه درست ومتعادل بين انسان و طبيعت مبارزه ا. برای توليد انبوه وسود هرچه باالترميباشد
اين مبارزه برای رعايت اصول . و مخالف روند تخريب منابع طبيعی ونيروهای سياسی حامی وهمخوان تخريب ميباشد

اسالمی ما از تحليل اينگونه ويرانگری های زيست محيطی که در تمامی ايران در دستور حکومت . اکولوژی سياسی است
قرارگرفته ونيز ازبرآمد جنبش ها باماهيت اکولوژيستی چنين نتيجه ميگيريم که اين خواست های زيست محيطی جزو 
. خواست های بنيادی واساسی جامعه ايران است و نبود سياست اکولوژيستی يک خطای بنيادی در برنامه سياسی است

برنامه هائی که تحول ومديريت جامعه ما را . يکی درآميخته استامروزيک برنامه سياسی عميق با روح و مضامين اکولوژ
منظور ما هنگاميکه از اکولوژی حرف ميزنيم همان توسعه . از امر اکولوژی جدا ميسازند بطور قطع نادرست ميباشند

ير در الگوی منظور ما تغي. پايدار، همان اقتصاد اجتماعی، همان حفظ منابع طبيعی وهمان احترام به ارزش انسانی است
ليبراليسم ومارکسيسم وسوسيال دمکراسی و گرايش های ملی . توليدی ومصرفی موجود وتوجه به نسل های آتی است

گراواسالميستی فاقد پروبلماتيک اکولوژی سياسی بوده وبه آن اعتنای جدی ندارند ومدل اجتماعی اقتصادی آنها متاثر از 
ولوژيکی ديدگاهی گسترده و همه جانبه بوده وبرپايه همين بينش است که به اوضاع حال آنکه ديدگاه اک. مولد گرائی ميباشد
  .ايران بايد توجه شود

  جالل ايجادی، استاد دانشگاه در فرانسه
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