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بحران کم آبی درسراســر ایران تنها بخشی از مشگل بزرگرتی است بنام گرمایش 
زمــن که در مناطقی با ســیطره حکومت هــای عقب مانده و وامانــده از چرخه 
تمدن وترقی سریاندیشــه آزادی ورهایی بسیار ســریع تر از سایر نقاط چهره کرده 
اســت. مشکلی که اکنون در سراســر ایران بوضوح دیده میشود اما که اگر بخشی 
از چرخه ونتیجه بحران بزرگرتی اســت لیکن عاقبت راهزنی های خود خواسته 
دولتی وبدست ایادی وابسته به سپاه پاسداران و اعوان وانصار آنها تیز هست. که 
در سه دهه گذشته وابستگان به هرم تروریستی قدرت درتمام نقاط ایران با غصب 
زمن ها وسرقت منابع آب زیرزمینی تولید بحرانی نموده اند که حاصل آن خشک 
شدن راه های آبی بزرگ وتاریخی بوده است. که این راه زنی مستمر تنها بخشی 
از سیاســت ضدملی سلطه تروریســتی بزرگرتی بوده است بنام حکومت اسالمی 
که بربریت یک نظام ارتجاعی را به سراســر ایران وزندگی ایرانیان ســرایت داده 

است.

***

برخورد وطرح سیاســت های پیش گریانه و علیه کم آبی ودرراســتای بازگرداندن 
منابع زیرزمینی آب به سطح سه دهه گذشته نه تنها از توانایی که از سازه حکومت 
بربریت ودست اندرکاران آن خارج است. که سیاست های پیش گریانه واصالحی 
دراین راســتا هم مقابل منافع طبقه مســلط پاســداران و موج وابســتگان به هرم 
دولت )بورژوازی خودی( میایستد. که طبقه سرمایه دار غریتاریخی ایران نه تنها 
درچهارچوب سیاست که نگاه آن به جهان ومسایل اقتصادی وتولیدی واجتماعی 
سالهای نجومی به لحاظ جایگاه طبقاتی از طبقه اجتماعی )بورژوازی( جهانی 
خود حتی درقرن بیســتم عقب مانده اســت. که مرتجعن وهربار با دست عوض 
کــردن حکومتهای واپس گرا به عنوان طبقه ســرمایه دار ایران ظهور کرده اند که 
هیچگونه جای شــباهتی با اصل اروپایی خود نداشــته انــد. اکنون که بورژوازی 
جهانــی وامانده از مســئولیت های جایگاه خــود مقابل روند بحــران اقتصادی 
سیاســی ومحیط زیستی سرپ انداخته همتاهای تروریست آن درخاورمیانه ممالک 
خودرا به سوی قحطی وکوچ اجباری پیش میربند. که این طبقه وامانده وبی ریشه 
تاریخی توانایی برخورد وحل مشکالت را ندارد چرا که خود بخش اصلی مشکل 

است.

***

درســالهای ماضی وگذشته ودرمطالب متعدد من به ارتجاعی بودن بخش اعظم 
طبقه متوسط ایران یا همان خرده بورژوازی سنتی حاصل از تغیری ریل اقتصادی-

اجتماعی ایران به چرخه ســرمایه داری اشــاره داشــته ام. که این طبقه متوســط 
ســنتی و پیشــامدرن بندنافش به هســتی ســرمایه داری پریامونی وجانشینی زمن 
داران بزرگ بسته است. که مسئله محیط زیستی و کم آبی امروز و بی آبی آینده و 

فردا را فقط جنبشــی انقالبی مرتقی و آینده نگر میتواند پاســخ گو باشد. که واژه 
Ecosocialism را تنها تشــکیالت انقالبی زحمتکشــان توانایی درک و چاره 
جویی دارند. عدالت اجتماعی که به حوزه زیست محیطی مریسد و چپ انقالبی 
باید پرچم دار این حوزه هم باشــد. چراکــه بورژوازی وامانده و جنایتکار کنونی 
و وابســته به بود ونبود حکومت تروریســتی هرگز توانایی بریدن از چرخه چپاول 
وسرقت اموال ملی ندارد که خود به مثابه و پایه آجرهای این بنای پوسیده است.

***

از زمانــی کــه چریک فدایــی خلق زنده یــاد پرویزپویان جــالل آل احمد را یک 
"خرده بورژوای مرتقی ومیانه رو" خواند )درجزوه خشمگن از امرپیالیسم ترسان 
از انقــالب( چهل واندی ســال میگذرد ومیدانیم که اکیدا چنن نشــد ونماند! از 
آنجائیکه ســنگ محک ،دیدگاه های ضدامرپیالیســتی )هرچند واپس گرا( افراد 
بود لــذا خرده بورژوازی ســنتی و وامانده دراردوی خلق ومــردم وانقالب جای 
میگرفت. آن روزها ســرپی شــده و مابا مشکالتی روبرو هســتیم که همان بخشی 
از خرده بورژوازی متوســط وســنتی به مثابــه طبقه بورژوازی ایــران چهره کرده 
ومملکت را به نیســتی و بحران وقحطی و آینده ای تاریک وبی پشــتوانه کشانده 
اســت. اکوسوسیالیســم حتی از زاویه برخورد به مسایل زیست محیطی یک قدم 
بزرگ روبه جلو وتاکیید کننده نقش رابطه کارگر و تشــکالت انقالبی آنهاســت که 
احتماال درآینده بتواند پاسخی عملی به این خودکشی تدریجی بدهد. که اوضاع 
زیســتی مردمان مــا با این تخریب روزانــه منابع طبیعی وازجملــه ثروت اندوزی 
راهزنان وابســته به حکومت بربریــت ازطریق هدردادن منابع آبی کشــور هرروز 

وخیم تر از روز پیش خواهد بود.

***

اکنون ودرســایه تظاهــرات بن المللی وبویــژه دراروپا وپــس از کنفرانس پاریس 
)2015( واندیشــه راهیابی به حل مشــکالت زیســت محیطی به اینجا رســیده ایم 
کــه باور عمومی دربــن مردم وازجمله نریوهای انقالبی این اســت که بورژوازی 
و دولتهای تابعه خود مشــکل هستند و اکیدا توانایی پاسخ گویی به بحران وتهیه 
رویکردهای دفاعی را ندارند. این مهم وقتی به ممالکی چون ایران مریسد مردم 
با کلیتی تروریســتی روبرو میشوند که اساسا مشکل کم آبی و تخریب محیط زیست 
را از پیکره نظام جدا میکند و شبانه روز در جرائد و رسانه های دیداری خود دم از 
چاره جویی برای ترمیم ســطح آب منابع زیرزمینی میدهد! که عملکرد حکومت 
ودرکل نظام اســالمی سیاســی نه تنها درمــورد محیط طبیعی که در ســپهر های 
سیاســی اجتماعی مدنی نیز اکیدا ویرانگر تروریستی وبی آینده وسرکوبگر بوده 
است. که حل مشکل زیست محیطی و حتی شناخت مشکالت وبحران ازتوانایی 
وماهیت بــورژازی و خرده بــورژوازی ارتجاعی خارج اســت وعدالت اجتماعی 
دراین زمینه به اکوسوسیالیسم ترجمه میشود که مسئولیت برخورد با مسئله کم آبی 
قحطی وویرانی منابع ملی مارا به مشــکل و بحران بیکاری وفقروبحران هویت 

اجتماعی گره میزند.

***

درمورد اکوسوسیالیســم منابع فراوانی دردسرتس همگان است ویل اشاره پیوند 
آن مســئله با تغیری حکومت درمملکت ما مســئولیت اکیدما! که این مشکل بایک 
طــرح دموکراتیک ورویکرد انقالبی میتواند تاقســمتی تعدیل شــود. الزمه ونیاز 
اجــرای چنن طرحــی دموکرات بودن مدیریــت وحکومت مجری آن اســت که 
فاصله نجومی با سلطه تروریستی واپس مانده حاضر دارد که از هرطریق به مسئله 
مشــکل کم آبی وقحطی وتخریب محیط زیســت بنگریم این مسئله با هزارارتباط 
آشــکار و پنهان خودرا درفقروبیکاری ودرنتیجه درســلطه تروریستی حاضر نشان 



میدهد. که محتوی اکوسوسیالیســم هربرنامه اصالحی ومحیط زیستی را موکول 
به حضور دموکراســی وخودگردانــی وآزادی مینمایــد. درحالیکه همن تعریف 
ورویکردهای ارائه شده اکوسوسیالیستی اکنون مورد نقادی و تصحیح قرار گرفته 
ویل اوضاع مادر حتی قدم های ابتدایی این مســری قرار ندارد وبه منظور آموزش 
عمومی وبه عمل درآوردن اندیشــه های نیکو وراهگشا صددرصد نیاز به تغیریات 
ســاختاری درحوزه سیاسی و بزیرکشیدن سلطه تروریســتی کنونی است. که برای 
فهم دقیق بحران زیســت محیطی ، شناخت ســرمایه داری وبویژه نوع پریامونی 

آن )درایران( ضروری است وماهدفی داریم ورای زدن سلطه تروریستی کنونی.






















