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دربارهی نویسنده
علی کشتگر متولد جهرم در جنوب استان فارس و اکنون ساکن پاریس است .او پیش
از انقلاب از اعضای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بود و به مبارزهی مسلحانه
علیه حکومت شاه اعتقاد داشت ،و بعد از انقلاب به یکی از رهبران اصلی این سازمان
تبدیل شد .اما وی با پیوستنِ فداییان به حزب تودهی ایران مخالفت کرد ،چراکه این
حزب را وابسته به اتحاد شوروی سابق میدانست و معتقد بود که چپ ایران باید مستقل
باشد.
انقلاب بهعنوان سپاهی ترویج و بعداً پژوهشگر وزارت کشاورزی و مسئول بخش
تحقیقات این وزارتخانه شناخت عمیقی از بحرانهای کشاورزی و زیستمحیطی ایران
پیدا کرد و در تمامی دهههای بعد به مطالعات خود روی مسایل زیستمحیطی،
بحرانهای خاک و اقلیم در ایران ادامه داده است.
علی کشتگر در سالهای پیش از انقلاب کتابهایی را به فارسی ترجمه کرده بود .از
آن جمله است :جامعهی اسراییل ( ،)2531زندگی من در هنر (نوشتهی کانستانین
استانیسلاوسکی ،)2531 ،مفهوم امپریالیسم اقتصادی (نوشتهی جیمز اٌکانر.)2531 ،

بحران محیط زیست مسألهی مرگ و زندگی همهی زندگان و ادامهی زندگی در سیارهی زمین
استتتتی این شتتترایط بحرانی را یمی از موزودا زنتده برای مود و همهی هزاران گونهی زنده پدید
آورده و راهحل آن نیز در دستتت مود او استتتی راهحلی که متضتتمن بازنیری استتاستتی در فرهنگ و
تمدن کنونی بشریت و دگرگونی بنیادی در همهی زنبههای مدیریت سیاسی و اقتصادی زوامع استی
راهحلی مبتنی بر فلست هی شتتنامت و احتراب به قوانین بنیادی طبیعت و زندگی و درک این واقعیت که
امتیار انستتان در رارروو وحد آن با طبیعت و در محدودهی این دترمینیستت گریزناپذیر آن معنی
پیدا میکندی به ستنن دییر موزودیت زندگی و زندگان در وحد دام با طبیعت تضتمین میشود و
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وی دانشآموختهی دانشکدهی کشاورزی دانشگاه تهران است و در سالهای قبل از
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آنگاه که وزه تضاد انسان با طبیعت بر وزه وحد با آن غالب شود ،این انسان است که در زنگ با
طبیعت نابود میشتتتود و میتواند همراه مود همهی زندگان را نیز نابود کندی طبیعت اما به حیا مود
ادامته می دهتد و دوبتاره زنتدگی و زندگان نوینی را زانشتتتین نابود شتتتدگان میکندی درک وحد
دیالمتیمی زندگی با طبیعت را داروین با کشت

قانون «تنازع بقا» و نقش دو اصل زهانشمول «قوهی

سازگاری» و «انتناو طبیعی» در مسألهی بقا به اثبا رسانده استی امروز اما بحرانهای زیستمحیطی
که موازنهی طبیعی در میان موزودا زنده از یکسو و تمامیت زندگی با طبیعت را از سوی دییر در
مناطره قرار داده درک همهزانبهی این اصتول و تنیی زندگی ازتماعی ،اقتصادی و سیاسی انسان در
رارروو آن را به ضرورتی مبرب و حیاتی تبدیل کرده استی
بحرانهای زیستتت محیطی بیش از هر زمان ستترنوشتتت مشتتترک و مصتتاله مشتتترک همهی
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موزودا زنده و فوریت همراهی و هماهنیی همه انسانها را در تغییر وضع موزود یادآور میشوندی
پیوستیی و وابستیی متقابل گونههای گیاهی و حیوانی در بقای اکوسیست ها و ح ظ زنجیرهی
حیا رنان است که نابودی هریک از هزاران گونهی زندگی که هر کدابشان حم یمی از حلقههای
بهه پیوستهی زنجیرهی زندگی را تشمیل میدهند کلّ نیاب زندگی را با رالشهای مطرناک روبهرو
میستازدی اگر حمی بزرگ ستنن در زمانهی ما میزیست و معمای زندگی را آنرنان که امروز بر ما
آشتتمار شتتده ،میدید رهبستتا درمورد عال زندگان به این حقیقت ه اشتتارهای میکرد که :بنی عال
اعضای یمدییرندییی رو نوعی به درد آورد روزگار ییی دگر نوعها را نماند قراری
هدف از نیارش یادداشتت حاضتر بررسی شرایط ومی زیستمحیطی ایران و شنامت مسیری
است که ما را به این نقطهی بحرانی رسانده استی
در ننستتتتین ستتتالهتای دههی پنجاه مورشتتتیدی پروژههای گوناگونی برای مدرنیزاستتتیون
کشتاورزی و افزایش تولید محصولا در سراسر ایران به مرحلهی ازرا درآمده بودی اززمله ،آنره به
حوزهی شغلی من مربوط میشد ،طرح تولید افزایش پنبه در گرگان و گنبد و اصلاح نژاد افزایش تولید
برنج در گیلان و مازندران بودی
من در آن زمان ننستتت بهعنوان افستتر ستتپاه ترویج و پ

از آن در ستتمت پژوهشتتیر مرکز

تحقیقا برنج در مازندران با این طرحها از نزدیک آشتنا شتدب و بنت آن را نیز داشت که از آغاز با
هیئت نه ن رهای از پژوهشتتیران تایوانیتبار که برای پیشتتبرد طرحهای تحقیقاتی وزار کش تاورزی به

 / 6بحران زیستمحیطی

ایران آمده بودند در مرکز تحقیقا برنج هممار شتتوب و آنره را از استتتاد ارزمندب دکتر عباستتقلی
موازهنوری در درسهای آمار و پژوهش آمومته بودب در عمل بهکار گیربی
کار اصتتتلی ما پژوهشهای بهزراعی و بهنژادی بهمنیور پیدا کردن راههای استتتت ادهی بهینه از
شالیزارهای گیلان و مازندران ،ره در مورد زراعت برنج و ره در زمینهی بهرهبرداری از شالیزارها پ
از برداشت برنج در دورهی ششماههی آیش پاییز و زمستان ،بودی
این پژوهشها همهی حوزههای مربوط به کشتوکار در شالیزارها از انتناو بذر ،تهیهی نشای
برنج تا کاشتت و داشتت و برداشتت محصتول ،از زمله اثرا مصرف انواع کودهای شیمیایی ،سموب
دفع آفا و بیماریهای نباتی ،صتترفهزویی در مصتترف آو ،یمپاررهکردن اراضتتی کشتتاورزی برای
تستهیل آبیاری ،زهکشتی و ممانیزاستیون ،بهرهبرداری مناستب از شتالیزارها در پاییز و زمستان با هدف
کاشت محصولا زمستانه بهویژه انواع موراکهای داب (مثلاً شبدرییی) را دربر میگرفتی
دفع آفتتا نبتتاتی نیز گستتتترش پیتتدا کردنتدی در آن زمتتان هنوز در ایران مبری از پیآمتدهتتای من ی
استتتت تادههتای بیرویته از کودهای شتتتیمیایی ،عل کشها و ستتتموب دفع آفا نبود و تقریباً همهی
کارشتناسان و پژوهشیران بر این باور بودند که است اده از محصولا شیمیایی لازمهی پیشرفت در امر
بهزراعی و بهرهبرداری بهینه از زمینهای کشاورزی استی
با این همه ،قبلاً در درسهای دانشتتیاهی با برمی از پیآمدهای من ی ستتموب دفع آفا بهویژه
انواع ستموب دارای زیوه و ستایر فلزا مطرناک که به ناب سموب کمولاتیو مشهور شده بودند آشنایی
پیدا کرده بودی ی اما ننستتین ات اقی که مرا در مورد پیآمدهای استت اده از کودها و سموب شیمیایی به
تردیتد انتدامتت مرگ یمی از کتارگران مرکز تحقیقتا برنج در اثر مستتتمومیت ناشتتتی از موردن
متاهیهتایی بود کته در زویبار کورک آنجا صتتتید شتتتده بودی از آن زمان ،به مطالعهی پژوهشهای
دانشتیاهی بهویژه از منابع آمریمایی و اروپایی دربارهی اثرا مطرناک عل کشها ،کودها و سموب
شتیمیایی بر زیستت محیط و سلامت عمومی علاقمند شدب و بهتدریج نیاه نسبت به مسألهی توسعهی
کشاورزی و افزایش تولید دگرگون شدی
در آزمایشهای علمی نسبتاً دقیقی که درزهی اطمینان از صحت نتایج آن  59و در مواردی 59
درصتتد بود و با هدفِ شتتناستتایی تأثیر ستتموب شتتیمیایی بر میمروارگانیس ت های ماک و بر مزندگان،
پرندگان و حشتترا و نیز کمیت و کی یت محصتتولا کشتتاورزی ،مقایستتهی تیمارهای (رفتارهای)
گوناگون آن را دنبال میکرد و در مناطق منتل

مازندران همزمان تمرار میشدی ظرف دو سال به این
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همزمان با ازرای این گونه طرحها شترکتهای مصتوصتی فروش کودهای شتیمیایی و سموب
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نتیجه رستیدب که زیان است اده از سموب شیمیایی بسیار بیش از فایدهی آن است و علاوه بر آن فواید در
افزایش تولید محصتولا که درعین حال با افت کی یت ه همراه است ،موقتی و زودگذرند در حالی
که پیآمدهای من ی آنها درازمد اندی
ننستتین کشت

ما در تحقیقاتی که هدایت آن با من بود ،معلوب کردن علت پوکی موشههای

برنج در بستتیاری از مزارع گیلان و مازندران بود که موزب مستتارا وستتیعی شتتده بودی تا آن زمان
هیچک

نمیدانستت علت افزایش بیستابقهی بیماری بلاست برنج (که یک بیماری ناشنامته نبود) در

شتالیزارها ریستتا این بیماری غلاف آمر منتهی به موشه را میپوساند و با تنریب راه انتقال شیرهی
گیاهی به موشه از شملگیری دانههای شلتوک زلوگیری میکردی مقایسهی تیمارهای مورد آزمایش
و نیز مطالعهی نحوههای مت او کشتتتوکار کشتتاورزان و وضتتعیت آووهوایی روزهای تشتتدید این
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بیمتاری مرا بته این نتیجه رستتتاند که مصتتترف بیرویهی کودهای ازته بهویژه در مناطق مرطووتر از
درزهی مشابی شدن غلاف ساقهی برنج میکاهد و آن را بهاصطلاح گوشتی یعنی نرب و آبدار میکندی
این تغییر در هوای گرب و مرطوو تیر و مرداد که اسپور قارچهای بیماریزا در هوا فراوان بودند باعث
حملهی قارچ به غلاف گوشتیشده (آبدار) میشد و با پوساندن آن به پوکی موشهها میانجامیدی
پیش از آن که این پدیده برای من ممشتتوف شتتود ،وزار کشتتاورزی کارشتتناستتان مارزی
زیادی را برای بررستتی و کش ت

علت گستتترش این بیماری دعو کرده بود که به منطقه میآمدند و

بدون نتیجه بازمیگشتتندی آمرین باری که وزیر کشتاورزی وقت دکتر ایرج وحیدی همراه با هیئتی از
کارشتتناستتان مارزی و داملی برای بازدید از مرکز تحقیقاتی برنج آمل آمده بودند ،وقتی صتتحبت از
این بیماری شتد ،و من مواست نیرب را بیان کن معاون وزیر مهندس میرحیدر که ات اقاً از اساتید ما در
دانشتتتیاه بود حرف مرا قطع کردی گویا احستتتاس میکرد که آنچه من در برابر کارشتتتناستتتان مجرو
مارزی میگوی ربطی به اصتتل موضتتوع ندارد و مایهی مجالت او استتتی اما یمی از کارشتتناستتان
مارزی به ناب دکتر رودری که از پژوهشیران بهناب و باتجربهی سازمان مواروبار زهانی بود ،از وزیر
و همراهان مواستتت که به حرف این کارشتتناس زوان محلی گوش دهند و در آمر نیز همین شتتن
اصتترار بر احتمال درستتتی نتیجهگیری من کردی این مود موزب غافلییری وزیر و همراهان او و توزه
آنهتا بته همتهی پژوهشهتایی شتتتد کته متا در آنزا دنبال میکردی ی یک ماه پ

از این ات اق دکتر

رودری بته من اطلتاع داد کته در صتتتور تمایل میتوان بهعنوان ستتترپرستتتت پروژههای تحقیقاتی
کشتتتورهای شتتتمال آفریقا که مرکز آن در مصتتتر بود استتتتنداب شتتتوب که به دلایل منتل

از زمله
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دلبستتیی اب به کارهای پژوهشتی زاری و درگیرهای ستیاسی آن زمان که سرانجاب مرا برای همیشه از
کارهای پژوهشی محروب کرد ،نپذیرفت ی
ادامهی پژوهشهای من در مازندران روزبهروز بیشتر مرا متوزه عواقب مطرناکی کرد که در
اثر رواج کودهتا و ستتتموب شتتتیمیتایی در شتتتالیزارهتا و پنبتهکتاریها در حال روی دادن بودی نابودی
قورباغههای شالیزارها ،مسموبشدن محل رشد و تمثیر ماهیها ،از میان رفتن زنبورهای عسل و حشرا
م ید ،بالا رفتن استیدیتهی ماک وکاهش زمعیت میمروارگانیس های آن که نقش حیاتی در تجزیهی
متاک و آمتادهستتتازی املتاح قابلزذو ریشتتتههای نباتی دارند و از همه بدتر انتقال مواد شتتتیمیایی
مطرنتاک به درون دانهها و میوهها و زویبارها که ستتتلامت عمومی را در مناطره قرار میداد ،از آثار
مستقی رواج سموب دفع آفا نباتی و کودهای شیمیایی بودی
همزمان با مشتتاهدهی این آثار من ی شتتاهد نابودی محصتتولا پنبه توستتط کرب ماردار پنبه و
بودبی به این باور رستیدب که طغیان این آفا نتیجهی بهه موردن اکوسیست های زندگی در مزارع و
باغهای شمال ایران استی قورباغهها ،بسیاری از گونههای زنبور و انواع حشرا مانوادهی کمسینلها،
بهویژه کمستینل ه ت نقطهای (ماتونک) از حشترا مضر و تن آنان تغذیه میکنند و زمعیت آنان
را در همهی ررمهی زندگیشتتان از تن  ،لارو ،شتت یره و حشتترهی بالغ کنترل میکنند و این مود از
احتمال مسارا آنان به مزارع و باغها میکاهدی نابودی و یا کاهش زمعیت این گونههای م ید سبب
طغیان آفا کشتاورزی میشتوندی آنگاه که برای مقابله با طغیان این آفا سموب دفع آفا بیشتری
به کار میرود ،آفا نباتی برای بقای مود درار موتاسیون و ظهور نسلهای مقاوب به سموب دفع آفا
میشوند و زیستبوب لحیهبهلحیه به فازعه نزدیکتر میشودی
البته آنچه من در تجربهی شغلی مود در مازندران میدیدب ،در بسیاری از کشورهای پیشرفته بر
کارشتناستان کشتاورزی و مدافعان زیستت محیط روشتن شتده بودی اما به مصداق شنیدن کی بود مانند
دیدن ،مشاهدهی مستقی آنچه زریان داشت نیاه مرا به مسایل کشاورزی دگرگون کردی
پژوهشتتیران کشتتاورزی و زیستتتتمحیط در کشتتورهای پیشتتترفته همزمان با انقلاو علمی و
تمنولوژیک دهههای  91و  31میلادی متوزه آثار و عواقب رواج ستتتموب و کودهای شتتتیمیایی ره بر
اکوستیستت های حیا و ره بر بهداشتت عمومی و نیز مسألهی مه آلودگی آو و ماک شده بودند،
اما در ایران هنوز دغدغههای زیستمحیطی در کانون توزه کارشناسان کشاورزی قرار نداشتی
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مستارا بیستابقه به شتالیزارها توستط کرب ستاقهموار برنج و سوداگری فروشندگان سموب شیمیایی
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در آن زمان هنوز رودمانههای مازندران و گیلان و ستواحل دریای مزر که محل تمثیر و رشد
انواع ماهیها و نیز تولید انواع ماویارهای مشهور ایران بود ،رندان آلوده نشده و مرکز تولید ماویار از
شمال ایران به حوضهای پرورشی رین ،فرانسه ،اسراییل و غیره منتقل نشده بودی
در اواستط دههی  91مورشیدی همراه با همماران در مرکز تحقیقا برنج به این نتیجه رسیده
بودی که پژوهشهای ما باید بر مستتایل زیستتتمحیطی متمرکز شتتودی منتها پژوهشهای علمی در این
زمینه مستتتتلزب اممانا فنی و کادرهای مجرو برای انجاب آزمایشهای منتل

در زمینههای منتل

بود و بتا اممتانتا محتدود مرکز تحقیقتا کار رندانی از ما ستتتامته نبودی با این همه ،در محدودهی
اممانا آن زمان تحقیقاتی را آغاز کرده بودی که بحران سیاسی منجر به انقلاو و درگیریهای مود
من در آن تحولا ما را به مستیری دییری کشاند و تا آنجا که میدان پ

از انقلاو هیچ یک از آن

| نقد اقتصاد سیاسی |

کارهای آغاز شده دنبال نشدندی
در پی انقلاو و زانشتین شتدن «تعهد» به زای تنص

پژوهش در عرصههای زیست محیطی

مرد و ستالبهستال راه بر فساد در زمین ،هوا و رودمانه ،آوها و زنیلها هموارتر شد که همچنان نیز
ادامه داردی
من اما هرگز حسر رشتهی تنصصیاب که برای همیشه از آن کنده شدب از دل بیرون نمردبی
و همین حستر همیشتیی انییزه ای شده است که دستک پژوهشهای کارشناسان زهانی و ایرانی
محیط زیستت را دنبال کن و همچنان به مصیبتهای کنونی محیط زیست در ایران و به راه و راههای
آن بیندیش ی

مسألهی آب و خاک در ایران
ماک زنده ،ماکی که می شتود در آن زراعت کرد ،ماکی است که میمروارگانیس ها در آن
فعالاند و یکشبه به وزود نیامده استی این ماک که عمق آن معمولاً از  21تا  91سانتی متر است طی
هزاران ستتال کنش متقابل میمروارگانیستتت ها و ریشتتههای گیاهان پدید آمده و تمامل یافته استتتت و
ازاینرو فرسایش آن بهآسانی زبرانشدنی نیستی سموب و کودهای شیمیایی هررند که ماک زنده را
آلوده میکننتد و گتاهی استتتیتدیتتهی آن را بته نحو مطرنتاکی افزایش میدهنتد ،اما نابود نمی کنندی
مه ترین عتامتل از میان رفتن ماک زنده و حاصتتتلنیز ،تبدیل زمینهای زراعی به مناطق مستتتمونی،
زادهها و مراکز صنعتی و بهرهبرداری بیرویه از زنیلها و مراتع است که ننست ریشههای گیاهی را
که عامل تثبیت ماک هستند از میان میبرند و موزب فرسایش و شستوشوی ماک در اثر بارانهای
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شتدید و ستیلاوها میشتوندی این پدیده بهویژه در زمینهای دارای شیب تند ،در تپهها و کوهپایههایی
که درمتان و درمتچهها و ستایر پوششهای سبز آن مورد بهرهبرداری بیرویه قرار میگیرد موزب از
میان رفتن ماکهای زنده میگردد ،و زمینها را برای همیشه به مناطق مرده و بایر تبدیل میکندی بنابه
گزارشهای منتل

کارشتناستان ایرانی محیط زیستت در  91ستال گذشته بیش از نیمی از زنیلها و

مراتع ایران به مناطق مشک و بایر تبدیل شدهاندی تنریب زنیلها و مراتع اززمله موزب میشود که
متاک ظرفیتت زذو و یمیرهکردن آو باران را از دستتتت بدهد و این آوها بهزای افزایش یمایر
زیرزمینی بهصتور ستیلاوهای تند از دسترس مارج شوندی برای نمونه ،تنریب زنیلها و مراتع در
رشتتتتتهکوههای زاگرس همراه با تنریب ماک موزب کاهش یمایر آبی زیرزمینی کشتتتور و به راه
افتتادن ستتتیلاوها شتتتده استتتت که به نوبهی مود موزب تنریب بیشتر ماکهای زراعی و مناطق
مسمونی پاییندست میشوندی
مستتمونی میشتتود ،استتت ادهی بیرویه از یمایر آوهای زیرزمینی استتتی وقتی یمایر آبی ستترزمینها
بهحدی کاهش یابد که یرا ماک زیرزمینی رطوبت مود را بیش از حد از دست بدهند و ماکی که
قبلاً اشتتباع بوده قستتمت عمدهی آو مود را از دستتت بدهد و ملل و فرج زمین از آو مالی شتتود،
مقاومت مود در برابر وزن لایههای ستنیین بالایی را از دستت میدهد و موزب فروکش کردن ماک
میگرددی فروکش کردن ماک بهمعنای فشترده شدن ماک و از میان رفتن فاصله میان یرا ماک به
معنی نابودی همیشتیی ظرفیت یمیرهی آو و مرگ ماک استتی این پدیده با از میان بردن ماصیت
اس نجی زمین و نیز نابودی قوهی شعریه (ماصیت بالا کشیدن آو از اعماق زمین) زمینهای کشاورزی
را برای همیشتته نابود کند و اگر در اعماق زمینهای مستتمونی و شتتهرها ات اق بی تد میتواند موزب
گستلها ی بزرگ عمودی و افقی گردد که به تنریب محلا و شتهرهای مسمونی منجر میشودی ه
اکنون برمی از مناطق ایران با رنین عواقبی دست به گریباناندی
زنبهی فازعهبار دییر بهرهبرداری بیرویه از آو های زیرزمینی تشدید روند نابودی دریارهها
به ماطر حرکت آوهای بستتتر دریاره به ستتوی راههایی استتت که در حوضتتچهی اطراف آن ح ر
میشتتتونتدی در ایران برمی از دریتارتههتای کورک و تالاوها ه اکنون نابود شتتتده و یا در معرض
نتابودیانتدی نتابودی دریتارتهی ارومیته که از بزرگترین دریارههای شتتتور زهان استتتت به یمی از
بزرگترین فجایع زیستتمحیطی برای ایران و کشتورهای همستایهی آن میانجامدی مشتک شدن این
دریاره علاوه بر نابودی زیستبوب صدها گونهی پرنده و زانوران آبزی ،همهساله موزب انتقال هزاران
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عامل ویرانیر دییری که هر ستاله موزب فرستایش ماکها و نشتست زمینهای کشاورزی و
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تن نمک به مناطق اطراف و شوری سرزمینها از طریق بادها و توفانها مواهد شد که عواقب آن برای
سلامت همهی زانداران و شهرها و مناطق مزروعی مارج از تصور استی

سراب خودکفایی کشاورزی
کشاورزی ایران در عرصهی بهرهبرداری بهینه از آو و ماک ززو عقبماندهترین کشورهای
کنونی زهان استتی با رواج شتتیوههای مدرن و بهینهی آبیاری میتوان در مصتترف آو اکثر زمینهای
زراعی و باغا ایران تا ه تاد درصتتد صتترفهزویی کردی به عقیدهی من ،لازب استتت تا زمانی که اممان
رواج این شتیوههای مدرن بهوزود نیامده ،در مناطق بحرانی زراعت فاریاو متوق

و صرف ًا دی کاری

ادامه پیدا کندی مقصتودب از مناطق بحرانی زمینهای اطراف دریارهها و مناطق مشتتکتر کشتتور است
| نقد اقتصاد سیاسی |

که قستتمت عمدهی زمینهای کشتتاورزی ایران را شتتامل میشتتود و ادامهی بهرهبرداری از آوهای
زیرزمینی آنها مناطرا پیشگ ته را به همراه داردی
ستیاست مودک ایی غذایی در ایران در شرایط کنونی نادرست و پافشاری بر آن مایهی تشدید
بحران آو و ماک و پیآمدهای غیرقابل زبران مواهد بودی ایران پیش از حل نسبی بحرانهای کنونی
آو و ماک ،بههیچوزه نباید به دنبال مودک ایی و بدتر از آن افزایش محصولا کشاورزی بهمنیور
صادرا باشدی ررا که این سیاست موزب تشدید بحران زیستمحیطی و پیآمدهایی فازعهبار مواهد
بودی اغراق نیستت اگر بیویی در درازمد زیان رنین ستیاستی هزاران بار پیش از فایدهی کوتاهمد
آن استی
در شترایط بحرانی کنونی تأکید بر کی یت و تولید محصولا ارگانیک میتواند راهی مناسب
برای بنشهایی از کشتتاورزی ایران و افزایش درآمد کشتتاورزان باشتتدی تغلیظ استتان ها که موزب
موشبویی میوههتا میشتتتود و افزایش ویتتامینهتا ،املتاح و قندها که میوهها را مرغوو و موشطع
میکنند به سه شرط نیازمند است که در ایران به بهترین وزهی وزود دارند:
 -1طول روز و میزان تشعشع که عمل کلروفیلی (فتوسنتز) را در گیاه تشدید میکند و موزب
افزایش مواد پیشگ ته در برگهای گیاهی میشودی
 -2امتلاف حداکثر درزهی حرار در روز و حداقل آن در سحرگاه که هرره بیشتر باشد
انتقال مواد غذایی به میوه و دانهها بهتر و کاملتر انجاب میشودی
 -6نژادهای مرغوو و استثنایی که در ایران فراواناندی
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برخی مسائل مبرم
توزه به نما زیر برای تغییر شرایط بحرانی کنونی اهمیت مبرب دارند:
 صتتنایع آلاینده باید از رودمانهها ،رودها و دریارهها دور نیهداشتتته شتتوند بهگونهای که ازورود پساوهای آلوده به درون آو رودمانه و نیز آوهای زیرزمینی کاملاً ازتناو شودی
 شتمار پرندگان و زانوران در مناطقی که این عمل موزب آلودگی زیست محیطی میگرددو یا مطر از میان رفتن گونهها وزود دارند ممنوع شودی
کشاورزی و صنایع غذایی ارگانیک و عاری از اثرا سموب شیمیایی تشویق شودی طرحهایی برای پیدا کردن مناسبترین راههای دفع آفا و بیماریهای نباتی از راه مبارزهیبیولوژیک و شتتتیوههای بهزراعی و بهنژادی در مناطق منتل

ایران تهیه و به مرحلهی ازرا گذاشتتتته

 -توسعهی مناطق مسمونی در زمینهای مزروعی و مراتع و زنیلها و کوهها متوق

و ممنوع

شودی
 طرحهای کارشناسانهی احیای زنیلها و مراتع با احتساو ویژگیهای هر منطقهی ایران تهیهو به مرحلهی ازرا گذاشته شودی
تثبیت و احیای ماک در دامنهی کوهها ،تپهها و دشتتتتهای تنریبشتتتده و بایر که موزبحرکت ریزگردها در مسیر باد و توفان و آلودگیهای فازعهبار هوای شهرها و مناطق مسمونی شده از
ضرور های مبرب زیستمحیطی استی در این زمینه با است اده از تجارو کشورهای پیشرفته میتوان با
ایجاد و یا احیای پوششهای سبز مقاوب به ک آبی و کاشت درمتچههای مناطق مشک و ک آو (مثل
کتاکتوسهتا) که میتوانند از یمایر محدود آبی اعماق ماک استتتت اده کنند ،به تثبیت ماک و پایان
دادن به مسألهی حرکت ریزگردها اقداب کردی
 ایران دارای هوای آفتتابی ،بتادهای نیرومند محلی و موستتتمی و نیز کویرهای گرب و آفتابیاستتتتی از همین رو ،ایران یمی از مطلووترین ستتترزمینهای زهان برای تولید انرژیهای تجدیدپذیر
مورشتیدی و بادی استتی تولید انرژیهای ستال و تجدیدپذیر و کاهش است اده از انرژیهای آلاینده
که ایران بهماطر داشتتن ن ت و گاز از یکستو و زیرسامتهای صنعتی و وسایل نقلیهی پرمصرف از
ستوی دییر احتمالاً بدترین نمونه در زهان استت ،ننستین شرط پایان دادن به آلودگی مرگبار هوا در
ایران استتتی بنابه آمارهای موزود که مورد تأیید کارشتتناستتان ایرانی محیط زیستتت قرار گرفته رهار
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شوندی
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درصتد از ن ت و گاز مصترفی زهان در ایران مصترف میشود در حالی که زمعیت ایران یک درصد
کلّ زهان استی
 محصولا صنایع مودروسازی در ایران با استاندارهای مصرف انرژی در کشورهای پیشرفتهکه در این زمینه پیشرفتهای قابلتوزهی کرده اند ،فاصله داردی صنایع مودرو سازی بدون حرکت در
زهت  -1موتورهای ک مصتتترف و  -2باتریهای المتریمی ،نه فقط همچنان از عوامل اصتتتلی تولید
کربن و همچنین آلودگی فضای شهرهای کشوراست ،بلمه هیچ آیندهای ه ننواهد داشتی
 بهرهبرداری بیرویتته از آوهتتای زیرزمینی اطراف دریتتارتتهی ارومیتته ،حرکتتت زیرزمینیآوهای شتیرین به ستمت بستتر دریاره را معموس میکند که علاوه بر شتورترشدن و ک آوتر شدن
دریتارته بته تنریتب زمینهتای کشتتتاورزی پیرامون آن میانجامدی به باور من ،تا زمانی که شتتترایط
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دریارهی ارومیه بحرانی استتتت و ستتتطه آو آن به نقطهی تعادل نرستتتیده باید بهرهبرداری از آبهای
زیرزمینی اطراف دریاره تا شعاع  29کیلومتری متوق

شود و به صاحبان اراضی و کشاورزان مسار

پردامته شتتودی علاوه بر این ،باید حتیالاممان و در درزهی ننستتت بنشتتی از آوروهای آیربایجان
بهویژه ارس برای نجا دریارهی ارومیه امتصاص داده شوندی

نجات خلیج فارس
احتمال نابودی ملیج فارس ستننی اغراقآمیز نیستتی درزهی شوری آوهای ملیج فارس از
دریاهای آزاد بیشتر استتتی تنها راه ملیج فارس به اقیانوس هند تنیهی هرمز استتت که برای مبادلهی
آبی و تعویض آوهای ملیج فارس در حدی که غلیت آن ثابت نیهداشتته شود کافی نیست ،بهویژه
آن که ورود آوهای شتتیرین از عراق و ایران به ملیج فارس در ستتالهای گذشتتته بهماطر گستتترش
سدسازی در ترکیه ،ایران و عراق بهشد کاهش پیدا کرده استی
یمی از بزرگترین مطراتی کته ملیج فارس را تهدید میکند بهرهبرداری بیرویه از آوهای
آن استی ه اینک امارا نزدیک به  51درصد از آوهای مصرفی مود را از پروژههای شیرین کردن
آو ملیج فارس تأمین میکندی سایر کشورهای این حوزه نیز پروژههای بزرگی در این زمینه در دست
ازرا دارنتدی این نوع بهرهبرداری از ملیج فتارس موزتب افزایش غلیت نمک ملیج فارس و در مطر
قرار گرفتن صتتتدهتا گونته از متاهیها و زانوران دریایی آن میگردد که در ادامه با غلیت روزافزون
آوهای ملیج فارس به نابودی کامل اکوستتیستتستتت آن میانجامدی نجا ملیج فارس از مطر نابودی
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مستتلزب همماری همهی کشتورهای این حوزه و ازماع بر سر طرحهای مشترکی است که تا دیر نشده
تهیه و به مرحله ازرا درآیندی

محیط زیست و تکمیل یک پروژهی تاریخی
امروز مستألهی ح ظ محیط زیست برای هر کشوری دارای دو زنبهی ملی و بین المللی استی
کاهش تولید کربن ،از میزان  69میلیارد تن به  11میلیارد تن و ستتتایر اقداما برای ح اظت از دریاها،
زنیلها و فضتتتای کرهی زمین از آلودگی اموری هستتتتند که هرگونه پیشتتترفتی در قبال آن مستتتتلزب
توافقا و تعهدا بینالمللی استی بزرگترین موانع در برابر دستیابی به توافقا اساسی و به مرحلهی
ازرا گذاشتتن آن ،سترمایهها و محافل مالی نیرومندی هستتند که از تغییرا اساسی در سامت و بافت
صنعتی و مدماتی که لازمهی کاهش تولید کربن و سایر مواد تنریبکنندهی محیط زیست هستند ،در
دارند ،تاکنون مانع از ایجاد توافقا لازب بینالمللی در راستتای ح ظ محیط زیست و کند کردن روند
مطرناک افزایش گرمایش زمین ،شدهاندی همین محافل در زریان کن ران
بته یتک توافق بزرگ شتتتدنتد و پ

پاری

مانع از دستیابی آن

از آن ه تتا به امروز در راه ازراییشتتتدن توافق نی بند پاری

کارشمنی فراوانی کردهاندی
تجربتهی تلتاشهای زهانیِ ناکاب در راه محدود کردن مؤثر تولید کربن ،زلوگیری از تنریب
زنیلها و آلودگی روزافزون دریاها بهروشتتنی گویای این واقعیتاند که محافل مالی و ستترمایهداری
زهانیشده کوتهبینتر از آن هستند که بنشی از منافع کوتاهمد مود را برای منافع درازمد قربانی
کنندی
سرمایه بنابه سرشت مود به دنبال کسب هرره بیشتر و سریعتر سود است و اگر سیاست نتواند
عطش ستتیریناپذیر آن را مهارکند نمیتوان از آن انتیار داشتتت که ستتوداگری مود را در رارروو
ملتاحیتا زیستتتتمحیطی محتدود کنتدی اما در نیاب ستتترمایهداری زهانیشتتتدهی امروز ،بهویژه در
کشورهای پیشرفتهی صنعتی قدر مانور و اثرگذاری سیاست به راررووهای تنگ الزاما اقتصادی
محدود استتتت که ستتترمایه و محافل مالی به حمومتها دیمته میکنند و هر حمومتی ه که بنواهد
مارج از محدودهی راررووها عمل کند با بحرانهای اقتصتادی و مالی دستت به گریبان میشودی به
این اعتبار توق

روندی که زندگی را در ستتیارهی زمین با مناطرا زدی و فوری موازه ستتامته به

یک اراده و توافق بزرگ و زهانی نیاز دارد که بتواند بر موانع کنونی که توستتط ستترمایهداری زهانی

| نقد اقتصاد سیاسی |

کوتاهمد زیان می بینندی این محافل نیرومند اقتصتتادی با استتت اده از ن ویی که در قدر و ستتیاستتت
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ایجاد شتده غلبه کند و من عت و مصتلحت بشتریت را بر آزمندی کوته فمرانه و غیرانستانی سوداگران
زهانی ریره سازدی این مود بحثی است فراتر از محدودهی این یادداشتی اما از آنچه گ ته شد میتوان
نتیجه گرفت که مقولهی محیط زیست مثل مقولههای عدالت و برابری ،موضوع تلاش و مبارزهی رپ
در هر دو عرصهی زهانی و ملی استی

سخن آخر :چپ و محیط زیست در ایران
انتیار اصتلاح ستامتار حقیقی و حقوقی قدر کنونی ایران در زهت بهبود زیستمحیطی ،امر
بیهودهای استتتی ایران و مردمش با وزود پیشتتینهای درمشتتان در تلاش و پیمار برای تحقق آزادی و
عدالت تا به امروز از بد حادثه و بنت بد با شمست و ناکامی روبهرو بودهاندی پروژهی نهضت مشروطه
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پ

از یک قرن هنوز پروژهای ناتماب و بنابراین همچنان در دستتتتورکار تلاشهای ایرانیان استتتتی این

پروژهی ناتماب با توزه به آگاهیهای زمانهی کنونی باید با مستألهی مبرب و حیاتی محیط زیست همراه
شود و در برنامهی رپ در کنار دو مطالبهی تارینی آزادی و عدالت منیور گرددی

