نلللویسنده:

سینا روحا

بحران آب درایران  .پدیدهای اکولوژیک یا برساختی گفتمانی
نویسنده  :سینا روحانی
فرهنگ سرمایهداری در جوامع امروز به مرور آب را از مایملکی عمومی به کاالیی با ارزش مبادلهای بدل کرده است .در چنین
شرایطی مسلم است که آب نیز چون دیگر کاالها خرید و فروش میشود و چون هر چیز ارزشمند دیگری در دست ثروتمندان
.انباشت میگردد
با اینکه بحران آب سالهاست به یکی از کالنترین مسائل اجتماعی ایران بدل شده است ،اما غلیان خشم مردم خوزستان در
تیرماه امسال و سپس ،اعتراضات گستردهی کشاورزان اصفهانی و بختیاری ،مسئلهی بحران آب در ایران را در صدر
گفتمانهای عمومی قرار داد .این ناآرامیها برخاسته از بحرانی زیستمحیطی بود که مدتهاست آثار مخربش دامن معیشت،
سالمت و زیست اجتماعی شهروندان و ساکنین این مناطق را فرا گرفته است .خوزستان شاید عینیترین نمونهای باشد از
فاجعهای که اجرایی شدن سیاستهایآبی نادرست و مداخالت گستردهی زیستمحیطی میتواند به بار بیاورد؛ ولی
پژوهشهای اخیر نشان میدهند که شرایط آبخوانهای حوزههای آبریز سایر مناطق ایران نیز به همان اندازه وخیم است .اگر
چند دهه قرار گرفتن در کانون برنامههای توسعه میتواند خوزستان را با آنهمه رود و تاالب عظیم و پرآب به یکی از
غایی مناطق دیگر ایران نمیبایست چیزی بهتر از این باشد
.خشکترین مناطق ایران بدل کند ،سرنوشت ِ
در سالهای اخیر بهنظر میرسد مقامات رسمی دست از مقاومت در مقابل پذیرش بحران آب برداشته و حتی خود به یکی از
مروجان «گفتمان کمیابی» بدل شدهاند .بهعنوان مثال ،مرداد ماه  ۱۳۹۷وزیر کشور وقت ایران ،عبدالرضا رحمانی فضلی ،از
احتمال تغییر چهرهی ایران بهواسطهی مهاجرتهای اقلیمی و کوچ ساکنین استانهای جنوبی خشکتر به سمت مرکز و شمال
ابراز نگرانی میکند .پیش از او عیسی کالنتری رئیس سابق سازمان محیط زیست نیز ضمن پیشبینی در مورد خالی از سکنه
شدن کامل شرق و جنوب کشور تا  ۲۵سال آینده ،ادعا میکند که در صورت عدم تغییر شرایط کنونی شاهد کوچ دستهجمعی
 ۵۰.میلیون نفر از جمعیت ایران خواهیم بود (رادیو فردا)۱۳۹۷ ،

با وجودیکه این مقامات دولتی نسبت به بحرانی بودن وضعیت زیستمحیطی در کشور اذعان دارند ،به نظر میرسد این تمایل
در آنها وجود دارد که مسئولیت شکلگیری شرایط کنونی رابهگردن تغییرات اقلیمی و مصرف بیرویهی کشاورزان بیاندازند.
برای نمونه مهرماه امسال وزیر نیرو طی سفر به استان اردبیل و بازدید از طرحهای نیمهتمام سدسازی در منطقهی مغان
میگوید « :این استان با اینکه در گذشته به پرآبی شهره بود ولی به علت کاهش بارندگی و مصرف بیرویه در سال زراعی گذشته
با چالشهای جدی روبرو شد» (ایرنا .)۱۴۰۰ ،خبرگزاری فارس نیز مرداد گذشته از قول «دستگاههای اجرایی و وزارت نیرو» از
کشت شلتوک به عنوان متهم اصلی شدت گرفتن خشکسالیهای اخیر یاد میکند و دولت را بابت سهلگیری در این موضوع
مقصر میشمارد (فارس .)۱۴۰۰ ،عضو هیات رئیسهی کمیسیون انرژی مجلس هم طی اظهارنظری با بیان اینکه  ۹۰درصد
منابع آبی کشور در حوزه کشاورزی مصرف میشود و سهم صنعت تنها  ۲درصد و آب شرب شهری  ۴درصد از مصارف آب
کشور است ،میافزاید :تغییر الگوی کشت مهمترین اقدامی است که از هدررفت منابع آبی کشور جلوگیری میکند (مرکز
پژوهشهای مجلس .)۱۴۰۰ ،در همهی این موارد تالش میشود با برجسته ساختن جنبهی اکولوژیک این بحران ،و اشارهای
مبهم به سهم  ۹۰درصدی بخش کشاورزی در مصرف آب -بدون تفکیک سهم کشاورزان خرد و کالن -نقش مداخالت دولتی در
.این بحران ناچیز جلوه داده شود
این مسئله محصور در گفتمان دولتی نیست و بیتوجهی به ابعاد اجتماعی بحران آب را میتوان در پژوهشهایی که در سالهای
اخیر در نشریات معتبر علمی منتشر شدهاند نیز مشاهده کرد .از جمله مقالهای که تابستان امسال در نشریهی معتبر نیچر
بهچاپ رسید با استناد به آمار و ارقام ،ادعا میکند ایرانیان طی تنها  ۱۳سال ۷۴ ،کیلومتر مکعب از آبهای زیرزمینی خود را
مصرف کردهاند؛ چیزی نزدیک به  ۱.۶برابر دریاچهی ارومیه در پرآبترین زمانش (اشرف ،ناظمی و آقاکوچک.)۲۰۲۱ ،
بودن خشکسالی در ایران و استناد به سهم ۹۰درصدی )(Antropogenicنویسندگان این مقاله با تاکید بر انسانساخت
کشاورزی از مصرف آب ،عامل این بحران را ناکارآمد بودن الگوی آبیاری کشاورزی قلمداد کردهاند .تاکید بر «انسانساخت»
بودن بحران آب بدون توجه به مناسبات قدرت و دسترسی متفاوت گروههای جامعه به منابع آبی ،به این فرض اشتباه دامن
میزند که گویی بحران آب مسئلهای «دموکراتیک» است و «انسان»هایی از تاریخ ،جغرافیا و خاستگاه اجتماعی-اقتصادی
.گوناگون ،در تولید و بازتولید این بحران عاملیتی یکسان دارند
اما آیا میتوان کمآبی در ایران را تنها به عوامل اکولوژیک نسبت داد؟ آیا این گفتمان در تالش است تا برای گستردهتر کردن
کنترل نهادهای قدرتمند بر منابع آبی ،پیشبرد پروژههای بزرگ سدسازی و سلب مالکیت از کشاورزان فقیر ،پشتوانهای
ایدئولوژیک فراهم کند؟ نهادهای دولتی و شرکتهای خصوصی قدرتمند چه منافع احتمالیای در ترویج «گفتمان کمیابی» و

انداختن تقصیر به گردن کشاورزان دارند؟ بهنظر نمیرسد بدون توجه به ابعاد اجتماعی و تنها با توسل به دانش فنی و
.تخصصی در حوزهی اقلیمشناسی و مسائل مرتبط با آب بتوان به تصویری جامعتر از بحران آب دست یافت
با اینکه شواهد زیادی از تاثیر تغییرات آبوهوایی و اقلیمی بر کمآبی در ایران وجود دارد ،اما از منظر اکولوژی سیاسی نهادهای
کنترلکنندهی منابع آبی همواره تمایل دارند که در میزان این تأثیر بیشازاندازه اغراق کنند .این مکتب از عالقهی دولتها و
نهادهای قدرتمند اقتصادی برای طرح و بهرهبرداری از گفتمان کمیابی میگوید .بر اساس این دیدگاه افزایش نگرانیها از کاهش
منابع آبی و مسائل زیستمحیطی و بهتبعش باالگرفتن خواستههای اجتماعی برای مدیریت تقاضای آب ،به رواج یافتن روایتی
ایدئولوژیک به نام کمیابی کمک کرده است که به تعبیر ماریا کایکا هدف سیاسی و اجتماعی خاصی را دنبال میکند« :پمپاژ
کار مشروع جلوهدادن سرمایهگذاری بیشتر برای توسعهی
خبری حول موضوع بحران آب (گاه واقعی و گاه تخیلی) نهتنها در ِ
سازوکارهای عرضهی آب است ،بلکه همچنین مسیر حرکت بهسوی کاالییسازی آب را نیز تسهیل میکند» (سوینگدو و
همکاران .)۲۰۰۲ ،بهعبارت دیگر در این گفتمان «قیمت» تبدیل به مکانیزم اصلی مدیریت «کمبود» آب میشود و در نتیجه
کاالییسازی آب به عنوان استراتژیای برای محافظت از منابع آبی مشروعیت مییابد .در حالی که گفتمان کمیابی و کمپینهای
اجتماعی متنوع بر لزوم کاهش مصرف آب تاکید کرده و کاالییسازی آب را رواج میدهند ،بعضا انواع نوآوریها و طراحیهای
ترمیمی تکنولوژیک نیز پیشنهاد میگردند که با جلب سرمایه راهحلهایی برای کمتر مصرف شدن آب پیشپای جامعهی بشری
.بگذارند
همچنین بخوانید :لباس ورزشکاران زن ،نبرد برسرهویت و اختیار
در واقع گفتمان کمیابی با کانالیزه کردن دغدغههای اجتماعی ،جامعه را مجاب میسازد که تنها راهحل حفظ منابع آبی از مسیر
باالبردن قیمت آب برای کاهش مصرف کل و بهرهگیری از تکنولوژیهای بهروزتر میسر خواهد بود .تکنولوژیهایی که ضمن
افزودن بر استیالی بیشتر دولت و نهادهای ذینفع ،خود به بهانهای دیگر برای گران کردن آب بدل میشود .چنانچه سوینگدو (
 )۲۰۰۲اشاره میکند در شرایطی که سودآوری به انگیزهی اصلی سرمایهگذاری تبدیل شده است ،برای سرمایهگذاری و
عرضهی سودآورتر آب تنها دو راه وجود دارد :باال بردن بهرهوری و یا باال بردن قیمتها .اسکوبار ( )۱۹۹۶نیز معتقد است
توسعهی سرمایهداری امروز با آنکه بهطور معمول از گفتمانهای به ظاهر سودمند ،چون توسعهی پایدار و حفاظت زیستی
بهره میبرد اما هدف غاییاش تبدیل طبیعت به منبع سرمایهای مداوم و سودآور است (هانیگان(Biological Conservation) ،
)۱۳۹۲.

در ایران گفتمان کمیابی توانسته است سدها را در صدر لیست راهحلهای تکنولوژیک بهمنظور کنترل هدررفت آب در جامعه
تحکیم کند .هیچ سازهی مصنوعی در ایران بهاندازهی سدها مدح و تکریم نمیشود .در رسانهها همواره از سدها بهعنوان
دستآوردهای علمی و مهندسیای یاد میشود که برای ملت ایران افتخار آفرین بودهاند .سدها ضمن کنترل سیلآبها ،تولید
برق ارزان و جلوگیری از ریختهشدن آب به دریاها یا خروج از کشور ،مانع هدر رفت آب میشود .دیگر به نظر میرسد انباشت
آب در تاالبها و دریاچهها و یا حتی جاری بودن آب بر بستر رودخانهها نیز تضییع سرمایهی ملی بهحساب میآید .در چنین
فضای گفتمانیای ،تعجببرانگیز نخواهد بود اگر بدانیم کشوری با اقلیمی خشک مانند ایران جزو سه کشور اول سازندهی
سد در جهان است .تاکنون  ۳۰۰سد بر بستر رودخانههای بزرگ و کوچک ایران احداث شده است؛ در عین حال تا سال ۱۳۹۵
خورشیدی ۱۰۰ ،سد نیز در دست احداث و  ۳۰۰پروژهی سدسازی دیگر فاز مطالعاتی خود را طی میکردند (مدنی و همکاران،
)۲۰۱۶.
با توجه بهاینکه استان خوزستان دهههاست کانون برنامههای توسعهی کشاورزی بزرگمقیاس و پروژههای متعدد سدسازی
بوده است اصوال میبایست یکی از بهترین نمونهها برای سنجش کموکیف تاثیر این رویکرد به حل بحران آب باشد .هرچند
اینروزها در میان عموم نام این استان مترادف شده با منطقهای خشک و بد آبوهوا ،اما مدت زیادی از زمانی نمیگذرد که
خوزستان نهتنها خشک نبود بلکه به عنوان پرآبترین استان ایران شناخته میشد .شرایط بحرانی این استان بهطور ویژه پس
از شورشهای مردمی که تابستان امسال در اعتراض به روند روبهافزایش سلب دسترسیشان به آب رخ داد توجه رسانهها را
بهخود جلب کرد .اگر سدسازی میتوانست مشکل کمآبی را حل کند ،این استان که هماکنون رودهایش میزبان دستکم  ۱۴سد
بزرگ و زیستبومش شاهد بیشترین مداخالت توسعهمحور بوده است ،میبایست پاسخی به این بحران زیستمحیطی یافته
باشد .اما در شرایط حاضر نهتنها کسی از موفقیت برنامهریزیهایش در خوزستان چیزی به زبان نمیآورد که همه خبرها از
ورشکستگی کشاورزی ،عدم دسترسی بیش از  ۷۰۰روستا به آب آشامیدنی ،خشک شدن تاالبهای عظیم منطقه و کوچ
گستردهی مردم به سایر استانها حکایت دارند .در روزهای اخیر نیز خبرهایی شوکه کننده منتشر شد از کشاورزان ناامیدی که
نخلهایشان را به قیمتهای ناچیزی از خاک بیرون آورده و به داللها میفروشند تا به کشورهای حاشیهی خلیج فارس صادر
.شوند (رادیو فردا)۱۴۰۰ ،
یکی دیگر از استداللهای گفتمان کمیابی تاکید مداوم بر سهم  ۹۰درصدی بخش کشاورزی از مصرف آب و مقصر قلمداد
کردن شیوههای سنتی و غیرمکانیزهی کشت و کار در مصرف بیرویهی آب است .با اینکه کشاورزی بخش عمدهای از مجموع
آبهای مصرفی ساالنه را بهخود اختصاص داده است اما برخالف آنچه روایت رسمی قصد القایش را دارد ،لزوما نمیتوان

اینگونه نتیجه گرفت که کشاورزانی که به صورت سنتی به کشتوکار میپردازند در بهوجود آمدن شرایط موجود صاحب نقشی
قابل توجه بودهاند .چنانچه مفاهیم اکولوژی سیاسی به ما یادآور میشوند در جهان سرمایهداری منابع هیچگاه به میزان برابری
توزیع نشدهاند؛ پس سهم گروههای اجتماعی در تبعات و پیامدهای منفی بهرهبرداری از این منابع نیز برابر نیست .بر طبق
دادههای مرکز آمار در حالی که دهک باالی بهرهبرداران در سال  ۸۲بیش از  ۶۰درصد از کل زمینهای کشاورزی را در اختیار
خود داشتند ،سهم  ۵دهک ذیل نمودار تنها  ۶درصد از کل اراضی کشاورزی بود (جبرئیلی و قرهقول .)۱۳۹۳ ،اگر کشاورزان
فقیرتر امکان تهیهی ماشینآالت و تکنولوژیهای الزم را ندارند و هنوز به صورت سنتی کشتوکار میکنند ،اما سهم نسبتا
ناچیزی نیز از مجموع زمینها و در نتیجه از میزان مصرف آب میبایست داشته باشند .در مقابل بخش عمدهای از مزارع کشور
همچنان در اختیار شرکتهای کشتوصنعت ،مالکان ثروتمند و نهادهای دولتی و نظامی است که امکانات گستردهای برای
تهیهی تکنولوژی و نهادههای مورد نیاز ،دسترسی به تسهیالت بانکی و حفر چاههای عمیق دارند .گفتمان کمیابی با مبهم
نگاهداشتن سهم گروههای مختلف اجتماعی از زمین و آب ،میخواهد افکار عمومی را از شناسایی عوامل اصلی شکلگیری
.بحران آب در ایران منحرف سازد
در این بستر موضوعی ،مقایسهی فعالیت کشاورزی و مصرف آب در دو استان آذربایجان و خوزستان با تاریخچهی توسعهی
متفاوت جالب توجه است .خوزستان با آنکه جمعیت بیشتری از آذربایجان دارد تعداد بهرهبرداران کشاورزیاش تقریبا ۳۰
درصد کمتر است .با این همه این تعداد بهطور سرانه حدود  ۲.۵برابر زمین بیشتری داشته و مهمتر آنکه بهطور میانگین نزدیک
 ۱۰برابر بیشتر محصول برداشت میکنند (مرکز آمار ایران .)۱۳۹۷ ،این اعداد میتواند داللت بر این داشته باشد که
کشاورزی در خوزستان در اختیار قشر محدودتری از بزرگمالکان است که در مقیاسی صنعتی مشغول به بهرهکشی از آب و
زمین هستند .در واقع خوزستان چه درزمینهی مساحت زیر کشت و چه حجم تولید محصول نهایی مقام اول را در میان
استانهای ایران دارا میباشد .همچنین این استان در همین سال مقام سوم کاشت برنج در ایران بعد از مازندران و گیالن را
داشته و بیش از  ۱۰برابر آذربایجان برنج تولید کرده است .این اعداد و ارقام که در تضاد با گفتمان قالب در مورد استانی
است که نامش را با خشکسالی گره زده ،میتواند نشان دهد که بحرانی که  ۷۰۰روستای این استان را از دسترسی به آب
آشامیدنی محروم کرده (رادیو فردا )۱۴۰۰ ،رودها و تاالبهای عظیم این خطه را خشکانده و آسمان شهرهایش را غرق در گرد
و غبار نموده است ،نمیتواند تنها از خشکسالی و کشاورزی کمبازده سنتی منتج شده باشد .در این روایت نقش برنامهریزان
دولتی ،شرکتهای کشتوصنعت ،بزرگمالکین و هولدینگهای بزرگ مجری سدسازیها و انتقال آب در تشدید این بحران

پنهان مانده است؛ درواقع آنچه گفتمان رسمی از آن به عنوان بحران کمآبی یاد میکند بسط انحصار منابع آبی در دست اقلیتی
.و تحمیل خشکسالی بر اکثریت مردم و زیستبوم منطقه است
همچنین بخوانید :ایران وارد چهاردهمین سال خشکسالی شد
مرور تجربهی اکوادور این مسئله را نشان میدهد که دسترسی برابر و مطلوب به آب ،لزوما بستگی مستقیمی به میانگین
بارندگی ساالنهی یک کشور ندارد .اینکه روابط قدرت چگونه میتواند فارغ از میزان بارندگی ،کنترل آب را در دست گروهی
اقلیت محصور کرده و بخش دیگری از مردم را از دسترسی به آب محروم سازد منحصر به ایران نیست .اکوادور از میانگین
بارندگی بسیار باالیی -معادل  ۲.۵برابر میانگین بارش در گیالن پرآبترین استان ایران -برخوردار است (بانک جهانی.)۲۰۲۱ ،
اما این موضوع مانع از این نشده که با بحران عمیق تأمین آب شهری و کشاورزی برای شهروندانش مواجه نباشد .اریک
سوینگدو طی مقالهای نشان میدهد که پوشش شبکهی آب شهر گوایاکیل -بزرگترین شهر اکوادور -بین سالهای  ۱۹۷۴و
 ،۱۹۹۰از  ۷۳درصد به  ۶۴درصد کاهش پیدا کرد ،در حالی که جمعیتی که با فقدان دسترسی به آب مواجه بودند از ۲۲۲۰۰۰
نفر به  ۵۹۶۰۰۰افزایش یافتند .با اینکه به ازای هر نفر  ۲۲۰لیتر آب تصفیه شده در این شهر تولید میشد تهیدستان تنها به
 ۲۶لیتر از این آب دسترسی داشتند که آنرا نیز میبایست از مراکز خصوصی فروش آب  ۴۰۰برابر گرانتر از حداقل قیمتی که
برای مشترکین کممصرف تعیین شده ،خریداری کنند (سوینگدو .)۱۹۹۷ ،به اعتقاد سوینگدو روند توسعهی اقتصاد و
زیرساختهای شهری ،همینطور نحوهی گسترش سیستم آب در شهرها بستگی زیادی به روابط قدرتی دارد که بهسهم خودشان
.بهواسطهی تغییرات اجتماعی ،اقتصادی و طبیعی متحول میشوند
نوشتهی حاضر با ذکر شرایطی که منابع آبی ایران را دچار بحران کرده از گفتمان رسمی و پمپاژ خبریای سخن گفت که ضمن
اذعان به شرایط نامساعد اکولوژیک حاکم بر ایران ،خشکسالیهای دورهای و کشاورزی سنتی را عامل شرایط موجود معرفی
میکند .یکی از اهداف این گفتمان شانهخالی کردن از مسئولیت عواقب مداخالت زیستمحیطیاش و آماده ساختن اذهان
عمومی برای همراهی با ادامهی روند استیالی بیشتر بر منابع آبی است .فرهنگ سرمایهداری در جوامع امروز به مرور آب را از
مایملکی عمومی به کاالیی با ارزش مبادلهای بدل کرده است .در چنین شرایطی مسلم است که آب نیز چون دیگر کاالها خرید و
فروش میشود و چون هر چیز ارزشمند دیگری در دست ثروتمندان انباشت میگردد .مرور تاریخ تحوالت آب نشان میدهد که
افزایش این کنترل با عناوین دلنشینی چون توسعهی پایدار ،کمک به کشاورزان تهیدست ،مکانیزاسیون و جلوگیری از
هدررفت آب صورت پذیرفته است اما نتیجهی عینی این فعالیتها برای جامعه ،چیزی جز محرومیت بیشتر ،خشکیدن مراتع،
.تاالبها ،دریاچهها و بهطور کلی تغییر اقلیم ایران نبوده است
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