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بحران خشك سالى
در ايران!
اكتبر ٢٠١٦

حسن عباسى :براى درك آن عللى كه منجر به شتاب گيرى گرمايش و تنش هاى آبى
زمين شده است ،ما مجبور مى شويم به نقد عميق ترين ريشه هاى اقتصادى-اجتماعى
نه تنها اين پديده ،بلكه تمامى پديده هاى زيست محيطى كه بر سر ما نازل مى گردد،
بپردازيم .ابتدا بايد گفت كه ارتباط تنگاتنگى بين اين دو ،يعنى شدت گيرى هر چه
بيش تر روند گرمايش زمين و تغيير تقسيم آب به خصوص آب هاى شيرين جهان،
وجود دارد .اين كه من در اين جا به آب هاى شيرين تاكيد دارم ،منظورم محدود
كردن تنش هاى آبى جهان نيست ،بلكه تمركز بر آن بخش از تغييرات آب و هوايى
است كه زندگى بخش اعظم مردم جهان ،يعنى كارگران ،را تحت تاثير قرار داده و
تهديد مى كند .گزارش موسسه ى منابع جهان ) (WRIكه در سال  ٢٠١٥منتشر شد،
خود بر مبناى گزارش سازمان هوانوردى و فضايى آمريكا ) (NASAقرار گرفته كه
خود همين سازمان نتايج مشابهى از تحقيقات فضايى خود در سال گذشته ارائه داده
بود .عﻼوه بر اين ،پژوهش گران دانش گاه امآىتى ) (MITو ماريمونت در آمريكا
بر مبناى تحليل گزارشات فضايى ناسا نيز به اين نتيجه رسيدند كه در آن دسته از
شهرهاى منطقه ى خليج فارس كه در كنار آبهاى گرم قرار گرفته اند ،دماى هوا
به گونه اى بى سابقه افزايش خواهد يافت كه سيستم تعريق و تهويه ى بدن انسان
در مواجهه با آن توان كنترل دما را از دست خواهد داد .اين گزارشات فقط متمركز
بر خاورميانه نبوده ،بلكه بخش هاى وسيعى از جهان را شامل مى گردد كه بيش از
 ١٥٠كشور جهان را در بر مى گيرد .گزارش ناسا عموما متمركز بر روند گرمايش
زمين است و نتايجى كه موسسه ى منابع جهان مى گيرد ،از رابطه ى تنگاتنگ اين
دو حكايت دارد .به همين دليل ،درست است كه خاورميانه در معرض بيش ترين
تاثيرات گرمايشى است و اين روند تا سال هاى  ٢٠٣٠ ،٢٠٢٠و  ٢٠٤٠شدت
خواهد گرفت ،اما به اين معنى نيست كه بقيه ى جهان از اين بليه در امان خواهند
بود .شدت گرما و كاهش دست رسى به آب هاى شيرين در چين ،هند ،استراليا و
ساير مناطق آسيا ،آمريكا و بخش هايى از آمريكاى ﻻتين هر چند با شدت كمى
كم تر از خاورميانه و شمال آفريقا ،دامن گير توده هاى اين مناطق گرديده و شدت
نيز خواهد گرفت .نگاهى كوتاه به اين مناطق به ما خواهد گفت كه نزديك به ٩٠
درصد مردم جهان در معرض گرمايش شديد و بى آبى خواهند بود .هم اكنون ايالت
سرسبز كاليفرنيا شاهد بيابان زايى فزاينده و گرماى شديد است .در كشور سوئد،
كه از نظر سطح آب هاى زيرزمينى در راس هرم غنى ترين كشورهاى جهان قرار
دارد ،نيز بخش هايى از اياﻻت جنوبى آن امسال ) (٢٠١٦شاهد كاهش آب هاى
زيرزمينى بوده كه در  ٦٥سال اخير بى سابقه بوده است .بزرگ ترين درياچه ى
داخلى سوئد ،كه محل ترانسپورت كاﻻ به وسيله ى كشتى هاى بزرگ است ،امسال
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شاهد كاهش ارتفاع آب بوده كه اين كشتى ها را مجبور نموده از ميزان بار خود
و دفعات رفت و آمد بكاهند؛ چيزى كه تاريخ اين كشور پهناور و پر آب )با ١٠٠
هزار درياچه ى ثبت شده بيش از يك هكتار( هرگز به خود نديده است .چرا من
اين دو پديده ،يعنى افزايش روند گرمايش زمين و بى آبى-كم آبى را در كنار هم
مى آورم ،دليل آن به طور ساده اين است كه اين دو عامل و معلول يك ديگرند و
هر دو يك ديگر را تقويت مى كنند .هنگامى كه دماى زمين افزايش مى يابد ،اين
باعث افزايش سرعت و مقدار تخريب آب هاى سطحى اعم از درياها ،درياچه ها،
تاﻻب ها و رودخانه ها مى گردد و اين به خصوص بر تبخير آب هاى با عمق كم
تاثير بيش ترى دارد )بر اساس گزارش ناسا در دسامبر  ،٢٠١٥درياچههاى جهان
در بيست و پنج سال گذشته هر ده سال  ٠,٣٤درجه ى سانتى گراد گرمتر شدهاند
و اين سرعت ،از آهنگ گرم شدن اتمسفر زمين بيش تر است( .هنگامى كه آب
سريع تر و به مقدار بيش تر تبخير شد ،باعث افزايش غلظت بخار آب در جو زمين
و حتا در ارتفاعات پائين مى گردد )چيزى كه پژوهش هاى گوناگون موسسات
فوق به آن اشاره دارند( .بخار آب خود يكى از گازهاى گُل خانه اى است كه من
در فصل اول كتاب »سرمايه دارى و فاجعه ى آلودگى محيط زيست« ،جلد اول،
هر يك از آن ها را در رابطه با ميزان تاثيرگذارى بر گرمايش زمين تشريح كرده ام.
تاثير بخار آب بر افزايش گرمايش جو از  ٣٦تا  ٧٠درصد است .به اين ترتيب،
چرخه ى آب كه يك پديده ى طبيعى بوده و از ابتداى ظهور آن يعنى حدود سه
ميليارد سال پيش يكى از پديده هاى زندگى بخش كره ما بوده است ،اكنون ،يعنى
از دو سده ى پيش با شتاب گرفتن آن ،جان انسان ،جانوران و طبيعت را مى گيرد.
چنان كه همه مى دانيم ،آغازگاه اين پروسه با شكل گيرى سرمايه ى صنعتى گره
خورده است .هنگامى كه دودكش هاى كارخانجات اروپا از سقف دخمه هاى توليد
اضافه ارزش ها ،طمع سيرى ناپذير سرمايه به انباشت را پاسخ مى گفت و تفاله ى
آن را به شكل دود )گاز كربينك( و انواع گازهاى گُل خانه اى به فضا مى پراكند،
آغاز شد .همه ى شواهد و پژوهش ها به اين اشاره دارند كه هر چه صنعت بزرگ
بيش تر تكامل پيدا مى كند ،فرايند تخريبى آن نيز سريع تر و گسترده تر مى گردد.
يكى از مهم ترين مواد كمكى در توليد كاﻻيى سرمايه دارى ،انرژى است كه از
طرق مختلف به پروسه ى توليد كاﻻ تزريق مى شود .جهت ايجاد انرژى ،احتياج
به مواد انرژى زا از جمله سوخت هاى فسيلى )عمدتا نفت ،گاز و زغال سنگ(
است .امروزه براى اين نياز سرمايه ،حدود  ١٥٠ميليون بشكه ى نفت روزانه مورد
احتياج است )اگر بخواهيم اين نياز را به بشكه ى نفت بيان كنيم( ،كه بيش از ٥٠
درصد آن از طريق نفت ،گاز و ذغال سنگ تامين مى شود .توليد كاﻻ ،كسب سود
هر چه بيش تر و انباشت سرمايه ،موتور محرك روابط توليد سرمايه دارى است.
سرمايه ى اجتماعى هر كشور و تمامى جهان در پيوند با اين عوامل در پى هر
چه انبوه تر كردن اضافه ارزش توليد شده توسط نيروى كار مزدى و انباشت آن،
هر روزه قله هاى رفيع ترى را درمى نوردد و به همين دليل نيز عطش به انرژى
سيرى ناپذير است .اين عطش بعد از جنگ امپرياليستى دوم شتابى عظيم گرفت و
اگر در اواسط  ١٩٦٠توليد نفت فقط  ١٩ميليون بشكه در روز بود ،امروزه سقف
 ٩٦ميليون بشكه در روز را درمى نوردد .به همين ميزان توليد گاز ،به عنوان منبع
ديگر انرژى ،نيز افزايش يافته است .عﻼوه بر اين ،مى بايست جنگل زدايى را نيز
به عوامل افزايش گاز كربنيك زمين افزود .هنگامى كه ساﻻنه مساحتى به اندازه ى
كشور يونان از جنگل هاى بارانى جهان زدوده مى شود و جنگل هاى برزيل ،چين،
آمريكاى ﻻتين ،روسيه ،اندونزى مالزى و اروپاى شرقى به بيغوله ها و برهوت ها
در اين گذر تبديل مى گردد ،هم زمان دو پديده روى مى دهد :يكى اين كه دستگاه
تنفسى زمين ،يعنى درختان كه گاز كربنيك هوا را به مواد غذايى تبديل مى كنند و
به اين طريق بخشى از اين گاز را از جو خارج مى نمايند ،دچار اخﻼل مى گردد
و از طرف ديگر چوبى كه حاوى كربن است ،از طرق مختلف و در نهايت به گاز
كربنيك تبديل گشته و به فضاى زمين متصاعد مى شود .حاصل اين روندها افزايش
هر چه سرسام آورتر گازهاى گُل خانه اى و يكى از مهم ترين آن ها ،گاز كربنيك

است .اين گاز هر چند تقريبا در تمامى طول تاريخ كره ى زمين از درياها و زمين
به فضاى آن متصاعد گرديده ،اما همواره تعادلى مابين آن چه در فضا ،آب و زمين
وجود داشته است؛ به طورى كه به طور مثال ميزان اسيديته آب و زمين طى اين
دوره ى طوﻻنى تغيير زيادى نكرده است .اما با شروع روابط توليد سرمايه دارى و
فاز صنعتى آن ،كم كم مقدار اين گازها در جو زمين افزايش مى يابد؛ به طورى كه
امروزه ،به عنوان نمونه طى ده سال ،افزايش عظيمى يافته است .بايد توجه داشت
كه اين مقدار را بايد به مقادير گذشته افزود ،هر چند بخشى از آن با آب باران به
زمين و آب ها باز مى گردد كه به سهم خود موجب اسيدى شدن باران ،آب دريا و
زمين مى گردد ،كه اين بحثى جداگانه است كه من در فصل دوم كتاب »سرمايه دارى
و فاجعه ى آلودگى محيط زيست« ،جلد اول ،تشريح كرده ام.
مقدار متوسط ساليانه ى گاز كربنيك متصاعد به جو طى ده سال اخير )بين سال
 ٢٠٠٦تا  (٢٠١٥بالغ بر  ٣٣,٨ميليارد تن و ده سال قبلى ) ١٩٩٦تا ٢٥,٧ (٢٠٠٥
ميليارد تن براى هر سال گرديد ،در حالى كه براى كنترل افزايش درجه ى حرارت
زمين به ميزان دو درجه بايد مقدار تصاعد اين گاز از رقم  ٣٦٧٠ميليارد تن بيش تر
نباشد )طبق پروتكل كنفرانس يوكوهاما در آوريل  .(٢٠١٤محاسبات نشان مى دهد
كه تاكنون بيش تر از  ١٩٠٧ميليارد تن گاز كربنيك كه بيش از نيمى ) ٥٢درصد( از
گنجايش مورد نظر مى باشد به جو افزوده شده است .با توجه به حجم باقى مانده و
سرعتى كه هم اكنون در افزايش اين گازها )كافى است دو دهه را با هم مقايسه كنيد(
وجود دارد ،فقط در عرض سى سال
آتى زمين به مرز دو درجه افزايش
حرارتى مى رسد؛ زيرا عﻼوه بر اين
گاز ،هشت گاز گُل خانه اى ديگر نيز
وجود دارد كه دائما در حال افزايش
غلضت در جو زمين هستند .تاثير
مخرب اين ها بر يك ديگر و هم چنين
تاثير افزايش آن ها بر افزايش حرات
جو يك رابطه ى تصاعد هندسى
است يعنى آن ها يك ديگر را تقويت
مى كنند و شدت افزايش حرارت بيش
از افزايش مقدار آن ها است )تاثير كلى
افزايش آن ها مضروب تاثير هر يك
بر ديگرى است( .بايد توجه داشت
كه روند توليد گاز كربنيك هم راه با توليد و استخراج نفت ،گاز و زغال سنگ ،به
عنوان منبع انرژى ،هم راه با رشد انباشت سرمايه نه تنها رشد مى كند ،بلكه وابستگى
توليد صنعتى به انرژى شتاب بيش ترى گرفته و دائما در حال افزايش است .فقط
بحران هاى سرمايه دارى و كاهش توليد متعاقب آن منجر به كاهش صعود گاز كربنيك
مى گردد كه ما اين را به وضوح بين سال هاى بحرانى  ٢٠٠٩-٢٠٠٨مى بينيم .و به
خوبى مى دانيم كه رشد اقتصادى جهان سرمايه بعد از بحران سراسرى تا امروز،
على رغم تمامى تﻼش هايى كه از جانب دولت هاى قدرت مند سرمايه انجام گرفته
و على رغم تمامى توهم سازى هاى موسسات سرمايه دارى جهت وانمود كردن
اين كه بحران پايان يافته و دوره ى رونق اقتصادى فرا رسيده است ،تمامى شان از
واقعيت كيلومترها به دورند و رشد واقعى بسيار ضعيف و ناچيز است .اگر روزى
رشد اقتصادى جهان سرمايه حتا جهشى كوچك انجام دهد ،ما شاهد اوج گيرى
تصاعد گاز كربنيك و ساير گازهاى گُل خانه اى به جو زمين خواهيم بود .سران
دولت هاى سرمايه دارى در سى ام نوامبر  ٢٠١٥در پاريس به دور هم جمع شدند
تا با سخن رانى هاى پر طمطراق و صدور آفيش هاى پر فريب ،زشت ترين دروغ ها
را در لفاف تصميم براى مقابله با گرمايش زمين تحويل كارگران دنيا دهند .حاصل
اين جلسه ،پروتكلى شد كه اكنون از طرف بخش مهمى از اين كشورها به امضاء
رسيده است و در تفاوت با دفعات قبل به وسيله ى سران كشورهايى نظير آمريكا،
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چين ،هند و در ماه اكتبر  ٢٠١٦به وسيله ى پارلمان اروپا نيز به رسميت شناخته
شد .بعد از هر يك از امضاها ،روزنامه ها ،موسسات و ارگان هاى سرمايه دارى
هورا كشيدند كه اين بار گرمايش زمين تا ميزان حداكثر دو درجه سانتى گراد تا
سال  ٢١٠٠تحت كنترل در مى آيد .تناقض اين دو روند را به خوبى مى بينيد! سران
دولت هاى سرمايه ،موسساتى نظير بانك جهانى ،صندوق بين المللى پول ،سازمان
كشورهاى بزرگ سرمايه دارى ) ،(OECDكنفرانس  ٨كشور و كنفرانس  ٢٠كشور،
همگى در جلسات رنگارنگ خود تﻼش مى كنند ،قطع نامه صادر مى كنند و تصميم
مى گيرند كه رشد افولى اقتصادى جهان سرمايه را به چيزى مثبت تبديل كنند .در
عين حال ،همين دولت ها ،همين حاكمان سرمايه و موسسات ديگرشان ،در همين
مقطع زمانى بعد از تابستان  ٢٠١٦با امضاى پروتكل پاريس تعهد مى كنند كه جلوى
رشد گرمايش زمين را بگيرند! توهم زايى ،تناقض گويى و سرهم بندى جعليات،
ذات اين روابط توليد و سياست مداران آن است .چگونه مى توان هم رشد اقتصادى
داشت و هم جلو پيامدهاى اين رشد را گرفت!؟ شايد به نظر آيد كه اينان قصد
دارند حداقل بخشى از انرژى مورد نياز توليد ،گردش سرمايه و كاﻻ را از طريق
منابع جبران شونده نظير باد و نور خورشيد تامين كنند .اوﻻ در طول بيش از ٢٠٠
سال ،نظام سرمايه دارى براى تهيه ى انرژى مورد نياز چرخه ى توليد سود و سرمايه
به انرژى هاى فسيلى )نفت ،گاز و ذغال سنگ( آويخته و به خاطر ارزان بودن و
قابل دست رس بودن آن ها ،سيستمى از ارتباطات و فناورى ها را ايجاد كرده است.
تغيير در اين ساختمان و بنياد نه تنها
مستلزم هزينه هاى گزافى است ،بلكه
سيستم جايگزين آن بايد از حداكثر
اطمينان و تضمين نيز برخوردار
باشد .به عبارت ديگر ،بايد مطمئن
و ارزان باشد .بزرگ ترين مانع براى
توليد انرژى با روش هاى جبران پذير
نه موانع تكنيكى )كه در جاى خود
اهميت دارد( ،بلكه هزينه هاى بسيار
سنگينى است كه بتواند جايگزين
انرژى فسيلى موجود گردد .موانع زير
در مقابل چنين سيستمى قرار دارد:
 -١انرژى هاى جايگزين نظير انرژى
خورشيدى و بادى در نهايت به عنوان
تكميل كننده ى انرژى اصلى فسيلى و هسته اى است؛  -٢ايجاد سيستم ارتباطى و
فناورى انرژى جايگزين مستلزم مصرف ميزان زيادى انرژى است كه پيامدهاى محيط
زيستى آن از اين كه هم اكنون شاهد آن هستيم بيش تر خواهد بود؛ زيرا تا زمانى
طوﻻنى ما شاهد دو و يا چند سيستم متوازى خواهيم بود؛  -٣رفع چنين نيازى به
طور يقين تمامى مرزهاى كنترل مصرف انرژى و پيامدهاى آن را مى شكند؛  -٤تا
هنگامى كه هزينه ى توليد انرژى فسيلى با توجه به تكاملى كه طى بيش از صد سال
گذشته داشته است ،پائين است و كاهش نيز خواهد يافت و هم چنين دست رسى به
منابع جديد انرژى فسيلى رو به افزون است ،هيچ انرژى جايگزين قادر به رقابت
با آن نيست .سرمايه به دﻻيل ذكر شده ى باﻻ ،هيچ گاه نياز حياتى انباشت خود را
فداى آن چه كه براى تامين اش نياز به هزينه هاى هنگفت است ،نخواهد كرد .عﻼوه
بر اين ،اگر اين كار يعنى توليد انرژى خورشيدى و بادى براى نظام بردگى مزدى
مقرون به صرفه و قابل دوام و استمرار بود ،تاكنون مى بايست جاى انرژى حاصل
از سوخت فسيلى را گرفته باشد؛ زيرا عمر اين كاﻻها در توليد سرمايه دارى صنعتى
به اندازه ى هم است .عدم اطمينان به وجود مداوم نور خورشيد و باد در مكان هايى
كه در آن جا سرمايه دارى همه ى امكانات صنعتى و تكنيكى را داراست ،به عﻼوه
ظرفيت و امكان ذخيره ى انرژى به دست آمده از جمله اين موانع بوده اند .در حالى
كه انرژى توليد شده با مواد اوليه و كمكى ديگر )سوخت فسيلى( با مانع ويژه اى

سواى فقدان يا كميابى معادن آن ها روبرو نبوده و اين هم با پيش رفت تكنيك هاى
دائما پيش رفته ى هر دوره ،معادن و منابع جديدى كشف و استخراج مى گردد.
هنگامى كه هزينه ى توليد نفت )سرمايه ى گذاشته شده اعم از ثابت و متغير ،به
عﻼوه ماليات دولتى( براى توليدكنندگان بزرگ اين كاﻻ در جهان يعنى عربستان،
ايران و عراق زير  ١٠دﻻر و روسيه  ١٩دﻻر براى هر بشكه است و تا زمانى كه
مهم ترين كاﻻى توليد انرژى به اين ارزانى است )و تحت شرايط بارآورى باﻻتر كار
و دست مزد پائين كارگران ،ارزان تر نيز خواهد شد( هيچ توليدكننده ى انرژى حتا با
تظاهر عشق به محيط زيست نيز قادر به چشم پوشى از انبوه ارزش هاى افزوده اى
كه حاصل كار ارزان قيمت كارگران و تبديل بى دردسر آن به سود است ،نيست.
درست به همين دليل ،توليد نفت و گاز هر ساله افزايش مى يابد؛ زيرا براى آن بازار
وسيعى وجود دارد .هم راه با اين ،رشد تخريبات محيط زيستى آن و به طور اخص
افزايش گرمايش زمين نيز .اما گرم شدن زمين و تغييرات بارانى در مناطق مختلف
كره ى زمين به صورت يك سان انجام نمى گيرد .دو و يا چهار درجه افزايش متوسط
حرارت زمين تا سال  ٢١٠٠به معناى تغييرات گوناگون حرارت در نقاط مختلف
زمين است .مناطق قطبى بيش از ساير نواحى گرم مى شوند .همين طور در مورد
تغييرات بارش بر سطح زمين ،سناريوى هول ناكى روى مى دهد .در قطبين زمين
حدود  ٤٠درصد باران بيش تر خواهد باريد و هم زمان بخش هاى بزرگى از سطح
زمين به صحرا و بيابان غير قابل زندگى تبديل مى گردد .عﻼوه بر اين ،افزايش
حرارت كه افزايش بخار آب را به هم راه دارد به معناى بارش بيش تر در همه جا
نيست؛ زيرا همان طور كه هم اكنون شاهد آن هستيم ،رطوبت هوا مى تواند مانند
يك سرپوش بر آسمان شهرها موجب خفگى ساكنان آن شود .افزايش گرمايش در
مناطقى كه هم اكنون گرم هستند ،موجب چنان تغييرات زيستى و اقليمى مى گردد
كه سكونت در چنين محيطى امكان پذير نخواهد بود .پروتكل كنفرانس پاريس
در شرايطى از طرف دولت هاى سرمايه امضا مى شود كه افزايش گرماى زمين در
قياس با اواخر قرن نوزدهم ،اكنون تا يك درجه پيش رفته است .به بيان ديگر ،نيمى
از فاجعه به طور كامل اتفاق افتاده است .آثار تخريبى افزايش گرمايش زمين از
مدت ها پيش به خصوص در خاورميانه و شمال آفريقا مشهود است .سرانه ى آب
در منطقه ى خاورميانه و اطراف آن از  ٩٢١مترمكعب براى هر فرد در سال ٢٠٠٢
به  ٧٢٧مترمكعب براى هر فرد در نزديك به ده سال بعد كاهش يافت؛ به طورى
كه در  ١٦كشور از  ٢٢كشور اين منطقه ،سطح آب هاى زيرزمينى به زير حداقل
رسيد .تقريبا  ٧٥درصد توده هاى اين كشورها زير حد نصاب تشنگى و نيمى از
اين جمعيت در زير خط تشنگى مفرط )كم تر از  ٥٠٠مترمكعب براى هر فرد در
سال( قرار دارند .تغييرات آب و هوايى در آينده ،شرايط زندگى توده هاى كارگر
اين منطقه را از اين هم بدتر خواهد كرد.

حسن عباسى :تناقضات اجتناب ناپذير و مستمرا در حال رشد سرمايه دارى جهانى
و بالطبع جهمورى اسﻼمى سرمايه ،ﻻجرم نمايندگان فكرى و مسئولين دولتى اين
نظام را به حرف مى آورد ،اما فقط براى اين كه روى اين تناقضات پرده كشند و به
جست وجوى توجيه براى عادى نشان دادن و قابل حل بودن آن ها توسط همين
نظام بپردازند .اينان با توسل به لفظ بازى حساب خود را از ديگر دولت مردان و
حاكمان سرمايه جدا مى سازند ،جامه ى عفاف و معصوميت مى پوشند و به دنبال
همه ى اين ها پرونده ى مبسوطى از ظهور و تاثير و ميدان دارى ايده هاى مشعشع
زيست محيطى در تاريخ جلو چشم ديگران قرار مى دهند .با توجه به آن چه در
پاسخ به سئوال اول گفته شد ،گرم شدن هواى ايران ،كم آبى و صحرازايى در ايران
تعجب آور نيست؛ زيرا اوﻻ ،ايران نيز بخشى از دنياى سرمايه دارى است )بخشى
كه لجام گسيخته و در رقابت با ساير رقيبان سرمايه دار سبعانه به جان طبيعت و
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محيط زيست ايران افتاده است( و پديده ى گرمايش هواى كره ى زمين محدود
به منطقه ى معينى نمى گردد .دوما ،با وجودى كه ايران تا چندى پيش در منطقه ى
خاورميانه و شمال آفريقا از نظر منابع آب شيرين چه روزمينى و چه زيرزمينى وضع
بهترى داشت و عﻼوه بر اين ،در گذشته ى نه چندان دور داراى سيستم آب رسانى
منحصر به فرد قنوات بود كه به طور كيفى و در عمل مى توانست محافظ آب هاى
روزمينى و تامين كننده ى مخازن زيرزمينى باشد؛ اما چون اين با شرايط توليد
كشاورزى سرمايه دارى صنعتى و توليد انبوه سازگار نبود ،رو به نابودى گذارد.
سرمايه گذارى هاى عظيم در توليد برق و انرژى هم زمان جمع آورى آب هاى
جارى در زير سدها جهت كشت بزرگ صنعتى هر دو به كسب سودهاى نجومى
مى انجامد ،در حالى كه منابع اصلى آن ها يعنى آب هاى جارى و هم چنين مخازن
زيرزمينى آب كه مستقل از فعاليت انسان وجود دارند و براى سرمايه داران هيچ
هزينه اى در بر ندارد؛ فقط مى ماند نيروى كار ارزان ،به اين ترتيب هنگامى كه
مورد بهره بردارى قرار گرفتند ،حاصل آن ها سود خالص است .به همين دليل مورد
هجوم بى رحم سرمايه قرار گرفته و تا آخرين قطره ى آن ها به زير شﻼق سرمايه
كشيده مى شوند .من در كتاب »سرمايه دارى و فاجعه ى آلودگى محيط زيست«،
جلد دوم ،فصل سوم و چهارم ،به وضعيت آب و هواى ايران پرداخته ام .اين مساله
خاص سرمايه دارى ايران نيست ،بيش از  ٩٠درصد از آب هاى مصرفى جهان در
كشاورزى ،دام دارى و توليد انرژى مصرف مى شود و ايران تافته جدا بافته اى از
سرمايه دارى جهانى نيست .همان طور كه گفتم ،آب پديده اى است كه خارج از
فعاليت سرمايه وجود داشته و محصولى طبيعى است ،لذا سرمايه بابت آن جز در
موارد نادرى كه بهره ى دولتى )ماليات( مى پردازد ،در حقيقت در اين جا منحصرا
دست مزد كارگرانى را مى پردازد كه در ساختمان سدها و نگه دارى آن ها شركت
دارند و درست به همين دليل ميزان بيش ترى كار پرداخت نشده به چنگ مى آورد
كه حاصل آن سودهاى هنگفت است.
در ايران اوضاع از اين هم بدتر است .طبق گفته ى وزير نيرو در اسفند ،١٣٩٢
حجم مخزن سدهاى ايران  ١,٥برابر آب موجودى رودخانه هاى كشور است و اين
طور به نظر مى رسد كه سرمايه داران اين حوزه پيش ريز سرمايه و در راس آن ها
سپاه پاسداران لباس گشادى براى اين حوزه دوخته اند! بله ،جنگ آب هم اكنون
در ايران در حال وقوع است و اين جنگ از مدت ها پيش بين حوزه هاى مختلف
پيش ريز سرمايه بر سر اين ماده كه هم اوليه است و هم وسيله ى توليد ،اما هيچ
هزينه اى براى مصرف كننده ى صاحب سرمايه در بر ندارد ،جريان دارد .اما اگر
منظور جنگ بين توده ى كارگران شهر و روستا و سرمايه داران است ،چنين جنگى
در صحنه ى ديگرى جريان دارد؛ در جنگ طبقاتى به طور كلى ،زيرا كارگران
هيچ گاه مالكين آب نبوده اند و آن چه كه آن ها به عنوان شرب و شست وشو از
توليدكنندگان آن  -اعم از شهردارى ،سازمان آب و هر سرمايه دار ديگر -خريدارى
مى كنند ،جزئى از كاﻻهاى مايحتاج روزانه ى آن ها براى جبران نيروى از دست رفته
در حين توليد ارزش اضافى مى باشد .خشك شدن درياچه ها ،قنوات و تاﻻب ها
در استان فارس ،خوزستان ،سيستان و ديگر مناطق ايران ،پديده ى تازه اى نيست.
مهم ترين عوامل آن چنين اند :ايجاد سد كه با هدف تامين انرژى انجام مى شود،
باعث در هم ريختن تعادل آب در محدوه هاى جغرافيايى مى شود .بدين معنى كه
اوﻻ ،تجمع آب در يك مكان باعث شدت تبخير و به هدر رفتن آن مى گردد؛ دوم
اين كه ،با جلوگيرى از عبور آن در مسير هزاران ساله ى خود ،مخازن آب اين مسيرها
رفته رفته خشك مى گردد )يكى از عوامل خشك شدن قنوات(؛ و سوم اين كه ،با
خشك شدن مسير طبيعى رودها ،امكان سرسبزى و تاثير اكوسيستمى رودخانه ها
بر محيط اطراف از بين مى رود؛ چهارم اين كه ،جمع كردن آب جهت آب يارى و
توليد انرژى در يك مكان ،موجب تبخير سريع تر آن مى گردد و اين عاملى است كه
خود محصول گرمايش زمين است و بر تشديد اين گرمايش مى افزايد .چرا سپاه و
ساير سرمايه داران چنين مى كنند؛ زيرا اين سيستم تامين انرژى يكى از ارزان ترين
و بى دردسرترين تكنيك هاى توليد انرژى براى صاحبان سرمايه در اين حوزه است.

حسن عباسى :ممكن است چنين شود ،در اين صورت اين تعداد بر جمعيت نزديك
به  ١٠٠ميليونى كارگران گرسنه ،بيكار ،جنگ زده ،آواره و از بى آبى و بى خانمانى
كه در اين منطقه در حركتند ،افزوده مى شود .با وجودى كه مسايل اين توده ى عظيم،
مساله ى طبقه ى كارگر به طور كلى و كارگران منطقه به طور اخص مى باشد ،اما
ممكن بودن يا ناممكنى فاجعه ى مهاجرت  ٥٠ميليون نفوس كارگرى ايران هيچ گاه
مشغله فكرى و عملى طبقه ى حاكمه ى ايران نبوده و نيست .راه حل جلوگيرى آن،
جنبش ضد سرمايه دارى توده هاى كارگرى ايران مى باشد .طبقه ى كارگر هيچ گاه
خود را اسير زيج اين نوع رصد كردن ها و پيش گويى نمودن ها نمى سازد .آن چه
براى اين جنبش حائز اهميت اساسى و هويتى است ،اين است كه سرمايه دارى
را هر چه ژرف تر ،ماركسى تر و ريشه اى تر و در ابعاد فجايع محيط زيستى نيز
بشناسد .به همان درجه اى كه صنعت بزرگ در زمينه ى استفاده از آب هاى سطحى
و زيرزمينى ،با رشد انباشت سرمايه و عطش سيرى ناپذير آن به انرژى رشد مى كند،
ابعاد تخريبى محيط زيست انسان و حيوانات نيز گسترش مى يابد .اين بدان معنى
است كه علل تخريب محيط زيست و شرايط كار طبقه ى كارگر را نبايد در پاره اى
عوارض تبعى و سطحى توليد سرمايه دارى جست وجو نمود ،بلكه ريشه ى همه ى
اين ها  -از جمله آوارگى در اثر خشك سالى و بيابان زايى -را بايد در خود روابط
توليد سرمايه دارى كاوش كرد .اشكال اين فاجعه ها در طول تاريخ سرمايه دارى
شايد دست خوش تفاوت و تغيير شده باشد ،ولى همگى از يك جا سرچشمه
مى گيرند .كل آن ها زائيده ى هستى سرمايه و قوانين طبيعى سودآفرينى اين شيوه ى
توليد مى باشند .يك تفاوت مهم قطعا اتفاق افتاده است .امروز ،به خصوص با توجه
به جهانى بودن روابط توليد سرمايه دارى ،تخريبات محيط زيستى اين سيستم نيز
همه ى مرزهاى كشورى را مى شكند و ابعاد فاجعه بار بين المللى پيدا مى كند .به
همان ميزان كه سرمايه جهانى است و سرمايه دارى جهان گير شده است ،آفات آن
نيز جهان گير است و مرزهاى ملى نمى شناسد و به همان ميزان كه سرمايه رشد
مى كند ،فشار آفات و تخريبات آن نيز حتا با درجات بيش ترى بر انسان و طبيعت
وارد مى گردد .به همين دليل ،طبقه ى كارگر نه با رفرم در اين روابط از چنگ
اختاپوسى ضد محيط زيستى آن رها نخواهد شد ،بلكه به عنوان تنها طبقه اى كه
قادر به سرنگونى اين نظام و جايگزينى نظامى بى طبقه است ،مى بايست در بند بند
پيكار اجتناب ناپذير جارى خود ،ضد سرمايه دارى پيش تازد ،مبارزه براى مطالبات
روز محيط زيستى خود را با محور كارزار سراسرى و تاريخى براى امحاى بردگى
مزدى همگن سازد .لحظه ،لحظه ى اين كارزار را پهنه ى تعميق آگاهى و شعور
و شناخت طبقاتى خود ،نه تنها در امور متعارف زندگى ،بلكه در زمينه ى محيط
زيست خود نيز نمايد؛ در همه ى دقايق اين مبارزه ،پيچ و خم ارتقا به يك قدرت
عظيم طبقاتى تاريخ ساز ضد كار مزدى را طى نمايد و بدون اين كه فجايع محيط
زيستى سرمايه را به عرصه ى تاخت و تاز بورژوازى و انواع احزاب رفرميست
و سبز آن واگذارد ،ابتكار عمل و آگاهى طبقاتى در اين عرصه را نيز جزو حيات
روز مبارزاتى خود گرداند.

اکتﱪ ٢٠١٦
حسن عباسى :توده هاى آگاه كارگر ايران به خوبى مى دانند كه آن چه موجب كم
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آبى ،صحرازايى ،افزايش مسموميت آب و هوا و كﻼ فاجعه ى محيط زيست در
ايران است ،همين رژيم و همين روابط حاكم بر آن ها است .تخريب محيط زيست
و فاجعه اى كه در آن صورت مى گيرد ،هم زاد سرمايه است .اين از اشتباهات اين
يا آن دولت ،اين يا آن سرمايه دار نيست كه در طول عمر كوتاه سرمايه دارى ،ما
دچار چنين سرنوشت محيط زيستى شده ايم .تا سرمايه دارى هست ،اين فاجعه ها
هم وجود خواهند داشت و هم گسترده و گسترده تر خواهند شد .يك سئوال مهم
اين است كه چه ضرورتى باعث طرح اين نكات در اين جا مى گردد .حتما عده اى
خواهند گفت ،كارگرى كه حداقل نان و آب و دارو و پوشاك و دكتر و سرپناه
ندارد ،بحث درباره ى محيط زيست برايش بى معنى است .دردهاى واقعى طبقه ى
كارگر ايران مهلك تر از آن است كه به او فرصت فكر در اين زمينه را دهند .در
اين كه دردها و رنج ها و مصائب و سيه روزى هاى طبقه ى كارگر فاقد هيچ مرز و
محدوده اى است ،جاى هيچ حرفى نيست .اما سرمايه فقط كارگر را گرسنه و برهنه
و بى سرپناه و آواره و بى دارو نمى سازد .در تمامى عرصه ها و از همه ى مجارى
هستى ،از جمله و به صورت بسيار فاجعه بارى در حوزه ى محيط زيست هم او را
آماج وحشيانه ترين تهاجمات قرار مى دهد .اما در عين حال ،كارگران آگاه بسيار
خوب مى دانند كه با تغييرات كوچك و رفرم هاى اين جا و آن جا نه سرمايه دارى
سقوط مى كند و نه طبيعتا هيچ بهبودى در وضعيت محيط زيست پديد مى آيد ،نه
حتا شتاب وحشت انگيز توسعه ى آلودگى ها ،گرمايش زمين و صحرازايى كُندتر
خواهد شد .ما نمى توانيم فقط براى كاهش بدبختى ها نبرد كنيم ،به اين دليل روشن
كه وقتى نظام بانى و باعث بدبختى ها باقى است ،هيچ خبرى حتا از كاهش فشار
نكبت ها در ميان نخواهد بود .ما عليه نظامى مى جنگيم كه سرچشمه ى همه ى
بدبختى ها از جمله تخريب محيط زيست و كار است .بنابراين ،هر چند نبرد بر سر
جزء جزء مسايل زندگى ما منجر به نابودى اين نظام نخواهد شد ،اما ما جزء ،جزء
اين نبرد را حلقه هاى پيوسته ى جنگى عظيم و سراسرى براى نابودى سرمايه دارى
و استقرار جامعه ى كمونيستى خواهيم كرد .تفاوت ما با احزاب و روشن فكران
خيال پردازى كه بعضا با دعوى چپ خود را منتقد سرمايه دارى مى دانند ،در همين
است كه ما اوﻻ هم مبارزه ى روزمره ى اقتصادى و هم سرنگونى اين سيستم را
خود سازمان مى دهيم و احتياج به هيچ حزب و پيش تازى نداريم؛ به هيچ وجه
مبارزه ى خود را بخش بخش و تكه و پاره نمى كنيم كه مثﻼ صدها سال به مبارزه ى
اقتصادى رفرميستى مشغول باشيم و مبارزه ى سياسى را به احزاب و گروه ها محول
كنيم؛ ثانيا ،مبارزات روزمره ى ما در عين حال بستر ارتقاى آگاهى ،سازمان يابى
شورايى ،اعمال قدرت عليه سرمايه و ميدان تدارك و آمادگى ما براى محو بردگى
مزدى است .ما نيك مى دانيم كه موسسات اقتصادى -توليدى سرمايه دارى هرگز
به خودى خود براى قابل تحمل تر شدن محيط زيست و كار كارگران برنامه يزى و
سرمايه گذارى نمى كنند ،هيچ گاه جهت توليد كاﻻهايى كه بيش ترين احتياج انسان ها
را برآورده مى كند و ضامن سﻼمتى آن هاست ،دست به كار برنامه ريزى نمى شوند؛
به آموزش و بهداشتى كه بهترين نتيجه را دهد و اين قبيل امور نمى انديشند .كارگران
آگاه ،كارگرانى كه فكر و شعورشان را از فشار آسيب اين تحريف سازى ها رها
نموده اند ،خوب مى دانند كه هر چه ويرانى و آلودگى و نابودى طبيعت است با
دست سرمايه انجام مى گيرد .آن ها اين را عميقا مى فهمند كه براى رهاسازى طبيعت
از اين مخاطرات ،براى اين كه طبيعت به درستى در خدمت رفع نيازهاى واقعى
زندگى انسانى قرار گيرد ،بايد حتما با سرمايه جنگيد ،بايد راه حل هاى دروغين
سرمايه مدار را دور انداخت .تفاوت ما با رفرميست ها در اين است كه ما با هدف
و جهت لغو كار مزدى و نابودى روابط توليد سرمايه دارى مبارزه مى كنيم و هيچ
توهمى به سرمايه دارى و تغييرات جزئى آن نداريم.

