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 ی نویسندهدرباره

پیش  اوت. اس و اکنون ساکن پاریس متولد جهرم در جنوب استان فارسعلی کشتگر 

لحانه مس یهای فدایی خلق ایران بود و به مبارزهاز انقلاب از اعضای سازمان چریک

شاه اعتقاد داشت، و بعد از انقلاب به یکی از رهبران اصلی این سازمان علیه حکومت 

این  راکهچمخالفت کرد،  ی ایرانفداییان به حزب توده با پیوستنِاما وی  تبدیل شد.

قل دانست و معتقد بود که چپ ایران باید مستحزب را وابسته به اتحاد شوروی سابق می

 باشد.

از  های قبلدر سال رزی دانشگاه تهران است وی کشاوی دانشکدهآموختهدانش وی

وزارت کشاورزی و مسئول بخش  پژوهشگرعنوان سپاهی ترویج و بعداً انقلاب به

طی ایران محیهای کشاورزی و زیستتحقیقات این وزارتخانه شناخت عمیقی از بحران

محیطی، های بعد به مطالعات خود روی مسایل زیستو در تمامی دهه پیدا کرد

 های خاک و اقلیم در ایران ادامه داده است.حرانب

ود. از را به فارسی ترجمه کرده ب هاییهای پیش از انقلاب کتابعلی کشتگر در سال

ی کانستانین (، زندگی من در هنر )نوشته2531ی اسراییل )آن جمله است: جامعه

 (.2531کانر، ی جیمز اٌدی )نوشته(، مفهوم امپریالیسم اقتصا2531استانیسلاوسکی، 

  

 

 ی زمینسیاره زندگی دری ادامهزندگان و  یمرگ و زندگی همه یمسألهزیست محیط بحران 

زنده پدید  یهزاران گونه یاستتتتی این شتتترایط بحرانی را یمی از موزودا  زنتده برای مود و همه

در فرهنگ و  متضتتمن بازنیری استتاستتیکه ی حلراهآن نیز در دستتت مود او استتتی  حلراهآورده و 

ی ستا سیاسی و اقتصادی زوامعمدیریت ی هازنبه یهمه تمدن کنونی بشریت و دگرگونی بنیادی در

یت که طبیعت و زندگی و درک این واقع بنیادیشتتنامت و احتراب به قوانین  یی مبتنی بر فلستت هحلراه

ی ناپذیر آن معنگریز ستت دترمینیاین  یامتیار انستتان در رارروو وحد  آن با طبیعت و در محدوده

شود و یم کندی به ستنن دییر موزودیت زندگی و زندگان در وحد  دام  با طبیعت تضتمینمی پیدا
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آن غالب شود، این انسان است که در زنگ با با گاه که وزه تضاد انسان با طبیعت بر وزه وحد  آن

بود کندی طبیعت اما به حیا  مود زندگان را نیز نا یتواند همراه مود همهمی شتتتود ومی طبیعت نابود

کندی درک وحد  می دهتد و دوبتاره زنتدگی و زندگان نوینی را زانشتتتین نابود شتتتدگانمی ادامته

 یقوه»شمول و نقش دو اصل زهان «تنازع بقا»دیالمتیمی زندگی با طبیعت را داروین با کشت  قانون 

محیطی ی زیستهانده استی امروز اما بحرانبه اثبا  رسا ی بقامسألهدر  «انتناو طبیعی»و  «سازگاری

سو و تمامیت زندگی با طبیعت را از سوی دییر در طبیعی در میان موزودا  زنده از یک یکه موازنه

این اصتول و تنیی  زندگی ازتماعی، اقتصادی و سیاسی انسان در  یزانبهمناطره قرار داده درک همه

 تبدیل کرده استیمبرب و حیاتی  یرارروو آن را به ضرورت

 یی زیستتت محیطی بیش از هر زمان ستترنوشتتت مشتتترک و مصتتاله مشتتترک همههابحران

 شوندیمی موزودا  زنده و فوریت همراهی و هماهنیی همه انسانها را در تغییر وضع موزود یادآور

 یو ح ظ زنجیره اههای گیاهی و حیوانی در بقای اکوسیست پیوستیی و وابستیی متقابل گونه

ی هاشان حم  یمی از حلقهزندگی که هر کداب یحیا  رنان است که نابودی هریک از هزاران گونه

 رووبهی مطرناک رهانیاب زندگی را با رالش دهند کلّمی زندگی را تشمیل یهزنجیر یپیوستهه به

امروز بر ما  رنان کهزیست و معمای زندگی را آنمی ما یستازدی اگر حمی  بزرگ ستنن در زمانهمی

  عال بنیکرد که: می ایبستتا درمورد عال  زندگان به این حقیقت ه  اشتتارهدید رهمی آشتتمار شتتده،

 را نماند قراری هااعضای یمدییرندییی رو نوعی به درد آورد روزگار ییی دگر نوع

 شنامت مسیریایران و  یمحیطشرایط ومی  زیست بررسی حاضتریادداشتت  نیارشهدف از 

 یانده استبحرانی رس یبه این نقطهکه ما را است 

 

ی گوناگونی برای مدرنیزاستتتیون های پروژهمورشتتتیدپنجاه  یهتای دههدر ننستتتتین ستتتال

ه ره بآن ی اززمله،ازرا درآمده بود یکشتاورزی و افزایش تولید محصولا  در سراسر ایران به مرحله

ید ه در گرگان و گنبد و اصلاح نژاد افزایش تولطرح تولید افزایش پنب ،شدمی شغلی من مربوط یحوزه

 برنج در گیلان و مازندران بودی

ت پژوهشتتیر مرکز ستتمافستتر ستتپاه ترویج و پ  از آن در  عنوانبهمن در آن زمان ننستتت 

از نزدیک آشتنا شتدب و بنت آن را نیز داشت  که از آغاز با  هاتحقیقا  برنج در مازندران با این طرح

اورزی به ی تحقیقاتی وزار  کشتتهاتبار که برای پیشتتبرد طرحی از پژوهشتتیران تایوانیاهیئت نه ن ره
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ره را از استتتاد ارزمندب دکتر عباستتقلی و آن در مرکز تحقیقا  برنج هممار شتتوب ایران آمده بودند

 کار گیربیی آمار و پژوهش آمومته بودب در عمل بههانوری در درسموازه

از  بهینه یهای استتتت ادهمنیور پیدا کردن راهنژادی بهزراعی و بههی بهاپژوهشکار اصتتتلی ما 

برداری از شالیزارها پ  بهره یره در مورد زراعت برنج و ره در زمینه ،شالیزارهای گیلان و مازندران

 بودی ،ز و زمستانییآیش پا یماههشش یاز برداشت برنج در دوره

 یانش یکار در شالیزارها از انتناو بذر، تهیهوکشت ی مربوط بههاحوزه یهمه هاپژوهشاین 

وب ، سمییاز زمله اثرا  مصرف انواع کودهای شیمیا ،برنج تا کاشتت و داشتت و برداشتت محصتول

کردن اراضتتی کشتتاورزی برای یی در مصتترف آو، یمپاررهزوصتترفههای نباتی، دفع آفا  و بیماری

با هدف  ز و زمستانییبرداری مناستب از شتالیزارها در پاکشتی و ممانیزاستیون، بهرهتستهیل آبیاری، زه

 یگرفترا دربر می شبدرییی( )مثلاً های دابویژه انواع موراکهکاشت محصولا  زمستانه ب

و سموب  ییهای مصتوصتی فروش کودهای شتیمیاشترکت هاهمزمان با ازرای این گونه طرح

 هتتای من یآمتدپینوز در ایران مبری از دفع آفتتا  نبتتاتی نیز گستتتترش پیتتدا کردنتدی در آن زمتتان ه

 یهمه ها و ستتتموب دفع آفا  نبود و تقریباًکش، عل ییرویته از کودهای شتتتیمیای بیهتااستتتت تاده

شرفت در امر پی یلازمه ییکارشتناسان و پژوهشیران بر این باور بودند که است اده از محصولا  شیمیا

 شاورزی استی ی کهابرداری بهینه از زمینزراعی و بهرهبه

ویژه ههای من ی ستتموب دفع آفا  بآمدپیهای دانشتتیاهی با برمی از در درس قبلاً ،با این همه

 ییانواع ستموب دارای زیوه و ستایر فلزا  مطرناک که به ناب سموب کمولاتیو مشهور شده بودند آشنا

به  ییاز کودها و سموب شیمیاهای استت اده آمدپیپیدا کرده بودی ی اما ننستتین ات اقی که مرا در مورد 

از موردن ناشتتتی تردیتد انتدامتت مرگ یمی از کتارگران مرکز تحقیقتا  برنج در اثر مستتتمومیت 

ی هاپژوهش یبه مطالعه ،یی بود کته در زویبار کورک آنجا صتتتید شتتتده بودی از آن زمانهتامتاهی

موب ها، کودها و سکشعل  اثرا  مطرناک یدرباره ییو اروپا ییویژه از منابع آمریماهدانشتیاهی ب

 یتوسعه یمسألهتدریج نیاه  نسبت به هبر زیستت محیط و سلامت عمومی علاقمند شدب و ب ییشتیمیا

 کشاورزی و افزایش تولید دگرگون شدی

 59و در مواردی  59اطمینان از صحت نتایج آن  یدقیقی که درزه علمی نسبتاً هایدر آزمایش

ان، ی ماک و بر مزندگهابر میمروارگانیستت  ییستتموب شتتیمیا تأثیر یشتتناستتای درصتتد بود و با هدفِ

های( )رفتار تیمارهای یمقایستته ،پرندگان و حشتترا  و نیز کمیت و کی یت محصتتولا  کشتتاورزی

ظرف دو سال به این  یشدمی کرد و در مناطق منتل  مازندران همزمان تمرارمی دنبال گوناگون آن را
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فواید در  ر آنعلاوه بآن است و  یبسیار بیش از فایده ییاده از سموب شیمیانتیجه رستیدب که زیان است 

افزایش تولید محصتولا  که درعین حال با افت کی یت ه  همراه است، موقتی و زودگذرند در حالی 

 اندیها درازمد های من ی آنآمدپیکه 

ی هاهت پوکی موشننستتین کشت  ما در تحقیقاتی که هدایت آن با من بود، معلوب کردن عل

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

ر بیماری بلاست برنج )که یک بیماری ناشنامته نبود( د یستابقهدانستت علت افزایش بیک  نمیهیچ

 یرهبا تنریب راه انتقال شیپوساند و می شتالیزارها ریستتا این بیماری غلاف آمر منتهی به موشه را

ایش تیمارهای مورد آزم یکردی مقایسهمی ی شلتوک زلوگیریهاگیری دانهگیاهی به موشه از شمل

هوایی روزهای تشتتدید این ووکار کشتتاورزان و وضتتعیت آوی مت او  کشتتتهانحوه یو نیز مطالعه

ر از تویژه در مناطق مرطووهه بکودهای ازت یرویهبیمتاری مرا بته این نتیجه رستتتاند که مصتتترف بی

کندی یم اصطلاح گوشتی یعنی نرب و آبدارکاهد و آن را بهمی برنج یبی شدن غلاف ساقهامش یدرزه

 زا در هوا فراوان بودند باعثی بیماریهامرداد که اسپور قارچ و این تغییر در هوای گرب و مرطوو تیر

 دی انجامیها میپوکی موشه شد و با پوساندن آن بهیم شده )آبدار(قارچ به غلاف گوشتی یحمله

پیش از آن که این پدیده برای من ممشتتوف شتتود، وزار  کشتتاورزی کارشتتناستتان مارزی 

آمدند و می کشتت  علت گستتترش این بیماری دعو  کرده بود که به منطقهبررستتی و زیادی را برای 

از  وقت دکتر ایرج وحیدی همراه با هیئتی گشتتندی آمرین باری که وزیر کشتاورزیبدون نتیجه بازمی

کارشتتناستتان مارزی و داملی برای بازدید از مرکز تحقیقاتی برنج آمل آمده بودند، وقتی صتتحبت از 

ید ما در از اسات این بیماری شتد، و من مواست  نیرب را بیان کن  معاون وزیر مهندس میرحیدر که ات اقاً

کرد که آنچه من در برابر کارشتتتناستتتان مجرو می احستتتاسدانشتتتیاه بود حرف مرا قطع کردی گویا 

اما یمی از کارشتتناستتان  یمجالت او استتت یگوی  ربطی به اصتتل موضتتوع ندارد و مایهمی مارزی

ز وزیر ا سازمان مواروبار زهانی بود، یتجربهبا ناب ومارزی به ناب دکتر رودری که از پژوهشیران به

رشتتناس زوان محلی گوش دهند و در آمر نیز همین شتتن  و همراهان مواستتت که به حرف این کا

این مود موزب غافلییری وزیر و همراهان او و توزه  یگیری من کرداصتترار بر احتمال درستتتی نتیجه

کردی ی یک ماه پ  از این ات اق دکتر می زا دنبالیی شتتتد کته متا در آنهتاپژوهش یآنهتا بته همته

ی تحقیقاتی هاستتترپرستتتت پروژه عنوانبهتوان  می مایلرودری بته من اطلتاع داد کته در صتتتور  ت

کشتتتورهای شتتتمال آفریقا که مرکز آن در مصتتتر بود استتتتنداب شتتتوب که به دلایل منتل  از زمله 
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اب به کارهای پژوهشتی زاری و درگیرهای ستیاسی آن زمان که سرانجاب مرا برای همیشه از دلبستتیی

 کارهای پژوهشی محروب کرد، نپذیرفت ی

مرا متوزه عواقب مطرناکی کرد که در  تربیشروز بهروزی من در مازندران هاپژوهش یادامه

در حال روی دادن بودی نابودی  هاکتاریدر شتتتالیزارهتا و پنبته ییاثر رواج کودهتا و ستتتموب شتتتیمیتا

ها، از میان رفتن زنبورهای عسل و حشرا  شدن محل رشد و تمثیر ماهیی شالیزارها، مسموبهاقورباغه

 یزیهی آن که نقش حیاتی در تجهاارگانیس میمروماک وکاهش زمعیت  یهیتم ید، بالا رفتن استید

 ییی نباتی دارند و از همه بدتر انتقال مواد شتتتیمیاهازذو ریشتتتهستتتازی املتاح قابلمتاک و آمتاده

از آثار  ،ددامی و زویبارها که ستتتلامت عمومی را در مناطره قرار هاو میوه هامطرنتاک به درون دانه

 بودی ییمستقی  رواج سموب دفع آفا  نباتی و کودهای شیمیا

این آثار من ی شتتاهد نابودی محصتتولا  پنبه توستتط کرب ماردار پنبه و  یهمزمان با مشتتاهده

 ییموار برنج و سوداگری فروشندگان سموب شیمیاستابقه به شتالیزارها توستط کرب ستاقهمستارا  بی

زارع و ی زندگی در مهاه  موردن اکوسیست به یکه طغیان این آفا  نتیجهبودبی به این باور رستیدب 

ها، لکمسین یی زنبور و انواع حشرا  مانوادهها، بسیاری از گونههاهای شمال ایران استی قورباغهباغ

آنان  کنند و زمعیتمی ای )ماتونک( از حشترا  مضر و تن  آنان تغذیهویژه کمستینل ه ت نقطههب

این مود از  وکنند می بالغ کنترل یشتت یره و حشتتره شتتان از تن ، لارو،زندگی یررمه یهمه را در

 ی م ید سببهاکاهدی نابودی و یا کاهش زمعیت این گونهمی هااحتمال مسارا  آنان به مزارع و باغ

ی تربیش  گاه که برای مقابله با طغیان این آفا  سموب دفع آفاشتوندی آنمی طغیان آفا  کشتاورزی

 ا ی مقاوب به سموب دفع آفهارود، آفا  نباتی برای بقای مود درار موتاسیون و ظهور نسلمی به کار

 شودیمی ترلحیه به فازعه نزدیکبهبوب لحیهشوند و زیستمی

 دیدب، در بسیاری از کشورهای پیشرفته برمی شغلی مود در مازندران یالبته آنچه من در تجربه

محیط روشتن شتده بودی اما به مصداق شنیدن کی بود مانند اورزی و مدافعان زیستتکارشتناستان کشت

 مستقی  آنچه زریان داشت نیاه مرا به مسایل کشاورزی دگرگون کردی یدیدن، مشاهده

محیط در کشتتورهای پیشتتترفته همزمان با انقلاو علمی و پژوهشتتیران کشتتاورزی و زیستتتت

ار و عواقب رواج ستتتموب و کودهای شتتتیمیایی ره بر میلادی متوزه آث 31و  91 هایتمنولوژیک دهه

مه  آلودگی آو و ماک شده بودند،  یمسألهی حیا  و ره بر بهداشتت عمومی و نیز هااکوستیستت 

 محیطی در کانون توزه کارشناسان کشاورزی قرار نداشتیی زیستهااما در ایران هنوز دغدغه
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ستواحل دریای مزر که محل تمثیر و رشد ی مازندران و گیلان و هادر آن زمان هنوز رودمانه

و مرکز تولید ماویار از ، رندان آلوده نشده نواع ماویارهای مشهور ایران بودها و نیز تولید اانواع ماهی

 ل و غیره منتقل نشده بودی ییی پرورشی رین، فرانسه، اسراهاشمال ایران به حوض

مرکز تحقیقا  برنج به این نتیجه رسیده همراه با همماران در  مورشیدی 91 یدر اواستط دهه

ین ی علمی در اهاپژوهشمحیطی متمرکز شتتودی منتها ی ما باید بر مستتایل زیستتتهاپژوهشبودی  که 

 ی منتل های منتل  در زمینههازمینه مستتتتلزب اممانا  فنی و کادرهای مجرو برای انجاب آزمایش

 یدر محدوده ،ی از ما ستتتامته نبودی با این همهبود و بتا اممتانتا  محتدود مرکز تحقیقتا  کار رندان

ی مود هااممانا  آن زمان تحقیقاتی را آغاز کرده بودی  که بحران سیاسی منجر به انقلاو و درگیری

دان  پ  از انقلاو هیچ یک از آن میبه مستیری دییری کشاند و تا آنجا که  من در آن تحولا  ما را

 دندیکارهای آغاز شده دنبال نش

ی زیست محیطی هابه زای تنص  پژوهش در عرصه «تعهد»و زانشتین شتدن  پی انقلاودر 

ها هموارتر شد که همچنان نیز ها و زنیلستال راه بر فساد در زمین، هوا و رودمانه، آوبهمرد و ستال

 ادامه داردی

شدب از دل بیرون نمردبی اب که برای همیشه از آن کنده تنصصی یمن اما هرگز حسر  رشته

ی کارشناسان زهانی و ایرانی هاپژوهشک  و همین حستر  همیشتیی انییزه ای شده است که دست

های در ایران و به راه و راهزیست محیط ی کنونی هابه مصیبت همچنانرا دنبال کن  و زیستت محیط 

 آن بیندیش ی

 

 آب و خاک در ایران  یمسأله
در آن  هاشتود در آن زراعت کرد، ماکی است که میمروارگانیس می ماک زنده، ماکی که

طی  سانتی متر است 91تا  21از  شبه به وزود نیامده استی این ماک که عمق آن معمولاًند و یکافعال

و  تاستتت ی گیاهان پدید آمده و تمامل یافتههاو ریشتته هاارگانیستتت هزاران ستتال کنش متقابل میمرو

ه را هررند که ماک زند ییدنی نیستی سموب و کودهای شیمیاشآسانی زبرانفرسایش آن بهرو ازاین

اما نابود نمی کنندی  دهنتد،می آن را بته نحو مطرنتاکی افزایش یهیتتاستتتیتدکننتد و گتاهی می آلوده

ی زراعی به مناطق مستتتمونی، هاتبدیل زمین ،ترین عتامتل از میان رفتن ماک زنده و حاصتتتلنیزمه 

را اهی ی گیهاو مراتع است که ننست ریشه هارویه از زنیلاری بیبردو مراکز صنعتی و بهره هازاده

های شوی ماک در اثر بارانوبرند و موزب فرسایش و شستمی از میان که عامل تثبیت ماک هستند
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یی هاو کوهپایه هاهای دارای شیب تند، در تپهویژه در زمینهشتوندی این پدیده بها میشتدید و ستیلاو

از  گیرد موزبمی رویه قراربرداری بیی سبز آن مورد بهرههاو ستایر پوشش اهکه درمتان و درمتچه

دی بنابه کنمی را برای همیشه به مناطق مرده و بایر تبدیل هاگردد، و زمینمی های زندهمیان رفتن ماک

ها و ستال گذشته بیش از نیمی از زنیل 91ی منتل  کارشتناستان ایرانی محیط زیستت در هاگزارش

شود که می زمله موزبها و مراتع ازاندی تنریب زنیلایران به مناطق مشک و بایر تبدیل شدهمراتع 

زای افزایش یمایر ها بهکردن آو باران را از دستتتت بدهد و این آومتاک ظرفیتت زذو و یمیره

ع در ها و مراتتنریب زنیل ،های تند از دسترس مارج شوندی برای نمونهصتور  ستیلاوهزیرزمینی ب

زمینی کشتتتور و به راه ریب ماک موزب کاهش یمایر آبی زیرهای زاگرس همراه با تنوهکرشتتتتته

های زراعی و مناطق ماک تربیشمود موزب تنریب  یکه به نوبهشتتتده استتتت  هاافتتادن ستتتیلاو

 یشوندمی دستنییمسمونی پا

 وهای کشاورزی و نشتست زمین هاکه هر ستاله موزب فرستایش ماک یعامل ویرانیر دییر

 هاهای زیرزمینی استتتی وقتی یمایر آبی ستترزمینرویه از یمایر آوبی ید، استتت ادهشتتومی مستتمونی

حدی کاهش یابد که یرا  ماک زیرزمینی رطوبت مود را بیش از حد از دست بدهند و ماکی که به

 ،زمین از آو مالی شتتود آو مود را از دستتت بدهد و ملل و فرج یت عمدهمستتاشتتباع بوده ق قبلاً

 دهد و موزب فروکش کردن ماکمی از دستترا ی ستنیین بالایی هادر برابر وزن لایه مودمت مقاو

از میان رفتن فاصله میان یرا  ماک به  و معنای فشترده شدن ماکگرددی فروکش کردن ماک بهمی

آو و مرگ ماک استتی این پدیده با از میان بردن ماصیت  یمعنی نابودی همیشتیی ظرفیت یمیره

شاورزی ی کهاشعریه )ماصیت بالا کشیدن آو از اعماق زمین( زمین ینیز نابودی قوهاس نجی زمین و 

ب تواند موزمی ی مستتمونی و شتتهرها ات اق بی تدهارا برای همیشتته نابود کند و اگر در اعماق زمین

  شودی همی ی بزرگ عمودی و افقی گردد که به تنریب محلا  و شتهرهای مسمونی منجرهاگستل

 اندیز مناطق ایران با رنین عواقبی دست به گریباناکنون برمی ا

 هاهای زیرزمینی تشدید روند نابودی دریارهرویه از آوبرداری بیبار دییر بهرهفازعه یزنبه

 اطراف آن ح ر یهایی استتت که در حوضتتچههای بستتتر دریاره به ستتوی راهبه ماطر حرکت آو

اکنون نابود شتتتده و یا در معرض ه  هاتالاوی کورک و هتاشتتتونتدی در ایران برمی از دریتارتهمی

ی شتتتور زهان استتتت به یمی از هاترین دریارهارومیته که از بزرگ یانتدی نتابودی دریتارتهنتابودی

انجامدی مشتک شدن این می آن یمحیطی برای ایران و کشتورهای همستایهترین فجایع زیستتبزرگ

ساله موزب انتقال هزاران وران آبزی، همهپرنده و زان یبوب صدها گونهدریاره علاوه بر نابودی زیست
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ها مواهد شد که عواقب آن برای وفانتاز طریق بادها و  هاتن نمک به مناطق اطراف و شوری سرزمین

 زانداران و شهرها و مناطق مزروعی مارج از تصور استی یسلامت همه

 

  خودکفایی کشاورزیسراب 
ترین کشورهای ماندهو و ماک ززو عقبی بهینه از آبرداربهره یکشاورزی ایران در عرصه

ی اهتوان در مصتترف آو اکثر زمینمی آبیاری یی مدرن و بهینههاکنونی زهان استتی با رواج شتتیوه

لازب استتت تا زمانی که اممان  ،من ییی کردی به عقیدهزوصتترفهزراعی و باغا  ایران تا ه تاد درصتتد 

اری کدی  رانی زراعت فاریاو متوق  و صرفاً در مناطق بح ،وزود نیامدههی مدرن بهارواج این شتیوه

 است تر کشتتورو مناطق مشتتک های اطراف دریارههاادامه پیدا کندی مقصتودب از مناطق بحرانی زمین

ی های از آوبرداربهره یادامه و دشتتومی ی کشتتاورزی ایران را شتتاملهازمین یکه قستتمت عمده

 اردیگ ته را به همراه دها مناطرا  پیشزیرزمینی آن

تشدید  یی در ایران در شرایط کنونی نادرست و پافشاری بر آن مایهایغذ ییستیاست مودک ا

ونی ی کنهاهای غیرقابل زبران مواهد بودی ایران پیش از حل نسبی بحرانآمدپیبحران آو و ماک و 

منیور هب و بدتر از آن افزایش محصولا  کشاورزی ییک اوزه نباید به دنبال مودهیچآو و ماک، به

ار مواهد بی فازعهیهاآمدپیمحیطی و ررا که این سیاست موزب تشدید بحران زیست یصادرا  باشد

مد  وتاهک ی  در درازمد  زیان رنین ستیاستی هزاران بار پیش از فایدهییبودی اغراق نیستت اگر بیو

 آن استی

د راهی مناسب توانمی بر کی یت و تولید محصولا  ارگانیک تأکیددر شترایط بحرانی کنونی 

که موزب  هااز کشتتاورزی ایران و افزایش درآمد کشتتاورزان باشتتدی تغلیظ استتان  هاییبرای بنش

 طع را مرغوو و موش ها، املتاح و قندها که میوههتاشتتتود و افزایش ویتتامینهتا میمیوه ییبوموش

 :دارندنیازمند است که در ایران به بهترین وزهی وزود کنند به سه شرط می

کند و موزب می طول روز و میزان تشعشع که عمل کلروفیلی )فتوسنتز( را در گیاه تشدید -1

 شودیمی های گیاهیگ ته در برگافزایش مواد پیش

باشد  تربیشحرار  در روز و حداقل آن در سحرگاه که هرره  یامتلاف حداکثر درزه -2

 دیشومی انجاب تربهتر و کامل هاانتقال مواد غذایی به میوه و دانه

  یندانژادهای مرغوو و استثنایی که در ایران فراوان -6
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 برخی مسائل مبرم
 نما  زیر برای تغییر شرایط بحرانی کنونی اهمیت مبرب دارند:به  توزه

ای که از گونهداشتتته شتتوند بهدور نیه ها، رودها و دریارههالاینده باید از رودمانهآصتتنایع  -

 ازتناو شودی های زیرزمینی کاملاًآو رودمانه و نیز آوی آلوده به درون هاورود پساو

دد گرمی یشتمار پرندگان و زانوران در مناطقی که این عمل موزب آلودگی زیست محیط -

 وزود دارند ممنوع شودی هاو یا مطر از میان رفتن گونه

 تشویق شودی ییکشاورزی و صنایع غذایی ارگانیک و عاری از اثرا  سموب شیمیا-

 یی نباتی از راه مبارزههاهای دفع آفا  و بیماریترین راهی برای پیدا کردن مناسبیهاطرح -

ه ازرا گذاشتتتت ینژادی در مناطق منتل  ایران تهیه و به مرحلهزراعی و بهی بههابیولوژیک و شتتتیوه

 شوندی

ها متوق  و ممنوع ها و کوهی مزروعی و مراتع و زنیلهامناطق مسمونی در زمین یتوسعه -

 دیشو

هیه ایران ت یهای هر منطقهها و مراتع با احتساو ویژگیاحیای زنیل یی کارشناسانههاطرح -

 ازرا گذاشته شودی یو به مرحله

شتتتده و بایر که موزب های تنریبو دشتتتت هاها، تپهی کوهتثبیت و احیای ماک در دامنه-

ز امناطق مسمونی شده  بار هوای شهرها وی فازعههاوفان و آلودگیتگردها در مسیر باد و حرکت ریز

توان با یم محیطی استی در این زمینه با است اده از تجارو کشورهای پیشرفتهی مبرب زیستهاضرور 

)مثل  آوی مناطق مشک و ک هاآبی و کاشت درمتچهی سبز مقاوب به ک هاایجاد و یا احیای پوشش

ایان بیت ماک و پتثبه  ،استتتت اده کنندتوانند از یمایر محدود آبی اعماق ماک می ( کههتاکتاکتوس

 حرکت ریزگردها اقداب کردی یمسألهدادن به 

ایران دارای هوای آفتتابی، بتادهای نیرومند محلی و موستتتمی و نیز کویرهای گرب و آفتابی  -

ر پذیی تجدیدهای زهان برای تولید انرژیهاترین ستتترزمینایران یمی از مطلوو رو،همین  ازاستتتتی 

ده ی آلاینهاپذیر و کاهش است اده از انرژیی ستال  و تجدیدهاادی استتی تولید انرژیمورشتیدی و ب

صرف از پرم یی صنعتی و وسایل نقلیههاستو و زیرسامتماطر داشتتن ن ت و گاز از یکهکه ایران ب

بدترین نمونه در زهان استت، ننستین شرط پایان دادن به آلودگی مرگبار هوا در  ستوی دییر احتمالاً

هار قرار گرفته رزیستتت محیط د کارشتتناستتان ایرانی ییأاستتتی بنابه آمارهای موزود که مورد ت ایران
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شود در حالی که زمعیت ایران یک درصد می درصتد از ن ت و گاز مصترفی زهان در ایران مصترف

 زهان استی کلّ

 روسازی در ایران با استاندارهای مصرف انرژی در کشورهای پیشرفتهمحصولا  صنایع مود -

توزهی کرده اند، فاصله داردی صنایع مودرو سازی بدون حرکت در های قابلکه در این زمینه پیشرفت

نه فقط همچنان از عوامل اصتتتلی تولید  ،ی المتریمیهاریتبا -2مصتتترف و موتورهای ک  -1زهت 

 ای ه  ننواهد داشتیکربن و همچنین آلودگی فضای شهرهای کشوراست، بلمه هیچ آینده

ارومیتته، حرکتتت زیرزمینی  یهتتای زیرزمینی اطراف دریتتارتتهرویتته از آوی بیبرداربهره -

ر شدن تآوکند که علاوه بر شتورترشدن و ک می های شتیرین به ستمت بستتر دریاره را معموسآو

تا زمانی که شتتترایط  ،من انجامدی به باورمی هتای کشتتتاورزی پیرامون آندریتارته بته تنریتب زمین

 ی از آبهایبرداربهرهتعادل نرستتتیده باید  یستتتطه آو آن به نقطه ارومیه بحرانی استتتت و یدریاره

کیلومتری متوق  شود و به صاحبان اراضی و کشاورزان مسار   29زیرزمینی اطراف دریاره تا شعاع 

روهای آیربایجان ننستتت بنشتتی از آو یالاممان و در درزهباید حتی ،پردامته شتتودی علاوه بر این

 ارومیه امتصاص داده شوندی یویژه ارس برای نجا  دریارههب

 

 نجات خلیج فارس
های ملیج فارس از شوری آو یآمیز نیستتی درزهاحتمال نابودی ملیج فارس ستننی اغراق

 یهرمز استتت که برای مبادله یاستتتی تنها راه ملیج فارس به اقیانوس هند تنیه تربیشدریاهای آزاد 

ویژه هیهداشتته شود کافی نیست، بهای ملیج فارس در حدی که غلیت آن ثابت نآبی و تعویض آو

 ستتترشگماطر ههای گذشتتته بهای شتتیرین از عراق و ایران به ملیج فارس در ستتالآن که ورود آو

 شد  کاهش پیدا کرده استیدر ترکیه، ایران و عراق به سازیسد

های ورویه از آی بیبرداربهرهکند می ترین مطراتی کته ملیج فارس را تهدیدیمی از بزرگ

ی شیرین کردن هاهای مصرفی مود را از پروژهدرصد از آو 51اینک امارا  نزدیک به آن استی ه 

 ی بزرگی در این زمینه در دستهاکندی سایر کشورهای این حوزه نیز پروژهمی مینأآو ملیج فارس ت

ی از ملیج فتارس موزتب افزایش غلیت نمک ملیج فارس و در مطر برداربهرهازرا دارنتدی این نوع 

افزون گردد که در ادامه با غلیت روزمی آن ییها و زانوران دریارفتن صتتتدهتا گونته از متاهیقرار گ

انجامدی نجا  ملیج فارس از مطر نابودی می های ملیج فارس به نابودی کامل اکوستتیستتستتت  آنآو
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ی مشترکی است که تا دیر نشده هاکشتورهای این حوزه و ازماع بر سر طرح یمستتلزب همماری همه

 به مرحله ازرا درآیندی تهیه و

 

 تاریخی یو تکمیل یک پروژهزیست محیط 

ملی و بین المللی استی  یح ظ محیط زیست برای هر کشوری دارای دو زنبه یمستألهامروز 

میلیارد تن و ستتتایر اقداما  برای ح اظت از دریاها،  11میلیارد تن به  69کاهش تولید کربن، از میزان 

ودگی اموری هستتتتند که هرگونه پیشتتترفتی در قبال آن مستتتتلزب زمین از آل یها و فضتتتای کرهزنیل

 یلهترین موانع در برابر دستیابی به توافقا  اساسی و به مرحالمللی استی بزرگتوافقا  و تعهدا  بین

و محافل مالی نیرومندی هستتند که از تغییرا  اساسی در سامت و بافت  هاازرا گذاشتتن آن، سترمایه

هستند، در  زیستمحیط  یکنندهکاهش تولید کربن و سایر مواد تنریب یمهصنعتی و مدماتی که لاز

بینندی این محافل نیرومند اقتصتتادی با استتت اده از ن ویی که در قدر  و ستتیاستتت می مد  زیانکوتاه

ردن روند و کند کزیست محیط المللی در راستتای ح ظ دارند، تاکنون مانع از ایجاد توافقا  لازب بین

اندی همین محافل در زریان کن ران  پاری  مانع از دستیابی آن یش گرمایش زمین، شدهمطرناک افزا

بند پاری  شتتتدن توافق نی ییبته یتک توافق بزرگ شتتتدنتد و پ  از آن ه  تتا به امروز در راه ازرا

 اندیکارشمنی فراوانی کرده

یب ری از تنرثر تولید کربن، زلوگیؤناکاب در راه محدود کردن م های زهانیِتلتاش یتجربته

داری اند که محافل مالی و ستترمایهروشتتنی گویای این واقعیتها و آلودگی روزافزون دریاها بهزنیل

د  قربانی ممد  مود را برای منافع درازتر از آن هستند که بنشی از منافع کوتاهبینشده کوتهزهانی

 کنندی

 ت نتواندتر سود است و اگر سیاسو سریع تربیشسرمایه بنابه سرشت مود به دنبال کسب هرره 

توان از آن انتیار داشتتت که ستتوداگری مود را در رارروو ناپذیر آن را مهارکند نمیعطش ستتیری

ویژه در هب ،امروز یشتتتدهداری زهانیمحیطی محتدود کنتدی اما در نیاب ستتترمایهملتاحیتا  زیستتتت

 تصادیی تنگ الزاما  اقهاه راررووبگذاری سیاست صنعتی قدر  مانور و اثر یکشورهای پیشرفته

کنند و هر حمومتی ه  که بنواهد می ها دیمتهکه ستتترمایه و محافل مالی به حمومتمحدود استتتت 

شودی به می ی اقتصتادی و مالی دستت به گریبانهاعمل کند با بحران هارارروو یمارج از محدوده

مناطرا  زدی و فوری موازه ستتامته به با  ی زمینستتیاره این اعتبار توق  روندی که زندگی را در

ی زهانی داریک اراده و توافق بزرگ و زهانی نیاز دارد که بتواند بر موانع کنونی که توستتط ستترمایه
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ایجاد شتده غلبه کند و من عت و مصتلحت بشتریت را بر آزمندی کوته فمرانه و غیرانستانی سوداگران 

توان یم این یادداشتی اما از آنچه گ ته شد یمحدوده از فراتراین مود بحثی است زهانی ریره سازدی 

رپ  یعدالت و برابری، موضوع تلاش و مبارزه هایمقولهمثل زیست محیط  ینتیجه گرفت که مقوله

 ملی استیزهانی و  یعرصه دودر هر 

 

 چپ و محیط زیست در ایران: آخرسخن 
، امر یمحیطزیستی و حقوقی قدر  کنونی ایران در زهت بهبود انتیار اصتلاح ستامتار حقیق

ای درمشتتان در تلاش و پیمار برای تحقق آزادی و ای استتتی ایران و مردمش با وزود پیشتتینههودهبی

مشروطه  نهضت یاندی پروژهرو بودهعدالت تا به امروز از بد حادثه و بنت بد با شمست و ناکامی روبه

های ایرانیان استتتتی این تلاش کارای ناتماب و بنابراین همچنان در دستتتتورپ  از یک قرن هنوز پروژه

همراه ست زیمحیط مبرب و حیاتی  یمستألهکنونی باید با  یهای زمانهناتماب با توزه به آگاهی یپروژه

 تارینی آزادی و عدالت منیور گرددی یرپ در کنار دو مطالبه یشود و در برنامه

 


