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 بنا به گزارش موسسه ى منابع جهانى (WRI)، خاورمیانه و شمال آفریقا در 
سال هاى پیش رو امواج مرگ بارى از گرما و تنش هاى آبى شدید را تجربه 

خواهد کرد. چطور در معرض این بحران قرار گرفته ایم؟
حسن عباسى: براى درك آن عللى که منجر به شتاب گیرى گرمایش و تنش هاى 
آبى زمین شده است، ما مجبور مى شویم به نقد عمیق ترین ریشه هاى اقتصادى-

اجتماعى نه تنها این پدیده، بلکه تمامى پدیده هاى زیست محیطى که بر سر ما 
نازل مى گردد، بپردازیم. ابتدا باید گفت که ارتباط تنگاتنگى بین این دو، یعنى 
شدت گیرى هر چه بیش تر روند گرمایش زمین و تغییر تقسیم آب به خصوص 
آب هاى شیرین جهان، وجود دارد. این که من در این جا به آب هاى شیرین تاکید 
دارم، منظورم محدود کردن تنش هاى آبى جهان نیست، بلکه تمرکز بر آن بخش 
از تغییرات آب و هوایى است که زندگى بخش اعظم مردم جهان، یعنى کارگران، 
 (WRI) را تحت تاثیر قرار داده و تهدید مى کند. گزارش موسسه ى منابع جهان
که در سال 2015 منتشر شد، خود بر مبناى گزارش سازمان هوانوردى و فضایى 
آمریکا (NASA) قرار گرفته که خود همین سازمان نتایج مشابهى از تحقیقات 
فضایى خود در سال گذشته ارائه داده بود. عالوه بر این، پژوهش گران دانش گاه 
ام آى تى (MIT) و ماریمونت در آمریکا بر مبناى تحلیل گزارشات فضایى ناسا نیز 
به این نتیجه رسید ند که در آن دسته از شهرهاى منطقه ى خلیج فارس که در کنار 
آب هاى گرم قرار گرفته  اند، دماى هوا به گونه  اى بى  سابقه افزایش خواهد یافت 
که سیستم تعریق و تهویه ى بدن انسان در مواجهه با آن توان کنترل دما را از دست 
خواهد داد. این گزارشات فقط متمرکز بر خاورمیانه نبوده، بلکه بخش هاى وسیعى 
از جهان را شامل مى گردد که بیش از 150 کشور جهان را در بر مى گیرد. گزارش 
ناسا عموما متمرکز بر روند گرمایش زمین است و نتایجى که موسسه ى منابع 
جهان مى گیرد، از رابطه ى تنگاتنگ این دو حکایت دارد. به همین دلیل، درست 
است که خاورمیانه در معرض بیش ترین تاثیرات گرمایشى است و این روند تا 
سال هاى 2020، 2030 و 2040 شدت خواهد گرفت، اما به این معنى نیست که 
بقیه ى جهان از این بلیه در امان خواهند بود. شدت گرما و کاهش دست رسى به 
آب هاى شیرین در چین، هند، استرالیا و سایر مناطق آسیا، آمریکا و بخش هایى از 
آمریکاى التین هر چند با شدت کمى کم تر از خاورمیانه و شمال آفریقا، دامن گیر 
توده هاى این مناطق گردیده و شدت نیز خواهد گرفت. نگاهى کوتاه به این مناطق 
به ما خواهد گفت که نزدیک به 90 درصد مردم جهان در معرض گرمایش شدید 
و بى آبى خواهند بود. هم اکنون ایالت سرسبز کالیفرنیا شاهد بیابان زایى فزاینده 
و گرماى شدید است. در کشور سوئد، که از نظر سطح آب هاى زیرزمینى در 
راس هرم غنى ترین کشورهاى جهان قرار دارد، نیز بخش هایى از ایاالت جنوبى 
آن امسال (2016) شاهد کاهش آب هاى زیرزمینى بوده که در 65 سال اخیر بى 
سابقه بوده است. بزرگ ترین دریاچه ى داخلى سوئد، که محل ترانسپورت کاال 
به وسیله ى کشتى هاى بزرگ است، امسال شاهد کاهش ارتفاع آب بوده که این 
کشتى ها را مجبور نموده از میزان بار خود و دفعات رفت و آمد بکاهند؛ چیزى 
که تاریخ این کشور پهناور و پر آب (با 100 هزار دریاچه ى ثبت شده بیش از 

یک هکتار) هرگز به خود ندیده است. چرا من این دو پدیده، یعنى افزایش روند 
گرمایش زمین و بى آبى-کم آبى را در کنار هم مى آورم، دلیل آن به طور ساده این 
است که این دو عامل و معلول یک دیگرند و هر دو یک دیگر را تقویت مى کنند. 
هنگامى که دماى زمین افزایش مى یابد، این باعث افزایش سرعت و مقدار تخریب 
آب هاى سطحى اعم از دریاها، دریاچه ها، تاالب ها و رودخانه ها مى گردد و این 
به خصوص بر تبخیر آب هاى با عمق کم تاثیر بیش ترى دارد (بر اساس گزارش 
ناسا در دسامبر 2015، دریاچه هاى جهان در بیست و پنج سال گذشته هر ده سال 
0,34 درجه ى سانتى گراد گرم تر شده اند و این سرعت، از آهنگ گرم  شدن اتمسفر 
زمین بیش تر است). هنگامى که آب سریع تر و به مقدار بیش تر تبخیر شد، باعث 
افزایش غلظت بخار آب در جو زمین و حتا در ارتفاعات پائین مى گردد (چیزى 
که پژوهش هاى گوناگون موسسات فوق به آن اشاره دارند). بخار آب خود یکى 
از گازهاى ُگل خانه اى است که من در فصل اول کتاب «سرمایه دارى و فاجعه ى 
آلودگى محیط زیست»، جلد اول، هر یک از آن ها را در رابطه با میزان تاثیرگذارى 
بر گرمایش زمین تشریح کرده ام. تاثیر بخار آب بر افزایش گرمایش جو از 36 
تا 70 درصد است. به این ترتیب، چرخه ى آب که یک پدیده ى طبیعى بوده و 
از ابتداى ظهور آن یعنى حدود سه میلیارد سال پیش یکى از پدیده هاى زندگى 
بخش کره ما بوده است، اکنون، یعنى از دو سده ى پیش با شتاب گرفتن آن، جان 
انسان، جانوران و طبیعت را مى گیرد. چنان که همه مى دانیم، آغازگاه این پروسه 
دودکش هاى  که  هنگامى  است.  خورده  گره  صنعتى  سرمایه ى  شکل گیرى  با 
کارخانجات اروپا از سقف دخمه هاى تولید اضافه ارزش ها، طمع سیرى ناپذیر 
سرمایه به انباشت را پاسخ مى گفت و تفاله ى آن را به شکل دود (گاز کربینک) و 
انواع گازهاى ُگل خانه اى به فضا مى پراکند، آغاز شد. همه ى شواهد و پژوهش ها 
به این اشاره دارند که هر چه صنعت بزرگ بیش تر تکامل پیدا مى کند، فرایند 
تخریبى آن نیز سریع تر و گسترده تر مى گردد. یکى از مهم ترین مواد کمکى در 
تولید کاالیى سرمایه دارى، انرژى است که از طرق مختلف به پروسه ى تولید کاال 
تزریق مى شود. جهت ایجاد انرژى، احتیاج به مواد انرژى زا از جمله سوخت هاى 
فسیلى (عمدتا نفت، گاز و زغال سنگ) است. امروزه براى این نیاز سرمایه، حدود 
150 میلیون بشکه ى نفت روزانه مورد احتیاج است (اگر بخواهیم این نیاز را به 
بشکه ى نفت بیان کنیم)، که بیش از 50 درصد آن از طریق نفت، گاز و ذغال سنگ 
تامین مى شود. تولید کاال، کسب سود هر چه بیش تر و انباشت سرمایه، موتور 
محرك روابط تولید سرمایه دارى است. سرمایه ى اجتماعى هر کشور و تمامى 
جهان در پیوند با این عوامل در پى هر چه انبوه تر کردن اضافه ارزش تولید شده 
توسط نیروى کار مزدى و انباشت آن، هر روزه قله هاى رفیع ترى را درمى نوردد 
و به همین دلیل نیز عطش به انرژى سیرى ناپذیر است. این عطش بعد از جنگ 
امپریالیستى دوم شتابى عظیم گرفت و اگر در اواسط 1960 تولید نفت فقط 19 
میلیون بشکه در روز بود، امروزه سقف 96 میلیون بشکه در روز را درمى نوردد. 
به همین میزان تولید گاز، به عنوان منبع دیگر انرژى، نیز افزایش یافته است. عالوه 
بر این، مى بایست جنگل زدایى را نیز به عوامل افزایش گاز کربنیک زمین افزود. 
هنگامى که ساالنه مساحتى به اندازه ى کشور یونان از جنگل هاى بارانى جهان 
زدوده مى شود و جنگل هاى برزیل، چین، آمریکاى التین، روسیه، اندونزى مالزى 
و اروپاى شرقى به بیغوله ها و برهوت ها در این گذر تبدیل مى گردد، هم زمان 
دو پدیده روى مى دهد: یکى این که دستگاه تنفسى زمین، یعنى درختان که گاز 
کربنیک هوا را به مواد غذایى تبدیل مى کنند و به این طریق بخشى از این گاز را 
از جو خارج مى نمایند، دچار اخالل مى گردد و از طرف دیگر چوبى که حاوى 
کربن است، از طرق مختلف و در نهایت به گاز کربنیک تبدیل گشته و به فضاى 
زمین متصاعد مى شود. حاصل این روندها افزایش هر چه سرسام آورتر گازهاى 
ُگل خانه اى و یکى از مهم ترین آن ها، گاز کربنیک است. این گاز هر چند تقریبا 
در تمامى طول تاریخ کره ى زمین از دریاها و زمین به فضاى آن متصاعد گردیده، 
اما همواره تعادلى مابین آن چه در فضا، آب و زمین وجود داشته است؛ به طورى 
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که به طور مثال میزان اسیدیته آب و زمین طى این دوره ى طوالنى تغییر زیادى 
نکرده است. اما با شروع روابط تولید سرمایه دارى و فاز صنعتى آن، کم کم مقدار 
این گازها در جو زمین افزایش مى یابد؛ به طورى که امروزه، به عنوان نمونه طى 
ده سال، افزایش عظیمى یافته است. باید توجه داشت که این مقدار را باید به مقادیر 
گذشته افزود، هر چند بخشى از آن با آب باران به زمین و آب ها باز مى گردد که 
به سهم خود موجب اسیدى شدن باران، آب دریا و زمین مى گردد، که این بحثى 
جداگانه است که من در فصل دوم کتاب «سرمایه دارى و فاجعه ى آلودگى محیط 

زیست»، جلد اول، تشریح کرده ام.
مقدار متوسط سالیانه ى گاز کربنیک متصاعد به جو طى ده سال اخیر (بین سال 
2006 تا 2015) بالغ بر 33,8 میلیارد تن و ده سال قبلى (1996 تا 2005) 25,7 
میلیارد تن براى هر سال گردید، در حالى که براى کنترل افزایش درجه ى حرارت 
زمین به میزان دو درجه باید مقدار تصاعد این گاز از رقم 3670 میلیارد تن بیش تر 
نباشد (طبق پروتکل کنفرانس یوکوهاما در آوریل 2014). محاسبات نشان مى دهد 
که تاکنون بیش تر از 1907 میلیارد تن گاز کربنیک که بیش از نیمى (52 درصد) از 
گنجایش مورد نظر مى باشد به جو افزوده شده است. با توجه به حجم باقى مانده 
و سرعتى که هم اکنون در افزایش این گازها (کافى است دو دهه را با هم مقایسه 
کنید) وجود دارد، فقط در عرض سى سال آتى زمین به مرز دو درجه افزایش 
حرارتى مى رسد؛ زیرا عالوه بر این گاز، هشت گاز ُگل خانه اى دیگر نیز وجود دارد 

که دائما در حال افزایش غلضت در 
جو زمین هستند. تاثیر مخرب این ها 
بر یک دیگر و هم چنین تاثیر افزایش 
یک  جو  حرات  افزایش  بر  آن ها 
رابطه ى تصاعد هندسى است یعنى 
مى کنند  تقویت  را  یک دیگر  آن ها 
از  بیش  حرارت  افزایش  شدت  و 
افزایش مقدار آن ها است (تاثیر کلى 
افزایش آن ها مضروب تاثیر هر یک 
بر دیگرى است). باید توجه داشت 
که روند تولید گاز کربنیک هم راه با 
تولید و استخراج نفت، گاز و زغال 
سنگ، به عنوان منبع انرژى، هم راه 
با رشد انباشت سرمایه نه تنها رشد 

مى کند، بلکه وابستگى تولید صنعتى به انرژى شتاب بیش ترى گرفته و دائما در 
حال افزایش است. فقط بحران هاى سرمایه دارى و کاهش تولید متعاقب آن منجر 
به کاهش صعود گاز کربنیک مى گردد که ما این را به وضوح بین سال هاى بحرانى 
2008-2009 مى بینیم. و به خوبى مى دانیم که رشد اقتصادى جهان سرمایه بعد 
از بحران سراسرى تا امروز، على رغم تمامى تالش هایى که از جانب دولت هاى 
موسسات  سازى هاى  توهم  تمامى  على رغم  و  گرفته  انجام  سرمایه  قدرت مند 
سرمایه دارى جهت وانمود کردن این که بحران پایان یافته و دوره ى رونق اقتصادى 
فرا رسیده است، تمامى شان از واقعیت کیلومترها به دورند و رشد واقعى بسیار 
ضعیف و ناچیز است. اگر روزى رشد اقتصادى جهان سرمایه حتا جهشى کوچک 
انجام دهد، ما شاهد اوج گیرى تصاعد گاز کربنیک و سایر گازهاى ُگل خانه اى به 
جو زمین خواهیم بود. سران دولت هاى سرمایه دارى در سى ام نوامبر 2015 در 
پاریس به دور هم جمع شدند تا با سخن رانى هاى پر طمطراق و صدور آفیش هاى 
پر فریب، زشت ترین دروغ ها را در لفاف تصمیم براى مقابله با گرمایش زمین 
تحویل کارگران دنیا دهند. حاصل این جلسه، پروتکلى شد که اکنون از طرف 
بخش مهمى از این کشورها به امضاء رسیده است و در تفاوت با دفعات قبل به 
وسیله ى سران کشورهایى نظیر آمریکا، چین، هند و در ماه اکتبر 2016 به وسیله ى 
پارلمان اروپا نیز به رسمیت شناخته شد. بعد از هر یک از امضاها، روزنامه ها، 

موسسات و ارگان هاى سرمایه دارى هورا کشیدند که این بار گرمایش زمین تا 
میزان حداکثر دو درجه سانتى گراد تا سال 2100 تحت کنترل در مى آید. تناقض 
این دو روند را به خوبى مى بینید! سران دولت هاى سرمایه، موسساتى نظیر بانک 
 ،(OECD) جهانى، صندوق بین المللى پول، سازمان کشورهاى بزرگ سرمایه دارى
کنفرانس 8 کشور و کنفرانس 20 کشور، همگى در جلسات رنگارنگ خود تالش 
مى کنند، قطع نامه صادر مى کنند و تصمیم مى گیرند که رشد افولى اقتصادى جهان 
سرمایه را به چیزى مثبت تبدیل کنند. در عین حال، همین دولت ها، همین حاکمان 
سرمایه و موسسات دیگرشان، در همین مقطع زمانى بعد از تابستان 2016 با امضاى 
پروتکل پاریس تعهد مى کنند که جلوى رشد گرمایش زمین را بگیرند! توهم زایى، 
تناقض گویى و سرهم بندى جعلیات، ذات این روابط تولید و سیاست مداران آن 
است. چگونه مى توان هم رشد اقتصادى داشت و هم جلو پیامدهاى این رشد را 
گرفت!؟ شاید به نظر آید که اینان قصد دارند حداقل بخشى از انرژى مورد نیاز 
تولید، گردش سرمایه و کاال را از طریق منابع جبران شونده نظیر باد و نور خورشید 
تامین کنند. اوال در طول بیش از 200 سال، نظام سرمایه دارى براى تهیه ى انرژى 
مورد نیاز چرخه ى تولید سود و سرمایه به انرژى هاى فسیلى (نفت، گاز و ذغال 
سنگ) آویخته و به خاطر ارزان بودن و قابل دست رس بودن آن ها، سیستمى از 
ارتباطات و فناورى ها را ایجاد کرده است. تغییر در این ساختمان و بنیاد نه تنها 
مستلزم هزینه هاى گزافى است، بلکه سیستم جایگزین آن باید از حداکثر اطمینان 
به  باشد.  برخوردار  نیز  تضمین  و 
ارزان  و  مطمئن  باید  دیگر،  عبارت 
تولید  براى  مانع  بزرگ ترین  باشد. 
نه  جبران پذیر  روش هاى  با  انرژى 
خود  جاى  در  (که  تکنیکى  موانع 
اهمیت دارد)، بلکه هزینه هاى بسیار 
جایگزین  بتواند  که  است  سنگینى 
انرژى فسیلى موجود گردد. موانع زیر 
دارد:  قرار  سیستمى  چنین  مقابل  در 
1- انرژى هاى جایگزین نظیر انرژى 
خورشیدى و بادى در نهایت به عنوان 
تکمیل کننده ى انرژى اصلى فسیلى 
سیستم  ایجاد  است؛ 2-  هسته اى  و 
جایگزین  انرژى  فناورى  و  ارتباطى 
مستلزم مصرف میزان زیادى انرژى است که پیامدهاى محیط زیستى آن از این که 
هم اکنون شاهد آن هستیم بیش تر خواهد بود؛ زیرا تا زمانى طوالنى ما شاهد دو 
و یا چند سیستم متوازى خواهیم بود؛ 3- رفع چنین نیازى به طور یقین تمامى 
مرزهاى کنترل مصرف انرژى و پیامدهاى آن را مى شکند؛ 4- تا هنگامى که هزینه ى 
تولید انرژى فسیلى با توجه به تکاملى که طى بیش از صد سال گذشته داشته است، 
پائین است و کاهش نیز خواهد یافت و هم چنین دست رسى به منابع جدید انرژى 
فسیلى رو به افزون است، هیچ انرژى جایگزین قادر به رقابت با آن نیست. سرمایه 
به دالیل ذکر شده ى باال، هیچ گاه نیاز حیاتى انباشت خود را فداى آن چه که براى 
تامین اش نیاز به هزینه هاى هنگفت است، نخواهد کرد. عالوه بر این، اگر این کار 
یعنى تولید انرژى خورشیدى و بادى براى نظام بردگى مزدى مقرون به صرفه و 
قابل دوام و استمرار بود، تاکنون مى بایست جاى انرژى حاصل از سوخت فسیلى 
را گرفته باشد؛ زیرا عمر این کاالها در تولید سرمایه دارى صنعتى به اندازه ى هم 
است. عدم اطمینان به وجود مداوم نور خورشید و باد در مکان هایى که در آن 
جا سرمایه دارى همه ى امکانات صنعتى و تکنیکى را داراست، به عالوه ظرفیت 
و امکان ذخیره ى انرژى به دست آمده از جمله این موانع بوده اند. در حالى که 
انرژى تولید شده با مواد اولیه و کمکى دیگر (سوخت فسیلى) با مانع ویژه اى 
سواى فقدان یا کمیابى معادن آن ها روبرو نبوده و این هم با پیش رفت تکنیک هاى 
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دائما پیش رفته ى هر دوره، معادن و منابع جدیدى کشف و استخراج مى گردد. 
هنگامى که هزینه ى تولید نفت (سرمایه ى گذاشته شده اعم از ثابت و متغیر، به 
عالوه مالیات دولتى) براى تولیدکنندگان بزرگ این کاال در جهان یعنى عربستان، 
ایران و عراق زیر 10 دالر و روسیه 19 دالر براى هر بشکه است و تا زمانى که 
مهم ترین کاالى تولید انرژى به این ارزانى است (و تحت شرایط بارآورى باالتر 
کار و دست مزد پائین کارگران، ارزان تر نیز خواهد شد) هیچ تولیدکننده ى انرژى 
حتا با تظاهر عشق به محیط زیست نیز قادر به چشم پوشى از انبوه ارزش هاى 
افزوده اى که حاصل کار ارزان قیمت کارگران و تبدیل بى دردسر آن به سود است، 
نیست. درست به همین دلیل، تولید نفت و گاز هر ساله افزایش مى یابد؛ زیرا براى 
آن بازار وسیعى وجود دارد. هم راه با این، رشد تخریبات محیط زیستى آن و به 
طور اخص افزایش گرمایش زمین نیز. اما گرم شدن زمین و تغییرات بارانى در 
مناطق مختلف کره ى زمین به صورت یک سان انجام نمى گیرد. دو و یا چهار درجه 
افزایش متوسط حرارت زمین تا سال 2100 به معناى تغییرات گوناگون حرارت در 
نقاط مختلف زمین است. مناطق قطبى بیش از سایر نواحى گرم مى شوند. همین 
طور در مورد تغییرات بارش بر سطح زمین، سناریوى هول ناکى روى مى دهد. 
در قطبین زمین حدود 40 درصد باران بیش تر خواهد بارید و هم زمان بخش هاى 
بزرگى از سطح زمین به صحرا و بیابان غیر قابل زندگى تبدیل مى گردد. عالوه 
بر این، افزایش حرارت که افزایش بخار آب را به هم راه دارد به معناى بارش 
بیش تر در همه جا نیست؛ زیرا همان طور که هم اکنون شاهد آن هستیم، رطوبت 
هوا مى تواند مانند یک سرپوش بر آسمان شهرها موجب خفگى ساکنان آن شود. 
افزایش گرمایش در مناطقى که هم اکنون گرم هستند، موجب چنان تغییرات زیستى 
و اقلیمى مى گردد که سکونت در چنین محیطى امکان پذیر نخواهد بود. پروتکل 
کنفرانس پاریس در شرایطى از طرف دولت هاى سرمایه امضا مى شود که افزایش 
گرماى زمین در قیاس با اواخر قرن نوزدهم، اکنون تا یک درجه پیش رفته است. 
به بیان دیگر، نیمى از فاجعه به طور کامل اتفاق افتاده است. آثار تخریبى افزایش 
گرمایش زمین از مدت ها پیش به خصوص در خاورمیانه و شمال آفریقا مشهود 
است. سرانه ى آب در منطقه ى خاورمیانه و اطراف آن از 921 مترمکعب براى 
هر فرد در سال 2002 به 727 مترمکعب براى هر فرد در نزدیک به ده سال بعد 
کاهش یافت؛ به طورى که در 16 کشور از 22 کشور این منطقه، سطح آب هاى 
زیرزمینى به زیر حداقل رسید. تقریبا 75 درصد توده هاى این کشورها زیر حد 
نصاب تشنگى و نیمى از این جمعیت در زیر خط تشنگى مفرط (کم تر از 500 
مترمکعب براى هر فرد در سال) قرار دارند. تغییرات آب و هوایى در آینده، شرایط 

زندگى توده هاى کارگر این منطقه را از این هم بدتر خواهد کرد.

 اخبار و گزارشاتى که از وضعیت زیست محیطى در ایران مى رسد، به 
شدت نگران کننده است. حتا مهره هاى رژیم سرمایه دارى جمهورى اسالمى 
هم بر این وضعیت بحرانى تاکید مى کنند. دالیل عمده ى این امر چیست؟

حسن عباسى: تناقضات اجتناب ناپذیر و مستمرا در حال رشد سرمایه دارى جهانى 
و بالطبع جهمورى اسالمى سرمایه، الجرم نمایندگان فکرى و مسئولین دولتى این 
نظام را به حرف مى آورد، اما فقط براى این که روى این تناقضات پرده کشند و 
به جست وجوى توجیه براى عادى نشان دادن و قابل حل بودن آن ها توسط همین 
نظام بپردازند. اینان با توسل به لفظ بازى حساب خود را از دیگر دولت مردان و 
حاکمان سرمایه جدا مى سازند، جامه ى عفاف و معصومیت مى پوشند و به دنبال 
همه ى این ها پرونده ى مبسوطى از ظهور و تاثیر و میدان دارى ایده هاى مشعشع 
زیست محیطى در تاریخ جلو چشم دیگران قرار مى دهند. با توجه به آن چه در 
پاسخ به سئوال اول گفته شد، گرم شدن هواى ایران، کم آبى و صحرازایى در ایران 
تعجب آور نیست؛ زیرا اوال، ایران نیز بخشى از دنیاى سرمایه دارى است (بخشى 
که لجام گسیخته و در رقابت با سایر رقیبان سرمایه دار سبعانه به جان طبیعت و 
محیط زیست ایران افتاده است) و پدیده ى گرمایش هواى کره ى زمین محدود 

به منطقه ى معینى نمى گردد. دوما، با وجودى که ایران تا چندى پیش در منطقه ى 
خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر منابع آب شیرین چه روزمینى و چه زیرزمینى 
وضع بهترى داشت و عالوه بر این، در گذشته ى نه چندان دور داراى سیستم 
مى توانست  عمل  در  و  کیفى  طور  به  که  بود  قنوات  فرد  به  منحصر  آب رسانى 
محافظ آب هاى روزمینى و تامین کننده ى مخازن زیرزمینى باشد؛ اما چون این 
با شرایط تولید کشاورزى سرمایه دارى صنعتى و تولید انبوه سازگار نبود، رو به 
نابودى گذارد. سرمایه گذارى هاى عظیم در تولید برق و انرژى هم زمان جمع آورى 
آب هاى جارى در زیر سدها جهت کشت بزرگ صنعتى هر دو به کسب سودهاى 
نجومى مى انجامد، در حالى که منابع اصلى آن ها یعنى آب هاى جارى و هم چنین 
مخازن زیرزمینى آب که مستقل از فعالیت انسان وجود دارند و براى سرمایه داران 
هیچ هزینه اى در بر ندارد؛ فقط مى ماند نیروى کار ارزان، به این ترتیب هنگامى 
که مورد بهره بردارى قرار گرفتند، حاصل آن ها سود خالص است. به همین دلیل 
مورد هجوم بى رحم سرمایه قرار گرفته و تا آخرین قطره ى آن ها به زیر شالق 
سرمایه کشیده مى شوند. من در کتاب «سرمایه دارى و فاجعه ى آلودگى محیط 
زیست»، جلد دوم، فصل سوم و چهارم، به وضعیت آب و هواى ایران پرداخته ام. 
این مساله خاص سرمایه دارى ایران نیست، بیش از 90 درصد از آب هاى مصرفى 
جهان در کشاورزى، دام دارى و تولید انرژى مصرف مى شود و ایران تافته جدا 
بافته اى از سرمایه دارى جهانى نیست. همان طور که گفتم، آب پدیده اى است که 
خارج از فعالیت سرمایه وجود داشته و محصولى طبیعى است، لذا سرمایه بابت 
آن جز در موارد نادرى که بهره ى دولتى (مالیات) مى پردازد، در حقیقت در این 
جا منحصرا دست مزد کارگرانى را مى پردازد که در ساختمان سدها و نگه دارى 
آن ها شرکت دارند و درست به همین دلیل میزان بیش ترى کار پرداخت نشده به 

چنگ مى آورد که حاصل آن سودهاى هنگفت است. 
در ایران اوضاع از این هم بدتر است. طبق گفته ى وزیر نیرو در اسفند 1392، 
حجم مخزن سدهاى ایران 1,5 برابر آب موجودى رودخانه هاى کشور است و این 
طور به نظر مى رسد که سرمایه داران این حوزه پیش ریز سرمایه و در راس آن ها 
سپاه پاسداران لباس گشادى براى این حوزه دوخته اند! بله، جنگ آب هم اکنون 
در ایران در حال وقوع است و این جنگ از مدت ها پیش بین حوزه هاى مختلف 
پیش ریز سرمایه بر سر این ماده که هم اولیه است و هم وسیله ى تولید، اما هیچ 
هزینه اى براى مصرف کننده ى صاحب سرمایه در بر ندارد، جریان دارد. اما اگر 
منظور جنگ بین توده ى کارگران شهر و روستا و سرمایه داران است، چنین جنگى 
کارگران  زیرا  کلى،  طور  به  طبقاتى  جنگ  در  دارد؛  جریان  دیگرى  صحنه ى  در 
هیچ گاه مالکین آب نبوده اند و آن چه که آن ها به عنوان شرب و شست وشو از 
تولیدکنندگان آن - اعم از شهردارى، سازمان آب و هر سرمایه دار دیگر- خریدارى 
مى کنند، جزئى از کاالهاى مایحتاج روزانه ى آن ها براى جبران نیروى از دست رفته 
در حین تولید ارزش اضافى مى باشد. خشک شدن دریاچه ها، قنوات و تاالب ها 
در استان فارس، خوزستان، سیستان و دیگر مناطق ایران، پدیده ى تازه اى نیست. 
مهم ترین عوامل آن چنین اند: ایجاد سد که با هدف تامین انرژى انجام مى شود، 
باعث در هم ریختن تعادل آب در محدوه هاى جغرافیایى مى شود. بدین معنى که 
اوال، تجمع آب در یک مکان باعث شدت تبخیر و به هدر رفتن آن مى گردد؛ دوم 
این که، با جلوگیرى از عبور آن در مسیر هزاران ساله ى خود، مخازن آب این 
مسیرها رفته رفته خشک مى گردد (یکى از عوامل خشک شدن قنوات)؛ و سوم 
این که، با خشک شدن مسیر طبیعى رودها، امکان سرسبزى و تاثیر اکوسیستمى 
رودخانه ها بر محیط اطراف از بین مى رود؛ چهارم این که، جمع کردن آب جهت 
آب یارى و تولید انرژى در یک مکان، موجب تبخیر سریع تر آن مى گردد و این 
گرمایش  این  تشدید  بر  و  است  زمین  گرمایش  محصول  خود  که  است  عاملى 
مى افزاید. چرا سپاه و سایر سرمایه داران چنین مى کنند؛ زیرا این سیستم تامین 
انرژى یکى از ارزان ترین و بى دردسرترین تکنیک هاى تولید انرژى براى صاحبان 

سرمایه در این حوزه است. 
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 پیامدهاى بالواسطه ى این وضعیت بر زندگى و طبعا بر معیشت توده ى 
مردم چیست؟ عیسى کالنترى، مشاور معاون اول رئیس جمهور اسالمى در 
امور آب در گفت وگویى با خبرگزارى «ایرنا»، شنبه بیست و هفتم شهریور، 
گفته است: «اگر فکرى به حال حفظ ذخایر تجدیدپذیر آب نشود، در کم تر 
از 25 سال آینده باید 50 میلیون ایرانى از کشور مهاجرت کنند.» چنین امرى 

که ممکن نیست، پس چه راه حلى وجود دارد؟
جمعیت  بر  تعداد  این  صورت  این  در  شود،  چنین  است  ممکن  عباسى:  حسن 
نزدیک به 100 میلیونى کارگران گرسنه، بیکار، جنگ زده، آواره و از بى آبى و بى 
خانمانى که در این منطقه در حرکتند، افزوده مى شود. با وجودى که مسایل این 
توده ى عظیم، مساله ى طبقه ى کارگر به طور کلى و کارگران منطقه به طور اخص 
مى باشد، اما ممکن بودن یا ناممکنى فاجعه ى مهاجرت 50 میلیون نفوس کارگرى 
ایران هیچ گاه مشغله فکرى و عملى طبقه ى حاکمه ى ایران نبوده و نیست. راه حل 
جلوگیرى آن، جنبش ضد سرمایه دارى توده هاى کارگرى ایران مى باشد. طبقه ى 
کارگر هیچ گاه خود را اسیر زیج این نوع رصد کردن ها و پیش گویى نمودن ها 
نمى سازد. آن چه براى این جنبش حائز اهمیت اساسى و هویتى است، این است 
که سرمایه دارى را هر چه ژرف تر، مارکسى تر و ریشه اى تر و در ابعاد فجایع 
محیط زیستى نیز بشناسد. به همان درجه اى که صنعت بزرگ در زمینه ى استفاده 
از آب هاى سطحى و زیرزمینى، با رشد انباشت سرمایه و عطش سیرى ناپذیر آن 
به انرژى رشد مى کند، ابعاد تخریبى محیط زیست انسان و حیوانات نیز گسترش 
مى یابد. این بدان معنى است که علل تخریب محیط زیست و شرایط کار طبقه ى 
کارگر را نباید در پاره اى عوارض تبعى و سطحى تولید سرمایه دارى جست وجو 
و  خشک سالى  اثر  در  آوارگى  جمله  از   - این ها  همه ى  ریشه ى  بلکه  نمود، 
این  اشکال  کرد.  کاوش  سرمایه دارى  تولید  روابط  خود  در  باید  را  بیابان زایى- 
فاجعه ها در طول تاریخ سرمایه دارى شاید دست خوش تفاوت و تغییر شده باشد، 
ولى همگى از یک جا سرچشمه مى گیرند. کل آن ها زائیده ى هستى سرمایه و 
قوانین طبیعى سودآفرینى این شیوه ى تولید مى باشند. یک تفاوت مهم قطعا اتفاق 
افتاده است. امروز، به خصوص با توجه به جهانى بودن روابط تولید سرمایه دارى، 
تخریبات محیط زیستى این سیستم نیز همه ى مرزهاى کشورى را مى شکند و 
ابعاد فاجعه بار بین المللى پیدا مى کند. به همان میزان که سرمایه جهانى است و 
سرمایه دارى جهان گیر شده است، آفات آن نیز جهان گیر است و مرزهاى ملى 
نمى شناسد و به همان میزان که سرمایه رشد مى کند، فشار آفات و تخریبات آن نیز 
حتا با درجات بیش ترى بر انسان و طبیعت وارد مى گردد. به همین دلیل، طبقه ى 
رها  آن  زیستى  محیط  ضد  اختاپوسى  چنگ  از  روابط  این  در  رفرم  با  نه  کارگر 
نخواهد شد، بلکه به عنوان تنها طبقه اى که قادر به سرنگونى این نظام و جایگزینى 
نظامى بى طبقه است، مى بایست در بند بند پیکار اجتناب ناپذیر جارى خود، ضد 
سرمایه دارى پیش تازد، مبارزه براى مطالبات روز محیط زیستى خود را با محور 
کارزار سراسرى و تاریخى براى امحاى بردگى مزدى همگن سازد. لحظه، لحظه ى 
این کارزار را پهنه ى تعمیق آگاهى و شعور و شناخت طبقاتى خود، نه تنها در امور 
متعارف زندگى، بلکه در زمینه ى محیط زیست خود نیز نماید؛ در همه ى دقایق 
این مبارزه، پیچ و خم ارتقا به یک قدرت عظیم طبقاتى تاریخ ساز ضد کار مزدى 
را طى نماید و بدون این که فجایع محیط زیستى سرمایه را به عرصه ى تاخت و 
تاز بورژوازى و انواع احزاب رفرمیست و سبز آن واگذارد، ابتکار عمل و آگاهى 

طبقاتى در این عرصه را نیز جزو حیات روز مبارزاتى خود گرداند.

 نقش توده ى مردم در این میان چیست؟ آن ها چه مى باید و مى توانند 
بکنند؟ از رژیم هاى جنایت کار و فاسد این کشورها کارى برنمى آید، از طرف 
دیگر نمى شود دست روى دست گذاشت تا این فاجعه ى عظیم اجتماعى و 

انسانى اتفاق بیفتد؟  
حسن عباسى: توده هاى آگاه کارگر ایران به خوبى مى دانند که آن چه موجب کم 

آبى، صحرازایى، افزایش مسمومیت آب و هوا و کال فاجعه ى محیط زیست در 
ایران است، همین رژیم و همین روابط حاکم بر آن ها است. تخریب محیط زیست 
و فاجعه اى که در آن صورت مى گیرد، هم زاد سرمایه است. این از اشتباهات این 
یا آن دولت، این یا آن سرمایه دار نیست که در طول عمر کوتاه سرمایه دارى، ما 
دچار چنین سرنوشت محیط زیستى شده ایم. تا سرمایه دارى هست، این فاجعه ها 
هم وجود خواهند داشت و هم گسترده و گسترده تر خواهند شد. یک سئوال مهم 
این است که چه ضرورتى باعث طرح این نکات در این جا مى گردد. حتما عده اى 
خواهند گفت، کارگرى که حداقل نان و آب و دارو و پوشاك و دکتر و سرپناه 
ندارد، بحث درباره ى محیط زیست برایش بى معنى است. دردهاى واقعى طبقه ى 
کارگر ایران مهلک تر از آن است که به او فرصت فکر در این زمینه را دهند. در 
این که دردها و رنج ها و مصائب و سیه روزى هاى طبقه ى کارگر فاقد هیچ مرز 
و محدوده اى است، جاى هیچ حرفى نیست. اما سرمایه فقط کارگر 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 بسیار فاجعه بارى در حوزه ى محیط زیست 
هم او را آماج وحشیانه ترین تهاجمات قرار مى دهد. اما در عین حال، کارگران 
آگاه بسیار خوب مى دانند که با تغییرات کوچک و رفرم هاى این جا و آن جا نه 
سرمایه دارى سقوط مى کند و نه طبیعتا هیچ بهبودى در وضعیت محیط زیست 
پدید مى آید، نه حتا شتاب وحشت انگیز توسعه ى آلودگى ها، گرمایش زمین و 
نبرد  بدبختى ها  کاهش  براى  فقط  نمى توانیم  ما  شد.  خواهد  ُکندتر  صحرازایى 
کنیم، به این دلیل روشن که وقتى نظام بانى و باعث بدبختى ها باقى است، هیچ 
خبرى حتا از کاهش فشار نکبت ها در میان نخواهد بود. ما علیه نظامى مى جنگیم 
که سرچشمه ى همه ى بدبختى ها از جمله تخریب محیط زیست و کار است. 
بنابراین، هر چند نبرد بر سر جزء جزء مسایل زندگى ما منجر به نابودى این نظام 
و  عظیم  جنگى  پیوسته ى  حلقه هاى  را  نبرد  این  جزء  جزء،  ما  اما  شد،  نخواهد 
سراسرى براى نابودى سرمایه دارى و استقرار جامعه ى کمونیستى خواهیم کرد. 
تفاوت ما با احزاب و روشن فکران خیال پردازى که بعضا با دعوى چپ خود را 
مبارزه ى روزمره ى  در همین است که ما اوال هم  منتقد سرمایه دارى مى دانند، 
اقتصادى و هم سرنگونى این سیستم را خود سازمان مى دهیم و احتیاج به هیچ 
حزب و پیش تازى نداریم؛ به هیچ وجه مبارزه ى خود را بخش بخش و تکه و 
پاره نمى کنیم که مثال صدها سال به مبارزه ى اقتصادى رفرمیستى مشغول باشیم و 
مبارزه ى سیاسى را به احزاب و گروه ها محول کنیم؛ ثانیا، مبارزات روزمره ى ما 
در عین حال بستر ارتقاى آگاهى، سازمان یابى شورایى، اعمال قدرت علیه سرمایه 
و میدان تدارك و آمادگى ما براى محو بردگى مزدى است. ما نیک مى دانیم که 
موسسات اقتصادى- تولیدى سرمایه دارى هرگز به خودى خود براى قابل تحمل تر 
شدن محیط زیست و کار کارگران برنامه یزى و سرمایه گذارى نمى کنند، هیچ گاه 
جهت تولید کاالهایى که بیش ترین احتیاج انسان ها را برآورده مى کند و ضامن 
سالمتى آن هاست، دست به کار برنامه ریزى نمى شوند؛ به آموزش و بهداشتى که 
بهترین نتیجه را دهد و این قبیل امور نمى اندیشند. کارگران آگاه، کارگرانى که فکر 
و شعورشان را از فشار آسیب این تحریف سازى ها رها نموده اند، خوب مى دانند 
که هر چه ویرانى و آلودگى و نابودى طبیعت است با دست سرمایه انجام مى گیرد. 
آن ها این را عمیقا مى فهمند که براى رهاسازى طبیعت از این مخاطرات، براى 
این که طبیعت به درستى در خدمت رفع نیازهاى واقعى زندگى انسانى قرار گیرد، 
باید حتما با سرمایه جنگید، باید راه حل هاى دروغین سرمایه مدار را دور انداخت. 
تفاوت ما با رفرمیست ها در این است که ما با هدف و جهت لغو کار مزدى و 
نابودى روابط تولید سرمایه دارى مبارزه مى کنیم و هیچ توهمى به سرمایه دارى 

و تغییرات جزئى آن نداریم.
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