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:دیالکتیک کارگاه

نگاهی

از سطح بحران آب به اعماق نظام سرکوب

       

مانیا بهروزی

 :پیش درآمد

به این سخنان »هشداردهنده« توجه کنید:

۳۵ سال پیش برداشت اضافه از منابع آبی کش))ور نداش))تیم. در این ۳۵از زمان ساسانیان و هخامنشیان تا حدود •

% آبهای شیرین زیرزمینی بود را۷۵ میلیارد مکعب آبهای شیرین فسیلی صدها هزار ساله که حدود 1۲۰سال فقط 

 سال گذشته بوده است یعنی منابع را تاراج کردیم!۸ میلیارد متر مکعب آن در ۷۵مصرف کردیم که حدود 

امروز هیچ تاالب درون سرزمینی، آب ندارد، از بختگان تا هورالعظیم، گاوخونی و اورمیه! آب های زیر زمی))نی م))ا•

در حال شورشدن است. ادامه این روند یعنی تخلیه ایران از جن))وب ال))برز ت))ا دریاه))ای آزاد و از ش))رق زاگ)رس ت)ا

مرزهای شرقی کشور.

ه)ای اگر سیاست های مان را عوض نکنیم این کشور را همراه نسل خودمان خواهیم کش)ت. ک)اری ک)ه م)ا ب)ا آب•

زیرزمینی می کنیم یعنی دزدی از نسل بعد. یعنی نسل کشی. نه تنها آب شیرین را تم)ام می ک)نیم، هم)ه کش)ور را

بیابان می کنیم.

ها را نداریم همین االن در غرب حوضه شامل غرب اصفهان و چهارمحال دیگر پتانسیل انتقال آب از دیگر حوضه•

۴۵۰%صرفه جویی انجام شود. نمی شود هر چه آب هست در باالدس))ت اس))تفاده کنن))د. ۲۵و بختیاری حداقل باید 

دست دزدیده و باید برگرداند، هیچ راه دیگری وجود ندارد.المیلیون متر مکعب آب این منطقه را با

این ها بخشی از سخنان »انتقادی و افشاگرانه«ی عیسی کالنتری، رئیس سابق »س))ازمان حف))اظت محیط 

زیست« در مورد چالش آب در ایران است که طی روزهای اخیر )به موازات گسترش اعتراضات مردمی ب))ه

( بازتاب وسیعی در رسانه های مجازی اصالح طلب )مثل اصالحات نی))وز(شهرکردمعضل آب در اصفهان و 

داشته  است. نخست باید اذعان کرد که این گزاره ها متاسفانه به واقعیت نزدیک ان)د و به هم)ان نس)بت هم

تکان دهنده . اما بیان آنها توسط عیسی کالنتری نه به منظور تغییر این واقعیت، بلکه به منظور عادی س))ازی

نیازمن))د ترس))یم نقش))ه ی ب))ه زحمِت آن بی))ارزد، چ))ون م))دعااین توض))یح و مدلل س))ازِی آن است. شاید 

وسیع تری از بحران آب در ایران است که به میانجِی آْن بخشی از سازوکارهای بازتولی))د و ت)داوم س)لطه ی

نظام جمهوری اسالمی نمایان می شود: 

۲



. با صدای بلند حاشا کن!۱

،1 کرده است« دوازده سال در کابینه های متوالی در مقام وزیر کشاورزی »خدمتبیش از عیسی کالنتری

 در ک))ابینه ی حس))ن روح))انی )اص))طالحاً دولت دوازدهم( ریاس))ت س))ازمانطی چهارس))ال گذش))تهو 

متِ های مع)اون رئیس جمه)ور و مش)اور مع)اون اولْمحیط زیست را بر عهده داش)ت، ک)ه در کن)ار آن  س)ِ

، کشاورزی و محیط زیست، دبیرک))ل س))تاد احی))ای دری))اچه ی ارومی))ه )از س))ال۲رئیس جمهور در امور آب

 یدک می کشید. بر این اساس، روشن است کههم( را 1۳۸1( و دبیرکل »خانه ی کشاورز« )از سال 1۳۹۲

 س))اله ی تم))دنی«، بخش))ی از ارک))ان تص))میم گیری و۳۵ این دوره ی به اصطالح »س))قوط کلاو تقریباً در 

اجرایی دولت بود و فرصت بسیار خوبی در اختیار داشت تا روند تخریب های زیست محیطی - خصوصا در

 ت))وانفاقدحوزه ی منابع آبی - را ک))اهش ده))د؛ ی))ا دس))ت کم، درص))ورتی که نهاده))ای تحت ه))دایت اش 

تصمیم گیرِی مس))تقل ی))ا ق))درت اج))رایِی الزم بودن))د، زن))گ خط))ر را ب))رای جامع))ه به ص))دا در آورد. ام))ا

جهت گیری و کارنامه ی عملی او تماما چیز دیگری ب))ود. ب))رای نمون))ه، ن))امبرده ک))ه فع))الیت اش در مق))ام

تمرک)ز این س)ازمان از ح)وزه ی حی)ات وحش ب)هریاست سازمان محیط زیست را با ادعای جنجالِی انتقال 

ب))هدر همین مقاْم ( آغاز کرده بود، به زودی آب اولین اولویت زیست محیطی ایران استمنابع آبی کشور ) 

طرح ه))ای سدس))ازی و برنامه های وزارت نیرو )کلیدی ترین نهاد دولتِی مت))ولِی یکی از مدافعین سرسخت

از طرح جنجالی انتقال آب دریای خزر به استان سمنان و فالتانتقال آب( مبدل شد. او در همین راستا 

 ی ض)داکولوژیکیاین کالن پ)روژهاج)رای  این س)ازمان را ب)رای نه)اییتایی)دیه ی  و ۳مرک)زی دف)اع ک)رد

در گیالن تاییدی)هس)د ش)فارود ب)رای اح)داث ؛ درهمین مقام، به رغم هش)دارهای کارشناس)ان، صادرکرد

«چراغ سبزی به سدس))ازان درکش)ورصادرکرد، که به باور بسیاری از کارشناسان و فعاالن زیست محیطی »

 مقام ریاست سازمان محیط زیست و دبیرکل »ستاد احیای دریاچه ی ارومیه«،  بسیاری ازتوامان دربود؛ و 

پروژه های انتقال آب و حتی سدسازی در حوزه ی آب ریز این دریاچه را، به رغم روش))نگری ها و اعتراض))ات

انتقال آب خزر ب))ه دری))اچه یفعالین و کارشناسان زیست محیطی، مورد تأیید و تصویب قرار داد؛ ازجمله 

عده ای سر و صدای زیادی راه انداخته اند و خواهش))م این اس))ت مس))ائل، که به زعم او در این باره »ارومیه

(. رویکردانتقال آب خزر به دریاچه ی ارومیه به هیچ کس ربطی ندارد« ) سیاسی نشود و فنی بررسی شود

کالنتری در مقام ریاست سازمان محیط زیست به عرصه های طبیعی و آبی کشور چنان ته))اجمِیِ و ض))د-

اکولوژیکی بود که به زودی موجی از نگرانی ها را در میان فعالین این حوزه برانگیخت. ب))رای مث))ال، دک))تر

 )کم))ابیش در ابت))دای1۳۹۶حسین آخانی از کارشناس))ان برجس))ته ی محیط زیس))ت کش))ور در ش))هریور 

تصدی گری کالنتری بر سازمان محیط زیست( نگرانی و شگفتی خود را چنین بیان کرده بود: 

»خدمات«عیسیکالنتریدرمقاموزیرکش	اورزیازس	الهایپای	انیدولتمیرحس	ینموس	ویآغ	ازش	دودردودورهی1
سالاولکابینهیمحمدخاتمیتداومیافت.اوپسازادغامدووزارتخانهیکش		اورزیوسهریاستجمهوریهاشمیرفسنجانیو

ایننهادباتشکیلخانهیکشاورزبهعنوانیکتشکلصنفی-سیاسیدربخشکشاورزی،دبیرکل1۳۸1جهادسازندگی،ازسال
اینسمتراحفظکردهاست.اوهمچنینمدیرگروهامورپژوهشیکشاورزیدرمجم	عتش	خیصنیزوتاکنوندولتیبودهاست

مصلحتنظاماست.

،عیسیکالنتریبهعنواندبیرکلاینستادمنصوبشد.1۳۹2سالباتشکیل»ستاداحیایدریاچهیارومیه«در2

اسماعیلکهرم،کارشناسوفعالپرسابقهیحوزهیمحیطزیست،درگفتگوبااعتماد-آنالینگفت:»موافقتاصولیب		اانتق		ال۳
آبدریایخزربهفالتمرکزیازسازمانمحیطزیستگرفتهشد.آقایکالنتریقصدداردبااجرایچ		نینطرحه		اییب		رای

حسنروحانیخودشیرینیکند،اماحوالهیاجرایآنرابهرضااردکانیان]وزیرنیرویوقت[داد.«
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https://www.khabaronline.ir/news/704180/%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D9%85-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4754210/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D8%A8%D8%B7%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4754210/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D8%A8%D8%B7%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4754210/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D8%A8%D8%B7%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.pishkhan.com/news/39971
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86/a-51278740
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86/a-51278740
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86/a-51278740
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86/a-51278740
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86/a-51278740
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86/a-51278740
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86/a-51278740
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86/a-51278740


… حداقل انتظار جامعه ی محیط زیست کشور در حوزه ی آب این بود که کالنتری، دیگر جایی برای نفوذ

تفکرات سدسازی نگذارد. اما متاسفانه با این س)خنان درب))اره ی م)وافقت ب))ا سدس)ازی در ش))مال کش)ور،

…نگرانی های بسیاری به وجود آمده است.  دوگانگی کالنتری در مساله آب نگران کنن))ده اس))ت، ]چ))ون[

کالنتری ممکن است در خیلی موارد با افرادی که کار سازه ای انجام می دهند، هم))راهی کن))د. همچ))نین،

پرونده ی او در ستاد احیای دریاچه ی ارومیه جالب توجه اس)ت: آق)ای کالن)تری ب)ا بس)یاری از پروژه ه)ای

انتق))ال آب و ح))تی سدس))ازی هم))راهی کردن))د؛ ب))دین معنا ک))ه متاس))فانه نگ))اه اکول))وژیکی ب))ه مس))ائل

محیط زیستی ندارند. حال باید به این مساله توجه داشته باشند که به عنوان رییس سازمان محیط زیس))ت،

اظهارات ایشان در مورد آب بسیار تاثیرگذار است. البته بارها از دغدغه ی آب و بحران آن سخن گفته ان))د،

کس))انیاما به نظر می رسد که این دغدغه تنها در حد حرف است. کالنتری به صراحت اعالم کرده اس))ت:  »

،۴«؛ این درحالی ست ک))ه س))ازندگان گتوندکه ]سد[ گتوند را ساختند جنایت کردند و باید محاکمه شوند

سازندگان ]سد[ شفارود نیز هستند. سازندگانی که س)دهای گلس)تان را س)اختند و م)وجب خشک ش)دن

…تاالب میانکاله شده اند.  کشور در این اندازه به سدسازی نیاز ندارد. کالنتری به عنوان فردی که معتق))د

است این نوع بهره برداری از آب باعث نابودی تمدن ایران خواهد شد االن دیگر نباید اس))تثنا قای))ل ش))ود.

سدهایی که ساخته ش)ده اند چن)دین براب)ر ت)وان اکول)وژیکی کش)ور بوده ان)د و درح)ال حاض)ر ن)یز بای)د

به طورکامل متوقف شوند. باید گروه های کارشناس)ی را ب)رای برداش)تن س)دهایی ک)ه خطرن)اک هس)تند،

تجهیز کنیم. به گفته ی وزیر پیشین نیرو، در حقیقت سدهایی ک)ه م)ا س)اخته ایم دو براب)ر آبی اس)ت ک)ه

می ت)وانیم ذخ)یره ک)نیم. یع)نی از نظ)ر منطقی، م)ا دو براب)ر ت)وان ذخیره س)ازی آب در این کش)ور س)د

 درصد سدها را تخریب کنیم. م)وافقت ب)ا س)اخت۵۰ساخته ایم. ساده ترین نتیجه گیری این است که باید 

«.۵سد جدید دیگر توجیهی ندارد و این خیانتی به کشور است

وی درحال، اگر قدری به گذشته ی دورتِر عیسی کالنتزی فالش بک بزنیم و به دوره ی دوازده ساله  ای ک))ه 

 خدمت می کرد، نظری اجمالی بیاندازیم، بی درنگ این واقعیت۶کابینه های متوالی به عنوان وزیر کشاورزی

مواجه می شویم که کالنتری در مقام وزیر کشاورزی - در این دوره ی پیوسته ی دوازده ساله - مجوز حف))ر

حدود یک میلیون حلقه چاه کشاورزی را صادر کرد، که بنا به گفته ی کارشناسان این حجم از بهره برداری

از منابع آب زیرزمینی خود به تنه))ایی یکی از دالی))ل اص))لی فروکش ک))ردن س))فره های آب زیرزمی))نی در

سراسر کشور و پیدایش و گسترش پدیده ی خطرناک فرونشست زمین بوده است که ابعاد واقعی آن تنه))ا

در سال های اخیر روشن شده است. وانگهی، دوره ی هشت ساله ای که نامبرده در کنار هاشمی رفس))نجانی

ماش))ین مهیب »س))ازندگی« را به ح))رکت در می آرود، نقطه ی عطفی اس))تراتژیک در پی ری))زی و اج))رای

کالن طرح های ضدمحیط زیستی در تاریخچه ی جمهوری اس))المی ب))ود؛ چ))را ک))ه در همین مقط))ع، تحت

پوشش ظاهراً موجه »توسعه و عمران«، سنگ بنای روندهایی ب))رای انباش))ت ران))تی س))رمایه )ب))ا ح))داکثر

سرعِت و آورده  ی ممکن( بنا نهاده شد که الج))رم نابودس))ازی عرص))ه های ط))بیعی )در کن))ار گس))ترش و

وسیعسدگتوندیکیازبزرگترینسدهایایرانوبلندترینسدخاکیکشوراستکهباهزینههایمالیهنگفتوآسیبهای4
پسازآبگ	یریپرهی	اهویاشمعل	ومش	دک	ه،ام	ا(1۳۹۰؛افتتاحرس	می1۳۷۶گردید)آغازساختاحداثزیستمحیطی

دریاچهیبزرگسدبررویالیههاوگنبدهاینمکیواقعشدهاست،کهاینامرمنجربهشورش		دنمیلیارده		ام		ترمکعبآب
انباشتهشدهدرپشتسدگردیدواینسدرابهکارخانهیمهیبشورآبهسازیبدلکردهاست.ن	زدفع	الینمحیطزیس	ت،س	د

گتوندتمثیلیستازفجایعسدسازیوغلبهیرویکردسازهایبرنگرشعلمیواکولوژیکیدرایران.

.1۳۹۶شهریور14«؛روزنامهیقانون،یکبامودوهوایعیسیکالنتری»5

عیسیکالنتریدانشآموختهیرشتهیکشاورزی)درمقطعدکترا(ازدانشگاهآیُوادرایاالتمتحدآمریکاست.۶

۴

https://www.pishkhan.com/news/39971


تشدید محروم سازی و فالکت اقتصادی فرودستان( کمترین »هزینه ی بیرونِی« آنها بود. مهم ت))رین ارک))ان

این کالن پروژه های »ملِی«، بی گمان زنجیره ی بی پایاِن سدسازی ها و طرح ه))ای کالن انتق))ال آب بوده ان))د

که با مشارکت و بهره برداری مادی سپاه پاسداران و آستان قدس رضوی و تحت »ه))دایت ق))انونی« وزارت

نیرو بر جامعه و طبیعت تحمیل شدند؛ پروژه هایی که به رغم پیامدهای آشکارا مخرب و بحران زای شان، و

با وجود اعتراضات فزآینده ای که در پی داشتند، هنوز هم با سماجت پیش می روند.  

ررسی کارنامه ی سیاسی و اجرایی کالنتری، خواه در مقام وزیر کشاورزی و خواه در کسوت ریاس))ت یکیب

، مسلما نیازمند یک کار انتقادی-پژوهشی مستقل است، ت))ا از خالل آن۷از خطیرترین سازمان های دولتی

هم))وری اس))المی و پیون))د آن ب))ا تب))اهیبتوان به درک روشن تری از حی))ات اقتص))ادی-سیاس))ِی نظ))ام ج

مرب))وط رمزگشایی از »افشاگری« ب))اال تاجایی که بهما  امحیط زیست و حیات طبیعی )و اجتماعی( رسید.

،اخیر چند سال در گزارش های رسانه های رسمی و خرده رسانه های زیست محیطی اجمالِیازخوانی  باست،

س))اله ی جل))وس کالن))تری ب))ر مس))ندچهاربه  قدر کافی ماهیت این کارنامه را افشا می کند. اهمیت دوره ی 

ریاست سازمان محیط زیست )و معاون رئیس جمهور و مشاور در امور آب؛ درکن))ار حف))ظ س))مت دبیرک))ل

 پیام))دهایفزآین))ده یستاد احیای دریاچه ی ارومیه( در آن است که این دوره مقارن ب))ود ب))ا عیان ش))دن 

 بح)ران آور آنه)ا. اینکارکرده))ای کابینه های متوالِی پیش)ین و مخرباجتماعِی و اکولوژیکِیِِ سیاست های 

در گسترش و ارتقای حساسیت انتقادی و آگاهی عمومی نسبت ب))ه مس))ایلتأثیرات قابل توجهی پیامدها 

سیر تحرکات و اعتراضات مردمی در این حوزه )که کمابیش از میانه ی طوری که داشته اند؛زیست محیطی 

 در همین راس))تا، ش))اهدگ))رفت. پدیدار شده بود(، در سال های اخیر به ط))ور مش))هودی اوج 1۳۸۰دهه ی 

هم)راهی و همگ)رایِی م)ردم ب)ومِی آس)یب دیده و فع)الین زیس)ت محیطی، ونمونه های هرچه بیش)تری از 

 برخی ارزش های بوم شناختی بوده ایم. در این میان، بی آنک))ه ح))تی نی))ازی ب))ه تحلی))لگسترش اجتماعی

نقش سیاست گذاری های س)ازمان تحت ام)ر آق)ای کالن)تری باش)د، ب)ا دنب)ال کردن واکنش ه)ای وی ب)ه

 می توان عیار دلسوزی و »افشاگرِی« کنونی وی را مح))ک ناگزیر عرصه ی محیط زیستِنسیاسی شد

 ب))رایزیس))ت محیطیکه کماکان در نقش ماشین امضای تاییدیه های در همان حال  او این مدت، طیزد: 

 انتقادی-کنش های با روشنگری ها و مواجههدر عمل می کرد،  ۸اجرای طرح های مخرب نهادهای باالدست

اعتراضی، به شیوه ای تهاجمی به توجی))ه و الپوش))انِی کالن طرح ه))ای ضدمحیط زیس))تی  دولت روح))انی )و

یکی از مش))غله های ج))انبی - ولیمی پ))رداخت. در راس))تای همین من))ازعه ی ن))اگزیر، پیمان کاران اعظم( 

دیگریازکارنامهیکالنتریدرمقامریاستسازمانمحیطزیست،میتوانب		هنقشم		ؤثرویدرمس		الهیگوشهیبهعنوان۷
انتسابآنبهوزارتاطالعاتودرابتداسعیداشتباوی«اشارهکرد؛تصمیمیجنجالیکهتعطیلیمدارسطبیعتدرایران»

ط		رحکش		تمحص		والتمراجعتقلیدقمنقشخودرادرآنکمرنگسازد.همچنین،کالنتریدرهمینمقاممحدودیتقانونِی
کالنتریمرجعیتتن	وعمحیطزیس	تی)ازطریقدستکاریژنتیکیبذرها(راازمیانبرداشت.بهگفتهیمحمددرویش:»تراریخته

کهدرهمهیکشورهابرعهدهی]نهادمتولی[محیطزیستاسترابهوزارتجهادکشاورزیانتق		الداد.اوبهش		دتط		رفدار
.«.م	وردمهمدیگ	ر،محصوالتتراریختهبودوتالشکردسختگیریهاییکهدرزمینهیمحصوالتتراریخت	هب	ودراب	ردارد

س	ازمانحف	اظتمحیطزیس	تمتهمش	مارهاولانفعالسازمانمحیطزیستدرمسالهیآلودگیهوایشهرهایب	زرگاس	ت)
(.آلودگیهواست

بنابهقوانینموجود،درتمامطرحهایسدسازیارزیابیازاثراتزیستمحیطِیآنهاالزامیستوس	دهاتنه	اپسازکس	ب۸
.میشوندمرحلهیاحداثواردمجوزازسازمانحفاظتمحیطزیست

۵

https://www.imna.ir/news/466107/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.imna.ir/news/466107/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.zistonline.com/news/70955/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://www.zistonline.com/news/70955/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://www.radiofarda.com/a/the-school-of-nature/30107600.html


فحاش))ی و تهدی))د و تحق))یر فع))االن و خبرنگ))ارانجن))اب ریاس))ت س))ازمان محیط زیس))ت، مس))تمِر - 

. ۹زیست محیطی و زمینه سازی برای تسهیل پیگرد امنیتی منتقدان سیاست های زیست محیطی دولت بود

دولت م))ردان ارش))د جمه))وریبا نظر ب))ه رویک))رد همیش))گی غیرپاس))خ گو و طلبک))ارانه ی با همه ی این ها، 

عیسی کالنتری به عملک))رداسالمی، نباید متعجب شویم که در پایان این دوره ی تعیین کننده و پرآشوب، 

 او رااج))راییارزیابی کارن))امه ی بی گمان . حال آن که  داد۷۰ نمره ی 1۰۰خود در سازمان محیط زیست از 

شنید. برای مثال، محم)د درویش، کارش)ناس وباید از زبان دیگران  - و خصوصا فعالین زیست محیطی - 

فعال پرسابقه ی زیست محیطی، در این باره چنین می گوید: 

او ]عیسی کالنتری[ کسی بود ک)ه ب)ه طرح ه))ای انتق))ال و سدس))ازی چ)راغ س))بز نش)ان داد. همچ))نین،

استان های مختلف را با اظهارات خود به ج)ان هم ان)داخت. کالن)تری مواف)ق ط)رح انتق)ال آب ب)ه ک)ویر

مرکزی بود. کسی بود که می گفت در خوزستان آب مازاد داریم و می توانیم به راحتی آن را ب))ه اص))فهان و

.1۰یزد انتقال دهیم

ک ب))ا ظ))اهریکالن))تری این))با این اوصاف، شاید تاکنون روشن شده باشد ک))ه تغی))یرات و خط))راتی ک))ه 

قهرمانانه  حول آنها »افشاگری« می کند )گزاره ه)ای ابت)دای این نوش)تار(، گوش)ه ای از پیام)دهای ن)اگزیِر

 هستند که دست کم از حدود بیست سال پیش کارشناسان مس))تقل و فع))الین و خبرنگ))ارانسیاست هایی

زیست محیطی مستمرا نسبت به آنها هشدار داده اند؛ ولی ج)ز انک)ار و عت)اب و س)رکوب، ازجمل)ه توس)ط

شخص ایشان، پاسخی نگرفتند. مشخص))ا در دهه ی اخ)یر در زمینه ی نقش سیاس)ت های مخ))رب دول))تی

 منافع »برادران پیمان ک))ار«( در ایج))اد و تش))دید بح))ران آب، انب))وهی از مق))االت، گزارش ه))ای)هم سو با

 و تجمعات نمادین و تحرکات اعتراضی بسیاری انجام گ)رفت،شده اندمستند، و نامه های سرگشاده منتشر 

 همراه بود. بنابراین، نه این تغییرات و خطراْت یک شبه حادث شدند، نهکالنتریکه با سکوت و الپوشانی 

 برای مهار )یا دست کم پروبلماتیزه  ک))ردن( آنه))ا انج))اماقدامیایشان از آنها بی خبر بود، و نه از جانب وی 

 اج))رایی ی))ا تص))ویبکالنتریگرفت. به عکس، بسیاری از پروژه های جدید انتقال آب در زمان تصدی گری 

. در همه ی این سال ها فعاالن زیست محیطی، خصوصا در استان ها و مناطق دور از مرکز ک))ه به نح))وشدند

مستقیم تری از پیامدهای نابودی منابع آبی و دریاچه ها و تاالب ها و رودخانه ها متاثر بودند/هستند، خ))ون

دل خوردند و گلوی خود را دریدند ت))ا صدای ش))ان را ب))ه م))دیران باالدس))ت و قدرت م))داران مرکزنش))ین

برسانند. اما نه فقط گوش شنوایی نبود، بلکه انکارها اغلب با تهدید و ارع))اب و س))رکوب هم))راه می ش))د. و

براینمونهنک.به:۹

روابط.)»1۳۹۸شهریور1۰«؛رادیوفردازیستدرقبالخبرنگارانمنتقدخبرنگاردرایرانبهرفتارسازمانمحیط25اعتراض»
زیستاخیراچندتنازخبرنگارانمطرحاینح		وزهراازگ		روهمج		ازیاطالعرس		انیبرنامهه		ایمحیطعمومیسازمانحفاظت

«.(سازمانحذفکردهودرپاسخبهاعتراضهانیزخبرنگارانمنتقدرااپوزیسیونوضدنظامودولتخواندهاست

هن		وزدوروزازانتش		ارنام		ه.)»1۳۹۸شهریور11«؛ایندیپندنتفارسی،زیستبرایمنتقدینونشانرئیسسازمانمحیطخط»
نفرازخبرنگاراندراعتراضبهفشارسازمانمحیطزیستبهرسانههابرایحذفآنهانگذشتهبودک		هام		روز25یسرگشاده

ودولتحس		نروح		انیراخویشعیسیکالنتری،رئیساینسازماندرمصاحبهایباخبرآنالین،منتقدانعملکردمحیطزیستی
.«(خواهدکردءتودهایخواندوتهدیدکردکهنامآنهاراافشا

مهر12/چرافعاالنمحیطزیستباکالنتریمخالفبودند؟«؛تجارتنیوز،زیستایرانچهکرد؟کالنتریبامحیط»1۰
عیسیکالنتریکارهاییکهحتینیازبهبودجهنداشتراهمانجامنمیداد.حتیدر.)محمددرویشهمچنینمیگوید:»14۰۰

.«(کالمهمبافعاالنمحیطزیستهمراهنمیشد.اوحتیطرحهاییکهسرمایهگذارهممنصرفشدهبودراتائیدکردهبود
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به ریاست سازمان محیط زیست در این برهه ی ت))اریخِیهمه ی این ها مؤید آن است که گماردن کالنتری 

حساس و پرتالطم )که پیشبرد تحمیلی طرح های کالن سدسازی و انتق))ال آب ب))ا مخالفت ه))ای م))ردمی

فزآینده ای مواجه شده بود( ، انتخابی بسیار »هوشمندانه« از سوی مقامات باالدست بود؛ چرا که تنها یک

تکنوکرات والیی می تواند برای حفظ منافع نظام مقدس این چنین تهاجمی و بی محاب))ا ب))ه انک))ار حقیقت

 رس))وایی دولتحدیث. حتی اکنون هم که به قمار بگذارد و حیثیت انسانی و شرف علمی خود را برخیزد

ایران در ایجاد بحران آب گوش فلک را کر کرده، و اعتراضات مس)تمر آس)یب دیدگان ج)ایی ب)رای حاش)ا

را ش))کلباقی نگذاشته اند، عیسی کالنتری نمی تواند از انجام وظایفی که بخشی از ت))اریخچه ی هوی))تی او 

، عدول کند: اینک او با بازگویی رندانه ی گوشه ای از سخنان و هشدارهای منکوب شده ی منتق))دانداده اند

 خ))ویش در تش))دیدف))ردی افشاگری( در نقش منتقدی روشن بین ظاهر می شود تا نه فقط نقش با ژست)

 »م))دیریت بح))ران« درس))ازوکارهایاین بحران را کمرنگ سازد، بلکه به سهم خود هض))م این بح))ران در 

جمهوری اسالمی را تسهیل نماید. بنابراین، - شاید نیازی به گفتن نباشد - که تقلی))ل این شبه افش))اگری

 گمراه کننده است. بلکهبه ستیزهای جناحی در درون ساختار قدرت، نه فقط نابسنده، 

 حقیری چون کالنتریهره یانتساِب احتمالی فاعلیت بحران آب به چبا این حال، باید خاطرنشان کرد که 

حاضر( خواهد ب))ود. این ک))ه اینتصوری سراپا ناراست، و خوانشی نادرست از کلیت مساله )و رویکرد متن 

نوشتار عمل کرد کالنتری را زیر ذره بین نقد گذاشته است، نه از آن روست که ف))اعلیت مس))تقل و وی))ژه ای

–برای او قایل است؛ بلکه از این باور برمی آید که کالنتری نم))ونه ی نابی س))ت از تکنوکرات ه))ایی ک))ه  در

–کنار نظامیان  بازتولید نهاد دولت در ایران را ممکن ساخته اند؛ همچون نمونه ی انضمامِی سرنمونی ک))ه

به خوبی منش شخصیتی و رویکرد عملی نخبگان حاکم را نمایان می س))ازد. خ))وِد این ب))اور، مت))أثر از این

درک است که شالوده ی ق))درت سیاس))ی )و نظم اقتص))ادی( در ای)ران توس))ط نظامی)ان و تکنوکرات ه))ای

 حفظ می شود، نه توسط آموزه ها و نمایش های مذهبی و گزاف گویی های مکرر به اصطالح »مالی))اِن11ارشد

حاکم«؛ و مهم تر آن که در متن تحوالت سیاسی محتمِل آتی، این  قبیل نخبگان سیاسی-نظامی )یا نس))ل

آتِی آنان( به سهولت با تغییر ترکیب ظاهری )به نخبگان کراواتی( و »به روز-رسانِی« ژارگ))ون کالمی ش))ان

 می کوشند در نقش اپوزیسیون نظاِم در حال فروپاشی ظاهر شوند تا بار دیگ))ر1۲)به سمت ادبیات سکوالر(

 بتوانند هدایت چرخ های ماشین قدرت بر ُگرده های فرودستان و طبیعت را بر عهده بگیرند. 

بهباورمن،جهتگیریتحوالتساختارقدرتسیاسیدرجمهوریاسالمیبهگونهایستکهبهزودیدیگ	رنی	ازینخ	واهیم11
رااینمجموعه؛بلکهکافیستیادکنیمداشتاز»نظامیانوتکنوکراتها«بهعنواندوطیفمجزاباپیونددستورِی»واوعطف«

هستیاجتماعیمشترکگروهواحدیازنشانگرکه»خطتیره«(بنامیم،کمکنظامی-تکنوکرات«)باترکیبواحد»بااستفادهاز
انسانهاست.برایارزیابیصحتاینمدعاتوجهکنیدکهچگونهسیرنظامیشدنعرصهیسیاستایرانازکابینهیاحمدینژاد
بدینسواینکدردولترئیسیبهنقطهیاوجخودرسیدهاست؛طوریک	هبس	یاریازوزرا)ازجمل	هوزی	رآم	وزشوپرورش(و
استاندارانوسایرمدیرانسازمانهایدولتیرسماازمیاننظامیانیامدیرانشاغلدرحوزهینظامیبرگزیدهش		دهاند.بهبی		ان
دیگر،نظامیاندرامتدادپیشرویهایبیوقفهشاناینکهدایتسکانبوروکراسیدولترانیزبرعهدهگرفتهاند.رون	دف	وق،ب	ا
اینفرضیهپیوندوهمخوانیداردک	هکالنطرحه	ایسدس	ازیوانتق	الآبازنخس	تینمحمله	ایاص	لیورودنظامی	انب	ه

عرصهیاقتصادو)سپس(سیاستبودهاند؛مدعاییکهتوضیحواثباتآنمجالدیگریمیطلبد.

مقدماتاینفرآیندگذارازچندینسالپیشبهنوعیآغازشدهاست.ازیکسو،امروزهدرایرانکمترمقامسیاس		ی،م		دیر12
.وازمزیننشدهباشدتکنوکراتیاسردارنظامیبتوانیافتکهبهیکعنوان/مدرکجعلیدکترا)یادستکمکارشناسیارشد(

رایزنیهایپنهانبرخیازسردارانسپاهبانمایندگانشازدهپهلویونیروهاییازطیفاپوزیس		یوِنسویدیگر،شنیدههاحاکیاز
نظام،بهمنظورایجادتفاهماتضروریبرایروزمباداست.
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. جایگاه حاشاگری- افشاگرِی دولتی در فرآیند سرکوب۲

ماجرایی که در نمونه ی عیسی کالنتری روایت شد، به واقع نمودی از پدی))ده ی عام تری س))ت ک))ه نیازمن))د

حاش))اگرِی ته))اجمی )و س))پس افش))اگرِی تحریف آم))یز ازانکار و که تحلیل جدی ست؛ نه فقط بدین دلیل 

 نزد صاحبان قدرت در ایران اس)ت، بلک)ه ب)ه این دلی)ل ک)ه در امت)داد فرآین)درایجیه ای روموضع اقتدار( 

 و فرافک))نی )در ق))الب افش))اگری(حاش))اگریس))رکوب ق))رار دارد و بخش))ی جدایی ناپ))ذیر از آن اس))ت. 

درسازوکاری ست که متناسب ب))ا تغی))یر آرایش ق))وای بین دولت و فرودس))تان جامع))ه، ک))ارکرد وی))ژه ای 

در ظاهر همچوندارد و که شکل نسبتا متفاوتی محافظت از )و بازتولید( نظام سلطه دارد؛ ولی از آنجایی 

( صاحبان قدرت نمایان می شود،   آن به سان تداوم شیوه  های سرکوْب دشوارشناسایِیاعترافات )یا خودزنِیِ

است؛ و این »نقطه ی قوْت« درست همان دلیل وجودی آن است. س)ازوکار این ش))کل مش))خص س)رکوب

بدین قرار است:

 اعتراض)ات م)ردمی علی)ه کاس)تی ها ومض)مونصاحبان قدرت اغلْب انتقادهای مخالفان وض)ع موج)ود و 

تناقضات و سیاست های فاجعه بار دولت را تحریف و مصادره می کنند و سپس آن تناقضات و کاس))تی ها را

 حادث و بدون فاعلیتی مشخص مورد انتقاد قرار می دهند. بدین سان، برای مث))ال، درپدیده هاییدر شکل 

بسیاری از مهره های کلیدی ساختار قدرت ب))ه منتق))دان پُرگ))وِیدهه ی گذشته شاهد بوده ایم که چگونه 

کاستی های وضعیت موجود بدل شده اند؛ وضعیتی که - در توصیف آنان - پویشی مستقل داش))ته، ی))ا در

 و البته غرض ورزی »دشمنان«، از خواست های مقدس نظام فاصله گرفته1۳اثر اشتباهات عناصری مجهول

آنها با اتخاذ این ژست انتقادی نه فقط معضالت را فرافکنی و از خویش )حاکمان( س))لب مس))ئولیتاست. 

می نمایند، بلکه می کوشند نفس انتقادگری را مصادره کرده تا پتانسیل های سیاسِی آن را خفه کنن))د. این

 خلع سالح کردن منتق))دان و تس))خیرمعطوف بهرویکرد پیش دستانه، به واقع نوعی تاکتیک جنگی ست که 

 ت))ا در؛گفتمان های انتقادی و تحرکات اعتراضِی جاری )حول تضادها و معضالت مشخص اجتماعی( است

قدم بعدی بتوان آن ها را - با حربه ی تحریف و بازنمایی - در گفتار رسمی و خط مشی عملی دولت ادغ))ام

 )دولتی سازی(. هدف استراتژیِک حاکمان آن است که از این طریق، قابلیت های رادیکال نقد اجتماعیکرد

. در اینس)ازنددر جهت بسیج سیاسی ستمدیدگان، و همانا امکاناِتِ عینِی »سیاست   از پایین«، را خن)ثی 

 س))طحی و توخ))الِی انتق))اداتب))ازتکرار سکوت و انکار به س))مت بی ثمرمسیر، دولت با چرخش از سیاست 

 و فجایع مرتبط با آنسازد)»سیاست وارجی«( قادر می شود سویه های تیز یک بحران اجتماعی را مسطح 

را نُرمالیزه کند، تا جامعه را هرچه بیشتر به سمت هم زیستی با فاجعه س)وق ده)د. طی چ)نین فرآین)دی،

و )عام))ل( ب))ه جایگ))اه ی)ک داور ص))احب نظر و دلس))وز و چ)اره جو جابج))ا می ش))ود؛ فاعلدولت از جایگاه 

 ناک))امی ب))دیهی و ن)اگزیر دولت در رف)ع معض))لی خودس))اخته، ب)هتااین امکان فراهم می ش)ود درنتیجه، 

نامساعدبودن شرایط بیرونی منتسب شود و حل بحران م))ورد بحث، مش))مول زم))ان گ))ردد ی))ا اص))طالحا

.  1۴صورت مساله ی انتقادی لوث شود

بهناکارآمدیوسوءمدیریتوفسادعناصریمجهولالهویهآشناهس		تیم.ام		انظاماسالمیبااشاراتبیپایانمسئوالنارشد1۳
مجهولماندناینافراد،بلکهپنهانساختنعواملساختاریدرپستخطئهیبیهزینهیچهرههایمجهولاست.معضلاصلینه

باانبوهیازرویکردهاواطالعاتضدونقیضتک		راررسانههایدولتیونخبگانحاکمیکمضمونانتقادیرابهطوربیوقفهو14
م		ابهازایب		یرونیمواج		همیکنند.ازآنجاکهمخاطبان)شهروندان(دراینفرآیندباهیچگونهتحلی		لژرف،مس		ئولیتپذیریو
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پس، این روی))ْه م))اهیتی س))رکوب گرانه دارد، چ))ون ه))دف آن خنثی س))ازی و ح))ذف ف))اعلیت سیاس))ی

آسیب دیدگان و ستمدیدگان است. در تاریخ جمهوری اسالمی کاربست مکرر این سازوکار سرکوب هم در

س))ت، ک))ه ب))رخی نمونه ه))ایقاب))ل ردیابی سطوح عام و کالن و هم  در سطوح انضمامی و ُخرد به س))هولت 

 نارض))ایتی های عم))ومی ب))هسترش( بحران اقتصادی پساجنگ و گالفبرجسته ی آن را می توان برشمرد: 

فرصتی برای تحمیل گفتمان و سیاست های نولی))برالی ب))دل ش))د، ک))ه ب))ا ترجیع بن))د گفتم))انِی ض))رورت

( ش)کل گیری گفتم)انببازس)ازی )»س)ازندگی«( و توس)عه ی اقتص)ادی و رف)اه اجتم)اعی هم)راه ب)ود. 

»مردم ساالری دینی« با بازیگری خاتمی و حواریوِن »اصالح طلب« اش، پاسخی ب)ود ب)ه حادش)دن بح)ران

بسیاری از مضامین شعاری و توخالی اشاستبداد و خفقان سیاسی و رشد اعتراضات مردمی؛ گفتمانی که 

 و مطالب))ات دگراندیش))اِن محب))وس ی))ا سالخی ش))ده ف))راهمانتقاداتبا مصادره و تحریف و حذف ادغامی 

( بحران تحریم های اقتصادی به فرصتی برای بسط نظامی گری و اقت))دار س))رکوب گرانه ی دولتجگردید. 

)تشدید خفقان سیاسی( و گسترش سودجویی های رانتی بنگاه ه))ای ش))به دولتی و فراق))انونی ب))دل ش))د. 

( بحران ناشی از تشدید شکاف مرکز و »حاشیه« به فرصتی برای بسط نظام مند ناسیونالیسم فارس گرا ود

( گسترش حس ناامنی عم))ومی در اث))رهتشدید فضا و رویکرد امنیتی در مناطق دور از مرکز تبدیل شد. 

تهدیدهای نظامی خارجی و انزوای بین المللی ایران، ب)ه فرص)تی ب)رای بس)ط سیاس)ت هس)ته ای، تکث)یر

( پیام))دهای ح))اد تعمی))ق ش))کافوگفتمان امنیت ملی و توجیه امپریالیسم منطقه ای ای))ران ب))دل ش))د. 

طبقاتْی به فرصتی برای برساختن گفتمان و جریان دولت مداِر »ع)دالت خواهی« تب)دیل ش)د؛ و غ)یره. در

همه ی این م))وارد و نظ))ایر آنه))ا، دولت ض))من فرافک))نی ف))اعلیت مخ))رب اش، پیام))دهای بحران ه))ای

خودساخته اش را به فرصتی برای بازتولی))د ش))الوده  های ق)درت اش ب)دل ک)رده اس))ت، ک)ه معن)ای واقعی

« در نظام جمهوری اسالمی ست. 1۵»مدیریت بحران

، نقش فاجعه ب))ار دولت درسازوکار انکار و تحریف و فرصت س))ازی از بح))رانمهم ترین نمونه ی زنده ی این 

تشدید بحران کروناست؛ جایی که مجرم اصلی به منتقد و داور و ط))بیب خودخوان))ده ب))دل ش))ده اس))ت.

 سودجویانه ی منع واردات واکسن ب))ا دس))تورسیاستنقطه ی اوج این سناریوی فاجعه بار، بی گمان اجرای 

–مستقیم علی خامنه ای ب)ود؛ دس)تور و مص)وبه ای ک)ه این)ک  در پی ت)ازه ترین چ)رخش - به کلی انک))ار

می شود. پس از انجام تحریف )پاک سازی (های الزم، اینک حاکمان در همان حال ک))ه بودجه ه))ای کالن را

به جیب شرکت های خودی تولید »واکسن بومی کرونا« س))رازیر می کنن))د، کارش))کنی در واردات واکس))ن

 می کنند.قلمدادخارجی را مشمول مجازات 

اقت))دار و دس))تگاه هایسازوبرگ های اِعم))اِل ارونه نمایی فاتحانه ی واقعیات مشهود به مدد وقیحانه  و وانکار 

تکرار بی وقفه، یکی از خصلت های شاخصی ست ک))ه دولت جمه))وریمشی تهاجمی و  با همراهپروپاگاندا، 

اسالمی را در زمزه ی نظام های توتالیتر قرار می دهد. در فهم ماهیت ی))ک نظ))ام توت))الیتر مس))اله ی اص))لی

نمیشوند،حساسیتآنهانسبتبهنفسموضوعکاهشمییابد)جزآنهاییکهمستقیماًازپیام	دهایآنمتاثرن	د(.درنتیج	ه،
ناامی		دیومحرکبحرانهاستکهمتعاقباازاینرویهبهرغمظاهروداعیهیانتقادیاشسازوکاریدولتیبرایحساسیتُزدایی

بیتفاوتیوانفعالنزدشهرونداناست.

منتس		بک	رد،بیگم		انب		رحکم		رانیاگرسازوکارهای»مدیریتبحران«درنظامجمهوریاسالمیرابتوانبهی		کمکتب15
دروازهیاینمکتبگفتهیمشهورخمینینقشبستهاستکه»جنگبرایمایکنعمتاست«.
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صرفا بازشناسِی این پدیده نیست که یک دستگاه ای))دئولوژیک ب))ا ش))یوه هایی س))رکوب گرانه  ب))ر اک))ثریت

؛ بلکه مساله ی ریشه ای تر توجه به مسیرهایی ست که این فرآینِد تحمی))ل محق))قتحمیل می گرددجامعه 

می شود. برای این کار، دولت پیش از هرچیز می باید شیوه هایی به کار بندد که انگاره ی اقت))دار بی پای))ان و

چالش ناپذیر خود را در ذهنیت فرودستاْن درونی سازد؛ که ترجمان این امر همانا درونی سازی حس ضعف

«۶۷و ناتوانی و تسلیم پذیری در ستمدیدگان است. از اینجا می توان فهمید که »انکار وقیح))انه ی کش))تار 

)سناریویی که اکن)ون حمی)د ن)وری به س)هم خ)ود در انظ)ار جهانی)ان به نم)ایش درمی آورد(؛ انک)ار نقض

سیستماتیک حقوق بشر و حتی انکار وجود زندانی سیاسی و اقلیت های تحت ستم در جامعه ی ایران؛ انکار

تبعیض و ستم بر زنان؛ انکار نقش دولت در فاجعه بار شدن پان))دمی کرون))ا در ای))ران و در ذی))ل آْن انک))ار

تفاوت ه))ای موضوعی ش))ان - همگی - به رغم نظایر آنهادستور خامنه ای برای منع واردات واکسن کرونا؛ و 

رویه ی واحدی را دنبال می کنند که به سادگی در چارچوب فرضِی ج))دال گفتم))انی ب))ر س))ر »تص))احب و

 ازطری))ق انک))ار و جع))ل آش))کار حقیقت )دروغ گ))وبلزی(،این رویه، چرا کهبازنمایی حقیقت« نمی گنجد. 

 این س))ازوکار، تک)رار اعج))اب آورقلببه واقع می خواهد چالش ناپ))ذیرِی اقت)دار حاکم))ان را الق))اء کن)د. در 

«1۶مضامیِن آشکارا وارونه   و خالفِ واقع قرار دارد که همچون مجرایی تاثیرگذار برای انتقال پی))ام »ارع))اب

عمل می کند؛ پیغامی که خود مقدم بر آن مض))امین اس))ت و مض))مونی از  این دس))ت را مخ))ابره می کن))د:

»اینکه تو بر ناراست بودن داعیه ی ما واقف هستی اهمیتی ندارد؛ مهم این است که نمی توانی ما را از این

شیوه ی تصویرسازی باز بداری و چاره ای جز کنارآمدن با همین تصویر وارونه نداری!«.

جمع بندی:

با این اوصاف، اگر به بحران آب و سخنان ظاهرا افشاگرانه ی عیس))ی کالن))تری ب))ازگردیم، ش))اید تاح))دی

معلوم شده  باشد که وقاحِت این قهرمان نمایی با چه سازوکارهایی پیوند و خویشاوندی دارد. و اینکه چ))را

این دست انتقادگری های درون حکومتْی ماهیتی سرکوب گر دارند. چون آنه)ا بناس)ت ص)دای س)تمدیده ی

موضع، از عاملمعترض و قابلیت کنش گرِی مستقل را از او سلب کنند؛ و به ج))ای پاس))خ گویی از جایگ))اه 

داور و در جایگاه ستمدیده سخن می گویند، تا نهایتا صدای ستمدیده و فاعلیت سیاس))ی او را خ))اموش و

منکوب سازند. در اعتراضاِت اخیر مردم آسیب دیده از بحران بی آبی دیدیم و می بینیم که چگونه صاحبان

قدرت می کوشند با تصاحب جایگاه منتقد-داور، ریشه های معضل را پنهان و تحریف کرده و صورت مساله

 و خش))م و نارض))ایتی م))ردم را ب))ه کانال ه))ا و؛ س))تمدیدگان را رودرروی هم ق))رار دهند؛ کنندتحریفرا 

راهکارهای مطلوب خویش هدایت کنند. و البته در کنار همه ی این ها، طبعا گزینه ی سرکوب مس))تقیم را

هم روی میز نگه می دارند؛ آن چنان که طی سرکوب خونین قیام تشنگان در خوزستان دیدیم و اکنون در

 اعتراضات اصفهان شاهِد تکرار آن هستیم.عریانسرکوب 

محملدیگریبرایمخ		ابرهیپیغ		امپافشاریدولتبرتداوممجازاتاعدام،بهرغمهمهیمخالفتهایداخلیوبینالمللی،1۶
ارعاببهفرودستاناست.برایمثال،توجهکنیدکهچگونهدرسرآغازرادیکالیزهشدناعتراضاتبهبح		رانآبدراص		فهان،و

درآستانهیگسترشمجدداعتصاباتکارگری،رسانههاازاعدامآرمانعبدالعالی)کودک-مجرمزندانی(خبرمیدهند.
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اما با همه ی تمهیدات و سازوکارهای سرکوب گرانه ی دولت، سویه ی امیدبخش اعتراضات اخیر ب))ه بح))ران

(، عزم آشتی ناپذیر س))تمدیدگان و وج))ود ص))داهای پرش))هامت و رویکرده))ایشهرکردآب )در اصفهان و 

هوشیارانه ای  در درون این اعتراضات است که چشم در چشم خصم می دوزند و ستمدیدگان معترض را به

؛ صداهایی که ب))ه هم رزم))ان خ))ویش نهیب می زنن))د ک))ه مب))ادا1۷ادامه ی استوار راه مقاومت فرامی خوانند

دعاوی و بازی های دشمن را باور کنند و سوژه گی خویش را بدو واگذار نمایند.

  زنده باد خشم و عزم و صدای تان! 

1۴۰۰ ذرآ ششم. - ب. م    

  *   *   *

 عکس انتخابی در صفحه ی عنوان مقالهدرباره یپی نوشت: توضیحی 

 ارشد نظام اسالمی شخصیت حق به جانب )خودشیفته( و پرخ))اش گریچهره هایعیسی کالنتری مانند بسیاری از 

ن))د. یکی از نمونه ه))ای این جنجال ه))ا واکنش تمام))اًکدارد ک))ه از جنجال ه))ای رس))انه ای هم اس))تقبال می 

 خبرنگار زیست محیطی و مجروح ش))دن تع))داد زی))ادی از همکاران ش))ان طیدوبه مرگ اسف بار غیرمسئوالنه ی او 

تحت ه))دایتیک ماموریت شغلی بود؛ زمانی که این خبرنگاران به دعوت »ستاد احیای دریاچه ی ارومیه« )نه))ادی 

آقای کالنتری( با یک اتوبوس فرسوده ی اجاره شده توسط سازمان محیط زیست ع)ازم بازدی)د از دری)اچه  )ی)ا س)د

کانی سیب( بودند. از آنجا که نپذیرفتن مسئولیت فجایع )و فرار به جلو( عرف رایجی نزد مس))ئوالن مملکتی س))ت،

 تنها به واسطه ی یک رویداد جانبْی برجسته و جنجالی شد؛ و این رویداد جانبی چیزی نبود جز نحوه یمسالهاین 

 و کالمی گالیه آم))یزاشک بارنشستن کالنتری روبروی خبرنگاران و بازماندگانی  که روز پس از سانحه - با چشمی 

در شکل زننده ی نشستن او در این مراس))م- برای جناب کالنتری شرح واقعه می دادند. بی تفاوتی کالنتری نه تنها 

پیداست، بلکه او صریحا از سازمان متبوع اش در این واقعه به تمامْی سلب مسئولیت کرد. نامبرده چند روز بعد، در

مصاحبه ای با یکی از رسانه های دولتی این شیوه ی نشس))تن را ش))یوه ی معم))ول خ))ود قلم))داد ک))رد، درحالی ک))ه

عکس هایی از نحوه ی نشستن چهارزانو و بنده وار وی در برابر خامنه ای موجود است. درواقع، این شیوه ی نشس))تن

او در برابر مصیبت دیدگاِن آن فاجعه ترجمان روشنی ست از رویک))رد کلی حاکم)ان ای)ران ب)ه مردم)ان به مث)ابه ی

رعیت؛ پس، این رفتار تنانْه نمودی فشرده از مناسبات ق))درِت موج))ود اس))ت: جایی ک))ه حاکم))ان به  روال معم))ول

برخوردی از باال و طلب کارانه )موض))ع اقت))دار( ب))ا م))ردم دارن))د و ع))ادی ترین پاسخ ش))ان ب))ه فالکت و رنج م)ردم،

بی تفاوتِی تحقیرآمیز است. همه ی این ها شاید برای بی)ان این نکت)ه ک)افی باش)د ک)ه در پس آن عکس، چه)ره ی

همه ی نخبگان سیاسی حاکم هویداس))ت؛ و این ک))ه به همین اعتب))ار، این عکْس یکی از چهره ه))ای خ))ود نظ))ام را

تصویر می کند.

*   *   *

  kaargaah.net 

مع		ترضزنیکازمیانانبوهیازشواهدیکهگویایعزموهوشیاریمعترضانهستند،براینمونهمیت		وانب		هس		خنان1۷
اشارهکرد،کهدرفایلصوتِیضمیمهینوشتارقابلدسترسیست.
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