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بی پایــان اگر  اقتصــادی  رســوایی های  میــان  از  باشــد  قــرار 
را  وار  نمونــه  و  برجســته  مــورد   10 اســامی  جمهــوری 
انتخــاب کنیــم، بــدون شــک پــروژه ســد ُگتَونــد علیــا یکــی 
ــتر  ــتان شوش ــمال شهرس ــری ش ــد در 25 کیلومت ــن س ــت. ای از آن هاس
ــد  ــد ُگتَون ــه دارد. س ــر فاصل ــد 10 کیلومت ــهر ُگتَون ــا ش ــده و ب ــاخته ش س
کــه 182 متــر ارتفــاع و مخزنــی 4 میلیــارد و 500 متــر مکعبــی دارد یکــی 
ــوزۀ  ــای ح ــد. زمین ه ــاب می آی ــه حس ــران ب ــدهای ای ــن س از بزرگ تری
آبیــاری ســد ُگتَونــد بیــش از 420 هــزار هکتــار اســت. اجــرای ایــن پــروژۀ 
ــۀ  ــوار در منطق ــزاران خان ــی و معیشــت ه ــر زندگ ــط ب ــه فق ــه ن ــر هزین پ
ــدۀ کشــاورزی اســتان  ــی گذاشــته بلکــه آین ــر منف ــد و شوشــتر تأثی ُگتَون
خوزســتان و محیط زیســت منطقــه را مــورد تهدیــد قــرار داده اســت. کاروِن 
پیــر، له لــه می زنــد و  جلگــۀ حاصلخیــز خوزســتان بــه ســوی نابــودی قــدم 
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ــن  ــده اند. ای ــور ش ــاورزی ش ــای کش ــامیدنی و آب ه ــی دارد. آب آش ــر م ب
ــر تولیــد محصــوالت متنوعــی از قبیــل گنــدم، ذرت و نیشــکر  وضعیــت ب
ــه، فقــط طــی یــک ســال اول آبگیــری  ــرای نمون تأثیــر گذاشــته اســت. ب
ســد )1391( تولیــد نیشــکر در منطقــۀ شوشــتر 10 در صــد کاهــش یافــت. 
ــرده و  ــم ک ــد عل ــد ق ــه در قامــت ســد ُگتَون ــی بزرگــی ک در پشــت معضل
ظاهــراً راه حلــی برایــش متصــور نیســت می تــوان هــرج و مــرج و حــرص 
ــکاری و  ــوان فریب ــد؛ می ت ــرمایه داری را دی ــام س ــور نظ ــق ک ــی و منط ذات
ــرای هیــچ چیــز  فرصت طلبــی و فســاد طبقــۀ اســتثمارگری را دیــد کــه ب
ــدرت.  ــرای ســرمایه و ســود و ق ــل نیســت مگــر ب و هیچ کــس ارزشــی قائ
بــرای پــی بــردن بــه عمــق »فاجعــۀ ُگتَونــد« بایــد ایــن پــروژه را از زمــان 

ــه امــروز مــرور کنیــم. ــا ب طراحــی اولیــه ت

 پروژه سد ُگتَوند از کجا آمد 
و ساخت آن از چه زمانی آغاز شد؟

ــی  ــال های پایان ــه س ــد ب ــۀ ُگتَون ــد در منطق ــداث س ــه اح ــرح اولی ط
ــدف از  ــردد. ه ــاه برمی گ ــت ش ــی دوران حکوم ــی یعن ــۀ 1340 شمس ده
ایــن کار تأمیــن بــرق مــورد نیــاز بــرای مصــارف صنعتــی و خانگــی و نیــز 
ــتان  ــاورزی خوزس ــت کش ــۀ کارون در خدم ــه از آب رودخان ــتفادۀ بهین اس
عنــوان شــده بــود. الزم بــه ذکــر اســت کــه در آن دوره، اجــرای چنــد طــرح 
کشــت و صنعــت بــزرگ بــا ســرمایه گذاری مشــترک ایــران و شــرکت های 
ــکلی از  ــا ش ــت و صنعت ه ــروژۀ کش ــود. پ ــتور کار ب ــتی در دس امپریالیس
ــد  ــه قص ــا ب ــن )و بخش ــول معی ــد محص ــول چن ــاری را ح ــاورزی تج کش
ــوۀ  ــر در نح ــد تغیی ــه قص ــدها ب ــداث س ــرد. اح ــویق می ک ــادرات( تش ص
اســتفاده از آب کارون می خواســت بــه پیشــبرد ایــن پــروژۀ ســودآور  بــرای 

ــد.  ــت کن ــی خدم ــی و خارج ــرمایه گذاران داخل س
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ــرای  ــی ب ــی آمریکای ــت کارشناس ــک هیئ ــه ی ــود ک ــال 1350 ب س
ــن  ــر ای ــق نظ ــد. طب ــران آم ــه ای ــد ب ــد ُگتَون ــروژۀ س ــردن پ ــی ک اجرای
ــی  ــر از مکان ــم باالت ــر و نی ــود 14 کیلومت ــرار ب ــداث ق ــل اح ــت، مح هیئ
باشــد کــه ســد فعلــی قــرار دارد. ایــن را هــم بگوییــم کــه همیــن اختــاف 
در تعییــن محــل مناســب بــرای ســاختن ســد ُگتَونــد، امــروز بــه یکــی از 
موضوعــات جــدل در درون محافــل کارشناســی جمهــوری اســامی تبدیــل 
شــده اســت. بعضــی از کارشناســان معتقدنــد ارزیابــی آمریکایی هــا درســت 
بــود و اگــر طــرح مطابــق نظــر آن هــا اجــرا می شــد مشــکاتی کــه امــروز 
ــرف را  ــن ح ــودن ای ــه ب ــتی و یک جانب ــد.1 نادرس ــش نمی آم ــم پی می بینی
ــی  ــای بین الملل ــدها در طرح ه ــداث س ــگاه اح ــه جای ــن ب ــگام پرداخت هن

ــم داد.* ــی دوم نشــان خواهی ــد از جنــگ جهان توســعه بع
ــد.  ــذ مان ــا روی کاغ ــا مدت ه ــد ت ــد ُگتَون ــروژه س ــال، پ ــر ح ــه ه ب
ــتی  ــی امپریالیس ــام جهان ــاختاری نظ ــران س ــروز بح ــش، ب ــن علت مهم تری
ــا و نحــوۀ ســرمایه گذاری های  ــر اولویت ه ــه ب ــود ک ــاز دهــۀ 1970 ب در آغ
ــن مســئله هــم بخشــی از پروژه هــای  ــر گذاشــت. ای ــکا تأثی خارجــی آمری
توســعۀ زیرســاخت ها در ایــران را بــه حــال تعطیــل در آورد و هــم فعالیــت 
در عرصــۀ کشــاورزی تجــاری را بــه رکــود کشــاند. انقــاب 1357 و 
ــده  ــی و زیرســاختی باقی مان اســتقرار جمهــوری اســامی طرح هــای عمران
از گذشــته را متوقــف کــرد. ســپس بــا شــروع جنــگ هشــت ســالۀ ایــران 
و عــراق، اقتصــاد کشــور بــه طــور کلــی تابــع نیازهــای جنگــی حاکمیــت 
ــوالً در دوره  ــه، اص ــط اول جبه ــوان خ ــه عن ــتان ب ــتان خوزس ــد. در اس ش
ــل  ــه ای مث ــر هزین ــدت و پ ــزرگ، طوالنی م ــای ب ــد پروژه ه ــگ نمی ش جن

ــد را کلیــد زد. ســد ُگتَون

*رجوع کنید به »پشت سدهای بزرگ« )ضمیمۀ همین نوشته( ـ صفحۀ 24 
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ــد روی  ــروژه ُگتَون ــه پ ــود ک ــگ ب ــد از جن ــازی« بع در دوران »بازس
میــز دولــت گذاشــته شــد. مطالعــات اولیــه طــرح در ســال 1376 زمانــی 
ــانیر  ــرکت مش ــط دو ش ــود توس ــور ب ــوز رئیس جمه ــنجانی هن ــه رفس ک
ــانیر  ــرکت مش ــع، ش ــد. در آن مقط ــام ش ــن انج ــک از چی ــران و کایت از ای
ــود و  ــرو ب ــۀ وزارت نی ــرکت های تابع ــزء ش ــان ج ــیس 1350( همچن )تأس
ــی  ــرکت آلمان ــد ش ــد.کمی بع ــوب می ش ــی محس ــًا دولت ــه ای کام موسس
ــص  ــا تخص ــی ب ــاورۀ مهندس ــرکت مش ــک ش ــه ی ــنال ک ــر اینترنش المای
ــرار داد. در  ــری ق ــورد بازنگ ــات را م ــن مطالع ــۀ ای ــت نتیج ــازی اس سدس
اردیبهشــت همــان ســال، تونل هــای انحــراف آب بــه عنــوان گام اول 
اجــرای پــروژه حفــر شــدند تــا جریــان رودخانــۀ کارون را تغییــر دهنــد. کار 
ــال  ــد. س ــام ش ــی انج ــد در دورۀ خاتم ــای س ــا و گالری ه ــداث تونل ه اح
1382یعنــی در دور دوم ریاســت جمهــوری او بــود کــه جریــان کارون بــه 
ــه  ــتر رودخان ــب بس ــن ترتی ــد و بدی ــه ش ــراف انداخت ــا انح ــل تونل ه داخ
ــد و  ــت کردن ــد را درس ــِد* س ــال فرازبن ــان س ــد. در هم ــدود کردن را مس
بــه دنبالــش عملیــات حفــاری نیــروگاه هــم آغــاز شــد. دو ســال بعــد )در 
پاییــز 1384( کــه کابینــۀ احمدی نــژاد ســر کار آمــده بــود اولیــن »درفــت 
تیــوب«** نیــروگاه را در واحــد چهــارم نصــب کردنــد. ســاخت بخــش نهایی 
ســد ُگتَونــد و آغــاز بهره بــرداری از آن )اگــر بشــود اســم زیــان و خســران را 
ــت. همان طــور  ــژاد صــورت گرف ــان احمدی ن ــرداری گذاشــت( در زم بهره ب

* فرازبند: سد کوچکی که قبل از آغاز عملیات ساختمانی سد اصلی و به منظور انحراف آب رودخانه در 
باالدست مکان ساخِت سد احداث می شود.

**درفت تیوب )Draft Tube(: لوله ای تعبیه شده در قسمِت خروجی پّرۀ توربین های واکنشی است که 
با افزایش فشار آب در انتهای توربین از سرعت آن می کاهد تا هم عملکرد توربین را بتوان راحت تر انجام 
داد و هم جلو هدر رفتن انرژی حرکتِی ایجاد شده در بخش خروجی را گرفت و آن را به انرژی فشاری 

مفید تبدیل کرد.
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کــه دیدیــم، قــوۀ مجریــۀ جمهــوری اســامی و تصمیم گیرنــدگان و برنامــه 
ریــزان نظــام، فــارغ از گرایش هــا و منافــع و جدال هــای جناحــی، در 

ــد. ــریک و متحــد بوده ان ــد ش ــد ُگتَون ــروژۀ س پیشــبرد پ

تصمیم نزد سرمایه و سالح

وزارت نیــرو در دولــت خاتمــی اجــرای پــروژه ســد ُگتَونــد علیــا را بــه 
پیمانــکار ســپرد. ایــن پیمانــکار هیچ کــس نبــود و نمی توانســت باشــد جــز 
ســپاه پاســداران. حبیــب اهلل بیطــرف وزیــر وقــت نیــرو بــا ســابقۀ عضویــت 
در ســپاه پاســداران، مدیریــت جهــاد ســازندگی و عضــو شــورای شــش نفــرۀ 
ــت و  ــن دول ــد را بی ــداث س ــرارداد اح ــام ق ــط ام ــجویان خ ــری دانش رهب
ــرد.2  ــاء ک ــاء( امض ــرارگاه خاتم االنبی ــه ق ــته ب ــد« )وابس ــرکت »سپاس ش
ــود.  ــوی ب ــم صف ــی رحی ــرارداد یحی ــد ق ــداران در عق ــپاه پاس ــدۀ س نماین
اعتبــار تعیین شــده روی کاغــذ بــرای اجــرای پــروژه: 206 میلیــارد تومــان 

ــرخ رســمی آن زمــان(. ــه ن )حــدوداً معــادل 300 میلیــون دالر ب
ــدی  ــزرگ پردرآم ــا طــرح ب ــد یکــی از ده ه ــروژۀ احــداث ســد ُگتَون پ
بــود کــه ســپاه پاســداران بــا اســتفاده از امکانــات و امتیــازات انحصــاری اش 
از آن خــود کــرد. ســپاه بــا توجــه بــه درازمــدت بــودن فراینــد کار و تغییــر 
ــارات  ــرد، از اعتب ــاال می ب ــاً ب ــا را مرتب ــزات، هزینه ه ــواد و تجهی ــرخ م ن
ــم  ــزود. حج ــود می اف ــود خ ــر س ــد و ب ــوردار می ش ــتری برخ ــی بیش بانک
ــپاه  ــرای س ــی ب ــب داخل ــچ رقی ــوالً هی ــه اص ــود ک ــزرگ ب ــدر ب کار آنق
ــا  ــی ی ــار امنیت ــد و فش ــه زور تهدی ــه ب ــود ک ــازی نب ــت و نی ــود نداش وج
اســتفاده از اهــرم روابــط حکومتــی، پیــروز مناقصــه شــود. مثــل هــر پــروژه 
ــه  ــی و البت ــکار اصل ــری و پیمان ــش مج ــپاه نق ــر، س ــزرگ دیگ ــی ب عمران
ــی  ــی و نیمه دولت ــاد دولت ــا نه ــا ده ه ــت ام ــده گرف ــه عه ــی را ب ــع اصل ناف
ــت  ــت تح ــکار موق ــا پیمان ــک و ی ــریک نزدی ــورت ش ــه ص ــز ب ــر نی دیگ
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هدایــت سپاســد قــرار گرفتنــد. در ایــن میــان می بایــد از شــرکت »مهــاب 
قــدس« )وابســته بــه آســتان قــدس رضــوی( نــام بــرد کــه شــریک اصلــی 
سپاســد در پــروژۀ ُگتَونــد محســوب می شــد و کار مطالعــات طــرح را جلــو 
ــن شــبهه را ایجــاد  ــد ای ــکاران می توان ــان و پیمان ــرد.3 فهرســت مجری می ب
ــا  ــی )ی ــای داخل ــات و مهارت ه ــۀ امکان ــر پای ــد ب ــروژۀ ُگتَون ــه پ ــد ک کن
آن طــور کــه قــرارگاه خاتم االنبیــاء مایــل اســت وانمــود کنــد »بــر اســاس 
دانــش و توانایی هــای کســب شــده توســط ســپاه و بســیج در دوران دفــاع 
ــروژه،  ــن پ ــه پشــت ای ــن اســت ک ــت ای ــا واقعی ــت. ام ــو رف مقــدس«( جل
فــن آوری و دانــش اســتفاده و نگهــداری از تجهیــزات و مشــاوره و تحقیقــات 
صــادره از کشــورهای امپریالیســتی قــرار داشــت. اســتفاده از فن آوری هــای 
پیشــرفته نظیــر »سیســتم آتشــباری نانــل« در احــداث ســد ُگتَونــد و بــه 
ــدر«  ــک« و »روت ه ــل«، »بولت ــو دری ــر »جمب ــی نظی ــری تجهیزات کار گی
کــه طراحــی، ســاخت و بــازار فروششــان در انحصــار تعــدادی انگشت شــمار 
ــای امپریالیســتی  ــی اســت نشــانگر نقــش بنگاه ه از کمپانی هــای بین الملل
بــه عنــوان شــریک باالدســت و ضــروری در اجــرای ایــن پــروژه اســت. ایــن 
غیــر از نقشــی اســت کــه شــرکت های مشــاورۀ امپریالیســتی از آلمانی هــا 
و چینی هــا گرفتــه تــا دانمارکی هــا در مراحــل مختلــف تحقیــق و بازبینــی 

طــرح ایفــا کردنــد. 

شروع ابراز نگرانی ها

بــرای نخســتین بــار در ســال 1377 )یعنــی 13 ســال قبــل از آبگیــری 
ــی خــود را از نزدیکــی مــکان  ــود کــه بعضــی کارشناســان نگران ــد( ب ُگتَون
احــداث ســد بــه معــدن غنــی ســنگ نمــک در ناحیــۀ مخــزن ســد مطــرح 
کردنــد و خواهــان بازنگــری در پــروژۀ ُگتَونــد شــدند. این مســئله بــا مدیران 
مهــاب قــدس در میــان گذاشــته شــد. اخیــراً ســخنگویان ایــن شــرکت ادعــا 
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ــی را در  ــات نمک ــه طبق ــوط ب ــات مرب ــع اطاع ــان موق ــه هم ــد ک کرده ان
ــای  ــوان کارفرم ــه عن ــرو )ب ــه در وزارت آب و نی ــئوالن مربوط ــار مس اختی
پــروژه( گذاشــتند امــا در ارادۀ آنــان بــرای ادامــۀ پــروژه بــه همــان صورتــی 
ــراز  ــه اب ــی ب ــت بی توجه ــک عل ــدون ش ــد. ب ــاد نش ــی ایج ــود خلل ــه ب ک
نگرانــی و هشــدار کارشناســان، عــدم تمایــل کارفرمــا و مجــری اصلــی پروژه 
بــه تقبــل ضررهــای ناشــی از اشــتباه محاســبۀ اولیــه بــه هنــگام طراحــی 
ســد بــود و عــدم تمایــل شــان بــه خدشــه دار شــدن چهرۀ »ســازندۀ« ســپاه 
و تضعیــف جایــگاه انحصــاری قــرارگاه خاتم االنبیــاء در گرفتــن پروژه هــای 
ــای  ــه صداه ــه ای را علی ــرو ضدحمل ــان، وزارت نی ــی. هم زم ــزرگ عمران ب
ــد ســازمان داد. میلیون هــا تومــان  ــروژه ُگتَون منتقــد و نگــران از عواقــب پ
ــای  ــۀ گزارش ه ــا تهی ــا ب ــد ت ــرار دادن ــودی ق ــان خ ــار کارشناس در اختی
ــمی در  ــات رس ــد. تبلیغ ــه کنن ــروژه را بیم ــرای پ ــداوم اج ــی، ت توجیه
ــورهای وزارت  ــید. بروش ــه اوج رس ــد ب ــد ُگتَون ــداث س ــای اح ــورد مزای م
ــدرت  ــش ق ــی؛ افزای ــرژی برق آب ــوژی ان ــت و تکنول ــد صنع ــرو از »رش نی
عمــل و ارتقــاء مشــاوران و پیمانــکاران داخلــی؛ فعــال کــردن کارخانه هــای 
ــق  ــور از طری ــی کش ــگاه بین الملل ــاء جای ــرژی؛ ارتق ــزات ان ــازنده تجهی س
ــتفاده و  ــت اس ــی جه ــزرگ آب ــع ب ــاد منب ــی؛ ایج ــت برق آب ــاء صنع ارتق
آبیــاری  آشــامیدنی،  آب  تأمیــن  قبیــل  از  مختلــف  بهره برداری هــای 
زمین هــای کشــاورزی، کنتــرل ســیاب های فصلــی کارون؛ گســترش 
صنعــت ماهیگیــری؛ ایجــاد اطمینــان در زمین هــای پائین دســت و کنتــرل 
ــد  ــق رش ــتقیم از طری ــتغال زائی؛محرومیت زدائی غیرمس ــه؛ اش آب رودخان
منابــع بــرق کشــور؛ و تبدیــل دریاچــۀ ســد بــه یــک جاذبــۀ گردشــگری« 
ســخن گفتنــد. هــر جــا کامــی از ســد ُگتَونــد بــه میــان می آمــد بــا صفاتی 
ــدیم.  ــرو می ش ــازه روب ــن« س ــن، عظیم تری ــن، بلندتری ــر »بزرگ تری نظی
ــار  ــازۀ انتش ــانه ای اج ــچ رس ــروژه در هی ــان پ ــر مخالف ــع، نظ در آن مقط
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اینفوگراف پروژۀ ُگتَوند آنچه احداث این سد در پی دارد را کامال وارونه تصویر 
می کند: »تامین آب مورد نیاز شرب و زمین های کشاورزی و صنعت«؛ »دوستدار 

محیط زیست«؛ »ایجاد آرامش برای ساکنین پایین دست«؛ »اشتغال زایی«!
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نمی یافــت کــه ایــن شــامل روزنامه هــای اصاح طلــب هــم می شــد. 
ــا کارشناســان دل نگــران،  رفتــار برنامــه ریــزان و مجریــان پــروژۀ ُگتَونــد ب
رفتــار تیپیــکال مافیاهــای دولتــی در همــه کشــورها بــا مخالفانشــان بــود.4

چگونه سد سکوت ترک برداشت

در دهــۀ 1380 شــاهد پاگیــری و رشــد جنبش هــای اجتماعــی و 
مدنــی و سیاســی گوناگــون بودیــم. در آن دوره، کنشــگران عرصــۀ دفــاع از 
محیط زیســت در شــهرهای بــزرگ و کوچــک فعال تــر و متشــکل تر شــدند 
ــت محیطی  ــیب های زیس ــرات و آس ــه خط ــبت ب ــی را نس ــه عموم و توج
آشــکارا بــاال بردنــد. وجــه دیگــر این گونــه فعالیت هــای اجتماعــی، تــاش 
بــرای حفاظــت از آنچــه میــراث فرهنگــی ملــی و جهانــی نامیــده می شــود 
بــود. حساســیت ایــن گــروه از فعالیــن روی دســت اندازی های ســودجویانه 
و تخریبــی پروژه هــای دولتــی در مکان هایــی بــود کــه حریــم آثــار 
ــوان و  ــۀ 1380 بخشــی از قشــر ج ــد. در ده ــه حســاب می آین ــتانی ب باس
روشــنفکر و نیــز بخشــی از دانشــگاهیان )اعــم از دانشــجو اســتاد( به شــکلی 
ــت  ــتمگری های حکوم ــه س ــه علی ــی آزادی خواهان ــر جنبش ــده درگی فزاین
ــر ســودجویی و فرصت طلبــی و فســاد  مذهبــی شــدند و کوشــیدند در براب
حاکــم کــه ســر تــا پــای اقتصــاد و سیاســت و فرهنــگ جامعــه را فراگرفتــه 
ــن دوره  ــد. در همی ــغ کنن ــی را تبلی ــای متفاوت ــت ها و ارزش ه ــود سیاس ب
ــانه  ــه و غیرکارشناس ــای کوته بینان ــردن پروژه ه ــؤال ب ــر س ــه زی ــود ک ب
زیرســاختی و عمرانــی و اقدامــات تخریبــی دولــت و نهادهــای ســرمایه داری 
بوروکــرات ـ کمپــرادور بیــش از پیــش مطــرح شــد. بخشــی از کنشــگران 
ــه  ــد در ادام ــرده بودن ــاز ک ــه آغ ــن عرص ــی را از ای ــت اجتماع ــه فعالی ک
ــه در  ــی ک ــتند. و دیگران ــم پیوس ــام حاک ــان سیاســی نظ ــه صــف مخالف ب
مبــارزات سیاســی علیــه رژیــم فعــال بودنــد نیــز بیــش از پیــش بــه اهمیــت 
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ــاد  ــرای ایج ــورد محیط زیســت ب ــو در م ــه و سیاســت آلترناتی ــاذ برنام اتخ
جامعــه و جهانــی متفــاوت پــی بردند.صــدای اعتــراض بــه خشــک شــدن 
ــماندهای  ــل پس ــوا، معض ــی آب و ه ــا، آلودگ ــودی تاالب ه ــا، ناب دریاچه ه
صنعتــی و.... گاه بــه گاه از مناطــق مختلــف )از آذربایجــان و فــارس گرفتــه 
تــا کردســتان و خوزســتان....( بــه گــوش رســید و بلندتــر شــد. اعتراضاتــی 
کــه همچنــان بــه شــکل های گوناگــون ادامــه دارد.در ایــن میــان، خیــزش 
گســتردۀ سیاســی در ســال 1388 و گســترش و تعمیــق نارضایتــی از نظــم 
حاکــم )علیرغــم شکســت و فروکــش جنبــش( تأثیــر زیــادی در حســاس تر 
ــۀ  ــر ســر مســائل زیســت محیطی و سیاســت های نابودگران شــدن جامعــه ب
رژیــم و بــروز عکس العمل هــای اعتراضــی داشــت. تشــدید تضادهــا و 
برخوردهــای باندهــای رقیــب حکومتــی در پــی وقایــع ســال 1388 نیــز بــر 
دامنــۀ افشــاگری های جناحــی از یکدیگــر بــر ســر نحــوۀ طراحــی و اجــرای 
ــی و  ــا، بی توجه ــن دعواه ــان ای ــه در جری ــزود؛ ک ــی اف ــای دولت پروژه ه
خطاهــای طرفیــن در قبــال زیســت محیطی هــم مــورد اشــاره قــرار گرفــت.

آب گیری سد ُگتَوند ابعاد فاجعه را آشکار کرد

ــرو  ــر وزارت نی ــد از نظ ــد ُگتَون ــداث س ــه کار اح ــود ک ــال 1390 ب س
ــش  ــد. پی ــری ش ــادۀ آب گی ــد آم ــید و س ــان رس ــه پای ــرح ب ــان ط مجری
از ایــن، در ســال های 1383، 84، 88 و 90 کارشناســان مختلــف بــه 
قــرارگاه خاتم االنبیــاء در مــورد نزدیکــی معــدن نمــک و ســازند* تبخیــری 
ــا صدهــا میلیــون تــن ذخیــرۀ نمــک هشــدار  گچســاران بــه محــل ســد ب
ــد تدریجــاً در مخــزن  ــد کــه ایــن نمک هــا می توان ــد. گفتــه بودن داده بودن
ــور  ــه را ش ــیرین رودخان ــود و آب ش ــل ش ــد ح ــی س ــۀ مصنوع ــا دریاچ ی

*سازند )Formation(: یک مجموعه الیۀ معدنی
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ــراز  ــن اب ــل ای ــد. در مقاب ــه ش ــنیده گرفت ــدارها نش ــن هش ــا ای ــد. ام کن
نگرانی هــا، مدیــر مطالعــات طــرح ســد و نیــروگاه ُگتَونــد علیــا ادعــا کــرد 
ــدود 4/5  ــد ح ــۀ س ــاخت بدن ــل س ــا مح ــک ب ــود نم ــای موج ــه رگه ه ک
ــش  ــکلی پی ــچ مش ــاد« هی ــت »دوری زی ــه عل ــه دارد و ب ــر فاصل کیلومت
ــت  ــان محیط زیس ــم  کارشناس ــرو ه ــئوالن وزارت نی ــد!5 مس ــد آم نخواه
ــرای  ــا ب ــد.6 آن ه ــم کردن ــرض ورزی« مته ــه »غ ــد را ب ــروژۀ ُگتَون ــد پ منتق
خــام کــردن مــردم صحبــت از احــداث یــک پــل کابلــی بــزرگ بــرای عبــور 
ــه کارون  ــل دیگــر روی رودخان ــک پ ــا و لوله هــای نفــت و گاز و ی خودروه
بــرای تســهیل عبــور و مــرور اهالــی ُگتَونــد کردنــد و قــول دادنــد کــه یکــی 
از نتایــج ایــن پــروژه، بهســازی بخشــی از معابــر شــهری و روســتایی منطقــه 
ــید  ــد باش ــروگاه ُگتَون ــد و نی ــادن س ــر راه افت ــد منتظ ــود. گفتن ــد ب خواه
ــرای 10000 نفــر شــغل ایجــاد کنــد.  چــون قــرار اســت در پیــِک کاری ب
ــن  ــه در ای ــاردی ک ــارات میلی ــه اعتب ــه ب ــا توج ــه ب ــود ک ــن ب روش
پــروژه هزینــه شــده بــود و ضربــۀ سیاســی کــه می توانســت نصیــب ســپاه 
ــب  ــران جمهــوری اســامی اعــم از اصاح طل پاســداران و مســئوالن و مدی
و اصولگــرا شــود، آبگیــری نکــردن و یــا تخریــب ســد ُگتَونــد منتفــی بــود. 
بــه همیــن علــت، نتیجــۀ نمونه بــرداری از نمــک و تعییــن درجــۀ خلــوص 
ــارک  ــه توســط شــرکت مشــاوره دی. اچ. آی دانم ــزان انحــال آن ک و می
انجــام شــد و حاکــی از شــور شــدن آب ســد ُگتَونــد در ســناریوهای مختلف 
ــازمان  ــاغ شــده توســط س ــم اب ــی حک ــود مســکوت گذاشــته شــد. حت ب
ــد  ــه س ــر تخلی ــی ب ــال 1391 مبن ــتان س ــور در زمس ــی کل کش بازرس
ُگتَونــد هــم نتوانســت جلــو آبگیــری ســد را بگیــرد.7 همزمــان وزارت نیــرو 
سپاســد بــرای بســتن دهــان کارشناســان مخالــف پــروژه و مــردم معتــرض، 
»طرح هــای تکمیلــی« را بــرای جلوگیــری از نفــوذ نمــک بــه مخــزن ســد 
و شــور شــدن آب جلــو گذاشــتند. بــر مبنــای »طرح هــای تکمیلــی« قــرار 
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بــود آب شــور الیه هــای زیریــن مخــزن ســد بــرای اســتخراج نمــک و مــواد 
معدنــی بــه مجتمع هــای پتروشــیمی  جنــوب کشــور و یــا بــه خلیــج فــارس 
ــرق  ــده ب ــای تولیدکنن ــرای توربین ه ــور ب ــن آب ش ــا ای ــوند ت ــل ش منتق
ــا  ــر و ت ــج حــدود 200 کیلومت ــه ســد از خلی ــد. فاصل اشــکالی ایجــاد نکن
ــه  ــرح ک ــان ط ــا مجری ــت. ام ــر اس ــیمی 160 کیلومت ــای پتروش مجتمع ه
ــار  ــت فش ــتر روی دول ــی بیش ــع مال ــن مناب ــار و تأمی ــن اعتب ــرای گرفت ب
ــای کان  ــن بودجه ه ــه گرفت ــق ب ــم موف ــرانجام ه ــد و س ــته بودن گذاش
شــدند، فقــط 10 کیلومتــر لولــه بــرای انتقــال آب شــور خریــداری کردنــد! 
آن هــا بــدون شــک پیشــاپیش می دانســتند کــه ایــن طــرح عملــی نیســت. 
»طــرح تکمیلــی« دیگــر، تــاش بــرای کشــیدن بــه اصطــاح پتــوی ُرســی 
ــان  ــارد توم ــاش، 130 میلی ــن ت ــۀ ای ــود. هزین ــی ب ــای نمک روی گنبده
ــرک خوردگــی روی پتوهــا آشــکار شــد.  ــم ت ــا ســه روز بعــد عائ ــود. ام ب
بررســی آب پشــت ســد هــم نشــان داد کــه پتوهــای ُرســی تأثیــری در کــم 
کــردن میــزان شــوری آب نداشــته اســت. تنهــا نتیجــه ای کــه »طرح هــای 
ــر هزینه هــای 3 میلیــارد دالری اجــرای ایــن  تکمیلــی« داشــت افــزودن ب
ــپاه  ــر س ــکاران غارتگ ــع پیمان ــه نف ــری ب ــۀ دیگ ــن کیس ــروژۀ و دوخت پ

ــود. ــان ب ــرکای خارجی ش ــداران و ش پاس

تجاوز به معیشت مردم و تخریب منابع اقتصادی 

بــه واقــع، فاجعــه بــرای مــردم منطقــه از حــدود ســال 1388 آغــاز شــده 
ــد  ــم ســد ُگتَون ــود. اولیــن گام، کــوچ اجبــاری روســتائیان ســاکن در حری ب
بــود. 41 روســتای حاشــیۀ ســد از ســکنه خالــی شــد. بــا آبگیــری ســد، آب و 
بــرق منطقــۀ آب ماهیــک با 11 روســتا، گلــزاری و سربیشــه و برآفتــاب و گاورا 
و... قطــع شــد. مــدارس شــان را تعطیــل کردنــد و راه هــای عبــور و مرورشــان 
را از بیــن بردنــد. تابســتان بــود و بخشــی از اهالــی منطقــه بــه ناچــار همــراه 
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بــا عشــایر بــه ییــاق رفتنــد. بخشــی دیگــر آوارۀ شــهرهای بازفــت، اللــی، 
اندیــکا، مســجد ســلیمان و شوشــتر شــدند و بــه حاشیه نشــینان پیوســتند. 
ــرای کشــت و کار،  ــی ب ــه زمین ــود، ن ــه و کاشــانه ای در کار ب ــه خان ــر ن دیگ
ــا فشــار وزارت نیــرو، ســپاه و  ــرای دام هــا. و همــۀ این هــا ب ــه چراگاهــی ب ن
ــه و زمیــن  ــرای خان اســتانداری خوزســتان انجــام گرفــت. مجریــان طــرح ب
ــد.  ــن کردن ــت تعیی ــان غرام ــع 600 توم ــر مرب ــر مت ــت ه ــتائیان باب روس
ــر  ــرای ه ــان و ب ــون توم ــن، 12 میلی ــار زمی ــر دو هکت ــل ه ــی در مقاب یعن
خانــه تقریبــاً 5 میلیــون تومــان بــه هــر خانــوار رســید. بــا ایــن پــول هیــچ 
ــد  ــه ای اجــاره کن ــی خان ــواده ای نمی توانســت در شــهرهای اطــراف حت خان
ــای  ــون، خانواره ــق قان ــه طب ــود ک ــی ب ــن در حال ــد. ای ــه خری چــه رســد ب
کوچیــده شــامل طــرح ملــی حقــوق خســارت دیــدگان می شــدند و غرامــت 
شــان بایــد بــه نــرخ روز پرداخــت می شــد. امــا قانــون مثــل همیشــه تابــع و 
مطیــع قــدرت سیاســی طبقــۀ حاکــم بــود. بخشــی از روســتائیان تــا مدت هــا 
حاضــر نشــدند ایــن میــزان غرامــت را بگیرنــد و دنبــال وکیــل و شــکایت از 
سپاســد رفتنــد. در مقابــل، مســئول امــور حقوقــی و تملــک اراضــی طــرح 
ــی«  ــاده خواه ــزی« و »زی ــون گری ــه »قان ــرض را ب ــتائیان معت ــد، روس ُگتَون
متهــم کــرد و تهدیدشــان کــرد کــه ایــن اعتــراض بــه معنــی تــاش عامدانــه 
بــرای »تشــویش و فریــب افــکار عمومــی« اســت.البته ایــن روســتائیان موفــق 
بــه پیگیــری شــکایت خــود نشــدند چــرا کــه هــر یــک از آن هــا بــرای ارائــۀ 
دادخواســت بــه دادگســتری بایــد حــدود 100 میلیــون تومــان بــه حســاب 
ــود. در بخشــی از نامــه سرگشــاده ای  می ریخــت کــه از عهده شــان خــارج ب
کــه بعــداً روســتائیان آب ماهیــک و اللــی خطــاب بــه مســئوالن ســد ُگتَونــد 
ــه در  ــداران و کشــاورزانی هســتیم ک ــا دام ــود: »م ــده ب ــن آم نوشــتند چنی
ــان را  ــه زندگی م ــه هم ــون ک ــدارد. اکن ــا ن ــکاری معن ــان بی ــرت و عزتم غی

ــش را نمی خواهیــم، زمیــن بدهیــد کار کنیــم.« ــد، پول گرفتی
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ــری از  ــرای جلوگی ــال 1390 ب ــراض در س ــدای اعت ــن ص ــاال گرفت ب
آبگیــری ســد ُگتَونــد باعــث شــد کــه اســتاندار وقــت خوزســتان میلیاردهــا 
ــرای »تکمیــل«  ــوان کمــک ب ــه عن ــی اســتان را ب ــان از بودجــۀ عمران توم
پــروژه در اختیــار سپاســد قــرار دهــد تــا بــرای نمایــش ایمــن بــودن ســد، 
یــک دیــوار حائــل بنــا کننــد. امــا ایــن دیــوار کمتــر از بیســت روز از آغــاز 
ــه  ــا ب ــم حفره ه ــرد. حج ــت ک ــر نشس ــاع 7 مت ــه ارتف ــان ب ــری ناگه آبگی
ــود کــه لودرهــا  ــه حــدی ب ــل ب ــوار حائ ــد دی ــژه در قســمت ابتــدای بان وی
ــرار گرفــت. نتیجتــاً کارگاه را تعطیــل و  و بولدوزرهــا در معــرض ســقوط ق
تخلیــه کردنــد. تدابیــر شــدید امنیتــی را در محــل بــه اجــرا گذاشــتند تــا 
ــاه  ــد. آذر م ــرداری کن ــل عکس ب ــوار حائ ــت دی ــد از نشس ــس نتوان هیچ ک
90 بــود کــه کارگاه مجــدداً بــه کار افتــاد. مظفــری فرمانــده وقــت قــرارگاه 
ــی  ــکات مال ــل را مش ــت تعطی ــری عل ــت خب ــک نشس ــاء در ی خاتم االنبی
عنــوان کــرد. او گفــت کــه فرماندهــی کل ســپاه بــه دولــت تذکــر داد کــه 
بایــد منابــع مالــی بیشــتری بــرای پــروژه تأمیــن کنیــد. پاســخ دولــت بــه 

ایــن تقاضــا مثبــت بــود. 
اردیبهشــت 1391 یعنــی در فاصلــۀ کوتاهــی بعــد از آبگیری ســد ُگتَوند 
خبــر بــاال رفتــن شــدید درجــۀ شــوری آب در برخــی نقــاط خوزســتان بــه 
ــنجِش  ــتگاه س ــه دس ــه ن ــاورزانی ک ــدم  کش ــول گن ــید. محص ــوش رس گ
شــوری در اختیــار داشــتند و نــه دانــش ایــن کار را، بــه شــدت صدمــه دیــد. 
بیــش از 50 درصــد نخلســتان های اســتان خوزســتان نیــز در همــان ســال 
ــی کــه در خرمشــهر کشــت شــده  دچــار آســیب شــد و تمــام پاجوش های
ــًا  ــی قب ــه نخــل داران آبادان ــی اســت ک ــن در حال ــت.* ای ــن رف ــود از بی ب
هــم از ایــن شــکایت کــرده بودنــد کــه از ســال 1388 آب ارونــد کــه 90 
* پاجوش بخشی است که در قسمت پایینی یا طوقۀ گیاه مادر می روید و رشد می کند و قابلیت جدا شدن 

از بدنۀ مادر و کاشته شدن را دارد. تکثیر نخل خرما توسط کاشت پاجوش ها انجام می گیرد.
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ــی  ــت ســد زدن هــای متعــدد و کــم آب ــه عل ــد ب درصــدش از کارون می آی
ــد.  ــه شــور شــده و نخل هایشــان در حــال مرگن رودخان

طبــق برآوردهــای اولیــه کارشناســان مســتقل، 30 هــزار نفــر از اهالــی 
منطقــه مســتقیم در نتیجــۀ شــور شــدن آب کارون شــغل خــود را از دســت 
ــد  ــه امی ــهرها ب ــه ش ــتائیان ب ــرت روس ــد مهاج ــدید رون ــد. تش می دادن
ــی  ــینی و خال ــترش حاشیه نش ــش گس ــه همراه ــر و ب ــغلی دگ ــن ش یافت
ــج  ــر نتای ــی از دیگ ــب اجتماع ــکاری و مصائ ــش بی شــدن روســتاها و افزای
ــوب و  ــای مرغ ــار از زمین ه ــن 100 هکت ــر آب رفت ــود. زی ــکل ب ــن مش ای
ــب  ــی، تخری ــاکنان محل ــاری س ــرت اجب ــی، مهاج ــز دشــت عقیل حاصلخی
برخــی از آثــار باســتانی مربــوط بــه دوره اشــکانی و صدهــا اصلــه درخــت 
نیــز از دیگــر حاشــیه های پیرامــون آبگیــری ســد ُگتَونــد محســوب 
می شــد. بــا وجــود ایــن کــه کار ســاختمان ســد و هزینه هــای مربــوط بــه 
آن خاتمــه یافتــه بــود امــا ایــن پــروژه کمــاکان هزینــه آفریــن بــود. بــرای 
مثــال، کیخســرو چنگلوایــی رئیــس جهــاد ســازندگی خوزســتان اعتــراف 
کــرد کــه آب شــور ســد ُگتَونــد عمــا »میلیون هــا تومــان هزینــۀ ســاالنۀ 
ــد.« )جــام جــم  ــر می کن ــا را بی اث ــرای شــیرین کــردن زمین ه زهکشــی ب

ــهریور 1393( ــن ـ 14 ش آنای
ــا »8/2  ــزارش ایرن ــه گ ــا ب ــه بن ــیده ک ــی رس ــه جای ــاال کار ب ح
میلیــون تــن نمــک در مخــزن ســد ُگتَونــد انباشــته شــده اســت.«)مرداد 
94( حتــی تحقــق یکــی از اهــداف صنعتــی اولیــه پــروژه یعنــی تأمیــن 
ــا  ــی در توربین ه ــث خوردگ ــه باع ــوری آب ک ــطۀ ش ــه واس ــز ب ــرق نی ب
و کاهــش عمــر مفیــد آن هــا می شــود زیــر ســؤال رفتــه اســت. 
ــن  ــن رفت ــی و از بی ــب اراض ــه تخری ــا در نتیج ــون ریزگرده ــاد کان ایج
پوشــش های گیاهــی یکــی دیگــر از عواقــب شــوری آب ســد ُگتَونــد در 

ــود. ــد ب ــده خواه آین
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رویکردها به گره کور ُگتَوند

ــت.  ــمس اس ــن الش ــر م ــد، اظه ــد ُگتَون ــروژۀ س ــودن پ ــار ب فاجعه ب
حــاال دیگــر احمــد ســیاحی معــاون عمرانــی اســتانداری خوزســتان هــم در 
ارزیابــی از نحــوۀ طراحــی و اجــرای ایــن پــروژه تأکیــد می کنــد کــه »هــر 
دخــل و تصــرف غیراصولــی و کارشناســی نشــده مســائل و تبعــات منفــی 
امنیتــی، اجتماعــی و اقتصــادی بــه دنبــال دارد؛ نمونــۀ آن همــان مشــکلی 
اســت کــه امــروز بــا ســاخت ســد ُگتَونــد بــر رودخانــۀ کارون بــا آن مواجــه 
شــده ایم.« او بــه وضعیــت اســفناک آب آبــادان و خرمشــهر اشــاره می کنــد 
و ایــن را از نتایــج »تعامــل اشــتباه« بــا رودخانــۀ کارون می دانــد. ســیاحی 
می گویــد کــه »آســتانۀ تحمــل مــردم خوزســتان پاییــن آمــده و در کنــار 
هــوای گــرم، گــرد و خــاک و دود صنایــع، دیگــر واقعــاً تحمــل مشــکل آب 
ــرداد 1394( روشــن  ــواز، 19 م ــزاری ایســنا ـ اه ــد.« )خبرگ شــور را ندارن
اســت کــه مقامــات اســتان از ایــن نگــران هســتند کــه نارضایتــی و خشــم 
ــود.  ــر ش ــوز فراگی ــه و خانمان س ــروژۀ غارتگران ــن پ ــه ای ــبت ب ــا نس توده ه
ــه ایــن فاجعــه حســاس شــوند.  می ترســند کــه مــردم بیشــتری نســبت ب
ــاروت خشــم مــردم در سراســر خوزســتان منفجــر  می ترســند کــه انبــار ب

ــه هــر ســو انتشــار دهــد. شــود و امــواج بی ثبــات کننــده اش را ب
در ایــن شــرایط، مرتجعــان فریبــکاری ماننــد ســادات ابراهیمــی نمایندۀ 
شوشــتر و ُگتَونــد کــه هنــگام اوج گیــری مخالفت هــا بــا نتایــج آبگیــری ســد 
در ســال 1391 می گفــت: »نادیــده گرفتــن مزایــای ایــن طــرح عظیــم ملــی 
مصــداق بی انصافــی اســت« رنــگ عــوض کرده انــد. او کــه قبــًا بــه خاطــر 
همدســتی بــا دولــت و ســپاه و حفــظ منافــع نظــام به مــردم اطمینــان خاطر 
ــوده کــه  ــن ب ــی همــواره ای مــی داد کــه »پیش بینــی کارشناســان بین الملل
معــدن نمــک موجــود در ســد ُگتَونــد مشــکل اساســی بــه وجــود نخواهــد 
آورد« و بــه دروغ ادعــا می کــرد کــه »ســد از نظــر کیفیــت آب در خوزســتان 
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تأثیــرات زیــادی داشــته و در شــرایط کنونــی وضعیــت کیفیــت آب در ســد 
ُگتَونــد بهتــر شــده اســت«، حــاال حــرف دیگــری می زنــد. حــاال کــه دیگــر 
ــه  ــی را ک ــد و مصائب ــوان الپوشــان کــردن رســوایی ســد ُگتَون هیچ کــس ت
بــرای مــردم منطقــه و محیط زیســت بــه بــار آورده نــدارد ســادات ابراهیمــی 
ــای  ــامی پااندازی ه ــورای اس ــس ش ــزاری مجل ــا خبرگ ــو ب ــت و گ در گف
خــود بــرای اجــرای ایــن پــروژه را چنیــن می پوشــاند: »متأســفانه از زمــان 
احــداث ســد ُگتَونــد نگرانــی و دغدغــه خــود را در زمینــه اجــرای ایــن ســد 
مطــرح و هشــدار دادیــم کــه نســبت بــه معــدن نزدیــک ایــن ســد احتیــاط 
ــۀ  ــاد فاجع ــه روشــن تر شــدن ابع ــا توجــه ب ــه شــود!« ب الزم در نظــر گرفت
ســد ُگتَونــد بایــد بیــش از این هــا انتظــار ایــن نــوع پرده پوشــی ها و »کــی 
ــتقیم و  ــان مس ــات و متصدی ــب مقام ــا را از جان ــود« گفتن ه ــی ب ــود ک ب

غیرمســتقیم ایــن پــروژه داشــته باشــیم.
ــی  ــات حکومت ــج، مقام ــای رای ــه فریبکاری ه ــر از این گون ــه غی ــا ب ام
همچنــان دنبــال طرح هــای ترمیمــی می گردنــد و بــرای ایــن کار نهادســازی 
ــوان »طــرح  ــه تحــت عن ــدی اســت ک ــه اش دســتگاه جدی ــد. نمون می کنن
ــا سلســله مراتب و اعتبــارات  ــد؛ ب ــد« علــم کرده ان عــاج بخشــی ســد ُگتَون
ــک  ــاد بوروکراتی ــر نه ــل ه ــاالً مث ــم احتم ــرح ه ــن ط ــکیات ای الزم. تش
دیگــر دکانــی می شــود بــرای حقــوق و مزایــای بیشــتر بــرای چنــد مقــام 
و کارشــناس دولتــی. در همیــن چارچــوب هاشــم بالــدی مدیــر کل نهــاد 
مدیریــت بحــران در اســتانداری خوزســتان از طــرح ســاخت حوضچه هــای 
تبخیــری بــه عنــوان »راه حــل« معضــل آب هــای شــور پشــت ســد ُگتَونــد 
صحبــت کــرده اســت. )گــزارش خبرگــزاری ایرنــاـ  12 خــرداد 1394( او در 
توجیــه ایــن طــرح گفتــه کــه »یــک راهــکار دیگــر، رهاســازی تدریجــی آب 
ــا آن مخالفــت  ــه مســئوالن اســتان ب ــود ک ــه پایین دســت کارون ب شــور ب
کردنــد. راهــکار دوم، انتقــال آب شــور بــه وســیلۀ لولــه بــه خلیــج فــارس 
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بــود کــه ایــن طــرح نیــز بــه علــت دوری مســیر و مشــکات زیســت محیطی 
قابــل اجــرا نیســت. طرحــی هــم بــرای فــروش آب شــور بــه پتروشــیمی ها 
ــن  ــه علــت مخالفــت پتروشــیمی ها منتفــی اســت. بدی مطــرح شــد کــه ب
ــری در  ــای تبخی ــه حوضچه ه ــور مخــزن ب ــال آب ش ــکار انتق ــب، راه ترتی
ــر  ــه نظ ــا ب ــر راهکاره ــر از دیگ ــر بهت ــه نظ ــد ب ــری س ــه 35 کیلومت فاصل
می رســد!« امــا ایــن قبیــل راهکارهــا بــا ایــن پیش فــرض مطــرح می شــود 
کــه ســد ُگتَونــد بایــد فعــال باقــی بمانــد و ایــن بــه معنــی خــارج نشــدن از 

دور باطلــی اســت کــه پــروژۀ ُگتَونــد بــه وجــود آورده اســت.8
در مقابــل، کارشناســان دوراندیشــی هــم هســتند کــه تنهــا راه 
برون رفــت از ایــن وضعیــت را تخریــب ســد ُگتَونــد می داننــد. آن هــا 
ــود  ــه ناب ــد طــی ده ســال منجــر ب ــد کــه وجــود ســد ُگتَون ــن باورن ــر ای ب
ــم خــوردن اکوسیســتم  ــر ه اقتصــاد کشــاورزی در اســتان خوزســتان و ب
خلیــج فــارس بــه ویــژه بخــش غربــی آن خواهــد شــد بــه ایــن معنــی کــه 
ــد رفــت و  ــزی از بیــن خواهن ــوری و گیاهــی آب بســیاری از گونه هــای جان
تنــوع زیســتی منطقــه آســیب زیــادی خواهــد دیــد. ایــن بحــث فقــط بــر 
ــت خوردۀ  ــده و شکس ــی نش ــت کارشناس ــای درس ــی پروژه ه ــج عمل نتای
گوناگــون در ایــران و مشــخصاً تجربــۀ منفــی ســد ُگتَونــد اســتوار نیســت؛ 
ــی  ــد سدســازی ها در ســطح جهان ــه فراین ــه ب ــاب نگاهــی نقادان بلکــه بازت
ــر محیط زیســت و اقتصــاد کشــاورزی و معیشــت توده هــای  ــش ب و تأثیرات
ــرای  ــن کارشناســان ب ــه برخــی از ای ــوی ک ــای آلترناتی ــردم اســت. راه ه م
حــل معضــل ذخیــرۀ آب و تنظیــم آبیــاری جلــو می گذارنــد عمدتــاً متکــی 
بــر شــیوه های دیریــن و مبتنــی بــر ویژگی هــای زیســت بومی ایــران 
اســت. بــرای مثــال، آنــان تأکیــد زیــادی بــر گنجایــش آبرفت هــا* دارنــد؛ 

*آبُرفت: بخشی از حوزۀ رودخانه ها که در آن مواد گوناگون از ذرات گل و الی گرفته تا شن و ماسه و 
سنگریزه و... رسوب کرده اند.
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ــدی  ــا ح ــد ت ــا می توان ــن آبرفت ه ــازی آب در ای ــه ذخیره س ــد ک معتقدن
ضــرر ناشــی از محــدود شــدن ســفره های آب زیرزمینــی را جبــران کنــد. 
ــزی  ــق مرک ــات( در مناط ــز )قن ــبکه های کاری ــای ش ــه احی ــد ک معتقدن
کشــور اگــر چــه پــروژه ای پــر هزینــه اســت امــا می توانــد  بــه جلوگیــری 
ــه احــداث ســدهای  ــاز ب ــد و نی ــن در دشــت ها کمــک کن از نشســت زمی
بــزرگ را نیــز کاهــش دهــد. بحثشــان ایــن اســت کــه هنــوز هــم می تــوان 
بــا تغذیــه مصنوعــی ســفره های آب زیرزمینــی در »مخروط هــای اَفَکنــه«* 
ــر اساســی  ــای کاریزهــا در حاشــیۀ بیابان هــا در وضــع موجــود تغیی و احی

ــه وجــود آورد.9 ب

دورنمای معضل ُگتَوند

امــا واقعیــت ایــن اســت کــه تحــت شــرایط حاکــم، گره هــای کــوری 
ــه در جریــان بحــث و جدل هــای بی انتهــای  ــد اساســاً ن نظیــر پــروژۀ ُگتَون
ــر رویدادهــا و تحــوالت »غیراقتصــادی« گشــوده  ــر اث کارشناســانه بلکــه ب
می شــود. گاه وقــوع یــک شــورش بــزرگ اعتراضــی از ســوی مــردم جــان 
ــف  ــاط ضع ــر نق ــر س ــران زده را ب ــی بح ــد رژیم ــیده می توان ــب رس ــه ل ب
ــان خــود را از  ــه گریب ــد ک ــن امی ــه ای ــه عقب نشــینی وادارد ب آشــکارش ب
ایــن یــا آن رســوایی بــزرگ خــاص کنــد. گاه بــه راه افتــادن جنگ هــای 
ــن  ــه مرتجعی ــدی را ب ــای جدی ــد اولویت ه ــه می توان ــذار در منطق تاثیرگ
ــا آن حــد کــه پروژه هــای در حــال اجــرای شــان  ــد ت حاکــم تحمیــل کن
ــاد  ــی ایج ــش اساس ــا چرخ ــا در آن ه ــد و ی ــل در آورن ــال تعطی ــه ح را ب
ــزان  ــت گذاران و برنامه ری ــر سیاس ــی اگ ــه حت ــت ک ــه اینجاس ــد. نکت کنن
ــر  ــای ویرانگ ــروژه ه ــۀ پ ــی از ادام ــواردی و مواقع ــرمایه داری در م نظام س

* مخروط افکنه: ته نشسِت بادبزنی شکلی که بر اثر کاهش سرعت جریان آب در نقطۀ رسیدن رودخانه از 
شیب تند به بسترهای کم شیب تشکیل می شود.
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ــا و فشــارهای گســترش ســود و انباشــت  ــم نیازه ــاز ه ــب بنشــینند ب عق
ــا  ــان پروژه ه ــرای هم ــه اج ــم ب ــاره حک ــت، دوب ــگ رقاب ــودآور و جن س
ــا طرح هــای مخــرب جدیــدی را جایگزیــن آن هــا می کنــد.*  می دهــد و ی
ــه رفرم هایــی کــه یــک نظــام ویرانگــر در  پروژه هــای ویرانگــرش انجــام  ب

ــت.  ــد دل بس ــد نبای می ده
ــراض  ــت و اعت ــد، مقاوم ــۀ ُگتَون ــردن فاجع ــذار ک ــود واگ ــال خ ــه ح ب
نکــردن در برابــر ایــن پــروژۀ جنایت کارانــه، و نشــانه نگرفتــن سرچشــمه و 
مســبب اصلــی ایــن بدبختی هــا یعنــی نظــام اقتصــادی ـ اجتماعــی حاکــم 
و دولــت طبقاتــی ســتمگری کــه حافــظ و نماینــدۀ ایــن نظــام اســت، فقــط 
ــود.  ــمار می ش ــای بی ش ــج توده ه ــدن درد و رن ــی ش ــث طوالن ــط باع و فق
ــزرگ را هــم  ــه ایــن رســوایی ب حتــی اگــر زمانــی مجبــور شــوند ســر و ت
بیاورنــد، پیــش از آن زندگــی هــزاران نفــر باواســطه بــه تباهــی کشــیده 
شــده، هــزاران هــزار نفــر دیگــر نیــز بــه شــکل های مختلــف صدمــه دیــده 
و منابــع طبیعــی و ثروت هــای اجتماعــی بزرگــی از دســت رفتــه اســت. در 
ایــن حالــت، فراینــد خاصــی مــردم از مصائــب و ترمیــم زخم هــای جامعــه 
ــۀ  ــا شــاهد ادام ــرای اینکــه جامعــۀ م ــود. ب ــر خواهــد ب بطئــی و دردناک ت
ــد در گام اول  ــد بای ــوایی ها نباش ــع و رس ــرار فجای ــا و تک ــن تبهکاری ه ای
طبقــۀ حاکــم را از قــدرت بــه زیــر کشــید و ایــن دســتگاه بوروکراتیــک ـ 

نیروگاه مرگبار هسته ای فوکوشیما،  بازگشایی  بر  به تصمیم اخیر دولت ژاپن مبنی  *مثا رجوع کنید 
انسانی و زیست محیطی نظیر آنچه  از وقوع مجدد فاجعۀ  نارضایتی و وحشت عمومی  علیرغم خشم و 
در سال 2011 اتفاق افتاد. منطق نظام سرمایه داری امپریالیستی در ژاپن این است که این کار سودآور 
است و اگر انجامش ندهیم از نظر اقتصادی ضعیف می شویم. مثال دیگر، پروژۀ آلترناتیوی است که برخی 
کشورها و بنگاه های امپریالیستی به جای استفاده از سوخت های فسیلی جلو گذاشته اند. تولید »سوخت 
بیو« با استفاده از روغن های گیاهی عما اراضی گسترده ای را به محل کشت یکی دو محصول معین و 
سودآور برای شرکت های امپریالیستی فعال در این صنعت تبدیل  کرده، به تولیدات کشاورزی مورد نیاز 
توده ها ضربه زده، به غصب زمین های دهقانان کشورهای جنوب انجامیده و باعث تشدید فقر و فاکت 

آنان شده است.
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نظامــی کــه بــر محــور ســرمایه و ســود می چرخــد را ســرنگون کــرد. از هــم 
امــروز، بــه عنــوان بخشــی از فراینــد ســازماندهی یــک انقــاب اجتماعــی و 
ســاختن جامعــه ای نویــن بایــد درک روشــنی از اهــداف و جهت گیری هــای 
الگــوی توســعۀ سوسیالیســتی پیــش گذاشــت. بــرای تحقــق ایــن دورنمــا، 
ــۀ ســرمایه داری    کــه ســلطه، تجــاوز  ــوژی و رویکــرد تنگ نظران ــد ایدئول بای
و دســت اندازی های تخریبــی جامعــه بشــری بــه طبیعــت را موجــه 
ــد، عمیقــا نقــد و رد کــرد.  در نظــر گرفتــن عوامــل زیســت محیطی  می دان
ــزار  ــورد اب ــث در م ــق و بح ــی، و تحقی ــادی و عمران ــای اقتص در پروژه ه
ــوده  ــیدن از آل ــت کش ــاک و دس ــای پ ــتفاده از انرژی ه ــای اس و روش ه
جامعــۀ  برنامه ریزی هــای  در  پراگماتیســتی  و  ســازی های ســودجویانه 

ــر تبدیــل می شــود. ــِد تخطــی ناپذی ــه یــک بای ــی فــردا ب انقاب

منابع
1 مثـًا عیسـی کانتـری وزیر اسـبق کشـاورزی علـت مخالفت وزارت نیرو در سـال 
1377 بـا مـکان تعیین شـده در سـال 1350 را یـک مسـئلۀ ایدئولوژیـک می دانـد. 
او می گویـد: »وزارت نیـرو آمـد و بـه همـراه پیمانـکار )قـرارگاه خاتم االنبیـاء سـپاه 
پایین تـر  کیلومتـر  نیـم  و   14 را  سـد  خائـن  آمریکایی هـای  گفتنـد  پاسـداران( 
نیامده انـد کـه مخـزن سـد از 2/2 میلیـارد 4/7 میلیـارد شـود.« )روزنامـه جهـان 

اقتصـاد ـ 22 خـرداد 94(

2 قـرارگاه خاتم االنبیـاء در آذر مـاه 1368 بـا فرمـان خامنـه ای ایجـاد شـد تـا اهرم 
مؤثـری بـرای کنتـرل بخش هـای اسـتراتژیک و زیرسـاختی اقتصـاد کشـور و تأمین 
سـودهای کان در اختیـار نهاد سـپاه پاسـداران قرار گیرد. سـه سـال بعـد )1371( 
شـرکت مهندسـی سپاسـد بـه عنـوان بخـش تبعی قـرارگاه بـرای فعالیت در رشـتۀ 

سدسـازی تأسـیس شد.   

3 شـرکت مهندسـین مشـاور مهـاب قـدس در سـال 1362 تأسـیس شـد کـه یـک 
شـرکت نیمه دولتـی محسـوب می شـود و در ارتباط بـا وزارت نیرو در بخش توسـعۀ 
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منابـع آب، طراحـی و احـداث سـد و سـاخت نیـروگاه فعالیـت می کند. بـرای اینکه 
بـه دامنـۀ کار و جایـگاه این شـرکت در سـاختار اقتصـادی و برنامه ریزی کشـور پی 
ببریـد کافـی اسـت بدانیـد که مهـاب قدس در سـاخت یک نیـروگاه اتمـی در ایران 
سـهیم بـوده و از سـال 2010 در فهرسـت شـرکت های تحریـم شـده توسـط وزارت 

خزانـه داری آمریـکا قرار گرفته اسـت.

4 بـه گفتـه نیـک آهنـگ کوثـر )روزنامه نـگار، دانش آموختۀ رشـتۀ زمین شناسـی و 
یکـی از کسـانی کـه در آن روزهـا ابـراز نگرانـی می کـرد( در آذر مـاه 1380 مدیران 
وزارت نیـرو از او دعـوت کردنـد کـه بـا هلیکوپتر بـه بازدید منطقۀ احداث سـد برود 
تـا بـا دیـدن عظمـت کار نظـرش عـوض شـود. پاسـخش بـه آن مدیـران بـه اندازۀ 
کافـی گویـا بـود: »یکی از همکاسـی های سـابقم بـه نـام گیاهچی در سـال 1371 

قربانـی یکـی از هلیکوپترهـای آن مجموعـه شـد. مـن چنین خیالـی ندارم!«

 1388 مهـر   21 بـرق  و  آب  صنایـع  مهندسـی  خدمـات  اطاع رسـانی  پایـگاه   5
)1390 تیـر  در  )بازبینی شـده 

6 خبر آناین 15 خرداد 90

اسـتان  وقـت سـازمان حفاظـت محیط زیسـت  مدیـرکل  تـورج همتـی  بعدهـا   7
خوزسـتان اذعـان کـرد کـه در مقطـع آبگیـری سـد ُگتَونـد صحبـت در خصـوص 
وضعیـت ایـن سـد برای تمام مسـئوالن اسـتانی ممنوع شـده بـود. )روزنامـه ایرانـ  
16 اسـفند 1393( سیاسـت سـکوت تحمیلی در مورد رسـوایی ُگتَوند به شـکل های 
مختلـف ادامـه پیدا کـرد. روز 13 بهمن 1393 خبرگزاری ایرنا در خوزسـتان از قول 
قاضـی سـراج  رئیـس سـازمان بازرسـی کل کشـور )کسـی کـه مسـئولیت برگزاری 
دادگاه مشـهور بـه اختـاس 3 هـزار میلیـارد تومانـی را بـه عهـده داشـت و خیلـی 
راحـت بـرای متهـم ردیـف اول آن پرونـده حکـم »مفسـد فـی االرض« صـادر کرد( 
نوشـت: »گزارش هـای ایـن سـازمان در خصـوص پرونـده سـد ُگتَوند محرمانه اسـت 

و تـا زمـان رسـیدگی نمی تـوان جزئیـات آن را فـاش کـرد.«

8 گفتنـی اسـت کـه بی بی سـی فارسـی نیـز در مـورد معضـل سـد ُگتَونـد ذهـن 
مخاطبانـش را بـا همیـن منطـق سـود و زیـان سـرمایه دارانه پـر می کنـد و از زبان 
ناصـر کرمـی اسـتاد دانشـگاه برگـِن نروژ به مـا می گوید کـه »البته شـاید هم حذف 
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و برچیـدن سـد ُگتَونـد تنهـا گزینـه ممکـن نباشـد. شـاید گـروه جدیـد بتواننـد به 
گزینـه اقتصادی تـری برسـند.« )21 مـرداد 1394(

9 این هـا ایده هـا و طرح هایـی اسـت کـه می تـوان در یـک نظـام نویـن و متفـاوت 
از قیـد و بنـد اهـداف سـرمایه داری و سـودجویی و هـرج و مـرج،  هنـگام  رهـا 
برنامه ریزی هـای عمرانـی و اقتصـادی، مـد نظـر قـرار داد و جوانـب کاربـردی مثبت 
آن هـا را بـا توجـه به خصلـت و اهداف اقتصـاد کشـاورزی و نیازهای اساسـی جامعه 
)بـه ویـژه در زمینـۀ ذخیـره و مصـرف آب( در پروژه هـای منطقه ای و یـا ملی دوران 
سـاختمان سوسیالیسـم ادغـام کـرد. درسـت همـان طـور، کـه تحقیـق، طراحـی و 
اجـرای تطبیقـی پروژه هـای آلترناتیـو )تأمیـن انـرژی پـاک( از بـاد و خورشـید نیـز 
می توانـد بـا توجـه بـه ویژگی هـای زیسـت بوم ایـران در  دسـتور کار جامعـۀ نویـن 

بگیرد. قـرار 
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ضمیمه

پشت سدهای بزرگ
ــده  ــزی نامی ــوزۀ آبخی ــه ح ــی ک ــتم طبیع ــک سیس ــن و آب در ی زمی
ــا  ــد ی ــک باش ــره ای کوچ ــواه قط ــد. آب، خ ــد دارن ــم پیون ــا ه ــود ب می ش
رودخانــه ای خروشــان، بــر زمیــن اثــر می گــذارد و رســوب ها و مــواد حــل 
ــا و  ــا و دریاه ــه دریاچه ه ــر ب ــزرگ ت ــترهای ب ــه بس ــود ب ــا خ ــده را ب ش
ــی را  ــوی زمین ــگ و ب ــود رن ــۀ خ ــه نوب ــا ب ــاند. روده ــا می کش اقیانوس ه
ــا  ــان رودخانه ه ــدازه و جری ــکل و ان ــت. ش ــتر آن هاس ــه بس ــد ک می گیرن
ــوع ســنگ و خــاک، شــکل و شــیب زمیــن و میــزان پوشــش گیاهــی  را ن
محیــط رقــم می زنــد. وقتــی کــه ســد رشــته هــای پیونــد میــان زمیــن و 
ــدۀ  ــم تنی ــتی در ه ــوع زیس ــزی و تن ــوزۀ آبخی ــلد، ح ــه را می گس رودخان
آن را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد. دســت انــدازی و آســیب رســانی ســدها 
بــه حریــم رودخانه هــا تاثیــرات فــوری و درازمــدت مهمــی دارد چــرا کــه 
ــخصات و  ــردش آب )در مش ــت و گ ــتم حرک ــی در سیس ــرات عظیم تغیی

ــد.  ــاد می کن ــره ارض( ایج ــطح ک ــع آب در س ــوۀ توزی نح
در حــال حاضــر حــدود 40 هــزار ســد بــر ســر راه رودخانــه هــای دنیــا 
ــده  ــاخته ش ــته س ــال گذش ــی 50 س ــان ط ــب ش ــه اغل ــد ک ــرار گرفته ان ق
ــد و  ــوض کرده ان ــا ع ــا را کام ــت روده ــتم حرک ــدها سیس ــن س ــد. ای ان
ایــن مســئله، اثــرات زیســت محیطــی جــدی در پــی داشــته اســت. تعــادل 
اکوسیســتم موجــود کــه طــی هــزاران ســال شــکل گرفتــه بــه هــم خــورده 
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اســت. طــی چنــد ســال گذشــته، ایــن اثــرات منفــی چنــان آشــکار شــده که 
ــزرگ دســت کشــیده اند  ــی از احــداث ســدهای ب ــه کل بســیاری کشــورها ب

و حــاال مجبورنــد بــرای رفــع مشــکاتی کــه بــه بــار آمــده هزینــه کننــد.

فرسایش خاک

یکــی از نخســتین مشــکاتی کــه ســدها بــه وجــود آورده انــد فرســایش 
خــاک اســت. رســوباتی کــه بــه طــور طبیعــی در بســتر رودخانه هــا انباشــت 
می شــود بــر اثــر احــداث ســد در بخــش باالدســت باقــی می ماننــد و بقیــه 
ــن  ــرای تامی ــت ب ــن دس ــود. آب در پایی ــروم می ش ــا مح ــه از آن ه رودخان
ــایش  ــث فرس ــدازد و باع ــگ می ان ــیه ها چن ــا و حاش ــه مجراه ــوبات ب رس
ــۀ مهــم از معضــل فرســایش خــاک در اراضــی  خــاک می شــود. یــک نمون

زیــر ســد آســوان مصــر اتفــاق افتــاده اســت.
رویکــرد در برابــر مســئلۀ ســیل چــه بایــد باشــد؟ در تجربــۀ ســاختمان 
ــوض  ــم و ع ــدهای عظی ــداث س ــاهد اح ــتم ش ــرن بیس ــم در ق سوسیالیس
ــتایی  ــزار روس ــزاران ه ــت ه ــاد امنی ــرای ایج ــا ب ــت رودخانه ه ــردن جه ک
ــرای  ــود را ب ــای خ ــان ه ــدت زی ــت در درازم ــن سیاس ــا همی ــم. ام بودی
اکوسیســتم رودخانــه  و مســیل ها بــه بــار آورد. رویکــرد صحیــح بایــد بتواند 
ــی کــه جــان و معیشــت توده هــا را  ــوری و بالفعل ضمــن مهــار خطــرات ف
تهدیــد می کنــد مســائل زیســت محیطــی را نیــز بــه درســتی پاســخ دهــد. 
بــه نظــر می رســد کــه در مــوارد معیــن، راه حــل نــه احــداث ســد و تغییــر 

ــد.  ــردم باش ــی م ــکان زندگ ــی م ــه جا به جای ــه، بلک مســیر رودخان

نابودی گونه ها

ــر  ــت. خط ــیاب ها اس ــری از س ــد جلوگی ــداث س ــل اح ــی از عل یک
ــا  ــه در آبادی ه ــی ک ــوده های ــان ت ــع اقتصــادی و ســرپناه و ج ســیل مناب
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ــد  ــد را تهدی ــکنی گزیده ان ــیاب ها س ــیر س ــک در مس ــهرهای کوچ و ش
ــه دنبــال روش هــا و وســائلی  ــه همیــن علــت، بشــر همیشــه ب می کنــد. ب
بــرای کاهــش ایــن خطــر و یــا بــه طــور کلــی خاصــی از آن بــوده اســت. 
در عیــن حــال، اکوسیســتم هایــی کــه ســیاب ها را تجربــه می کننــد بــه 
ــف  ــی در مراحــل مختل ــای حیوان ــد. بســیاری از گونه ه ــه ان ــو گرفت آن خ
چرخــۀ حیــات بــرای مثــال تولیدمثــل و تخم گــذاری بــه ســیاب ها 
ــا  ــد و تاالب ه ــواد مغذی ان ــل م ــاالنه حام ــای س ــیاب ه ــد. س ــته ان وابس
را ترمیــم می کننــد. در همیــن زمینــه می توانیــم بــه تاثیــر منفــی ســدها 
ــۀ   ــت و تغذی ــن معیش ــای کار و تامی ــی از عرصه ه ــه یک ــری ک ــر ماهیگی ب
مــردم اســت اشــاره کنیــم. اکثــر ســدهای عظیمــی کــه احــداث شــده فاقــد 
ــزی  ــای آب ــا و گونه ه ــرای ماهی ه ــی ب ــب گذرگاه ــای مناس ــتم ه سیس
دیگــر هســتند؛ نتیجتــا در چرخــۀ حیــات آن هــا اخــال ایجــاد می کننــد 

ــوند. ــان می ش ــث نابودی ش ــی باع ــا حت ی

شیوع بیماری ها

ــان آب،  ــودن جری ــد ب ــت راک ــه عل مخــزن ســدها در مناطــق حــاره ب
ــم  ــیاه فراه ــس س ــزون و مگ ــه، حل ــرورش پش ــرای پ ــاعدی ب ــای مس فض
ــه ای  ــزون و کــوری رودخان ــا و تــب حل می کنــد کــه ناقــل بیمــاری ماالری

هســتند.

تاثیرگذاری بر سرعت گردش کره زمین

تحقیقــات ژئوفیزیــک دانــان ناســا نشــان می دهــد کــه ســدهای بــزرگ 
بــه علــت انتقــال وزن آب هــا از دریاهــا بــه مخــازن خــود باعــث تغییراتــی 
ــدی  ــه ح ــده ب ــداث ش ــدهای اح ــداد س ــوند. تع ــن می ش ــردش زمی در گ
رســیده کــه در مقایســه بــا محاســبات صــورت گرفتــه در دهــۀ 1950 بــر 
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ســرعت روزانــۀ گــردش زمیــن افــزوده شــده اســت. بــه گفتــۀ دانشــمندان 
ــر  ــت بشــر ب ــری فعالی ــدازه گی ــل ان ــر قاب ــورد از تاثی ــن م ــن اولی ــا ای ناس
حرکــت زمیــن اســت. تاثیــری کــه می توانــد نتایــج ناشــناخته و غیــر قابــل 

ــته باشــد. ــی داش ــی در پ پیش بین

اهداف سودجویانه و رویکرد کورکورانه 

ــر  ــال اخی ــی 50 س ــا ط ــار دنی ــه و کن ــد در گوش ــزاران س ــداث ه اح
ربــط مســتقیم دارد بــه مداخلــه و نفــوذ ســرمایه هــای امپریالیســتی بعــد 
ــل  ــق تحمی ــه از طری ــوذی ک ــه و نف ــی دوم. مداخل از خاتمــۀ جنــگ جهان
ــرمایه داری  ــی س ــام جهان ــذاران نظ ــعه توســط سیاســت گ ــای توس الگوه
)نهادهــای نظیــر بانــک جهانــی و صنــدوق بیــن المللــی پــول( بــه پیــش 
رفــت. پیشــبرد ایــن الگوهــا نیازمنــد توســعۀ زیرســاخت هــا، فراهــم کــردن 
ــات تولیــدات صنعتــی و اســتخراج  ــرژی و دیگــر ملزوم ــع گســترده ان مناب
همــه جانبــۀ مــواد خــام بــود تــا ســرمایه ها بتواننــد وســیع تــر، ســریع تــر و 
آســان تــر بــه حرکــت در آینــد و نیــروی کار را اســتثمار و ســودهای عظیــم 
انباشــت کننــد. در عیــن حــال، توســعۀ زیرســاخت ها از جملــه احــداث ســد 
ــز  ــود؛ و نی ــی ب ــتی متک ــای امپریالیس ــک ه ــرمایه گذاری، وام و کم ــه س ب
بــه فــن آوری و دانــش فنــی و مشــاورۀ آن هــا. بنابرایــن طراحــی و اجــرای 
پــروژه هــای عمرانــی نظیــر احــداث ســد، خــود وســیله ای بــود بــرای نفــوذ 
ــن  ــای وابســتگی اقتصــادی و سیاســی ای ــردن بنده ــم ک ــلطه و محک و س
ــی. بنگاه هــای امپریالیســتی هــم تجهیــزات  ــه قطب هــای جهان کشــورها ب
ــد و  ــاری می فروختن ــای انحص ــه قیمت ه ــود را ب ــی خ ــای فن و مهارت ه
ــد. ــر گــردن ایــن کشــورها محکــم می کردن هــم حلقه هــای وابســتگی را ب

در اقتصــاد ســرمایه داری، دقیق تریــن و علمی تریــن برنامه ریزی هــا 
ــه  ــش ب ــیخته و گرای ــت لجام گس ــد، رقاب ــی تولی ــق آنارش ــع منط ــم تاب ه
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ــگ  ــد از جن ــعۀ بع ــای توس ــریع تر اســت. الگوه ــود بیشــتر و س کســب س
ــراء  ــه اج ــی ب ــن فضای ــز در چنی ــف نی ــورهای مختل ــی دوم در کش جهان
گذاشــته شــدند. ناموزونــی و معــوج شــدن اقتصادهــا نتیجــۀ ناگزیــر ایــن 
ــه  ــرفته، ب ــن آوری پیش ــری ف ــه کار گی ــا ب ــع ب ــی صنای ــود. برخ ــد ب فراین
ــی  ــک و منطق ــاط ارگانی ــدون ارتب ــزا و ب ــا مج ــره ای و اساس ــکل جزی ش
ــک  ــط و کوچ ــای متوس ــیاری از بخش ه ــا بس ــاورزی و ب ــاد کش ــا اقتص ب
ــی از آن را  ــش مهم ــه بخ ــع ک ــوع صنای ــن ن ــد. ای ــه کار افتادن ــی ب صنعت
صنایــع اســتخراجی و تولیــد مــواد اولیــه تشــکیل مــی داد اساســا رویکــرد 
صادراتــی داشــتند و بــرای پاســخگویی بــه نیــاز اقتصادهــای امپریالیســتی 
ــورهای  ــق و کش ــد. در مناط ــه بودن ــازمان یافت ــی س ــای بین الملل و بازاره
معیــن، کشــاورزی تجــاری تشــویق شــد و واحدهــای بــزرگ بــرای تولیــد 
ــاد.  ــه راه افت ــی( ب ــری صادرات ــا هــدف گی کاالهــای کشــاورزی )معمــوال ب
ــرق در  ــع آب و ب ــه مناب ــن مجموعــۀ نیازمنــد دسترســی ب پیشــبرد ای
حجــم عظیــم و بــه شــکل ادامــه دار بــود. بــرای تامیــن ایــن منابــع، ســرمایه 
ــرات  ــۀ تاثی ــه دغدغ ــی آن ک ــرد ب ــت اندازی می ک ــت دس ــه طبیع ــد ب بای
ایــن کار بــر حــال و آینــدۀ توده هــا را داشــته باشــد. ســرمایه بایــد شــیرۀ 
ــط  ــر محی ــن کار ب ــب ای ــر عواق ــه فک ــه ب ــی آنک ــد ب ــت را می مکی طبیع

ــوع بشــر باشــد. زیســت و آینــده کــره ارض و ن


