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  16/3/1396: تاریخ پذیرش       20/11/1395 :تاریخ دریافت

                                                
-  براي "سوگند"بومی به نام   زیست–اي اجتماعی  ، در بند اول سروده)1349مهر ماه ( سال قبل 47مؤلف در 

نشان دادن وضعیت بحرانی ناملموس و مستور اجتماعی نیم قرن قبل، از بحرانی آشکارتر شروع کرده بود که در   
 در نزد هنرمندان و "کریستیان بوبن" و از طریق تیز کردنِ حواس به قول آن زمان نویسنده، خود به شکل مستقیم

فهم شهودي به تدریج با کار این . به آن راه بافته بود! ها  ، به قول پست مدرن    "تجربه زیسته "شاعران و به یاريِ     
 و به تدریج به فهمی ید گرد تعمیق،از ایران - "راور خهشت نمونماما " -اي کوچک  ناحیه در )نامه کمره (نامه کمره

مرتضی [ . آن که شنیده نشد هایش بازتاب یافت، اما شگفت  و در نوشته مبدل گردیده استبراي وياي  ملی و منطقه
البتـه ایـن تـصور بحـران آب در دیگـر      ]. 55 و 54، صـص  1357، تهران، آبان ماه   هاي خنده دشوار    در فصل . فرهادي
 بی آرایش وزنی و در اصطالح شـعر  –اي  اهده است و از آن جمله در سروده مؤلف نیز قابل مش     شده هاي چاپ   سروده
آبـی و همچنـین غـم و مـصیبت را بـه        که خود عنوان نیز تشنگی و گرمـا و بـی  "سفر در ظهر عاشورا" به نام -سپید  

  : کند خواننده القاء می
ها به وحشت  حلزون/ ز آن نوشید    با مشتی آب که بزي ا     : آنقدر که / اي رسیدم، فقیر، فقیر       نیمروز به چشمه  «

اش را  و مرغ سقایی، به دلـسوزي، آب انباشـته  / و ماهیان ریز تکیده به استغاثه  / خشکسالی خواهد شد    : که
 .].1349 مرداد ماه 19 (974، ش مجله فردوسی، »سفر در ظهر عاشورا«. مرتضی فرهادي[» ...خالی کرد

- ِکینکِل مکِل مگی  م)makelmakelmakinegi( سنگین، غریب از مؤلف که در صفحات بعد ، اصطالحی
 .به دلیل وضع و تعریف آن خواهیم پرداخت

 farhadi_kaveh2002@yahoo.com             .شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی استاد مردم *



  چکیده
 از اقتصاد ی و مزمني خطرناك و موذاری بسرگونهی ز،ینگیآزار مکل مک

 چند يها  آبری ذخاینیگزیجا رقابلی غهانیبادآورده است که از چپاول سال
 زانی ما در درازمدت فراتر از منی و سرزمعتی طببخش ی ساله و زندگونیلیم

 يرآمدها چپاول دنیا. دیآ ی در هر منطقه به وجود مانهی سالیبا زندگ
 ي آزار هلندي که همچون درآمدهاکند ی مدی را توليا مدت و آب آورده کوتاه

 ي و نه استخراج همچون آزار هلنددی فراتر از توليادرعیو هرگونه درآمد غ
 فی و تضعی ملي و روستاها و کشاورزعی صناي و نابودفیسبب تضع) ینفت(

 عتی طبينابود و فرهنگ کار در درازمدت و يدی فرهنگ توللیو تحل
 يها  و تداوم آن از بحران آب و اقتصاد شروع و به بحران شدهنیسرزم

 و مهاجرت و زی و جنگ و ستی و فرهنگیاسی و سي و اقتصادیاجتماع
  .گردد ی گوناگون ختم ميها ینابسامان

 و ذات تمدن کاریزي با صلح و "کاریز"نباید فراموش کرد که 
 و چاه عمیق و نیمه عمیق با دوستی و همکاري رفاقت عجین است انسان

  .فردگرایی و رقابت خشونت
 نفت و تر از مراتب حیاتی  بهيری از ذخاهیرو ی استفاده بي آزار به معنانیا

است که اي  گونه پیامدهاي این بیماري به. است "نشی آفرهیبن ما" درستی به
  نظیر قراري و کشورهارانی پایدار اه و توسعی منافع مليدر راستاتنها  نه

کره  ه همي برايآور  عذابوحشتناك و يامدهای پ، بلکه در درازمدتندارد
 خیرخواهانه و ه و منطقه روابط دوستاننیسرزم نی و موجودات ایهستخاکی 

 بررسی درخور مردم ما با یکدیگر و با کشورهاي همسایه دارد، که هیاریگران
  .استو اعتناي بسیار 

مکِل مکِل مکینگی، چاه عمیق و نیمه عمیق، اقتصاد : هاي کلیدي واژه
 کاریز  ، قنات،آب آورده، آزار هلندي باد آورده، اقتصاد



   
  
  
  

 3    ...  "مکِل مکِل مکینگی"آزار 

 کینگی زیرگونه   آزار مکِل مو از انواع مـستورتر آن     "اقتصاد بادآورده "اي از     کِل م 
اسـتیون و مـایکوم   (» تر از نامرئی نیـست  هیچ چیز سرکوب کننده«: است و از آنجا که 

العاده کشنده و خطرنـاکی   این آزار، بیماريِ فوق). 1977 )1(جو بیل، ) (296: 1372مایلر،  
قدرت جدیـد در  «: "میشل فوکو"هوده نیست که به گفته        بی.  ما بوده است   هبراي جامع 

 –و بـه همـین دلیـل قـدرت سـوداگري       )2(».المقدور دیده نـشود  پی آن است که حتی    
 هم ابزارهـا و هـم  رابطـه     که کوشد   می ،سازي خود   الملل، افزون بر پنهان     استعماري بین 

 دانـش و    ،پس با هـشیاري   . ندک  المقدور پنهان نگاه داشته و انکار         خود با آنها را نیز حتی     
هاي حساس و نه لزوماً پیچیده را نیز از دسـترس کـشورهاي             پیامدهاي برخی تکنولوژي  

 یکی از راههاي آن، استفاده از کـسوت فلـسفه و هنـر و      که دارد  می زیرسلطه پنهان نگاه  
بـا   "رنـه گنـون   "حتی دین و عرفان و به قـول         و  آوري     آشکار و تابانِ فن    ه و نیم  1علم
هاي سفـسطه در فلـسفه و    که قدما از آن با نام) 241: 1365گنون، (! ویر در زبان است  تز

اسـتفاده   ("زود اسـتفاده  "مغلطه در علم و تشبه و تصرف و تقلـب در دیـن و هنـر و                  
 هـالیوود  .انـد  یـاد کـرده  ) تکنولوژي(سوء استفاده از ابزار و صناعت و ) تأمل و تفکر    بی

یرونی به کمک تخیل و عواطـف ابزارهـاي تأثیرگـذار بـر              بارز تحریف واقعیت ب    هنمون
ـ   )3(.هاي درونی در قالب هنر است       واقعیت  آن در تفاسـیر و  ه در دین مسیحیت نیز نمون

شـارل ژیـد، شـارل     (هاي کسانی همچون جـان یورینـگ و ریچـارد کوبـدن               نامگذاري
  .باشد  قابل مشاهده می2)250-249: 2، ج 1372زیست، 

                                                
1. Jo Beall 

- 296، نشر ثالث و منابع آن، ص 1388، تهران، شناسی یاریگري مقدمه انسان: نک به.  
- واي ! هاي کالن گفت هنگامی که بشود به نام واقعیت عینی و علم اقتصاد و علم سیاست، در روز روشن دروغ

در ایـن  . کاران هنر در لواي هفتادودو رنگی هنر هفتم هـالیوودي  هاي شبه فیلسوفان و بدل  در سفسطه و تفلسف   
، نـشر  1385ه نرجس خاتون براهوئی، تهران، ، ترجمعصر سی ان ان و هالیوود     . محمدمهدي سِمتی : باره نک به  

 . نی



ـ       و اقتـصاد سیاسـی و   " اسـتعماري –سـوداگري  "درت نظـام    اما به جز مسئله ق
هاي اقتصادي آن براي کشورهاي توسعه نیافته و بـه ویـژه کـشورهاي خـاص،           سیاست

اصوالً نفس علوم اجتماعی غرب و حتی علوم دقیقه و       ) داراي شرایط ویژه به هر دلیل     (
ـ      النفسه و خودبه    هاي برخاسته از آن نیز فی       تکنولوژي ل غیرسیاسـی هـم،     خود و به دالی

بخـش    براي جوامع شرقی و توسعه نیافتـه زیـان     -هایی    "گاه" و   "جا" در   –تواند    می
بـراي مثـال توقـع    . باشد  واقع شود، که کمترین آن مسئله جغرافیا و اقلیم جغرافیایی می          

جایی است اگر انتظار داشته باشیم که تجربیات تاریخی و دانش صریح و ضـمنی و          به  نا
ي مربوط به آب در ایران و هلند شبیه به هم بوده و قابل استفاده و سرمشق ها تکنولوژي

 آب و  این مـسئله در علـم اقتـصاد، اقتـصاد کـشاورزي و اقتـصاد              ! براي یکدیگر باشند  
هاي استفاده از تکنولوژي در بسترهاي چنین کشورهایی حتی ممکن اسـت گـول                شیوه

اي تـاریخی و در عـین         ین نوشته، نمونه  حوادث و پیامدهاي مطرح در ا     . زننده نیز باشد  
آوري به شـکل کورکورانـه و بـدون         بار از بکارگیري فن     حال بسیار وحشتناك و تأسف    

  .در کشورهایی نظیر ما است) "شگرد شوم"(توجه به زادگاه آن 
 بزرگترین اقتـصاددانِ جهـان هـم کـه          )1()1946-1883(،  "جان مینارد کینز  "اگر  

هـاي جهـانی اول و    ظریاتش که برخاسته از تجربیات جنـگ     باشد، ممکن است اعمالِ ن    
 اقتصادي بسیار خـاص     – موج اول در شرایط اجتماعی        شده دوم در کشورهاي صنعتی   

انـداز و مـصرف و اشـتغال در       اجتماعی و فرهنگی شکل گرفته است، مثالً درباره پـس         
. ر شوداقتصاد یک کشور جهان سومی تک محصولیِ استخراجیِ خام فروش، مصیبت با   

دربـاره آثـار او بایـد در    «: لـوئی بـدن دربـاره نظـرات وي معتقـد اسـت        همچنان که   
نظریـه کینـز    . زیست داوري کـرد     چارچوب مقتضیات زمانی و مکانی که در آن می        

                                                
-  "جان مینارد کینز") John Maynard Kayens (     اقتصاددان مشهور انگلیـسی کـه نظریـاتش موافقـان و

انداز، مصرف و امکان حصول تعادل  مخالفان بسیار دارد که مسئله مورد توجه ما در برخی عقاید وي درباره پس  
  .ل مکفی و غیره استاقتصادي در عین عدم اشتغا



   
  
  
  

 5    ...  "مکِل مکِل مکینگی"آزار 

هاي قبل از جنگ جهـانی دوم         تحلیل جالبی از مشکالت اقتصادي انگلستان در سال       
   ).253: 1343لوئی بدن، (» .است

تر اقتصاد غربی مثالً آدام اسمیت        رهاي توسعه نیافته شاید نظریات کهن     براي کشو 
انداز به مراتب مفیدتر از کینز باشد و یـا نظریـات اقتـصادي تولـستوي و           در مسئله پس  

 گاندي براي توسـعه بـه مراتـب بـراي فرهنـگ مـشارکتی شـرقی و آسـیایی و              ماهاتما
ي شـدیداً فردگرایانــه نظــام  ا تــر از نظریـات توســعه  بخــش کـشورهاي اســالمی نجـات  

هـاي   المثـل  رسد که ضـرب  تر آن که حتی به نظر می       عجیب. استعماري باشد -سوداگري
: گویـد   مـی )1(والتـر اونـگ  . نیز این گونه نجـات بخـش باشـند    !  ایرانی هاقتصادي عامیان 

اندیشیدن و تدبر درباره یک موضوع نسبتاً پیچیده، بدون کمک ایـن امثـال و حکـم و                  «
ها هـستند کـه اجـزاي سـازنده بافـت تفکـر و            شود، زیرا همین    ت ممکن نمی  اصطالحا

هـاي   به قول پستمن یکی از ویژگی). 90: 1394نیل پستمن، (» .دهند  اندیشه را شکل می   
 این است کـه سـه   – بنا به گفته اولین کتاب پادشاهان  –سلیمان حکیم   «منحصر به فرد    

 ایـن   "نیـل پـستمن   "بـه نظـر     ). 92نبع،  همان م (» شناخته است   المثل را می    هزار ضرب 
باشند و به نظـر مؤلـف نظریـات فـشرده         ها نظریات آدمیان پیش از خط می        المثل  ضرب

هاي اقتصادي آنان در طـول        المثل و داستانک     شفاهی اقتصادي یک ملت در ضرب      هشد
 –انـداز و مـصرف        درباره پس  "کینز"تواند به مراتب از نظریات        تاریخ تولید خود، می   

  (*) )2(.تر و مفیدتر باشد  درست–راي چنین کشورهایی ب

                                                
1. Walter Ong  

-   به نظریات اقتـصادي  صنعت بر فراز سنت یا در برابر آنهاي خود و از آن جمله در کتاب  مؤلف در نوشته ،
هاي اقتصادي عشایر سیرجان و چند شهر پیرامون آن، که در کارهـاي میـدانی    المثل پنهان در برخی از این ضرب    
  . را ضبط و ثبت کرده است، اشاره کرده استخود با آنها آشنا شده و آنها

از نخستین کـشورهاي تولیدکننـده جهـان از    ) عراق فعلی(النهرین   به ویژه آن که کشورهاي نظیر ایران و بین      . *
. اند بوده) دامپروري(و تولید خوراك حیوانی ) کشاورزي(دوران گردآوري خوراك به دوران تولید خوراك گیاهی 

النهرین و برنج در کشورهاي جنوب شرقی آسیا و گاو در ترکیـه و   ن اهلی شده و میش در بین گندم و بز در ایرا    
  .شتر در عربستان



هایی واحد که به نظر کامالً خنثـی و   حتی در موارد بسیاري به کار بردن تکنولوژي       
ـ رسند، ممکن است در دو جغرافیاي مختلف عواقب کامالً م   جهانی می  اوت بـه جـاي   تف

داختن بـه شـیوه   پـر یعنـی   مسئله محوري مـا در ایـن مقالـه،    ،که این موضوع . دنبگذار
هـا در   آب هـاي زیرزمینـی و روان   برداري از آب سفره امروزي استخراج آبها و شیوه بهره 

مقایسه با گذشته و همچنین اشکاالت و نتایج وحشتناك  برخورد یکـسان تکنولـوژیکی             
 -اي    با این مسئله در اقلیم کویري و نیمه کویري ایـران، در مقایـسه بـا اقلـیم مدیترانـه                   

  . استاروپایی 
بـار نـه بـه تکنولـوژي      هاي فاجعـه   برنامهاین گونه البته در این میان، مقصر اصلی       

محض که به علم و سیاست اقتصادي و مدیریت ناقص ما از سویی و از سوي دیگر به             
نظـام  " و مدیریت جهانی به طور عـام        شده  همه جانبه و حساب    "دانشِ قدرتِ "علم  

مکتـب نوسـازي    "هاي     خاص در ایران برنامه     و در این مورد    " استعماري –سوداگري  
  . بوده است، که به آنها خواهیم رسید"اصل چهار"ها و اقدامات   و فعالیت"متقدم

هاي زیرزمینی کار داشته باشـد غالبـاً نـه بـراي         اگر اروپایی به فنون استخراج آب     
ش را هـای  استفاده از آن در آبیاري مصنوعی بوده بلکه بیشتر بـراي آن اسـت کـه زمـین             

زهکشی کند، در حالی که تکنولوژي استخراج آب از زمین و علم آب شناسی شرقی و              
 و بیش از همه فنون جابجایی آب از جایی          3 )1("کَرَجی"از آن جمله علم آب شناسی       

جایی که .  دیگري بوده است  ههاي خردمندانه و به دالیل عدید       به جاي دیگر در مسافت    
 هقـار (اي  در اقلیم مدیترانـه . که خاك دارد و آب ندارد     آب دارد و خاك ندارد به جایی        

اگر مشکلی هم از بابت آب باشد غالباً و پیش از           ! که خداوند به آنها گفته فرزندم     ) سبز
هاي گوناگون از زیادي بـاران و یـا همچـون     هاي اخیر به شکل  گهر شدن زمین در دهه    

                                                
-  هاي زیرزمینی نک به شناسی و مهندسی استخراج آب  پدر آب"کَرَجی"درباره :  

، 1373 ترجمـه حـسین خـدیوجم، تهـران،           ،هاي پنهانی   استخراج آب . ابوبکر محمد بن الحسن الحاسب کرجی     
 .پژوهشگاه علوم انسانی و کمیسیون ملی یونسکو در ایران
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، که شـکل و محتـواي آن        آب بوده و کوشش براي اخراج آب       هها از غلب    مشکل هلندي 
   4.کامالً متفاوت بوده است

درِ بـاغِ سـبزِ انقـالبِ       " هالبته این مسئله یعنی استفاده نابجا از تکنولوژي به شـیو          
مان همچـون اسـتفاده از ابزارهـاي          هاي دیگر کشاورزي     را ما در بسیاري از جاي      "سبز

ودورزي بـا کودهـاي    هـاي جدیـدِ در کـل نامناسـبِ کـ            پیشرفته اما نامناسب و یا شیوه     
 و خـارج از آن در  )1(ایـم   تجربـه کـرده   ... ها و غیـره     کش  ها و علف    کش  شیمیایی و آفت  

بخش صنعت و همچنین در زندگی روزمره نیز ما دچار همـین آشـفتگی و نابجـایی و                  
هاي شیوه استفاده از تکنولوژي با تاریخ و جغرافیا و فرهنگ و اقتـصاد و    نامناسب بودن 

" برد چهل چیز خانه به صاحب خانه می": اند  مندانه هستیم که گفته   سبک زندگی خرد  

 نابجا را در موارد دیگر کـشاورزي، همچـون          هاین استفاد !)  صاحب خانه است   هبرازند(
خیش تراکتور و هدر دادن کاه و کاهبن در چیدن گندم با کمباین و یا آتش زدن سـفال          

و تأثیرگذارتر و مهمتر از همه اینها ایـن         تر     اما خطرناك  5.توان مالحظه کرد    گندم نیز می  
آیـا  . تـوان دیـد    مـی )2("تنـوره دیـو  " را در مـسئله و داسـتان کـاریز و    "ندانم کاري "

تبریـزي  ) شـناس  مهندس سنتی قنات و بوم ("مقنی" آن که     آور نیست؟ شگفت    شگفت
خـون زمـین را   ) مکینـه (دوشد اما چـاه عمیـق         کاریز شیر زمین را می    «: فهمد  ما می 

هـا و   و آنگاه بیشینه خیلِ مهندسان و تکنولوژیـست      ) 47: 1363عبداهللا فریار،   (» مکد  یم
مـا ایـن مـسئله را       ... شناسان و اقتـصادِ آب شناسـان        شناسان و آب    جغرافیادانان و زمین  

اگر هم کسی همچون این مقنی درس خوانده در مکتـب واقعیـت و نـه                و  ! ندانستند
هاي مهمی را دانـست   ، چنین واقعیت ! ترومنی مکتب و دبستان نوسازي اصل چهاري     

کردگـان و     و گفت، همچنان که تعداد انگشت شماري از دانشگاه دیدگان و تحصیل           
                                                

-هاي  چون و چراهایی بر کشاورزي صنعتی و شیوه (کشتکاري و فرهنگ. مرتضی فرهادي:  براي نمونه نک به
 .، وزارت جهاد کشاورزي1382، تهران، )بخشی زمین در ایران سنتی بهورزي و توان

-  »هاي عمیق و نیمه عمیق که به گوش حکمرانان  استانی پاریزي است براي چاهاصطالح روانشاد ب» تنوره دیو
 ! اند نرود میخ آهنین در سنگ آب در این سرزمین فرو نرفت که گفته



 و حتــی برخــی از –هــاي مــسئول  وزارتخانــه بیــرون از –شـعرا و هنرمنــدان مــا  
این مسئله را در نیم قرن گذشته دانسته و گفتند کـه برخـی          کارشناسان رسمی آنان،    

 هبیـشین ، امـا مـدیران متکبـر و     اسـت  شـده ا و نظریات آنان ثبت تاریخی هم    ه  گفته
آموزِ اصل چهاري اجازه شنیده شدن این اخطارها و           ریزان و کارشناسان دست     برنامه

و !  و چنین شد که دانشگاه دیده ما یا متوجه عواقب کارش نـشد             !ها را ندادند    آخربینی
داد کـه چـشم بـر     س مسئولیت، به او اجازه   یا متوجه شد اما نبود اخالق کاري و احسا        

امـا  ! روي واقعیت ببندد و منافع خود را بر منافع ملی ترجیح دهد و چنین شد که شـد          
ـ     -توجه و      بی این گونه چگونه یک ملت کهن فرهنگ        امـري   هبنابر اصطالح و جمل

گریز  به عبارت دیگر بستر اجتماعی و فرهنگی این      شود؟  می! خیال   بی -جوانانِ امروز   
پذیري همچـون خـواب هیپنـوتیزمی در          از واقعیت و فروافتادن سطح هشیاري و تلقین       

اي که به صورت تاریخی ایرانیان بیشترین ظرفیت و ظرافت            کجاست؟ آن هم در مسئله    
و دقت براي فهم آن و باالترین میزان اهمیت را براي آن مسئله در طی چند هزار سـال           

شـناس بـوده و مهمتـرین     شناس و اقلـیم  شناس و طبیعت ملتی که  آب  . اند  گذشته داشته 
  : فرض مؤلف این است که. اقالم گیاهان خوراکی و درختان پرثمر را پرورده است

توانـد    تحت شرایطی ویژه می –کند، ولی     اي که علم و فن را تولید نمی         جامعه
 و اوقـات   زده   و مصرف  زده  زده و فن     علم ،کند میتأمل مصرف     مهابا و بی     بی آن را  -

  نسبت به فهـم تأمل و تفکر  بی،به تولید و کار اعتنا شود و بی  میزده فراغت منفعالنه   
 رابطه با تولید و فرهنگ تولیدي و فرهنـگ کـار،    و قطعِگردد میدانش و تکنولوژي    

قطع وسـیع و   و باالخره به   با دانش و تکنولوژي     خالق و پربصیرت   ه رابط سبب قطع 
  . گردد میو طبیعت و جامعه منجر  جانبه با واقعیت همه

پـذیر نیـست، مگـر تحـت لـواي           امکـان  "معاش بدون تـالش   " هاین شرایط ویژ  
 که ما در سطور آینده از آن سـخن خـواهیم گفـت، کـه آزار مکـل                "اقتصاد بادآورده "

ل تولیدي و سنتی یدر گذشته ما خود سازنده وسا. تر آن است  مکینگی زیرگونه خوفناك  
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دانستیم کـه   شناختیم و می نتیجه به خوبی، توانایی و طرز کار آنها را می        خود بودیم، در    
توانند داشته باشند، پس با مواظبـت از   ها و تأثیرات مخربی می ها و ناتوانی    چه کارآمدي 

هـاي      مؤلـف ایـن دقـت     . بـردیم   رفتارهاي خود، در کاربرد آنها دقت فراوان به کار مـی          
ـ انگیز را در بازتاب آن در د     حیرت  ایرانیـان و توجـه و توصـیفات اخالقـی     هانش عامیان

ابزارها و بیان کاربرد و کارکرد ابزارهاي فنی در ادبیات شفاهی و ادبیات رسمی مالحظه 
  )1(.کرده است

شود داسـتان مـا و    توانی مصرف کنی، می   کنی اما می    اما وقتی ماشین را تولید نمی     
که هرگز از چشم بـسته  ! االصل ایرانی هلندي االسمِ   "آزاردار" و   "آزارمند"کشورهاي  
کنیم مصرف کـاله پهلـوي و شـاپو     یک روز فکر می. شویم  درپی خسته نمی    و اشتباه پی  

اندیشیم ابزارهاي موسیقی سنتی و رزمـی مـا سـبب         درمان بخش ما است، یک روز می      
کنیم نداشتن تراکتـور سـبب    هاي ما از روس و انگلیس است، یک روز فکر می     شکست

مکِـل مکِـل مکینـه،       ("تنوره دیـو  "ادگی کشاورزي ما است و یک روز نداشتن         افت  پس
همچنان که در آموزش و پرورش ما     . "کمباین"و یک روز نبود     ) دیوچه چاه، زالو چاه   

 "کیـف و کـاله هوشـمند      " و   "تختـه دیجیتـالی   "تنها مشکلی که وجـود دارد همانـا         
  !  سر گشاد آنو این همه یعنی زدن ساز از! آموزانمان است دانش

گویـد    می6"تأخیر فرهنگی"شناس آمریکایی به آن   جامعه"آگ برن"آنچه را که   
خوانـد،   کند، و هنگامی کـه مؤلـف مـی    گذاري می  نام 7،  "تأمل فرهنگی " آن را و مؤلف   

                                                
-            براي نمونه ببینید جامی شاعر قرن نهم در تشبیهات خود چگونه به شیوه عمل ابزارهاي پیرامون خود توجه

اند و حتی نجارهاي امروز ما   چند میلیون نفر که این اشیاء را از نزدیک هم دیده در روزگار ما از هر    . کرده است 
  اند؟  کنند چقدر این مسئله را دریافته که با این اشیاء کار می

  ! بهره مباش چون رنده ز کار خویش بی! / چون تیشه مباش و جمله زي خود متراش«
  ! کش چیزي می پاش چیزي سوي خود می! / تعلیم ز اَره گیر در کار معاش

  .]654، نشر صدرا، ص 1362، تهران، خدمات متقابل اسالم و ایران. مرتضی مطهري[
  » اي ها برّد، نه با دندانه اَره با دندانه/  انجام  کار  جمع کن افراد را اندر پی«
 .]446، امیرکبیر، ص 1356، تهران،  کویرهحماس. محمدابراهیم باستانی پاریزي[



بومیان جایی از جهان حاضر نیستند با اَره برقی درخت بینـدازد، بـه چنـین فرهنگـی و            
چرا که احساس ! خورد گوید و به حال آنان غبطه می له آفرین می آن قبی"تأمل فرهنگی"

خردمندانه است که سرعت بریدن و انداختن درخت کمتـر از شـتاب رشـد               کند    می
 و این یعنی عقالنیتی فرادادي و جمعی که از عقالنیت نظام کاسبکارانه و 8!درخت باشد

نگرتر و  تر و آینده و دقیقتر   عمیق" استعماري–سوداگري "فردي و خودخواهانه نظام    
  . تر است"آخربین"به قول مولوي 

 را، در رابطه با ابزارهـا و تکنولـوژي         "تأمل فرهنگی "ترین بیان این      شیوا و ساده  
 و البته در کـالم و سـخن فرهیختگـان      9.هاي شعراي ایرانی باز یافت      توان در سروده    می

  !بخش پنهان و نامسلطِ فرهنگِ فرنگیان نیز
  

  بادآورده اقتصاد 
اي که از آن جـزوه    سال پیش در مقاله24مؤلف در سه دهه قبل در یک جزوه درسی و  

 بود، به همایشی در دانشکده محل کار خود ارائه کرده بود این اصـطالح               شده استخراج
 را به کار برده بود که همراه بـا مـسائل دیگـر مـورد نقـد داوران و                 "اقتصاد بادآورده "

 در مورد این اصطالح خاص سخن این بود کـه در علـم اقتـصاد              .همکاران قرار گرفت  
  ! چنین اصطالحی وجود ندارد

دانم که در اصطالحات علم اقتصاد ثروت و پولِ بـادآورده وجـود         البته امروزه می  
اما اخیراً در ادبیات اقتصادي، اصطالح و مفاهیم بسیاري . دارد اما اقتصاد بادآورده نیست

ها به وجود آمده است که به معناي اقتصاد بـادآورده   اي واقعیتاز سر ضرورت و بر مبن 
،  "اقتـصاد رانتـی   "،  "بیمـاري هلنـدي   "،  "اقتصاد نفتی "همچون  . بسیار نزدیک است  

اي  هـاي شـاعرانه    و نـام "اقتصاد خام فروشـی "، "اقتصاد استخراجی "،  "رانت نفتی "
 که "پارادوکس ایران" و "پارادوکس وفور"هاي فلسفی   و نام"نفرین منابع "همچون  

  . باشند  می"اقتصاد بادآورده"اي از  شناسی ما، زیرگونه  گونههبرخی از آنها بر پای
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اما چه چنین اصطالحی و یا مترادفات و متبایناتی از آن، در علـم اقتـصاد غـرب                   
وجود داشته باشد و چه نداشته باشد، از آنجا که در واقعیـت کـشور مـا بـسیار وجـود           

اصطالح براي توضیح واقعیت است و .  پس نیاز به نامگذاري داشته است   داشته و دارد،  
وضع اصطالح اگر به جا بوده باشد و توصیف و تعریف واقعیتی در خارج از ذهنیت ما   

 اندیشه  هو حتی اگر واقعیتی ذهنی را برجسته و تسهیل کند، چه اشکالی دارد؟ این شیو              
سوي خودشان و ناامیدي و ناباوري از تولید نشان دهنده ردِ صالحیتِ علمی ایرانیان از   

  . باشد هاي ما می علم در دانشگاه
هـاي موجـود امـروزي در         از این گذشته مؤلف این اصطالح را به جز از واقعیت          

هـاي پـیش از خـط و بـه قـول           از نظریه  آن را  "نیل پستمن " هسرزمین نیاکانی، به گفت   
شناسـان از ادبیـات شـفاهی     قـول مـردم  هاي شفاهی فرهنگ ایرانی و به   مؤلف از نظریه  

 کـه  10.ها و اصطالحات اقتصادي ایرانی وام گرفته اسـت         المثل  مملکت و به ویژه ضرب    
 در  شـده اي فشرده هاي پرژرفایی در این زبان زدهاي چند کلمه       دهد چه نظریه    نشان می 

  . ادبیات شفاهی و حتی در ادبیات رسمی ما موجود است
 اقتصادي شکننده و آستیگمات و پر از کاستی "د بادآوردهاقتصا"اما تعریف ما از  

زا و آزارآفرین و پرتناقض است که در شرایط نامتقارن قدرت ملـی و             يرو کژي و بیما   
هاي خـدادادي   ها و دفینه  با وجود سرمایه-المللی و در شرایطی ویژه،      هاي بین   قدرت

هاي اقتصادي و چـه در   تد، چه در زیرساخسو یا وجود ذخایر و کار متبلور و متج       
 اجتمـاعیِ نیاکـانی و   ه و چـه در پتانـسیل فرهنگـی و سـرمای            شده انداز  ثروت پس 

ـ  میبراي ملتی و دولتی فراهم  این امکان را –تاریخی   فـروش آزاد از  " بـا د کـه  کن
طبیعی هاي    هایی از امکانات، ثروت و داشته        سفیهانه و صبیانه، بخش یا بخش      "خِرد
از آن  کمیاب نیاکانی خود، بتوانند     هاي حاصل از کار متجسدِ        وتیا ذخایر و ثر   ملی  

 خـرج و بـرج   فقـط انـداز منجـر بـه سـرمایه،        به جاي فراهم کردن پس    مرده ریگ   



چـرخش و دوران بـر مـدار        باعـث ادامـه      و در نتیجـه       نمـوده  هاي روزمـره    هزینه
  ! ماندگی شود واپس

، اگـر در  اي تولیـد زیـادتر  مصرف بیشتر برنباید فراموش کرد که فرمول کینـزي      
یافته براي عبور از بحران اقتصادي مفید باشد اما در شـرایط نامتقـارن          کشورهاي توسعه 

آوري بین کشورهاي توسعه یافتـه مـوج اول و کـشورهاي توسـعه             فن/ دانش  / قدرت  
چرا که مصرف بیـشتر در شـرایط نـاتوانی بـراي          . کند  نیافته، مانند زهر هالهل عمل می     

تواند سبب رونق و تولیـد ملـی          رقابت تولیدات داخلی چنین کشورهایی، نمی     عرضه و   
گردد و بر عکس سبب رونق تجارت و صناعت در کشورهاي توسعه یافتـه و نـابودي                 
تولیدات کشاورزي و صنعتی کشورهاي توسعه نیافته و افزایش درجه وابستگی سیاسی            

اي از کشورهاي توسعه نیافتـه    ضمیمهگردد و عمالً آنها را به زائده و     و فرهنگی آنها می   
  .سازد مبدل می

ظفر و  اقتصاد ناقص و مفلوك و مفلوج و بی        ("اقتصاد بادآورده "در مقیاس خُرد    
 و تن فروشی؛ از فروش کلیه و خون گرفتـه           "سرمایه خوري "مانند  ) آخر و عاقبت    بی

   )1(!!شی استفرو فروشی، وطن تا فروش عزت و آبرو؛ و در مقیاس کالن و بدتر از تن
اي و امکاناتی ناپایدار اسـت کـه       گردآمدن شرایطی لحظه    :"اقتصاد بادآورده "

تواند، با تولید کم و یا حتی نزدیک بـه   اي کوتاه می فرد یا افرادي و یا ملتی در دوره    
 "اقتـصاد بـادآورده   "! تولیدي، چندین و چند برابر تولیدات خـود مـصرف کنـد             بی

نگر و انگلی است که کارکرد بنیادي اقتصاد راستین و   و اکنونعقالنیت اقتصادي تهی از 
پایدار که نیازمندِ اندیشه و تدبیر و تحقیق و تجربه و کار و کوشش، یعنی وظیفه خطیر                  

صاحبان علـم و تکنولـوژي و قـدرت    ( و بدست دیگران      شده تولید است، از آن حذف    
چرخه : ایرانی از برزگري یعنی   هاي    المثل  و باز به قول ضرب    !  است  شده سپرده) جهانی

                                                
-  »پاکدامن وطنم را بـه کـسی   / س فراوان و تجارت آزاد    بخثمن  /  است    شده  وطنم یوسف بازار   آبروي

 ].40، ص 1394، تهران، آخر مجلساز . پور میالد عرفان[»  .../ از قید طهارت آزاد هخاصه این فرق/ نفروشید 
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مصرف انبوه و فرامصرف و پرسه و      (تولید تا توزیع و مصرف، تنها خرمن سوزاندن آن          
  !براي ما مانده است) پاساژ آن
وجـود چنـین اصـطالحی در علـمِ اقتـصادِ              با وجود و یا بـی      "اقتصاد بادآورده "

و لیبی و عربستان سـعودي  اروپایی، براي کشورهاي نظیر ما از ایران و عراق و الجزایر           
هاي مختلف و با اشکال متفاوت، اما با سازوکارها و پیامدهاي  تا نیجریه و ونزوئال با نام

تواند بیشتر ایـن دسـتگاه یـا آن دسـتگاه      یکسان وجود دارد و تنها در شروع بیماري می   
امـا پـس از مـدتی همچـون         . جامعه و این بخش یا آن بخش را مورد حمله قرار دهـد            

گیـرد و در پایـان    تاب سنگی در مرداب، امواج برخاسته از آن همه مرداب را فرا مـی       پر
این آتش، هیزم . هیچ سلول، بافت، اندام و دستگاهی توان گریز از پیامدهاي آن را ندارد

 در سرطان و هرگز معطـل       "متاستاز"همچون   !سوزاند، البته با کمی تأخیر      تر را نیز می   
   .ندما نام و اثبات خود نمی

اگر چه مؤلف شک ندارد که اقتصاددانان غرب این نوع اقتصاد را به خوبی کـف                
 -هاي سـوداگري  دست شناخته و تبعات آن را دانسته و از دانستن این سازوکار، قدرت        

استعماري حداقل در صد سال گذشته بیشترین سـود را در توسـعه و پایـداري توسـعه         
استعماري -البته براي جوامع سوداگر  . اند  کرده دیگري استفاده    هخود و ممانعت از توسع    

چنین وضعیتی هم کامالً طبیعی و هم براي آنها عین سالمت است، ولی براي کشورهاي 
  . توسعه نیافته عین سفلیس و سرطان و زوال عقل است

 و 1960رسد کـه مـسائلی در جهـان سـوداگري در دهـه           با این وجود به نظر می     
توانسته همچنـان ایـن    تاده است که بنا بر ضرورت، غرب نمی      و در اروپا اتفاق اف     1970

وضعیت وخیم اقتصادي کشورهاي با اقتصاد بادآورده را کتمان کنـد، کـه بـه آن اشـاره       
  .خواهیم کرد

 خاور میانـه تـا لحظـه        هنظیر کتمان مصائب و جنایات داعش بر مردمان ستم دید         
به اروپاي امروز و تا ورود اولـین  هجوم آوارگان جنگ سوریه، افغانستان، عراق و لیبی         

! ي و اولـین داعـشی بـه فرانـسه اوالنـدي     ا   بلري ترزا می   –انتحاري به انگلیس تاچري     



هـاي آفریقـا باشـد و      خاورمیانه و آسیا و یا جنگـل ههايِ نداشت است، تا آتش در جنگل  
 مسئله یک چیز است و هنگـامی کـه اولـین شـعله بـه جـان               "مرگ بر همسایه باشد   "

ورود چنـد تـن   . شـود  ین درخت جنگل قاره سبز بیفتد مسئله چیـز دیگـري مـی      نخست
  تمدن بشري، از جانب داعشیان ملعـون       انتحاري داعشی به اروپا، جنگ با بشریت و       

 حمـالتِ انتحـاري در آسـیا و آفریقـا           ه میلیون کشت  2و مهمتر از    !  است "گُجسته"
هر چـه  نگ بربریت اسـت و  و آن جنگ، ج!! روند به شمار میها   که جزء نخستی  است

 یکدیگر را بکشند به نفع بشریت و آدمیـت از نـوع اروپـایی         ها  یاین بربرها و وحش   
  !! است"خُجسته" پس ،است

  هنگامی کـه یکـی از شـناخته   .  نیز، همین گونه است    "اقتصاد بادآورده "در مورد   
هـاي    دکـل  ایهخوابیدن در زیر س" ه که زایید"اقتصاد بادآورده "هاي    ترین زیرگونه   شده
گوش اروپا اتفاق افتاد، این دانش مدون و نامدون  هاي گاز در مرزها و بیخ  و لوله"نفت

گردد و از اروپا بـه        ، به ناچار آشکار می     شده المقدور مکتوم و مستور نگاهداشته      و حتی 
اما حتی در آخرین لحظـه نیـز آخـرین ترفنـد بـراي اسـتتار و       . کند جهان نشت پیدا می   

بـدین  .  بـوده اسـت  "آزار هلندي"شود و آن نام غلط انداز   ن به کار گرفته می    اختفاء آ 
و بـا کمـی تـأخیر پـس از ایـران      ! االصـل   عجمـی  ترتیب نام آزار یک صد ساله ایرانـی    

اي و ونزوئالیی و غیره و ذلـک   االصل و نیجریه  عربستان و دیگر کشورهاي عربی عربی     
یب از دادن نام عجمی و عربی نیز به این آزار و بدین ترت! شود  نامیده می"آزار هلندي"

 )1("رنـه گنـون  "توان آن را به قول  از ترس ایجاد هشیاري در آنان دریغ نمودند که می       
 مقلـدِ پیـرو ایـران و    هـايِ  آیا هلنـدي  .و کاربرد نارواي واژگان نامید     "تزویر در کالم  "

 ه از همـ -مـورد خـاص    در ایـن  –اعراب خاورمیانه و شمال آفریقا و آمریکاي التـین       
  )2(!نامبردگان باال بهتر چرت زدند؟

                                                
1. Rene Guenon  

-  آمیزي دارند که    المثل طنز   ها ضرب   کرمانی :»   خودم را کردم ب   رسـی، حـاال چـرت    نگی، خودم را کـردم چ
 !و بدین ترتیب از نام هم مضایقه کردند فرنگیان]. مندم. [»من) بهتر از( یزِزنی ب می
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هاي سخت کوش و وطن پرستار این آزار را به خوبی درمان کردند و          تازه هلندي 
تر آن که ایرانیـان در نهـضت     نروژ اجازه ورود این بیماري به کشورش را نداد و جالب          

این آزار بودند و اگر کوبی خود در برابر  ملی شدن نفت، چند سال با شدت مشغول مایه
، یکی دو سال دیرتر رخ داده بود، آنگاه ما و کشورهاي نظیر ما نیز 32 مرداد 28کودتاي 

اما قدرت . ق شویمئتوانسته بودیم همچون هلند و نروژ بر این بیماري به شیوه ایرانی فا   
درت  استعماري در این راه یاري دهنده هلند و نروژ بود و همه این ق        –نظام سوداگري   

و در آن روزگار بزرگترین و قدرتمندترین آنها یعنی آمریکا و انگلیس و اروپا مخـالف                 
 ایران بودند، چرا که این به معناي از کف رفتن "اقتصاد بدون نفت"سرسخت سیاست 

امـا  . ایران و کشورهاي آسیایی و مسلمان دیگر از دام این آزار، یعنـی از دام آنـان بـود                
و برادران ناخلفِ عـربِ بیمـارِ   ! ل تقدم صولین کشور آسیایی و با ف     امروزه ما به عنوان ا    

خـواهیم   با تقدم فضل نفتی بـسیار، چگونـه مـی   ! نفتیِ ما، از آن جمله همچون عربستان      
خـود   کنیم که با اتمام نفت و گاز ایـن بیمـاري خودبـه          خود را درمان کنیم؟ آیا فکر می      

نـه خـانی آمـده و نـه خـانی رفتـه          "نی  هاي ایرا   شود؟ و به قول روستایی      ریشه کن می  
 گـدایی و     هاي نفس انسانی را پس از صدوپنجاه سال پیامدهاي نـان             خوپذیري "!است

 مـا و کـشورهاي   "اقتـصاد بـادآورده  " باید چه کنیم؟ از این گذشته آیا   "آزار هلندي "
  )1(دیگر و از آن جمله عربستان کالً برخاسته از آزار هلندي است؟

   در کل  بیماري  این  عمل ه و شیو  عمومی ، با مکانیزم" صاد بادآوردهاقت  بیماري" در
  و  و فرهنگـی   اجتمـاعی ،  اقتـصادي   بیمـاري   هر نـوع : دیگر   عبارت  به.  روبرو هستیم 

 گـردد،     حاصل   تالش   و یا کم     معاش بدون تالش براي   در اثر وفور درآمدِ       که  روانی
  باشـد و چـه     " بادآورده"  و چه  باشد " ز آورده گا"  و چه   باشد "  آورده  نفت"  چه

                                                
-       عربستان حتی اگر به هر شکلی و از آن جمله پایان یافتن این منابع،  : البته مؤلف درباره عربستان باید بگوید

دیرپاي دیگري در عربستان اجازه پیشرفت واقعی و حتی نمایشگاهی را  نجات یابد، آزار "بیماري هلندي"از شر 
  ! نیز هست"آزار وفور نفرین زوار" است و البته "وفور زوار"به آن نخواهد داد و آن آزار 



ـ  در پـی   را  تبعـات  هماناگر  ... "  آورده آب"  بدتر از همه   و    " آورده  خاك"    هت داش
  شناخت   معناي   به  این.   است   آن   عام   معناي   به  "اقتصاد بادآورده " ما     از دیدگاه  ،باشد

به طور  "  ـ اجتماعی  اقتصادي"  ه پدید  یک  و کژکارکردهاي  پنهان  و کارکردهاي ساخت
مستتر و مزمن و بسترساز براي دیگر انواع  اي هگون ، نفتیو    آزار هلندي باشد که  میکلی  
آب  گیري آن در همه کـشورهاي کـم    به دلیل همه"آزار مکِل مکِل مکینگی "و    بوده

بـسیار طـوالنی و   جهان و فریبندگی اثرات نمایان و مفید اولیه و همچنین پیامدهاي            
 ایـن آزار خطرنـاك     . آن مـی باشـد     تـرینِ    خطرنـاك  ،گاه جبران ناپذیر آن در توسعه     

 ساله، نه براي اغلب کارشناسان تکنولوژیست و تکنـوکرات          60-50کمون،   سفلیسی در 
زن بر فرار ابرهاي آسمانِ کـم   اي و گام  شیشهوزارتخانهو اداري و وزراي آب و برق و       

هاي درگیر با مسئله و از آن جمله علوم اجتماعی ایران و بـه      دانشگاه ابر ایران، که براي   
. ساز بوده اسـت  تبع آن مردم عادي ما بسیار پنهان و ناشناخته و در عین حال سرنوشت         

شـناس آب و نـه        شناس آب و نه مورخ آب و نـه مـردم             امروز ما نه جامعه    بنابراین
 آب "ویـژه کـار  "مـستندساز  اقتصاددان آب و نه فیلـسوف و هنرمنـد و شـاعر و            

ـ  13 و مجتهد متخـصص آب     12 و نه حتی حقوقدان    11داریم  و نـه  ست و نـه تکنولوژی
ویـژه خـود را   هاي شور     مخترعین و مهندسین فرآوري و تصفیه و شیرین کردن آب         

  ! داریم
  

   )"دیوچه چاهی" ("گیکینِ ملکِل مکِم"آزار 
نـو لـو   "اي    و اشـاراتی بـه گونـه       "وردهاقتصاد بادآ "هاي ما درباره      اکنون با پیش گفته   

 "مکِل مکِل مکینگی"، درك و اندریافت آزار "آزار هلندي" از آن با نام مستعار  "رفته
  . دشوار نیست

 و طبالی   "مکل مکلِ مکینگی  "گفتنی است که نام ترکیبی و ایرانی و سنگین آزار           
 ار آن تـصادفی سـاخته ن  د و ضربِ رزم آهنگی و موسیقی درونی مکرر قطاروار و ادامه    
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این اصطالح غالباً در زبان فارسی وجود داشـته         ) "تک واژگانِ "(مصالح و   .  است شده
است و مؤلف تنها به ترکیب جدیدي از این مصالح به دالیلی که خواهد گفـت دسـت            
زده است تا بتواند بیشتر دربایست و اندریافت خود را از این آزار و پدیده خطرنـاك و         

  .  داننده منتقل کنده خواننددهشتناك به
بنابر آنچه که در صفحات پیش اشاره شد آزار مکل مکل مکینگی، زیرگونه بـسیار       
خطرناك و موذي و مزمنی از اقتصاد بادآورده است کـه از چپـاول سـالیانه و غیرقابـل                  

هاي چند میلیون ساله و زندگی بخـش طبیعـت و سـرزمین مـا در           جایگزین ذخایر آب  
ایـن چپـاول   . آیـد   فراتر از میزان بارندگی سالیانه در هر منطقه به وجود می       درازمدت و 

کنـد کـه همچـون درآمـدهاي آزار      اي را تولیـد مـی    درآمدهاي کوتاه مدت و آب آورده     
هلندي و هر گونه درآمد غیرعادي فراتر از تولید و نه اسـتخراج همچـون آزار هلنـدي              

ها و کشاورزي ملی و تضعیف و تحلیل     سبب تضعیف و نابودي صنایع و روستا      ) نفتی(
 و تـداوم آن   شدهفرهنگ تولیدي و فرهنگ کار در درازمدت و نابودي طبیعت سرزمین   

هـاي اجتمـاعی، اقتـصادي، سیاسـی،         و بـه بحـران      شـده  از بحران آب و اقتصاد شروع     
  . گردد هاي گوناگون ختم می فرهنگی، جنگ و ستیز، مهاجرت و نابسامانی

 آغاز کنیم که پیش از ایـن نیـز بـه       "آزار"طالح نخست از واژه     در تقطیع این اص   
 از "آزاردن" و "آزار دادن ": ایـم    به کار برده   "آزار هلندي "جاي بیماري و مرض در      

.  اسـت )1(پهلوي آزارش به معنی خستن و رنجانیدن، آسیب زدن، خرابی و ویران کردن     
توب و چـه در زبـان شـفاهی      چه در زبان فارسی مک     "آزار"گذشته از این معانی عام،      

مردم ایران به معناي درد و بیماريِ تنی و روانی و علیلـی بـوده اسـت و هنـوز هـم در       
 بـار  ههاي ایران به معناي بیماري کاربرد بسیار دارد، کـه در اینجـا همـ    بسیاري از استان 

  ! منفی این کلمه مورد نظر ما است و بیش از آن نیز
، "زلـو "هـاي دیگـر آن     و نام١۴"زالو"اي از   شدهنام فراموش) makel(اما مکِل  

  . است"دیوك" و "دیوچه"
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 هم بـه معنـاي   ،تکرار آن است و  شدهمکِل به احتمال زیاد از فعل مکیدن گرفته      
هفتاد سـاله   -تأکید و هم تکرار واقعیتی است که اکنون در کشور ما عمري، شصت   

   .فراگیر عمل کرده استیافته است که نیم قرن آن به شکل آزاري مسري و 
 به حدي بوده است – حداقل در نظر نویسنده –ها و مصائب آن  این آزار و آسیب

در دو مقاله از انهدام منابع سنتی آب و پیامدهاي        ) 1368( سال پیش    28که نویسنده در    
بـه دلیـل    . یاد کرده است   )1368فرهادي،  ( جنگ پنهان سی ساله   : ناشی از آن با عنوان    

 با نزاع فرق بسیار "جنگ"شناختی  ترسناکی و زیانباري و بار معنایی جامعهخشونت و 
 و داراي  شـده دارد، زیرا جنـگ نزاعـی گروهـی و مـسلحانه و خـونین و سـازماندهی            

 است و  شده ساله58 که بر مبناي آن نامگذاري، حداقل اکنون جنگی )1(لجستیک است،
 این جنگ یکی دو سالی است که     سال تازه خبرهاي وحشتناك    60اکنون پس از حدود     

ها و مطبوعات  نرم نرمک و به آهستگی به گوش روشنفکران و تحصیل کردگان و رسانه
 و امیدواریم که حداقل از این به بعد )2(!رسد و غالباً مدیران خوابِ اصحابِ کهفی ما می

  . برسد و ما را به جایی برساند
  : ن آ"مکینگی"اما قسمت آخر این نامگذاري واژه 

                                                
 .     1368نگ خجـسته، تهـران،   ، ترجمـه هوشـ    شناسی جنـگ    جامعه. گاستون بوقول : نک به تعاریف جنگ در ،

 .سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی

 . ها است که به خود داده و مورد استقبال  اصحاب کهفی و عصر حجري لقبی است که مؤلف به طنز و چه سال
ست و ما اند قرار گرفته ا برخی از همکاران ما که نظرات ما را با فرمایشات پیش تازانه خود بسیار پر فاصله یافته

 خـواب  –نیز سخاوتمندانه این مدال خود ساخته و نام خودخوانده را به نشانه انصاف و جانبـداري از واقعیـت         
 به سینه وزراء آب و کشاورزي و با سعه صـدر برسـند هـر وزیـر     -سنگین این بزرگواران در مسئله بحران آب    

 که از فرط شوق حلیم تکنولوژي و مکتب کنیم  سال گذشته و مشاورانشان پیشکش می60درگیر آب دیگري در  
نه "محترم و پیش روانه نوسازي چنان به سمت توسعه پایدار از نوع روستویی و اصل چهارمی خیز برداشتند که 

تازه فردا و فرداها صداي آن ! هاي آب زیرزمینی ما خورد  کم چیز وزارتی آنها به ته دیگِ سفره"به دار و نه به بار
 یندگان ایران خواهد رسید و البته دیگر چه سود؟ به گوش مردم و آ



   
  
  
  

 19    ...  "مکِل مکِل مکینگی"آزار 

اي ایرانـی بـه معنـاي ابـزار مکیـدن و        با فتحه میم و یا کسره نـون واژه         "مکینه"
 همچنین واژه ایرانی و عربی ماشین و ماکینه نیز          "مکینه".  عربی است  همترادف محجم 

  )1(.هست
هـاي آب     جالب آنکه در استان مرکزي و مناطق دیگري از ایران به موتور و تلمبه             

اي   رستی آشکار نیست کـه بـه معنـاي ابـزار مکیـدن و واژه              گویند که به د      می "مکینه"
 "ه"گی در مکینگـی تبـدیل   . فارسی است و یا برگرفته از ماکینه و معرب ماشین است 

  . هوز به گاف و تبدیل فعل مکیدن و دستگاه مکنده به حاصل مصدر است
نی و تـري بـراي ایـن آزار مـزمن و طـوال      تر و آسـان     هاي کوتاه   توانستیم نام   ما می 

هـاي جامعـه مـا بـه      توجهی اما دلِ پرِ مؤلف از بی  . ایم   که یافته  همان طور سخت بیابیم،   
 در ایران کـه از دوران دانـشجویی وي در کارشناسـی             "ه آفرینش یما بن"مسئله حیاتی   

 سـالگی  26، 25هاي دوران جـوانی مربـوط بـه      است و در برخی از سروده    شده شروع
ده است، باعث شد که براي جلب توجـه و تأمـل بیـشتر       بازتابی) 1349 و   1348(مؤلف  

خوانندگان از چنین نامی استفاده شود، تا افزون بر جلب توجه خواننده و به دلیـل وزن      
دار آن، تخریـب     و موسیقی درونی و تکرار شونده این نـام و دور بـسته و باطـل ادامـه                 

چون آژیر خطري در گوش     ها و منابع سنتی آبیاري ایران را هم         ها و چشمه    کاریزها، کی 
 تحصیل کردگان "ویر"کند که شاید به زودي از خاطره و یاد و  خواننده حساس تکرار 

آزاري ! ها و مدیران واقعیت گریز ما نرود و بر کرتکس مغز خواننده حک شود              و رسانه 
که به دیده نویسنده از مهمترین خطراتی است که جامعه ما و طبیعت مـا و کـشورهاي                  

کنـد، بلکـه فرهنـگ تولیـد و      را نه تنها از نظر اقتصاد و توسعه پایدار، نـازا مـی   نظیر ما   
فرهنگ کار و کار جمعی و یـاریگري و فرهنـگ صـلح دوسـتی و مـددیاري ایرانـی و           
اخوت اسالمی و تمدن کاریزي و فرهنگ مشارکتی کهنسال ما و کشورهاي هماننـد مـا       

                                                
 . 1014، ص "م"حرف . لغت نامه دهخدا: نک به. 



گذارد و نه آبادانی  نه آبی براي ما می یان  نماید و به قول ایران      را نیز به شدت تهدید می     
   !و نه گلبانگ مسلمانی

دوسـتی و    و ذات تمـدن کـاریزي بـا صـلح و انـسان             "کاریز"نباید فراموش کرد که     
  . و چاه عمیق و نیمه عمیق با فردگرایی و رقابت و خشونتهمکاري و رفاقت عجین است

 بـه   و نفـت  تـر از     حیـاتی    مراتب   به   از ذخایري   رویه   بی   استفاده   معناي   آزار به   این
در نه تنها    که اي است ، پیامدهاي این بیماري به گونه است )1("  آفرینش همای نب" درستی
 ، بلکه در درازمدت ندارد  نظیر قرار  و کشورهاي  پایدار ایران ه و توسع  ملی  منافع راستاي

   ایـن   و موجـودات  هـستی کی و کـره خـا    ه هم  براييآور   عذاب وحشتناك و   پیامدهاي
 مـردم مـا بـا یکـدیگر و بـا      ه خیرخواهانه و یاریگرانه و منطقه و روابط دوستان   سرزمین

  .  استکشورهاي همسایه دارد، که در خور بررسی و اعتناي بسیار 
ـ    تدریج  هب سال گذشته    65عمالً در     در ایران ما      چنـد وجهـی     خطـرات   ا برخـی   ب

ایـم و بـا آهـستگی      روبرو بوده اقتصاد نفتی و  شدهو فرآوري نخام  و گاز   صدور نفت 
 "آزار هلنـدي "  اخیر به شکل نظري به پیامدهاي اجتماعی و فرهنگیهبسیار در دو ده  

 در  مؤلف اما.  دارد  و خوشحالی  سپاس   جاي   هم   همین   البته ، که  هستیم  بردن   پی  در حال 
 )1368فرهادي،  ("  ساله  سی  پنهان جنگ"  عنوان  همانگونه که اشاره شد با   قبل ه ده سه
ـ    بـی     اسـتخراج   نابودي منابع آبی چند صد و چند هزار ساله و خطـرات            از چنـین    هروی

   ایـن   از چـاپ  پـیش ه است و همچنین در اوایـل انقـالب و      گفت   سخن   در ایران   اي  ماده
  با  صفحه26 و در   شده روبرو ران از ای اي  در منطقه  و بحران  مسئله  با این لفمؤ ، مقاالت

 1369 در   سـاله   پنج  با تاخیري  کهاست   پرداخته  آن  به  کمره هنام   در جلد اول    مستندات
 روند   آغاز این  به  پنجاه ه ده اواخر دهه چهل و اوایل      از  مؤلف  )2( .  است   رسیده   چاپ  به

                                                
 . "لنا مِن... «:  االنبیاء  سوره32   آیه  به  و اشاره  از آب  کنایه"  آفرینش ه مای بنعج ی ءٍ شَی ءِ کُلآ الم وقرآن[» ...ٍ  ح  

 . خوانده استجابر عناصري ترکیب فارسی و زیبا را از قلم شادروان دکتر  و مؤلف براي نخستین بار این.] کریم

. 123ـ98  ، صص1369،  ، تهران ، جلد اول  کمره نامه.   فرهادي مرتضی:   به نک. 



   
  
  
  

 21    ...  "مکِل مکِل مکینگی"آزار 

   کمـره  القري  مدر اُ     عمیق   چاه   نخستین  شاهد حفر    سی  هو در ده  .  بود   شده  آشنا  در کمره 
 در مهاباد بوده است که نشان دهنده  نفوذ امواج نوسازي و 20 و در اواخر دهه  )خمین(

هاي تهران و شهرري به شهرهاي کوچک و کم  آزارِ واگیردار از پایتخت و جنوب دشت
  . سال پیش ایران بوده است65جمعیت 

کـرد کـه شـیوه     و برق ما به شکل آشکار بیان میقبل از انقالب اسالمی وزیر آب      
بایـستی بـه سـمت        استحصال آب از کاریز، ناکارآمـد و عقـب مانـده اسـت و مـا مـی                 

نـو، نـوین، پیـشرفته،    (هاي زیرزمینی با تکنولـوژي جدیـد    هاي سفره  برداري از آب    بهره
ن مبـدل   برویم و با احداث سدها ایران را به بهشت روي زمی          ...) امروزي، جدید، مدرن  

  !! سازیم
کـوب و     اسب تروواي چوبی در دهه بیست مبدل به اسب اصـیل آهنـین و قلعـه               

 اصل چهار ترومنی شد که به ویژه پس از اصالحات         "گاوسر"منجنیق رستمانه با گرزِ     
 هـزار آبـادي ایرانـی وارد شـد و از     60هـاي    از دروازه ) جان اف کندي  (یانه    ارضیِ کِند 

ان را فتح کرد و بیش از صد هزار کاریز و کهریزك و چـشمه       هاي ایر   درون، همه آبادي  
! وارانه گـردن زد   چند صد ساله تا چندین و چند هزار ساله را داعش      )1( )هرانگ(و کی   

  : که به شکل مختصر و خالصه نتایج آن چنین شد
نظیر نوگجسته اسکندري و چنگیزي و با ابزارهـاي نـوین     ایرانیان با مدیریت بی    -
هاي دیزلی و برقی، منابع و  عمیق و انواع تلمبه هاي عمیق و نیمه  فار و چاه  هاي ح   ماشین
 5000قـرن از      هاي آب زیرزمینی چند صد تا چند هزار ساله خود را در طـی نـیم                 سفره

هاي زیرزمینی و   میلیون مترمکعب آبهاي ذخیره سفره 50000میلیون مترمکعب شروع تا     
 . هاي خود را تخلیه کردند آبخوان

                                                
-  "کی") Key (  زار  هـاي زه  هاي اندك کـه در زمـین   هاي تمام آفتابی و بدون چاه و یا چاه         یا هرانگ، قناتک

  : نک به) هرانگ(رباره کی د. شد ایجاد می
 5، ش ماهنامـه آبزیـان  ، »اي در چگونگی آفرینش کـاریز در ایـران         قنات تمام آفتابی و گمانه    «. مرتضی فرهادي 

  ).1364خرداد ماه (



پایین رفتن هر سانتیمتر آب و نمِ زمین، گیاهان و درختان و جانورانی کـه در      با   -
طی هزاران سال خود را بـا شـرایط اقلیمـی و میـزان نـم و رطوبـت اقلـیم خـشک و                        

ها رستنگاه و زیستگاه و اکوسیستم آفریده  خشک ایران سازگار کرده بودند و میلیون       نیمه
ها  ها و کاریز ها و کی ر نتیجه زه آبها و چشمهبودند با کم شدن آب و رطوبت زمین و د     

. هاي روان و دائمی آنها به تدریج در شرایط بحـران قـرار گرفتـه و نـابود شـدند           و آب 
 گیاهان و  زي آنها، ها و کاریزهاي کهن و جانوران آب    روان چشمه   ماهیان کور و روشن     

هـر اکوسیـستم رو بـه    ها، صیدها و صیادان همـراه بـا    ها و روان آب درختان پاي جوي  
 . نابودي رفتند

هاي درون خود را بـراي آسـمان و          ها و عقده      هاي گوناگون زخم    زمین به شکل   -
گاه و عصایشان میزشـان اسـت و     که مهمترین تکیه-اختیار و مدیران کور ما    مردمان بی 

هاي بزرگ چند کیلـومتري و چنـد    شق.  گشود-نه مشاوران دانا و صادق و دلسوزشان   
 و -هــاي بــه خــشم گــشوده زمــین بــه ســوي آســمان   دهــان–هــا  گی و چالــهفرســن

هـاي وحـشتناك    نمونه آن را در شق. هاي غیرعادي بر روي زمین پدیدار شد      فرورفتگی
تواند مدفون  هاي آن می توان دید که تریلی با بارش در برخی جاي  یزد می  –دشت میبد   

 . شود

یت گیاهان دیم و خودرو و گیاهان    با پایین رفتن نم و رطوبت، هر روز از جمع          -
 و گـز و قـیچ    "الـوك " و   "بنـه "هاي    دار و  جنگل     چندساله و پیازدار و غده و ریزدم      

کهنسال مناطق کوهستانی کرمان و خراسان و فارس و غیره کاسته شد و کـویر و شـن،        
برخی عشایر کهنسال سیرجان و بافـت و    . اند  اي را به تصرف خود در آورده        مناطق تازه 

توانـد در آن پنهـان    آیا یک بزغاله می   ! گفتند به این بیابان نگاه کنید       ردسیر به مؤلف می   ب
هاي بنه و الـوگ و گـز    کردند که در جنگل هایی براي من بازگو می     شود و آنگاه داستان   

 . اند گشته آن شتر گم کرده بودند و به دنبال آن می

هـا   ها خشک شدند، رودخانـه   ها و مرداب    هاي داخلی و تاالب     ها و دریاچه    برکه -
 و دریاچه ارومیـه  "رود شن از رود روان شد"تر از گذشته شدند، به جاي آب         کم آب 



   
  
  
  

 23    ...  "مکِل مکِل مکینگی"آزار 

هاي چنین چپاولی فقط در مسئله اقتـصاد کـشاورزي و    اما آیا زیان . خاك بر سر ریخت   
 . شود؟ اي کاش چنین بود محیط زیست خالصه می

یخ و حتی در ماقبل تاریخ منابع در کشورهاي کم آبی همچون ایران در طول تار   -
کـشاورزان  . بـرداري از آن جمعـی بـوده اسـت     آب، حفظ و نگهداري و استفاده و بهره       

 "حق نـسق "اند، اما  هایی که داراي آب و زمین نبوده ایرانی در درازمدت حتی در زمان 
میرات نگهداري کاریزها و الیروبی و تع. اند و حقوق استفاده از آب و زمین را دارا بوده       

آن در زیرزمین با مالکین و در روي زمین با کشاورزان صاحب نسق بوده، بنابراین هـم           
منـابع آب  . انـد  با صاحبان زمین و هم با حقابه داران داراي منافع مشترك و حیاتی بوده         

هاي  گذاري درازمدت در احداث و نگهداري قنات، برنامه مشترك و تبعات آن و سرمایه  
بید، که با فردگرایی و فرهنگ رقابتی قابل جمـع نبـوده اسـت و بـر                طل  درازمدتی را می  

خالف نظر برخی نویسندگان و روشنفکران ایرانی، کاریز و تمدن کاریزي با فرهنـگ و           
احداث قنات حاصل فرهنگ    .  سازگار نبوده است    نیز اصالً و ابداً    "کوتاه مدت " هجامع

و هـم وجـود آن، ایـن فرهنـگ را     جویانه و یاریگرانه بـوده   مشارکتی درازمدت و صلح  
تقویت و بازتولید کرده است، که این درست در برابر چاه عمیق و نیمه عمیـق اسـت و    

گـرا و   داري ارضی است و نه نظامات جمـع   سدهایی که نماد کشت و صنعت و سرمایه       
 .خیز دهقانی کهنسال ایرانی بنه

اري مـشترك، و نظـام    پانزده هزار سال گذشته منابع آب کشاورزي و دامد   -در ده 
 نیرومند و روحیـه جمعـی و مـشارکتی و    "پتانسیل فرهنگی"هاي آن  اي و ویژگی  قبیله

توانست آنهـا را در       آوري در مردم ایران پدید آورده بود که می           اجتماعی شگفت   سرمایه
پتانـسیل  ". شرایط سخت از انواع بالیاي طبیعی و اجتماعی حفاظـت و حمایـت کنـد              

 که آنها را در برابر مصائب تاریخی و اقلیمی وارده بر این ملت تا اي ه ناشناخت"فرهنگی
 . به امروز حفظ کرده است

ترین مانع طبیعی در برابر توسعه پایدار در سرزمین مـا        نابودي ذخایر آبی بزرگ    -
را فراهم ساخته است و اگر کل ملت ما با هشیاري و همبستگی و اراده و خواست ملی   



مسئله وارد میدان اندیشه و عمل نگردند، توسعه پایدار بـه خـواب و    همه جانبه در این     
 . خیالی دست نیافتنی براي ما و آیندگان مبدل خواهد شد

تـر   تر و کم جمعیت روستاهاي چند صد ساله و گاه چند هزار ساله، هر روز کم           -
 و انـد   شـده شوند و بسیاري از آنها به کلـی ویـران       تر می   تر و غیراقتصادي    و کم درخت  

تولیدکنندگان کشاورزي و صنایع دستی و دامداران و دامپروران دیروز ما را، بـه سـمت    
این هجـوم کمتـر از هجـوم پناهنـدگان        . اند   روان ساخته   شهرها و شهرك ها و پایتخت     

در . شود  آفریقایی به اروپا و کانادا و آمریکا نیست، چیزي که هست دیده نمی     –آسیایی  
وپا غالباً براي کار کردن و تحصیل و ورود بـه بـازار کـار و         ضمن هجوم مهاجران به ار    

اما مهاجران روستایی ما حتی اگر آمادگی براي کار و فعالیت را . تولید واقعی مولد است
داشته باشند، چنین امکانی در شهرهاي مصرفی و پفکی جهان سومی براي آنهـا فـراهم      

کـاري روبـرو هـستند، چگونـه     کاري و کـم     وقتی شهرهاي بزرگ ما خود با بی      . نیست
توانند امکـان و بـستر کـار مولـد را بـراي ایـن مهـاجران فـراهم سـازند؟ بـا کـدام                می

 هاي الزم؟  زیرساخت

کارکرد و پرکژکارکرد ما، دام بزرگـی بـراي دور کـردن           شهرهاي ساختگی و بی    -
قـی  هاي اخال ایرانیان از کار و کوشش مولد و تبعات فلسفی و باورهاي دینی و نیکویی           

گرایی و انسان دوستی و طبیعت دوستی روستایی و نزدیـک کـردن و کـشانیدن        و جمع 
آنها به مصرف و مشاغل غیرمولد و کارهاي ناکار و دروغـین و حـداقل دور از شـأن و     
احترام یک تولید کننده و شخصیت احترام برانگیز کشاورزان ایرانی در زادگاه و جایگاه        

 . باشد میو کارگاه و کشتگاه بومی خود 

در برخی شهرهاي نزدیک به مرزهاي جنوبی و غربی، محالتی به وجـود آمـده            -
است که ساکنان روستاها و ایالت ما را در خود جاي داده و مشاغل پر خیروبرکت آنان 
در کشاورزي و دامداري و صنایع دستی و چوپانی پیامبرانه را از آنها گرفته و آنها را به         

کـم خنثـی و کـم ارج و      دیگر کارهاي زیـان بخـش و دسـت        گري و داللی و     قاچاقچی
جل آالت و  از قاچاق نفت و گازوئیل و بنزین تا قاچاق انواع بن          . معنی کشانده است    بی
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وسایل و کاالهاي مصرفی صِرف و تا قاچاق مواد مخدر و در بهترین حالت آنها را بـه                   
صـادرات مفیـد و در خـور    دکانداران و تاجرانی مبدل ساخته است که نه صادرات آنها   

کارهـایی کـه در کـل مـا را بـه      . کشور و نه واردات آنها واردات الزم و ضروري است        
داري ما  سازد و سطح هستی نوکران بی جیره و مواجب و ابزار دست بیگانگان مبدل می       

 هستی غرب و به قول قدماي ایرانی هرا تا سطح ابزار بودن و شیئی بودن به قول فالسف         
 . دهد  دست دیگران تنزل میما ملعبه

اند و گاه در  در برخی از روستاهاي ما امروزه تنها پیرمردان و پیرزنان باقی مانده     -
اند و گاه کامالً ده محل مار و مـور و      یک روستا یک خانواده یا چند خانواده باقی مانده        

 . است شدهروباه و شغال

) شربتِ معطـر  ("آب زنده "بسیاري از روستاهاي ما که نه تنها نان شهریان که            -
دادند، به قول شاردن فرانسوي پنجاه نوع میوه به شکل همزمـان بـر سـر                 نیز به آنان می   

اند، اکنون باید آب آشامیدنی آنان با تـانکر از شـهر بـراي                نهاده   برخی شهریان می   هسفر
 ! رندخ مرغ و مرغ را هم از شهر می نان، برنج، روغن، تخم. بسیاري از آنها فرستاده شود

  شـده   اما مهمترین ارمغان روستاییان و عشایر ما براي شهریان که هرگز دیده ن             -
هـاي   فرهنگ کار و تولیـدي کـه اندیـشه       . است، فرهنگ کار و فرهنگ تولید بوده است       

هـا بـا    ها با یکدیگر و انسان دهد و در برقراري روابط بین انسان  گرایانه را شکل می     واقع
آوران و بزرگان مملکت ما در  د و بیهوده نیست که اغلب نام    طبیعت نقش اساسی را دار    

این مسئله را زنده یاد اسـتاد      . اند  و قصبات ایران برخاسته    اي از روستاها    هر رده و رسته   
.  خود یکایک برشمرده است کویرهحماسباستانی پاریزي در یک فصل مفصل از کتاب 

رفت و علم و هنر و عرفان، کاري بـه         از آنجا که در ایران امروز کمتر کسانی از اهل مع          
کارِ کار و تولید و فرهنگ آن دارند، پس این مسئله حیـاتی کـه روسـتاها و عـشایر مـا            

روستاها . اند، به چشم آنان نیامده است      دانشگاه و پایگاه اصلی فرهنگ کار و تولید بوده        
گرایانـه   طبیعـت و عشایر ما همچنین پایگاه و دانشگاه اخالقیات عملی انسان دوستانه و  



نیز هستند و باز به دلیل تولید درازمدت در سرزمینی کم آب و دشوار، زادگاه تفکـرات             
  . اند و رفتارهاي یاریگرانه با همنوعان خود بوده

هاي ما در پیامدهاي آزار مکِل مکِل مکینگی تنها زیان اقتصادي و    بینیم که زیان    می
یب بر توسعه و محیط زیست و توسـعه         هاي اقتصادي نیست، بلکه آس      شکست سیاست 

گَـشت فرهنـگ تولیـد و فرهنـگ کـار نیاکـانی و         گَـشت و گُـم   پایدار آیندگان و در کَم 
 ملـی و همـه باورهـاي    هها بر همه نظام ارزشی و رفتارهـاي پـسندیده و شایـست        آسیب

  )1(.اخالقی و دینی و زیباشناختی و منطقی ما نیز هست

ست، اما تجربه نویسنده در یک جامعه اسـالمی         مؤلف کارشناس مسائل دینی نی     -
و اندك مطالعات و استدراك از آن، بر این باور است که چاههاي عمیق و نیمه عمیق و   

ها و کاریزهاي ما، سـد    کی آب. اند هاي دینی و اخالقی بزرگ نیز به ما زده     سدها آسیب 
اي خـاص خـود را    نطقـه بران محلی و م ها پیش حقابه هاي ما از قرن   و بندها و رودخانه   

 هر  هها پیش حقاب    ها و هزاره     بهایی، که از قرن     اند، همچون طومار تقسیم آب شیخ       داشته
کـرده اسـت و همچنـین نـوع       رود را مشخص مـی       و هر منطقه پیرامون زاینده     "ماوي"

یـا وقفـی و یـا       ) مـشاع (مالکیت فردي و جمعـی      . مالکیت آنها نیز مشخص بوده است     
و دزدي .  زیادي مشخص بوده استهلتی خالصه و یا سلطنتی آن تا اندازاي و یا دو قبیله

هاي تاریخی و  ها و مصیبت هایی از تاریخ در جنگ و حق و غصب آب، اگر هم در برهه
امـا چـه    . آمده، اوالً غیرقابل پیشگیري و ثانیاً استثناء بـوده اسـت            یا طبیعی به وجود می    

و حفر نخستین چاه عمیق و نیمـه  » وتور و تلمبهم«شود کرد که با ورود اولین مکینه         می
 است  شدههاي پنهان، در این مملکت شروع  آب)2(عمیق، نخستین دزدي آب آشکار از،  

                                                
-   کاهندگی فرهنـگِ تولیـدي و افزاینـدگی        (»فروهشتگی ده و کژبالشی شهر ایرانی     «. مرتضی فرهادي : نک به

  : و نک به. )1390پاییز و زمستان  (2، شماره شناسی ایران هاي انسان فصلنامه پژوهش ،)فرهنگ مصرفی در ایران
هایی در  سنجه«: ، در برنامه چاپ سال جاري دانشگاه عالمه طباطبائی و همچنین بهکمره نامهمقدمات جلد سوم  

  .95، پاییز و زمستان 4 و 3 ، شهاي بومی ایران دو فصلنامه دانش، »زمان ناسنجی و تقویم ناداري دهقانان ایرانی
-  و براي دومین بار 1357تا اطالع اکنونی ما اعالم جرم دزدي آب نخستین بار در گزارش حسین ملک در سال 

 . صورت گرفته است1369 جلد اول در سال نامه کمرهدر 
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و جامعه و نهادهاي آن هیچ کدام یا آن را ندیده و یا به هر دلیـل در برابـر آن سـکوت             
یمه عمیـق، دزدي آب  هاي عمیق و ن    اند و به تدریج و با افزوده شدن بر تعداد چاه            کرده

 .  است شده آب موقوفات نیز شروعهحتی در حوز

هاي مشاع طایفگی و قبیلگی  هاي وقفی و آب ب هاي مشاعی خرده مالکان، آ حقابه
هـا و   المالی و انفالی از منابع آب سنتی ما بـه سـمت حفرکننـدگان چـاه       هاي بیت   و آب 
ز اوایل دهه چهل و اصـالحات     ا. هاي جدید هدایت شدند     برداران آب از سدسازي     بهره

زده و ظاهراً بـه فرمـان    ها کشاورز صاحب نسق ذوق     به میلیون   شده ارضی، آب فروخته  
شاهی و باطناً با دستور اصل چهار و مکتب نوسازي ترومنی، پس از مدت کوتاهی سر                

داران  سـرمایه "عمیـق مالکـان و صـاحبان قـدرت و ثـروت و            هاي عمیق و نیمه     از چاه 
المالی  هاي وقفی و انفالی و بیت هاي زمین ها درآورد و حقابه شت و صنعت و ک "ارضی

  .دیگر نیز
هـاي اجتمـاعی و هـرج و مـرج حقـوقی و               هایی سـبب آسـیب      داده  آیا چنین رخ  

گـردد؟ آیـا      هـاي هنجارسـاز نمـی       تضعیف عرف و قانون و باورهـاي راهنمـا و ارزش          
 راهنمایی و رانندگی و گریز از مالیات و     اعتنایی ایرانیان نسبت به قوانین نظیر قوانین        بی

  غیره برخاسته از ژنتیک ایرانیان است؟
هـاي هـزاران چـشمه باسـتانی و مظهـر و هرانـگ و                ها و برکـه     امروزه سرچشمه 

 است و ماه شب چهـارده در حـال            هزار کاریز و کی ما خشکیده      60 الی   50هاي    جوي
ها و مظهر  آلود خود را در این سرچشمهتواند تصور غبار عبور از آسمان ایران دیگر نمی     

 روي زیبـا دو برابـر     "تواند بگویـد      و شاعر ایرانی دیگر نمی    ! ها بشوید   کاریزها و جوي  
کردنـد و شـاعر عـارف          بیشتر آب را گل می     ه پدران کشاورز ما براي فاید     "! است شده

نـان   اما ما فرزندان چ    "آب را گل نکنیم   "گفت    نازك دل طبیعت و روستادوست ما می      
و چشمه و کاریز را نه با دسـت جـاهالن   ) کی(پدرانی صد هزار جوي و نهر و هرانگ   

اي و تکنولوژي و  هاي توسعه دانان نسخه که به دست مهندسان و وزراء و وکال و حقوق 
  !آلود انقالب سبز و مکتب نوسازي خشکاندیم علم ناقص و غرض



دان و جغرافیـادان آب و  ما به فیلسوف و مجتهد و مخترع و حقوقـدان و اقتـصاد            
گذاران و مجریـان   نگار و مردم شناس آب و مدیران نداشته و قانون شناس و مردم   جامعه

قانون و هنرمندان و ادبا و شاعران و مستندسازان خالق و مخترعین و مکتشفین بصیر و 
پرستاري نیازمندیم که بتوانند کاري نظیـر معجـزه انجـام     خبیر و طبیعت دوست و وطن     

 با هر قدر زحمـت و هزینـه و صـرف وقـت و ذهـن سـوزي و              –د و آب رفته را      دهن
ما باید کاري به این نداشته باشیم کـه  .  به جوي بازگردانند–دلسوزي و گذشت و ایثار     

شناس و پاپ و کاردینـال و کـشیش    شناس و مردم پس چرا اروپاییان فیلسوف یا جامعه  
ه بیش از هر حوزه باید در پیرامونِ مسئله         مسابقات مخترعان جوان ما امروز    ! آب ندارند 

مان بـه دنبـال    هاي آلوده و همچون نیاکان آب، شیرین کردن آب تلخ و شور، تصفیه آب    
 و  "سـنگچالی " و   "آدوري" و   "سـبویی "وغریب همچون کـشت      هاي عجیب   کشت

و اختراعـات مـا    !  آب باشـد   "طالي" به   "مس"هاي جدید براي تبدیل هر        کیمیاگري
جویی هر چه بیشتر آب و حتی تولید آب باشد و نه اسـتخراج آن             کز بر صرفه  باید متمر 

نگذاریم امواج مدهاي نمایشگاهی ما، به حوزه اختراعات و جمع مخترعین ما هم نفوذ               
ما چه چیزمان مانند فرنگستان است و فرنگستان چه چیزش همانند ما کـه در ایـن    . کند

رب فرموده متمرکـز کـرده و معیـار سـنجش     زمینه نیز ما توجه خود را بر موضوعات غ       
 خـود را  ههاي بر باد داد هاي برآب داده و زمان گردش کار خود قرار دهیم؟ و دسته گل     

  گیري کنیم؟  نگارهاي اتمی آنان اندازه با زبان نگارها و زمان
معناي اتفاقی که در آزار مکِـل مکِـل مکینگـی           . کاره است   اما هنوز داستان ما نیمه    

هـاي    است در بخش اقتصادي آن چیست؟ کمینه زیان مسئله این اسـت کـه چـاه             افتاده
 "خودآي" سال گذشته اولین کاري که کردند این بود که آب 60عمیق در  عمیق و نیمه 

 هزار کاریز و کی و احتماالً و تخمیناً چهل هـزار چـشمه و         60 حدود   "خودجوش"و  
بنـدهاي قـدیمی را       ها را که آبِ آب      خانهرؤیت کنار رود   زارهاي کمتر قابل    ها هزار زه    ده

کردند و براي آمدن بر روي زمین نیازمند سوخت فسیلی و نیروي برق و باد و  تأمین می
زارهـا و     نیروي عضالنی نبودنـد را از دسـت کـشاورزان مملکـت خـارج کردنـد و زه                 
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 پیشین، هایی که کم و بیش به اندازه نزوالت آسمانی سال آبی ها و کاریز    ها و کی    چشمه
  ! گذاشتند را خشکاندند آب سرریز را در اختیار ما می

گام دوم در این زمینه چپاول ذخایر آبی سرزمین ما کـه در طـی هزارهـا و حتـی           
 میلیون 5000 ما سالیانه از 91-54یعنی در سال . باشد  بود، می شدهها سال فراهم میلیون

یلیـون مترمکعـب ذخـایر     م50000 ایـن تخلیـه بـه    1387مترمکعب شـروع و در سـال    
بارترین   ترین، فاجعه   فروشی کالن   شک این دزدي و وطن      بی. زیرزمینی ما رسیده است   

و ترین نوع سربریدن وطن و فـروش وطـن          سامدترین و زیانمندترین و داعشی    بو پر 
  . است پایدار آن بوده هتوسع

ـ          اگر زحمتی براي استادان و دانـشجویان دانـشکده         صاد هـاي اقتـصاد و رشـته اقت
کشاورزي ایران نیست، لطف کنند، حداقل ارزش دالري و اقتصادي آنچه که ملت ایران 
در این پنجاه سال از بابت حراج ذخایر آبی خود از طریق آب عینـی و آب مجـازي از              

هاي حاصل از این ایلغار بـدتر از مغـول و چنگیـز و     دست داده را محاسبه کنند و زیان   
 ما احصاء نمایند و این که ما از فروش حراج گونه این    اسکندر و چرچیل را براي ملت     

ایم و در ازاي آن چه به دسـت       سال گذشته چه چیزهایی را از دست داده        60ذخایر در   
شناسـی   هاي رشته اقتـصاد و توسـعه پایـدار و جامعـه        نامه   و برخی از پایان    15ایم؟  آورده

 کـه خواننـده بافراسـت       ورهمان ط البته  . توسعه را بر چنین موضوعاتی اختصاص دهند      
اي از نـوع پایـدار آن    هاي ما از این رونـد تنهـا اقتـصادي و توسـعه        دریافته است، زیان  

 آخرتی ما  شناختی و عاقبت   هاي اجتماعی، روانی، فرهنگی، اخالقی، زیبایی       نیست، زیان 
  . ها و احتماالً غیرقابل بازگشت و محاسبه است بیش از این حرف
زان خسران ما از این مسئله مشخص شود، یک وظیفه بزرگ           که می  اما براي این  

اي این است، که ببینـیم مـا از           دیگر در برابر اندیشمندان از هر حوزه و رده و راسته          
ایم و چه بر سر اقتصاد و فرهنـگ           هاي زیرزمینی چه طرفی بسته      غارت و حراج آب   



 كزالـو مکینگـی، دیـو    ("مکِل مکِل مکینگـی   "هاي آزار     ایم و آیا زیان     خود آورده 
  بوده است یا بیشتر؟ ) آزار نفت(ما کمتر از آزار هلندي ) چاهی 

فروشانه  به مقایسه درآمد دزدانه و وطنبر عهده اقتصاددانان مملکت ما است که        
  با فروش ذخایر نفت و گاز مملکت بپردازنـد       ،و مستور ذخایر آتی آب این سرزمین      

ا در کوتـاه مـدت و درازمـدت بـراي ملـت و        و کمینه نتـایج اقتـصادي ایـن چپـاول ر          
سرانجام این که حداقل از دیدگاه اقتصادي و اقتصاد آب و . دانشجویانشان توضیح دهند

و ! اقتصاد کشاورزي ما باید چه کنیم که شـرایطمان بـدتر از آن چـه رخ داده، نگـردد؟                 
یامـدهاي آن را   را نیز فرنگیان براي ما نامگـذاري کننـد و پ  "آزار آب"منتظر نمانند که   

  !بشکافند و براي ما دلسوزي کنند
ایم خواننده داننده و هوشمند را به نیمی از یک پرسـش کوتـاه       ما تا اینجا کوشیده   

بیش از میزان درآمـد  «:  اقتصاد توجه دهـیم هاما بیش از حد گهربار و حکیمانه در حوز  
 و در ایـن  "آوردهاقتصاد باد" سخن از )1(»؟مهم آن است که بدانیم درآمد از کجاست  

ایــم در   بـراي ایــن اسـت کـه مـا بــدانیم از کجـا توانـسته      "آب آورده"مـورد خـاص   
بـیش از تولیـدمان   «اکبر داور وزیر مالیه رضاشـاه   یکصدوپنجاه سال گذشته به قول علی    

هـاي    دهـد، امـا بخـش       االسم بخشی از جواب را به ما مـی           آزار هلندي  )2(»مصرف کنیم 
 و "اي آزار یارانـه  " و   "آزار کوکنـاري  "نیـز وجـود دارد کـه        تـري     تـر و نادیـده      پنهان

                                                
 .  ردي امـروز جهـان   هاي اجتمـاعی و فـ   جمله بسیار حکیمانه و تأمل برانگیز تولستوي که بسیاري از گرفتاري

  : گوید هایی است، وي می توجهی به چنین پرسش برخاسته از غفلت و بی
یعنی دقیقاً همان مسائل » ؟بیش از میزان درآمد مهم آن است که بدانیم درآمد از کجا و مصرف براي چیست          «

ز دیگـر در   بـه هـیچ چیـ   "درآمـد "کوشید که هیچ کس جز به      استعماري بسیار می   –بنیادي که نظام سوداگري     
 !پیرامون و در پیوستگی با آن نیندیشد

 .     وزیر هوشـمند و تحـصیل   اکبر داور علیهاي    جویی در این زمینه را در نوشته        مؤلف اولین توصیف و سبب 
، مالیه و عدلیه رضاشاه دیده که هم به وجود بحران اقتصادي ایران در حدود یکصد سال پیش اشاره داشته و  کرده

تواند مدت مدیدي مصرفی باالتر  گوید چگونه ملتی می اما نمی.  مصرف بیش از تولید دانسته استهم دلیل آن را
 از تولید داشته باشد؟ 
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را باید بـه آن افـزود، و از همـه مهمتـر آزار              ...  و "آزارهاي تحریک تقاضاي کینزیانه   "
  .را نیز بدان افزود) دیوك چاهی ("مکِل مکِل مکینگی"

ا درآمد از کج   ("محل درآمد " و   "میزان درآمد "رسد باز، مهمتر از       اما به نظر می   
به عبارت دیگر ملت ما از مکیدن خون        » ؟خرج براي چیست  «: این است که  ) و چگونه 

وطن و فروش آن به انحاء و اشکال مختلف که به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد، چه   
هـا و درآمـدهاي حاصـل از          به عبارت دیگر محل مصرف این پول      . بدست آورده است  

   چگونه بوده است؟ هاي سرزمین ما در کجا و غارت ذخایر آب
باید دانسته شود که درآمدهاي ما از ایـن طریـق چقـدر مربـوط بـه آب مـصرفی            

 و از چپاول طبیعـت  "آبِ بادآورده"حاصل از بارش سالیانه و چقدر حاصل از فروش  
سرانجام این که با این درآمد به دست آمده از .  بدست آمده است"ایلغار آب آورده"و 

و چپـاولی و غـارتی      ) معمولی( حاصل از بارندگی سالیانه      محصوالت کشاورزي با آب   
آنگاه است که غلظت   . ایم  چه کاالهایی را به کشور وارد کرده      ) فراتر از بارندگی ساالنه   (

برنامگی مدیران درگیر با آب و کـشاورزي و توسـعه و تجـارت مـا بـرمال                    نادانی و بی  
 را چگونه بر روي کاالهـاي      هاي مملکت خود    دهد که ما دروازه     خواهد شد و نشان می    

ایم و ملت را معتاد به مصرف  آالت بیگانگان گشوده   جل  مصرفی و یک بار مصرفی و بن      
هـاي نابجـا و آزاد از منطـق و عقـل سـلیم و                آوري  بیش از تولید با علم نـاقص و فـن         

ایم، حتی اگر در  عقالنیت سنتی و آزاد از خرد عالمانه، و عقالنیت بومی و صنعتی کرده         
 "مصرف انبوهِ"جامعه : آسایی ناگهان به آخرین مرحله توسعه ن مسیر به شکل معجزه  ای

دبلیـو دبلیـو   "ي درالیـ گتئوریسین بنـام مکتـب نوسـازيِ کـاخ سـفیدي، دچـار خیـر          
  !! باشیم شدهیم سرنگونیتر بگو  پرتاب و یا دقیق١٦"روستویی

یون مترمکعب آب    میل 5000باید دید ملت ایران در ازاي غارت سالیانه حداقل از           
 و کاریزهـا و  "ها کی" میلیون مترمکعب افزون بر بارندگی سالیانه که نه تنها          50000تا  

هـا را، بلکـه اقتـصاد و توسـعه      زارهاي سواحل رودخانـه  هاي باستانی ایران و زه      چشمه
هاي فرهنگـی   هاي صنعت و حتی کشاورزي ایران و روستاها و ریشه پایدار و سرچشمه 



 سال گذشته چه چیـز یـا چـه     60بومی ایران را خشکانده است، در         یستو اخالقی و ز   
  چیزهایی را بدست آورده است؟

دهد کـه مبادلـه در شـرایط بـسیار نامتقـارن و               انگیز نشان می    این واقعیت غم  
 غیر و دانایان فریبکـار و کالهگـذار و تـاجران فـاجر            صنامتوازن انگار بین کودکان     

 این همان است .اتفاق افتاده است! مسود داخلی آنها هاي ه   جهان و همدستان و گروه    
  !  نام نهاد"مبادله نامتقارن سرد"توان به جاي مبادله متقارن گرم به آن  که می

 50000 از  شـده در چنین شرایطی پرسش این است که پس این همـه آب مکیـده           
کجا رفته و  حلقه امروز به 700000عمیق تا انقالب اسالمی و تا  حلقه چاه عمیق و نیمه  

هاي حیاتی سنتی چنـد هـزار         دهد که ما کشت      است؟ آیا این نشان نمی      شده صرف چه 
ساله و سازگار با اقلیم و متناسب با آب و توانمان را کـه ضـامن اسـتقالل اقتـصادي و          

اند را رها کرده و دست به کشت کشاورزي تجارتی و صادراتی و               امنیت غذایی ما بوده   
  . ایم رآور براي سرزمین کم آب ایران زدهاشرافی و آب بر و کوی

  
  ل مکینگیکِممکِل آثار ایلغار 

 و "آزار کوکنـاري  "تا اینجا دانستیم که آزار مکل مکل مکینگی همچون آزار هلندي و             
ـ ) نقـدي (خشکه " به ویژه از نوع "خوري یارانه" و آزار "آزار اصل چهاري  "  هخواران
ترین و در  اند و متأسفانه اولی خطرناك "ادآوردهاقتصاد ب"هاي  همگی زیرگونه...  و"آن

  . باشد ترین نوع این بیماري می عین حال پوشیده
برداري   اجتماعی تغییر نظام بهره– توصیف اثرات اقتصادي  کمرههنامتک نگاري  

هـا و   از آب و همچنین تغییر در نظـام مالکیـت آب و همچنـین خالصـه آمـار چـشمه                
، زنـگ  )دهـه پنجـاه   ( در میزان آبدهی آنها تنها در یک دهه          کاریزهاي منطقه و تغییرات   

خطر و هشداري بوده است که مؤلف را از چهار دهه قبل بیش از پیش با خطرات آینده 
اي  نگاري میان رشته دهد که این شیوه تک این تجربه نشان می. این روند آشنا کرده است

همه جانبه به عنوان یک پدیده     هاي گوناگون، اما مربوط به هم و          با موضوعات و روش   



   
  
  
  

 33    ...  "مکِل مکِل مکینگی"آزار 

 در روزگار ما تا چـه انـدازه بـراي فهـم           شده  و کم اهمیت پنداشته     شده تام و فراموش  
  .تواند مفید باشد جامعه و مسائلِ علوم اجتماعی ما می

 دهنه و میزان تخلیـه سـالیانه   23هاي این دشت     تعداد چشمه  54-53در سال آبی    
 رشـته و میـزان    132ه است و تعداد کاریزهاي آن        میلیون متر مکعب بود    28آنها حدود   

 میلیـون  10به عبارت دیگر در طی پنج سال .  میلیون مترمکعب بـود    4/132 آنها   هتخلی
 هـا خـشک      و یک دهنه از این چـشمه        شده ها کاسته  مترمکعب از تخلیه آب چشمه    

   ).102-103: 1369فرهادي، (  استشده
 2/8در حـدود    ) 59-58 تـا    54-53( سـال آبـی      5گفتنی است در طی همین      

  شـده   و دو رشته قنات خشک      شده میلیون مترمکعب از آب کاریزهاي منطقه کاسته      
هـاي    میلیون مترمکعب از تخلیه سـالیانه کاریزهـا و چـشمه   2/18یعنی جمعاً   . است

ایـن   . اسـت  شـده انـد، کاسـته    شـده  دشت که با پاي خود بر روي زمین جاري می     
   ).104: 1369فرهادي،  ( شروع بسیار مالیم بوده است تازه نشان دهنده یک،وضعیت

 سال در دشت نسبتاً پرآبی مانند این منطقه ایـن کـاهش آبـدهی    5اما چرا در طی   
 نوظهوري پـس از چنـد   ه بود؟ اینجا است که ما با پدید   شده نما  ها رخ   ها و چشمه    قنات

 و (*) )1(گـذرد  ن مـی صد تا چند هزار سال که از عمر کاریزهـاي تکامـل یافتـه در ایـرا       
هاي چندین هزار ساله و گاه دهها هـزار سـاله باسـتانی ایـران            همچنین در مورد چشمه   

   )2(.روبرو هستیم

                                                
 . هاي آفرینش کاریز در ایران نک به درباره پیشینه و گمانه :  

  :  و عجالتاً به مقالهبانگ آب و کرّ خوابکتاب 
، دوره اول، ماهنامه آبزیان، » در چگونگی آفرینش کاریز در ایران      اي  قنات تمام آفتابی و گمانه    «. مرتضی فرهادي 

 ).1364خرداد ماه  (5ش 

امـا بـه گمـان مؤلـف پـیش از      . اند  هزار ساله در ایران، ثبت تاریخی سازمان یونسکو شده   3 کاریز   13اخیراً   . *
اند، که سابقه ایـن   بوده) نگر آفتاب(از هاي ایران غالباً روب شناسیم، قنات اي که ما امروزه می کاریزهاي تکامل یافته  

 .نوع قنات بیش از سه هزار سال بوده است

 .     ساز وزوان  ساز ایران قابل بررسی است براي مثال چشمه آهک   هاي آهک   ها و آب    این مسئله در مورد چشمه
 دیـر یـا   آور یکپارچه سنگ چند فرسنگی آن، که اول جوي را تکه تکه کردیم و خورهه محالت و جوي شگفت  



   بـر تـاثیرات      تـدریج    بـه   ایرانیخوان    خواهان داننده و کتاب     وطن  چشماناگر چه   
  بسیار ـ باز   با کندي ـ البته   فروشی  خام  با نیت  نفت  و استخراج رویه  بی استفادهبار  زیان
کرده و اهل اقتصاد و توسعه و استاد و وزیـر و   کمتر روشنفکر و تحصیل  اما   ، است  شده

  ،"اندیـشی  بیابان غَفر کم"نگار قَدر و مطرحی است که در این    وکیل و شاعر و روزنامه    
  تخراجاسـ جانبـه   و پیامـدهاي همـه     حیـاتی  مـسئله    باید بـه   که  آنچنانو     جدي   شکل  به
   حتی بیشتريبسیار   استحقاق   مسئله  این که  در حالی.ندیشدبی   زیرزمینی هاي  آب هروی بی

دارد و ، اورانیوم، طال، نقره، مس، فیروزه و دیگـر معـادن مهـم کـشور مـا                  گاز ، از نفت 
   بـوده   فسیلی  سوخت تر از تاراج خطرناك ، بسا   سرزمین   این   فسیلی  هاي   ما از آب    غارت
  .  است

 اختیـار ابـر و بـاد و      که تا روزگاري:  بـود   گفته  پاریزي  باستانی  پیش از چهار دهه  
 از ،  سرزمین  بر این  سالیانه  باران  ریزش ه از انداز  بیش  نداریم ، حق  نداریم دست  را در  باران
 وزیـر   امـا کـدام  . )2: 1357باستانی پاریزي،   (  کنیم   استحصال   آب   زیرزمینی  آب   هاي  سفره
، روتنفو   پیرِ دیرِ تاریخ هاستادِ روستازاد     یک   حرف   به   مملکت  اینو کشاورزي      و برق   آب

   دهد؟  می گوش
هاي علم و صـنعت و فیزیـک و شـیمی و بـرق و آب و      امروزه روز، در دانشکده 

تراعات و  کنیم که به دنبال اخ      یمان چقدر دانشجویانمان را تشویق می       اقتصادِ آب نداشته  
هـاي   هاي آلوده و سمی بـا روش  سازي آب اکتشافات جدیدي در زمینه بازیافت و سالم     

هاي شور و تلخ در  زیستی و کشت گیاهان و موجودات تک سلولی و شیرین کردن آب  
 و تولیـد  17سواحل چند هزار کیلومتري جنوب با نیروهاي پاك و تجدید شونده باشند؟        

  !؟ غیرهاکسیژن و آب از گازهاي سمی و

                                                                                                              
مرتـضی  : درباره خورهه و چشمه وزوان و جوي سنگی یکپارچه آن نک بـه  . زود چشمه را خشک خواهیم کرد     

 2 و 1، ش فصلنامه راه دانش، »هاي بسیار در پیرامون اراك شهرستان محالت، کانونی تاریخی با جاذبه«. فرهادي
 .تاهاي کمره، و همچنین رسوبات دو چشمه نازي در روس)1374بهار و تابستان (
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   به  که هایی ، درس  باشیم  داشته هاي ضروري  و مخترع در رشته    اگر ما مهندس    تازه
موتور   ها و سازندگان  شرکت  براي  و مواجب جیره بیمبلغ  بیشتر ،آنهااز  ،آموزیم می آنها

پاشی دستی و پشتی و ماشـینی و هواپیمـاي    و سم و سم   آبیاري  وسایلپمپ و تلمبه و     
کش و ابزار آالت کشاورزي نامناسب با شرایط روستاها و کـشاورزي             اشی و علف  پ  سم

اعتقاد به آنچه ایرانیان حداقل از ده هـزار سـال پـیش بـه عنـوان           سازیم، بی   خودمان می 
از شـروع کـشتکاري در جهـان تـا بـه      ) کشاورزي و دامداري(پیشاهنگ در تولید  غذا     

   منـاطق   بـراي  کـشاورزي  آب و خاك   مهندسیش  رو و آنها را به   ! اند  امروز تجربه کرده  
 و   و آبیـاري     آب   مهنـدس   پـرورانیم و نـه      می ! و سرزمین هلند    غرب   اي   مدیترانه  پرباران

 نیـز    و مازندرانش  در گیالن  حتی   که ایران     کویري   و نیمه    کویري  در سرزمین کشاورزي  
  !  است روبرو   آب با کمبود نسبی

بـدتر از شـیوه     که به مراتب   "مکیدن خون زمین  " با     که   است   خوش   دلمان  آنگاه
 چون در اغلـب اقـوام   )1(.خوردن خون گاو در میان برخی اقوام ماسایی در آفریقا است   

اما خون مکیدن از زمین به مـرگ  . کنند  ذبح نمیآن راگاودار آفریقا، گاو مقدس بوده و      
هـا و حیـات منجـر       ت به مرگ انـسان    انجامد و در نهای     ها و مراتع آن می      زمین و جنگل  

و انگور  ،  )گوجه فرنگی ! ("توماته"خیار،   ،  خربوزه ، هندوانه ، یخ   کشتی  کشتیگردد؛    می
   عرب  ناخلف و ناسپاسبرادرانرا به   )2(" یدهلشَ جگر"  بهجات    دیگر سبزیجات و میوه   

   شـادي   فـران زعو   ، سیرجانی و دامغـانی     رفسنجانی   خندان  ه و پست    فارس   خلیج  جنوب
 و  رسـانیم   مـی  و آمریکاییـان  انیفرنگ    قائناتی را براي سالمت عقل و شادي روان         آفرین

همان گونه که نام آزار ایرانی و عربی . گذاریم  می  و صادرات  تولید کشاورزيآن را   اسم
گـذاریم، بـه چنـین آب عینـی      گذارند و می  بیماري هلندي می  " گم کردن  رد"را براي   

 با انواع و اقسام      شده سازي   و غنی   شده یده براي چنین محصوالت فرآوري    مصرف گرد 
                                                

 . 453، انتشارات آسیا، ص 1355 تهران،  ،)شناسی جوامع ابتدایی مردم(شناسی اجتماعی   مردم،هاشم رضی: نک به. 

 . "ِیدهل شَ جگر"  )šalide ( و  از گرمـا    گرفتـه   و آتش  جگر سوخته   معناي   به   و کرمان    سیرجان  از اصطالحات
  . استآبی  بی



 "آب مجــازي"نــام ) آب حیــات(  "آب زنــده" بــه   شــدههــا و اســتحاله ریزمغــذي
 و از آن جملـه  "اقتـصاد بـادآورده  "آید، خرد آسـیب خـورده از       به نظر می  . گذاریم  می
 انگـار   ...رهاي نامـشهود دیگـر   و دیگر آزا "آزار مکِل مکِل مکینگی   " و   "آزار هلندي "

   !خِرد ما را مجازي کرده است
 مـا     نـاقص    امـا علـم    ،کننـد   مـی   صـادر    کـشاورزي    محصوالت  آمریکا و اروپا هم   

هاي فرااقتصادي و  با چه هدف  شرایطی  و در چه  آنها چگونه  که  را ببینیم گذارد بقیه نمی
   کـشورهاي   بـه   اهـدافی   بـا چـه  آن راکننـد و       تولید می    کشاورزي  محصول  اي    اندیشیده

   چـه   را تحـت  کاالهـایی مـواد و      چـه    آن  فروشـند و در ازاي      می    و گرسنه    نیافته  توسعه
   التـین   و آمریکاي   ـ آفریقایی   آسیایی  ه نیافت  توسعه    از کشورهاي    قیمتی   و با چه    شرایطی

 ما در ازاي مصرف و خرج چندین وفروشند؟  می   آنها چه  به خرند و باز مهمتر از آن می
 کشورمان و به قیمت مکیدن ذخایر و حراج گنجینه چنـد میلیـون          هبرابر بارندگی سالیان  

عمیـق داراي     هاي عمیق و نیمـه      مان از طریق چاه     هاي زیرزمینی   انداز آب سفره    ساله پس 
از آنـان  ! مجوز و قاچاقمان و فروش محصوالت کشاورزي خام بـه اعـراب و فرنگیـان          

خریم و با آن خرید چه بالیـی بـر    عنی تولیدکنندگان و دالالن و همسودان آنان چه می     ی
  ؟!آوریم سر خود و هموطنانمان می

آزار "(استخراج نفت اگر چه غارت یک ملت است، اما آزار مکل مکل مکینگـی            
 آن هـم نـه بـه     18 است، "سرزمین سوخته "، ساختن   )"آزار استسقا " و   "دیوك چاهی 

 سوخته از نوع اسـکندر گُجـسته یونـانی و چنگیـز مغـولی کـه از نـوع                    سبک سرزمین 
  . آمریکایی و همسودان داخلی آنها–سرزمین سوخته انگلیسی 

   ایـن   بارنـدگی   هـزار سـال   ه انـداز   بـه  ه ده  سه   ما در طی   که چرا : پرسد  نمی کسی
را   و آن مایـ  دهکشی    بیرون مان  کویري  کویر و نیمه هاي  زمین  تشنه  حلقوماز   آب ، مملکت

   کـار سـطح    و با این ایم کرده  اي  فله  و زعفران  و جالیز و انگور و پسته     هندوانه  به   تبدیل
  دیگر  یعنی.یما  دهبر      متر پایین  15   دهه   سه   را در طی    مان   زیرزمینی  هاي   سفره  آب   متوسط

هـا و      درختچـه  ههـا اصـل      میلیـون  و   چند ساله    گیاهان  ه که میلیاردها بوت   دهیم   نمی  اجازه
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ـ    خود را بـه    هاي   ما ریشه  خشک   مناطق بیابانی، خشک و نیمه       جنگلی  درختان   ِ زمـین  منَ
  منـاطق   و  را کـویري     کویري  نیمه  تر و مناطق     را کویري    کویرمان   ترتیب  برسانند و بدین  

ند استان یزد، سـالیانه بـه   اي مان تصور کنید که در منطقه.  یمینما می  را خارزار  مان جنگلی
در ازاي هر سانتیمتر . هاي زیرزمینی پایین برود طور متوسط تنها یک سانتیمتر سطح آب 

هاي زیرزمینی چند میلیون بوته گیاه دو یا چند ساله و چند میلیون       فرونشستن آب سفره  
هایشان را به آب و نم       اصله درخت و درختچه گز و قیج و گون که نوك انگشت ریشه            

. تـر اسـت   اما واقعیت از آنچه گفته شد بسیار هولنـاك ! شوند رساندند، خشک می   آن می 
  : دقت کنید

، 1374 تـا    1352هاي     اردکان در طول سال    –تنها و براي نمونه در دشت یزد        «
   سـانتیمتر، 65 سانتیمتر و در محدوده شهر یزد سـالیانه در حـدود          45سالیانه حدود   

اصـغر سمـسار یـزدي؛ محمدرضـا          علـی  (19»رفته است هاي زیرزمینی پایین      سطح آب 
  ). 394: 1379هادیان، 

 سال گذشته نپرسیدند که در برابر       70هاي گروهی ما هم در        مطبوعات و رسانه  
خریـدیم و      چـه این آتش زدن بر طبیعت و مکیدن زالووار خون وطن و حـراج آن      

 بر سر صنایع ملـی و       و در درازمدت با این خریدها و واردات چه بالیی         ! ؟  خریم  می
  آوریم؟  توسعه ملی خودمان می

هاي اقتصاد و اقتصاد آب و اقتصاد زیست بوم ما بـه جـاي ایـن               چرا در دانشکده  
 اسـتعماري و  –زن کینزي و نوکینزي و در کل اقتصاد نظام سـوداگري   همه نظریات مخ  

ـ     آرمان شهرسازي از نوع روستویی و خواسته       کـسی  ، "جـان کیجـی  " هپردازي بـه گون
 و آدمیگـري را بــه  )1( و ابعـاد انـسانی   سـخنانی از ایـن دسـت و اقتـصادي بــا مقیـاس     

آموزان، دانشجویان و جوانان دیروز و مدیران و وزیران امروز نیاموخته و همچنان        دانش
  : آموزند که درآمد به هر قیمت و هزینه براي هر چه را فراموش نمایند نمی

                                                
 . کوچک زیبا است و ارزنده و سازنده شوماخر با عنوان اصلی عنوان دوم کتاب بنام. 



تصاد و روبروي میز هر وزیري بر دیـوار         باالي سر هر کالس اق    «شایسته است   
 دقیقـه   5هاي اقتصادي مـا در        وزارتخانهو با خط جلی بنویسند و هر روز کارمندان          

  :  مرور کنند کهآن راسرود صبحگاهی 
 آن اسـت کـه ببینـیم         براي رستگاري آدمی، مهمتر از افزونی درآمد بر خرج،        «

دوپون " مصرف روزافزون چه    با مصرف و   )1(»درآمد از کجا و مصرف براي چیست؟      
 و چه از دهان امیرعباس هویدا و "کینز" و چه "مالتوس" بگوید و چه  20 )2("دونموم

 باشد و چه از زبان برخی وزراي اقتصادي امروز ما شنیده شـود و هـر    شدهغیره شنیده 
انداز و تبدیل آن بـه سـرمایه و      خواهند به جاي تشویق مردم به پس        کس دیگري که می   

هاي گویا و خموش  گري  به کمک وام و قسط و آوازه گذاري براي کار و تولید ملی، ریل
 وادارنـد، و جامعـه و مـردم جهـان           "زورکایی"آنها را به مصرفِ     ! و بازاریابی چریکی  

 مصرف انبوه روستویی بکشانند و ه جامع"گاه آباد ناچه"سومی را به سمت ناکجاآباد و 
ناپـذیر و    هاي سـیري    هاي واقعی بشریت، از خواسته    به جاي کوشش براي برآوردن نیاز     

پذیر دم بزنند و بـر تنـور    تمام ناشدنی و نامحدود با مواد و امکانات تمام شدنی و پایان      
  ند، نتیجه چه خواهد شد؟  بدم مد به متالش د آزمندي و مصرف و معاش بی

 هتیجـ هاي تمـام نـشدنی و نـابودي محـیط زیـست، ن           فردگرایی و رقابت و ستیزه    
ناپذیر است و دور باطل و مدار بـسته توسـعه نیـافتگی            هاي پایان   بخشی از این آموزش   

پیوسـته سـخن گفـتن از رفـاه     !  نهـایی آن هبراي کشورهاي نظیر ما، بخش دیگر و نتیج     
 مصرف انبوه و فرامصرف و یکبار مصرف و اوقات فراغت منفعالنـه             هتالش و جامع    بی
بدون کار و تالش، کشورهاي توسعه نیافته را نه تنها       بدون تولید و    ) "اوقات بالهت "(

به کعبه آمالی که حتی به ترکستان غرب نیز رهنمایی نخواهد کـرد و بـه قـول مولـوي                    
هـا و   هاي مشرق زمـین بـا چنـین نـسخه       ملت ".که عالج درد هر شهري جدا است      "

  ! هاي چشم کورکن، به بینایی نخواهند رسید امامزاده
                                                

 . لئون تولستوي"هاي اقتصادي  فرازي کلیدي از اندیشه". 

2. Dupont de Nemours 
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 است که  شده استعماري سبب–میدن به تنور اقتصاد نظام سوداگري د  دم به دماین 
هاي نامحدود ما را ندهد و پـاي آن بـه       تنها غارت یک قرنی نفت و گاز کفاف خواسته        

هاي ما نیـز بـاز       دیگر معادن و ذخایر معدنی دیگر و مهمتر از همه ذخایر زیرزمینی آب            
  . شود

هفتاد سالگانی و کور چشمی از نور به هر حال، در یک غفلت تاریخی و همگانی 
هاي آن و ذوب در ابهت و زرق و  گري  در برابر مکتب نوسازي و آوازه)1(و برف زدگی

هـاي نفـت و آزار         و در زیـر سـایه و خنکـاي دکـل           "صناعتِ سامري "برق ماشین و    
آورنده سطح هشیاري در حد نبـاتی، چنـان محـو               ینیمدهوش کننده و پا   ! االصلِ  هلندي
زن گوسـاله طالیـی و پیـرو نواهـاي خـرِ دجـال                ي سِحر ساحران و سخنان مـخ      تماشا
الزمان شدیم که نه برآمدن آتش از دهانه چـشمه را دیـدیم و نـه برخاسـتن دود از               آخر

نشـست  "هایمـان را و نـه    هـا و تـاالب   مظهر کاریز را و نه خاك بر سر ریختن دریاچه     
هایمـان را    دین و چند کیلـومتري دشـت       چن 22هاي  "شق" را و نه ایجاد      ٢١"ها  فروچاله

هاي سرزمین پدري را شنیدیم و نـه حتـی متوجـه      دیدیم و نه صداي شکستن استخوان     
  !خالی شدن و فرونشستن پیاپی و روزافزون زیرپایمان شدیم

در حالی که این بسیار مهم است که پیام اخطار آمیز در شروع آتش سوزي باشـد      
. شود کرد کرامات را انواعی است   چه می ! دن سوخت نه پایان خودبخودي آن و تمام ش      

  : به این سخنان گوش فرا دهید
روست چه باید کرد؟ یک ماه بنـادر ایـران            وقتی مملکت با این وضع روبه     ... «

مـسئله امـا در   . یم آمار غیرواقعی بدهیمیحاال ما بیا. مانند  بسته شود، مردم گرسنه می    
مشکالت ما اینهـا  . تري حرف بزنم  بزرگخواهم از مشکل      جاي دیگري است من می    

کنـد و از اسـرائیل و آمریکـا و دعواهـاي      نیست، مشکل اصلی که ما را تهدید مـی      

                                                
 .   هاي سنگین گذشـته   نوعی کم شدن نور چشم و بیماري چشمی که در رفتن طوالنی بدون تمهیدات در برف

 . که فقط آرزو و خاطره آنها به جاي مانده استهایی در ایران افتاده، برف اتفاق می



این است کـه فـالت ایـران        . تر است مسئله زندگی ملت است       خطرناك... سیاسی و 
 مـسئله ایـن اسـت کـه      شود و کسی به این فکـر نیـست،   دارد غیرقابل سکونت می   

کنـد و کـسی بـه فکـر       اند و بیالن منفی آب بیداد می        تحلیل رفته هاي زیرزمینی     آب
کنـد و بـیالن منفـی برداشـت آب در        کم آبی کشور را به شدت تهدید مـی        . نیست

 این بیالن در حال حاضـر بـه         ،ابتداي انقالب زیر صد میلیون مترمکعب در سال بود        
  .  است شده برابر110 میلیارد مترمکعب رسیده است یعنی 11

 کـه در ایـران   )1(هفت هزار سـال اسـت  . هاي بعد هستم نگران نسل یداً  شدمن  
تدبیري کشور را با ایـن چـالش بـزرگ     ما حق نداریم با این بی  . زندگی جریان دارد  

 سـال دیگـر     30ام، اگر وضعیت اصالح نشود ایـران          من همه جا گفته   ... مواجه کنیم 
در کویر اگر بـارش  . ودچون همه کشور تبدیل به کویر می ش      . شود  کشور ارواح می  

آب در  .  اسـت   شده چون سفره آب زیرزمینی خشک    . هم صورت گیرد، ثمري ندارد    
هاي آبـی طبیعـی ایـران     در حال حاضر تمامی پیکره   . شود  ماند و تبخیر می     سطح می 
اند، دریاچه ارومیه، بختگان، تشک، پریشان، کافر، گـاوخونی، هـورالعظیم،             خشکیده

یک کشوري مانند مالدیو کـه در       ... دیگر چیزي باقی نمانده   .... هامون، جازموریان و  
 تـا  300ایـن کـشور بـین     . جنوب اقیانوس هند است در معرض زیرآب رفتن است        

ن ملل در حال بررسی است کـه        اسازمکه  هاست     هزار نفر جمعیت دارد و سال      400
ن جمعیـت   میلیون نفر، به فرض افزایش نیـافت 75حاال ما با . این ملت را به کجا ببرد 

  ). 12: 1392کالنتري، ( 23»کجا باید برویم؟
  : افزایند ایشان می

 بـراي    و اوایل انقالب بدون مجوز چاه زدند، بدون مجوز کف شکنی کردنـد           «
هاي زیرزمینی را از بین بردند، کـویر در ایـران در حـال گـسترش                   آب ،تولید بیشتر 

                                                
 . گذرد تنها از شروع اهلی کردن گندم در ایران ده هزار سال می. 
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 و شـرق زاگـرس       سـال دیگـر جنـوب البـرز        25دهیم به زودي      است و هشدار می   
شود و مردم باید مهاجرت کنند اما به کجا؟ راحت بگـویم کـه             غیرقابل سکونت می  

ئـیس  رآن وقـت  . ماننـد   میلیون نفر بالتکلیف می    45 میلیون نفر جمعیت ایران      75از  
. کنـیم   میلیارد نفر را در ایران تولید می115کمیسیون کشاورزي بیاید و بگوید غذاي  

کالنتـري،   (24»کننـد   ر مـی  یزنند در آسمان س     ها را می    ین حرف شاید البته بعضی که ا    
  ).همان

کویري  نیاکان ما در دشوارترین شرایط کم آبی در صحاري و مناطق کویري و نیمه
اند، زندگی و تولید خوراك را در چنین شرایط دشـواري بـر پهنـه     در این مدت توانسته 

 کـه تحـصیل   -تکنولوژي جدیـد  وسیع این سرزمین به پیش برده و بدون یاري علم و            
هاي نسبتاً زیادي را در     گاه جمعیت  -نازند  کردگان ما به تبع فرنگیان، این همه به آن می         

ما امروز با این همه زرق و برق و دنـگ و  . اند  عصر خود و شهرهاي بزرگ تغذیه کرده      
 هـاي  فنگ و دك و پز، و این همه مرکز مطالعـاتی و سـازمان و وزارتخانـه و معاونـت              

آنهـا بـیش از   . ایم اند را پنبه کرده  پژوهشی و دانشکده و دانشگاه آنچه که پیشینیان رشته        
هـاي چنـد    هاي طبیعی و چشمه      و ساخته  )1(اند   هزار رشته کی و کاریز ساخته      60 تا   50

انـد و مـا    ها را تا عصر ما حفظ و به مـا سـپرده         ها را و تاالب     هزار ساله و آب رودخانه    
داري کنیم و این ظرف بلور چندین هـزار سـاله و پرزحمـتِ خـوش            نتایم اما   نتوانسته

                                                
 .       فرهنـگ یـاریگري در ایـران   فصل اول از بخش نخـست کتـاب        : درباه آمارهاي مربوط به کاریزها نک به ،

 برخورد 60000ه بود ولی بعداً مؤلف با آمار  رشته از منابع مختلف ذکر شد 50000درآمارهاي ما در آن زمان تا       
  .رسد ها و مزارع ایران بعید به نظر نمی که نسبت به تعداد آبادي

  :  رشته قنات آمده است62165 سخنی از توسعه بر بنیاد هویت فرهنگیدر کتاب 
 40 و 30 در دهـه  هاي دایـر  اند که مجموع آبدهی قنات  ذکر کرده62165هاي این کشور را تا      تعداد رشته قنات  «

 هزار 50هاي کنده شده براي  در یک بررسی انجام شده طول کوره...  میلیارد مترمکعب ثبت شده است 18حدود  
پیشرفت . پرویز ورجاوند[» عنوان شده است) بیش از فاصله زمین تا کره ماه( کیلومتر 360000قنات ایران حدود 

 .].53رکت سهامی انتشار، ص ، ش1368، تهران، و توسعه بر بنیاد هویت فرهنگی



 و   بـه زمـین زده  آن راتراش و رنگارنگ را به آیندگان برسانیم و تا همین جا هزار بـار         
  . ایم شکسته

ك و فهم   امعنی این حوادث آیا به جز دور شدن از واقعیت و تشنگی براي ادر             
  آن است؟ 

هـا و جغرافیـا و     است؟ آیا کـوه  شده  دگرگون آیا در این مدت ژنتیک ایرانیان     
 و یـا ایـن کـه مـا و     ؟ اسـت   شـده   سـال دگرگـون    70-60اقلیم ما یکباره و در طی       

کشورهاي نظیر ما در این مدت نسبتاً کوتاه تغییرات بسیار در پندار و در رفتار و افکـار          
ورهاي روي و کژرفتـاري در کـش     ایم و اگر چنین است علت این کژپنداري و کج           داشته

  نظیر ما کدامند؟ 
 دسـت در  "وندانمان ده"هایمان گرفته تا نمایندگان ملت و شهروندان و         از دولت 

واقعیت از هر   باید دید چه شد که      ! دست هم دادیم که میهن خویش را کویرستان کنیم        
 و کار با واقعیـت اعتبـار   ؛ و کار بر روي واقعیت سبک شد  ؛نوع آن از چشم ما افتاد     

 و تر، جایزتر    بهتر و هر چه مجازي     ،هر چقدر دورتر از واقعیت    . ست داد خود را از د   
  . گردید!دارتر جایزه

 دیگر از   هجهانگشایی به سبک صدامی و توهمات برخی اشیاخ عربِ امروز، جلو          
تـوهم  . گریزي در سطوح و جوانب دیگـر کـشورهاي بـا اقتـصاد بـادآورده اسـت            واقع

گریـزيِ بـت    واقعیت...  دیگر و ه ملت نمون  نیازي وي از    محمدرضاشاهی و احساس بی   
  . تواند به شکلی خود را به نمایش بگذارد عیاري که هر لحظه و در هر جا می

هـاي    و گونه"اقتصاد بادآورده"کنیم که خطرات  قبالً اشاره کردیم و باز تأکید می   
تـر   دهشتناك. .. و"اي  نابجایارانه"و  ! االصل  االسم و ایرانی    آن و از آن جمله آزار هلندي      

 اسـت و    "آزار کوکناري "و  ) دیوك چاهی زالومکینگی   ("آزار مکِل مکِل مکینگی   "از  
شناسی اجتماعی، دور کردن بیماران از فـضاي کـار و تولیـد     مهمترین تأثیرشان در روان  
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حاال باید دید دور شدن از فضاي کار و تولیـد و جـذب مـصرف و مـصرف      . است
  ؟ ن، چه تبعات اجتماعی را به دنبال دارد شد و فراغت بدون کارانبوه

اي است که ما را مستقیماً با طبیعت و جامعـه و   گفتیم ماهیت کار و تولید به گونه 
این پیوند کـه  . دهد همکاران و مشتریان و خریداران در ارتباط و پیوند نزدیک قرار می          

 کـه بـا    دارد   آدمـی را وامـی     ،تر  از مصرف نیـز هـست         در کار تولید بسیار حساس    
هـاي خـود و        همـه توانـایی     و  شـده  چشمان باز و هشیاري کامل با واقعیت روبرو       

هاي تأثیرگذار حوزه فعالیت     امکانات محیط و فرهنگ را در راستاي شناخت واقعیت        
 آن بـه تـدریج    مالزمِکار و تولید و مشاهدات و ادراك دقیقِ       . تولیدیش به کار گیرد   

د از عالم ذهن به عین و عالم نظر به عمـل را در  انگیزه یادگیري و تردد و رفت و آم 
تـر و   هاي پیچیده شخص تقویت کرده و هر یادگیري کوچکی زمینه را براي یادگیري       

از آنجا که سرشت کار و تولید غالباً دسته جمعی و گروهـی    . سازد  بزرگتر فراهم می  
گیـرد و    میافزایی و فهم واقعیت شتاب بسیاري  است، در روند تولید، یادگیري و هم      

پتانـسیل  "هاي تولیدي سابقه طوالنی در تاریخ بـشر دارنـد،          از آنجا که اغلب رشته    
 در خـاطره    ،نیز این پیوند با واقعیـت و فهـم و درك واقعیـت            از   عظیمی   "فرهنگی

ـ شنا فرهنگی و ناخودآگاه قومی وجود دارد که در صورت وصل به آن، به واقع              ی س
  .کند شدید می آن را ت وگرایی دامن زده و واقع

افتـد و   تولید با عمل در ارتباط نزدیک است و عمـل در واقعیـت اتفـاق مـی              
کند و نه صرفاً از ذهنیت فرد و حتی گـروه            واقعیت از قوانین خاص خود تبعیت می      

 و  شـده تولید کننده در عمل نه تنها با قوانین حاکم بر طبیعت و جامعه آشنا . و جمع 
هـا     و به حـدومرز توانـایی      شده ره خود نیز واقع بین     دربا ، بلکه شود  با آن خوگر می   

هـاي    وي به اندازه  "تصور از خود  "شود و     هاي خود نیز واقف می      ها  نادانی    ناتوانی
گـردد کـه او را از خـودفریبی و خودخـواهی و      تـر مـی   واقعی نزدیـک و نزدیـک    



 و دارد و توقعات و انتظارات وي از خود و گـروه و جامعـه    خودشیفتگی مصون می  
ا دیگري و جامعه و طبیعـت      ببه سازگاري فرد    و  ! به واقعیت نزدیک کرده   را  طبیعت  

   .گردد منجر می
بـه  . شـود  پـذیر مـی    پذیر و فرهنـگ     پذیر، جامعه   او در ارتباط با کار و تولید، گروه       

هاي دیگران     گردد و اهمیت آموزش     خدمات دیگران و ارزش تجربیات نیاکان واقف می       
هاي وابسته بـه    کار و تولید و مهارت    . کند  مهارت خود را درك می    در پیشرفت فهم و     

هاي دیگران را به مراتـب   آن به کوشش نیازمند است و تالشگر مولد، ارزش زحمت       
 دور و نزدیک احساس سـپاس   نسبت به دیگرانِپسیابد،  میرکننده د بیش از مصرف  

نونی به جامعه و تـاریخ   ین از افراد زنده و اک      این احساس دِ   ، که و مدیون بودن دارد   
شود و احترام به جامعه را بـه طـور کلـی زنـده و                و فرهنگ نیاکانی تعمیم داده می     

ـ  است کـه تولیـد و کـار سـبب دوسـتی و همبـستگی              این گونه . کند  تقویت می  ا ب
پـذیري     ایثارگري و مـسئولیت    ، مساوات ، مواسات ،همنوعان و ایجاد حس مددکاري    

کند و او را بـه        وهی و تعاون را در وي برانگیخته می        کار گر  ،گرایی  گردد و جمع    می
  . انگیزاند  برمی،عمل در راستاي منافع غیر

 ما را در دامان مصرف و جامعـه مـصرف انبـوه بـدون               "اقتصاد بادآورده "گفتیم  
کشاند و انسان فعـال را   تولید و فراغت بدون کار ما را به فساد جسم و ذهن توأمان می          

تِ دهنده را به دست گیرنده و زندگی پر از آزادگی را به زندگی به موجودي منفعل، دس
  . کند هاي دیگر مبدل می دان ملت خواري از زباله انگلی و زباله

ها و گذشته از اقتصاد ناسالم و آزارمند و گذشـته از              گذشته از مطبوعات و رسانه    
مـدیران  پـذیري وزراء و   منـدي و مـشورت   هشیاري و دانشمندي نماینـدگان و دغدغـه       

ها و نهادهاي درگیر  و جهاد کشاورزي و دیگر سازمان     ) آب و برق  (هاي نیرو     وزارتخانه
هاي بسیاري از جوانب دیگـر نیـز    با مسئله آب، ما در شصت سال گذشته شاهد کاستی     

هـاي   کاستی در تعلیمات وزارت آموزش و پرورش و آموزش عـالی در زمینـه           . ایم  بوده
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وري از آب و  بـرداري و بهـره   هـاي درسـت بهـره       شـیوه مربوط بـه آب و منـابع آب و          
شناسـی و   شناسی و مردم   جامعه(هاي بسیار در علوم اجتماعی ما در پیوند با آب             سستی

هـاي علـوم دقیقـه و صـنعت دربـاره        و دانشگاه) اقتصاد و حقوق و حقوق اسالمی آب      
 سازي آن بـا  بهداشت و تصفیه و تشویق مخترعین جامعه در زمینه تصفیه آب و شیرین  

هـایی بـراي تولیـدِ آب از ترکیبـات و      ترین وسایل ممکن و حتی شـیوه    کمترین و آسان  
  !دار و نیتروژن به آب گازهاي اکسیژن

همان گونه که بسیاري از جوانان و برادران افغانی ما، امروزه به فکـر اختـراع                
باشند، به   روبی مملکت خود می     تر و خودکار براي مین      تر و کم خرج     وسایلی راحت 

هاي علوم دقیقـه و صـنعت مـا در ایـن مـورد                همان اندازه جوانان برومند دانشکده    
تـا بلکـه بتـوانیم بـه یـاري همـه       . خاص باید بیندیشند و کار کنند و مطالعه نمایند   

 ، در این سرزمین فایق آمده      شده هاي نظري و عینی و عملی کاشته        ها بر مین    دانشگاه
بایـد دربـاره توسـعه و     دانشمندان علوم اجتمـاعی مـا مـی    !آنها را کشف و خنثی کنیم   

 و تعلیمـات  " اسـتعماري –نظـام سـوداگري   "توسعه پایدار در این مملکـت، اقتـصاد        
شناسی و اروپامداري و اروپامحوري را شناسایی و براي همیـشه از دنبـال کـردن                  شرق

نـگ و   دسـت بـشویند و بـه جغرافیـا و فره    "مکتب نوسازي"گرایی تک خطیِ      تکامل
 و بروینـد و      شـده  هـاي خـود اسـتوار       تاریخ خویش بازگردند و بکوشند که بـر ریـشه         

   )1(!ببالند
هـاي علمـی و همـه     درباره بحران آب و زیست بـوم مملکـت ورود همـه رشـته          

و هنري و زیباشناختی، شناخت فلسفی و منطـق و    ) دینی(هاي معرفت فراتجربی      شاخه
هـاي گونـاگون فیزیکـی، زیـستی،      راي جنبـه مـسئله آب دا  . اخالق الزم و واجب است    

شـناختی، مـردم شـناختی و بـه ویـژه             شناختی و جامعـه     فرهنگی، فلسفی، حقوقی، دین   

                                                
 .     کند، اما مکتب نوسازي بـه مـا    درخت بر روي ریشه خود سبز می     : گویند  روستاییان و کشاورزان کرمانی می

 !ما باید بر روي ریشه دیگران سبز کنیم؟: گوید می



هـا و بـه اختراعـات و     دان همه ایـن رشـته  نزیباشناختی و اخالقی است و ما به اندیشم    
 مـا   هنرمنـدان و شـعراي    . ابداعات و خالقیت همه علوم دقیقه در پیوند با آن نیازمندیم          

شـان را از پـا در       هاي واکس زده     و یا کفش   "ها  گیوه"هاي زیباشناسی آب      باید از جنبه  
آورده و پاي در آب نهند و با آب و آدمیان همراه شوند و با آب در زیست بوم و جـان    

هـاي   مجتهدین ما باید از نظر دینی تکلیـف حـرام و حـالل آب        . جهان حلول پیدا کنند   
تکلیـف هـزاران کـاریز وقفـی و حقـوق خـرده مالکـان و        کشور ما را مشخص کنند و       

انـد و     عمیـق درآورده    هـاي عمیـق و نیمـه        هـاي آنهـا سـر از چـاه          کشاورزانی که حقابه  
شـوند و بـه حـدود و ثغـور هـر کـدام         و مـی  شده هایی که از فقرا به اغنیا منتقل        حقابه

 مختـرع ویـژه و   ما به مجتهـد، فیلـسوف، هنرمنـد، دانـشمند و    . بیندیشند و اجتهاد کنند   
  . گذاران بینا و مدیران و مجریان توانا و قاطع، در حوزه آب نیازمندیم قانون

دهد که از اوایل قرن چهاردهم شمسی تبلیغات  ايِ مؤلف نشان می     مطالعه کتابخانه 
  شدههاي دیزلی در مطبوعات عصر رضاشاهی به شکل بارزي آغاز          هبموتور پمپ و تلم   

دهـد کـه    اندك شمار چنین مـشتریانی در آن زمـان، نـشان مـی    است، که به دلیل تعداد      
داران و مالکین بـزرگ آن زمـان    ها و مؤسسات دولتی و سرمایه     معرفی این ابزار با بنگاه    

 عـصر   هتـرین و فـاخرترین ماهنامـ         وزیـن  هبراي نمونـه در نخـستین شـمار       . بوده است 
ول تبلیغات آن، به تبلیغ  و در صفحه ا1317 مربوط به اسفند ماه      ایران امروز رضاشاهی  

ایـران  (خـوریم   هاي پیستونی سانتریفیوژ براي هر منظور و هر قـوه بـر مـی     درباره تلمبه 
 و در صفحات بعـدي، نیـز بـه تبلیـغ کـشتی، هواپیمـا، اتومبیـل،               (*)).55: 1317امروز،  

 همـین  4همچنـین در شـماره   . خوریم  لکوموتیو، موتور برق و مرکز تلفن و غیره بر می         
امه در یک صفحه اختصاصی با قطع بزرگ، تلمبه برقی سـاخت کارخانـه زیمـنس            ماهن

هـاي    همـین ماهنامـه، تلمبـه   6 و 5باز در شماره ). 54: 1318همان، ( است   شده معرفی
  ).56: 6 و 5ش : 1318همان، ( است  شدهدیزلی کارخانه روتیس معرفی

                                                
   زمان چاپ می و با عکس و تصاویر با کیفیت بسیار باال نسبت به آن       2815 × 38این ماهنامه با قطع بزرگ       . *

 . شده است
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 که )(**"مسیح"ء گزارشی با امضا) 1308(روزنامه اطالعات در سال چهارم نشر 
 چاپ کرده کـه آغـاز نـوعی       "یزد" ستون با عنوان     5/1رسد، در     نام مستعار به نظر می    

هاي آبیاري سنتی و رویکـرد بـه در بـاغ سـبزِ       مالیم از شیوه"خوانی خرده"شکایت و   
 جهـشی  ههـاي آب بـه شـیو    یـاي وفـور و فـواره   ؤ کشاورزي غربی و ر  "انقالب سبز "

این گزارش همچنین نشان    .  در دل شهري کویري است     "مکتب نوسازي "روستویی و   
هاي عمیق است که به شکل فـشرده   دهنده تحرکاتی براي تحریک تقاضا براي حفر چاه     

  : شود آورده می
نقطه مرکزي این مملکت ) یزد(وقتی به جغرافیاي ایرانی مراجعه شود این شهر «

اکثر جمعیـت طبقـه     . وندش  اهالی این شهر به سه دسته تقسیم می       . دهد  را تشکیل می  
 100"العـاده زیـاد بـه حفـر قنـوات       دهند که با زحمت فـوق  دهاقین را تشکیل می   

 از محـل  " فرسـنگی 10 "... پرداخته که آب آن را به وسیله راه هاي دور  )1("زرعی
این دسته در اطراف دهات و قصبات این شهر زندگی ... جوشش تا مشرب عبور داده

: رسد اي که به نظر نگارنده می چاره... ست  دردي را عالجیبدیهی است هر... کنند می
اوالً براي خاتمه دادن به وضعیت وخیم فالحت در این محل، همانا حفر چاه آرتزین   

  . دارا است... االرضی را زیرا این نقطه جریانات تحت. باشد می
زین یزد که در اینجا ناگزیر از این که چند کلمه از گرفتن امتیاز براي حفر چاه آرت     

چندي قبل یک نفر یزدي موسوم به آقامحمد دشتی با هو و جنجال در مجلس شـوراي      
متأسـفانه صـاحب    به تصویب رسانیدند متذکر شـوم کـه         ... ملی الیحه امتیازنامه آن را    

گذرد هیچ اقدامی براي کارهاي مقدماتی آن بـه        امتیاز تاکنون که قریب یک سال می      
  ).3: 1308مسیح، (» ...عمل نیاورده

                                                
 سازي و یا از جانب نمایندگان آن و یا مستشاران این امضاء مستعار احتماالً از آن یک شرکت  اروپایی تلمبه **

 .تواند باشد اي آنها می اقتصادي سفارتخانه

 .  ستهاي قنات بوده ا  زرعی، عمق مادر چاه و یا مبالغه در عمق میله100منظور نویسنده از قنات. 



هـاي     ذیل چاه آرتزین در ایران نیز زدن چاه        المعارف فالحتی   دایرهنویسنده کتاب   
تقـی بهرامـی    . دانـد   آرتزین را یکی از مهمترین عملیات آبیاري براي آبادي کـشور مـی            

کردگان علم کشاورزي در مملکت ما است        مهندس و دکتر در فالحت از اولین تحصیل       
 در ایـران بـوده اسـت، کـه نماینـده         مجله فالحت سردبیر  و داراي تألیفات و مدتی نیز       

خوبی براي نظریات مکتـب نوسـازي در کـشاورزي و آبیـاري ایـران بـوده اسـت وي            
  : نویسد می

یکی از مهمترین عملیات آبیاري ایران براي آبادي کـشور اقـدام بـه حفـر                ... «
سـت و  هاي آرتزین در نقاط خشک آن است و چون کشور ایـران کوهـستانی ا               چاه

 تقریباً همه   ، و زیرزمین تشکیل چاله حوض داده       شده ها از کوه احاطه     همه جا جلگه  
  ).226: 1317بهرامی، (» .جا را براي ایجاد چاه آرتیزین مساعد ساخته است

وي طبق معمول فتواي خود را با مهر اروپایی ممهـور و راه هـر گونـه مباحثـه و               
 دو نفـر متخـصص چـاه      1315در سـال    «: بنـدد   شک و تردید را بر روي خواننده می       

 از طرف بانک فالحتـی ایـران بـا کمـان            )2("باروال" و   )1("دوران"آرتیزین به نام    
از معاینات محلی و امتحانـات      . ؟ به نقاط مختلف کشور مسافرت کردند      !"آرتزین"

در عموم نقاطی که تحت معاینـه و مطالعـه درآمـده     ": چنین بدست آمد که   ! کمانی
 در بعضی نقاط باید گودتر و در        ا منته ،که حفر چاه آرتزین امکان دارد     معلوم گردید   

  ).426همان، ( .".عمقش کمتر باشدنقاط باید بعضی 
دوبـاره بـه    باید  حال باید براي اصالح وضعیت فالحتی و اقتصادي کشور          ... «

 آباد ساخت و به صـورت روز اول در        آن را کوچک کردن کویر پرداخته، رفته رفته       
رتـزین در  آخوشبختانه حفر چاه ... براي انجام این امر مهمترین نکته آب است . آورد

                                                
1. A. Durand 
2. I. Barolat 
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رف متخصـصین فنـی     طهران و ورامین از     ت ، قم ، کاشان ،سرحدات کویر از قبیل یزد    
  ).980همان،  (» و نتیجه مثبت داده است شدهمطالعه

:  کـه کنـد   در باال این دروغ بزرگ را مطرح می    شده آنگاه کتاب از قول دو فرد یاد      
هـاي دور و بـر آن و وضـعیت آنهـا نـشان       شدت اختالف بین ارتفاع جلگه و کوه     «

  .»دهد که اگر در نقاط مزبور چاه آرتزین زده شود آب دائمی خواهد داشت می
 "جاللیـه "المعـارف بـا آب پـنج چـاه آرتـزین در حـدود        بنا بر برآورد این دایره   

ن چهـاردهم خورشـیدي قابـل تـأمین     آب تهران در اوایل دهه اول قر    ) دروازه شمیران (
 50 متـر حفـر شـود    300در صورتی که در حدود جاللیه چاهی بـه عمـق       «! بوده است 

بنابراین پنج چاه آرتزین آب آشـامیدنی طهـران را   . مترمکعب در ساعت آب خواهد داد  
  ).982همان، (خواهد داد 
ـ          با خوش خیالی   المعارف فالحتی   دایره وسـازي   ن بهاي طرفـداران تجـدد و مکت

  : کند گیري می  نتیجهاین گونهرضاخانی در پایان مدخل کویر 
رتـزین در کـویر کـه دور تـا     آبا حفر چاه )  صفحه کتاب6(بنابرآنچه که ذکر شد  «

کمک بزرگی به آبیاري و  کوه فرا گرفته و آب زیرزمینی براي آن تهیه کرده،      آن را دور  
جب آن خواهد شد کـه هـزاران ده   این اقدام مو. آبادانی این قسمت بایر خواهد شد    

، اصالح مهمی بر وضعیت اقتصادي و آب و هواي کـشور         شده به این کشور افزوده   
هاي امتحانی زد تا      براي انجام این عمل باید ابتدا در چند نقطه چاه         . روي خواهد داد  

پس از دیدن نتیجه با کمال سرعت در زمینه آبادي کویر پیش رفـت و کـار مهمـی                   
  ).983همان، (»  با آب حیات زندگی بخشید، ایران راه این قلب مردانجام داد و

 این پـیش فـرض و تـصور         "مکتب نوسازي "هاي بارز طرفداران      یکی از ویژگی  
. انـد   هیچ چیز داراي اطالعات و تجربیاتی در خور نبـوده هباطل است که پیشینیان دربار  

آن بـه   . تـوان دیـد     یر مـی  این مسئله را در مورد افزودن بر هـزاران ده در حواشـی کـو              
شان هم خطور نکرده است که تعداد و میزان استحصال آب به وسیله کاریزها               همخیل



کـرده اسـت و       اي بوده که اقلیم هر منطقه و میزان بارندگی آن مشخص می             به اندازه 
استفاده شـدن     ها و بی    به ناپایداري محل استقرار آبادي    منجر  توانسته    تجاوز از آن می   

هاي چندصد تا چند هزار سـاله        و باغات آبی منطقه و بالاستفاده شدن زمین       ها    زمین
  .  گردد شدهاصالح

هاي آب زیرزمینی تمام نظامات چند صـد سـاله و حتـی               پایین افتادن سطح سفره   
در . آورده اسـت  زده و هزاران مشکل بـه وجـود مـی     چند هزار ساله منطقه را به هم می       

 در ایـن  "مکتـب نوسـازي متقـدم   " بـه ویـژه   "مکتب نوسـازي "عوض اهالی محترم  
همه چیز را همگان داننـد و  «: تصورند که برخالف گفته بوذرجمهر حکیم که گفته بود  

یکسره در اختیار اکنونیان و از اکنونیان هم، همه معرفـت   » .اند  شدههمگان هنوز متولد ن   
یاري از یا غربیـان بـس  دهد که     سرنوشت آب کشور ما نشان می     . در کف فرنگیان است   

دانش و معرفت کلی و دانش صـریح و ضـمنی کـشورهاي شـرقی و از آن جملـه               
دانـستند و از مـا پنهـان       میند و ما را به کژراهه کشاندند و یا          تدانس نمیکشور ما را    

   !خواهمت گفت: کردند و به ما گفتند
و نیمه عمیـق و   ) مکینه(تعریف و تمجید مستقیم و غیرمستقیم از حفر چاه عمیق           

اي دیگـر   رسد به گونـه  تواند باشد، به نظر می یاي تشنگان کویري میؤه آرتیزین که ر چا
اي از  نماید که این رؤیا رؤیاي صادقه یاي بیگانگان در ایران نیز بوده است و بعید می       ؤر

  ! سر مهربانی براي ایرانیان بوده باشد
ویـی چنـان    پایـان، آرز     آبِ خـودآيِ بـی      آور است که آرزوي چاه آرتزین،       شگفت

پرژرفا بوده که انگار در ناخودآگاه قوي ایرانیان نیز وجود داشته است و انگار فرنگیـان             
دانـسته و از آن ابـزاري    مردمان کشور مـا را بـه خـوبی مـی      ) غشه  دل(ضعفه    نیز این دل  

به طوري که انسان خردمند . اند جادویی همچون چراغ عالءالدین براي خود ساخته بوده
 و آشنا به کـشاورزي ایـران همچـون امیرکبیـر را نیـز در عـصر ناصـري         پرستار  و وطن 

 بـه  رزاقلا مفاتیحزنده یاد دکتر هوشنگ ساعدلو در مقدمه جلـد دوم     . وسوسه کرده بود  
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دهد که آمریکاییان از کی   این مسئله نشان می .کند   به آن اشاره می    الماثر و آالثار  نقل از   
اند و چگونـه   زین در کشورهاي مشرق زمین پرداختهگري براي چاه آرتی به تبلیغ و آوازه 

  : اند زمینه را براي وقایع بعدي آماده ساخته بوده
اقدام مهم دیگري که در زمان صدارت امیرکبیر انجام گرفت، عقد قراردادي با      «
آوردن اسباب و ادوات حفر چاه آرتزین جهت رفـع          .  آمریکایی بود  "طرنس"دکتر  

ال فوران آب به خودي خود وجود دارد و به هیچ حالی از آبی در نقاطی که احتم کم
  ).46: 2هوشنگ ساعدلو، ج  (».پذیرد ها نقصان نمی خشکسالی آب این گونه چاه

هاي فالحت و مجله فالحت و بانک فالحت و بعدها       با وجود تبلیغات آموزشگاه   
نان ایرانی رسیده که مالکین و خرده مالکان و دهقا       ت فالحت و صناعت به نظر می      روزا

 - آمریکایی مطرح کرده است  "نرآگ ب " آن گونه که     -نه به دلیل تأخر و تأخیر فرهنگی        
 تا اندازه زیادي با دانش صریح و ضمنی خـود دربـاره   )1("تأمل فرهنگی"بلکه به دلیل   

هاي آبیاري و کشتکاري و  شناسی و شناخت اکوسیستم ایران و نظام آب و اقلیم و کاریز 
در ایران، با وجود امکانات اقتصادي و فنی در دسترس، حداقل مالکان بزرگ بنه و غیره 

  . اند عمیق و چاه آرتیزین مقاومت کرده هاي عمیق و نیمه  چاههها در مقابل وسوس تا مدت
اما پس از جنگ جهانی دوم، این بار آمریکا با برنامه اصل چهار ترومن نه تنها بـا        

آید بلکه با نفوذ و حضور بـارزتر و     به ایران می   "مکتب نوسازي "نسخه ویراسته نوین    
هـاي   هاي مملکت و دربار و با بـسته  اقتدار و قدرت چندین برابر در ارکان و وزارتخانه    

تشویقی بسیار متنوع و دلچسب و رؤیاساز به سراغ ایرانیان و از آن جمله مـستقیماً بـه                 
  ! رود سراغ جوانان روستایی می

هـاي نوسـازي آمـاده        خاص که اذهان را براي برنامه     هاي    از جمله نهادسازي  «
 بود که با هـدف جلـب و آشـنایی بیـشتر      "دال4باشگاه جوانان روستایی    "کرد    می

، تغییـر فرهنـگ روسـتایی و        ]تحصیل حاصـل  [جوانان روستایی به امور کشاورزي      
                                                

 .  و نک به صفحات پیشین همین نوشته"تأخیر فرهنگی"اصطالح نگارنده است در برابر . 



در واقـع اداره کـل تـرویج        .  بـود   شـده  تـشکیل ] ایـضاً [توسعه همکاري اجتماعی    
اي جوانان روستایی را بر اساس الگوي سازمان جوانان روستایی آمریکا یـا        ه  فعالیت

دال در سراسر ایـران در      4اردوهاي سالیانه باشگاه    ... ترتیب داده بود  ) 4H(اچ   چهار
راد،   رفیعـی (» )137،  1387همـراز،   (هاي فعالیت اصل چهـار برقـرار بـود            همه سال 

1393 :20 .(  
وم جهانی نیز به فکر سرمشق دادن به ایرانیان براي آمریکاییان قبل از پایان جنگ د

  . اند تغییر در منابع آب بوده
هاي نگهدارنده تمدن ایرانی چیست و برنامه بنیادي بایـد         باید دید بن الد و ستون     

ها و انداختن و تخریب بن الدها باشـد و بـه جـاي خـراب کـردن                  لق کردن این ستون   
شوند بهتر است که از قناتِ  شهر بیدار و هشیار میگلدسته مسجد که با کلنگ اول همه    

 ! اسـت  شـده ها کـه بـا هـانتینگتون آغـاز ن      جنگ تمدن !  مسجد شروع کرد   "زیر آب "
   ).1383گروهی از نویسندگان، (

 در صفحه  شده از قول دو اروپایی یادالمعارف فالحتی   دایرهدکتر تقی بهرامی در     
  : نویسد قبل می
 متر مکعب 50 متر حفر شود 300اللیه چاهی به عمق در صورتی که در حدود ج«

بنابراین پنج چاه آرتـزین آب آشـامیدنی طهـران را خواهـد             . در ساعت آب خواهد داد    
 و  شـده  در محل کالج آمریکایی یک مرتبه اقدام به حفر چاه آرتزین          در طهران   ... داد

  این کار تعطیـل    ]حفاري[ بر اثر شکستن ماشین      امااند     متر هم پایین رفته    150حدود  
   25).55: 1317بهرامی، (»  استشده

این بار برنامـه بـسیار   . شکند  هاي آمریکایی نمی    اما همیشه ماشین حفاري در کالج     
تـر و     تر و داراي لجستیک و بودجه بود و اهداف بسیار گـسترده             تر، جهانی    شده حساب

  . کرد تري را دنبال می درازمدت



   
  
  
  

 53    ...  "مکِل مکِل مکینگی"آزار 

هـري  "طی نطقی بـه مناسـبت انتخـاب شـدن     )  سال قبل 67 (1949 ژانویه   5در  
 سی و سومین رئیس جمهور آمریکا براي دومین مرتبه بـه ریاسـت جمهـوري           "ترومن

هـاي آمریکـا در بخـش چهـارم سـخنرانی خـود دربـاره                 مطالبی را درباره ادامه کمـک     
هاي توسعه نیافته بیـان   هاي شجاعانه براي رشد علمی و صنعتی و پیشرفت کشور  برنامه

اجراي برنامه اصل چهـار در ایـران        .  معروف گردید  "اصل چهار ترومن  " به   کرد که 
و سفیر کبیر   ) نخست وزیر وقت ایران   (آرا     بین سپهبد رزم   1951نامه    بر اساس مقاوله  

 شـود    شـروع مـی    روسـتاییان آمریکا با تأسیس کمیسیون مشترك براي بهبود امـور          
  ).56: فریدون آزاده؛ صادق احمدیان، همان(

.  گروه تقسیم کرد4توان به  هاي کمک خارجی دو جانبه را می ر کلی برنامه به طو «
هـاي مربـوط     وام-3هاي بالعوض و وارد کردن کاال،    کمک -2هاي فنی،      کمک -1

هاي پـس از جنـگ جهـانی      در سال...هاي اضطراري بشردوستانه  کمک-4به توسعه،   
هـاي فنـی کـه     کمـک ... ر گرفتندها مورد توجه بیشتر قرا دوم، سه نوع اول از این کمک      

آمدند و به ظاهر عامل انتقال دانـش   ترین نوع برنامه کمک خارجی به شمار می      هزینه  کم
هـاي    هاي مشهور کمک خارجی آمریکا در سـال          فنی بودند، پایه اصلی برنامه      و مهارت 

هـاي اصـل      پس از جنگ در کشورهاي غیرکمونیـست گردیـد و در چـارچوب برنامـه              
ها موفقیت بسیار براي سیاست  ها در نخستین سال     این طرح .  کار گرفته شدند   به... چهار

امـا تحلیـل نتـایج درازمـدت آنهـا از سـوي بومیـان و خـود         . آمریکا به بار آوردند   
نـسلی از   ... هـاي کمـک فنـی       بخـشی از برنامـه    . یان مورد تردید واقع شـد     یآمریکا

یی را تربیـت کـرد کـه نقـش          هاي آمریکا   کارگزاران و مریدان حامی الگوها و مدل      
هـاي پـس از       هاي آمریکا و گسترش نفوذ این کشور در سال          مهمی در اجراي برنامه   

  ).13: 1393رفیعی، (» .جنگ جهانی دوم در آسیا و آفریقا ایفا نمودند
 نــامزد حـزب جمهــوري خــواه آمریکـا در انتخابــات ریاســت   "ریچـارد نیکــسون "

هدف اصلی از اعطـاي  «ین نکته توجه کنند کـه  جمهوري از رأي دهندگان خواست که به ا 



همـراز،  (» هاي خارجی کمک به سایر ملل نیست، بلکه کمک بـه خودمـان اسـت             کمک
1381 :16.(26   

هـاي   ها و دولـت   کافی براي ملتهاما مهمتر از ظواهر سخنان نیکسون که به انداز     
 اعطـاي  هـاي اصـلی کـامالً سـري و مـستوري در       است، هدف   شده گیرنده افشاء   کمک
. هاي فنی و اقتصادي اصل چهارمی موجود بوده است که باید به آنها اشـاره کـرد         کمک

آمریکا در وضعیتی براي کمک به دولت و مردم ایران بیش از پیش پس از جنگ جهانی 
 ویرایش کـاخ  "مکتب نوسازي"خواست حتی به زعم  دوم ورود کرد، که اگر واقعاً می    

هاي عمرانی ایران در    ی که کار و برنامه    یبایستی از جا    ، می سفیدي، ایران را به پیش ببرد     
 هکار اي و صنعتی آن نیمه زمان جنگ جهانی دوم و در دوران پهلوي اول اقدامات توسعه

ایـن هواپیماهـاي   . برد  بود به پیش می شدهمانده بود و یا به وسیله خود متفقین تخریب  
 مربوط به کارخانه ذوب آهـن کـرج را   هاي متفقین بودند که آخرین و مهمترین محموله  

بایستی ذوب آهن  پس واقعاً اگر هدف توسعه صنعتی و فنی ایران بود می. بمباران کردند
کاره  هاي نیمه هاي اقتصادي و برنامه اي و زیرساخت ایران و صنایع مادر و صنایع واسطه  

 "الدي" ایرانیان کهن بردند و به قول مانده از زمان امیرکبیر تا پهلوي اول را به پیش می
شد نه این که انگار ایران یک قبیله بدوي از دوران توحش بوده  به بن الد پیشین نهاده می

 رمـان  همورگـانی اسـت و جمعـ   ) قـدیم ( تـوحش اولیـه   هو در این دوران نیـز، در دور   
 از دیگ نظام آدمخـواران    آن را باشد که این بار آمریکا باید          می ٢٧"رابینسون کروزوئه "

 با مظاهر تمدن اروپایی آشنا کرده و وي را غسل تعمید داده و آن راروسی نجات داده و 
، با روایتِ نظام  شدهکه به مسیحیت دوباره به صلیب کشیده) ع(به دین نه عیسی مسیح 

) غارتِ آزاد(که غایت آن تجارت آزادِ از عدالت و انصاف  غرب!  استعماري–سوداگري 
  )1(!است، دعوت کند

                                                
 . نویسد هابسون ذیل تناقضات تجارت آزاد امپریالیستی می :  
هاي  ریشه .هابسون[» دیپلماسی خداوند است: تجارت آزاد«: کند اش به دافور قید می  در نامه"ریچارد کوبدن "

  .252، دانشگاه تهران، 1387، ترجمه مسعود رجبی؛ موسی عنبري، تهران، شرقی تمدن غرب
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 )1("قیـد طهـارت آزاد   "هاي ترویجـی اصـل چهـار از           بینیم که برنامه    براین می بنا
) بـه مردمـان ورامـین تهـران     ! (خواهد به ایرانیان، ساخت مـستراح و آداب طهـارت           می

فریدون آزاده؛ صـادق    ! (سازد   مستراح در ناحیه ورامین می     251،  1331بیاموزد و در سال     
 که نیاکان اروپایی آنها، تا حدود دویـست سـال        یادشان رفته بود  ). 165: هماناحمدیان،  

و در این ! شان نیز از دو سازه خبري نبود حمام و توالت هاي سلطنتی پیش حتی در کاخ  
به پیرزنان ایرانی جوجه پـروري  . آموختند ها به زنان ایرانی گلدوزي و آشپزي می        برنامه

و البـد بـه     ! سـبزي کـاري   عبـدالعظیم     بـه کـشاورزان شـاه     ! دادند  و ماکیان داري یاد می    
برایمان خروس از آمریکـا و خـر از   تر از همه  و جالب! پروري کشاورزان کرمانی زیره 

و بدتر از همه اینها به ایرانیان، پدران آبیابی جهـان، آبیـابی و         ! کردند  قبرس وارد می  
ها بـدون لیـوان       هایی براي مدارس که بچه      و بشکه ! آموختند  رسانی و آبیاري می     آب
هنگامی که عشایر پشت کوهی کرمانی ما هزاران سـال قبـل از             ! نند آب بخورند  بتوا

و نهایـت  ! دانـستند  مـی  شان را کوبی حتی براي دامهاي  مایه"ادوارد جنر"پاستور و   
 150کوبی بیاموزند که به شکل جدید آن نیز حـداقل از       ما مایه  روستاییان به   این که 

  !  است و کارگاه مکانیکی دایر کنندسال پیش و از زمان امیرکبیر رایج بوده
شناسی اروپامحوري و نژادپرسـتی غربـی بـوده           این شیوه غالب و همیشگی شرق     

افتاده بوده، پس باید به آنان فرهنگ و  است که جهان توسعه نیافته یکسره وحشی و پس
 توان در فیلم مستند تاریخی و بـسیار مـشهور   این آرزو را می. تمدن و آیین معرفی کنند    

 در همه این فیلم، بـسیار حـساب       . محصول آمریکا مالحظه کرد   ) 1925محصول  (علف  
اي از  گذرد حتی یک تصویر یک لحظه ، در سراسر فیلم جایی که در خاك ایران میشده

 روستایی، یک پاسگاه ژاندارمري، یـک دوچرخـه، حتـی یـک     هیک دیوار کُله، یک خان  

                                                                                                              
یعنـی تجـارت آزاد و تجـارت آزاد یعنـی عیـسی      ) ع(عیسی مسیح : نویسد   می "جان یورنیگ "همین طور دکتر    

 ].252همان منبع، ص [» )ع(مسیح

 . 40، ص از آخر مجلس. ["آزادي"ن با نام پور شاعر جوا ترکیبی از سروده زیباي میالد عرفان.[ 



یئی دیگـري کـه نـشان از ارتبـاط ایـن      ، یک ساعت و هیچ ش     !)چراغ انگلیسی (فانونس  
شـد   ها با جهان با شهر، با حکومت، با ابزار و غیره باشد وجود ندارد و اگـر مـی                    انسان

ها را که بر دوش مردان ایل وجود دارد را حذف کنند، حتماً این کار اتفاق     تصویر تفنگ 
هـاي   نـد و از آن درس البته خواننده دانا حتماً الزم است این فـیلم را بارهـا ببی         . افتاد  می

  . باشد شدهام از این زاویه به فیلم نگاه در نقدهاي این فیلم، ندیده. بسیار زیاد بیاموزد
و پس از اتمـام  ! کنند دانستند که دارند چه می     ریزان اصل چهار به خوبی می       برنامه

 مـرداد  28ترین دوستِ ملت ایران و پس از کودتاي         جنگ هم، آمریکا که ظاهراً نزدیک     
. کنـد  دانـست کـه چـه مـی     ترین هم پیمان و نجات بخش رژیم پهلوي بـود مـی       نزدیک

ـ کشورهاي اروپاي غربی حاضـر      بنابراین   شدند کـه بـه مـا کارخانـه ذوب آهـن            ن
 کـه ایـران از آلمـان        آن را اي که آخـرین تجهیـزات         یعنی همان کارخانه  . بفروشند

هایی که به سوي      در کشتی را  آنها   هم اینان یعنی متفقین      ،لري خریداري کرده بود   تهی
   .د بمباران کردندمآ ایران می

تجارت آزاد براي فروش پفک الکی و پـاپیون      : براي طرفداران تجارت آزاد باید گفت     
لگنی با چهـار چـرخ و یـک      "و در نهایت    ) آدامس(کراوات و کوال و پپسی و سقز فرنگی         

 صـنعتی نـسبتاً مهمـی کـه         بینید کـه تنهـا کارخانـه        در صفحات بعد می   !  است "جاسیگاري
کارخانـه  " سال هـم پیمـانی تمـام قـد بـه ایرانیـان لطـف کردنـد،              37آمریکاییان در طول    

  .کویري است که به آن اشاره خواهیم کرد در مناطق کویري و نیمه! "کویرسازي
مهار شرق از طریق امپریالیـسم تجـارت آزاد بـه    «: نویسد هابسون به درستی می  

هاي ناعادالنـه بـر    تحمیل پیمان ... این که نخست  . شاهده بود هاي متعدد قابل م     روش
هـایی از ایـن تحمـیالت       هابـسون بـه نمونـه     ). 253: همـان منبـع   (» .شرقیان بوده است  

هایی از برزیل، ژاپن، چین، ایران و امپراتوري عثمانی در  پرداخته و جالب آنکه وي مثال
  .کند قرن نوزدهم از جانب بریتانیاي کبیر را نقل می
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آهن مـا دیگـر نـه در کـرج کـه در اصـفهان و بـه کمـک                       ذوب هنخستین کارخان 
درست یا نادرسـت آرزوي داشـتن صـنایع و          ! هاي خداناشناس سابق ساخته شد      روس

هاي هیتلري حاضـر بـه        آهن، یک آرزوي درازمدت ایرانیان بود که نازي         آوري ذوب   فن
فدار آزادي و برابري و بـرادري   بودند و آمریکا و انگلستان و فرانسه طر     شده فروش آن 

  !!حاضر به فروش آن به ایران نشدند! و طرفدار تجارت آزاد یک طرفه
آنچه که براي ما مهم     . هاي اصل چهار نیست     در این حال مجال نقد کلی برنامه      

ها، تبلیغات و تشویقات و تسهیالت آن براي زدن چـاه عمیـق و نیمـه       است آموزش 
  .ن بوده استعمیق در ایران از جانب آنا

  : گوید  رئیس اصل چهار استان نهم در نطق افتتاحیه خود می"لیک"
براي همکاري با ایران قـدم گذاشـت و اولـین       ) آمریکا(سه سال قبل دولت ما      ... «

در مرحلـه  . باشد، خیلی خـوب تـشخیص داد   احتیاج بزرگ ایران را که موضوع آب می   
رهاي ایران حفر شود و بـدان وسـیله آب     اول مقرر بود که پنجاه حلقه چاه عمیق در شه         

  ).345: 1، ج 1382بشیر گنبدي، (» .پاك و سالم در اختیار اهالی گذارده شود
در نتیجه فعالیت و همکاري صمیمانه بین شهرداري کاشـمر و اهـالی محتـرم     «

 دشما در حال حاضر داراي دو حلقه چاه عمیق هـستی ... این شهر و اداره اصل چهار  
 در هر روز بالغ بر دویست لیتر آب پاك و سالم در اختیار هـر یـک از           تواند    که می 

  ).346: همان(» .هشت هزار نفر اهالی این شهر بگذارد
که از تهران و جنوب ! "چاه عمیقی"هاي شدیداً عمرانی و عمیق        بینید فعالیت   می

هاي  اديکم از شهرها به آب  و کم   شده ها کشیده    بود اکنون به شهرستان     شده تهران شروع 
  :شود بزرگ نیز کشیده می

) 13/6/37( جـاري    13در تاریخ   ... برابر گزارش گروهان یکم ژاندارمري رضائیه     «
بـه  ... اند آمده رئیس اصل چهار و وزیر مختار آمریکا که از سمت خوي به رضائیه می  

به قـرار اطـالع   ... دشت منزل آقاي عمرشریفی رفته وسیله جیپ اصل چهار به قریه زین 



دولت آمریکا در قرائـی کـه    این بوده کـه  عمر شریفیضوع مذاکره آنان با فرزندان   مو
آب کم است چاه عمیق احداث و وسـائل کـشاورزي کردسـتان را مکـانیزه و بـه                   

  ).651: 2همان، ج (» ...کشاورزان کمک خواهد کرد
 شاهد حفـر چـاه عمیـق بـا ماشـین و دکـل       30 و اوایل دهه  20مؤلف در اواخر دهه     

   28.ي در شهرهاي مهاباد و خمین با فاصله نسبتاً زیاد جغرافیایی با یکدیگر بوده استحفار
 و از آب شـود  بینید که کار از شهرها به روستاها و سران عشایر نیز کشیده مـی     می

چنـان کـه در فـیلم مـستند      . شـود    به آب کشاورزي نیـز کـشیده مـی         1آشامیدنی شهرها 
 آموزشی از اصل چهار از نتایج حفر        –بلیغاتی   صحنه آرشیوي از فیلمی ت     "مادرکشی"

 تهـران، نـشان دهنـده سـرایت         "ربـاط کـریم   "چاه عمیق براي مصارف کشاورزي در       
ویروس مسئله از تهران و شهرهاي ایران به روستاها و سرمشق قرار گرفتن آن در اقصاء 

   29.نقاط ایران است
ساله کشاورزي و آبیاري     ایرانیان و نظامات چند هزار       "تأمل فرهنگی "اما وجود   

ها در منابع سنتی و نظام کشاورزي ایران را  مصنوعی در ایران، سرعت این گونه تخریب
امـا اصـالحات ارضـی بـا شکـستن سـاختارهاي چنـدهزار سـاله و بـا                   . کُند کرده بود  

مکتـب  "هاي اجتمـاعی و فرهنگـی، راه را بـراي پـذیرش فنـی و تفکـرات          بسترسازي
قـانون اصـالحات ارضـی کـه      عمیق به کاریز آماده کرد و با      و تهاجم چاه   "نوسازي

مالکان اراضی را مجاز به داشتن مزرعه کشاورزي مکـانیزه کـرده بـوده، بزرگتـرین      
 و بـه دنبـال خـود    مانع احداث چاه عمیق، مبدل به انگیزه و عطش در ایـن راه شـد            

آمـد را     بیرون مـی   ها  شان از دهانه این چاه      هاي  کشاورزانی که آب کاریز و کی و چشمه       
و بدین ترتیب جنگ میان چاه عمیـق و  ناچار به واکنش و استفاده از همین ابزار کـرد    

                                                
.   دوستی حکومت آمریکا و بهترین نوع تبلیغ براي دیوك چاه و به قول باسـتانی پـاریزي              بهترین نمایش انسان
آوري حفر چاه عمیـق و   و یاري درازمدت و ناپیداي دیوخشکی و خشکسالی اهریمنی همگانی، فن   )  دیو هتنور(

  .نیمه عمیق بود
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 )2( ساله60-50جنگی ،  و چشمه و کاریز در ایران شروع شد      )1("کی"نیمه عمیق با    
  که معلوم نیست سرنوشت مرز و بوم ما را تا به کجا خواهد کشاند؟ 

مکتـب  "نه تداوم تلقینـات پیـشین اصـل چهـار و            تر از همه در این میا       اما جالب 
توان حتی در اولین مدخل و اولین جلد  اي از آن را می  است که بازتاب گوشه"نوسازي

 در سـال  " آل–آب "، جلـد اول  المعارف بزرگ اسالمی دایرهالمعارفی همچـون     دایره
اي کـه     هآن هـم از نویـسند     .  سال پس از انقالب دید     17 سال پیش و     22 یعنی تا    1374

این مـدخل نـه در   . روستازاده دانشمند و پیشکسوت آب و هواشناسی مملکت ما است        
 آتاتورك از کارگزاران بزرگ مکتب نوسازي پیشا کاخ سفیدي و نه در             –زمان رضاشاه   

المعارف بزرگی که  زمان پهلوي دوم که در حکومت جمهوري اسالمی و در شروع دایره
 بزرگ و سنگین هم برسد درباره چـاه عمیـق چنـین       ممکن است به بیش از پنجاه جلد      

گویم خدایا چه قدرتی در کالم و در دهان فلزي این  گاه با خود می: دهـد   بشارت می 
گوساله طالیی صـنعت سـامري مکتـب نوسـازي اسـت کـه انگـار پیـر و جـوان                  

 دانـشمند و عـامی و مجتهـد و مقلـد         و فهمـد   روستایی و شهري نمـی    . شناسد  نمی
  . تجلودارش نیس

 این دانشمند پیر آب و هواشناسی مملکت توجه         هخیاالن  به لحنِ حماسی و خوش    
کسی که شکی نیست که مملکتش را و استانش را و به ویژه روسـتایش را بـسیار       . کنید

بـرداري از    کـه بهـره  خیـر  ا تحوالت علمی و فنی یکی دو قرن      «: دوست داشته است  
 بـه بیـشتر     اخیـر هاي     ساخته، در دهه   هاي زیرزمینی را به مقیاس گسترده مقدور        آب

                                                
 . "کِی" )key (باشد و هرانگ نام کاریزهاي روباز ایران در برخی مناطق می.  
 .  اي   صفحه75 بلکه در گزارشی –!  دیگر در شعر و غزل–مؤلف در حدود سی سال پیش وجود این جنگ را

  : هاي متفاوت به چاپ رسیده است  فرستاده که در چند شماره و با ناممجله جهادبراي 
، ش مجله جهـاد ، ») اقتصادي ناشی از آن–دام منابع سنتی آب و پیامدهاي اجتماعی     انه(جنگ پنهان سی ساله     «

هـاي   هـاي سـنتی اسـتفاده از آب    محاسن قنات و راه«و ) 1368 و فروردین 1367بهمن و اسفند ماه   (115-116
هـاي   اسـتفاده هاي آبی و  ماشین«و باالخره؛  ) 1368مهر ماه    (120، ش   همان مجله ،  »ها و کاریزها    زمستانه چشمه 

 ).1368آبان ماه  (121، ش همان مجله، »ها و کاریزها هاي زمستانه چشمه غیرزراعی از آب



 کمتر کشوري از این قبیل را مشاهده        امروزکشورهاي اسالمی راه پیدا کرده است و        
هاي عمیق، نقـش      برداري از منابع آب زیرزمینی از طریق چاه         کنیم که در آن بهره      می

 بـه ظهـور   نـوین هـاي   ریزي زندگی عمده خود را در تغییر فاحش چهره زمین و پی       
  ).13: 1374گنجی، (» .نده باشدنرسا

هـاي     تنهـا جـوان    "امروزي" و   "جدید" و   "نوین" و   "اخیر"بینید واژگان     می
  : بشارت باز هم ادامه دارد. مملکت ما را نکشته است

د ایـن اسـت کـه در    نآنچه مسلم است و همه شواهد روشن بر آن داللت دار     «
هـاي سـطحی    ران کافی و آب  بیشتر کشورهاي اسالمی آسیا و آفریقا که از نعمت با         

بـرداري   برخوردار نیستند، منابع آب زیرزمینی سرشاري هست که در صـورت بهـره            
  ).14: همان(» دهد صحیح، آینده بسیار درخشانی را نوید می

بینی از جانب یک دانشمند آب و هواشناسی در چهارده صفحه دو              این هم خوش  
گرایانه از  جمله هشدار دهنده و واقعستونی در قطع بزرگ و پروپیمان و بدون حتی یک 

انگیز، به کار    این مدخل بسیار شگفت   .  آب در ایران و کشورهاي مسلمان      هوضعیت آیند 
این همه خوش خیالی ! آید شناسی معرفت می روانشناسان یادگیري و فلسفه علم و جامعه

 مگـر یکـی از   ؟!اندیشی چه مکتب و مـسلکی اسـت         بینی از معجزات مثبت     و نزدیک 
چرا بینی و آخربینی اسـت؟   هاي علم درست و تکامل یافته به جز توانایی در پیش   نشانه

  ؟ است دانشمند آب و هواشناسی بنام مملکت ما تا این اندازه از واقعیت دور افتاده 
بار علم آب و هواشناسی بلکه با چـشم و      ه  این استاد اگر هر سال یکبار نه با کول        

 از مـشت نمونـه خـروار       ،فته بود که حتمـاً رفتـه اسـت        تیز به روستایش ر   و  گوش باز   
هـا کـه اتفـاق     توانست بفهمد که چه اتفاقی افتاده و چـه          مختصات آبِ آباديِ پدري می    

 افتادن صداي استوار پاي آب و ناتوانی در پیشروي وسر کاریزهاي ما از فر! خواهد افتاد؟
لیک چشم و گوش را : نگارشود کرد که به قول مولوي ا در جوي دور نبوده است چه می

  .تنیسآن نور 



   
  
  
  

 61    ...  "مکِل مکِل مکینگی"آزار 

مکتـب  نـداي    ، دانـشمند و پیشکـسوت مـا چنـین بلنـد           هزاد  هنگامی که روستایی  
نوسازي را لبیک بگوید و دعاهاي اصل چهاري را آمین، ما از مردم شـهري و جوانـان                  

  ! توانیم داشته باشیم؟ پرسه و پاساژي چه انتظاري می
 کاخ سفیدي را با مطلبی از "پسین ویراسته"داستان اصل چهار و مکتب نوسازي 

بریم کـه بـه قـول      ارگان اداره اطالعات آمریکا در تهران به پایان می  مرزهاي نو ماهنامه  
هـاي آب،    تلمبـه "عنوان مقالـه     :معروف در خانه اگر کس است یک حرف بس است         

ایـن  ترین شیوه خطـاطی در         است که هنرمندانه   "نقش آنها در توسعه کشاورزي ایران     
هاي واژگـان     هاي کلمه تلمبه و بقیه نقطه       نقطه. عنوان براي واژه تلمبه به کار رفته است       

 کـه    شده  و کلمه تلمبه نیز به شکل تلمبه ترسیم         شده عنوان مقاله، به شکل قطره نقاشی     
  ! را به ذهن متبادر کند"مکینه"قسمت انتهایی تلمبه آب یا همان 

در ضمن در صـفحه شـروع مقالـه    . رون زدن است آخر تلمبه در حال بی"به"و آب از    
ها کـه آدمـی را بـه یـاد      عکس پرعظمتی از یک تلمبه با کالهکی شبیه به برخی موشک   

انـدازد و آخـر تکنولـوژي را بـه ذهـن القـاء           نوردان آماده براي پرتاب می      فضاپیماي مه 
 در صـفحه  1شکل  : نک به . کند که نیمی از صفحه بزرگ مجله را اشغال کرده است            می
ها  آرایی مجله، اکنون به چند جمله از مقاله که برنامه           بعد از هنر گرافیست و صفحه     . 62

  : کند توجه کنید و اهداف ظاهري اصل چهار ترومن را بازگو می
شود، در اثـر بـستگی بـه عوامـل          سودمندي قنات، علیرغم آنچه تصور می     ... «

هـاي    و هزینـه   ؟! شـبکه آب مناسـب     وجـود ) عـدم (گوناگونی چون وضع خـاك،      
بـه عـالوه میـزان هـرز     . باشـد  روزافزون ایجاد، مرمت و الیروبی، کامالً محدود می    

هاي عمیقـی کـه بـه طـرزي       در قنوات به مراتب از میزان هدر رفتن آب چاه        )1(آب
  .گردند بیشتر است صحیح اداره می

                                                
 .   مؤلف در دو مقاله در سـه دهـه قبـل اسـتفاده از     . رفته است  خواننده گرامی باید بداند که کمتر آبی از قنوات هرز می

  . ها را شرح داده است هاي زمستانی کاریز آب
هاي زمستان، افزون بر مقاالت یاد شده پیشین، نک به کتـاب   ه این کارها و شگردها و استفاده از انرژي آب       دربار: نک به 

 . در دست چاپبانگ آب و کرّ خواب



  
  

 مردمبود تقدیم تلمبه آب به  همراه با عکس آن و لوح یاد تلمبه آب ویژه طرح-1شکل 
  )1349، آذر ماه 12، شماره 40مرزهاي نو، نشریه اداره اطالعات آمریکا در تهران، صفحه ( ایران
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ایران احداث سدهاي عظیم و ایجـاد       ) اصل چهار (هاي عمرانی     طراحان برنامه 
هاي عمیق را براي تأمین نیازمندي آب مزارع به مراتب بر روش قدیمی آبیـاري             چاه

با قنوات تـرجیح داده و طـرح آبـادي منـاطق مزروعـی را بـر اسـاس آن اسـتوار             
   .اند ساخته

 میلیـارد ریـال بـه     40هاي عمرانی دوم و سـوم مجموعـاً           در جریان اجراي برنامه   
  .  است شدههاي آبیاري و سدسازي اختصاص داده طرح

 سـد  21 عمـده بـراي ذخیـره آب و احـداث           داین طرح شامل ایجاد شش س     
باشـد کـه در    هاي عمیق و نیمه عمیق مـی    حلقه چاه  5000افی و حفر قریب به      انحر

رفـت، اکنـون در    نتیجه آن در حدود هشت میلیون مترمکعب آبی که قبالً به هدر می     
  . رود راه کشاورزي و صنعت به کار می

اهمیت آب در ایران آنقدر زیاد است که اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر در           
ضمن ... لی شدن منابع آب کشور را اصل دهم انقالب سفید اعالم فرمودند م1346سال  

هـاي   از جملـه تکنیـک  ... اي آب را هدر دهد     تواند قطره   تأکید بر این امر که ایران نمی      
هـاي آب،      مزید اسـتفاده از پمـپ      ،مدرنی که شاهنشاه آریامهر در مدنظر قرار دادند       

  . ي عمیق بودها برداري از چاه مخصوصاً به منظور بهره
  هـاي آب محـسوب مـی         این نوع پمپ   هها پیش وارد کننده عمد      ایران از سال  

دولت ایران پیرو سیاسـت    ) دو سال پس از اصالحات ارضی     ( 1344 و در سال     شده
 "سـی .ام.اف" وابسته به شرکت عظـیم       "پیرلس" از مؤسسه    ،توسعه صنایع داخلی  

اي در  رود دعوت نمـود تـا کارخانـه     آمریکا که بزرگترین سازنده تلمبه به شمار می       
مـن گـاهی احـساس    «: دارد اظهـار مـی  ... "ویلیام اسیتسی"آقاي ... ایران تأسیس کند  

تـرین و    یکی از عمده  ) کارگران ماهر (کنم که این برنامه کارآموزي موفقیت آمیز          می
  .»شود ترین اقدامات ما در ایران محسوب می اساسی



هاي اصل چهـار بـه ویـژه در     آمیز برنامه فقیتالحق هم که چنین است تأثیرات مو     
هاي با اورانیوم  ها و گلوله زمینه آب و آبیاري از نظر تداوم نتایج، همچون شلیک موشک

 در عراق است که چندین هزار سال آب و خاك و جسم و جان عراقیان و       شده ضعیف
ا و دیگـر  بازگشت مـردم مـ  . همسایگانش را آزار خواهد داد و به خطر خواهد انداخت     

 نیـز بـیش از اورانیـوم     هـاي عمیـق    کشورهاي خاورمیانه و اسالمی به وضع قبل از چاه        
تـري در آسـیا و       و انفجار ناکازاکی و هیروشیما تأثیرات ماندگار خطرنـاك          شده ضعیف

  !آفریقا خواهد گذاشت
 سـازنده  هاین کارخانه نه فقط تنها کارخانه نوع خود در خاورمیانه و یگانه کارخان   

هـاي   تـرین و جدیـدترین کارخانـه    پمپ آب در این منطقه است، بلکه یکی از پیـشرفته  
 بـه اتمـام رسـید    1346کارخانه مذکور در بهار سال . رود سازي جهان به شمار می    تلمبه

  ). 40: 1349مرزهاي نو، (
 ایران که به صورت یکی "پیرلس"کارخانه «: شود اما در اواخر گزارش معلوم می     

هاي آن را که از اجزاء مهـم   سازي جهان است، تنها لوله ن کارخانجات تلمبهتری از مدرن 
  .)41: همان( ».سازد هاي آب است می پمپ

توان تقریباً همه نـوع       ره قطعات گوناگون می   قبا استفاده از قریب چهار هزار ف      «
همـان،  (» . مورد دلخواه را مونتاژ کرد و واحد پمپ مـوردنظر را تولیـد نمـود               هتلمب
  ).ن صفحههما

 پمـپ پیـرلس را      200اي ایران تعـداد       ترین طرح عمران منطقه     قزوین پیشرفته ... «
برداري   پمپ دیگر را نیز تدریجاً نصب و مورد بهره150مورد استفاده قرار داده و تعداد  

هنـوز در مراحـل    ... جیرفت طرح عمرانی بسیار عظیم جنـوب ایـران        ... قرار خواهد داد  
  ».مقدماتی عمرانی است

دهد کـه در      نشان می » )نقش آنها در توسعه کشاورزي ایران     (هاي آب     تلمبه «همقال
 با پنبه به سبک اصـل چهـارمی و       "سر بریدن تمدن کاریزي   "این امر خیر خداپسندانه     

 عوامـل   "نظام دهقانی " و نابودي    "فروکوفتن روستاهاي چند صد تا چند هزار ساله       "
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کمک بانک توسعه صـنعتی و   آمریکا با سی.ما.شرکت عظیم اف: اند زیر شرکت داشته 
  )41: همان منبع! (داران ایرانی  و با شرکت سرمایهمعدنی ایران و سازمان آب تهران

 سـال از دهـانِ   60سر بریدن به سبک انگلیسی با پنبه که صداي آن اکنون پس از        
یـر  جنگ پنهانی کـه بـیش از نـیم قـرن در ز       ! شود  وزیر آبِ مملکت به جهان اعالم می      

پوستِ وطن و زیر گوش مردم ما جریان داشت و خبر آن بـا هـزاران ترفنـد از چـشم                
هـایش   گفت، حـرف  باره اگر کسی هم چیزي می    و در این  ! ایرانیان پنهان نگاهداشته شد   

ق خـارجی و  ئهاي قدرت فـا  گري  در زیر سرپوش و حباب خالء و بازار مسگري آوازه         
  .شد همسودان داخلی آن خفه می

هـاي زودرس پـر       هـا و سـبزي      که بازار داخلی با میوه     خواهد گذشت دیري ن «
هاي تازه با هواپیما      اي از این سبزي     رود که مازاد قابل مالحظه      انتظار می . خواهد شد 

در اینجا نیز مانند سایر نواحی کـشور،        . فارس و اروپا صادر گردد      به بازارهاي خلیج  
همـان،  (» .نـد نک   مهمی را ایفا مـی     هاي پیرلیس در انقالب کشاورزي ایران نقش        پمپ

  ).همان صفحه
جالب است که یکی از رؤساي جمهور پیشین ما در مسافرتی به کرمانشاه همـین               

کـه نـشان    !  آینده کشاورزي ایران تکرار کـرد      هتر دربار   سخنان و ادعاها را کمی گسترده     
در نتیجه و !  است شدهدهد که چقدر برخی از سخنان مدیران ارشد ما، کارشناسی ن   می

  .آید تواند نادرست و خطرناك از آب در تصمیمات دولتی ما تا چه اندازه می
آیا دادن بخشی از دانشی ناقص و تکنولوژي نابهنگام و نابجا به جوامـع دیگـر و                 

   است؟ "تسهیم دانش"پنهان کردن بخش دیگري از آن، به معناي 
 ،ندان آن کـشور   پرزیدنت نیکسون طالب آن است که دولت آمریکا و دانـشم          «

اطالعات اساسی علمی خود را به همه ملل جهان، خواه آمریکا بـا آن ملـل روابـط           
 وزیر امـور  "ویلیام راجرز". دنگذاربسیاسی داشته باشد خواه نداشته باشد در میان         

خارجه آمریکا اعالم داشت که سیاست آمریکا بر پایه این اصل اسـتوار اسـت کـه                 



 ». خود را در اختیـار همـه مـردم جهـان قـرار دهـد      اطالعات علمی و تکنولوژیکی  
  . )13شماره : 1350مرزهاي نو، (

 از تـسهیم دانـش برادرانـه        "اصل چهـار تـرومن    "اکنون پرسش این است که از       
نیکسونی و از علم و تکنولوژي پیـشرفته آمریکـایی آن بـه جـز بحـران آب و نـابودي                  

آبیاري چنـد هـزار سـاله ایـران و          طبیعت به ایران چه رسیده است؟ آیا نابودي سیستم          
 بـدون  "مکینـه "هاي آب زیرزمینی و بر صحنه نهادن تکنولوژي نامناسـب           ایلغار سفره 

اعتنـایی بـه اثـراتِ        توجه به بستر واقعی و جغرافیایی ایران و پنهان سازي و حداقل بی            
 برابـر بـا     ،تـسهیم علـم   تـوان     ممکن و درازمدت آن بدون هیچ گونه هـشداري را مـی           

هاي آمریکا در آن زمان دانست؟ و یا این کـه ایـن شـیوه عمـل، همچـون ریخـتن                  ادعا
خواهمـت  "؟ و شـیوه  !هـاي دشـمن اسـت    بازي انفجاري براي کودکان سرزمین   اسباب
  )1(. است"گفت

 و هـا  تـأملی  هـا و بـی   فکـري  ها و بی خواننده دقیق دریافته که ما گناه کوتاهی      
 بـه دوش   فروش خـاك وطـن نیـست،   تر از نابودي و فروش آب مملکت را که کم       

ایم و در صفحات قبل تا جایی که در یـک مقالـه امکـان دارد نقـد           دیگران نینداخته 
 دسـتان  ، از باگانگان شروع کردیم و به آنان رسیدیم که در آن زمـان     نخست خود را 

 در هـر جـا بـه مـا        )2( و با تکـرار آرم اصـل چهـار         فشردند   صمیمت می  ظاهراً با ما را   
  !  ندا کردند که دوستان کشورهاي توسعه نیافته و ایران ییادآوري م

که ایران : نویسد  می"ایران خشک شد"اي با عنوان    در مقاله  روزنامه تایمز اخیراً  
نویـسنده  . آبی و خشکسالی نابود خواهد شـد   سال دیگر از بی   20هفت هزار ساله تا     

نابودي آب "رم در سه شریک ج مقاله که مهندس آب و کارشناس محیط زیست است،   
  . خواند ، حکومت و مردم ایران می)خشکسالی( را عوامل طبیعی "در ایران

                                                
 . گوید خواهمت گفت دشمن می! گوید گفتمت دوست می«: المثل ایرانی که اشاره به ضرب!« 

 . د پایان مقالهنک به این آرم مهربانانه و یاریگرانه در اسنا. 
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، 1334 تـا  1330دهـد کـه در سـال     اي ما از کمره نشان مـی    نگاري میان رشته    تک
 حلقه 17 ،   35-34 حلقه بوده، که در طی سال آبی         4عمیق    تعداد چاههاي عمیق و نیمه    
 199 به 1360 تا 1355 حلقه و از سال 60 به 1355 تا 1345به آن اضافه شد و در سال   

  ).109: 1، ج 1369فرهادي، (حلقه رسیده است 
تعداد چاههـاي عمیـق و نیمـه        ) 1343-1340( تا اصالحات ارضی     1330از سال   

عمیق بسیار کم بود، اما تمهیدات اصالحات ارضـی و متالشـی کـردن نظـم و نـسق و                
 و مـالکین     شـده  بت بین کشاورزان صـاحب زمـین      مدیریت سنتی روستاها و ایجاد رقا     

افروزي  افزود و جنگ پیشین بر سر تصرف آب، روز به روز به دامنه جنگ پنهان آب می
طبق قوانین اصالحات ارضی همانگونه که اشاره شد از آنجا که مالکین  ! را انواعی است  

ي کـشاورزي را  ها توانستند بخشی از زمین     به شرطِ راحتِ مکانیزه کردن کشاورزي، می      
در تصرف خود نگاهدارند و زدن یک چاه نیمه عمیق و یک تراکتور و نفـوذ خانـدانی                  

هاي "زالو مکینه" به روستاییان را به زودي با     شده آنها کافی بود تا بتوانند آب فروخته      
 از مادرچـاه کـاریز و یـا از جریـان آب           " دیو هتنور"خود و به قول باستانی پاریزي با        

پـس نخـستین چاههـاي    . مه آبادي بیرون بیاورند، بدون آنکه دیده شـوند زیرزمینی چش 
هـاي قبلـی خـود حفـر و           عمیق و مزارع مکانیزه به وسیله اربابان پیشین در کنار آبادي          

 کردند و کـشاورزان را بـه تقـال و     شدهها و قنوات فروخته  شروع به مکیدن آب چشمه    
ره کـشاندند، البتـه ایـن مـسابقه        رقابت براي حفر چاههاي عمیق چند نفـره و تـک نفـ            

تر  روز شدیدتر و خشن    ناپذیر هنوز نیز پس از نیم قرن همچنان ادامه یافته و روزبه             پایان
 است و از رقابت و ستیزه بر سر آب قنات و چشمه تا چاه، اکنـون بـه رقابـت        شده نیز

ت بدین ترتیب به تدریج از میزان و شـدت و وسـع         .  است  شده بین خود چاهها کشیده   
هاي سنتی موجود در زمینه آب که تاریخی چند هزار ساله در ایـران داشـته و                   یاریگري

بیشترین حد از همکاري و مشارکت در زمینه آب و آبیاري را نه تنها در یک روستا که                 
گاه با روستاهاي پیرامون شکل داده بود، اکنـون بـه شـکل روزافـزون بـر اختالفـات و          

تا و چه در سطح منطقه افزوده است و بـه شـدت بـه    رقابت و ستیزه چه در سطح روس 



گرایی ایرانیان آسیب وارد کرده اسـت و بـه پتانـسیل فرهنگـی و سـرمایه                فرهنگ جمع 
هاي آن قابـل      اجتماعی و میزان اعتماد اجتماعی لطمه وارد ساخته است، که غالباً هزینه           

  . شود هاي ناشی از آن توجه نمی احصاء نبوده و به آسیب
هـاي    سراسر شرح انواع همکاري و مشارکت   فرهنگ یاریگري در ایران    در کتاب 

امـا در  ). 1373فرهادي، ( اجتماعی در زمینه آب،  آبیاري و کشتکاري است   –اقتصادي  
هاي عمیق و نیمه عمیق به ویژه  نیم قرن گذشته و به شکل روزافزونی با رواج حفر چاه       

سـالمی روز بـه روز بـه میـزان     و پـس از انقـالب ا  ) 1342(پس از اصـالحات ارضـی     
شکایات و اختالفات بین اهالی روستاهاي ما و همچنین بین یک روسـتا و روسـتاهاي             

.  اسـت  شـده هاي جمعی فراوان منجر     هاي فردي و نزاع      و به درگیري    شده دیگر افزوده 
هـایی بـین کـشاورزان و ادارات دولتـی            این اختالفات از مرز روستا گذشته و به تـنش         

  . است شدهها نیز کشیده ستانشهرها و ا
ـ    خوشـبختانه پژوهـشگران هوشـمند و وطــن    مکتــب " هپرسـتار گریختـه از هیمن

 پیونـد  هاي غرب، اکنون پس از اعالم قریـب بـه ربـع قرنـی مـا دربـا              توسعه "نوسازي
 با فرهنگ یاریگري، خوشبختانه در این اواخر پی بـه ایـن           "تمدن کاریزي "ناگسستنی  

 بـا ادبیـات خـویش    آن رااند و  ر مهم و مؤثر در توسعه پایدار برده    ارتباط پنهان اما بسیا   
 مـشاور  اصغر سمسار یزدي علیاند کسانی همچون دکتـر   کنند که از آن جمله     بازگو می 

 خـانیکی پژوهـشگر    مجید لباف هاي تاریخی آب و       المللی قنات و سازه     ارشد مرکز بین  
هوشند، آگاه و کارآفرین دلبـسته      شناس میدانی و همچنین پژوهشگر        اجتماعی و باستان  

اند به   که هر یک اشارات مؤثري درباره آب داشته      مهدي آگاه به کار، بنام کرمانی، آقاي      
  : این چند فراز از این بزرگواران توجه کنید

عبـارت از آن روحـی    ... شاید مهمتر از میراث ملموس قنـات باشـد        «آنچه که   
 اسـت؛ مثـل      شـده  مع، در تمدن دمیـده    است که از رهگذر استفاده از قنات در جوا        
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کـه بـیش از هـزار       )  گناباد همثل قنات قصب  ( در یک قنات     )1(روح تعاون و همیاري   
  .کنند سهم با هم تعاون و همکاري می

 هـیچ گونـه اخـتالف و    این که از آب قنات استفاده کنند و بدون این که براي  
مـدیریت  ... را داریم که   ما مدیریت پایدار آب زیرزمینی       ،تنش و مشکلی ایجاد شود    

سمـسار یـزدي و لبـاف    (» است...  سفر، مدیریت تأمین و مدیریت مصرف آب      ،تغذیه
  ).176: 1394خانیکی، 

کاریز نماد فرهنگ جمعی مشرق زمـین بـه   ایم  همانگونه که ما پیش از این گفته      
  دیوچـه لـو مکینـه  ادیوك چاه، مکِل چاه، تنوره دیـو، ز (ویژه ایرانیان است و مکینه  

   استعماري و متأسـفانه در مـسئله آب،  –نماد فرهنگ فردگراي نظام سوداگري     ) چاه
  . شود هاي فرهنگی ما در جنگ کاریز و مکینه غالباً فراموش می هزینه

اما قنات که نماد فرهنگ جمعی است بدون کار جمعی و بدون تالش جمعی معنا 
 صبوري و استقامت و مـشارکت       پس کاریزهاي ایران نماد تالش همراه با      . کند  پیدا نمی 

گویـد   که مؤلف از آن سخن مـی  » صبوري دهقانی «بخشی از   . دهقانان ایرانی بوده است   
هـا و   ها و بستن  بندهاي موقت هـر سـاله بـر رودخانـه              وابسته به مسئله کاریزها و کی     

ها و دیگرکارها و مـدیریت  )بندساز بستن(ها و گوراب سازي     روبی  ها و هرانگ    الیروبی
  . یعنی آب بوده است"بن مایه آفرینش"رکتی بر مشا

 اثرگذاري قنات بر فرهنـگ ایـران   ه مستقل دربار هاما اولین عنوان نوشته و مصاحب     
 بـه  1393 است کـه در مجلـه پـسته در           مهدي آگاه در حد اطالع اکنون ما از آن استاد         

عـی و   اگر چه به شکل صریح، به مـسئله روحیـه جم          ). 1393آگاه،  (چاپ رسیده است    

                                                
 .      اگـر چـه انـواع دیگـر     .  اسـت "خودیاري مشاع"گفتنی است که محور اصلی مشارکت در کاریزهاي ایران

هاي یاریگري در ایران،  گونه: نک به. افتاده است  یاریگري همچون انواع همیاري و دگریاري نیز در آن اتفاق می          
 .375-315 نشر ثالث، صص  ،1388، تهران، شناسی یاریگري کتاب انساندر فصل هفتم 



 دهقانان ایرانی نپرداخته است، اما در آن به کوشش و تالش مضاعف دهقانان               هیاریگران
  .  است شدهطلبی آنها اشاره و همچنین مدارا و صلح

اما در همین جا باید یادي از استاد باستانی پاریزي کرد کـه بـه قـول خـودش در         
  :  کویر گفته استهمقدمه کتاب ارزنده حماس

کند و نـه     به حساب تاریخ قبول می     آن را  که نه گروه تاریخ      هایی  رفح«: یعنی
: 1356باستانی پـاریزي،  (» .پسندد دانشکده و وزارت کشاورزي به حساب فالحت می  

و این زبان حال هر تحصیل کرده و روشنفکري است که بخواهـد در ایـران سـخنی      ) 6
  ! ب بزندبدون پشتیبانی از جانب مراجع علمی و دانشگاهی و پژوهشگران غر

چـاه  " خطـرات  ه خود هیچ کس به اندازه باستانی پاریزي دربـار        هدر نسل و زمان   
او بـا  . و سد سخن نگفت) 305 و 206: همان ("تنوره دیو" و به قول خودش      "عمیق

گـویی کـویري و    خـویی و نـرم    نظیر و به تنهایی و البته با تواضع و نرم           شجاعت بی 
نه در مقابل شاه و وزراي آب و برق و خیل     روستایی خود و با دلسوزي بسیار یک ت       

 که همانا بازتاب    –عظیم تحصیل کردگان و روشنفکران سرسپرده به مکتب نوسازي          
دانـش غـرب و   / ي مراجـع قـدرت   اقیـد و شـرط بـه فتـاو       پذیرش و تـسلیم بـی     

 هاسـتعماري دربـار   -خودباختگی تمام عیار در برابر فرهنگ مهاجم نظام سـوداگري         
زده نشد و   ر نتیجه مراجع آن آمریکا و اروپا ایستاد و صدالبته سیاست           و د  – توسعه بود 

آبـادي  "او بر خالف اغلـب روشـنفکران عـصر خـود بـه        . به کمتر کسی دشنام داد    
: همـان  (بهـا داد  و به فرهنگ بـیش از سیاسـت          "یخواه  آزادي" بیش از    "یخواه
 پایـدار و  ه بدون توسع،"اقتصاد بادآورده"دانست که جنگ با      او به خوبی می    (*)).580

 ه آن و بـدون اتکـاء بـه آب باریکـ    هبدون روستا و نان و فرهنگ پـر تـالش و صـبوران     
 آنان، فاتحـه اسـتقالل   ه ایران و نظم و نسق چند هزار سال  ههاي پراکند   کاریزها و چشمه  

                                                
: نـک بـه  .  بـود  شدهاکبر داور چنین سخنانی را مطرح کرده بود، اما شنیده ن  البته نیم قرن قبل از وي نیز علی . *

 ).اي درباره توسعه پایدار فراداديِ فتوتی اثري میان رشته (صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن
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 و "نـان " پایدار ایران است و بدون استقالل اقتصادي کـه بـا نمـاد              هاقتصادي و توسع  
برد استقالل سیاسی حداقل در        از آن نام می    "آبادي خواهی " و آبادي و     "یخواه  نان"

معنا است و بدون استقالل سیاسـی، سـخن گفـتن از آزادي و دموکراسـی       درازمدت بی 
  ! زبان و پفک الکی سرگرم کننده متوهمان نخواهد بود"لَق لَقه"چیزي جز 

 انـدازه، خـود از سیاسـتِ        باستانی پاریزي استاد تاریخ دانشگاه تهران که تـا ایـن          
گزیند، در نسل خود بیش از هـر کـسی وکالـت     صریح و بستن شمشیر از رو دوري می    

 و در جامعـه نمایـشگاهی شـهرهاي         "کاریز"جیره و مواجب      سنگین و خطرناك و بی    
اما . دروغین وکالت روستا و روستازادگان این مرز و بوم و دفاع از آنان را بدوش کشید 

  .دارد  پرده از یک راز بزرگ براي مخاطبان خود بر میسخنانی دارد که
آن از نقش قدرت استعماري در خرابکاري نظامات چند هزار سـاله ایرانـی بـوده         

قرار این .  در ایران پنهان مانده است"مکتب نوسازي"است که از چشم تمام طرفداران 
 کنـد و نـه در    کـشور توسـعه نیافتـه پیـدا      160مکتب این بوده که مقصر را در فرهنگ         

هاي همراه با زور سرنیزه، آن همچون تریاکی کردن چینیان در        تکنولوژي و نسخه پیچی   
  !جنگ تریاك

العلل خارجی عوامل شوربختی کشورهاي نظیر ما         باستانی در یک پاراگراف علت    
  :کند را چنین بیان می

هاي  به نظر من بزرگترین سیاست استعماري عالم همین است که اول قنات           ... «
کـار کننـد و تجربـه هـزار سـاله       ما را خشک کنند، بعد کارگر کشاورزي ما را بـی   

هاي گنـدم     ها، منتظر کشتی    و آن وقت ما را مثل تریاکی      ... کشاورزي ما را قطع کنند    
یعنـی  . زنند که دیگر سبز هـم نـشود         ها را سروته نیز می      بعضی گندم . خود بگذارند 

/ بکوبند ما را به نعـل سـتور   «: اي این است کهبر. تخم گندم در جاي دیگر پا نگیرد   
  ).باستانی پاریزي، همان(» شود آب ایران از این برکه شور



نباید فراموش کرد که در پیش از انقالب اسالمی، دفاع از کاریز و نقد چاه عمیـق        
هـاي   و سد، به معناي مخالفت نه تنها با وزراي آب و برق آن روز که مخالفت با برنامه           

از جملـه   «- آن روز و بدتر از آن مخالفـت بـا نظـرات مکتـب نوسـازي شـاه          عمرانی
هـایی از     هاي مدرن که شاهنشاه آریـامهر در مـدنظر دارنـد، مزیـد اسـتفاده                تکنیک

: 12، ش   1349مرزهاي نـو،     (»هاي عمیق   برداري از چاه    هاي آب به منظور بهره      پمپ
  . بوده است -) 40

هاي عمیق   احداث سدهاي عظیم و ایجاد چاهایرانهاي عمرانـی   طراحان برنامه «
هاي آب مزارع به مراتب بر روش قدیمی آبیاري بـا قنـوات              را براي تأمین نیازمندي   

. همـان (» .اند ترجیح داده و طرح آبادي مناطق مزروعی را بر اساس آن استوار ساخته   
40.(  

لیارد ریال به  می40هاي عمرانی دوم و سوم، مجموعاً مبلغ  در جریان اجراي برنامه  
ها شامل ایجاد شش  این طرح.  اسـت  شدههاي آبیاري و سدسازي اختصاص داده   طرح

 5000 سـد انحرافـی و حفـر قریـب     21سد عمده براي ذخیره آب و احداث تعداد        
  ).همان صفحه. همان(» .باشد عمیق می هاي عمیق و نیمه حلقه چاه

نـی قدرتمنـدترین کـشور    هـاي عمرا   بدتر از همه این سخنان مخالفـت بـا برنامـه          
 آن در "اصـل چهـار  "هاي  نواستعماري و فراستعماري آن روز جهان در ایران و برنامه        

  .ایران بوده است
 سـال  50 نشان داده است کـه در حـدود   نامه کمرهنگاري   هاي ما در تک     پژوهش

هـاي عمیـق و       در یک شهرستان کوچـک و نـسبتاً پـرآب، تعـداد چـاه             ) 1332-1382(
 . حلقه32یعنی به طور متوسط سالی .  حلقه رسیده است1623ز صفر به اعمیق  نیمه

اشـاره کـردیم، اي     ) دشت خمـین  (آنچه که ما به شکل موردي درباره چال کمره          
هـاي اجتمـاعی    اما متأسفانه بیمـاري . شد کاش فقط در این دشت محصور و محدود می    

شـوند   وان بیماري شناخته نمـی غالباً واگیردار تر از بیمارهاي تنی هستند، اما چون به عن 
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شناسند اکنون پـس از    مرز جغرافیایی و فرهنگی نمی  )1("بوهمبوئی". آیند  به چشم نمی  
 سال این آزار به شکل طغیانی نه تنها در اغلـب منـاطق ایـران و برخـی کـشورهاي       60

 است اي درگیر کرده خاور میانه که تا آفریقا، مصر، لیبی و جهان را در اقلیم غیرمدیترانه       
  . و قلمرو تمدن کاریزي چند هزار ساله را به تصرف درآورده است

 در سه دهه گذشته پس از مقاالت اولیه ما درباره  شده هاي ارائه   مقاالت و گزارش  
المللـی مربـوط بـه قنـات       هاي بـین     به ویژه در همایش    نامه کمره کاریزهاي ایران و در     

. هـاي ایـران اسـت    هاي دشت آبخوانهمگی نشان دهنده شرایط رو به وخامت        ) کاریز(
تفکر چنگیزي و جنگ ابزارهاي ناشناخته فرنگی و دانایان و مـدیران بـه خـواب رفتـه               

االسم و پول رگبـاري آزار کوکنـاري و        و آزار هلندي   "اقتصاد بادآورده "ایرانی از آزار    
 هاي مطرب دجالی اصل چهارمی و همسودان داخلی آنها بـه          درازي دسته   باالخره دست 

هـاي پنهـان چنـد میلیـون سـاله، دسـتبرد جانانـه          گـنج ههاي زیرزمینی و هم همه سفره 
آورانه و متجددانه امروزیانه و زورگیرانه در روز روشـن زده و اکنـون کـه کفگیرهـا           فن
 ما تا دهانـه فـرو   )2(درپی به کف دیگ و دیگچه ذخایر آبی ما خورده و آرد تاپوهاي     پی

هـاي ایرانـی دارد ذره ذره     دست برخی از سبک خواب    افتاده است تازه انگشت شصتِ    
شود و افسوس که این فریادهاي بگیربگیـر دیگـر بـه دزدان آب پیـشین مـا                   خبردار می 

رسد و ما امیدواریم بـاالخره ایـن فریادهـاي دزد، دزد، جلـوي ایلغـار چپـاولگران              نمی
  ! لکت را بگیردهاي زیرزمینی این مم  سفرهه و پس ماند"ته بن چال"السیف و  بقیه

نگـاري کمـره و        ، اما باز براي این که بـه تـک          "آفتاب آمد دلیل آفتاب   "اگر چه   
 از مناطق دیگر ایـران   شدهاکتفا نکنیم به چند گزارش خالصه   ) دشت خمین (وضع آب   
  : توجه کنید

                                                
 . "بوهمبوئی") buhambui(عشایر کرمان براي مسري و واگیرداري بیماري است، اصطالح زیباي .  
 .   تاپو)tapu( انـد کـه سـوراخی در     ساخته ، ظروف گلی بزرگ که در روستاهاي ایران براي نگاهداري آرد می

  .پایین براي بیرون آوردن داشته است



رشـد  ... در دشـت جیرفـت و رودبـار   ...  پس از اصالحات ارضـی  1340در دهه   «
ژرف و ژرف به توسـعه   هاي نیمه هاي زیرزمینی توسط چاه      آب مکانیزاسیون و استخراج  

در حدود . انجامید... هاي تجاري و تغییر در الگوي کشت      رواج کشت ... سطح زیرکشت 
 چند نفر از مالکین جیرفت به دنبـال اجـراي برنامـه اصـالحات ارضـی در                  1343سال  

تعـداد  ... مپ نمودنددهات خود اقدام به حفر چاه در امالك آزاد خود و نصب موتور پ        
ها به سرعت گسترش یافت، ابتدا در دشت جیرفت و آنگـاه در محـدوده دامـداران        چاه

هـاي   استفاده از پمپاژ بـراي اسـتخراج آب   ... در شهرستان کهنوج  ... گردان  رو و رمه    کوچ
ها و در نتیجه کم شدن        زیرزمینی منجر به کاهش سطح ایستایی آب زیرزمینی در آبخانه         

ها و خشک شدن بسیاري از آنها شد به عنوان مثال از            ب کاریزها و چشمه   آتدریجی  
 حلقـه چـاه   261 قنات بر اثر حفر     32 در جیرفت    "بلوك" رشته قنات در ناحیه      65

 قنـات   43 و آبـدهی      شـده  عمیق در این ناحیه خـشک        حلقه چاه نیمه   124عمیق و   
  ).110 و 109: 1382عبداهللا گروسی،  (».باقیمانده نیز کاهش یافته است

سـال  اي کرمـان در       در همین استان کرمان بنابرگزارش شرکت سهامی آب منطقه        
 عمیـق حفـر      حلقه چاه نیمـه    1523 حلقه چاه عمیق و      784 در دشت جیرفت     1380
 12400 چـاه عمیـق و       8570و در کل استان کرمان تا همین سال تعداد          .  است شده

  )36: همان (شود  چاه می حلق20976 که در مجموع  شدهعمیق حفر چاه نیمه
براي ملمـوس  اکنون پس از یک نمونه در شهرستان و یک نمونه در سطح استان         

 سال گذشته در ایران اتفاق افتـاده اسـت بـه آمـاري کلـی از      50کردن آنچه که در   
هـاي زیرزمینـی اشـاره      عمیق و مدیریت کالن آب      هاي عمیق و نیمه     وضع فعلی چاه  

رویـه از    ساله از استخراج بـی  50 حاصل از چپاول     کرده تا مشخص شود که درآمد     
 چگونـه هـم بـسیار    ،هاي آب زیرزمینی    هاي غیرقابل جایگزین سفره     هاي آب   گنجینه

تر از نفت براي ما بوده و ایـن افـزایش و              بیشتر و هم به مراتب ارزشمندتر و حیاتی       
ات  مـا چـه خـسار   بـوم ایلغار آب به ویژه در روستاها و بخش کشاورزي و زیست   
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 و افـزون بـر آن همچـون تـأثیرات         ناپذیري را به وجود آورده و خواهـد آورد          جبران
 و بیشتر از آن، به نابودي روستاها و نظـم و نـسق چنـد هـزار سـاله            "اقتصاد هلندي "

  .  است شدهکشاورزي ایران منجر
 و 1347 و 1340از آغـاز دهـه    [–رغم افزایش اختیارات قـانونی دولـت         علی... «
هجوم گسترده جهت احداث چاه عمیق براي تخلیه منابع آب زیرزمینی بسیار       –] 1361

طبق آمار موجود در شـرکت  . بیش از توان و رمق ذخایر تجدید شونده ادامه یافته است  
هـاي    تعـداد چـاه  1388 تـا  1351 سـاله از  37طـی دوره  مدیریت منابع آب ایـران،     

حلقه و میزان برداشـت سـاالنه از         هزار   649 هزار حلقه به     47برداري کشور از      بهره
 میلیارد متر مکعـب     47 میلیارد مترمکعب به     9ها از     منابع آب زیرزمینی از طریق چاه     

اندیـشکده آب،    (». اسـت   شـده   برابر 5 برابر و میزان برداشت      14ها    تعداد چاه . رسید
1392 :17.(  

 . عـدد رسـیده اسـت      688840 به   649000ها از      آمار چاه  1390-1388تنها از   
  ).225: 1394نامه اقتصادي شرق،  ویژه(

، میـزان تخلیـه آب      1394اردیبهـشت مـاه     طبق آخـرین آمـار وزارت نیـرو در          
  .  هزار میلیون متر مکعب رسیده است50عمیق به  هاي عمیق و نیمه چاه

با در نظر گرفتن فروش هر ساعت آب بـه  «:  در گزارشی نوشته است اقتصاد نیوز 
تـوان تخمـین زد تنهـا در          در نقاط مختلف ایران، می    ) 224: انهم( هزار تومان    12مبلغ  

 چاه غیرمجاز پتانسیل بیش از هـشت هـزار میلیـارد تومـان              300000تابستان امسال   
تـوان    هاي غیرمجاز می    درباره بزرگی گردش مالی آب چاه     ... اند  درآمدزایی را داشته  

تـوان   در واقـع مـی  ... ه ماهانه دولت براي پرداخت یارانه مقایـسه کـرد     وج با   آن را 
 برابر بودجه ماهانـه یارانـه   3/2هاي غیرمجاز کشور  برآورد کرد که میزان درآمد چاه  

  ).225: همان(» .کشور است



باید در نظر گرفت که قیمت از چند نظر واقعی نیست و ارزش راستین آب بارها             
ین و سـالم  اما براي آنکه فروشـنده هزینـه بـراي تولیـد آب شـیر            . باشد  بیش از این می   

هـا و   نپرداخته و این آب یا انفال است و یا متعلق به صاحبان حقابه کاریزهـا و چـشمه        
هاي نزدیک چاه و به هر صورت آب مفت دزدي بـه شـمار    زارهاي سواحل رودخانه   زه
 در ضمن اگر این آب با انرژي برق )1(.رسد و مال دزدي هم ارزان به فروش می! رود می

 آن با یارانه دولتی بـوده  ه و باال آمده باشد بخش مهمی از هزین شدهو یا گازوئیل مکیده  
هاي نفتی و نه قیمت برق حاصل از آن و نه  افزون بر آنکه نه اصل قیمت فرآورده. است

دام واقعی  کقیمت برق حاصل از سدهاي کشورهاي نیمه کویري و کویري مانند ما هیچ
ستند آب شـور را شـیرین کننـد و یـا آب             خوا  نیستند، باید دید اگر فروشندگان آب می      

ها را به آب زراعتی استاندارد براي کشاورزي مبدل سازند، آیا این کار را بدون  فاضالب
  اند؟ فروخته آنگاه آب را به چه قیمتی به خواهان آن می. دادند یارانه دولتی انجام می

شـاید  گفتنی است که در بخش کشاورزي، یارانه انرژي بسیار سنگین اسـت،           «
کنند همچنین درباره آب      در حدود یک بیستم قیمت برق را پرداخت می        ] کشاورزان[

: همـان (» .هاي انرژي بسیار غیرواقعی است       هزینه  ها، اغلب در محاسبات،     رین کن یش
189.(  

بایستی قیمت هـر   کویري اغلب مناطق ایران می      الحق که در شرایط کویري و نیمه      
نباید فراموش کرد که فـرق اسـت بـین        . ر بیشتر باشد  بشکه آب از یک بشکه نفت بسیا      

متـري بـا کـشوري بـا      اي و با بارش ساالنه چند هـزار میلـی   کشورهاي با اقلیم مدیترانه 
سوم متوسط جهـانی     بارندگی ایران کمتر از یک    «! بارندگی سالیانه چند صد میلیمتري    

بـه عبـارت دیگـر آب       » و پتانسیل تبخیر در ایران سه برابر پتانسیل تبخیر جهان است          
 درصد بارندگی تنها در 75حدود . ریزي در ایران حدود یک نهم جهان است قابل برنامه

 درصد بارندگی در فصول غیرآبیاري 75ریزد و حدود   درصد از سطح کشور فرو می25

                                                
 . گوهري طفلی به مشتی نان دهد/ هر که او ارزان خرد، ارزان دهد «: مولوي گوید.« 
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فرق است بین قیمت آب در وادي خلفاء سودان با میـزان         ). 82: کاظمی، همان (بارد    می
 و "!اَبغض البالد جهنم  " از   "وادي هبهب " میلیمتري با قیمت آب در       هنبارندگی سالیا 

  ).14: 1374گنجی، . (»! میلیمتر باران3170 اندونزي با "پونتیاناك"با قیمت آب در 
 گرانی در این سرزمین پر عطـش در یکـصد سـال گذشـته چـه                  با چنین آب  

کـشاورزي و بـاغی و   هایی کاشتیم و چه محصوالت       کاشتیم؟ به چه قیمتی و هزینه     
تر آنکه در برابر فروش خـشکبار و      و بدتر و وحشتناك    ؟ به دیگران فروختیم   اي  دامی

  و مـصرف "آب و خاك متبلور"بار و طالي سفید و طالي سبز و طالي سرخ و   تره
 چه خریدیم و با این خریـدها  ،آب و خاك زنده و موجود در آنهاو ها   براي آن  شده

   و صنایع سنتی و صنعتی خود آوردیم؟چه بر سر اقتصاد مملکت
در این مقاله مجال پرداختن به آنچه که ما از فروش محصوالت کـشاورزي و آب     

 در آنها به ایران وارد کردیم را نداریم اما در کتاب بانگ آب و کـرّ     شده مجازي مصرف 
  .ازاها را خواهیم آورد هایی از این مابه خواب نمونه

رونـد تغییـرات تعـداد و تخلیـه     ) 1394اردیبهـشت   (در آخرین منبع وزارت نیرو 
-1390 تـا    1352-1351 سـاله از سـال آبـی         37برداري کشور طـی دوره        هاي بهره   چاه

  .  است شده، نشان داده1391
عمیق که در دهه بیست تعداد آنها در کشور ما انگشت  هاي عمیق و نیمه تعداد چاه

 بـا سـرعت   91 تا 85 و باز از 75-55از هاي نزدیک به انقالب یعنی      شمار بوده از سال   
 750000 بـه  1391-1390و تعداد آنها در سـال  آوري سیر صعودي را پیموده      سرسام

 50000 بـه    52-51 میلیون مترمکعـب در      10000حلقه و میزان تخلیه آب از حدود        
  ).1389سالنامه آماري کشور،  ( افزایش یافته است1378میلیون مترمکعب در 

در کشور وجـود  )] مکینه(عمیق و نیمه عمیق [ هزار چاه  50 فقط    ،1350در سال   «
  شـده  هزار چاه مجاز و غیرمجاز در سـطح کـشور حفـر        770داشت، اما اکنون بیش از      

 هزار در مدت سه سال، افزون بر       103هاي غیرمجاز از      ، تعداد چاه  1389در سال   . است



 هـزار   770 الـی    50کنید  تصور  ) 153: 1394خضر،  (»  هزار حلقه چاه رسیده است     250
بـرق و گازوئیـل در تنـوره انداختـه،          ) دیوچاه و دیوچه چاه   (زالوي دایناسوري صنعتی    

بالیی کـه  . مکند  سال گذشته مکیده و می60 را در طی   "تمدن کاریزي "خون سرزمین   
  .بر سر این مرزوبوم نازل شد، الحق که بر سر ایوب پیامبر نازل نگشت

 مـسئول از رسـانه ملـی، ایـران در مـصرف ذخـایر آب                بنابر همین اعالم مقامات   
 هزار چاه عمیق و نیمـه  300هاي زیرزمینی خود در جهان رتبه اول را دارد و تنها           سفره

 کـه مـشغول بـه خرابکـاري غیرقابـل       شدهعمیق غیرقانونی در این مدت در ایران حفر       
  . باشند بازگشت می

ـ      به گفته محمد حاج رسولی    « دیریت منـابع آب ایـران،   ها، مدیرعامل شرکت م
تـوان تخمـین    بدین ترتیب می.  هزار چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد300بیش از   

ـ   هزار چاه غیرمجاز تنها در تابـستان امـسال فعـال بـوده    300این که اگر   زد   ند،  باش
ویـژه نامـه   (» ...انـد  به واسطه آب داشـته را قابلیت تبادل بیش از هشت میلیارد تومان  

  ).225: 1394رق، اقتصادي ش
توان این    هاي غیرمجاز می    ، درباره بزرگی گردش مالی آب     اقتصاد نیوز به گزارش   

آن طور که اخیراً علی     . میزان را با بودجه ماهانه دولت براي پرداخت یارانه مقایسه کرد          
 هـزار میلیـارد تومـان بـراي        4/3نیا، وزیر اقتصاد، اعالم کرده، دولت اکنون ماهانه           طیب

هـاي غیرمجـاز      توان برآورد کرد میزان درآمد چـاه        می... کند   یارانه هزینه می   پرداخت
  ).همان، همان صفحه(»  برابر بودجه ماهانه یارانه کشور است3/2کشور 

 هزار دزد مسلح زورگیر سرگردنه داشتیم مملکت  300باید گفت اگر در کشور ما       
 هزار چاه عمیـق  300وجود این در درازمدت از امن و امان بیشتري برخوردار بود تا با         

عمیق ضد توسعه پایدار، که نه تنها در ضدیت تـام و تمـام بـا الگـوي پیـشرفت             و نیمه 
 پایداري با هـر گونـه الگـوي ممکـن و     ه ایرانی است، بلکه با هر گونه توسع     –اسالمی  

  .نیز مضر است! قابل تصوري براي هر کشوري با هر دین و آیین و الگویی
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یق غیرمجاز را به دزد مسلح سرگردنه تـشبیه کنـیم، وجـود بقیـه               هاي عم   اگر چاه 
هاي عمیق این مملکت نیز حتی آنها که ظاهري قانونمنـد هـم دارنـد کـم از دزدان           چاه

  .  تروریست پنهان کار نیستهبدون اسلح
اي فکرسـتانی و کـاري       ایـم اندیـشه     باید تا از این بحران موجود هم فراتـر نرفتـه          

 حلقه چاهمان و حتی سدهایمان بکنـیم، کـه          763000نبه چه براي    کارستانی و همه جا   
در دو سه سال اخیر و بسیار دیر !  است تا چه رسد به فردا شدههم امروز هم بسیار دیر   

بحران آب در مملکت ما، خوشبختانه مورد توجه مجلس شـوراي اسـالمی و دولـت و         
 در نسبت بـه مـسائل   – بیشتر هاي ما قرار گرفته است و الزم است که هزار برابر        رسانه
  .  در کانون توجه همگانی ملت از خرد و کالن قرار گیرد–دیگر 

 خـود دربـاره   ههاي چاپ شد در پایان الزم است که مؤلف به چند سطر از نوشته          
 سال پیش، نقل قولی داشته باشد، شـاید کـه در   30این بحران هر روز فزاینده از حدود     

  : مند ما بنشیند و شنیده شود  دلسوز و دغدغههذهن خوانند
 دقیقـاً  "انهدام منابع سنتی آب و پیامدهاي ناشـی از آن "اي به نام  مؤلف در مقاله 

انگیزتـرین و پرسـودترین اختراعـات         قنات یکـی از شـگفت     «:  سال پیش نوشت   29در  
هـاي   ایرانیان براي خود و جهانیان بوده و همچون جاده سرد و سبزي، کویرها و بیابـان        

ها را به یکدیگر گـره زده   ها و تمدن  خشک را به کوه و دریا پیوند داده و فرهنگ گرم و 
شناسی و  حال باید پرسید که ما به جاي استفاده از نیروي سنتی و فنون جدید آب. است

هـاي دایـر و    هاي جدیـد و نگهـداري از قنـات    خاك شناسی و چه و چه در حفر قنات  
ایم؟ کاري که فرانسویان در الجزایر کردند و قناتی با            هاي بایر، چه کرده     اندازي قنات   راه

بکارگیري اصول فنی با آبدهی یـک مترمکعـب در ثانیـه حفـر کردنـد همچـون قنـات                
ها کردند و با مقنی کرمـانی و بـا چنـد رشـته               شاهرود خودمان و یا کاري که آمریکایی      

و یا ما ن ساختند آنجلس و سانفرانسیسکو، شهرکی به نام کرما   قنات در دشتی بین لوس    



االرضی کاري را کردیم که مغوالن نیـز از عهـده آن بـر                هاي تحت   که با غارت آب   
  ).14: 1367فرهادي، (» !آمدند نمی

باز این پرسش جالل بقایی در نیم قرن در پنهان نوشت همین مقاله به ذهـن بـاز               
  »چرا صداي شکایت نشد بلند ز کس؟«: گردد که می

  
  منابع
    مرتـضی قلـیچ،   : ، ترجمهشهرهاي مصرفی، )1372. (؛ مایلر، مایکوممایلر، استیون

  .نشر تیبا: محمدحسین خطیبی، تهران
  دن، لوئیهوشـنگ نهاونـدي، تهـران   : ، ترجمـه تاریخ عقاید اقتصادي ،  )1343. (ب :

  .انتشارات مروارید
   صـادق  : ، ترجمـه زنـدگی در عـیش، مـردن در خوشـی         ،  )1394. (پستمن، نیـل

  .انتشارات اطالعات: طباطبائی، تهران
  نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،  » قنـات   هسوگنام«،  )1363. (فریار، عبداهللا ،

  .، دانشگاه تبریز2ش 
  ـ  کمیـت و عال    هسیطر،  )1365. (گنون، رنه محمـد    علـی :  ترجمـه   ،م آخرالزمـان  ئ

  .مرکز نشر دانشگاهی: کاردان، تهران
  انهـدام منـابع سـنتی آب و        (جنگ پنهـان سـی سـاله      «،  )1368. (فرهادي، مرتضی

  .116، ش مجله جهاد، )پیامدهاي ناشی از آن، قسمت آخر
 و    آب   سـنتی    منـابع   انهـدام  (  سـاله    سـی    پنهـان   جنگ «،)1368 (. مرتضی،  فرهادي 

  .115 ، ش جهاد هماهنام، »  از آن  ناشی پیامدهاي
 شارات امیرکبیرانت: ، تهرانحماسه کویر، )1357. (باستانی پاریزي، محمدابراهیم.  
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  بررسی علل تحلیل قنـوات  «، )1379. (اصغر؛ هادیان، محمدرضا   سمساریزدي، علی
مجموعه مقاالت ، »هاي پیشگیري از این موضوع حل دشتی استان یزد و ادامه راه

  )المللی قنات، یزد اولین همایش بین (قنات
 »      188، ش   نونروزنامـه قـا   ،  )1392. (»عیسی کالنتري در گفتگو با روزنامه قانون 

  ). تیرماه16(
 1،4،5،6، ش 1، س )1318. (ماهنامه ایران امروز.  
 سـتون مـسائل   ) آبـان مـاه  21 (908، ش   روزنامـه اطالعـات   ،  »یـزد «) 1308. (مسیح ،

  .اقتصادي
 تهرانالمعارف فالحتی دایره، )1317. (بهرامی، تقی ،.  
 گ ساعدلو، تصحیح هوشن، جلد دوم، رزاقاال مفاتیح ،)1381 (.نوري، محمدیوسف

  . انجمن آثار و مفاخر فرهنگی: تهران
 هاي نوسازي و بحـران منـابع آب و اصـل      برنامه ،)1393(. احمد  راد، علی   رفیعی

  .، زیراکس)کار دانشجویی با پیشنهاد و نظارت نگارنده(، کدبپونن چهار ترومن
 ــسندگان ــدن ، )1383. (گروهــی از نوی ــورد تم ــه برخ ــا  نظری ــانتینگتون و (ه ه

  .وزارت امور خارجه: مجتبی امیري، تهران: ، ترجمه و ویراسته)شمنتقدان
  هیئـت   (بررسی اهداف و عملکـرد اصـل چهـار تـرومن        ،  )1381. (همراز، ویدا

  .، تهران)عملیات اقتصادي آمریکا در ایران
   1325 (اسنادي از اصل چهـار تـرومن در ایـران       ،)1382. (بشیر گنبدي، تیمور-

  .2 و 1اد تاریخی، ج مرکز اسن: ، تهران)ش. هـ1346
  آل  –آب   (1ج  . المعـارف بـزرگ اسـالمی       دایـره  ،)1374. (گنجی، محمدحسن 

، زیـر مـدخل   "آب"المعارف بـزرگ اسـالمی مـدخل      مرکز دایره : ، تهران )داود
  ."آب در جهان اسالم"



 مرزهـاي نـو  ، »نقش آنها در توسعه کشاورزي ایـران : هاي آب تلمبه«،  )1349. (؟ ،
  .12دوره چهاردهم، ش 

   دورهمرزهـاي نـو  ، »...تسهیم دانش اساس سیاست خارجی آمریکا«،  )1350. (؟ ،  
  .13پانزدهم، ش 

 1امیرکبیر، جلد : ، تهراننامه کمره، )1369. (فرهادي، مرتضی.  
      قنات، دیروز، امروز و فردا  «،  )1394. (سمسار یزدي، اصغر؛ لباف خانیکی، مجید« ،

  .) در ایرانویژه بحران آب(ویژه نامه اقتصادي شرق 
  ش 6، س ماهنامـه پـسته  ، »اثرگذاري قنات بر فرهنـگ ایـران   «،  )1393. (آگاه، مهدي ،

100.  
    بـازخوانی و  تاریخ آب و آبیاري استان کرمان، )1382. (عبداهللا گروسی، عبـاس ،

 و  109کمیته ملی آبیاري و زهکشی ایران، صـص         : ویرایش عنایت ثابتی، تهران   
  .نقل به اختصار. 110

  ــشور   «، )1392. (؟ ــی ک ــالن آب زیرزمین ــدیریت ک ــایی از م ــصلنامه ، »فرازه ف
  .3، ش 1، س اندیشکده تدبیر آب ایران

  رویکرد مـدیریت   (فرار به جلو با چشمانی بسته       «،  )بدون تاریخ . (کاظمی، حسن
  . )بحران زده آب در کشور

 1389 (سالنامه آماري کشور.(  
  ویـژه نامـه      ،»شـد انـدك   استثمار محیط زیـست بـراي ر      «،  )1394. (خضر، سعید

  ).ویژه بحران آب (اقتصادي شرق
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  )توضیحات و استدراکات(ها  یادداشت
  
 "بازده نزولی"نقد قانون کالسیک و بسیار مشهور :  ایدئولوژیکی با نام علم نک به"زود استفاده"براي نمونه  -١

قلب "لم تا هم اکنون در علم اقتصاد  با نام ع"تزویر در کالم"این . شناسی یاریگري انساندر اقتصاد در مقدمه    
ترین اقتـصاددان   توان در سخنان بنام  میآن رانمونه .  همچنان ادامه یافته است" استعماري-تپنده نظام سوداگري  

 در جریان بحران اقتصادي 1930در سال ... لرد کینـز «: مالحظه کرد) 1946-1883( انگلیسی   "لرد کینز "غرب  
 اقتصادي نوادگانمان را مطرح کرد و نتیجه گرفت کـه آن روز دور نیـست کـه     امکانات "اندیشه"جهانگیر  

امروزه ]. 18، سروش، ص 1365، ترجمه علی رامین، تهران، کوچک زیبا است. شوماخر[» همگان ثروتمند شوند
. ه استاند و بحران اقتصادي از جهان رخ بر نبست  شدهاکثریت جامعه جهانی فقیرتر. گذرد  سال از آن زمان می85

توان مالحظـه   ها می  درصدي99 "وال استریت"این مسئله را هم امروز در ثروتمندترین کشور جهان و نهضت       
دروغگویی کینز همان اندازه غیرعلمی و ایدئولوژیک است که سخنان بوش و بلر درباره خطـر تـسلیحات            . کرد

پس از حمله آمریکا : و ادعاي بوش که. د پس از سیزده سال به آن اعتراف کر"تونی بلر"کشتار جمعی عراق که 
 دروغـین وي در  ههاي ضدپیامبران  و موعظه"لرد کینز"برگردیم به عالیجناب    » ! است  شده تر  به عراق، جهان امن   
دست کم براي یک صد سال دیگر باید براي خود و هر کس دیگر تظاهر کنیم کـه بـدي           «کسوت اقتصاددان   

... آزمندي، رباخواري و سوء ظن باید همچنـان . ید است و نیکی نیستنیکی است و نیکی بدي، زیرا بدي مف   
  .].18شارل ژید، شارل ژیست، ص [» !خدایان ما باشند

اما ارواح بزرگ چـه در  . اما به دلیل تقدس دین در اذهان آدمیان، تصور تزویر در آن کمتر باور کردنی است          -٢
امـا  . اند ه را به خوبی دانسته و به هزار زبان بیان کردهغرب و چه در مرز شرق و غرب و چه در شرق این مسئل           

  :  در زبان در حوزه مقدس مسیحیت توجه کنیدراي از این تزوی  است به نمونه شدهشنیده ن
کنـد کـه در     تـشبیه مـی  "نوشداروي بزرگ" به آن را در ترویج باور تجارت آزاد   "ریچارد کوبدن "براي مثال   

تجارت آزاد، «: کند  قید می"دافور"اش به  در نامه... یا. جهان به کار خواهد آمدخدمت ثروتمند کردن کلیه ملل     
زاد و تجـارت آزاد   عیسی مسیح یعنی تجارت آ«: گوید که   نیز می  "گنجان یوری "... »دیپلماسی خداوند است  

کـه  هنگـامی  ]. 252ص  ، ترجمه موسی عنبري،هاي شرقی تمدن غرب ریشه. جان هابسون[» یعنی عیسی مسیح 
المللی با آن همه نهادهاي کهن به سود اقتصاد بازار آزاد و قبل از آن در  بشود چنین بالیی را بر سر یک دین بین

د در حالی که مـسیحیت کمتـر   آور استعماري -داري در عصر سوداگري    برده "غسل تعمید "فتواهاي کلیسا در    
پرسـتش  : یعنـی . نامـد   مـی "مامونیـسم "مقدس داري را با اصطالح کتاب   حتی در آمریکا، سرمایه   شده تحریف

البته چنین تحریفی . آوري مشخص است تکلیف فلسفه و هنر و علم و فن. طاغوت و خداي مجهول ثروت و آز
امـا در ایـن بـازار    . از مسیحیت بدون واکنش مسیحیانی که روح مسیحیت را به نیکی دریافته بودند نمانده است   

" چـارلز کینگـسلی  "تـوان بـه کـشیش      که از آن جمله مـی ،شنود  را میمسگري سوداگري چه کسی حرف آنها     



)Charles Kingsley( پروتستانی اجتماعی" استاد دانشگاه کمبریج در اواسط قرن نوزدهم و پیدایش مکتب" 
هاي جهانی اشاره کرد که دو هـزار   وي پیش از جنگ "اتحادیه اخوت" از مسیحیان مؤمن و "کِر هاردي"و  

 هـدف آن پیونـد دوبـاره    کـه میلیون نفر کارگر را در جهاد تبلیغاتی پرشوري گردآورده بـود        انجمن و یک    
، ترجمـه  2، ج تاریخ عقایـد اقتـصادي  . شارل ژید، شارل ژیست: نک به. [ بود"مسئله اجتماعی" و  "انجیل"

  ].250 و 249، دانشگاه تهران، صص 1370کریم سنجابی، تهران، 
و به ) 1900-1819(، جان راسکین )1881-1795(سانی همچون توماس کارالیل همچنین در این مورد باید به ک    

بـاور اقتـصاد   ، "سه بار ملعون، سه بار کـافر "«: نفرین این سه تـن .  روسی اشاره کرد"لئون تولستوي"ویژه  
! نخست در جستجوي سود خود باش و همین سرانجام نفع عمـوم خواهـد بـود   : گویند شناسانی است که می 

گانـدي نیـز بـه روش تولـستويِ پیـر،      ]. 263 و 262، صـص  2همان، جلـد    [» .ر ما چنین نگفته است    خداوندگا
: کرد که کند و این سخن تولستوي را تکرار می  را به کشف دیگر بار پیام مسیح در موعظه کوه دعوت میاروپاییان

، هاي فلسفی عـدم خـشونت   شهگاندي و ری. رامین جهانبگلو[» را با تمدن مدرن اشتباه نکنید     ) ع(پیام مسیح   «
  .].175، نشر نی، ص 1388ترجمه هادي اسماعیل زاده، تهران، 

مکتـب  "«: گویـد   اشـاره کـرد وي مـی      ) 1842-1773 ("سیموند دوسیسموندي "همچنین در این زمینه باید به       
 سـتاید و از آن بـه نتیجـه    قیدوشـرط مـی   برکات رقابـت را بـی  .  خواهان تولید نامحدود است"طلبی  ثروت

آنچه کـه از  ]. 282، ص  1همان منبع، جلد . شارلی ژیست[» رسد ها و عدم مداخله دولت می       هماهنگی منفعت 
اعتنـایی و القیـدي     اعتراض او به بـی ،کالم سیسموندي صحیح است و هر چه درباره آن گفته شود گزاف نیست 

یکی دیگر از مالحظات   «]. 286ص  . همان[» اقتصادشناسان مکتب کالسیک در برابر انتقال به دوره ماشین است         
گردند، بلکه باقیماندگان آنان نیز  صحیح سیسموندي این است که نه تنها کارگران به سبب ماشین از کار اخراج می

ژان باتیست سی در نقد افکار ]. 287-286همان، صص . [کنند سهم بسیار ناچیزي از مزایا و فواید آن دریافت می
دار سعادت نوع بـشر   داند که عهده  آقاي سیسموندي علم اقتصاد را واکنشی می انگار«: گویـد   سیسموندي می 

سخن این است که اگر علم اقتصاد نتواند جامعه و جامعه جهانی را از بدبختی          ]. 281همان منبع، ص  [» !است
دانش  استعماري اجیر بودن این – در حالی که تاریخ اقتصاد نظام سوداگري خورد؟ نجات بخشد به چه درد می

اثبات کرده و نباید از آن توقع شفاي را  – و نه در استثناهاي خود      – استعماري در قاعده     –به قدرت سوداگري    
 استعماري همـین  –انتظار ما از این دانش اقتصاد سوداگري . "ابناي بشر"کوران داشت، تا چه رسد به سعادت     

  !هاي روشن را کور نکند است که چشم
هاي جهانی باید متوجه باشند که هیچ شریعت و طریقتی از  آیینو  ادیان هوري است که همدر پایان این اشاره ضر

هاي   و گونه"داري اسالم سرمایه" استعماري در امان نیست –خطر این تحریف و مصادره به نفع نظام سوداگري 
 واقعیت و در عین حال  از مصادیق این"شیعه انگلیسی" یا "اسالم آمریکایی" از آن جمله ، آن شدهکمی شناخته

  و گـریم  شـده  داعشی نمونه استتار–تفکرات آل نزولی . هشدار هشیارآفرین انگشت شماري از مسلمانان است   
  .].از نوع دزد و دستک است[ سعودي – جدید اسالم آمریکایی شده
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بت بزرگداشت  در یک سخنرانی به مناسیوسف اباذرياز جانب دکتر است    شده و اخیراً اصطالحی به کار برده     
 "تاچریسم اسالمی"در تاالر ابن خلدون دانشکده علوم اجتماعی به عنوان ) 1396 خرداد 29(شریعتی علی دکتر 

اما آیا براي .  که همه این اصطالحات و مترادفات قاعدتاً بایستی تأمل برانگیز باشند"هاي مسلمان   تاچریست"و  
  !باشند؟ برانگیز می آموز و تأمل اعی ما چنین اصطالحاتی عبرت ما و پژوهشگران علوم اجتمهمسلمانان تحصیل کرد

٣- در ) نزدیک به اراك فعلی(ف لَکَرَجی از دانشمندان ریاضی و مهندسین به نام قرن پنجم، منسوب به کَرَج ابود
ت به هر حال باید دانـس ... «: نویسد  وي در مقدمه میهحسین خدیوجم دربار). عراق عجم(منطقه تاریخی جبل   

» سـینا  معاصـر بـوده    که کرجی نابغه ناشناخته و گمنام ایرانی با ابوریحان بیرونـی و زکریـاي رازي و ابـن         
وي، یکی از بزرگترین علماي ریاضی ایرانی اسـت کـه مؤلفـات     «:  نقل کرده  "عادل انبوبا "خدیوجم از قول    

 شـهرتش در بغـداد   هرن پنجم ستاروي در قرن چهارم و اوایل ق. مهمی از او به زبان عربی بر جاي مانده است        
کرجـی  «: افزاید خدیوجم می» ...گذاران علم جبر و حساب در جهان اسالم است   وي یکی از پایه   ... اوج گرفت 

نه تنها از جنبه نظري در ریاضیات دانشمندي توانا بوده، بلکه از لحاظ عملی و تطبیقی نیز در این علم پایگـاهی     
مقدمـه بـر   . حـسین خـدیوجم  [ در یـک طبقـه قـرار داد    "ابن هیثم"وان او را با ت بلند داشته و از این لحاظ می  

  ]نقل به اختصار. 18-12، صص هاي پنهانی استخراج آب
، جلـد اول،  نامـه کمـره   وي و عجالتاً به ه و از آن جمله کرجنامآثار ابراهیم دهگان: درباره کرج ابودلف نک به  

  .، امیرکبیر1380تهران، 

 به خاطراتی از دوران تحصیلش در فرانسه اشـاره  از پاریز تا پاریس   باستانی احتماالً در کتاب      یاد استاد   زنده -٤
چه کسانی دانشجوي شرقی هـستند  : گوید کند که روزي استادي پس از ورود به کالس رو به دانشجویان می         می

 ما آب ، آبی روبرو نیستیمآبی یا کم ا بیبگفت این جا کشور شما نیست؟ و ما . من و چند نفر دست بلند کردیم      
ایم که به رودخانه بریزند تا از باتالقی شدن زمـین جلـوگیري کنـیم، یادتـان باشـد کـه         این شیرها را باز گذاشته    

ها در هنگامی که بخواهیم به ولخرجی کـسی اشـاره     ما ایرانی : نویسد  و در جاي دیگر می    ! شیرهاي باز را نبندید   
مشکل . "کند مانند آب پول خرج می": گویند  و فرانسویان می"!کند خرج میمانند ریگ پول ": یمیگو کنیم می

هلندي این است که دریا خاكِ وطنشان را تسخیر نکند و پیوسته نگران سدهاي موازي با ساحل براي جلوگیري   
  .باشند از نفوذ آب دریا به خشکی می

افتـادگی   تـرین دلیـل پـس    انی دوم، بدیهیبا ورود آخرین ویراسته مکتب نوسازي به ایران، پس از جنگ جه           -٥
درخشید و به هیچ وجهه نیاز بـه    که همچون آفتاب درخشان یزد در تابستان می-کشاورزي و روستاهاي ایرانی    

کردگـان کـشاورزي و تکنولوژیـست و     کردگان به ویـژه تحـصیل   و بزرگترین باور تحصیل   -اثبات نداشت   
با شنیدن نام تراکتـور،  .  بود و بس"بدوي بودن ابزارهاي کشاورزي"هاي ما به قول خانم لمبتون        تکنوکرات

کودشـیمیایی،  ). سـخت ابـزار و سـازه   (اي عمیق، کمباین، سد بتونی هموتور پمپ دیزلی، ماشین حفار چاه    
پاش همچون ترشی هفت ساله آب از دهان همه مهندسان و متخصصان و    کش، هواپیماي سم    کش، آفت   علف



شـود کـه    غافل از اینکه علـم از آنجـا شـروع مـی    . شد سرازیر می! "سوز جیب"مدیران  مدیران دلسوز و حتی     
 شروع "اشکال و سؤال"ترین موضوع موجود در آن زمینه شک و تردید سخت بروز کند و به قول مولوي  بدیهی
فتاب هـر  آ": همچنان که علم هیئت با تشکیک به این گزاره بدیهی دو میلیون ساله همگانی آغاز شد کـه    . گردد

  " !کند آورد و در چاهِ مغرب غروب می روز سر از چاه مشرق بر می

) دل ضعفه، دل غَشه ("دل ریسه"اکنون هفتاد سال از آن روزگارِ لَهلَه زدن براي تراکتور و بیش از یکصد سال از 
هـاي   عداد چـاه ها و خیش و دیسکت آنها و ت   کش   یدك ،گذرد و تعداد تراکتورها     براي چاه آرتزین چاه عمیق می     

  شدهتر ها و تعداد گوسفندان آبادي افزون ها از تعداد گاو و گوساله      هاي خانه ه چا   موتور پمب  قعمی  عمیق و نیمه  
اند، اما در عوض بسیاري   شدهکند و نه روستاهاي ما آبادتر اما نه کشاورزي ما روزگار بهتري را تجربه می  . است

اند و به قول ادبـاي    شدهست که به مسلخ سپرده  گاو و گوسفند دیرگاهیهاي از روستاها تخلیه و بسیاري از گله  
روستاهاي چند صد ساله و ! تریاکی شدند و شاعر نشدندقدیمی همچون برخی جوانان شاعر پیشه هم عصرشان 

  !چند هزار ساله ما تراکتوري و کمباینی و چاه عمیقی شدند، اما آباد نشدند، بلکه ویرانه شدند
هاي خویش بـه سـفارت انگلـیس در ایـران بـاز گـردد و بـه         تون که دوباره به مأموریت    ب لم کجاست خانم 

 در آن زمـان  – به زعم ایـشان  –روستاهاي ما برود و ببیند که کشاورزي بدوي ما با ابزارهاي پارینه سنگی        
 نک سازي تکنیک زدهتون و طرفداران مکتب نوباند یا امروز؟ در پاسخ به خانم لم        تر بوده   آبادتر و تولیدکننده  

  : به
  ).1380پاییز  (35، ش فصلنامه توسعه و اقتصاد کشاورزي، »آیا کشاورزي ایرانی بدوي است«. مرتضی فرهادي

، مفهومی است از آگبـرن  )افتادگی، دیرکرد فرهنگی ، تأخیر فرهنگی، پسcultural lag ("تأخر فرهنگی"« -٦
)Willam F. Ogruran (آید و بـه معنـاي    به حساب می... وعی عدم تعادل فرهنگیشناس آمریکایی، ن جامعه

فنون و ابزارهاي ... در واقع برخی از عناصر فرهنگ نظیر. تمایز اجزاء یک فرهنگ از نظر آهنگ حرکت آنان است
سان در درون یک فرهنـگ،   بدین. دنشو هاي اجتماعی دگرگون می ها و عقاید و یا سازمان    مادي زودتر از اندیشه   

، 1370، تهـران،  المعارف علـوم اجتمـاعی   دایره. باقر سـاروخانی [» .شوند ز یکدیگر جدا و گاه بیگانه میاجزاء ا 
  .].164 و 163سازمان انتشارات کیهان، صص 

هاي توسعه نیافتـه   از نظر اقتصاد سیاسی این به نفع کشورهاي سازنده ابزارها و فنون نو بوده که کشورها و ملت   
ر و خطرناك و حـداقل ناهماهنـگ و   ضي آنها شوند، چه براي آنها مفید باشند و چه م      چشم بسته خریدار کاالها   

 نابهنگام و نیندیشیده ،هاي کشورهایی نظر ما از تکنولوژي اما مؤلف بر این باور است که بیشینه استفاده! زودهنگام
خردانه بیندیشیم و از  گام و بیهاي نسنجیده و نابهن گیري و کورکورانه بوده است و الزم است که به این گونه وام 

) پس افتادگی فرهنگی(شناختی تأخر فرهنگی و ایستایی فرهنگی       هاي جامعه   ترس زور پوشیده و اقتدار و دشنام      
باید آمیز این طمأنینه فرهنگی را   نظیر موفقیت . یمزنن) شتاب و سراسیمگی فرهنگی    ("تعجیل فرهنگی "دست به   

 گاندي و نتایج تأمل فرهنگی ملـت  ماهاتماتوي و رهبران سیاسی همچون  در وجود رهبران فکري همچون تولس     
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صنعت بر فراز سنت یا در برابر  سه فصل آخر کتاب :نک به. هند و چین و ژاپن در فرآیند توسعه ویژه آنها دید    
  . آن

ي نظـام   موضوع مقاله حاضر و نابودساز  "تأمل فرهنگی " و نبود    "تعجیل فرهنگی "مثال بسیار نزدیک ما براي      
هاي غیرقابل جبران آن براي آینده ایران و  کاریزي و نظامات آبیاري و کشت و کار مناسب با آن در ایران و زیان     

  .توان مالحظه کرد میرا توسعه پایدار 

اي  ، اصطالح مؤلف است که بر پایه شناخت و تجربیات میدانی و کتابخانه) فرهنگیهطمأنین ("تأمل فرهنگی "-٧
شناسـی   باید بـه عنـوان بـدیل و پـادزهري در برابـر اصـطالحات جامعـه        که  د احساس کرده است     نیم قرنی خو  

ایـن  . جویانه و فشارآور غرب محور، بر جوامع توسعه نیافته، در کنار آن اصطالحات مطرح و تبیـین شـود     سلطه
ن دسته از عناصري گري و گزینش خردمندانه عناصر فرهنگ جوامع صنعتی و از آن جمله آ اصطالح بیانگر غربال

امـا،  . رسـند   غیرتجربی، کارآمدي و ضرورت آنها بدیهی به نظر می  يها  ییانگار  ها و ساده    ییگرا  است که با تقلیل   
بـارترین   سامدترین و زیانب یکی از هزاران اما یکی از پر    "مکِل مکِل مکینگی  "آزار  . باشند  شدیداً گول زننده می   

اي  هاي توسعه پیگیرانه به نسخه  و عمل"مکتب نوسازي"ت و حق به جانب نمونه از باور به نظریات رستم صول
زاي فرهنـگ و تمـدن    و اصل چهاري آمریکایی و دست رد زدن به سینه تجربیات چند هزار ساله سنتی و درون         

اي ه ملت. اند  انسان را جانوري گزینشگر تعریف کرده،فالسفه هستی. کاریزي و باستانی و کهن ایرانی بوده است
آنها الزم است در شرایط فعلی خود و جهان،     . اي جز گزینشگري ندارند     کهن فرهنگ توسعه نیافته، امروزه چاره     

 خردمندانه دست بزنند، تا بتوانند سطح بودگی خود را از شیئی بودن و    "گري  غربال" و   "بوجاري فرهنگی "به  
دار باشـد و    بـودن آنهـا معنـی   تـا آدمی برسـانند   و در خورِ "سزا انسان"داري و   ابزار دست بودن به تراز هستی     

  »هستم اما بودنم چونان که نابودن«: شاعرانشان نتوانند بسرایند

نامنـد و   مـی ) افتادگی فرهنگـی  پس ("لنگش فرهنگی" به عنوان آن را "کف نیم" و   "آگ برن "آیا آنچه که     -٨
پرسـتی و   قالنیـت سـنتی نیـست؟ اگـر کهنـه      و ع"تعقل و تأمل فرهنگی"آورند عین    براي جامعه ایستا مثال می    

 کـه از آن بـدتر   ، سراسیمه وارد شدن،وار و در راه نارفته  اما نوپرستی دیوانه  ، بد باشد، که هست    "گرایی  ایست"
  : است

 بـه تراشـیدن دور درخـت     در بورنئو، کـه از دیربـاز بـراي انـداختن درخـت،      ) Dyak ("دیاك"قوم  ... «
ها به شـیوه      نیز مدت ] قاتالن درخت [اندازان سفید پوست      با روش آسان درخت   پرداختند، پس از آشنایی       می

گـذاران   در عهـده ادوارد اول، قـانون  ... تراشـیدند  کردند و به جاي تبرزدن، درخـت را مـی       دیرینه عمل می  
این ماده سوختنی چیزي به جز ذغال سنگ ... کار انگلیس یک ماده سوختی نوشناخته را ممنوع کردند محافظه

 انتشارات دهخدا، ص  ،1345پور، تهران،  ، ترجمه امیرحسین آریانشناسی زمینه جامعه. کف  و نیمنآگ بر[؟ »نبود
ماند و نظایر  کردند و سوخت ذغال سنگ ممنوع باقی می ها درخت افکنی می آیا بشریت اگر به شیوه دیاك]. 400

 هآوري سـاخت اسـلح   ها که توان و فـن   بودند؟ چینیآن، آیا جهان و مردمانِ آن، از این تأمل و تعقل زیان کرده           
تـر از آن دانـش و    رد فرهنگ چینی اجازه استفاده افسار گسیخته    اند اما خِ    آتشین و حتی ساخت موشک را داشته      



 بـه  آن راآوري را به آنها نداده است خردمندتر بودند و یا آن مخترعی که مسلسل را اختراع کرد و ملتـی کـه     فن
  رساند؟ تولید انبوه 

  ! که اختراع مسلسل، یعنی تنازل انسان/ مورگان چگونه ندانسته است؟ «
  ، )مورگان (" سفید و سرخهل میان دوسویئحا": این حرف را آیا

  .].26، تکثیر نخبگانی، ص خطابه بوجه. مرتضی فرهادي [» سِنِکاي؟هنشنیده از قبیل

 تقدم تأمل فرهنگی را در پیوند با استفاده بجا، به ،ت کنیدهاي شعراي ایرانی دق ها و سروده المثل اگر به ضرب -٩
  : تر از ابزار و تقدم اندیشه بر گفتار را مشاهده خواهید کرد هنگام و دقیق و اندیشیده

تـو را تیـشه   / تیشه بر ریشه خود زدن ! / دار  گُهر نشکنی؟ تیشه آهسته   / نشان ندیده منه تیر در کمان زنهار        «
امثال و حکـم  . امین خضرائی[» ...تیغ دادن بر کف زنگی مست! /  مردم کنیبنیادندادم که کنی،    دادم که هیزم  

  .]. 289 و 288، انتشارات نوید، صص 1382، شیراز، ایرانی
  ].570، ص 1، جلد امثال و حکم. اکبر دهخدا علی[» دبایآن به که ز جعبه برن/ تیري که نه بر هدف گراید «
اما رساتر و شـیواتر از  ). فخرالدین اسعد گرگانی... (»دنیولیکن باز نتوان پیون/ دن درخت آسان بود از بن بری   «

  : استی از جامیبیتهمه 
  »ر نشکنمببا وجود صد تبر، یک شاخ بی / من درخت افکن نیم، آنان گروه دیگرند «

در دانشکده علوم زیست در ایران،  دهنده آقاي مهندس محمد درویش از وضعیت محیط   از سخنرانی گیرا و تکان    
  .  پژوهش و مسئله محیط زیست در ایرانه، نشستی دربار)1394زمستان (اجتماعی، هفته پژوهش 

 این مسئله داشت که چرا با وجود هشدارهایی در هنگارنده نیز در این نشست صحبتی فلسفی و پر پرسش، دربار
 تا چند سال اخیر و خاك بر  ها، ساتید دانشگاهطول نیم قرن گذشته، از جانب برخی از صاحبان اندیشه و شعرا و ا

سر افشاندن دریاچه ارومیه و فشار ریزگردها و آشکار شدن مسائل مربوط به بحران آب، این سخنان هرگز شنیده 
  اند؟  شدهن

دهد جامعه کهن ما  در فرهنگ فارسی نظریات شفاهی قابل تأمل و همچنین اشعاري وجود دارد که نشان می -١٠
 بـراي  "اقتـصاد بـادآورده  "در سی سال قبل، الهام بخش مفهوم . زحمت آشنا بوده است    یج وفور نعمتِ بی   با نتا 

تـر آنکـه افـزون بـر اقتـصاد       جالب.  بوده است"برد بادآورده را باد می": المثل بسیار مشهور ایرانی  مؤلف ضرب 
 نیـز غافـل   "اقتصاد آب آوردگـی "ا آزار  و ی"مکِل مکِل مکینگی"بادآورده، این گنجینه نظریات علمی از آزار       

  !نبوده است
هـاي   به همین دلیل خـانواده .  یکی از نمادهاي تَشَّخُص و اشرافیت بوده است   "غالم خانگی "در گذشته داشتن    

هـاي   اما رعایا و توده! اند در مهریه دخترانشان نامی از غالمی حبشی هم باشد         کوشیده  متمکن و اربابان قدیم می    
گیر و پرمدت  تالشی زمانو اند که اگر ثروت و سرمایه و منزلت اجتماعی بر پایه کار  دانسته  خوبی میمردم ما به

 در فرهنگ ایرانی همچون پول حرام است و روانـشناسی اجتمـاعی   "پول بادآورده ".  پایدار نخواهد ماند   ،نباشد
  ! »شود یا شاهد کور صرف شراب شور میپول حرام، یا «: مردم ایران بر این باور بوده است که
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هرکه او ارزان خرد ارزان / زانکه خود ارزان خریدستی مرا / اي گران جان خوار دیدستی مرا  «: مولوي گوید 
آن غالمی کـه آب جـو   «و یا » ...هر چه آسان یافتی آسان دهی«و یا » گوهري طفلی به مشتی نان دهد / دهد  
  شده مطرح در این مقاله ساخته"آوري آزار آب"ار دقیقاً براي که این یکی افک! »آب جو آمد و غالم ببرد/ آورد 
  ].350، ص 1، جلد امثال و حکم. اکبر دهخدا علی. [است

اند،  تک و توکی افراد داشته باشیم که به این مسئله گوشه چشمی داشتهحتی اگر به هزار دلیل و از بد حادثه  -١١
هاي نان  ها ربطی چندان به واقعیات و ضرورت هاي در دانشکده ثها و بح و از آنجا که درس. شناسیم آنها را نمی

توانستیم، هفت بار هـر   پس اگر تصادفاً آنها را قبالً شناسایی کرده بودیم و می    . شبی و آب شب و روزمان ندارد      
ـ   "بزهاي گر از گلـه بـدر  "کردیم از ترس آنکه مبادا این  کدام را از دروازه شهرمان اخراج می   ه  همـه گلـه را ب

ویروس واقعیت دچار و به دغدغه عاقبت اندیشی گرفتار کنند و مبادا که اینان بخواهد ما را از برجِ عاج و از فراز 
و ! "کیفیتِ بالهت"ابرهاي مدرنیته و پسامدرنیته پایین آورده و ما و ملت ما را از پرسه و پاساژ و ذوقِ فراغت و 

  !ر و تالش و فکر مجبور کنندخط و حالوت واردات و مصرف انبوه دور و به کا

انـد،    آب این سرزمین را داشتهههاي گوناگون دغدغ البته باید دید به همین چند نفر انگشت شماري که از راه    .*
ها که بیرون  آورید، گفت شب که چرا روزها بیرون تشریف نمیگویند از عقرب پرسیدند  ایم؟ می چقدر بها داده

. اند ؟ نگاه به جایگاه همین اندازه کسانی که درباره آب اندیشیده و سخن گفتهشود آیم چه استقبالی از من می می
  . سازد درستی سخن ما را آشکار می

برداري و خطرات ناشی از استفاده نابجـا کورکورانـه از    اولین کسی را که باید در زمینه آب و منابع و شیوه بهره        
 از –وي نیم قرن از خطرات و مسائلی درباره آب .  است  پاریزي باستانیتکنولوژي را نام ببریم، زنده یاد استاد        

هاي  اما آیا کسی به حرف.  با مردم ما و رؤساي ما و وزراي ما شیرین و نرم و ملین سخن گفت–بازترین پنجره 
 –وري از اندیشه اندیشمندان در ایران کمیاب بوده و هـست     که این گونه بهره    –او نه تنها در زمان زندگی وي        

حتی پس از مرگ وي گوش فرا داد؟ حتی به بهانه مرگش یک برنامه تلویزیونی در معرفی و نقـد نظرهـاي وي           
نامه از جانب وزارت آب و برق و وزارت جهاد کشاورزي گردآوري و  درباره آب و سد و بند و یا در یک ویژه     

  نقل و نقد و چاپ شد؟ 
هوشنگ ساعدلو، حسین ملک و دکتر عبداله فریار و دیگـران     هاي کسانی مانند دکتر پرویز کردوانی، دکتر          حرف

اي تلویزیون باید خواهش کند دو دقیقه وقت بیـشتر   چقدر شنیده و خوانده شدند، دکتر پرویز کردوانی در برنامه    
 و مدیریت زمان در مملکت ما اهمیـت    "رفوگري وقت "اما از بس    ! براي تمام کردن سخنش به او زمان بدهند       

 و اوج طرح مسئله بحران آب در ایران در مقایسه    1394هاي ما در سال       رسانه! شود  ایش پذیرفته نمی  تقاض! دارد
تر چند میلیونیم وقت رسانه ملـی و فـضاي خـود را بـه مـسائلی نظیـر آب        با فوتبال و هزاران مسئله کم اهمیت 

آوري دربـاره   ش علمـی و فـن  هاي پنهان، به شکل گـزار    هاي تجارتی و آگهی     نسبت به آگهی  . اند  اختصاص داده 
نظران و دانشمندان نقاد و مربوط به  هاي موبایل چطور؟ درباره پفک الکی چطور؟ اگر ما فالسفه و صاحب گوشی



شناسیم، گناه این ناشناسی به گردن کیست؟ اگر صداي آنها به گوش مـردم و   آب و اقتصاد داریم اما آنها را نمی       
   چه کسی یا کسانی مقصرند؟  ند دهه نرسیده،حکمرانان و مدیران آب ما در این چ

در ) 1394زمـستان  (دو هفتـه قبـل   . گذرد زمان زیادي از فوت یکی از مستندسازان مشهور ما در زمینه آب نمی         
سرود " و "کاریز"سینما حقیقت و به مناسبت بزرگداشت وي شاید براي نخستین بار دو مستند وي دربار آب 

شد به بهانه درگذشت وي در کانال سینماي مستند تلویزیون و با نمایش  آیا نمی! اند ه را نمایش داد"ور دشت نیمه
هاي مربوط به آب مردم سینماي مستند دوست و فیلم دوست ایران را به مـسئله آب در      همراه با نقد و نظر فیلم     

اید نیازمند و منتظر  ما ب"آب"اصالً براي طرح مسئله حیاتی و بنیادي همچون    . این مملکت حساس و آشنا کرد     
هاي علوم اجتماعی ما نام کاریز را هـم نـشنیده و    این در حالی است که اغلب دانشجویان دانشکده    !! بهانه باشیم 

دانند، و باز این در حالی است که برخی از نویسندگان ایرانی و غیرایرانی نام تمـدن ایرانـی را              معناي آن را نمی   
له آتش زرتشتی و گلبانگ مسلمانی توانسته چند هزار سـال در اغلـب منـاطق      و اگر شع  ! اند  تمدن کاریزي نهاده  

انداز شود، مدیون همین کاریز و کاریزکنان و  کویري ایران اولی شعله بکشد و دومی طنین آب و کویري و نیمه بی
آب است «و ملت ما به درستی دانسته است که . شدند مهندسین آبی بوده که بدون غسل و وضو وارد کاریز نمی 

  .»و آبادانی، گلبانگ مسلمانی

در حالی که توجه به حقـوق آب از هـزاره دوم پـیش از مـیالد در         . توجهی به آب همه جانبه است       بی -١٢
گذاري درباره آب و   پادشاه بابل به عنوان پیشتاز در قانون–خاورمیانه مورد توجه خاص بوده و از حمورابی 

 برداري و حکمیت درباره دعاوي مربوط به آب نام برده آبی، اداره و بهره   ساختن کانال     مالکیت زمین و آب،   
  : عجالتاً نک به.  استشده

  . اندیشکده تدبیر آب در ایران ،1393  ، تهران،حقوق آب در فالت ایران. مهدي آگاه؛ مریم حسنی سعدي

درباره تقسیم آب ) ص( حکم حضرت محمد  جالب است که نخستین احکام مربوط به آب در صدر اسالم، -١٣
  : نک به. رودخانه از کتاب هروي به نقل از صحیح بخاري و مسلم است

  .4-2، ص طریق قسمت آب قلب. قاسم بن یوسف ابونصر هروي
 مشهورترین طومار تقسیم آب رودخانه زاینده، در عصر صـفوي بـه نـام یـک           هتر آن که آخرین ویراست      و جالب 

متأسفانه مکتب نوسازي در این کشور و در یکصد سـال گذشـته   . بهایی استمجتهد و دانشمند بسیار بنام شیخ       
چنان با صالبت حکمرانی کرده است که دیگر جایی براي قوانین و احکام اسالمی و حقـوق عرفـی دربـاره آب     

  .رود و این طومار در همین فصلنامه نک به مقاله تقسیم آب زاینده. نگذاشته است

هایی است که  در قسمت سر و انتهاي بدن داراي بادکش... هاي حلقوي و از رده کرمها  از شاخه کرم: زالو -١٤
زالو در قسمت بادکش دهانی داراي سه ردیـف آرواره بـه   ... چسبد بدان وسیله بر بدن حیوانات و اشیاء می      

ان منبع، هم. [مکد گ دارد که به وسیله آنها پوست بدن حیوانات را سوراخ کرده، خون آنها را میاشکل زیگز
  ].421، ص "ز"حرف 
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در . خـواري اسـت   خـواري و حـرام   خواري و ستم و زندگی انگلی و مفت در ادبیات فارسی زالو نماد خون 
نمونه این طرز تلقی را در . شود فرهنگ مردم ایران زالوصفتی، براي توصیف بدترین نوع آدمی به کار برده می   

تلبیس نمـوده  / سگ از تونکو / زاهد تو به خون خلق روآوردي    «: توان دید   اي از مبارك اهللا واضح می       سروده
ما خون خود و تو خون مـردم  / اما تو بگو  / هرچند که ما نیز نخوردیم حالل       / شیطان رو   / مال مردم بردي    

  .]423، ص "ز"همان منبع، حرف [» !مانند زلو/ خوردي 

کشاورزان بسیار . ام رفسنجان در جمع عمره بوده روستاییاندر اواسط دهه هفتاد مؤلف همسفر کاروانی از         -١٥
اند  تر بوده هاي آنهایی که از مؤلف پیرتر و شکسته  چند ساعتی در بار زدن سوغات   کهبزرگوار و صاف و صادق      

داند چند سال با تمام وجـود زحمـت    هر کدام از اینان خدا می. ام  به طبقه زیرین اتوبوس به جده مشارکت کرده       
ان را شور و تلـخ و باغـات   هایش ون زمین را مکیده بودند و آب عمیق خ   هاي عمیق و نیمه     با چاه کشیده بودند و    

دیدم که بنـدگان خـدا    اندازهاي خود را به این مسافرت آورده بودند و می      شان را خشک کرده بودند و پس        پسته
  ! اند کرده  خالی آالت و قازورات غربی جل البالد آن را از بن چگونه اسواق مدینه و مکه و ابغض

 2اي ما بر این باورند که هر مسافر و جهانگرد ایرانی به طور متوسط به اندازه       بیهوده نیست که همسایگان ترکیه    
  !خرد کند و به اندازه یک گروهان مسافر اروپایی سوغات می نفر آلمانی روزانه خرج خوراك می

 و  راز سنت یا در برابر آن؟ به شکل مبسوط سخن گفته مراحل توسعه روستو در کتاب صنعت بر فهما دربار -١٦
تر از آن است که در عمل در ایران به کمک اصل چهار  البته مراحل روستو بسیار عالمانه. ایم آن را نقل و نقد کرده

چون در زمان جنگ جهانی دوم و بالفاصله پس از آن حداقل دانشمندان آمریکا بر این بـاور  . و آمریکا عمل شد 
  کشورهاي توسعه نیافته را از کام شوروي دور کنند به ویژه کشورهاي پیرامونی آن،خواهند با توسعه ند که میبود
 که همان شیوه "سزارین"هاي  هاي همسود تجاري آنها در ایران با روش مردان و دستیاران و گروه  اما سیاست.را

 :ي قابل ستایشی ایران و کشورهاي نظیـر ماننـد        خودمان بوده است، توانستند با دلسوز      "رستمانگی"باستانی و   
به سمت مرحله آخر از مراحـل  ! عربستان و غیره را از درد زایمان توسعه دور کنند و بدون دردسر صنعتی شدن       

نه چک زدیم و «المثل ایرانی  و به قول ضرب  ! مصرف انبوه نشانند  ) ناکجاآباد(توسعه روستویی و جامعه آرمانی      
آمد به ، "مرغ روز متجدد شدن همچون تخمو نیته و توسعه و امروزي شدن و مدرن شدن مدر" نه چانه عروس

خیز خاورمیانه و  نه تنها در خانه ما که در خانه دیگر کشورهاي نفت» !بدون هیچ بهانهو بدون هیچ معطلی ! خانه
  ! آمریکاي التین و آفریقا

  !رود  به زودي از دست می،"داماد عجوزه عروس هزار"مشکل این عروس آن است که این 

دانم کجا خواندم که جوانان هوشمند بسیاري در افغانستان به دنبال اختراع وسایل جدید و کم مصرف و  نمی -١٧
شان را   در سرزمین شدههاي کاشته مین اند تا بتواند هزاران هزار هاي تجدید شونده  انرژيهارزان و با نیروي محرک

هاي به شکل قاصدك بزرگ که دائماً با نیروي باد  یاب و مین منفجرکن  آن جمله مینو از. دنشناسایی و منهدم کن
  . و نیروهاي تجدیدپذیر در حال گشت و حرکت در برخی مناطق به شکل هدایت شونده و یا خودکار باشد



ـ   هاي فنی و علمی به دنبال علم هاي ما نباید در زمینه اختراعات و رشته   دانشگاه وملت   راي کـشورهاي  ِ الینفـع ب
 براي جوانان کشورهاي توسعه یافته و یا  شدهتوسعه نیافته و یا علم کم منفعت و یا علوم و فنون از پیش طراحی

اکنون در ایران . هم درد و هم به قول مولوي عالج درد هر شهري جدا استکه . دنروز غرب باش اختراعات مد
را  سطح هشیاري آنها ، هم"آزار هلندي" یعنی کشورهایی که و کشورهاي نظیر ما، عراق، عربستان، لیبی و غیره،

هاي احمقانه و تلقین هیپنـوتیزمی کارشناسـان    هاي فناورانه و بلندپروازي   پایین انداخته و هم امکانات خرابکاري     
متر دشمن را فراهم ساخته تا بتوانند با پول نفت، نه تنها نفت و گاز که همه منابع معدنی و خاکی کشور ما و مه       

را غارت کرده و نتایج این چپاول را به ما  بلکه میلیون ساله سرزمین ،از همه ذخایر آبی چندین و چند هزار ساله
  ! کشورهاي صنعتی پیشکش کنند

مسئله "هاي فنی و غیرفنی و همه مؤسسات علمی و اجرایی ما است که جوانان این سرزمین را حول  بر دانشکده
هـاي نرفتـه و    هـاي نـو و راه    در اندیـشه شـیوه  ي آبادانی و مسلمانی هـر دو اسـت   که به تنهایی به معنا "آب

 این سرزمین و مدیریت فـرادادي و دادگرانـه   درهاي شور و تلخ  هاي مسموم و آب    سختستان براي فرآوري آب   
هاي مصرف خانگی، کشاورزي و صنعت و زیست  هاي مصرف خردمندانه آب در زمینه توزیع آن و سبک و شیوه

هاي فنی و اقتصادي و اجتماعی و کشاورزي ما در این زمینـه بـه         هاي جدیدي در دانشکده     وم بپردازند و رشته   ب
 ،شـناس آب   مـردم ، اقتـصاددان آب ،شـود فیلـسوف آب     واردات نمی نوع  آوریم و بدانیم که در کنار همه          وجود  
ما کـه  ! آب از خارج وارد کنیم شاعر آب و هنرمند  ،"آب پزشک " ، مجتهد آب  ، حقوقدان آب  ،شناس آب   جامعه

اما افسوس کـه چنـین کـاري همچـون     ! "عمه این هم سر همه"ها   کنیم به قول استان مرکزي      همه چیز وارد می   
سـاختنی و  ! پذیر نیـست   امکان، پایدار، واردات آزادي، واردات سبک در هنر و واردات فلسفیدن     هواردات توسع 

  .درست کردنی است

برنامه براي ایجاد . ح و ترفندي جنگی است تا دشمن نتواند به زودي کمر راست کندسرزمین سوخته اصطال -١٨
سرزمین سوخته همیشه کوتاه مدت نیست و ممکن است در درازمدت اتفاق بیفتد و همیشه هم با جنگ فیزیکی 

ا قصد آبادانی نظام هاي ظاهراً ب نقشه. و غیره اتفاق افتد... همراه نیست، چه بسا که در لباس صلح و نوع دوستی و
 نمونـه کـالن ایـن    ،هاي فیزیکی و علنـی   استعماري در پانصد سال گذشته، در کنار جنگ و چپاول          –سوداگري  

بهترین روش سوزاندن یک سرزمین آن هم در مناطق خـشک و نیمـه   . سرزمین سوخته به معناي جدید آن است   
 که در گذشـته بـه نـوعی و در    ، آب از آن استهاي آبیاري چند هزار ساله و قطع  قطع و نابودي سیستم    ،خشک

هاي نوین و نتایج پنهان و درازمدت آن به اشکال دیگر کـه   آوري  افتاده است و با وجود فن  کوتاه مدت اتفاق می   
در سیستان فعلی و توان در ایران  اما نمونه کوچکتر را می. توانیم ببینیم هم اکنون ما در ایران و کشورهاي نظیر می

  : نک به. ، دیدهاي حاصلخیز آبرفتی و آب فراوان بوده است گذشته داراي زمینکه در 
  .، نشر گام نو1385، تهران، )دیپلماسی بریتانیا در سیستان(سرزمین سوخته . رضا رئیسی طوسی

نوعی درخـت بـادام   ) Aluk(هاي الوك  تر آن جنگل ر استان کرمان همسایه استان یزد و در مناطق مرتفع د -١٩
ها فراوان بوده اسـت و بقایـاي آن    پسته وحشی و گز و دیگر درختان و درختچه) bene ("بِنِه" و انواع   وحشی
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اند به این بیابـان   برخی پیرمردان عشایري این استان بارها به مؤلف گفته    . شود  هنوز نیز در برخی مناطق دیده می      
سیار رو به مؤلـف کـرده و در حـالی کـه در     تواند در آن گم شود و سپس با افسوس ب     نگاه کنید، یک بزغاله می    

ام و بـا   هاي این منطقه شتر گم کرده من در زمان نوجوانی در جنگل «اند،    چشمانشان اشک حلقه زده اضافه کرده     
  » .ام پیدا کنم  توانستهآن را بسیار "ردزنی" و "زنی پی"

  .  بوده است شده کردن دام گم براي دنبالروستاییان در میان عشایر و  شدهمهارتی فراموش) "زنی پی("
ایم و در اتحاد موش و گربه حساب طبیعت و محیط   شدهنقداً ما در ویرانی سرزمین پدري با دشمنانمان همدست

به این چند جمله از یک پیرمرد بسیار هوشمند و کارآفرین از نوع ایرانـی مـسلمان وطـن              . زیست ما پاك است   
  :پرستار و بسیار پرتجربه توجه کنید

مـن  . هاي خیانت دشمنان بیگانه و حماالن داخلی آنـان بپـردازم           کاري  خواهم در آغاز سده ابتدا به ریزه        می«
روزي درشکه مأمور خرید سوخت سفارت انگلستان به سراي پدرم که رئیس صـنف بـود آمـد و    . کوچک بودم 

 عرضـه بـسیار   دلیـل ه کوهی بـه  در آن ایام، خرید هیزم پست. خواهیم می) کوهی(ما فالن مقدار هیزم پسته     : گفت
اما اشترداران بیکار بودند و این خبر خوش، آنان را به بیابـان فرسـتاد و هـر روز       . هاي باغی، اقتصادي نبود     هیزم

فروختند و سفارت، مازاد  کردند و به سفارتخانه انگلستان می هزاران اصله، درخت پسته کوهی را قطع و جمع می
 پسته ه کند کهکرد د اهداء و به رؤساي ادارات هم که بردگانش بودند سفارش میسوخت خود را به کارمندان خو

این جنایت تا روزگاري که دولت مصدق قطع درختان پسته را ممنوع !  مصرف کنید راکه همه چیزش بهتر است  
انان، تا آنجا ادامه ب هایی این جنایت را با رشوه دادن به دروازه لیکن پس از منع نیز دست!... نکرده بود ادامه داشت

انگلستان با نابودي درختان پسته کوهی ما که بهترین و ... هاي پسته خراسان، تبدیل به بیابان گردید دادند که جنگل
یزرع و  هاي لم هاي درخت پسته را تبدیل به بیابان اي جنگل ترین گونه پسته است با ما چه کرده و با چه حیله گران

، ص 1389، مـشهد،   مـن هترین نوشت تلخ. پور ازغدي حیدر رحیم[» !ابود گردانیده است کویر ساخته و مراتع را ن     
11.[  

هاي این مملکت است که جامعه ما از  استخوان شکستهو جناب ازغدي ممکن است جراح نباشد اما یکی از پیران 
مل آورند، زیبنده است  پرسش به ع، همان گونه که الزم است، گاه از جراح حاذق مورد وثوق         ،اینان باید بپرسند  

اند و  هاي حساس تاریخ کشور ما را از نزدیک تجربه کرده اند و دوره اگر از کسانی که سرد و گرم روزگار چشیده
از ایـن شکـسته   . هاي بسیار به عمل آیـد  اند هم، پرسش  شدهدر کوره کار و کوشش و تولید این سرزمین آبدیده  

هاي آنان را پرسان پرسان پیدا کنیم و بر  آخرین بازماندهکه امیدوارم اما م، ای  بسیار از کف داده،هاي وطن استخوان
کنندگان و مستندسازان این مملکت الزم است که چنین پیرانی را در هر کجاي  مطبوعات و رسانه ملی و مصاحبه

حلیـل، سـخنان و   ایران که هستند دریابند و توصیفات و تجربیات ارزنده آنان را ثبت کنند، حتی اگـر در مقـام ت          
  !نظرات آنان را قبول ندارند

دوپون در «. اند  گرفته"فیزیوکراسی"ها نامشان را از کتاب وي  اقتصاددانی که مکتب فیزیوکراتو دانشمند  -٢٠
قناعت (انداز  در جامعه مبتنی بر تقسیم کار و مشاغل، پس:  معتقد است که"تورگو"هاي  اي بر اندیشه   حاشیه



انداز مطرح کرده   پس هوي یک قرن قبل از کینز مطالبی را دربار        . ن عواقب را در بردارد    تری  شوم) در مصرف 
چنین سخنانی حتی اگر براي غرب در کوتاه مدت پاسخ دهنده امـواج از  .  است شدهمایه وي  است که دست  

 مدت نیـز   براي کشورهاي توسعه نیافته و حتی در کوتاه       ،هاي نظام سوداگري باشند     پی یکدیگر آینده بحران   
 مبدل نشود و ذخیره شود باز بهتر از  انداز به هر شکل اگر همه آن نیز به سرمایه پس. توانند راهگشا باشند نمی

  .اند  رقابت با کاالهاي بیگانه را نیافتهوهاي تولید  مصرف کردن آن در کشورهایی است که هنوز پایه
و تحریک تقاضا سبب آبادانی و رونـق در کـشورهاي   گرایی   هر گونه مصرف  "مبادله نامتقارن سرد  "در شرایط   

 خواسـته  ،ترین عواقب باال بردن سـطح مـصرف   در شرایط کشورهاي نظیر ما، شوم    . قدرتمند صنعتی خواهد شد   
هاي خود به نماینـدگی از نظـام    کاري که جان کیج در نردبان خواسته   . مرز و تحریک تقاضا است      هاي بی   آفرینی

بـه  ]. ؟ در فصل اولصنعت بر فراز سنت یا در برابر آن: نک به. [ نو انجام داده است  استعماري  فرا –سوداگري  
انداز و پیامدهاي مثبت آن مورد تأیید اغلب اقتصاددانان  رسد که نظریات آدام اسمیت و تورگو درباره پس نظر می

  .باشد معارض با یکدیگر قرن نوزدهم نیز می

ها اتفاق  تغذیه آب خوان... هاي زیرزمینی بیشتر از میزان بارندگی و ب نشست زمین ناشی از برداشت آهپدید -٢١
هـاي   اي با ابعاد نـامعلوم و بـا آسـیب    هاي ناحیه هایی با ابعاد بزرگ، نشت  افتد که به شکل فروچاله، چاه واره        می

هاي ایران  شتها در اغلب د هم اکنون این نشت. دهند هاي طولی طوالنی خود را نشان می جبران ناپذیر و شکاف
مـدیریت مـشارکتی منـابع آب    . داریـوش مختـاري  . [کویري ایران اتفاق افتـاده اسـت   مناطق کم آب و نیمه  در  

  .].نقل به معنی. 50، نشر ایالف، ص 1393، شیراز، کشاورزي در ایران

هاي شدید اما بـه مراتـب     شکست و گسل طولی که همچون شکاف حاصل از زلزله       "شکاف" یا   "شق "-٢٢
 میمند و جاهاي دیگر چند کیلومتر ادامه یافته و گاه گسل –باشند که در دشت یزد  تر می تر و با دهانه وسیع قعمی

  !گیرد اي است که تریلی با بارش در آن جا می به اندازه

 متري آثار باستانی 500هاي حتی به نزدیکی آثار باستانی همچون محوطه تاریخی نقش رستم و تا     این شکاف * 
، از کتاب پیشینداریوش مختاري : ها را نک به تصویر برخی از این فروچاله و شق. اند مشید نیز پی آمدهتخت ج

  . 114-102شهرهاي فارس و استان تهران و همدان و رفسنجان و مشهد، صص 

این سخنان یک پژوهشگر یا عضو هیئت علمی نیست که چنین با اطمینان و شجاعت انقالبی و درسـت و       -٢٣
  . گوید  سخن میبه حق

 سـال در رأس  12دانم آیـا هنگـامی کـه ایـشان      من نمی. »ام  من همه جا گفته   «گویند    ایشان در مصاحبه خود می    
 چقدر چنین ،اند اند؟ و در کجا و به کی گفته اند نیز این سخنان را گفته اي مانند وزارت کشاورزي بوده     وزارتخانه

کنم که همـه ایـن    من از ایشان تقاضا می. اند هاي ملی داشته  و رسانه هایی را در آن زمان با مطبوعات ما         مصاحبه
چـرا کـه اگـر ایـشان     ! هاي گروهی و رسانه ملی را در یک جزوه معرفی بفرماینـد  هاي رسانه ها و نوشته  مصاحبه

و هاي مؤثر که مؤثرترین آنهـا خطـاب صـادقانه      را حتی در برخی جاي  "ام  من همه جا گفته   "بتوانند این جمله    
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توانـد باشـد و بـه     شفاف به مردم ایران و گزارش به مقامات ارشد حکومت اسالمی، مجلس و هیئت وزراء مـی        
ار خواهد شد و گمانه ما درباره افت سطح زهایشان عمل کرده باشند آنگاه ملت از دست و زبان ایشان سپاسگ گفته

هاي مغزمان سخن  ي این نشست ذهن و فروچاله چراهاشود از  این میو آنگاه به دنبال! رسد هشیاري به اثبات می
انـد و عملکـرد ایـشان چـه بـوده اسـت؟         در مدت وزارت خود در این باره چه کرده  ، و مهمتر از گفتن    !یمیبگو

  . گوید عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد المثل ایرانی می ضرب
شاورزي پس از انقالب و مشاورانشان وزراي کشاورزي و آب و برق در قبل از انقالب وزراي نیرو و جهاد و ک    

 اند، باالترین مسئولیت را در این اتفاق هولناك بر گردن دارند اگر چنین مشاورانی حقیقی و بر حقی وجود داشته  
  . و بیان فاجعه آنها را از این گناه مبرا نمی کند و حتی تصدیق اشتباهاتشان نیز کافی نیست

اند؟   مسئله آب ایران در طول شش دهه گذشته مشاور این وزراء بوده     کدام یک از منتقدان وضعیت کشاورزي و      
فصلنامه اقتـصاد و   و مجله جهاد و   مجله زیتون مؤلف همیشه خواننده و مشترك مجالت وزارت کشاورزي و          

آیا در .  بوده است و گاه نیز مقاالتی در این مجالت داشته است        فصلنامه تعاون کشاورزي   و   توسعه کشاورزي 
حل براي آینده مسئله آب از سوي این وزارتخانه  نامه آب در طرح مشکالت و راه وزرات ایشان یک ویژه سال 12

 در این مدت چند مقاله و کتاب هشدار دهنده و مـصاحبه هـشیار کننـده در مجـالت و      ؟در ایران منتشر گردیده   
اي کشاورزي چقدر بـا   ارت شیشه سال مدیران وز12ها آن   است؟ در رسانه   شده انتشارات این وزارتخانه منتشر   

 است، در این  شدهسفیدان و کدخدایان و دهقانان روستایی ایران در این زمینه سخن گفته و یا شنیده مردم و ریش
هاي آب مملکت از جانب وزارت نیرو   سیاستههاي کشاورزي و از آن جمله دربار مدت چند کتاب در نقد برنامه

ن روستاییا و یا چند فیلم مستند روشنگر و ترویجی در این زمینه تهیه و براي و کشاورزي و جهاد به چاپ رسیده
الساعه نبوده، درست است که اکثریتی از تحصیل کردگـان مـا     است؟ این بال که خلق  شده و ایرانیان نمایش داده   

  . اتفاقی نیست،اما در جهان هیچ چیز چه زشت و چه زیبا! الساعه هستند  طرفدار نظریه خلق

اند؟ دوم  باید پرسید آنها که بدون مجوز چاه زدند و بدون مجوز کف شکنی کردند، چگونه این کار را کرده -٢٤
 سال ریاست ایشان و قبل و بعد در آن 12هاي درگیر با آب و از آن جمله وزارتِ کشاورزي در             که وزارت  این

ر قانون بوده است و یا در اجـراي قـانون؟ چـه    اند؟ مشکل د ها انجام داده چه اقداماتی در برابر این قانون شکنی   
  شکنی را از این پس گرفت؟  کسانی در این زمینه مقصرند؟ چگونه باید جلوي قانون

چه کسی باید جلوي بدترین نوع دزدي دزدان از وطن را . شکنی شرعاً و عرفاً و قانوناً دزدي است این قانون 
توانـد حاصـل تـالش و     عی جبران کرد، اما چـه کـسی مـی       المال را شاید بشود به نو       بگیرد؟ دزدي از بیت   

 یک دریاي آب شیرین نهفتـه در دل  هاندوخته چند میلیون ساله آب و باد و مه و خورشید و فلک و به انداز        
تواند اعالم   اما سخنان وزیر سابق وزارت کشاورزي می. به بزرگی و عظمت ایران را جبران کندیخاك سرزمین

 بلکه به نیت روشنگري براي ،جویی بها و نه انتقام    نه به قیمت هر خون     ،ند دادگاهی تاریخی  جرمی باشد که نیازم   
کرد اولین کسی بوده  مؤلف تا امروز فکر می. آموزي براي رؤساي آینده و قضاوت تاریخی انجام شود مردم، عبرت

   !الساعه نیست اري خلقبینیم حداقل این نامگذ  اما اکنون می،است که به این کار نام دزدي نهاده است



 اما این نـوع دزدي  ، نمادین سخن گفته است"دزدي آب" از نوعی    فرهنگ یاریگري در ایران   مؤلف در کتاب    
ما در این کتاب این دزدي را از غـارت  .  شدهآب به شیوه صنعتی و مدرن است و کار دزدان با چراغ و طراحی        

  : ایم مغوالن بدتر قلمداد کرده
سـخن از ورود  .  آمدند االرضی کاري کردیم که مغوالن نیز از عهده آن بر نمی هاي تحت آبما با غارت   ... «

مسئله این بـود کـه آبـی را کـه در     . لی از این دست در میان نبود ئتکنولوژي و نوسازي منابع آبیاري و مسا      
 از چاه عمیق و یا تر از مادر چاهِ قنات،  متر آن طرف500جریان اصالحات ارضی به دهقانان فروخته بودند،        

و دار ارضی بیرون بیاید و در ایـن میـان سـازندگان و فروشـندگان موتورهـاي آب       نیمه عمیق فالن سرمایه 
ریزان نیندیشیدند که با این دزدي از  وسایل یدکی از این نمد کالهی بدوزند و هیچ یک از مسئوالن و برنامه           

. مرتضی فرهادي[» ... خواهند آورد  "تمدن کاریزي "  چه بر سر کاریز و     ،و چشمه ) کی(آبِ کاریز و هرانگ     
  .].16، مرکز نشر دانشگاهی، ص 1373، تهران، فرهنگ یاریگري در ایران

ام کـه در    نام نهاده"عروس ربایی آب"رسمی که به آن نام   :  آب دزدي به شیوه سنتی که اشاره شد        هاما آن شیو  
 ایران برخی روستاییانچرا که از نظر : ران و آسیاي میانه است ربایی نمادین در برخی از مناطق ای واقع نوع عروس

اما بعداً متوجه شد که اطالق دزدي بـراي نـوع     ]. 181همان منبع، ص    . [از هونجان سمیرم شهرضا   . آبها عروسند 
هاي کشاورزي  گزارشی درباره نابسامانیاول را حدود چهل سال قبل حسین ملک در کتاب ارزنده انتقادي خود 

یافتن همـدرد در ایـن   .  چند سال پیش از ما به کار برده است      )1357تهران،  (،  ت و امکانات مقابله با آنها     مملک
  . باالتر است"فضل تقدم"مملکت از 

 است و این امر  شدهها پایمال ها و چشمه حقوق آب قنات. بهم خورده است) فسا(نسقِ آبها در سطح منطقه «
هـاي زیرزمینـی    در واقع با کندن چاه به حقوق کسانی که از آب.  استها به طور اساسی ناشی از کندن چاه   

توان به صراحت گفت کـه   به طوري که می. شود کردند، تجاوز می منطقه بنا بر سنت آبیاري قدیم استفاده می     
. ردبالغ در رابطه آن با دشت فسا آو توان در منطقه قره بارزترین مثال آن را می. کندن چاه نوعی دزدي آب است

هاي زیرزمین بسیار پایین   است که سطح آب    شده نتیجه این . اند   چاه زده  500بیش از   ... در این منطقه کوهستانی   
  شدههایی که خشک نکته مهم این است که بیشتر قنات. اند  شدهها خشک رفته است و در نتیجه، بسیاري از قنات

این . اصطالح قنات گاوکش در منطقه رایج است. ه است آنها خیلی زیاد بودیاند، پیش از آن آبده  شدهیا کم آب
. مهدي آگاه؛ مریم حسنی سعدي: و نک به]. 5همان منبع، ص [» ...اند  لیتر در ثانیه آب داشته150ها بیش از  قنات

  .اندیشکده تدبیر آب ایران ،1393، تهران، حقوق آب در فالت ایران

 سه صفحه درباره چاه آرتزین به عنوان یکی  ،)هنگ روستاییفر(المعارف فالحتی  دایرهجالب است که در  -٢٥
 صفحه مطلب در 5/2اما درباره قنوات ایران . است  شدهاز مهمترین عملیات آبیاري براي آبادانی ایران سخن گفته

بدون آوردن یک جمله از تاریخ و یا تعداد و اهمیت آبدهی قنوات ایران و بـدون          شده توصیف فنون کار آورده   
که این اختراع از زبده ابدعات ایرانی بوده است و   اینهاي دربار جمله حتی تمجید تاریخی از آن و یا جملهیک 

تر آنکه وي بالفاصـله پـس از مـدخل قنـات      جالب! و بر خالف چاه آرتزین   ! از این قبیل، خشک و کامالً علمی      
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داري و  آمیـز درس قنـاري    و ستایش صفحه چنان با انشاء زیبا     5/3و این مدخل در      را دارد    "قناري"مدخل  
 نمایانسازي ه دلکشش سخن گفته است، چه آینهقناري بازي، درباره قدش و اندازه دمش و آوازخوشش و نال

  !المعارف براي تحصیل کردگان و آموختگان مکتب نوسازي بوده است از این دایره

معنـی   یاید و اصوالً آن را نشنوند و یـا بـی  این جمله نیکسون ممکن است که به مذاق آمریکاگرایان گران ب      -٢٦
اما براي اقتصاددانان الفبا کار است و آزار هلندي تأثیرات چنـین اعمـالی را بـر روي کـشاورزي ملـی              . بپندارند

هاي برنج و آرد و گندم با مارك اصل چهار آمریکـا بـا طـرح دو         پس از رفتن گونی   . کشورها نمایان کرده است   
اي  اقتصاد بادآورده" ،به رایگان به روستاهاي ما و شهرهاي ما! فشارند  عالمتی دوستی میدستی که همدیگر را به

چرا که اصوالً لزوم کاشـت بـرنج و گنـدم    . هاي گندم و برنج چند هزار ساله ایران را با خود برد      که خرمن  "بود
ه حاشیه شـهرها رانـد و بـه     را از میان برداشت و جوانان روستایی ما را از روستاها ب         "محصوالت استراتژیک "

مشاغل کاذب و قاچاق و دستفروشی و غیره کشاند و بذر تولید را خشک و بذر مصرف را در دست و دل و ذهن 
 ،هاي اقتصادي و نظریات مـستور در آن  المثل هاي غذایی رایگان و به زبان ضرب  آنها کاشت و پس از این کمک      

 در ادبیات کهن ایرانی نماد کار سخت "ورزا" –به کار نرفت  هم دیگر "ورزا" سبب شد که "نان گدایی"این 
هاي خلیج فارس به سمت بنادر ایران و به ویژه   آنگاه کشتی کشتی گندم و برنج آمریکایی از افق–و دشوار است 

  ! بندرعباس سرازیر گردید
اگر چه همیشه به صراحت از . در اقتصاد بودند"عامل اساسی کار"االیام متوجه اهمیت  اقتصاددانان غرب از قدیم

با این وجود سـن  .  است شدهتر بیان آن سخن نگفته اند و به شکل ضمنی و در لفافه واژگان و اصطالحات کلی    
در نظام . ها معارض مردان کار و عمل هستند در جامعه جدید، بیکاره«سیمون به شکل بارزي به این باور بود که 

» .تنها کار و لیاقت و استعداد و هنر شایـسته اجـر و پـاداش اسـت    . ی نماند ها باق   صنعتی باید محلی براي بیکاره    
ها بر این باورند که مرگ خـوب      اما اروپایی ]. 338، ص   1، ج   تاریخ عقاید اقتصادي  . شارل ژید؛ شارل ژیست   [

اند کـه در   تهاند و بر آن باور داش هاي گذشته، گفته برخالف آنچه که ایرانیان در سده. است، اما فقط براي همسایه 
بد، بد است چه براي تو و چـه  «. دنده  جمالتی نظیر این دو شعر و کلمات قصار خود را نشان می       ،اسفار ایرانی 
. کوشـند  دانند و در ترویج آن مـی  عملی را براي جوامع توسعه نیافته بد نمی       کاري و بی    آنها بی »  تو هبراي همسای 

 را بـردار و بـه   "جعبه جـادو  "درِ آن   !  مطرب، این همه ساز    این همه .  آواز برایت آورده است    "جعبه کوچک "
، تهـران،  هاي خنده دشوار در فصل. مرتضی فرهادي[» !گیرد  چه کسی جلویت را می    ! ان وارد شو  یور دنیاي پري 

  .].1357آبان ماه 

و تا بیش از ینسون کروزوئه به ویژه براي جوانان که مؤلف در سال ششم دبستان بالعاده را درباره رمان فوق -٢٧
 دوره کرده است و تنها کتابی است که با کتاب سرخ مائو در چین و کاریکاتور آن کتـاب انقـالب   آن راصد بار   

ن ورابینـس "امـا کتـاب   . )هاي ایـران بـود   کتاب انقالب سفید یک ساعت درس در دبیرستان (سفید شاه در ایران     
 توزیع و به قیمت بسیار ارزان و با تبلیغـات و حمایـت   هاي ایران  در تمام مدارس ابتدایی و دبیرستان "کروزوئه



 سال گذشته هرگـز  65و مؤلف در ) 1336! (مدیران مدارس در سراسر ایران فروخته شد و از آن جمله به مؤلف  
  ! توزیع و فروش یک کتاب را به شکل ویژه و اختصاصی به خاطر ندارد

  : تحلیل فشرده ما را از این کتاب نک به
  .32 و 31، نشر ثالث، صص 1388، تهران، شناسی یاریگري انسانمقدمه 

الحق و االنصاف باید گفت حکومت آمریکا بسیار سریع تجربیات استعمارگر پیر انگلیـسی را از آن خـود              -٢٨
بست و سفیر کبیر انگلیس در محل مشرف به محل  هاي محرم در قیطریه تکیه می اگر سفارت انگلیس در ماه. کرد

هر . تواند براي خود تبلیغات سیاسی کند گیر می اکنون آمریکا چقدر چشم. کرد نشست و گریه می میخوانی  تعزیه
اي بود و از  هاي بلندِ حفاري آن براي مردمان ساده این شهرها خود معرکه هاي سنگین و دکل     کدام از این ماشین   

 و سحر ساحران فرعـونی و آوازه  ندزمان شروع حفاري تا پایان آن همیشه جمعیت به دور ماشین حلقه زده بود        
آمـد، مهـر     کوبشی ماشـین حفـاري فـرود مـی    ههر بار که مت! کردند گوساله طالیی سامري را به عینه مالحظه می 

 کـه ماننـد بـره    نـد مردم ایـران خوشـحال بود  ! گرفت حکومت آمریکا بیشتر از پیش در دل مردم ایران جا می     
 هم از عنایات دولت مرکزي و هم از حمایت و سـخاوت دولـت          و حاال  ندا  شده دوآخوره و کبوتر دوبرجه   

 احتیـاج  "لیـک " و از آن جملـه بـه قـول آقـاي     ان و عنقریب همه مشکالتش    شده علیه ینگه دنیا برخوردار   
  ! به آب حل و رفع خواهد شدانبزرگش

 آموزنده است  و براي منظور ما بسیار1394 محصول کمیل سوهانی به کارگردانی "مادرکشی"فیلم مستند  -٢٩
دهد و دیدن آن مانند   آمریکایی و کاخ سفیدي آن را به خوبی نشان میهو نتیجه مکتب نوسازي در آخرین ویراست

نان شب براي هر ایرانی وطن پرستار و درد آشنایی در ایران و کشورهاي نظیر ما و از ایـن گذشـته بـراي همـه      
 و – بـراي شـناخت بهتـر از حکومتـشان     –گیـر آمریکـا   طبیعت دوستان جهان و از آن جمله ملت کوشنده و پی        

  .همچنین طبیعت دوستان و احزاب سبز آن الزم و بلکه واجب است

 پسر و پدرواي به حال عصر .  دوران طالیی سیاست خارجی آمریکا بوده– به دالیل تاریخی –تازه دوران ترومن 
  !الحرب روحو 

  


