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 رسول محسن زاده 

 مقدمه:

ارجاعی مستقیم به یک  محیطی قلمداد کرد. مفهومی کهتوان مفهومی جدید در ادبیات زیستآرالیسم را می

محیطی دارد، البته استفاده از لفظ مستقیم، به معنی فقدان انتزاع در این مفهوم نیست بلکه فاجعه زیست

مسائل زیست محیطی و های باالدستی به سیاسی شوروی سابق و نگرشه تاریخ آرالیسم ارجاعی مستقیم ب

آفریند. جستجو در این مفهوم، ما را با متفکر رش، همچنان وجود دارد و فاجعه میاین نوع نگ. اجتماعی است

ی بحران آب و مسائل ایرانی دانشگاه علم و فناوری در کشور رو به رو می کند که مقاالت متعددی در حوزه

محیطی دارد. حُسن کارهای کرمی، نسبت به دیگر متفکران حوزه زیست محیطی گرایش زیست

های اوست و این گرایش، در حالی که مسائل زیست محیطی و به طور خاص سیاسی/اجتماعی پژوهش

آید. در هر صورت کرمی در های غیرانسانی هستند یک امتیاز به حساب میبحران آب در سیطره ی پارادایم

با تاکید بر نوع مدیریت دریاچه آرال در پی پاسخگویی به این سوال است که چه رویکرد سیاسی مقاله  ینا

  منجر به نابودی دریاچه آرال گشت؟

شده  در بین ازبکستان و قزاقستان واقع دریاچه ارومیه ده برابربحر خوارزم یا دریاچه آرال، با وسعتی چند 

ده از مواد سمی و نمکی چیزی و آکنپاره رمق، تکههای بیاکنون جز دریاچه ها.است، البته صرفاً بروی نقشه

، از آن اقمار برجای مانده مدیریت رژیم سابق شوروی و بعدباقی نمانده است. این دریاچه، تحت  از آرال

 ی دانست بلکهت و منطق بلشویکتوان آرالیسم را ارجاعی صرف به مدیری خشک گردید. از این جهت، نمی

های کالن، از باال یدا نمود. نگرشی که در آن برنامهرا پ رویکردیچنین توان میزمانی، ر هر جایی و هر د

به چشم  ها بلکه قرن هاشود و دود آن تا سالهای اکولوژیک بر طبیعت تحمیل میتوجه به ظرفیتبی

 رود.دگان میبازمان

دانان بلکه مدیران و نه تنها جغرافیدهد که اص مربوط به دریاچه آرال نشان میهای خگزارش

های دهای گسترش کشاورزی دریاچه آرال آگاه بودند. نتایج تحلیلگذاران رژیم بلشویک، از پیامسیاست
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که مزایای رشد کشاورزی در این منطقه  دهدسود و زیانی که توسط حاکمیت شوری انجام شده نشان می

دانستند دریاچه خشک  چربد. آنها میشدن دریاچه می جمله خشک بر معایب آن منصحرای قره قوروم، 

های سیاسی و اقتصادی حاکم بر رژیم شوروی را باید در وقوع فاجعه مورد تامل خواهد شد. اساساً ضرورت

انداز این منطقه  یدئولوژی خویش بود و نابودی چشما قرار داد، به این معنا که رژیم شوروی، در پی اصول و

اطق دیگر جهان نیز دیده شده و . فرایندی که در منچندانی بر اصول آنها داشته باشد توانست تاثیر نمی

های کالن بدون در نظر گرفتن این محیطی و تداوم و استمرار برنامه شود؛ هشدار مداوم کارشناسان زیستمی

 هشدارها. 

های بکارگیری پروژهلت تاثیرات محیطیِ این مسئله بسیار مهم است که خشک شدن دریاچه آرال به ع

قورم عامل عه مزارع وسیع پنبه در صحرای قرهدر اطراف دریاچه آرال، توسکشاورزی خاص بوده است. 

ترین سط  حاکمیت طراحی در باالهای کشاورزی اطراف دریاچه، پروژهآید. خشکسالی به شمار می اصلی

غیرمنعطف در یک های است: اعمال پروژروژه به این شکل ریزی شد. برخی از ابعاد اصلی این پو برنامه

های محیطی؛ وتاز اهداف ایدئولوژیک بدون در نظر گرفتن تنوع زیست محیطی و تفا سط  گسترده، تبعیت

ول و....این مدل مدیریتی در ئها و نهادهای مساندازی پروژهه از رویکردهای اقتدارمابانه در جهت راهاستفاد

 ز دیده شده است. بسیاری دیگر از فجایع اقلیمی نی

روژه تحمیل یک پزیست است. به زبان دیگر، های توتالیتر با محیطبه باور کرمی، آرال نماد برخورد رژیم

توان گفت  ست. میدان های توتالیتار توان نخستین خصیصه رژیم زیستی را می ایدئولوژیکی بر روی یک پهنه

 با نادیده گرفتن فردانیت در فضاهای اجتماعی زیستی در مناظر طبیعی های تنوعتوجهی به ضرورتکه بی

ای مصداق است.  از این دست های توتالیتر دارد. این فرضیه در بسیاری از سیستمخاستگاه مشترکی دار

طرح خودکفایی رژیم های کره شمالی و کامبوج برای افزایش شالیزارها، توان به طرحهای تحمیلی میپروژه

در تولید گندم، و پروژه نهر ثانی در دولت معمر قذافی اشاره کرد. کرمی با اشاره به این موارد پرسش بعث 

های توتالیتر چه ین تخریب زیست محیط و وجود رژیمب حول این موضوع ایجاد کرده که  اصلی خود را

 وجود دارد؟  یرابطه

 تواند در عوامل زیر خالصه گردد:آنها با محیط می های توتالیتر و ارتباطاز نظر کرمی به طور خالصه، سیستم



برابر دیدگاه اکولوژیکی قرار  دارند که دراقتصادی از طبیعت  اندازچشمیک  های توتالیترسیستم -1

 .کنند نه عناصر طبیعیبه عنوان کاالی اقتصادی نگاه می گیرد. آنها به منابع طبیعیمی

گر مل اهدافی متنوع است. ذات مداخلهعمدتاً شا ایی استطرح منطقه های توتالیترآنچه که از نظر رژیم -2

و از این جهت نگاهشان همواره  های محلی دقیق را نداردی برنامهها هرگز، تحمل جزییات پچیدهاین رژیم

  نگر، عجوالنه و از باال به پایین است.کالن

 زی را به عنوان یک پروژه هدایتهر چیکه  نددر برخورد با جهان دارای این تمایل های توتالیتررژیم -3

 کنند. 

 کاره است.غیردولتی نیست و عمالً دولت همه هایها، خبری از قدرتدر این رژیم -4

یع کنند، فرایندهایی مانند های طبیعی را تسرتری این قدرت را دارند که فرایندهای توتالیسیستم -5

 . زاییهای فصلی و و بیابانسیالب

ایی با یک تیپ از اقتدارگرایی اتیکی مانند چین، به شکل فزایندههای کلی کشورهای غیردموکرسیاست -6

 همراه است.  2زیست محیطی

های اقتدارگرا حیطی وجود دارد که معتقد است که رژیممدیمی از نظریه سیاسی زیستیک مجموعه ق -7

شند خصوصا زمانی که فشارهای داشته با مزایای خاصی نسبت به همتایان دموکراتیک خود ممکن است،

 .شودشدیدتر میمحیطی زیست

اغلب، آنها  کنند.نش را آهسته میهای بورکراتیکی هستند که زمان واکهای توتالیتر، در واقع سیستمسیستم

 کنند. معموالً زمانی که کار از کار گذشته است. عمل خیلی دیر عمل می

های توتالیتر با کارآفرینی آزاد و سیستم تجارت جهانی تعامل چندانی ندارد. این امر به باور کرمی، سیستم

. در این رویکرد، اهداف کمی  شودمبتنی بر منابع طبیعی در آنها میمنجر به یک تیپ از مدیریت بومی 

د. به عالوه، یست تحمیل گردزقدرت اکولوژیکی بر طبیعت و محیط ربط به ظرفیت منابع وبلندپروازانه و بی
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های توتالیتری و اهداف ایدئولوژیک بر ضوابط زیست محیطی تحمیل می گردد که نتیجتاً منجر به سیاست

  پردازیم.اکنون به خود دریاچه می تخریب حتمی محیط زیست می شود.

فت گرهزار کیلومتر مربع را در بر می 68دریاچه آرال پیش از آغاز روند خشک شدنش، مساحتی در حدود 

و مابین قزاقستان و ازبکستان قرار گرفته بود. این دریاچه، یکی از چهار دریاچه درون مرزی جهان به حساب 

ی آبخیز آن جالب باشد. همی آمده است. برای فهم اهمیت این دریاچه به نظر صحبت کردن درباره حوز

که شامل شش کشور قزاقستان،  باشدزار کیلومتر مربع را میه 1541ی آب خیز این دریاچه معادل حوزه

 شود. تاجیکستان، افغانستان و ایران میازبکستان، ترکمنستان، 

ه توسعه تاریخ طوالنی دریاچه آرال از نیمه قرن بیستم تغییر یافت، زمانی که اتحاد جماهیر شوری تصمیم ب

گرفت. شوروی از انجام  های آسیای مرکزی توسط پروژهای عظیم زراعتاراضی کشاورزی در جمهوری

نفر از مردم و به طور همزمان کاهش  نها دو هدف داشت. نخست تخصیص بهتر منابع برای هزارااین پروژه

وابستگی رژیم شوروی به واردات پنبه. این اهداف محقق گردید و امروز ازبکستان یکی از بزرگتری 

 5/4درصد افزایش یافت و از  66ی حدود صادرکنندگان پنبه در جهان به حساب می آید. اراضی کشاورز

یعنی زمان فروپاشی رژیم شوروی رسید؛  1116میلیون هکتار در سال  2/7به  1161میلیون هکتار در سال 

قوم به یر بیابان قرههر صورت، تغی به سط  زیرکشت اراضی افزوده شد. در میلیون هکتار 5/2چیزی در حدود 

   وابسته بود.این اراضی آبیاری گسترده ، برنج، سبزیجات و غالت به پنبهی گسترده اراضی برای تولید پهنه

 های کشاورزیب در مسیر انتقال به اراضی، زمینبه علت گسترش اراضی در مناطق دورتر و اتالف شدید آ

های نیاز داشت. رودخانهبه آب بسیار بیشتری های قبلی نسبت به زمین که در این طرح به وجود آمده بود

های انتقال آب به مناطق دور صحرایی، های جدید با ظرفیت زیاد و شبکهودریا و سیر دریا با احداث کانالمآ

شد اما ها، صرف مصارف کشاورزی میپروژه، حدود نیمی از حجم رودخانهنشست کردند. پیش از آغاز 

گردید تا تقریباً چیزی از آنها ریا و سیردریا کمتر و کمتر ها سط  آب دو رودخانه آمودبعد از توسعه کانال

  باقی نماند. 

، دریاچه به مرور کوچکتر و 1186با کاهش سط  ورودی آب به دریاچه آرال، به خصوص از اوایل دهه 

 رال جنوبی و دریاچه آرالآ، به دو نیمه تقسیم گردید، دریایچه 1187کوچکتر شد و سرانجام در سال 



زای خشک شدن دریاچه از اوایل قرن بیست و یک خود را نمایان کرد. در شمالی. با این همه، اثرات فاجعه

دوران پیش از برابر  5درصد از دریاچه ارال خشک شد و سط  نمک باقی مانده در دریاچه  75، 2665سال 

، دریاچه آرال به چهار دریاچه کوچکتر تقسیم شد، در حالی که 2667دو سال بعد در سال گردید. خشکی 

دادند. در حجم کل دریاچه سابق را تشکیل می ر دریاچه باقی مانده چیزی کمتر از ده درصد ازمجموع چها

ایی نشان داد که تصاویر ماهواره 2661متر بود، و در سال  42ترین نقطه دریاچه آرال ، عمیق2668سال 

کوچکتر شدن اند و دریاچه غربی به سرعت در حال رقی و جنوبی به طور کامل خشک شدههای شدریاچه

 است. 

 
 دو تصویر از دریاچه آرال

نواحی وسیع اطرافش که به طور کلی سیمای محیط را دگرگون کرده است و به  خشکی دریاچه آرال و

ایی ثبت شده است. در حال حاضر منطقه ساز در طول تاریخز بدترین فجایع زیست محیطی انسانعنوان یکی ا



ی از میلیون 5یعنی چیزی در حدود یک چهارم مساحت ایران با جمعیتی هزار کیلومتر مربع  466در حدود 

 یادی در منطقه شیوع پیدا کردهاند. بیمارهای زی آرال متاثرگردوغبارهای نمکین دریاچه اکنون خشک شده

 های در دیگر اقمارصبه نسبت به میانگین همین بیماریکه پیش از این اثری از آنها نبود. سرطان، هپاتیت، ح

برای مثال در منطق کیزیل اوردر در قزاقستان، یکی از نواحی جمهوری سابق شوروی، افزایش یافته است. 

 سال کاهش یافته است.  51سال به  64مجاور دریاچه آرال، میانگین امید به زندگی از 

ها سرد و تانتر شده و زمستر و خشکها گرمیی تغییر پیدا کرده است. تابستانبه عالوه، شرایط آب و هوا

اند. تاثیر فاجعه دریای آرال پناه و فراموش شدهی آبخیز آرال بیتر، امروزه، مردم و محیط در حوضهطوالنی

مطالعه یاد شده است. به طور کلی زمانی دست به  خاموش از آن به عنوان چرنوبیل که هبزرگ بود آنقدر

 توجه باشد. زنیم موارد زیر باید مورد مورد خشکی دریاچه آرال می

بینی شده بود. آنها بر این نکته که تی در راس حاکمیت شوروی سابق پیشتخریب دریای آرال ح -1

 گردد آگاه بودند. چه میاستخراج آب از آمودریا و سیردریا موجب خشکی و تخریب دریا

بودند که تخریب بر اساس پروپوگانادای پولیتبورو، برخی از کارشناسان رژیم سابق شوروی، معتقد  -2

دریای آرال حتمی است و این امر را به پای خطای طبیعت ثبت کردند. آیا این  امر یک اشتباه علمی یا 

 است چرا که به طور معمول، ترد؟ گزینه دوم مفروضسوفهم از جایگاه علمی برای توجیه اشتباه حاکمیت بو

 دانان ندارد. مندان و جغرافیندانی در بین دانشاین اصطالح یعنی خطای طبیعت، جایگاه چ

ها هزار فرصت از سط  این دو رودخانه با هدف ایجاد دهبرای توجیه استخراج شدید آب  های الزمزمینه -3

فراهم شغلی، تبدیل بیابان به اراضی زراعی و ایجاد ازبکستان به عنوان بزرگترین صادرکننده پنبه در جهان، 

به وجود این پروژه  ی و تولیداتی کههای بین المللی با امکاناتتی رسانهبسیار زیادی از مردم و ح. شمار شد

 بودند و پیش از نمود یافتن بحران زیست محیطی دست به حمایت از آن زدند.  هآمددربه هیجان آورد می

شود و دود می شود وریخته می هاهای دور یا دریاچه شور یا مرداببه بیاباناین ایده که جریان آب تازه  -4

 گردید و توسط عموم مردم پذیرفته شده بود. توسط مجریان طرح  به شدت بازتولید می رود،به هوا می



المللی هیچگونه مخالفتی با انتقال و استخراج آب از دو های بینها و گروه، رسانه1186تا پیش از دهه  -5

ایی بود که های رسانهمخالفت، محدودیتاین علل این عدم رودخانه آمودریا و سیردریا نداشتند. یکی از 

شد. دلیل  یها درباره اسناد امور داخلی کشور مل کرده بود که مانع دسترسی رسانهرژیم سابق شوروی اعما

دوم، اثرات تدریجی فاجعه زیست محیطی بود، به این معنا که زمانی که پروژه توسعه کشاورزی در نیمه قرن 

ترین اثرات استخراج جدی خود را نشان نداده بود، مهم های پروژه به شکلبیست آغاز گردید، هنوز پیامد

 آب از دریاچه در ناحیه دریاچه آرال، در قرن بیستم خود را نشان داد. 

ای معروف به نمود بیرونی همراه است. به این معنا که یدهمحیطی اغلب با پدساز بودن فجایع زیستانسان -6

پرداخت  کننداز خالل اجرای پروژه سود کسب می وسط کسانی کهعموماً تهزینه واقعی چنین فجایعی 

زیست است که  شوند اما در نهایت این محیط در اغلب موارد، مردم مجبور به پرداخت هزینه میشود. نمی

 باید تاوان این اشتباهات را پرداخت کند. 

یی با چند هدف جداگانه بود پروژه ع،ی جام ر آسیای مرکزی، به جای یک برنامهپروژه رشد کشاورزی د -7

 بدان مانند تحلیل زیست محیط پروژه، در عمل مورد امتحان قرار نگرفته بود.  و عوامل مربوط

ی درگیر مسئله دریاچه آرال بودند، مجریان طرح، ناظران طرح و مدیران زیست محیط سه گروه در منطقه -8

کارمندان دولت بودند. اما دستور اجرای پروژه را بر مبنای نظام بورکراتیک رژیم شوروی ی که همگ

ناظر  این رو، مدیران میانی، صرفاً نقش خروشچف به عنوان رهبر اتحاد جماهیر شوروی صادر کرده بود، و از

ی آنها بخشی بیانی، همهتاثیر بود، به می کردند. بنابراین نقش ناظران بیمسائل فنی و زیست محیطی را بازی 

 بودند.  و متصدیان اجرای منویات حزب از تیم اجرایی

که توسعه ترین اثر منفی این بود های کلی الحاظ نشده بود. عمدهثرات منفی اجرای پروژه در محاسبها -1

 ایی بود که به طور کلی برای انجام کار کشاورزی مناسب نبود.  کشاورزی مبتنی بر منطقه

ی نیز وکودهای شیمایی در منطقه دریای آرال نسبت به دیگر مناطق خود کشور شوربعد از مدتی، استفاده از 

برابر در مقایسه با دیگر مناطق رسید.  56ده برابر شده بود، و مصرف سموم کشاورزی، به رقم شگفت انگیز 

ا یجتاً برای مقابله با شوری زمین، آن رشد و نتو بیگاه شور می، خاک گاه وه، با وجود آبیاری پرهزینهبه عال

شد، تر میان که مصرف آب افزایش پیدا می کرد، دریای آرال خشککردند. همچنبیشتر و بیشتر آبیاری می



این داستان، تاکنون نه فقط در  گشت.دها و سموم بیشتری به دریاچه سرازیر میها، کوبا این وجود، نمک

اصرار بیخود و انتظار واهی و  ی زمین تکرار گردیده است.بسیاری از نقاط کرهاطراف دریاچه آرال که در 

باوجود شوری مضاعف خاک و  شک روزی کشاورزان ازبک، و قزاق،زنی هرچه بیشتر طبیعت. بیپس

 . شوندنشینان اقلیمی تبدیل میبیکار خواهند شد، و به حاشیه کمبود آب
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