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سوء مدیریت؛ محصول عدم وفاق 
 نهادهای تصمیم گیرنده 

صفحه 3

کاوه مدنی:طبیعت حق خود را  از ما 
خواهد گرفت

صفحه 4

برخــی رویدادهــا و حــوادث ابعــادی خــارج از تــوان کشــور دارند و 
بــه راحتــی قابل سیاســت گذاری نیســتند؛ جنگ، وبــا، ســیل، زلزله، 
طاعــون، شــورش فراگیــر و خشک ســالی موضوعاتــی هســتند کــه 
ــدون  ــوه می کننــد و بشــر ب طبیعــی و خــارج از اراده انســان ها جل
ــی و  ــوان پیش بین ــدت ت ــت گذاری های بلندم ــوژی و سیاس تکنول
کنتــرل آن هــا را نــدارد. هــر زمــان حادثــه ای روی می دهــد، هــر 
شــخصی از ملــت و دولــت ایــران، هــر چــه به لحــاظ اطالع رســانی 
ــه  ــک ب ــگ کم ــد و فرهن ــغ نمی کن ــوان دارد دری ــک در ت و کم
ــان  ــت. ایرانی ــوده اس ــت ب ــواره اولوی ــور هم ــظ کش ــوع و حف هم ن
دارای فرهنــگ ملــی مبتنــی بــر هم بســتگی باالیی هســتند کــه در 
لحظــات بحرانــی آن هــا را نجــات داده اســت. اما تنهــا فرهنگ ملی، 
ســرمایه اجتماعــی بــاال، دولــت دارای ســرمایه ای کــه از پخش پول 
دریــغ نمی کنــد و مردمــی کــه همیشــه در صحنه هســتند و کمک 
ــتند.  ــزرگ نیس ــای ب ــر بحران ه ــه ب ــخ گوی غلب ــد پاس می کنن
گاهــی رویدادهــا می توانــد نگــرش مــا را تغییــر دهــد و اصالحاتــی 

شــکل دهــد کــه بــرای آینــده کشــور ضــروری اســت.
سیاست های محیط زیست

آن چــه کامــال مشــهود اســت بحــران محیــط زیســت ایران اســت. 
ــمت  ــه س ــا ب ــا و قنات ه ــا، تاالب ه ــی، دریاچه ه ــای دائم روده
ــی در حــال  ــر و دشــت های بیابان ــد. کوی خشــکی حرکــت کرده ان
گســترش هســتند و ریزگردهــا زندگــی شــهروندان را به هم ریخته 
ــدد همســایگان، ورودی آب در  ــار آب و ســدهای متع اســت. مه
ــرت  ــش مهاج ــت. افزای ــش داده اس ــرزی را کاه ــای م رودخانه ه
بــه شــهرها باعــث حاشیه نشــینی در مناطــق پرخطرگردیده اســت. 
جنگل هــا، ســواحل، کویــر، کوه هــا و آب هــا کــه منابــع ملــی اســت 
بــه دالیــل توســعه ای و ســرمایه ای مــورد بهره بــرداری نادرســت 
قــرار گرفته انــد. خــاک، آب، جنــگل، دریــا، ســاحل و کــوه منابــع 
ملــی هســتند و در سیاســت های کشــور باید اولویــت اول را داشــته 
ــه کشــورهای  ــوط ب ــی مرب ــد. محیط زیســت مســئله ای تفنن باش
پیشــرفته و طبقــات بــاال نیســت بلکــه مســئله ای اســت فراگیــر 
و جهانــی اســت کــه نیازمنــد سیاســت گذاری اولویــت دار اســت. 
محیط زیســت بایســتی اولویــت نخســت سیاســت داخلــه و خارجه 
باشــد و ایــن امــر تنهــا از زمینه هــای مدیریتــی، محیــط زیســتی، 
منابــع طبیعــی و اقتصــاد و انــرژی قابــل حــل نیســت؛ چــرا کــه 
موضوعــی سیاســی اســت و سیاســت گذاری عمومــی را می طلبــد.

بودجه در امور زیربنایی و تکنولوژی
بحران هــا نشــان از ناتوانــی مــا در زمینــه تکنولــوژی دارد. 
ــار  ــی را مه ــای طبیع ــه بحران ه ــد هم ــه نمی توان ــوژی البت تکنول
ــتگاه ها  ــف دس ــت، ضع ــهود اس ــران مش ــه در ای ــا آن چ ــد ام کن
ــم  ــی را فراه ــش و پیش بین ــکان آمای ــه ام ــت ک ــی اس و ابزارهای
ــز دســتگاه ها و  ــی در پژوهشــکده ها و دانشــگاه ها نی می ســازد. حت
ابزارهــای ماهــواره ای و ســنجش قدیمــی شــده اند. تعیین بســترهای 
حادثه خیــز، پیش بینــی مســیرهای عبــور ســیل، آمایش ســرزمین، 
ــوژی دارد.  ــه تکنول ــاز ب شبیه ســازی ها و پیش بینــی هواشناســی نی
گاهــی تکنولوژی هایــی کــه روی تلفــن همــراه بــه صــورت عمومــی 
ــی فراهــم اســت، از تکنولوژی هــای  ــرای همــه شــهروندان جهان ب
ســازمانی تخصصــی ایــران در زمینــه بحــران پیشــرفته تر هســتند. 
کامــال مشــهود اســت که بودجــه کشــور باید بــا اولویــت در زمینه 
ــی  ــازمان های تخصص ــران، س ــت بح ــتاد مدیری ــر، س ــالل احم ه
ســیل و زلزلــه و... هزینــه گــردد کــه هرگونــه کــم کاری در زمینــه 

تجهیــزات و امکانــات بحــران ملــی شــکل می دهــد.
هماهنگی  سیاست گذاری  بحران

هرچــه تعهــد ملــی، ســرمایه اجتماعــی و اقتصــادی دولــت و ملــت 
ــه سیســتم و نظــام هماهنــگ سیاســت گذاری  ــاال باشــد نیــاز ب ب
بحــران اســت. در ایــران هــر نهــاد و گروهــی بســته بــه وظایــف 
و ســاختار ســازمانی در قالب هــای رســمی و مردمــی بــرای کمــک 
ــرو و  ــن نی ــد. ای ــه شــهروندان در زمــان بحــران حرکــت می کن ب
ســرمایه اگــر هماهنــگ، برنامه ریــزی شــده و بــا سیاســت واحــد 
همــراه نباشــد، گونــه ای رقابــت و بی نظمــی را شــکل می دهــد کــه 
همیشــه شــاهد آن بوده ایــم. ســازمان مدیریــت بحــران ســتادی 
حرفــه ای تشــکیل می دهــد و پیــش از وقــوع بحــران اقدامــات الزم 
جهــت شناســایی، آمایــش، پیشــگیری، اعــالم خطــر و حضــور در 
ــد از  ــات بای ــا و اقدام ــی کمک ه ــد. تمام ــام می ده ــران را انج بح
طریــق یــک نهــاد و در هماهنگــی کامــل صــورت گیــرد کــه منجر 
بــه بی نظمــی، مــوازی کاری و بی عدالتــی نشــود. نیروهــای مردمــی، 
ــر  ــد زی ــی بای ــی و اجرای ــازمان های نظام ــه، س ــای داوطلبان نهاده

روح اله اسالمی
عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی

آسیب شناسی سیاست گذاری بحران در ایران

این شبیخون بال باز چه بود ؟!
بــــه بــهانــه وقــوع ســیــالب هــای اخــیــر  ایــران

ادامه در صفحه 4

نݡگاه ویژه:



کردن CFT و پالرمو موضع دشمنان را تقویت می کند رحیمی: تالش برای منتفی 

علیرضــا رحیمــی، عضــو هیــات رییســه مجلس شــورای اســالمی، گفــت: تالش بــرای منتفــی کــردن کنوانســیون های مطــرح در مجمع 
تشــخیص موضــع دشــمنان را بــرای اعمــال فشــار بیشــتر بــر ایــران تقویــت می کند.

او در گفت وگــو بــا ایســنا اظهــار کــرد: این کــه برخــی تحلیل گــران بخواهنــد تصمیــم اخیــر آمریــکا مبنــی بــر قــراردادن نــام ســپاه 
ــی اشــتباه در برداشــت اســت و  ــد نوع ــط کنن ــو  مرتب ــه کنوانســیون های CFT و پالرم ــا رســیدگی ب ــای تروریســتی را ب در گروه ه
نشــان می دهــد فاصلــه زیــادی بــا واقعیــت دارنــد؛ چــرا کــه حرکــت غیرمنطقــی آمریــکا قاعدتــا ارتباطــی بــا موضــوع FATF نــدارد. 
وی ادامــه داد: گروه هــای تروریســتی کــه در کنوانســیون CFT آمــده مرجــع تعیین شــان شــورای امنیــت ســازمان ملــل اســت و مــا 
حــق تحفظــی را پیش بینــی کردیــم بــه ایــن معنــی کــه شــورای عالــی امنیــت ملــی مــا صالــح بــه تعییــن گروه هــای تروریســتی اســت. 
در نتیجــه اوال آمریــکا بــه عنــوان یــک کشــور قوانینــی تصویــب می کنــد کــه جنبــه الــزام آور بــرای کشــورهای دیگــر نــدارد و دیگــر 

این کــه آمریــکا در قالــب کنوانســیون اقــدام نکــرده، بلکــه ایــن اقــدام یــک جانبــه یــک کشــور اســت.
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موج جدید تقابل ایران و آمریکا در هیبت  »سپاه«

پــال پــس از دوبــار طفــره رفتــن وزیر امــور خارجه از پرســش وی 
مبنــی بــر قرارگیــری حملــه به ایــران ذیــل مجوز پیشــین کنگره، 
بــه وی گوشــزد کــرد کــه حکومــت ترامــپ بــرای آغــاز حملــه 

نظامــی بــه ایــران، نیازمنــد مجــوزی جدیــد از کنگره اســت. 
بنابرایــن، احتمــال آن کــه اقــدام اخیــر منجــر بــه یــک حملــه 
همه جانبــه علیــه ایــران گــردد بســیار کــم بــوده امــا بــه معنــای 
عــدم افزایــش ســطح تنش هــای نظامــی میــان ایــران و آمریــکا 
نخواهــد بــود. بــه خصــوص آنکــه شــورای عالــی امنیــت ملــی 
ایــران در اقدامــی متقابــل، ســنتکام یا مرکــز فرماندهــی نیروهای 
نظامــی آمریــکا را گــروه تروریســتی اعالم کــرده و الجــرم امنیت 
ســربازان آمریکایــی در منطقــه نیــز بــه خطــر خواهــد افتــاد. بــه 
ســبب حضور نیروهــای طرفین در عــراق و ســوریه، افزایش تنش 
نظامــی میــان آمریــکا و ایــران بیشــتر در قالــب نبردهــای نیابتی 
خواهــد بــود. نبردهــای نیابتی خاصه در ســوریه شــدت بیشــتری 
نســبت بــه ســایر مناطــق از جملــه در افغانســتان و عــراق خواهد 
داشــت؛ چــرا کــه چنــدی پیــش، احــزاب افراطــی دست راســتی 
اســرائیل بــه ســبب شــدت یافتن حمــالت بــه تل آویــو از ائتالف 
بــا حــزب لیکود خــارج شــده و اکنــون دورســاختن ایــران و جبهه 
موســوم بــه مقاومــت از مرزهــای اســرائیل، امــری حیاتــی بــرای 
حکومــت تازه تاســیس نتانیاهــو خواهــد بــود. اکنــون بــا توجــه به 
شناخته شــدن حاکمیــت اســرائیل بــر جــوالن و هم چنیــن اقــدام 
مذکــور آمریــکا، اســرائیل جهــت عقــب رانــدن ایــران از مرزهای 
خــود بــه خصــوص از بلندی هــای جــوالن بــر شــدت حمــالت 
خــود علیــه پایگاه هــای ســپاه پاســداران در ســوریه خواهد افــزود. 
ــه طــور  ــز ب ــران نی ــه ای ــی دیگــر گروه هــای منتســب ب از طرف
ــد داد  ــه از خــود نشــان خواهن ــل واکنش هــای تالفی جویان متقاب
و الجــرم بــر احتمــال رویارویــی نظامــی ایــران و آمریــکا بــه زور 

مســتقیم در ســوریه افــزوده خواهد شــد.
ــای  ــروج نیروه ــرای خ ــران ب ــای ای ــر، تالش ه ــوی دیگ  از س
ائتــالف بین المللــی علیــه داعــش بــه رهبــری آمریــکا از عــراق 
بــه ثمــر نشســته و ایــن اقــدام می توانــد از اصطــکاک میــان دو 

کشــور در عــراق بکاهــد. 

ــی  ــرکت مل ــر ش ــی نظی ــد. بنگاه های ــا می کن ــش ایف ــران نق ای
مخابــرات ایــران، خودروســازی هایی نظیر ســایپا و بهمن خــودرو و 
حتــی شــرکت اصلــی بلیط فروشــی رقابت هــای فوتبــال بــا بنیــاد 
تعــاون در ارتبــاط هســتند و ایــن مســئله ســبب می شــود کــه 
بیــش از پیــش شــرکت ها از ارتبــاط بــا آنــان خــودداری کننــد.

امــا از طرفــی دیگــر، موضــوع تصویــب لوایــح چهارگانــه گــروه 
ــز  ــم نی ــی تروریس ــویی و تامین مال ــه پول ش ــی علی ــدام مال اق
ــع تشــخیص  ــار اعضــای مجم ــه اظه ــا ب ــر شــده و بن پیچیده ت
ــا اقــدام اخیــر  ــران، احتمــال تصویــب شــدن آن ب مصلحــت ای
ــده  ــن مســائل، عم ــش از ای ــه اســت. پی ــش یافت ــکا، کاه آمری
 ، FATF ــا ــران ب ــه کار در ای ــای محافظ ــت گروه ه ــل مخالف دلی
متوجــه تروریســتی شناخته شــدن ســپاه پاســداران از ســوی ایــن 
ــه ســبب حضــور  ــه ب ــوده اســت؛ چــرا ک ــی ب ســازمان بین دوَل
بخش هایــی از ســپاه پاســداران در لیســت گروه هــای تروریســتی 
وزارت خزانــه داری، گمــان بــر ایــن بــود کــه بــا نفــوذ آمریــکا در 
مناســبات بین الملــل، ایــن اتفــاق در خصــوصFATF نیــز خوهد 
افتــاد. امــا بــا توجــه بــه تمــام مســائل رخ داده، بایســتی گوشــزد 
کــرد کــه اســاس کار گــروه موســوم بــه اقــدام مالــی بــر اجمــاع 
اعضــا اســتوار بــوده و نــه رای گیــری حداکثــری. بنابراین بــا توجه 
بــه اذعــان وزیــر امــور خارجــه آمریــکا بــه خــارج از عــرف بودن 
ایــن اقــدام و محکــوم شــدن این اقــدام از ســوی کشــورهای عضو 
نظیــر فرانســه، بریتانیــا، چیــن و روســیه احتمــال آنکــه همچیــن 
اقــدام مشــابهی در گــروه افــدام مالــی رخ دهــد، چنــدان محتمــل 

. نیست
ــه  ــرد ک ــان ک ــوق بی ــیر ف ــا تفاس ــب ب ــتی متناس ــا بایس ام
ــکا و در نظــر نگرفتــن تمامــی  ــدام اخیــر آمری ساده انگاشــتن اق
جوانــب هنــگام اتخــاذ سیاســت ها، می توانــد پیامدهــای 
خســران آمیز بیشــتری بــرای کشــور بــه همــراه داشــته باشــد. با 
توجــه بــه میــزان اثرگــذاری تروریســتی خواندن ســپاه پاســداران 
توســط آمریــکا بــر اقتصــاد و امنیــت کشــور، درایــت و تبحــر 
ــرای اتخــاذ تصمیم هــا از ســوی تمامــی بخش هــای  بیشــتری ب

ــت. ــالمی الزم اس ــوری اس ــت جمه دول

علیرضا میردیده
کارشناسی اقتصاد ۹۵

ــالمی از  ــالب اس ــداران انق ــپاه پاس ــدن س ــتی خوانده ش تروریس
ســوی وزارت امــور خارجــه ایــاالت متحــده آمریکا، خــرق عادتی 
در عــرف مناســبات و حقــوق بین الملــل محســوب شــده و ایــن 
خالف آمــد، در وهلــه اول پیامدهایــی خطیــر و قابل توجهــی برای 
هــر دو کشــور و در وهلــه دوم بــرای خاورمیانــه بــه همــراه خواهد 

داشــت.
در بــدو امــر، اقــدام اخیــر آمریــکا در افــکار عمومــی بیشــتر بــه 
صــورت یــک کنــش »نمایشــی« در جهــت حمایــت از نتانیاهــو 
ــه  ــرا ک ــد؛ چ ــی می ش ــرائیل تلق ــتی اس ــزاب دست راس و اح
پیش تــر، ترامــپ در راســتای اقدامــات یک جانبه گرایانــه پیشــین 
خویــش، حاکمیــت اســرائیل بــر بلندی هــای اشــغالی جــوالن را 
بــه رســمیت شــناخت کــه بــا اعتــراض اعضــای اتحادیــه عرب 
مواجــه شــد. از ســوی دیگــر، بخش هایــی از ســپاه پاســداران نظیر 
شــاخه قــدس و قرارگاه هــای باکــری، باقــری و همــت از ســوی 
وزارت خزانــه داری در لیســت گروه هــای حامــی تروریســم قــرار 

داشــته و اقــدام اخیــر اثــر تــازه ای در پــی نخواهــد داشــت.
امــا مســئله حائــز اهمیــت، تفــاوت وزارت خانــه دخیــل در ایــن 
ــای  ــت گروه ه ــروه در لیس ــک گ ــری ی ــت. قرارگی ــدام اس اق
تروریســتی وزارت خزانــه داری آمریــکا بدیــن معنــی اســت کــه 
گــروه مذکــور یــا از حمــالت تروریســتی در اقصی نقــاط جهــان 
حمایــت می کنــد یــا آنکــه بــه احتمــاال بســیار باالیی خویــش در 
اقدامــات تروریســتی دســت دارد. وانگهــی قرارگیــری در لیســت 
گروه هــای تروریســتی وزارت امــور خارجــه، گــروه مذکــور را بــه 
یــک »هدف مشــروع« بــرای نیروهــای نظامــی آمریــکا در داخل 
و خــارج قلمــرو ایــاالت متحــده مبــدل می ســازد. از ســوی دیگر، 
هــر گونــه معامــالت و مناســبات تجــاری با گــروه مزبــور، نه تنها 
مشــمول تحریــم و جریمــه از ســوی دولــت آمریــکا خواهد شــد 
بلکــه یــک جــرم فــدرال محســوب شــده و مجازاتــی حداکثــر تا 
بیســت ســال حبــس در پــی خواهــد داشــت. بنابرایــن نمی تــوان 
اقــدام اخیــر را صرفــا یــک کنــش نمایشــی در نظــر گرفــت، هــر 
چنــد از اثــرات آن در پیــروزی ائتــالف راســت در انتخابــات اخیر 

ــوان چشم پوشــی کــرد. اســرائیل نیــز نمی ت
ــر، الجــرم   ــدام اخی ــرات اق ــودن اث ــل ب ــا قابل تام ــت، ب در حقیق
نگرانــی نخســت در ایــن بــاره مرتبــط بــا آغــاز حملــه نظامــی 
ــکا اســت.  ــران و آمری ــان ای ــگ مســتقیم می و شــکل گیری جن
مســئله ای کــه در هــر دو کشــور، موجــی از نگرانــی را در میــان 

نخبــگان سیاســی برانگیختــه اســت.
آنچــه حکومــت ترامــپ بــرای آغــاز یــک جنــگ علیه کشــوری 
دیگــر بــدان نیازمند اســت، مجــوز کنگــره آمریکا اســت. اما پس 
ــکا  ــه حکومت هــای آمری ــازده ســپتامبر، کنگــره ب از حمــالت ی
مجــوز جنگیدن علیــه القاعده، بــه عنوان مســئول اصلی انفجــار، و 
گروه هایــی کــه بــا آن ارتبــاط دارنــد اهــدا کــرده اســت. نبردهای 
آمریــکا در عــراق، افغانســتان و پاکســتان بــا ایــن مجــوز کنگــره 
صــورت گرفتــه کــه مجــوز مذکــور نیــز همچنــان معتبر اســت. 
از ســویی، مایــک پمپئــو در زمــان ریاســت بــر ســازمان ســیا بــه 
دنبــال اثبــات ارتبــاط القاعــده بــا ایــران بوده اســت. مســئله ای که 
متناســب بــا جایگاه فعلــی پمپئو و تیــم نئومحافظــه کاران پیرامون 
ترامــپ  نشــان دهنده عالقــه حملــه نظامــی بــه ایــران باشــد امــا 
حضــور وزیــر امــور خارجــه آمریــکا در ســنا و گفت وگــوی وی با 
رنــد پــال، ســناتور جمهوری خــواه از ایالــت کنتاکــی، هــم صحه بر 
گرایــش مذکــور تیــم ترامــپ نهــاد و هــم آنکــه موجبــات اتمام 
حجــت کنگــره بــا حکومــت ترامــپ را فراهــم ســاخت. چــرا که 

وانگهــی احتمــال درگیــری میــان ایــران و آمریکا به طور مســتقیم 
در خلیــج فــارس بــه مراتب بیشــتر از احتمــال درگیری در ســایر 
مناطــق اســت. چــرا کــه خلیــج فــارس بــه واســطه تنگــه هرمــز 
و حوزه هــای اســتخراج نفتــی ایــن منطقــه ســبب شــده اســت 
ــکا پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی  ــران و آمری کــه بارهــا ای
اقــدام بــه رویارویــی بــا یکدیگر کننــد. ایــن رویارویــی از مکالمات 
رادیویــی تــا دســتگیری ســربازان و حملــه بــه دکل هــای نفتــی را 
در بــر می گیــرد. متناســب بــا سیاســت تصفیــر آمریــکا یــا بــه 
صفــر رســاندن فــروش نفــت ایــران، در صورتی که تهــران تهدید 
بــه بســتن تنگــه هرمــز نمایــد و بــا توجــه بــه حضــور نیروهــای 
دریایــی ســپاه پاســداران در خلیــج فــارس، می توانــد تنــش را بــه 
اوج خــود رســانده و شــاهد گشــوده شــدن آتــش طرفین بــه روی 
یک دیگــر باشــیم. بــه خصــوص آنکــه آمریــکا بــه همــراه نیروی 
دریایــی بریتانیا و فرانســه در خلیج فــارس، رزم آیــش »آرتمیس« 

را برگــزار کردنــد.
بعــد دیگــر نگرانی هــا نســبت بــه اقــدام اخیــر آمریــکا مربــوط 
بــه حــوزه اقتصــاد اســت؛ چــرا کــه متناســب بــا حجــم بــاالی 
حضــور ســپاه پاســداران در اقتصــاد ایران از یک ســو و تروریســتی 
خوانده شــدن آن از ســوی آمریــکا، ریســک معامــالت بــا ایــران 
را افزایــش خواهــد داد. وزارت امــور خارجــه آمریــکا، شــرکت ها 
ــا  ــاط ب ــه از ارتب ــاخت ک ــف س ــی را موظ ــای جهان و بانک ه
ــداران  ــپاه پاس ــا س ــط ب ــای اقتصــادی مرتب شــرکت ها و بنگاه ه
ــر  ــئله گریبان گی ــر مس ــالوه ب ــه ع ــرا ک ــد؛ چ ــودداری کنن خ
شــدن تحریــم و جریمــه از ســوی وزارت خزانــه داری، همــکاری 
بــا گروه هــای تروریســتی مشــمول جــرم فــدرال نیــز می شــود.

ــود  ــاد می ش ــی ایج ــکا در حال ــب آمری ــکالت از جان ــن مش ای
کــه حضــور ســپاه پاســداران در اقتصــاد ایــران چنــدان مشــخص 
نیســت. بخش هــای اقتصادی ســپاه پاســداران از یک ســو شــامل 
قــرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــاء و بنیــاد تعــاون ســپاه می شــود.

ــیاری  ــد بس ــا درص ــم ت ــرارگاه خات ــا ق ــط ب ــرکت های مرتب ش
مشــخص هســتند اما ردپــای بنیاد تعــاون ســپاه در اقتصــاد ایران 
ــزرگ و حســاس  ــوده و در شــرکت های ب ــدان مشــخص نب چن

ݩݐـامــــــــــه ݧ رںݧ ݓ ٮݫ ݨݐ ݧ حݧ

آب روشن است!
ــارب آراء و  ــل تض ــد مح ــه بای ــور ک ــیمای کش 1. صداوس
ــار و  ــار آزاد اخب ــی و انتش ــدت و یگانگ ــاد وح ــکار و نم اف
اطالعــات باشــد، مجــددا محملــی پیــدا نمــود تــا بــا دولــت 
ــار  ــا و اخب ــی گزارش ه ــل گفتمان ــد. تحلی ــت تســویه کن وق
منتشــره از ســوی ایــن دســتگاه، بــه طــور ضمنــی درصــدد 
مقصــر جلــوه دادن نهــاد دولــت، چــه در رخ نمــود ســیل و 
ــن  ــگار ای ــا ان ــود. ام ــی مهــار بحــران ب چــه در عــدم توانای
ــرده اســت  ــوش ک ــل خصوصــی فرام ــض و طوی ــاد عری نه
ــر، خــارج از  کــه برخــی از پیامدهــای ســهمگین ســیل اخی
حــوزه کارایــی و اجرایــی دولــت بــوده و اقدامــات نهادهــای 
خــارج از دولــت و حتــی دولت هــای پیشــین امــا در حیطــه 
ــه  ــه گفت ــه ک ــه همان گون ــد. البت ــر نبوده ان ــت، بی تاثی حاکمی
شــد، گویــا ایــن آب از دســت کســی غیــر از پــدر خانــواده 

روی فــرش ریختــه شــده اســت!
 ۲. اصــوال در حــوزه روابــط دیپلماتیــک یــک »فرصت ســازی 

حاکمــان در حکــم خادمــان مــردم هســتند؛ چراکه قــدرت و 
منصــب خــود را بــه واســطه رای )هزینــه( مــردم بــه دســت 
می آورنــد. امــا از آن جــا کــه بایــد ثابــت کنیــم مــا ایرانیــان 
همــه چیزمــان متفــاوت اســت، نحــوه برخــورد مســئوالن بــا 
پدیــده ســیل اخیــر از نــوع دیگــری بــود. بدیــن مفهــوم کــه 
ــه از  ــل، ن ــط و ذی دخ ــتگاه های ذی رب ــش دس ــوه واکن نح
ســر »عــدم مدیریــت صحیــح ریســک« یــا »عــدم تجهیــز 
ــا«،  ــال بحران ه ــزاری در قب ــخت افزاری و نرم اف ــب س مناس
ــا  ــه از آن ج ــود! البت ــیل ب ــه س ــدت حادث ــر ش ــه از س بلک
ــدارد،  ــود ن ــاع خ ــرای دف ــی ب ــیل نگون بخــت مجال ــه س ک
ــه  ــف را ب ــرد ضعی ــوه عملک ــه نح ــت ک ــکال نیس ــچ اش هی
ــورد  ــوه برخ ــا نح ــان! ی ــی خودم ــه ناتوان ــبت داد ن آن نس
ــه  ــا پ ــرد ت ــت ک مســئوالنی چــون اســتاندار خوزســتان ثاب
حــد مقامــات رده بــاال، منتخــب مــردم هســتند و خصلــت 

مردمــی دارنــد.

دکتر محمدجواد رنجکش
عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی

بنــا بــر یــک ســنت قدیمــی، اگــر عمــدا یــا ســهوا، ظــرف 
ــان  ــاد، اطرافی ــن می افت ــر زمی ــخصی ب ــت ش ــی از دس آب
به ویــژه اهــل منــزل در دل جویــی از وی می گفتنــد آب 
ــدر  ــا در مــورد پ ــارت غالب ــن عب ــه ای روشــنایی اســت! البت
ــه  ــزل ک ــراد من ــایر اف ــه س ــرد وگرن ــدق می ک ــواده ص خان

ــود! ــن ب ــا کرام الکاتبی ــان ب حسابش
ــه کــه افتــاد و  ــه ســال ۹۷، همان گون در روزهــای منتهــی ب
ــا  ــده ی ــهمگین پیش بینی ش ــای س ــر بارش ه ــد، در اث دانی
نشــده! در نقــاط متعــدد کشــورمان پدیــده ســیل رخ نمــود 
ــی  ــی در پ ــل توجه ــی قاب ــی و مال ــارت های جان ــه خس ک
ــن  ــوان از ای ــدگاه نویســنده می ت ــه از دی ــا آن چ داشــت. ام

واقعــه آموخــت بدیــن قــرار اســت:

ــن دو شــاید در  ــاوت ای ــک »فرصت ســوزی«. تف ــم و ی داری
یــک حــرف باشــد؛ امــا در ایــن بــاب بســیار حــرف اســت! 
زمانــی کــه حــوادث ناگــوار انســانی )جنــگ، کودتا، شــورش( 
ــد،  ــوری رخ می ده ــه و...( در کش ــیل، زلزل ــی )س ــا طبیع ی
ــار  ــری از ســرایت آث ســایر کشــورها چــه از جهــت جلوگی
منفــی ایــن پدیــده و چــه از ســر انســان دوســتی و تحبیــب 
قلــوب یــا عمــل متقابــل، بــا کشــور مــورد نظــر هــم دردی 
ــی، انســانی و فنــی خــود را گســیل  کــرده و کمک هــای مال
ــی  ــه ســیل اخیــر می توانســت فرصــت خوب می کننــد. حادث
ــه  ــد ک ــورهایی باش ــا کش ــاط ب ــه ارتب ــتن کمین ــرای داش ب
ــواری هایی  ــا دارای دش ــا آن ه ــود ب ــی خ ــط سیاس در رواب
هســتیم. امــا تجربــه ثابــت کــرده کــه مــا ایرانیــان اســتاد از 
دســت دادن مســلم ایــن فرصت هــای گل زنــی در محوطــه 

ــتیم. ــش قدم هس ش
ــی،  ــرارداد اجتماع ــق ق ــک و طب 3. در کشــورهای دموکراتی



روحانی: دولت اجاره مسکن موقت آسیب دیدگان را خواهد پرداخت

رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه برنامه هــای بازســازی بایــد بــر مبنــای تکــرار ســیل تدویــن شــود، حفــظ حریــم رودخانه ها و ســاخت ســد در 
مکان هــای مناســب بــرای پیشــگیری و کاهــش خســارات ســیل را ضــروری خوانــد و تاکیــد کــرد: هــالل احمــر، اورژانــس، مســوولین اجرایی، 

ســپاه، ارتــش، بســیج و نیــروی انتظامــی کاری بــزرگ و فداکارانــه انجــام دادند. 
بــه گــزارش ایســنا، حجت االســالم و المســلمین حســن روحانــی در جلســه شــورای هماهنگــی مدیریــت بحــران اســتان لرســتان بــا اشــاره بــه 
اینکــه  کار بخش هــای دولتــی در ترمیــم زیرســاخت های آســیب دیــده کــم نظیــر اســت، گفــت: اینکــه بیمــاری مســری و فراگیــر در مناطــق 
ســیل زده نداریــم، مــورد توجــه ســازمان بهداشــت جهانــی اســت، بــرق 11۴۵ روســتای اســتان لرســتان بــر اثــر ســیل قطــع شــد و اکنــون 
فقــط ۶ روســتا بــرق ندارنــد و از ۹۶1 روســتا، فقــط بازســازی شــبکه آبرســانی 3 روســتا باقیمانــده اســت. روحانــی بــا ابــراز امیــدواری بــرای 
بازســازی واحدهــای مســکونی در کوتاهتریــن زمــان، اظهارداشــت: لــوازم زندگــی آســیب دیدگان از ســیل بایــد ســریعتر و در حــد متعــارف 
تامیــن شــود. تمــام امکانــات دولتــی و عمومــی در خدمــت اســکان موقــت و مناســب باشــند؛ دولــت اجــاره مســکن موقــت آســیب دیدگان 

را خواهــد پرداخــت.
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آسیب شناسی سیاست گذاری بحران در ایران

سوء مدیریت؛ محصول عدم وفاق نهادهای تصمیم گیرنده

جریان هــای داخلــی و خارجــی هــر یــک بــر اســاس قصدیــت 
ــاص  ــی خ ــه ای بازنمای ــر حادث ــد از ه ــالش می کنن ــی ت سیاس
انجــام دهنــد. ایــن بازنمایی هــا در مجمــوع به نفع کشــور اســت 
امــا گاهــی بی نظمــی و رفتارهــای نمایشــی و یــا حتــی انتقــادات 
بی مــورد امــکان سیاســت گذاری را ســلب می کنــد. فیلترشــدن 
ــر  ــوک، توئیت ــرام، فیس ب ــد تلگ ــی همانن ــبکه های اجتماع ش
ــانی  ــکان اطالع رس ــه ام ــرا ک ــهروندان نیســت؛ چ ــع ش ــه نف ب
ــکان  ــوب ام ــگ یوتی ــور فیلترین ــازد. همین ط ــدود می س را مح
دیــدن فیلم هــای آموزشــی و علمــی بــرای شــهروندان را کاهش 
ــوژی  ــیفته تکنول ــهروندان ش ــد ش ــو بای ــت. از یک س داده اس
ــه  ــری ب ــش یادگی ــانه ای و افزای ــت رس ــا تربی ــات را ب اطالع
ســمت تکنولــوژی اطالعــات ســوق داد و از ســوی دیگــر امــکان 
بهره گیــری از تکنولوژی هــای جهانــی را ســلب نکــرد. سیاســت 

ــع آوری  ــدد جم ــای متع ــود طرح ه ــا وج ــد. ب ــکان یافته ان اس
معتــادان، تعــداد معتــادان در ســال های اخیــر افزایــش قابــل 
ــوع  ــی در ن ــرد اساس ــع رویک ــت. در واق ــته اس ــی داش توجه
ــر  ــه ب ــواره تکی ــوری اســالمی، هم ــت بحــران در جمه مدیری
تصمیم هــای بــوده اســت. مراجــع تقلیــد، ائمه جمعه شــهرهای 
ــک  ــی هری ــی و ســازمان های دولت ــف، نهادهــای حکومت مختل
بــا پافشــاری بــر نوعــی از باورهــا، آرایــش از هــم گســیخته ای 
ــئول  ــری را مس ــا دیگ ــک از نهاده ــع هری ــد. در واق گرفته ان
ســامان دهی دانســته و نظــام جامعــی در خصــوص مدیریــت 
بحــران وجــود نــدارد. یکــی از نــکات قابــل پیش بینــی بــا توجه 
ــدم در ســال جــاری  ــش قیمــت گن ــر، افزای ــه حــوادث اخی ب
ــت  ــبب از دس ــتان س ــیل در خوزس ــران س ــود. بح ــد ب خواه
ــت.  ــده اس ــا گردی ــی از گندم زاره ــل توجه ــش قاب ــن بخ رفت
بدیهــی اســت قیمــت گنــدم افزایش خواهــد یافــت و در نتیجه 
قیمــت نــان نیــز رو بــه افزایــش خواهد بــود. رویکــرد مدیریت 
ــدم  ــار بحــران گن ــه انتظ ــا ب ــی، طبع ــن وضعیت ــال چنی در قب
ــه کارگــران و کشــاورزان  نشســته اســت. آســیب پذیری طبق
در حادثــه اخیــر بــا بحــران بــه وجــود آمــده تشــدید خواهــد 
شــد. عــدم به کارگیــری سیاســت های متناســب بــا مســئله و 
چشم پوشــی از سیاســت گذاری اجتماعــی در ایــن زمینــه، خــواه 
ناخــواه بــه نابرابری هــای اقتصــادی و درآمــدی دامــن خواهــد 
ــی،  ــرمایه های مال ــت دادن س ــد از دس ــر می رس ــه نظ زد. ب
احســاس ســرخوردگی و هم چنیــن هــراس از آینده، زمینه ســاز 
الگوهــای متمایــزی از مهاجــرت در میــان ســیل زدگان خواهــد 
بــود. همــواره حاشیه نشــینان به منظــور کاهــش فاصلــه خــود 
بــا وضعیــت مطلــوب، مهاجــرت را به عنــوان راهــکاری ناگزیــر 
در پیــش روی خــود دیده انــد. خالــی شــدن بســیاری از 
روســتاها در ســال های اخیــر بــه دلیــل عــدم توزیــع مناســب 
ــبی  ــه سیاســت های مناس ــی ک ــوده اســت. در صورت ــع ب مناب
در حــوزه بحــران اخیــر پیاده ســازی نگــردد، احتمــال آن 
مــی رود کــه درصــدی از آســیب دیدگان بــه مناطــق دیگــر و 
شــهرهای بزرگ تــر مهاجــرت کننــد. پیامدهــای منفــی چنیــن 

دولــت پرداخــت می کنــد همــان بودجــه شــهروندان اســت؛ بــه 
عنــوان مثــال خســارت ســیل اخیــر 30 هــزار میلیــارد تومــان 
ــردد از  ــور می گ ــت مجب ــی دول ــه طبیع ــر حادث ــت و در ه اس
صنــدوق توســعه ملــی یــا ردیف هــای مختلــف بــه خانه ســازی 
و جبــران خســارات اختصــاص دهــد. ایــن هزینــه می توانــد بــا 
برنامه ریــزی و سرشــکن کــردن آن بــرای همــه شــهروندان و 
تامیــن بخشــی از آن از ســوی دولــت از حالــت غیرمترقبه خارج 
ــت  ــت از مل ــد دول ــان می کن ــه گم ــگاه چپ گرایان ــردد. بن گ
جــدا اســت، دولــت ســرمایه بی پایــان دارد و همــه موضوعــات 
ــه  ــد در حالی ک ــت کن ــد دخال ــت بای ــی و انســانی را دول طبیع
ــوان  ــه و نظــام مشــخص می ت ــا ایجــاد روی ــن نیســت و ب چنی
ــن  ــت کم تری ــت و مل ــه کشــور، دول ــرد ک ــم ک ــدی حاک قواع

میــزان خســارت را متحمــل شــوند.

ــل  ــگاه غیرقاب ــان دهنده جای ــد، نش ــه دیده ان ــت رفت را از دس
تغییــر نظــام قــدرت در چرخــه موجــود دارد. مطابق بــا نظریه 
میلــز، اندیشــمند علــوم اجتماعــی، در ایــران همــواره چرخــش 
ــن معنــی  ــوده اســت؛ بدی ــی ســبب ســوء مدیریــت ب نخبگان
کــه اســتعفاء یــک شــهردار بــدون حکمــت نبــوده و منجــر بــه 
معاونــت در یــک وزارت خانــه شــده اســت. افــراد در مناصــب 
ــوع چرخــش  مختلــف چرخــش نمــوده و نظــام قــدرت در ن
ــت.  ــده اس ــی مان ــود باق ــت خ ــه حال ــران ب ــی در ای گفتمان
هم چنیــن عــدم شــفافیت مســئولیت ها در شــیوه امدادرســانی 
در کنــار عــدم پاســخ گویی مســئولین ذیربــط، مســبب تشــدید 

ــوده اســت. ــا ب بحران ه
در قالــب جمع بنــدی اساســا مســئله اصلــی، ســیل های اخیــر 
نبــوده و نخواهــد بــود. مســئله اصلــی شــیوه مدیریت بــوده که 
ــف  ــور مختل ــازمان دهی ام ــوع س ــر در ن ــدم تدبی ناشــی از ع
بــوده اســت. در حادثــه پالســکو ، اگرچــه عمــل آتش نشــانان 
ــوده اســت، امــا عــدم بازســازی پالســکو منجــر  ــه ب قهرمانان
ــدم  ــز ع ــر نی ــای اخی ــت. در زلزله ه ــده اس ــت ش ــه مدیری ب
ــهری  ــازهای ش ــی در ساخت و س ــت علم ــری مدیری به کارگی
ــوده  ــی ب ــس کلباس ــال نرگ ــه امث ــل قهرمانان ــاز عم زمینه س
اســت. وجــود ســازمان های مــردم نهــاد و چهره هــای شــناخته 
شــده امــور خیــر در ایــران ناشــی از عالقه منــدی بــه ســاحت 
مدیریــت بــوده اســت. گویــی کــه علقــه بــه ایدئولــوژی بهتــر 
از درک واقعیت هــا بــوده اســت. اســتفاده از گفتمان هایــی 
هم چــون اقتصــاد مقاومتــی، مدیریــت ، استکبارســتیزی و 
مفاهیــم مشــابه برگرفتــه از عــدم به کارگیــری سیاســت های 
معقوالنــه و علمــی بــوده اســت. در حــوادث اخیــر نیــز 
اگرچــه بخشــی از حادثــه امــری طبیعــی تلقــی شــده اســت، 
امــا اشــکاالت ســاختاری در تشــدید حادثــه نقشــی بی بدیــل 
داشــته اســت. در وجــه دوم کــه شــامل شــیوه حــل مســئله 
ــری  ــح داده شــد، به کارگی ــوده اســت، همان طــور کــه توضی ب
ــاد  ــور ایج ــدت به منظ ــکنی کوتاه م ــا مس ــت تنه ــوع مدیری ن

نمایشــی حماســی در منظــر عمومــی بــوده اســت.

مرتضی دیاری
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی ۹۵

نظــر یــک نهــاد فعالیت کننــد. هــر گونــه حرکــت خیرخواهانه 
و متعهدانــه و حتــی تخصصــی کــه خــارج از ســتاد و شــورای 
اصلــی باشــد، سیســتم را بــه هــم می ریــزد و تبعــات منفی خلق 
می کنــد. نظــم، قانــون، سلســله مراتب و رعایــت قواعــد اســاس 
ــرد محــوری بی نظــم و  ــدون آن ف ــه ب ــر سیســتم اســت ک ه

رقابت هــای مــوازی را شــاهد خواهیــم بــود.
سیاست حرفه ای جامعه نمایشی

بــا ورود بــه عصر اطالعــات امکان خبررســانی و پدیده شــهروند 
خبرنــگار شــکل گرفتــه اســت. مــا در عصــری زندگــی می کنیم 
کــه امــکان بازنمایــی بــه وســیله شــبکه های اجتماعــی تقویــت 
ــت  ــا را تقوی ــد بحران ه ــت می توان ــن وضعی ــت و ای ــده اس ش
ــا، احــزاب و  ــردم، گروه ه ــد. نظــام سیاســی، م ــرل نمای ــا کنت ی

بــا وجــود پیشــرفت های گســترده در حــوزه مدیریــت 
ــی،  ــای طبیع ــی از بالی ــوان یک ــه عن ــیل ب ــروزه س بحــران، ام
از مخرب تریــن رخدادهــای موجــود اســت. در ســال های 
گذشــته، صداوســیمای جمهــوری اســالمی همــواره بــا پوشــش 
خبــری مناســب، یکــی از اخبــار مهــم خــود را بــه آب وهــوای 
ــکا اختصــاص داده اســت. در اخبــار صداوســیما اگرچــه  آمری
همــواره بــه بحران هــای آب وهــوای کشــور آمریــکا پرداختــه 
ــیل در  ــران س ــه بح ــر ب ــر کم ت ــای اخی ــا در روزه ــده، ام ش
نقــاط دورافتــاده پرداختــه شــده اســت. در ایــن یادداشــت بــه 
ــت  ــران و در نهای ــت بح ــب مدیری ــانی، معای ــیوه امدادرس ش
ایــرادات ســاختاری اشــاره می شــود. یکــی از مهم تریــن 
مشــکالت حــوزه شــهری ایــران، نــوع شهرســازی در آن بــوده 
اســت. عــدم بررســی پیامدهــای منفــی بــا به کارگیــری افــراد 

ــت. ــوده اس ــر ب ــران اخی ــاز بح ــص، زمینه س غیرمتخص
 نگاهــی بــه مقــاالت منتشــر شــده در حــوزه محیــط زیســت، 
نشــان از آن دارد کــه رونــد تخریــب جنگل هــا، ســاخت منازل 
در اطــراف رودخانه هــا و بــه صــورت کلــی نبــود نظــام جامــع 
در حوزه شهرســازی و محیط زیســت، ناشــی از ســوء مدیریت 
ــای طبیعــی، امــری  ــی از خســارت در بالی ــوده اســت. میزان ب
اجتناب پذیــر اســت. بــا ایــن حــال ســوء مدیریــت در حــوزه 
ــه شــدت خســارات کمــک  ــت آن، ب شــهری و نظــام مدیری
ــودن  ــز در آســیب پذیر ب ــی نی ــری فضای ــوده اســت. نابراب نم
ــازل زمین هــا  مــردم امــری تاثیرگــذار بــوده اســت. قیمــت ن
ــور  ــا در آن، صعب العب ــکونت خانواره ــاط حســاس و س در نق
ــه دلیــل عــدم تخصیــص  ــودن روســتاهای غربــی کشــور ب ب
ــودن  ــیب پذیر ب ــر، آس ــای اخی ــه در دهه ه ــه منصفان بودج
ســاکنان برخــی مناطــق را تشــدید کــرده اســت. به صــورت 
ســاختاری، جنبه هــای متعــددی از بحران هــای ســال های 
اخیــر محصــول نبــود تدبیــرات الزم و به کارگیــری مدیریــت 
ثانیــه ای بــا اســتفاده از گفتمــان بــوده اســت. به عبــارت دیگــر 
ــت  ــه مدیری ــم ب ــف چش ــای مختل ــران، نهاده ــان بح در زم
ــن معنــی اســت کــه نظــام  ــد. اساســا مدیریــت بدی دوخته ان
یک پارچــه ای دربــاره بحــران مــورد نظــر وجــود نــدارد. هــالل 
احمــر، ارتــش، ســپاه، نیروهــای جــوان داوطلــب و ســازمان های 
ــه بهبــود  مــردم نهــاد هریــک در قالبــی نامشــخص اقــدام ب
وضعیــت نموده انــد. اگرچــه مدیریــت دارای بــار مثبــت نیــز 
هســت، امــا نبــود ســامان الزم به منظــور بهبود مســئله ســبب 
ــازمان ها و  ــک از س ــددی در هری ــای متع ــا کمیته ه ــده ت ش
ــد. جریحــه دار  ــا اهــداف نامشــخص تاســیس گردن ــا ب نهاده
کــردن احساســات مــردم توســط صدا و ســیما و اعــالم شــماره 
حســاب، بدیــن معنــی اســت کــه بخشــی از خســارات توســط 
مــردم پرداخــت شــود. ایــن امــر تســکین دهنده نظــام نابرابــر 
اقتصــادی اســت کــه خــود نابرابــری را بازتولیــد نمــوده اســت. 
ــی  ــای طبیع ــار بالی ــه گرفت ــهری ک ــتان ش ــع تهیدس در واق
ــده  ــه وع ــد ک ــلبریتی هایی دوخته ان ــه س ــم ب ــته اند، چش گش
ــته  ــر از شکس ــالل احم ــش ه ــدی پی ــد. چن ــک داده ان کم
ــغ  ــت. مبل ــر داده اس ــی خب ــای مردم ــورد کمک ه ــدن رک ش
اعــالم شــده ۶۵ میلیــارد تومــان بــوده اســت. ایــن مبلــغ بــه 
انــدازه فــروش تنهــا ســه فیلــم در ســینماهای نــوروز امســال 
بــوده اســت. ناکارآمــدی مدیریــت از جهــات متعــددی قابــل 
بررســی اســت؛ نخســت آن کــه بــا وجــود گذشــت چندیــن 
ســال از خســارات زلزلــه، هنــوز تعــداد قابــل توجهــی از افــراد 
ــن ۲0  ــد. هم چنی ــوده و ســامان نیافته ان در کانکــس مســتقر ب
ــمی  ــکونت گاه های غیررس ــور در س ــت کش ــد از جمعی درص

پیچیــده ای در مــورد جامعــه نمایشــی در عصــر اطالعــات الزم 
اســت کــه باعــث شــکاف دولــت و ملــت و بازتولیــد رفتارهــای 

ریاکارانــه و یــا تزریــق یــأس بــه جامعــه نگــردد.
خارج شدن از سیاست ساده چپ گرایانه

 در آخــر عــالوه بــر اینکــه دولــت بایــد سیاســت گذاری دقیــق 
ــزی و  ــا را جهــت برنامه ری ــن تکنولوژی ه ــد و بهتری انجــام ده
کمــک بــه شــهروندان اتخــاذ کنــد در ســطح سیاســت گذاری 
ــتور کار  ــکن در دس ــه مس ــوع بیم ــد موض ــز بای ــی نی اجتماع
ــث  ــه بیمــه ماشــین و شــخص ثال ــه ک ــرد. همان گون ــرار گی ق
فرهنگ ســازی شــده اســت و دولــت مســئول جبــران خســارت 
تصــادف نیســت، در زمینــه مســکن بــا توجــه بــه این که ســیل 
و به خصــوص زلزلــه هــر 10 ســال خســارات زیــادی بــه بــار 
ــه  ــردد. آن چ ــاری گ ــکن اجب ــه مس ــت بیم ــی آورد الزم اس م

ــع آن  ــمی و به تب ــکونت گاه های غیررس ــش س ــی افزای اقدام
ــود.  ــد ب ــر خواه ــای ســاختاری و فق نابرابری ه

بــا توجــه بــه حــوادث اخیــر، ارائــه گزارشــی از ناکارآمدی هــا 
و ایــرادات شــیوه مدیــرت بحــران ضــروری به نظــر می رســد. 
ــه  ــث ارائ ــکا باع ــترده در آمری ــیل گس ــال ۲01۵، س در س
گزارشــی در حــدود ۴00 صفحــه گردیــد. در ایــن گــزارش بــه 
تمامــی نقــاط تاریــک مدیریت بحران اشــاره شــده اســت. وجه 
ــان  ــوده اســت. زم ــا ب ــزارش، ســوء مدیریت ه ــن گ ــب ای غال
اعــالم تخلیــه اماکــن و منــازل، وضعیت ســیل بندهــا، وضعیت 
ــزارش  ــن گ ــرفصل های ای ــن س ــازها و... از مهم تری ساخت و س
بــوده اســت. ایــن گــزارش در ســایت صلیــب ســرخ آمریــکا 
قابــل دســترس اســت. مهم تریــن نکتــه در گــزارش منتشــر 
ــا  ــع ب ــت. در واق ــوده اس ــانی ب ــای کمک رس ــده ، چالش ه ش
ــانی  ــه کمک رس ــان ب ــیاری از داوطلب ــتقبال بس ــه اس ــه ب توج
ــا  ــامان دهی کمک ه ــرخ در س ــب س ــیل زدگان، صلی ــه س ب
تــا حــدودی دچــار چالــش شــده اســت. در ایــن گــزارش بــه 
اهــم چالش هــای بــه وجــود آمــده پرداختــه شــده اســت. ایــن 
چالش هــا بــا هــدف عــدم تکــرار در حــوادث بعــدی بــه نقد و 
بررســی گرفتــه شــده اســت. رویکرد غالــب در ارائــه ۲ گزارش 
ــا حــل  ــری سیاســت های متناســب ب منتشــر شــده، به کارگی
مســئله بــوده اســت. ایــراد اساســی در حــوادث کشــورهای در 
حــال توســعه بــه ماننــد ایــران، عــدم تهیــه چنیــن گزارش های 
جامــع بــا هــدف بــه کارگیــری راهکارهــا بــوده اســت. پــس از 
ارائــه ایــن گــزارش، بســیاری از ســیل بندها در آمریــکا مــورد 
اصــالح قــرار گرفتــه اســت. هم چنیــن نحــوه اطالع رســانی در 
خصــوص تخلیــه منــازل مــورد بازبینــی قــرار گرفتــه اســت. 
مســئولینی کــه در اعــالم تخلیــه، مــردد بــوده و با چندســاعت 
تاخیــر خبــر را اعــالم کرده انــد مــورد توبیــخ و جریمــه قــرار 
ــئولین در  ــخ گویی در مس ــدم پاس ــازی ع ــد. نهادینه س گرفته ان
کشــور ایــران، همــواره یکــی از آســیب های مدیریــت بحــران 
بــوده اســت. مرخصــی یــک اســتاندار در بحرانی تریــن زمــان، 
توهیــن اســتاندار دیگــر بــه مــردم در حالــی کــه زندگــی خــود 

ــژه ــگاه ویـــــ ن

ادامه از صفحه 1



تشکیل کارگروه های تخصصی بررسی سیالب های اخیر

دکتــر محمــود نیلــی احمدآبــادی در نشســت خبــری کــه در راســتای حکــم ریاســت جمهــوری مبنــی بــر تشــکیل هیــأت ویــژه بررســی 
ســیالب های اخیــر کشــور از ســوی رئیــس دانشــگاه تهــران در ســاختمان مرکــزی ایــن دانشــگاه برگــزار شــد، گزارشــی از اقدامــات اولیــه 
صــورت گرفتــه ایــن هیــأت ارائــه داد و گفــت: بالیــا و حــوادث طبیعــی امــری اجتناب ناپذیــر اســت و مــا در کشــور شــاهد تعــدد ایــن 
حــوادث هســتیم. امــا نکتــه ای کــه الزم اســت و بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد، داشــتن آمادگی هــای الزم بــرای مقابلــه بــا ایــن حــوادث 
و کنتــرل صدمــات ناشــی از آن اســت. متأســفانه کشــور مــا از اســفندماه ســال گذشــته درگیــر ســیل در ســطح گســترده شــد و پیــرو ایــن 
حادثــه نیــز رئیس جمهــور هیأتــی را منصــوب کردنــد تــا دالیــل ایــن اتفــاق را مــورد بررســی علمــی کارشناســان و متخصصــان قــرار دهنــد.
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کاوه مدنی: طبیعت حق خود را  از  ما خواهد گرفت

ــت  ــد مدیری ــا همانن ــور م ــت در کش ــط زیس ــت محی مدیری
بخش هــای دیگــر، یــک مدیریــت واکنشــی اســت در حالی کــه 
بایســتی یــک مدیریــت پیش گیرانــه در کشــور حاکــم باشــد. 
ــش  ــع پی ــر، در واق ــه و آینده نگ ــت پیش گیران ــک مدیری در ی
ــردد و  ــاذ می گ ــی اتخ ــرای آن تصمیم ــاق، ب ــک اتف ــوع ی از وق
ــت واکنشــی  ــک مدیری ــا در ی چــاره ای اندیشــیده می شــود. ام
هنگامــی کــه مشــکلی رخ داد، بــرای مقابلــه بــا آن اقدامــی انجام 
ــک  ــتی ی ــم. بایس ــر کرده ای ــالق گی ــن بات ــا در ای ــود. م می ش
مســئله بــه بحــران وســیع بدل شــود تا بــه وســعت آن بحــران، 
اقدامــی صــورت گیــرد و تصمیمــی اتخــاذ شــود. علــت دســت 
ــگاه  ــزی و ن ــود برنامه ری ــه نب ــز ب ــالق نی ــن بات ــا زدن در ای  و پ
بلند مــدت و پــاره ای  از مســائل دیگــر بازمی گــردد کــه تمامــی 
آن هــا بــه مکتــب فکــری و نحــوه درک مــا از محیــط زیســت و 
توســعه پایــدار بازمی گــردد. متاســفانه ایــن مســئله تنهــا محدود 
ــن  ــیاری در ای ــوارد بس ــود و در م ــت نمی ش ــط زیس ــه محی ب
ــران،  ــم. روزگاری بح ــت وپا می زنی ــم و دس ــرار داری ــکل ق مش
نــرخ ارز اســت و فــردا بــه مشــکل دیگــری دچــار می شــویم و 
بــا درگیــر شــدن بــه آن مشــکل، مشــکالت پیشــین را فراموش 

می کنیــم. 
ــاله در  ــالی سی س ــون خشک س ــی هم چ ــرح مباحث ــا ط آی
ــت؟  ــح اس ــر صحی ــای اخی ــا بارش ه ــان آن ب ــران و پای ای
ــی ادوار خشک ســالی و ترســالی  ــا اساســاً امــکان پیش بین آی

بلندمــدت ممکــن اســت؟
ــالی  ــی خشک س ــر پیش بین ــخنانی دال ب ــرح س ــفانه ط متاس
ــه آن توســط  ــن زدن ب ــران توســط ناســا و دام سی ســاله در ای
ــند و  ــت. س ــده اس ــادی ش ــده زی ــی ع ــث گمراه ــانه باع رس
مدرکــی دال بــر ایــن ادعــای خنــده دار وجــود نــدارد و مــا بــه 
راحتــی نمی توانیــم ایــن گــزاره را بپذیریــم و آن را اشــاعه دهیــم. 
مــا حتــی نمی توانیــم اوضــاع را در ســال آینــده پیش بینــی کنیــم 
و اکنــون بگوییــم کــه ســال آتــی، یــک ســال خشــک یــا یــک 
ســال تــر خواهــد بــود. یکــی از اقداماتــی کــه می تــوان انجــام داد 
این اســت کــه بــرای دوره هــای بلندمــدت در خصوص ترســالی 
ــا  ــی ب ــود. پیش نمای ــام  ش ــی« انج ــالی »پیش نمای ــا خشک س ی
ــم  ــیار مه ــز بس ــا نی ــاوت آن ه ــت؛ تف ــاوت اس ــی متف پیش بین
اســت و بســیاری ایــن تفــاوت دو مفهــوم را در نظــر نمی گیرنــد. 
ــت  ــرطی تح ــی ش ــی پیش بین ــت نوع ــی در حقیق پیش نمای
یک ســری ســناریوها اســت کــه رخ دادن برخــی از اتفاقــات را 
محتمــل می کنــد. تحــت بســیاری از ســناریوهایی کــه مرتبــط 
ــده  ــی ش ــتند، پیش نمای ــه ای هس ــای گلخان ــار گازه ــا انتش ب
ــه ســوی خشــکی بیشــتر مــی رود  ــه ب کــه وضعیــت خاورمیان
ــش  ــط کاه ــور متوس ــه ط ــا ب ــزان بارندگی ه ــکان دارد می و ام
پیــدا کنــد. امــا ایــن بدیــن معنــی نیســت کــه چــون خاورمیانــه 
خشــک تر می شــود، ســال های تــر دیگــر وجــود نداشــته باشــد 
و اتفاقاتــی نظیــر ســیل رخ ندهــد. بلکــه حتــی انتظار مــی رود که 
رخدادهــای جــدی در آینــده نیــز شــدیدتر شــوند امــا ایــن  یک 
ــه یــک پیش بینــی. از ســوی دیگــر مــا  ــی اســت و ن پیش نمای
خشک ســالی سی ســاله نداشــته ایم کــه اکنــون بخواهیــم پایــان 

آن را جشــن بگیریــم.

علیرضا میردیده 
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ــی  ــه برخ ــاهد ارائ ــر، ش ــیل اخی ــروز س ــا ب ــه: ب پیش مصاحب
ــه  ــم. باتوج ــانه بودی ــی و رس ــبکه های اجتماع ــات در ش نظری
ــر، بســیاری از اســتان های کشــور  ــوع ســیل اخی ــه اینکــه وق ب
ــی،  ــا کاوه مدن ــی ب ــدیم گفت گوی ــر آن ش ــرد، ب ــر ک را درگی
ــته  ــگاه داش ــتاد دانش ــت و اس ــط زیس ــناس آب، محی کارش
باشــیم. مشــروح ایــن مصاحبــه کــه بــه موضوعــات ترســالی و 
خشک ســالی، پدیــده ورشکســتگی آب، مزایــای ســیل اخیــر و 
ــت. ــده اس ــه آم ــه در ادام ــا پرداخت ــوء مدیریت ه ــی س بررس
ــارس،  ــتان، ف ــتان  های گلس ــر در اس ــیل های اخی ــه  س ریش
لرســتان و خوزســتان چیســت؟ آیــا می تــوان بــرای اتفاقــات 

مذکــور یــک علــت اصلــی یافــت؟
ســیل یــک پدیــده پیچیــده  اســت و بــه راحتــی نمی تــوان یــک 
ــیالب،  ــر س ــروز ه ــرد. در ب ــایی ک ــرای آن شناس ــل را ب عام
مجموعــه ای از عوامــل دخیــل هســتند کــه  مهم تریــن آن حجم 
بــاالی آب اســت. امــا مــوارد متعــددی در تولیــد یــک ســیل 
و از همــه مهم تــر در مخــرب بــودن آن اثرگــذار هســتند کــه 
بایســتی آن هــا را در نظــر گرفت. تــالش برای شناســایی، معرفی 
و محکــوم کــردن یــک عامــل بــه عنــوان عامــل اصلــی چنــدان 
مناســب نیســت. بنابرایــن می تــوان گفــت پرســش مذکــور -که 
از ســوی جامعــه نیــز بــا صــدای بلنــد مطــرح می گــردد- شــاید 
پرســش صحیحــی نباشــد و معرفــی تنهــا یــک عامــل اصلــی، 
ایــده مناســبی نیســت و ســبب می شــود کــه ســایر عوامــل کــه 
در مخــرب بــودن ســیالب موثــر بوده انــد، بــه محــاق رفتــه و 

فرامــوش شــوند.
تاثیــر تغییــر اقلیــم و گرمایــش جهانــی در بارندگی هــا و بــه 
تبــع آن ســیالب اخیــر کشــورمان چگونــه اســت؟ آیــا تمامی 
حــوادث اخیــر و خســارات ناشــی از آن بــه ســبب تغییــرات 

اقلیــم اســت؟ 
نبایســتی همــه مشــکالت محیــط زیســت کشــور را ناشــی از 
مســئله تغییــر اقلیــم و گرمایــش جهانــی بدانیــم، ضمــن ایــن 
کــه  بایــد ایــن مســئله را جــدی گرفــت. متاســفانه در پــاره ای از 
مــوارد در کشــور مــا، از تغییــر اقلیــم جهــت فــرار رو بــه جلــو 
و توجیــه ندانم کاری هــا و خطاهــای انســانی اســتفاده می گــردد 
در حالی کــه اگــر تغییــر اقلیــم در کشــور جــدی گرفتــه شــود، 
ــی  ــده اقدامات ــن پدی ــا ای ــارزه ب ــازگاری و مب ــرای س بایســتی ب
ــن  صــورت گیــرد کــه متاســفانه تاکنــون اقــدام شــایانی در ای
ــد  ــن مســئله نشــان می ده ــه اســت. ای ــتا صــورت نگرفت راس
تغییــر اقلیــم در ســطح عالــی تصمیم گیری کشــور جــدی گرفته 

نشــده اســت.
از ســوی دیگــر، کســی نمی توانــد بــه راحتــی و بــه ســرعت در 
ــد ســیالب های  ــم در تولی ــر اقلی ــزان نقــش تغیی خصــوص می
اخیــر اظهــار نظــر کنــد. از ســویی نمی تــوان اثــر تغییــر اقلیــم 
ــا  ــده انگاشــت. آن چــه کــه می دانیــم ایــن اســت کــه ب را نادی
تغییــرات آب وهوایــی شــدت و دوره بازگشــت یــا تکرارپذیــری 
پدیده هــای حــدی نظیــر ســیل افزایــش می یابــد. ایــن موضــوع 
ــار  ــوان در کن ــت می ت ــت. در حقیق ــت اس ــز اهمی ــیار حائ بس
خشک ســالی های شــدیدتر، ســیالب های شــدیدتر را نیــز 
مشــاهده کــرد. امــا ایــن ادعــا کــه تغییــر اقلیــم عامــل اصلــی 
حــوادث مذکــور اســت، در حــال حاضــر فاقد ســند علمی اســت 
ــچ  ــدون هی ــی ب ــر علم ــری را از نظ ــن نتیجه گی ــوان ای و نمی ت
مطالعــه ای مــورد تائیــد قــرار داد؛ امــا متاســفانه ایــن گــزاره بــا 
اطمینــان بســیار زیادی از ســوی مســئوالن و رســانه های کشــور 

مطــرح شــده اســت.
آیــا امــکان جلوگیــری از تلفــات ســیالب اخیــر ممکــن بــوده 
ــی  ــی و جان ــزان از خســارات مال ــا چــه می ــاً ت اســت؟ اساس

ســیالب اخیــر نتیجــه مدیریــت ناصحیــح بــوده اســت؟
شــکی نیســت که شــدت بارندگــی، میــزان بارندگی و مســاحت 
ــابه  ــا مش ــت ام ــوده اس ــاد ب ــیار زی ــیالب بس ــر در س درگی
تمامــی فجایــع طبیعــی دیگــر، در ایــن مــورد نیــز می توانســتیم 
ــا  ــوع ســیل و ب ــش از وق ــر پی ــزی بهت ــا عملکــرد و برنامه ری ب
ــزان خســارت ها  ــوع ســیل از می عملکــرد مناســب پــس از وق
بکاهیــم. مدیریت نامناســب تاثیر بســیاری در افزایش خســارات 
ــه ســیالب  ــرد ک ــوش ک رخ داده داشــته اســت. نبایســتی فرام
همــواره وجــود داشــته اســت و ایــن انســان ها هســتند کــه بــا 
ورود بــه محیــط طبیعــی ســبب افزایــش خســارات ســیل بــه 
ــا  ــازگاری ب ــد س ــر می توان ــای بهت ــوند. تصمیم ه ــود می ش خ
ــرای محیط هــای انســانی  ســیل را افزایــش و خســارات آن را ب

ــژه ــگاه ویـــــ ن

کـــه حـــق [ در واقـــع تنهـــا تالب هایـــی احیـــا شـــده اند 
گرفته انـــد و در واقـــع بـــه دلیـــل  خـــود را بـــه زور از مـــا 
مـــا در حفـــظ آب پشـــت ســـدهای  توانایـــی  عـــدم 
باالدســـتی، آب بـــه آن هـــا رســـیده اســـت. طبیعـــت 
اســـت. گرفتـــه  مـــا  از  را  خویـــش  ســـهم  خـــود 

]
کاهــش دهــد.

از نظــر شــما تاثیــر ســدها و به طــور خــاص ســدهای گتوند و 
کرخــه را در کنتــرل ســیالب اخیــر چگونه ارزیابــی می کنید؟

ســد ها در افزایــش قــدرت تله انــدازی آب، ایجــاد امــکان 
ذخیــره آب، کاهــش ســرعت و حجم ســیالب همــواره می توانند 
مفیــد باشــند. بــه شــرط بهره بــرداری درســت، ســد می توانــد 
در هنــگام ســیالب موثــر باشــد؛ یعنــی ســدی ماننــد گتونــد بــا 
تمــام خســارات محیــط زیســتی نیــز توانســته در لحظاتــی کــه 
حجــم باالیــی آب وارد سیســتم شــده اســت، نقشــی پررنــگ در 
ــا این کــه نقــش ســد  ــد. ام ــازی کن ــان آب ب تنظیم گــری جری
را تنهــا در ایــن مقطــع زمانــی بررســی کنیــم، دوبــاره نشــان از 
آن دارد کــه مســئله را ســاده تلقــی کــرده و پیچیدگی هــای آن 

ــم.  را درک نکردی
در وهلــه نخســت بایــد دقــت کنیم کــه مســئله بهره  بــرداری از 
ســد جــدا از مســئله حجــم ســد اســت. عامــه مــردم بــاور دارند 
کــه هــر چقــدر یــک ســد بزرگ تــر باشــد، فضــای بیشــتری 
ــرای مهــار ســیل دارد. ممکــن اســت کــه چنیــن باشــد امــا  ب
ایــن الگــوی بهره بــرداری اســت کــه تعیین کننــده حجــم خالــی 
ــع امســال مشــاهده  ــه در وقای ــا این ک ــترس اســت. کم در دس
ــار  ــرای مه ــی ب ــد فضــای کاف ــه برخــی ســدها فاق ــم ک کردی
ســیالب بودنــد و نتوانســتند کمــک شــایانی بــه کنترل ســیالب 
کننــد. ایــن مســئله بدیــن ســبب نیســت کــه ایــن ســدها از 
طراحــی مناســب برخــوردار نبودنــد یــا مهــار ســیالب جزئــی 

از اهدافشــان نبــوده اســت. 
بلکــه بــه ســبب مــرور زمــان، 
ــا  ــرداری از آن ه ــوه بهره ب نح
تغییــر کــرده اســت. از ســویی، 
ــا  ــن پیش بینی ه ــدی نگرفت ج
ــرای نگــه داری آب  و تــالش ب
بــرای ماه هــای آتــی- بــه 
خشک ســالی های  ســبب 
طمــع  گونــه ای  گذشــته- 
آب انــدوزی ایجــاد کــرده و 

ســبب شــده اســت برخــی ســدها عملکــرد قابــل قبولی نداشــته 
باشــند. 

موضــوع دیگــر آن اســت کــه وقتــی ســدی ســاخته می شــود، 
ســبب تغییــر کاربــری اراضــی پایین دســت می گــردد. در حــال 
ــاق رخ داده و در اراضــی پایین دســت ســدهای  ــن اتف حاضــر ای
مــا نحــوه کشــاورزی و نحــوه اســتفاده از اراضــی و الگوی اســتقرار 
جمعیــت تغییــر کــرده اســت. تجــاوز به بســتر رودخانه ها شــایع 
ــر کــرده اســت.  ــه تبــع آن تغیی ــز ب ــی نی شــده و نیازهــای آب
بنابرایــن وقتــی از عملکــرد ســدها صحبــت می شــود، نمی تــوان 
تنهــا بــه یــک مقطــع زمانــی محــدود اشــاره کــرد. حتــی شــاید 
بتــوان گفــت اگــر برخــی از این ســدها نبودنــد، پایین دســت این 
ســدها پذیــرای جمعیــت کم تــری بــود و ایــن مســئله ســبب 
کاهــش خســارات می شــد. امــا بــا ایــن وضعیــت پایین دســت، 

نبــودن برخــی از ســدها فاجعــه ای تاریخــی می آفرینــد.
ــه  ــص حقاب ــورت تخصی ــرد در ص ــا ک ــوان ادع ــا می ت آی

هورالعظیــم، احتمــال کنتــرل ســیل خوزســتان افزایــش 
می یافــت؟ 

راهــی کــردن آب بــه ســمت هورالعظیــم می توانســت از 
فشــار بــر اراضــی پایین دســت بکاهــد امــا چنیــن نیســت کــه 
بــه راحتــی بتــوان بــا ایــن اقــدام، ســیالب را بــه طــور کامــل 
در خوزســتان کنتــرل کــرد و تمامــی مشــکالت را حــل کــرد. 
امــا بــا خالــی کــردن زودتــر مخــازن، صبــر نکــردن تــا لحظــه 
آخــر، مدیریــت بهتــر پایین دســت، تجــاوز نکــردن بــه حریــم 
ــیالب  ــتیم س ــت می توانس ــن دس ــائلی از ای ــا و مس رودخانه ه

اســتان خوزســتان را بهتــر مدیریــت کنیــم. 
ــط  ــر محی ــا را ب ــه  تکنوکرات ه ــازه ای و غلب ــر س ــر تفک تاثی
زیســت ایــران چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟ چــرا سدســازی، 
ــواری  ــا، کوه خ ــم رودخانه ه ــه حری ــاوز ب ــازی، تج جاده س
و... بــه امــری مرســوم در میــان مدیــران دولتــی بــدل شــده 

ــت؟ اس
نبایــد همــه مســائل را بدبینانــه بیــان کــرد و به طور مثــال گفت 
کــه تنهــا گروهــی از مهندســان و مدیــران ایــن قبیل اقدامــات را 
انجــام می دهنــد. اتفاقاتــی کــه در حــال وقــوع هســتند، برآمــده 
از درک مــا از محیــط زیســت بــه عنــوان یــک جامعــه اســت. 
مــا در خصــوص محیــط زیســت و نحــوه تعامــل بــا آن آموزش 
ندیده ایــم و اهمیــت محیــط زیســت بــرای مــا چنــدان تبییــن 
نشــده اســت؛ خــواه یــک مهنــدس باشــیم یــا یــک وکیــل، یک 
حســابدار و یــا یــک مدیــر. اهمیــت محیــط زیســت بــرای مــا 
نبــوده  مشــخص  چنــدان 
کــه  می کردیــم  تصــور  و 
اقدامــات مــا در راســتای منافع 
ملــی اســت کــه بــرای منطقــه 
ــود  ــه وج ــی ب ــای مثبت پیامده
خواهــد آورد، توســعه بــه همراه 
ــتغال را  ــت و اش ــد داش خواه
بهبــود خواهــد بخشــید. در 
ــاد  ــات، فس ــل اقدام ــن قبی ای
نیــز وجــود  قانون شــکنی  و 
داشــته که بســیار دردنــاک اســت. آن چه کــه در حــال رخ دادن 
اســت، ریشــه در تفکــر ســازه ای دارد کــه بشــر در یــک مرحلــه 
از توســعه دچــار خطــای محاســباتی می گــردد و تصــور می کنــد 
ــر طبیعــت  ــد ب ــه می توان ــا ساخت وســاز و صــرف هزین کــه ب
حاکــم باشــد و طبیعــت را بــه خدمــت خــود درآورد. امــا آن چه 
ــت  ــج می شــود و ثاب ــر منت ــن تفک ــای ای هویداســت، از پیامده
می کنــد کــه بشــر توانایــی ایجــاد ســلطه بــر طبیعــت را نــدارد. 
ــر  ــی نظی ــروز و ظهــور چالش های ــا ب ــد کــه ب برخــی معتقدن
ــی  ــی، آلودگ ــت، کم آب ــی، فرونشس ــا، جنگل تراش ریزگرده
ــی  ــر، نوع ــیالب اخی ــوص س ــه خص ــهرها و ب ــوای کالن ش ه
سیاســت روزگــذر بــه جــای سیاســت آینده نگــر بــر 
مدیــران فعلــی کشــور حاکــم اســت. آیــا ایــن نظــر را صحیح 
ــه نظــر شــما  ــودن پاســخ، ب می دانیــد؟ در صــورت مثبــت ب
چــرا تفکــر روزگــذری بــر تفکــر آینده نگــری در میــان حلقه 

ــران حاکــم شــده اســت؟  ــی ای مدیریت



احداث سد در نقاط مختلف کشور باید بر اساس موقعیت اقلیمی آن مورد توجه قرار بگیرد

بهــرام نوایی فــر در گفت وگــو بــا ایســنا بــا اشــاره بــه نقــش عوامــل مؤثــر بــر کنتــرل ســیالب هماننــد ســد، اظهــار کــرد: احــداث ســد 
در نقــاط مختلــف کشــور بایــد بــر اســاس موقعیــت اقلیمــی آن مــورد توجــه قــرار بگیــرد. وی بــا بیــان اینکــه در خوزســتان احــداث ســد 
دز بــر روی رودخانــه کارون در کنتــرل ســیالب بســیار مؤثــر بــود، تصریــح کــرد: بــه عنــوان مثــال احــداث ســد گتونــد بــه دلیــل عــدم 
جانمایــی مناســب نقــش چندانــی در کنتــرل ســیالب نداشــته اســت، هم چنیــن بخــش وســیعی از ایــن ســد نمکــی اســت و زمانــی کــه بــا 

آب مخلــوط شــود، بــه دلیــل شــوری بــرای کشــاورزی مضــر خواهــد بــود. 
ــع آبــی در کشــور کم آبــی چــون ایــران، اظهــار کــرد: آب بســیاری از دریاچه هــا هماننــد  ــزوم مدیریــت مناب ــر ل ــا تاکیــد ب نوایی فــر ب
ارومیــه و برخــی تاالب هــا خشــک شــده کــه قطعــاً بــه احــداث ســد بازمی گــردد امــا بخشــی نیــز متأثــر از تغییــر اقلیــم و گــرم شــدن 

زمیــن اســت. 
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ــرد. ــی ک ــتی از آن چشم پوش نبایس
چــرا تــا بــه حــال نتوانســتیم از فرصت هــای محیــط زیســتی 
بــه درســتی در مســیر ارتقــای کیفیــت زندگــی و رفــاه مــردم 

ــتفاده کنیم؟ اس
نــگاه مــا بــه بخــش محیــط زیســت، نــگاه درســتی نبوده اســت. 
ــاد کالن و  ــگاه آن در اقتص ــت و جای ــط زیس ــت محی ــا اهمی م
مســائل اجتماعــی را درک نکرده ایــم. بنابرایــن بــه بخــش محیط 
زیســت در مراحــل توســعه بیشــتر بــه عنوان یــک دردســر نگاه 
کرده ایــم تــا بــه عنــوان بخشــی از سیســتم و یــک فرصــت. از 
ــغل  ــد و ش ــاد درآم ــرای ایج ــت ب ــط زیس ــیل های محی پتانس
چشــم  پوشــیدیم و ایــن مســئله ســبب شــد کــه اتفاقــات فعلــی 

بــرای کشــور رخ بدهــد. 
بــه نظــر شــما نخبــگان ایــن حــوزه چگونــه می تواننــد نقــش 
میانجــی میــان دولــت و ملــت را ایفــا کننــد و عامــه مــردم را 
ــا محیــط زیســت و چالش هــای آن آگاه  از مســائل مرتبــط ب

ســازند؟ 
ــا افزایــش آگاهــی و  ــد ب متخصصــان محیــط زیســت می توانن
اظهــار نظرهــای غیراحساســی و متکــی بــه دانش، نقــش موثری 
را ایفــا کننــد. متاســفانه با گذشــت مــدت زمانــی از ســیل، هنوز 
ــم؛  ــار نداری ــده در اختی ــن پدی ــز عــددی ســاده از ای ــک آنالی ی
ــائلی  ــا و مس ــدها، دوره بازگشــت بارش ه ــی س ورودی و خروج
از ایــن قبیــل را در اختیــار نداریــم و ایــن در حالــی اســت کــه 
محاســبه ایــن داده هــا بســیار ســاده هســتند. ایــن قبیــل کارهــا 
بایســتی انجــام شــود. متخصصــان محیــط زیســت وظیفــه دارند 
ــتفاده از  ــی اس ــا، چگونگ ــت تاالب ه ــادآوری اهمی ــه ی ــه ب ک
ــازی  ــت، خطــرات سدس ــرای طبیع ــای آن ب ســیالب ها و مزای
ــه  ــا ب ــد. م ــا آن بپردازن ــط ب ــائل مرتب ــت مس ــتر و رعای بیش
افزایــش آگاهــی نســبت بــه مســائل محیــط زیســتی نیازمندیم. 
از طــرف دیگــر، انجــام کار کارشناســی در زمینــه محیط زیســت 
نیــز ضــرورت دارد و متاســفانه در ایــن دو زمینه با خــالء روبه رو 
هســتیم. در دورانــی کــه در ســازمان محیط زیســت مشــغول به 
کار بــودم، ایــن مســائل را کامال احســاس کردم. چنــدان عالقه ای 
بــه مســتند صحبــت کــردن نداریــم و ایــن مســئله مانعــی برای 

رســیدن بــه یــک اقــدام موثــر اســت.
عــالوه بــر ایــن نبایســتی از آمــوزش مــردم غافل شــد. شــماری 
از کارشناســان و مدیــران هم نســبت به بســیاری از مســائل پایه   
آگاهــی ندارنــد. محیط زیســت شــامل مباحث وســیعی اســت و 
هــر فــرد نمی توانــد از تمامــی حوزه هــای آن مطلــع باشــد. افــراد 
بایــد یک دیگــر را در راســتای آگاهــی نســبت بــه طبیعــت یاری 
ــه اشــتراک گذاری داده و اطالعــات، مســیر حــل  ــا ب ــد و ب کنن

مشــکالت را هموارتر ســازند.
ــوع و خســارات  ــی در وق ــا چــه میزان اساســاً هــر شــهروند ت

ــت؟ ــوده اس ــل ب ــر، دخی ــیالب های اخی س
ــا  ــته اند ام ــش داش ــر نق ــیل اخی ــای س ــان ها در پیامده انس
نمی تــوان شــهروندان را به ســبب رخ دادن ســیل اخیر ســرزنش 
ــط زیســت در  ــی آب و محی ــع مجموعــه حکم ران ــرد. در واق ک
حــوادث و پیامدهایــی کــه اخیــراً رخ داده اســت، مقصر هســتند.

آیــا از منظــر علمــی، بارورســازی ابرهــا تاثیــری در افزایــش 
ــدن  ــا طــرح مســائلی چــون دزدی ــا دارد؟ آی ــزان بارش ه می
ابرهــا و بارورســازی ابرهــا توســط نهادهایــی خــاص و غیــره، 

خاســتگاهی علمــی دارنــد؟
علــم امــروز مــا دزدیــدن ابرهــا را تائیــد نمی کنــد و این مســئله 
بیشــتر یــک داســتان تخیلــی بــه نظــر می رســد یــا شــاید علــم 
ــاروری  ــورد ب ــا در م ــت. ام ــز اس ــا از درک آن عاج ــواد م و س
ابرهــا بایــد گفــت کــه اولیــن واکنشــی کــه می تــوان بــه ایــن 
مســئله نشــان داد ابــن اســت که چــرا کشــورهای پیشــرفته که 
دچــار خشک ســالی شــدید شــده و از وقــوع خشک ســالی بســیار 
آســیب می بیننــد، از ایــن فنــاوری بــرای تولیــد این حجــم از آب 
ســود نمی جوینــد؟ در ســال های گذشــته داســتان های بســیاری 
ــان،  ــالی آلم ــا خشک س ــا و ی ــالی کالیفرنی ــون خشک س پیرام
اســترالیا و آفریقــای جنوبــی شــنیده ایم. بســیاری از کشــورهای 
پیشــرفته دچــار خشک ســالی شــدید شــده اند و اگر بارورســازی 
ابرهــا تــا ایــن میــزان موثــر بــود، ایــن کشــورها از ایــن اقــدام به 
ــران از منظــر  طــور حتــم ســود می جســتند. ایــن ادعــا کــه ای
تکنولــوژی بــر کشــورهای پیشــرفته برتــری دارد، چنــدان ادعای 
قابــل قبولــی نیســت، هــر چنــد کــه بــه عنــوان یــک ایرانــی 
خواهــان پیــش گام بــودن نســبت بــه کشــورهای پیشــرفته ام اما 

بایســتی واقــع گــرا بــود. 
امــا جامعــه علمــی درمــورد بارورســازی ابرهــا بــه ایــن یقیــن 
نرســیده اســت کــه آیا ایــن مســئله در افزایــش میــزان بارندگی 
یــا بی تاثیــر بــودن آن موثــر بــوده اســت یــا خیــر. آ ن چــه کــه 
ــا  ــازی ابره ــه بارورس ــت ک ــن اس ــد ای ــی می گوی ــه علم جامع
شــاید  بتوانــد ۵ تــا 10 درصــد میــزان بارندگــی را افزایــش دهد 
کــه همیــن میــزان نیز وابســته بــه شــرایط محیطی ماننــد میزان 
رطوبــت اســت و همیــن اعــداد نیــز بســیار محــل بحث اســت. 
ــر را  ــا ســیالب اخی ــم بارورســازی ابره ــه بگویی ــن این ک بنابرای

ایجــاد کــرده از منظــر علمــی مــردود اســت. 
آیــا ایــران »ورشکســته آبــی« اســت؟  بارش هــای اخیــر تــا 

چــه حــد می توانــد ایــن مســئله را برطــرف کنــد؟ 
بلــه، ایــران دچــار ورشکســتگی آبی اســت. ایــن مفهوم بــه زبانی 
ســاده بدیــن معنــی اســت کــه میــزان مصرف بــه مراتــب باالتر 
از موجــودی آب اســت. موجــودی آب بــه صــورت تمثیلــی بــه 
معنــای حســاب جــاری، بــه معنــای آب های ســطحی بــه عالوه 
حســاب پس انــداز، بــه معنــای آب هــای زیرزمینی اســت. ما این 
حســاب های جــاری را اســتفاده و بــه حســاب پس انــداز کــه از 

نیاکانمــان بــه مــا رســیده اســت هــم  دســت دراز کرده ایــم. 
ــت  ــا از وضعی ــر، حســاب جــاری م ــای اخی ــا بارش ه ــون ب اکن
مطلوبــی برخــوردار اســت امــا زمانــی می تــوان ادعــای خــروج 
از وضعیــت ورشکســتگی آبــی را مطــرح کــرد که هــم وضعیت 
ــم  ــردد و ه ــاز گ ــت پیشــین ب ــه وضعی ــی ب ــای زیرزمین آب ه
وضعیــت تاالب هــای کشــور بــه ثبــات برســند. اکنــون اوضــاع 
برخــی از تالب هــای کشــور هم چــون گاوخونــی چنــدان جالــب 
نیســت و تاالب هــای دیگــر کشــور در وضعیــت نیمه جــان قــرار 
دارنــد. اوضــاع آنــان نســبت به ســال گذشــته بهتر شــده اســت 
امــا هم چنــان تــا احیــا فاصلــه دارنــد. اگــر بــه وضعیــت برخــی 
از تاالب هــا ماننــد دریاچــه ارومیــه -کــه در تبلیغات هــا بیــان 
می شــود احیــا شــده اســت- توجــه کنیــم متوجــه می شــویم که 
بــه اوضــاع 8 ســال پیــش خــود بازگشــته اســت. مســئله اصلــی 
ــای  ــا تاالب ه ــرای احی ــی ب ــک فرصــت طالی ــه ی آن اســت ک
کشــور پیــش آمــده کــه اگــر تصمیــم جــدی بــرای احیــا آنــان 
اتخــاذ کنیــم، می توانیــم آن هــا را بــه ثبــات نســبی برســانیم. امــا 
از ایــن مســئله هــراس دارم کــه بــا تصــور ایجــاد شــده مبنــی 
ــتا  ــن راس ــر تالشــی در ای ــای کشــور، دیگ ــای تاالب ه ــر احی ب
صــورت نگیــرد. بحــث احیــای آب هــای زیرزمینــی نیــز زمان بر 
ــم  ــد می کن ــز تاکی ــته نی ــال های گذش ــد س ــود. مانن ــد ب خواه
ــه جــدی میــزان مصــرف  ــه فاصل ــی ب بحــث ورشکســتگی آب
ــزان  ــا موجــودی بازمی گــردد و بایســتی توجــه کــرد کــه می ب
مصــرف فعلــی مــا از میزان موجودی آب کشــور بیشــتر اســت. 
ــه  ممکــن اســت کــه میــزان آب در حســاب جــاری کشــور ب
طــور موقــت افزایــش پیــدا کــرده باشــد امــا بایــد در بلندمدت 

تعــادل میــان مصــرف و موجــود ایجــاد کــرد.
کشــور مــا نســبت بــه بســیاری از کشــورهای منطقــه از نظــر 
ــت  ــوردار اس ــری برخ ــت بهت ــودی آب، از وضعی ــزان موج می
ــال های  ــی س ــرف در ط ــه   مص ــل اضاف ــه دلی ــان ب ــا هم چن ام
ــه  ــن آن ک ــت. ضم ــده اس ــه ش ــا این گون ــاع م ــته، اوض گذش
نبایــد فرامــوش کــرد کــه ورشکســتگی آبــی پیامــی دیگــر دارد 
و آن ایــن اســت کــه برخــی از اکوسیســتم های مــا در یــک بــازه 
کوتاه مــدت امــکان احیــا ندارنــد. نمی تــوان در طــی چنــد ســال، 
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ــژه ــگاه ویـــــ ن

گاهـــی نســـبت بـــه مســـائل محیـــط زیســـتی [ مـــا بـــه افزایـــش آ
زمینـــه  در  کارشناســـی  کار  انجـــام  دیگـــر،  طـــرف  از  نیازمندیـــم. 
محیـــط زیســـت نیـــز ضـــرورت دارد و متاســـفانه در ایـــن دو زمینـــه 
کـــه در ســـازمان محیـــط  بـــا خـــالء روبـــه رو هســـتیم. در دورانـــی 
کامـــال احســـاس  کار بـــودم، ایـــن مســـائل را  زیســـت مشـــغول بـــه 
ــم و  ــردن نداریـ کـ ــتند صحبـــت  ــه مسـ ــه ای بـ ــدان عالقـ ــردم. چنـ کـ
ایـــن مســـئله مانعـــی بـــرای رســـیدن بـــه یـــک اقـــدام موثـــر اســـت.

]

ســطح آب هــای زیرزمینــی را بــه یــک وضعیــت باثبات رســاند. 
بــه دلیــل نحــوه مدیریــت آب و دســت اندازی هایی کــه وجــود 
داشــته، بــا وجــود بــارش کافــی، تاالب هــای فاصلــه بســیاری تــا 
احیــا دارنــد. در واقــع تنهــا تالب هایــی احیــا شــده اند کــه حــق 
ــدم  ــل ع ــه دلی ــع ب ــد و در واق ــا گرفته ان ــه زور از م ــود را ب خ
ــه  توانایــی مــا در حفــظ آب پشــت ســدهای باالدســتی، آب ب
ــا  ــش را از م ــا رســیده اســت. طبیعــت خــود ســهم خوی آن ه

گرفتــه اســت.
ــد  ــی بای ــه اقدامات ــی چ ــکالت کم آب ــا مش ــه ب ــرای مقابل ب
صــورت گیــرد؟ بــه طــور مثــال، کشــوری ماننــد اســرائیل در 
ــا ایــران قــرار دارد امــا تنش هــای  شــرایط اقلیمــی مشــابه ب
کم تــری در زمینــه آب دارد. اســرائیل چــه اقداماتــی انجــام 
داده و تــا چــه حــد قابــل الگوبــرداری توســط ایــران اســت؟

کم آبــی شــاید واژه مناســبی نباشــد؛ چــرا که کــم و یا زیــاد بودن 
آب یــک واژه نســبی اســت. امــا اگــر بــه مفهــوم ورشکســتگی 
آبــی بازگردیــم، در نخســتین گام بایســتی بــه برابــری مصــرف 
ــات در ســال های  ــی برســیم. یک ســری اقدام ــا موجــودی آب ب
گذشــته بــرای افزایــش موجــودی انجــام داده ایــم و از هرگونــه 
ســازه و تکنولــوژی بــرای افزایــش عرضــه آب اســتفاده کرده ایم 
امــا بایســتی در زمینــه کاهــش مصــرف نیــز اقداماتــی انجــام 
دهیــم؛ ماننــد صرفه جویــی مصــرف آب در زمینــه کشــاورزی، 
شــرب و صنعتــی. مــا نیازمنــد افزایــش صرفه جویــی در مصرف 

آب هســتیم و بایســتی مصرف 
آب در حیطــه کشــاورزی را 
ــش  ــی بخ ــم. یعن ــه کنی بهین
بــا  می توانــد  کشــاورزی 
ــر و  ــت کم ت ــر کش ــطح زی س
ــدات  ــره وری، تولی ــش به افزای
ــه  بیشــتری داشــته باشــد و ب
تولید محصــوالت اســتراتژیک 
بپــردازد. از ســویی، تعــدد افراد 
ــاورزی  ــه کش ــاغل در زمین ش

بســیار زیــاد اســت و مســئله مذکــور، یــک مانــع بــرای کاهــش 
مصــرف آب در خاورمیانــه محســوب می شــود. اقتصاد سیاســی 
و اجتماعــی ایــران تــا حــد بســیار زیــادی به آب وابســته اســت. 
ــم و از  ــر دهی ــه اقتصــاد خــود را تغیی ــم ک ــاز داری ــن نی بنابرای
حالــت اقتصــاد متکــی بــه نفــت خــارج ســازیم و بــا تنــوع دادن 
ــم یک ســری شــغل  ــات بتوانی ــع و خدم ــای صنای ــه بخش ه ب
جایگزیــن بــرای کشــاورزی ایجــاد کنیــم تا افــراد بتواننــد در این 

ــد. ــه فعالیــت بپردازن ــه جــای کشــاورزی ب زمینه هــا ب
ــته و از  ــری داش ــی کم ت ــع آب ــه مناب ــورهایی ک ــی از کش یک
ــه  ــی در زمین ــای فراوان ــود نگرانی ه ــیس خ ــی تاس روز ابتدای
مصــرف آب و امنیــت غــذای خــود داشــته، اســرائیل اســت. 
امــا بــا برنامه ریزی هــای بلندمــدت، ایــن محدودیــت بــزرگ را 
درک کــرده و تــا حــدی بــر آن فائــق آمــده اســت. اســرائیل از 
حمایت هــای بین المللــی وســیع برخــوردار بــوده و از دانــش روز 
هــم ســود جســته اســت. مــدل مدیریــت آبــی اســرائیل یــک 

مــدل آبــی خــاص اســت و لزومــاً در ایــران در مــدت انــدک 
قابلیــت اجرایــی نــدارد؛ چــرا کــه مــدل مدیریــت آب در ایــران 
هنــوز یــک مــدل ســنتی اســت. امــا می تــوان تغییــرات مهمــی 
در ایــن مدیریــت ایجــاد کــرد. یکــی از مهم تریــن کارهــا کــه در 
اســرائیل انجــام داده انــد، تفکیــک خوب اقتصــاد از آب اســت که 

ــه اســت.  ــان صــورت نگرفت ــران هم چن در ای
آن هــا تقریبــاً از دوره پیــک آب کــه دوره حداکثــر مصــرف آب 
هســتند بــا ایــن تفکیــک عبــور کردنــد. کاری کــه مــا متاســفانه 
ــکار مشــکل  ــا ان ــن ب ــر م ــه نظ ــم و ب ــان انجــام نداده ای هم چن
»مــا ورشکســته آب نیســتیم«، در مقابــل انجام ایــن کار مقاومت 

ــم. می کنی
بــا توجــه بــه مشــکالتی نظیــر مشــکالت بهداشــتی، محیــط 
ــار آورده اســت،  ــه ب ــر ب زیســتی و اجتماعــی کــه ســیل اخی

ــد؟ ــف می کنی ــه توصی ــیل را چگون دوران پساس
دوران پساســیل، دوران بســیار دردنــاک و خطرناکــی هــم بــرای 
مــردم آن منطقــه کــه فاجعــه در آن جــا رخ داده و هــم بــرای 
کشــور اســت. خانه هــای آنــان تخریــب شــده و درآمــد خــود 
ــه زود  ــتند ک ــی هس ــا قربانی های ــد. این ه ــت داده ان را از دس
ــا مشــکالت زندگــی کننــد. ایــن  فرامــوش می شــوند و بایــد ب
ــان کاری  ــرای آن ــتی ب ــور بایس ــت و کش ــان نیس ــئله آس مس
انجــام دهــد. در گذشــته نیــز قربانیــان فجایــع طبیعــی هم چنان 
ــد و  ــه حالــت طبیعــی زندگــی خویــش بازگردن نتوانســته اند ب
متاســفانه به دســت فراموشــی 

ــده اند.  ــپرده ش س
یک ســری  پساســیل،  دوران 
خطــرات دیگــری نیــز دارد. 
یکی از خطــرات آن، تصمیمات 
احساســی و بــدون تحلیــل 
علمــی اســت کــه اکنــون نیــز 
قابــل مشــاهده اســت. گروه هــا 
بــه  بــدون کار کارشناســی 
ــت  ــورد عل ــر در م ــار نظ اظه
ســیل اخیــر پرداخته انــد؛ گروهــی علت اصلــی را در تغییــر اقلیم 
ــداد ســدهای  ــر تع ــه اگ ــد ک ــز گفته ان ــی نی جســته اند و گروه
کشــور را افزایــش دهیــم، بــا خطــرات کم تــری هنــگام وقــوع 
ســیالب روبــه رو خواهیــم شــد. ایــن  قبیــل تصمیمــات هیجانــی 
در دوران پساســیل از ویژگی هــای ایــن دوران اســت امــا بایــد از 

ــرد. ــاب ک آن اجتن
ــی ســیل های  ــات اجتماع ــان کــرد کــه تبع ــوان بی ــا می ت آی
ــر بیشــتر ناشــی از تبعــات زیســت محیطی آن اســت؟  اخی

شــاید عبــارت بیشــترین یــا کم تریــن چنــدان عبــارت درســتی 
ــات  ــارات و تبع ــاهد خس ــوزه ش ــر ح ــه در ه ــرا ک ــد؛ چ نباش
خاصــی هســتیم. بــه هر حــال ســیل بــرای محیط زیســت مفید 
اســت امــا هنگامــی کــه انســان در طبیعــت دخالــت می کنــد، 
می توانــد ضررهایــی بــه خــود و محیط زیســت نیــز وارد ســازد. 
امــا هنگامــی کــه انســان آســیب می بینــد، تبعــات درازمــدت 
ــه  ــت ک ــد داش ــراه خواه ــه هم ــز ب ــی نی ــادی و اجتماع اقتص



مصائب سیل و بودجه دولتی

تاثیر عامل سرمایه اجتماعی در شرایط سیل و بحران

ݢلش های رونق تولید چاݢ

ــزار  ــل ۴0۴ ه ــال ۹8 حداق ــور در س ــی کش ــه عموم بودج
ــه  ــود. البت ــد ب ــان خواه ــارد توم ــزار میلی ــر ۴3۴ ه و حداکث
آن چــه بــا مجمــوع یارانه هــای پنهــان و بودجــه غیرانتفاعــی 
ــت.  ــم اس ــن رق ــر ای ــه براب ــدودا س ــود، ح ــبه می ش محاس
ــه  ــه چ ــن لحظ ــا ای ــارات ت ــرآورد خس ــه ب ــارغ از این ک ف
مقــدار دقیــق باشــد بررســی آن نشــان می دهــد کــه 
اندکــی کم تــر از 3 درصــد بودجــه عمومــی اســت. در 
الیحــه بودجــه و در ردیف هــای 10 و 1۲ حــدود 1۵ هــزار 
میلیــارد تومــان بــرای حــوادث غیرمترقبــه در نظــر گرفتــه 
ــی  ــت خال ــر دس ــی بیانگ ــه خوب ــم ب ــن رق ــت. ای ــده اس ش
دولــت اســت. بودجــه در نظــر گرفتــه شــده بــرای کل ســال 
ــه طبیعــی در ۲0  ــران خســارات یــک حادث ــرای جب ــد ب بای
روز نخســت ســال هزینــه شــود. البتــه کــه بــرآورد دقیــق 
خســارات رقمــی بســیار بیشــتر از 1۵ هــزار میلیارد را نشــان 
ــایر  ــردن از س ــر ک ــا کس ــد ب ــت می توان ــد داد. دول خواه
بندهــای الیحــه بودجــه، بودجــه حــوادث غیرمترقبــه را تــا 
۵ درصــد مبلــغ کل یعنــی حــدود ۲0 هــزار میلیــارد تومــان 
ــه  ــری بودج ــه کس ــه ب ــا توج ــر ب ــن ام ــد. ای ــش ده افزای
ــزار  ــری ۴3۴ ه ــم حداکث ــن رق ــه در نظرگرفت ــت ک دول
ــن  ــازد بســیار دور از ذه ــن می س ــان را غیرمک ــارد توم میلی
اســت. دولــت رقمــی حــدود ۲80 هــزار میلیــارد تومــان را 
تنهــا بایــد بــرای هزینه هــای جــاری ماننــد پرداخــت حقــوق 
کارمنــدان و یارانه هــا هزینــه کنــد. بــه نظــر می رســد تنهــا 
راه دولــت بــرای جبــران خســارات ســیل، کاهــش اعتبــارات 
ــذا احتمــال کاهــش بودجــه 1۲۴  ــد اســت. ل ــی و مول عمران
ــت  ــود دارد. دول ــی وج ــی و زیربنای ــاردی عمران ــزار میلی ه
ــه  ــش بودج ــه کاه ــر ب ــوان حاض ــچ عن ــه هی ــوربختانه ب ش
ــت.  ــی نیس ــرکت های مل ــی و ش ــش غیرانتفاع ــت بخ هنگف

ــود  ــا وج ــم ی ــاهد بودی ــز ش ــال ۹۶ نی ــریالی س ــای س زلزله ه
ــه از  ــا غیرمنصفان ــت های غالب ــا درخواس ــا ی ــی ناامنی ه برخ
ــب مــردم ســیل زده در بعضــی مناطــق ماننــد ماجــرای  جان
ضرب وشــتم خلبــان هلی کوپتــر امــدادی و در کنــار آن ســوء 
ــر در بحــران  تدبیرهــا و ســوء مدیریت هــای مســئوالن درگی
همــه دســت بــه دســت هــم داده اســت تــا ایــن ســیل ابعــاد 
ــور  ــوارد مذک ــد و م ــدا کن ــی گســترده تری در کشــور پی منف
ســختی های ایــن بحــران را بــرای ملــت و حاکمیــت دوچنــدان 
کنــد. امــا موضــوع مهمــی کــه می توانــد در این جــا موضــوع 
بحــث واقــع شــود تــا بــه یکــی از مهم تریــن عوامــل در هنــگام 
وقــوع بالیــا و حــوادث این چنینــی کمــک کنــد، فاکتــور مهــم 

ســرمایه اجتماعــی در جامعــه اســت. 
اگــر بخواهیــم دقیق تــر بــه ایــن بحــث نــگاه کنیــم می توانیــم 
ــم؛ نخســت  ــه دو بخــش تقســیم کنی ســرمایه اجتماعــی را ب
ســرمایه اجتماعــی دولــت )به معنای کل سیســتم سیاســی( در 
مقابــل جامعــه و دوم، ســرمایه اجتماعــی مــردم ایــن ســرزمین 
در مقابــل یک دیگــر. مــورد نخســت هنــگام زلزلــه کرمانشــاه 
زیــر ســوال رفــت. مــوج کمک هــای مردمــی کــه از شــهرهای 
ــه زده  ــه مناطــق زلزل ــردم ب ــف کشــور توســط خــود م مختل
ــا مبالغــی کــه توســط ســلبریتی ها جمــع آوری  ارســال شــد ی

پیوســتن بــه گــروه ویــژه  اقــدام مالــی هم چنــان در گردنــه  مجمع 
تشــخیص مصلحــت نظــام قــرار دارد. شــاید ابتدایی تریــن قــدم 
بــرای فــرار از وضعیــت تحریمــی فعلــی را بتــوان تصویــب ایــن 
لوایــح و پیوســتن بــه FATF دانســت. امــا بــا توجــه بــه اقــدام 
اخیــر آمریــکا در تروریســتی شــناختن ســپاه، تصویب ایــن الیحه 
ــه ای از ابهــام قــرار دارد. از طــرف دیگــر تشــکیل اتحــاد  در هال
ــال  ــاری در س ــادالت تج ــن در مب ــیه و چی ــه، روس ــان ترکی می
گذشــته را شــاید بتــوان فرصتــی مناســب بــرای ایــران جهــت 
پیوســتن بــه ایــن حلقــه  همــکاری دانســت. هــر چنــد کــه الزمه  

ایــن مهــم، پیوســتن بــه FATF اســت.
ــت  ــم و تقوی ــت تحکی ــی جه ــات داخل ــر اقدام ــمت دیگ در س
ــود  ــه خ ــش صــادرات -ک ــن افزای بخــش خصوصــی و هم چنی
از طرفــی تاثیرپذیــر از دیپلماســی اقتصــادی ایــران اســت- نیــز 
ــه را  ــوان آن چ ــد« اســت. می ت ــق تولی ــی »رون ــات اصل از ملزوم
دولــت ایــران بــرای محقــق ســاختن »رونــق تولیــد« بایــد انجــام 
دهــد در یــک جملــه ایــن مهــم دانســت کــه کاری انجــام ندهد. 

ســامان دهی برخــوردار نیســت. نظــام جهانــی تحریم هــا نیــز 
ــود. ــی می ش ــه بین الملل ــه جامع ــک همه جانب ــع از کم مان

ــا در  ــر تحریم ه ــه اث ــش ب ــف در واکن ــواد ظری ــد ج محم
حســاب توییتــر خــود نوشــت: »سیاســت فشــار حداکثــری 
قطعنامــه ۲۲31  نقــض آشــکار  کــه  ترامــپ  دونالــد 
ــوان بین المللــی  شــورای امنیــت ســازمان ملــل و فرمــان دی
دادگســتری اســت، موجــب اختــالل در کمک رســانی هــالل 
ــابقه  ــیل بی س ــیب دیده از س ــق آس ــه مناط ــران ب ــر ای احم
ــه  ــت، بلک ــادی نیس ــگ اقتص ــط جن ــن فق ــت. ای ــده اس ش

ــت«. ــادی اس ــم اقتص تروریس
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه نیــز اعــالم کــرده کــه دولت 
آمریــکا حســاب های هــالل احمــر ایــران را بســته و بــه ایــن 
ترتیــب از رســیدن کمک  هــای خارجــی بــه ایــران ممانعــت 

کــرده اســت.
علــی اصغــر پیونــدی، رئیــس جمعیــت هــالل احمــر ایــران، 
اعــالم کــرده کــه ایــن ســازمان امدادرســانی می بایســت از 
تحریم هــای آمریــکا مصونیــت داشــته باشــد امــا دقیقــا بــه 
ــاب های  ــدن حس ــدود ش ــکا و مس ــای آمری ــل تحریم ه دلی
ایــن نهــاد دسترســی آن بــه ســامانه ســوئیفت بــرای جــذب 

ــت. ــده اس ــن ش ــی غیرممک ــای بین الملل کمک ه
ــیار  ــرایط بس ــی از ش ــل حاک ــا قب ــا از مدت ه پیش بینی ه
ــیاری از  ــت. بس ــوده اس ــال ۹8 ب ــادی در س ــخت اقتص س
ــت  ــال ۹8 دول ــه در س ــد ک ــته ان ــاد داش ــان اعتق کارشناس
ــادی  ــت اقتص ــت ریاض ــه سیاس ــه ب ــود ک ــد ب ــار خواه ناچ
ــم  ــال مشــهود تی ــی کام ــت و ناتوان ــد. ســوء مدیری ــن ده ت
اقتصــادی دولــت، اکنــون در مواجــه بــا ایــن حادثــه طبیعــی 
ــادی  ــاع اقتص ــا اوض ــا قطع ــی تحریم ه ــام جهان ــه نظ و البت

ــد.  ــفتگی می کن ــار آش ــش دچ ــش از پی ــور را پی کش

ــبانه روزی  ــا کار ش ــده و ب ــد ش ــر متح ــا یک دیگ ــیت، ب جنس
اقــدام بــه ایجــاد ســیل بند کننــد یــا هم وطــن عزیــزی کــه در 
پلدختــر اقــدام بــه پخــت نــان رایــگان کــرد، نشــان می دهــد 
ســرمایه اجتماعــی در بعضــی اســتان  های مــا هنــوز در ســطح 
مــورد قبولــی قــرار دارد. البتــه ایــن نکتــه مهــم را نبایــد بــه 
کل کشــور ایــران تعمیــم داد زیــرا نمی تــوان کنش هــای 
اجتماعــی این چنینــی را -کــه از نظــر مــا بــه ســرمایه اجتماعی 
ــق  ــام مناط ــوند- در تم ــر می ش ــور تعبی ــتان های مذک در اس
کشــور یکســان دانســت. ســرمایه اجتماعــی از نــوع دوم کــه 
ــن  ــه یقی ــد ب ــت، می توان ــرار گرف ــورد بررســی ق در این جــا م
در غیــاب کارآمــدی دســتگاه های امــدادی هنــگام وقــوع ابــر 
بحران هــای این چنینــی، تنهــا راه نجــات مــردم باشــد. مــردم 
ــع  ــه مواق ــه در این گون ــد ک ــد درک کنن ــا بای ــرزمین م س
مشــکالت هم وطنانشــان، در وهله نخســت مشــکل آن هاســت 
و در وهلــه بعــد، مشــکل خــود آن فــرد درگیــر. لــذا بایــد در 
ــان را  ــاری هم وطنانشــان بشــتابند و آن ــه ی ــه مــوارد ب این گون
نجــات دهنــد زیــرا بایســتی درک کنیــم کــه نجــات یــک نفر، 
ــر در  ــن درگی ــک هم وط ــات ی ــدم نج ــا و ع ــه م ــات هم نج
ــای  ــان بحران ه ــه در جری ــا شکســت هم بحــران مصــادف ب

ــی اســت. ــداز این چنین ــان بران خانم

ــان  ــود را نمای ــرار دارد خ ــران ق ــرایط بح اقتصــاد کشــور در ش
می کنــد. شــکل دیگــر دخالــت دولــت کــه هــر ســاله اعتراضات 
اقتصاددانــان زیــادی را در پــی دارد و هم چنــان دولــت ایــران بــر 
انجــام آن اصــرار مــی ورزد، تعرفه هــای ســنگین گمرکــی اســت. 
دولــت ایــران بــه بهانــه  تقویــت صنعــت داخلــی و بــه بهــای از 
میــان رفتن شــرایط رقابت و پیشــرفت تکنولوژیــک در ایــران، به 
وضــع تعرفه هــای گمرکــی می پــردازد. امــا تنهــا نتیجــه چنیــن 
اعمــال قدرتــی از طــرف دولت تنهــا  در تضعیف صنعــت داخلی 
نمایــان می شــود. آن چــه در نوشــتار فــوق بــه آن پرداختــه شــد، 
ــان در  ــی آسیب رس ــای دولت ــروار از دخالت ه ــه خ ــتی نمون مش
امــر تولیــد و اهمیــت رفتــار عقالیی دولــت ایــران در ســال »رونق 
تولیــد« اســت. شــرایط اقتصــادی فعلــی کــه دولــت ایــران بــا آن 
دســت و پنجــه نــرم می کنــد، بیشــتر از گذشــته نیازمنــد دقــت 
ــن  ــت ای ــا در جه ــاید ا ولویت ه ــت. ش ــت گذاری اس در سیاس
عقالنیــت، انتخــاب دیپلماســی اقتصــادی صحیــح و دور شــدن از 

ــد. ــه باش ــت های عوام گرایان سیاس

سینا  نصیری
کارشناسی علوم سیاسی ۹7

علی مصدقی نغندر 
کارشناسی مدیریت صنعتی ۹6

علی عبادتیان
کارشناسی اقتصاد ۹4

ــرایط  ــامانی ش ــال ۹۷ و در اوج نابس ــی س ــای پایان در روزه
اقتصــادی کشــور، ســیل در اســتان های شــمالی آغــاز شــد و 
تــا اواســط فروردیــن مــاه ۲0 اســتان کشــور را درگیــر کــرد 
ــتان و  ــون لرس ــتان ها هم چ ــی اس ــوز در برخ ــر آن هن و خط
خوزســتان پابرجاســت. بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه هنــوز 
ــم  ــت و حج ــده اس ــع نش ــی رف ــور کل ــه ط ــیل ب ــر س خط
ــرآورد میــزان خســارت  ــاد می باشــد، ب خســارات بســیار زی

بســیار دشــوار اســت. 
ــارات را در  ــدودی خس ــزان ح ــاورزی می ــاد کش وزارت جه
ــالم  ــان اع ــارد توم ــش از ۶۷00 میلی ــاورزی بی ــش کش بخ
ــارات  ــز خس ــدارس نی ــازی م ــازمان نوس ــت. س ــرده اس ک
مربوطــه را بیــش از ۲۶ میلیــارد تومــان بــرآورد کرده اســت. 
هم چنیــن طبــق اعــالم دفتــر نگهــداری ابنیــه فنــی، راه هــای 
کشــور بــه زیرســاخت های راه هــا و جاده هــا بیــش از 1۶00 
میلیــارد تومــان خســارت وارد شــده اســت. وزارت صنعــت 
هنــوز گزارشــی از میــزان خســارات وارده بــه زیرســاخت های 
ــای  ــه واحده ــداده اســت. خســارات وارد ب ــه ن صنعــت ارائ
مســکونی نیــز بیــن ۵ تــا 10 هــزار میلیــارد تومــان اســت. 
ــی  ــاخت های مخابرات ــه زیرس ــز ب ــان نی ــارد توم 1۵00 میلی
ــارت وارد  ــتانی خس ــار باس ــه آث ــان ب ــارد توم و 300 میلی
ــی  شــده اســت. مهــرداد عمــادی، اقتصــاددان و مشــاور مال
بین المللــی، در گفت و گــو بــا مجلــه اقتصــادی، میــزان 
ــارد  ــزار میلی ــارد دالر )1۴ ه ــش از 1 میلی ــارات را بی خس
ــا برآوردهــای داخلــی  تومــان( دانســت. ایــن رقــم تقریبــا ب

یکســان اســت.   

کشــور مــا ســال ۹8 را بــا مــوج عظیمــی از ســیل  و بحران های 
ناشــی از تغییــرات اقلیمــی شــروع کــرد. نــوروزی که گذشــت 
بــرای بســیاری از هم وطنــان مــا در بســیاری از نقــاط کشــور 
ــتان های  ــد. اس ــاز ش ــیاری آغ ــکالت بس ــا و مش ــا نگرانی ه ب
گلســتان، مازنــدران و خراســان شــمالی نخســتین اســتان هایی 
ــز  ــر شــدند و ســپس نی ــا بحــران ســیل درگی ــه ب ــد ک بودن
هم وطنــان مــا در اســتان های لرســتان و خوزســتان و در 
مجمــوع در بیســت اســتان کشــور بــا ایــن مخاطــره طبیعــی 
ــای  ــرای پروژه ه ــر در اج ــدم تدبی ــال ها ع ــل س ــه حاص ک
ــا در  ــت )مخصوص ــط زیس ــترده محی ــب گس ــی، تخری عمران
اســتان های شــمالی(، عــدم توجــه بــه هشــدارهای کارشناســان 
کــه در ســابق وقــوع آبگرفتگــی در بعضــی شــهرهای کشــور 
ــند و  ــد، می باش ــرده بودن ــی ک ــال را پیش بین ــون آق ق هم چ
ایــن مــوارد باعــث شــده اســت تــا امــروز ایــن بحــران ســیل 
ــال در  ــود. ح ــدل ش ــران ب ــر بح ــک اب ــه ی ــا ب ــور م در کش
ــازار شــایعات در  ــودن ب ــار داغ ب ــا در کن ــت قطع ــن وضعی ای
شــهرهای مختلــف پیرامــون ســیل کــه ماننــد آن را در جریان 

بیانــات ابتــدای ســال رهبــر انقالب بــا تاکیــد بر اهمیت مســائل 
اقتصــادی در شــرایط فعلــی کشــور، بــر افزایــش ســطح تولیدات 
و رونق اقتصادی کشــور تمرکز داشــت. ایشــان ســال ۹8 را ســال 
رونــق تولیــد نامیدند تــا تمــام ارکان حکومتی ایران بیــش از پیش 
جهــت بهبــود وضعیــت اقتصــادی کشــور تــالش کننــد. امــا این 
افزایــش رونــق نیازمنــد تحکیــم بعضــی نهادهــای اقتصــادی و 
بهبــود شــرایط در شــماری از رویکردهــای حکومتــی ایران اســت. 
ــرای بهبــود  امــا پرســش آن اســت کــه تغییــرات چیســت؟ ب
ایــن شــرایط نیازمنــد چــه تغییراتــی در سیســتم حکومتــی ایران 

؟ هستیم
در وهلــه اول، آن چــه بیشــتر از گذشــته بــر شــرایط اقتصــادی 
ــران  ــات ای ــود، تصمیم ــد ب ــذار خواه ــران در ســال ۹8 تاثیرگ ای
در حــوزه  دیپلماســی اقتصــادی اســت. لوایــح مــورد نیــاز بــرای 

ــه  ــت ک ــد گف ــزان خســارت بای ــن می ــر ای ــرای درک بهت ب
ــه ســالمت،  ــی از بودج ــا نیم ــر ب ــده براب ــرآورد ش ــغ ب مبال
حــدود 1۴ درصــد میــزان درآمــد نفتــی پیــش از تحریم هــا 

ــا بودجــه شــهرداری تهــران اســت. ــر ب ــا براب و تقریب
 میــزان کمک هــای مردمــی نقــدی جمــع آوری شــده توســط 
هــالل احمــر ۶۵ و توســط کمیتــه امــداد ۲0 میلیــارد تومــان 
اســت. کمک هــای کاالیــی مردمــی نیــز ۲۵ میلیــارد تومــان 
بــرای هــالل احمــر و ۲3 میلیــارد تومــان بــرای کمیتــه امداد 
ــارد  ــع از ســوی مــردم حــدود 8۵ میلی ــوده اســت. در واق ب
ــان  ــارد توم ــدود ۴3 میلی ــدی و ح ــای نق ــان کمک ه توم
ــن  ــت. بنابرای ــده اس ــع آوری ش ــدی جم ــای غیرنق کمک ه
علی رغــم روحیــه همدلــی و همیــاری مــردم، دولــت 

ــد.  ــاب کن ــا حس ــن کمک ه ــدان روی ای ــد چن نمی توان
ــداد  ــی شــده اســت و تع ــون بســیار جنجال بودجــه ۹8 تاکن
بســیاری از کارشناســان آن را ضعیــف و ناممکــن دانســته اند 
و در مســیر رفــت و برگشــت میــان دولــت و مجلــس نیــز 
قــرار گرفتــه بــوده اســت و واکنــش رهبــری را نیــز در پــی 
ــه  ــه در بودج ــات صورت گرفت ــدد اصالح ــته اســت. تع داش
آن را دچــار بــه هــم ریختگــی کــرده اســت. طبیعتــا بــروز 
ــر  ــار تغیی ــاره دچ ــه را دوب ــای بودج ــی از بنده ــیل، برخ س
خواهــد کــرد. بودجــه اصالحــی، اصطالحــی اســت کــه ایــن 

روزهــا بــر ســر زبــان نماینــدگان مجلــس افتــاده اســت.
ــت را در  آن چــه کــه بیــش از هــر مســئله ای عملکــرد دول
درجــه نخســت اهمیــت قــرار می دهــد، نبــودن منابــع مالــی 
ــی  ــای مردم ــران خســارت اســت. کمک ه ــرای جب ــر ب دیگ
بــه هیــچ عنــوان جواب گــوی میــزان خســارات نیســت بــه 
ویــژه آن کــه حجــم  زیــادی از ایــن کمک هــا بــه اصطــالح 
هیچ گونــه  از  و  می گیــرد  هیأتــی صــورت  شــکل  بــه 

شــد ایــن مســئله را محــل تردیــد قــرار داد کــه چــرا این گونــه 
ــدا  ــش پی ــه کاه ــل جامع ــت در مقاب ــی دول ــرمایه اجتماع س
ــان  ــان زم ــن موضــوع در هم ــاره ای ــه درب ــرده اســت؟ البت ک
مقــاالت بســیاری نوشــته شــد کــه مــا در اینجــا قصــد نداریــم 

دوبــاره بحــث گذشــته را مطــرح کنیــم.
محــل بحــث مــا مــورد دوم اســت. اصــوال بحرانــی هم چــون 
ســیل بــا زلزلــه از نظــر کارشناســان مدیریــت بحــران 
ــیل های  ــا در س ــم تخریب ه ــی دارد. حج ــای فراوان تفاوت ه
ــه  ــت ک ــه اس ــتر از زلزل ــال بیش ــیل امس ــد س ــترده مانن گس
بــرای مثــال تاکنــون کارشناســان میــزان خســارت را 13 هــزار 
میلیــارد تومــان بــرآورد کرده انــد. قطــع راه هــای ارتباطــی بــا 
بســیاری از شــهرها، بــه زیــر آب رفتــن بســیاری از زمین هــای 
کشــاورزی یــا بی خانمــان شــدن طیــف گســترده ای از مــردم 
در مناطــق ســیل زده می توانــد بیانگــر ایــن مســئله باشــد کــه 
ــیل زده  ــق س ــه مناط ــی ب ــای امدادی-نظام ــی نیروه دسترس
دوچنــدان مشــکل اســت و در ایــن مرحلــه اســت کــه بایــد 
نیروهــای خودجــوش مردمــی وارد عرصــه شــده و بــه کمــک 
هم وطنــان خــود بشــتابند. بــرای مثــال وجــود ســرمایه 
ــه  ــل خوزســتان باعــث شــد ک ــان قبای ــاال در می ــی ب اجتماع
ســاکنان مناطــق در خطــر وقــوع ســیل فــارغ از ســن یــا حتــی 

در حقیقــت آن چــه در ۵0 ســال اخیــر وضعیــت  تولیــد در ایــران 
ــد در  ــن تولی ــن رفت ــب از بی ــرار داده  و موج ــر ق ــت تاثی را تح
کشــور شــده اســت می تــوان دخالــت دولتــی در همــه  ســطوح 
ــی کــه از دهــه پنجــاه آغــاز  اقتصــادی کشــور دانســت. دخالت
ــران ســایه افکنــده اســت.  ــر اقتصــاد ای ــز ب ــان نی شــد و هم چن
ســرکوب قیمــت دالر و دخالــت در بــازار ارزی را می تــوان یکــی 
از اصلی تریــن  اقدامــات دولــت جهــت ســرکوب تقاضــا دانســت 
کــه موجــب آســیب های اساســی بــه صــورت واردات و از بیــن 
رفتــن قــدرت رقابــت کاالی ایرانــی در برابــر کاالی خارجی شــده 
اســت. دالر دولتــی همــواره موجــب بــه صرفــه شــدن واردات در 
برابــر تولیــد داخلــی می شــود کــه بــه تبــع آن ســرمایه  داخلــی 
ــه ســمت واردات حرکــت می کنــد و در نهایــت، ایــن کنــش  ب
دولتــی و واکنــش ســرمایه گذار، موجــب از بیــن رفتــن صنعــت 
ــن  ــه تامی ــه بهان ــواره ب ــران هم ــت در ای ــود. دول ــی می ش داخل
نیازهــای اساســی خانــوار ایرانی به ســرکوب قیمــت دالر پرداخته 
اســت ولــی تاثیــرات بلندمــدت ایــن عمــل در فضــای فعلــی که 

کلید خورد حذف صفرهای پول ملی در دولت 

پیشــنهاد بانــک مرکــزی کــه در ســال گذشــته مبنــی بــر حــذف چهــار صفــر از پــول ملــی بــه هیــأت دولــت ارائــه شــده بــود، برای بررســی 
در دســتور کار کمیســیون اقتصــادی هیــأت دولــت قــرار گرفــت. بــه گــزارش ایســنا، حــذف صفــر از پــول ملــی ایــران در جمهــوری اســالمی 
تاکنــون چندیــن بــار مطــرح شــده، امــا هیــچ گاه اقدامــات اجرایــی بــه صــورت جــدی در راســتای آن انجــام نگرفتــه اســت کــه ســال های 

13۷۲ و 138۶ از نمونه هــای بــارز ایــن موضــوع بــوده اســت.
نخســتین جرقــه از جدی شــدن دوبــاره حــذف چهــار صفــر از پــول ملــی زمانــی زده شــد کــه بانــک مرکــزی در دی مــاه ســال گذشــته از 
اســکناس ۵0 هــزار تومانــی جدیــد خــود رونمایــی کــرد و در طراحــی ایــن اســکناس نکاتــی وجــود داشــت کــه توجــه برخــی را به خــود جلب 
کــرد. نکتــه مهــم نخســت، اســتفاده از رنگ آمیــزی متفــاوت در ارقــام چاپ شــده روی اســکناس بــود؛ بــه طــوری کــه چهــار صفــر بعــد از 
عــدد ۵0 بــا رنــگ متفــاوت و کم رنگ تــر طراحــی شــده و در قســمت پایینــی اســکناس نیــز عــدد ۵0 بــه طــور جداگانــه درج شــده بــود.
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 اقتصــــــادی
اجتمـــــــاعی



نامه اعتراضی انجمن صنفی داستان نویسان به وزیر ارشاد

انجمــن صنفــی داستان نویســان اســتان تهــران در نامــه ای بــه وزیــر ارشــاد، بــا توصیــف نمایشــگاه کتــاب تهــران به عنــوان 
مهم تریــن اتفــاق حــوزه  نشــر کشــور، نســبت بــه ممنوعیــت توزیــع چنــد اثــر داســتانی و غیرداســتانی در ایــن نمایشــگاه انتقــاد 

کــرد.
بــه گــزارش ایســنا، در نامــه انجمــن بــه وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، بــا انتقــاد از برخــی رویه هــای موجــود و ادامــه دار، 
ــه  ــه این گون ــاپ، ب ــد از چ ــل و بع ــزی قب ــه ممی ــا هرگون ــت ب ــر مخالف ــی ب ــن مبن ــن انجم ــر موضــع ای ــن پافشــاری ب ضم
تصمیم هــا کــه مخالــف قوانیــن موضوعــه کشــور اســت، اعتــراض و هم چنیــن پیگیــری مطالبــات صنفــی نویســندگان عضــو و 

غیرعضــو، حــق قانونــی انجمــن صنفــی داستان نویســان تهــران عنــوان شــده اســت.
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ادبـــــــــــــــــــــی

سیری در اندیشه های سعدی

اگر خدای نباشد ز بنده ای خشنود   
       شفاعت همه پیغمبران ندارد سود

قلم به طالع میمون و بخت بد رفته است  
        اگر تو خشمگینی ای پسر وگر خشنود

گنه نبود و اطاعت نبود بر سر خلق     
     نوشته بود که این ناجی است و آن ماخوذ

مقدرست که از هرکسی چه فعل آید          
درخت مقل نه خرما دهد نه شفتالود

سیاه زنگی هرگز شود به آب سپید؟       
   سپید رومی هرگز شود سیاه به دود؟

سعادتی که نباشد طمع مکن سعدی      
    که چون نکاشته باشند مشکلست درود

قلم به آمدنی رفت اگر رضا به قضا       
   دهی وگر ندهی بودنی بخواهد بود

جبــری کــه ســعدی بــدان می اندیشــد از نــوع جبــر اشــاعره 
اســت. جبــری کــه می گویــد خداونــد قــادر مطلــق اســت و 
معیــار ســنجش حــق و باطــل اســت. اگــر خداونــد بخواهــد 
کــه بنــدگان را همــه بــه دوزخ کشــاند عدالــت خواهــد بود 
و اگــر همــه را بــه بهشــت ببــرد نیــز. اگــر کودکــی در بــدو 
تولــد دچــار بیمــاری العــالج و عــذاب آور باشــد اعتراضــی 
وارد نیســت و عقــل و اســتدالل هرچــه در راســتای عدالــت 
بگوینــد هیــچ بــر خــدا واجــب نمی شــود زیــرا کــه 
خداونــد خــود علت العلــل اســت و موجــب نمی شــود. 
ــج آن  ــود و رای ــای خ ــه باوره ــش گرانه ب ــدگاه پرس او دی
روزگار نــدارد و بــه عنــوان فقیهــی کــه در نظامیــه بغــداد 
ــد  ــریون می بین ــگاه قش ــن را از ن ــرده و دی ــس می ک تدری
کــه بــه جــای پرســش و کنــکاش، در برابــر هــر مســئله ای 
توجیهــی پیــدا می شــود و مبــدا و مقصــد مشــخص اســت و 
صرفــا مســیر اثبــات معتقــدات قبلــی اندیشــیده می شــود. 
ایــن دیــدگاه در داســتانی در گلســتان کــه مصــرع معــروف 
ــن ماســت،  ــنگ« از آن در ذه ــن در س ــخ آهنی ــرود می »ن
ــه  ــزار مواجه ــا اب ــت، تنه ــن حکای ــد و در ای ــروز می کن ب
بــا مخالفــان را قــرآن و حدیــث می دانــد و چنان چــه 
ــن  ــه ای بی ــا مکالم ــد اساس ــق نباش ــن طری ــر ای ــی ب کس
ایشــان ایجــاد نخواهــد شــد؛ زیــرا کــه در حکایتــی دیگــر 
ــت  ــه عینی ــی ک ــع حکیم ــزار او )در واق ــه اب ــد ک می گوی
ــث و ســنت اســت و  ــرآن و حدی ــکار ســعدی اســت( ق اف
ــه و  ــپر انداخت ــد س ــد نباش ــا معتق ــه این ه ــی ب ــون کس چ
ــور  ــعدی همان ط ــر س ــد. در نظ ــد ش ــاف دور خواه از مص
ــز  ــس نی ــع هرک ــد طال ــا نمی ده ــل خرم ــت مق ــه درخ ک
الیتغّیــر اســت و از ازل نوشــته اســت کــه چــه کســی ناجــی 
ــود. چنان کــه ســعی  اســت و چــه کســی ماخــوذ خواهــد ب
در ســپید کــردن ســیاه زنگــی و ســیاه کــردن روی ســپید 
ــرای  ــز ب ــتگاری نی ــرای رس ــالش ب ــد، ت ــوده می نمای بیه
ــرای او در نظــر گرفتــه نشــده، آب  کســی کــه ســعادتی ب
ــود.  ــرد روزگار ش ــک م ــو نی ــت ول ــدن اس ــاون کوبی در ه
ســعدی بــه تناقــض بیــن ایــن ســخن خــود و دیگــر مواعــظ 
خــود بــرای رســیدن بــه کمــال نمی اندیشــد و ماننــد خیــام 

ــه: ــود ک ــوال نمی ش ــار س دچ

ــد و حــاالت  ــی می بین ــردی و نان ده احــکام و در جــوان م
ــی  ــه زندگ ــه ب ــدون توج ــا را ب ــاالت عرف ــات و مق و مقام
دنیــوی طبــل تهــی می دانــد. بــه زعــم او کســی کــه نــان 
بــرای خــوردن نــدارد نخواهــد توانســت مراتــب ایمــان را 
ــد  ــیخ جنی ــد ش ــورت مانن ــل ص ــان اه ــاال رود. او به س ب
بغــدادی و دیگرانــی کــه حکــم بــر تکفیــر و اعــدام حــالج 
ــد و در  ــر می کن ــو فک ــی چن ــورد او و دیگران ــد در م دادن
ــه  ــود، ب ــا ای کاش از ســعدی نب ــه ادب ــه گفت ــه ب ــی ک غزل
ــتقبال  ــه اس ــد ب ــا قصــد نق ــردازد و ب ــت ایشــان می پ مذم
ــاغ و  ــه ب ــای رخ ک ــع »بنم ــا مطل ــا ب ــروف موالن ــزل مع غ
ــم  ــا را در ه ــار عرف ــی رود و طوم ــت« م ــتانم آرزوس گلس

ــد: ــا می کن ــر و خط ــه تکب ــم ب ــان را مته ــده آن پیچی

از جان برون نیامده جانانت آرزوست 
          زنا نابریده و ایمانت آرزوست

بر درگهی که نوبت ارنی همی زنند 
          موری نه ای و ملک سلیمانت آرزوست

مردی نه ای و خدمت مردی نکرده ای   
        وانگاه صف صّفه مردانت آرزوست

فرعون وار الف انالحق همی زنی   
        وانگاه قرب موسی عمرانت آرزوست

چون کودکان که دامن خود اسب کرده اند   
        دامن سوار کرده و میدانت آرزوست

هر روز از برای سگ نفس بو سعید  
         یک کاسه شوربا و دوتا نانت آرزوست

ــوز در  ــه هن ــد ک ــوی را شــخصی می دان ــن غــزل مول در ای
ــد  ــان می زن ــد خویشــتن اســیر اســت و الف آرزوی جان بن
ــان حســاب نمی شــود. او شــطحیات   ــره ایم ــوز در دای و هن
ــا  َ ــا الحــق هم ســنگ »اَن منصــور حــالج را کــه می گفــت ان
ُُّکــُم االَعلــی« گفتــن فرعــون می دانــد. در نظــر او عارفــی  َرب
ــال  ــه دنب ــده ای ب ــش از درمان ــر بی چــون ابوســعید ابوالخی
لقمــه ای نــان و شــوربا نیســت و همــه مقامــات عرفانــی او را 
هیــچ می انــگارد. در دیــدگاه ســعدی چــون اشــاعره ایمــان 
بــه اقــرار زبانــی و عمــل بــه احــکام و ظواهــر دیــن اســت؛ 
زیــرا کــه ایــن دســتورات گفتــه خداســت و اگــر الزم بــود 
ــک  ــد بی ش ــته باش ــی داش ــن تکلیف ــش از ای ــر بی ــه بش ک
ــرد  ــاره می ک ــه آن اش ــریف ب ــف ش ــی در مصح ــق تعال ح
ــر از  ــه غی ــت و هرچ ــت راه اس ــه در آن هس ــس هرچ پ
آن بی راهــه. ماننــد بســیاری از روحانیــون مخالــف عرفــان 
ــه  ــد ک ــتگار می انگارن ــی و رس ــی را ربان ــه کس ــروزی ک ام
»مــن الیحضــره الفقیــه« و »شــرح لمعــه« را از بــر باشــد بــا 
ــای راســت  ــا پ ــا ب ــای چــپ وارد مســتراح شــود و حتم پ
خــارج شــود و وضــو حتمــا از رســتنگاه مــو شــروع شــود 
و اال عبــادات باطــل اســت. لــذا بــا ایــن تفکــر و نــگاه بــه 
دیــن آنــان کــه از ایــن ظواهــر گــذر کــرده و از شــریعت 
بــه طریقــت رســیده و ریســمان ایــن متعلقــات را از 
دســت و پــای خــود گشــوده اند در ضــالل مبیــن بــه ســر 
ــالج  ــون ح ــد چ ــان بچرب ــان زورش ــر بدیش ــد و اگ می برن
ــه مسلخشــان کشــند  ــر دارشــان کننــد و اگــر نتواننــد ب ب

ــد. ــنده می کنن ــری بس ــه تکفی ب

یزدان عین القضات
کارشناسی متالورژی ۹4

ــر  ــماری از مفاخ ــداد انگشت ش ــد تع ــا باش ــر روزی بن اگ
ــداهلل  ــن عب ــح اب ــام »مصل ــد، بالشــک ن ــام ببرن ــران را ن ای
ــول  ــه ق ــود. ب ــد ب ــان خواه ــیرازی« در آن می ــعدی ش س
فروغــی، ســعدی چنــان بــزرگ اســت کــه هــر کــه مــدح 
ــان  ــه تقلیــد از دیگــران زب ــه احتمــال قــوی ب او می کنــد ب
ــه او را  ــال آن ک ــتاد ســخن می گشــاید ح ــتایش اس ــه س ب
بــه تمامــی درنیافتــه و نشــناخته. بــر امــارت او بــر تــارک 
آســمان ادب فارســی چــه گواهــی روشــن تر از این کــه بــه 
ــان  ــه زب ــوز ب ــال هن ــد س ــس از هفت ص ــزرگان پ ــول ب ق
ــداد و شــام در کــوی  ــم و هــر بام ســعدی ســخن می گویی
و بــرزن از هــر جهتــی ســخنی یــا ضرب المثلــی منقــول از 
ــر  ــت. اگ ــایه ای اس ــی را س ــر آفتاب ــک ه ــنویم لی او می ش
ــده  ــل دی ــعدی را از مقاب ــد س ــی مانن ــکوه بزرگان ــرده ش پ
ــان نکاتــی  انتقــاد کنــار زنیــم، در معتقــدات و باورهــای آن
ــه  ــا ب یافــت می  شــود کــه احتمــاال در میــان مدایــح و ثنای
ــه اســت.  ــان پرداخت ــه آن ــر کســی ب ــده و کم ت چشــم نیام
در اعتقــادات ســعدی زیــاد نمی تــوان کنــکاش کــرد؛ 
ــر  ــوزه تفک ــه ح ــتقیم ب ــورت مس ــه ص ــر ب ــه کم ت ــرا ک زی
ــظ  ــه وع ــار او از جنب ــتر آث ــرده و بیش ــتدالل ورود ک و اس
و خطابــه اســت کــه در آن مســلما واعــظ اعتقــاد خــود را 
ــا اســتفاده از  ــدارد و ب ــات شــده می پن امــری بدیهــی و اثب
ــه مســتمع  ــات آن را زرپیــچ کــرده و ب ــان و ادبی ــزار زب اب
ــز از  ــی نی ــی انتظــار درک عمیق ــل می دهــد و از طرف تحوی
ــدارد و اگــر بپرســند کــه چــرا ســخنانی  مخاطــب خــود ن
ــد  ــرده ای خواه ــه کار ب ــه و اســتدالل های ســطحی ب عامیان

گفــت: 

فهم سخن چون نکند مستمع   
                                            قوت طبع از متکلم مجوی

ــه از  ــت ک ــعدی پیداس ــار س ــر آث ــگاه در سراس ــن ن و ای
جایــگاه عالمــی قشــری و اهــل صــورت ســعی دارد مفاهیــم 
دینــی و فقهــی را بــه عنــوان امــری مســلم و بــدون 
ــن راه  ــد و در ای ــه مخاطــب عرضــه کن ــات ب ــه اثب ــاز ب نی
ــای  ــر از آموخته ه ــه باالت ــد ک ــتفاده می کن ــه ای اس از ادل
عوامانــه نیســت. از پدیده هــای طبیعــی بــه عنــوان ســندی 
مبرهــن بــرای تنویــر افــکار مــدد می جویــد و ایــن اندیشــه 
را چــه در ذهــن خــود و چــه در ذهــن مخاطــب پــرورش 
نمی دهــد کــه آیــا الزامــا روییــدن گل از خــاک و میــوه از 
درخــت می توانــد بــه تنهایــی مبیــن مفاهیــم الهــی باشــد؟ 
ــود: ــت می ش ــی یاف ــای فراوان ــعدی نمونه ه ــظ س در مواع

که تواندکه دهد میوه الوان از چوب
                      یا که داند که برآرد گل صد برگاز خار

یا در جای دیگر می گوید:

آن صانع لطیف که بر فرش کائنات          
چندین هزار صورت الوان نگار کرد

ترکیب آسمان و طلوع ستارگان           
 از بهر عبرت نظر هوشیار کرد

از چوب خشک میوه و در نی شکر نهاد     
     وز قطره دانه درر شاهوار کرد

می تــوان پذیرفــت کــه اساســا ســعدی ایــن پنــد و انــدرز 
ــد  ــود ندارن ــاور خ ــکی در ب ــه ش ــلمانانی ک ــرای مس را ب
ــعر  ــفی در ش ــتدالل های فلس ــه اس ــازی ب ــد و نی می گوی
ــز  ــه اســتدالل نی ــا این  گون ــه دارد ام ــه خطاب نیســت و جنب
ــه  ــد ک ــعدی می نمای ــد س ــی مانن ــأن بزرگ ــه دور از ش ب

دنیا دیــده و دنیا  آزمــوده اســت.
بــه نظــر می رســد کــه در معتقــدات ســعدی گاه گاه رنگــی 
از جبر گرایــی بــه ســخن او راه می یابــد کــه همه چیــز 
را معلــول اراده مطلــق خــدا می دانــد و مفــری بــرای 
ــر مــا مــی رود سرنوشــتی  ــدارد و هرچــه ب تغییــر وجــود ن
اســت کــه بــر لــوح مــا نوشــته اند و می بایســت در 
ــک روزی باشــد  ــه نی ــرودآورد چ ــر تســلیم ف ــر آن س براب
ــه  ــقاوت ،چ ــه ش ــد چ ــتگاری باش ــیاه بختی،چه رس ــه س چ
بهشــت باشــد چــه دوزخ زیــرا کــه از نظــر او خداونــد قــادر 
ــدگان را  ــد و بن ــد می کن ــه بخواه ــه هرچ ــی اســت ک مطلق
چــاره نیســت و جوانــب دیگــر صفــات الهــی چــون عــدل 
ــد: ــد و میگوی ــل نمی کن ــر دخی ــن تفک ــت را در ای و حکم

بر من قلم قضا چو بی من راندند   
       پس نیک و بدش ز من چرا می دانند

ــب تعلیمــی او در  ــی بعضــا در مطال ــن جبرگرای ــای ای رد پ
ــوارد  ــیاری م ــود. در بس ــده می ش ــتان دی ــتان و بوس گلس
ــه  ــد ک ــت می گوی ــه صراح ــه ب ــم ک ــخنان او می بینی در س
ــه  ــدارد. چگون ــراه اســت ن ــه گم ــت آن ک ــه تربی ــدی ب امی
ــی  ــا نیک ــد ام ــر می کن ــکان اث ــر نی ــدی ب ــه ب ــود ک می ش
ــد: ــه می گوی ــود این ک ــا وج ــت؟ او ب ــر اس ــدان بی اث ــر ب ب

 
هم نشین تو از تو به باید     

تا تورا علم و دین بیافزاید

اما از طرفی معتقد است که:

آهنی را که موریانه بخورد    
نتوان برد از او به صیقل زنگ

عقیــده او بــر ایــن اســتوار اســت کــه اگــر قضــا بــر کســی 
ــدور  ــردن آن مق ــون ک ــه باشــد دگرگ ــف رای او رفت مخال
ــا بــدان بــدی بــه  نیســت. معتقــد اســت کــه هم نشــینی ب
همــراه مــی آورد و بارهــا بــه دوری از آنــان نصیحــت 
ــا  ــد و باره ــادق نمی دان ــس آن را ص ــا برعک ــد ام می کن

می گویــد:
پرتو نیکان نگیر هرکه بنیادش بد است  

        تربیت نا اهل را چون گردکان بر گنبد است

عاقبت گرگ زاده گرگ شود   
      گرچه با آدمی بزرگ شود

شمشیر نیک از آهن بد چون کند کسی؟       
   ناکس به تربیت نشود ای حکیم کس

او در جــای دیگــر نیــز فضیلــت را بــه مثابــه امــری ارثــی 
از خانوانــده و امــری وجــودی می دانــد کــه اگــر بــر بــدی 
ــو  ــر پذیــرد ول بنیــان گرفتــه باشــد محــال اســت کــه تغّی
ــد و انســانی  ــه خــدا تذهیــب نفــس کن اگــر در جــوار خان
گمــراه ماننــد ســگی کــه او را از نجاســت رهایــی نیســت، 

امــکان بازگشــت بــه مســیر حــق را نــدارد؛

چون بود اصل گوهری قابل  
       تربیت را در او اثر باشد

هیچ صیقل نکو نداند کرد  
       آهنی را که بد گهر باشد

سگ به دریای هفت گانه بشوی 
          که چو تر شد پلید تر باشد

خر عیسی گرش به مکه برند   
       چون بیاید هنوز خر باشد

ســعدی در بعضــی مــوارد نشــان می دهــد کــه بــا عرفــان 
ســازگاری نــدارد و کرامــت را در عمــل بــه عــرف و 
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