
2021 - سال بیستم - شماره  5594 دسامبر   4  - 1443 لثانی  ربیع ا  28 آذر 1400-  شنبه 13   2  سیاسی

گروه سیاســی: اصفهان روز جمعه باز هم 
شــرایط متفاوتی را تجربه کرد. یک هفته پس 
از درگیری هایی کــه در تجمع مردم در جمعه 
گذشــته رخ داد، این بار از واپسین ساعات روز 
پنجشنبه، نیروی انتظامی از محدودیت تردد در 
مسیرهای منتهی به پل خواجو که محل اصلی 

تجمعات مردم و کشاورزان بود خبر داد.
 رئیس پلیس راهور استان اصفهان پنجشنبه 
شب گفت: در حاشیه زاینده رود و در مسیرهای 
منتهی به پل خواجو از ساعت پنج صبح جمعه 

ممنوعیت تردد و توقف را خواهیم داشت.
ســرهنگ محمدرضا محمدی محدوده این 
ممنوعیت را »از شــرق پل خواجو در محدوده 
پل غدیر در هر دو طرف رودخانه به ســمت پل 
خواجو و از سمت غرب از میدان انقالب و هتل 
پل به سمت پل خواجو و خیابان ها و کوچه های 
منتهی به زاینده رود از هر دو ســمت شــمال و 
جنوب« اعالم کرد. رئیس پلیس راهور اســتان 
اصفهــان گفته بود: تحت هیچ شــرایطی اجازه 
تردد موتورسواران را نخواهیم داد و اگر خودرویی 
از ســاعت قبل در این محل ها پارک کرده، باید 
قبل از شروع محدودیت خودرو را جابجا کنند؛ 
در غیر این صورت پلیس به وسیله یدک کش این 

خودروها را منتقل خواهد کرد.
معاونت پیشــگیری از وقوع جــرم اصفهان 
هم اعالم کرد: با توجه به سوءاستفاده معاندین 
از مطالبــات به حق کشــاورزان و اینکه صنف 
کشاورزان اســتان اصفهان هیچ گونه فراخوانی 

برای روزهای آتی به ویژه روز جمعه ۱۲ آذرماه 
۱۴۰۰ نداده است شهروندان با هشیاری کامل از 
شرکت در تجمع های غیرقانونی تحت هر عنوان 

جداً خودداری کنند.
اما آیا با این محدودیتها، می توان حساسیت 
مردم به بحــران را کاهــش داد؟ همانگونه که 
مشکل آب با دســتور حل نمی شود، دستور به 
جلوگیری از بروز تجمعات نیز نمی تواند مشکل 
را رفع کند. بحران آب در ایران، سالهای زیادی 
است که گریبانگیر مردم خصوصا در بخش های 
مرکزی کشــور شده اســت. البته دو سه سالی 
بارندگی ها بخشــی از مشــکالت را حل کرده و 
این بحران موقتا از لیست چالش های اصلی خط 
خورده بود. اما حاال گزارش های جدید می گوید 
ایران دوباره درگیر بحران بی آبی اســت و حتی 
شمال کشور را هم درگیر کرده است.  با این حال 
وضعیت اســتان اصفهانف هم از نظر کشاورزی، 
و هم از ایــن نظر که زاینــده رود، نماد جذب 
گردشــگر در این استان توریستی بوده، همواره 
مورد توجه مردم قرار داشته و نمی توان تجمعات 
مردم را به کشاورزان محدود کرد. چرا که زاینده 
رود، نماد اصفهان است و مردم این شهر نسبت 
به آن حساسیت خاصی دارند. با این حال بحران 
آب در ایــران بحرانی به گســتره بخش اعظم 

جغرافیای کشور است. 
ریشه بحران آب 

ایران کشــوری با اقلیم عمدتاً گرم و خشک 
است. رشد سریع جمعیت در صد سال اخیر شاید 

مهم ترین عامل کاهش سرانه آب تجدیدشونده 
کشور در قرن گذشته بوده باشد. جمعیت ایران 
در طی سده گذشته، از حدود ۸ میلیون نفر در 
ســال ۰۶–۱3۰۰ به بیش از ۸3 میلیون نفر تا 
پایان ســال ۱399 رسیده  اســت. یعنی سرانه 
آب تجدیدپذیر ســاالنه کشــور از میزان حدود 
۱3۰۰۰ متر مکعب در ســال ۱3۰۰ به حدود 
۱۲۰۰ مترمکعب رسیده و همین موضوع نشان 
می دهد مدیریت منابع آبی تا چه حد باید کارآمد 
باشد. چیزی که در نه در دولت سیزدهم که در 
۶۰ سال گذشته و شروع توسعه ایران به آن بی 

توجهی شده است.
دالیل بحران آب

شکی نیست که مدیریت منابع از اصلی ترین 
فاکتورهای حکمرانی مطلوب است. اما جز این 
موضوع ســه عامل را در این بحران برشــمرده 
اند. »رشــد ســریع و الگوی نامناسب استقرار 
جمعیت، کشــاورزی ناکارآمد، ســومدیریت و 
توسعه نامتوازن« از دالیل اصلی بحران بی آبی 
در ایران اســت. جمعیت بیشتر به غذای بیشتر 
نیاز دارد و این دلیل، تولید محصوالت کشاورزی 
را به شــّدت افزایش می دهد. از طرفی تحریم ها 
باعث عدم ورود فناوری های جدید کشاورزی به 
ایران شده و به دلیل مدل مدیریتی، کشاورزی به 
همان سبک قدیم در ایران در حال انجام است. 
در حالی که تنها ۱۲ درصد از مساحت ایران زیر 
کشــت می رود، حدود 93 درصد از مصرف آب 
ایران در بخش کشاورزی صورت گرفته است. در 
حالی که تنها ده درصد تولید ناخالص ملی کشور 
از کشاورزی به دســت می آید و کال ۱۷ درصد 

نیروی کار کشور در این بخش مشغول هستند.
از طرفــی بی توجهی به آمایش ســرزمینی 
و البته شــاخص های توســعه پایدار باعث شده 
کشــاورزی آب بر، بدون توجه به مدیریت منابع 
آب در نقــاط بحرانی هم به تولیدات خود ادامه 
دهد. از طرف دیگر صنایع آب بر هم در این نقاط 
مســتقر شــده اند. صنایعی که باز به دلیل عدم 
بروزرسانی، بهره وری الزم را نداشته و هدررفت 

بسیار زیاد نهاده ها را به دنبال دارد. تالش ایران 
برای مدرنیزه شــدن در ســده اخیــر، در کنار 
پیشرفت های قابل توجه در توسعه زیرساخت ها 
در قبل و بعد از انقالب اسالمی، باعث توجه کم 
به اثرات زیســت محیطی به دلیل تعجیل برای 
ساخت زیرســاخت ها و توسعه فناوری کم بهره 
شــد. با وجود اثرات محیط زیستی و اقتصادی، 
تشنگی برای توسعه فنی و تکنولوژی سریع به 
 جای توجه به شاخص های توسعه پایدار هنوز هم 
عامل اصلی تصمیم گیری های توسعه ای کشور 
است. روزنامه واشینگتن پست در تیرماه ۱393، 
اعالم داشت ایران در بین ۲۴ کشوری قرار دارد 

که وضعیت آب در آن ها خطرناک است. 
بحران، دست پیدای دولت ناکارآمد

در تاریخ ۱۰ تیر ۱39۶ عالءالدین بروجردی 
رئیس وقت کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس اعالم کــرد بحران آب در ایران 
وارد مقوله امنیتی شده است. او گفت به همین 
خاطر در مجلس کمیته امنیت آب تشکیل شده 
 است. اینکه کمیته امنیت آب در ۴ سال گذشته 
چه دستاوردی داشــته و خروجی جلسات چه 
بوده البته روشن نیست. اما به نظر می رسد اتفاقا 
مداخالت دولــت در امر مدیریت منابع، در این 
بخش هم بیشتر بحران زا بوده تا کمکی به رفع 
بحران کند. مثال در احیای دریاچه ارومیه همین 
جمله دکتر اسماعیل کهرم کافیست: »من خودم 
عضو ســتاد احیای ارومیه بودم، افرادی را جمع 
کردند، ســفره ای را پهن کردند، میلیاردها پول 
وســط آمد و در جیب عده ای رفت ولی قطره ای 
آب بــه دریاچه نیامد.« در دولت پیش از آن هم 
صدهاهزار حلقه چاه بدون توجه به ســفره های 
آبی حفر شد و فرونشست های پی در پی زمین را 
در پی خواهد داشت.  دست دولت خوزستان که 
پرآب ترین استان کشور است را هم به بحران بی 
آبی فرو برده است. یا در اصفهان که هنوز هم در 
تبعات بحران آب و اعتراضات آن به سر می برد، 
دست ناکارآمد دولت پیداست، مسئوالن سه ماه 
زمان خواستند تا 9 درخواست کشاورزان را عملی 

کنند. قرار شد چنانچه تعهدات الزم طی 3 ماه 
انجام نشد و گزارش پیشرفت آن هم هر ۱۵ روز 
در صدا و سیما منعکس نشد، شورای میرآب ها 
و آب بران شانه به شانه سایر مردم، مطالبه گری 
را از سر بگیرند. بدون اینکه کسی بپرسد که در 
این فرصت به قول خودشــان سه ماه کشاورزان 
چگونه قرار است امرار معاش کنند؟ و سوال مهم 
تر اینکه حل بحران کشاورزان اصفهان، چگونه 
ســه ماهه ممکن شده اســت؟ و اگر سه ماهه 

ممکن بوده چرا تا االن حل نشده است؟
محیط زیست، بحران بی توجهی

بحران بی آبی بسیار جدی است، اما واقعیت 
این اســت که مســاله محیط زیست برای هیچ 
دولتی از حد فانتزی فراتر نرفته است. با نگاهی 
به بودجه سازمان محیط زیست در سال گذشته 
۱۲۲۸ میلیارد تومــان بوده که با توجه به تورم 
و افزایش هزینه ها، احتماال فرقی با بودجه سال 
99 یعنی ۶۸3 میلیارد تومان نداشته باشد. اندازه 
واقعی این عدد وقتی مشــخص می شود که به 
ردیف بودجه نهادهای فرهنگی بدون هیچ نوع 
بهره وری مشــخص نگاه کنیم. براساس بودجه 
سال ۱۴۰۰،  چهل و سه نهاد مذهبی-فرهنگی 
جمعا هفت هزار و ۲۵۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون 

تومان، باید بودجه دریافت میکردند.
از طــرف دیگر بــه تبع دولــت، جامعه هم 
به این موضــوع نگاهی فانتــزی دارد. در واقع 
اعتراضــات و تحرکات وقتــی اتفاق می افتد که 
مردم یک منطقه، مستقیما درگیر مساله بی آبی 
شوند. بحران محیط زیست که امروز گریبانگیر 
کشور ما شــده، نتیجه این بی تفاوتی و فانتری 
انگاری جامعه و دولت و نگاه خودمحورانه و عدم 
اولویت بندی در مســائل کشور است و تا زمانی 
که این نگاه حاکم باشد، احتماال هر سال شاهد 
بحران های بدتری خواهیم بود. همانطور که در 
مدیریت آلودگی هوا چشم به آسمان داریم و در 
مدیریت زلزله، دعا میکنیم که اتفاق نیفتد، در 
بحران بی آبی هم باید مددی آسمانی برسد که 

بتوانیم بر بحران ها فائق بیاییم.

رهبر انقالب درگذشت آیت اهلل حاج سیدرضی شیرازی 
را تسلیت گفتند

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی درگذشت عالم 
بزرگوار مرحوم آیت اهلل آقای حاج ســید رضی شــیرازی را تسلیت گفتند. متن 
پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به این شرح است: درگذشت عالم بزرگوار مرحوم 
آیت اهلل آقای حاج ســید رضی شیرازی رحمة اهلل علیه را که از احفاد پرچمدار 
کبیر اسالم و تشیع و مرجِع استعمارستیز قرن چهاردهم هجری مرحوم میرزای 
شــیرازی بزرگ بودند، به حوزه ی علمیه تهران و شاگردان و ارادتمندان ایشان و 
بیت رفیع شــیرازی و بویژه به خاندان مکّرم و بازماندگان ایشان تسلیت عرض 
می کنم و رحمت و مغفرت و علو درجات ایشــان را از خداوند متعال مســألت 

می کنم.
آیت اهلل حاج سید رضی شیرازی، مجتهد، فقیه و فیلسوف و استاد مبرز حوزه 
علمیه تهران، روز گذشــته در ســن 93 ســالگی دارفانی را وداع گفت. آیت اهلل 
سیدرضی شــیرازی از مریدان امام خمینی )س( و از همراهان و مبلغان انقالب 
اســالمی از اعضای خاندان آیت اهلل میرزای شــیرازی بزرگ بود، وی در تیر ماه 

۱3۵۸ مورد سوءقصد گروه تروریستی فرقان قرار گرفت.

ممنوعیت تردد در اطراف زاینده رود برای جلوگیری از تجمعات اعتراضیخبر

بحرانآببادستورحلنمیشود

گروه سیاسی – جواد ســازگار: محسن رضایی در 
کســوت معاون اقتصادی رئیس جمهور کمتر سخن گفته 
اســت و شاید در این چندماه تنها سخنی که از وی نسبتا 
مــورد توجه قرار گرفت وعده ای بــود که در نهم آبان ماه 
به مــردم داد: »در آذرمــاه اخبار خوبی بــه گوش مردم 
خواهد رســید«. شــاید اگر فردی با تجربه بیشتر اجرایی 
می خواست وعده بدهد موعد دورتری را انتخاب می کرد اما 
وقتی محســن رضایی وعده ای را برای یک ماه آینده داد 
بسیاری شروع به گمانه زنی کردند که این خبر خوب چه 
می تواند باشد؟ رضایی در ایام انتخابات شعارهای قشنگی 
در زمینه اقتصاد، بورس، کاهش تورم و گرانی و ... داده بود 
اما همچون شعارهای دیگر کاندیداهایی که امروز در دولت 
هستند خبری از آنها نیست و از آنجایی که بسیاری از آن 
شعارها امکان اجرا ندارد، کسی ارتباطی بین وعده آذرماه 
محسن رضایی و تحقق آن شــعارهای انتخاباتی ندید. در 
همان زمان، در میان نوشــته هایی که رســانه های طرفدار 
دولت با عنوان »رمزگشــایی از خبر خوش آذرماه رضایی 
« داشــتند، یکی از طنزپردازها عنوان کــرد که این خبر 
خوش، ممکن است خبری خانوادگی باشد، شاید عروسی 

در پیش است! 

جالب اینجاست که دقیقا یک ماه بعد از سخنان محسن 
رضایی، خبری اقتصادی منتشــر شــد که از طرفی »خبر 
خوش« محسن رضایی را تعبیر کرد و از طرف دیگر معلوم 
شــد پیش بینی آن طنزپرداز از بقیه پیش بینی ها دقیقتر 
بوده است: »داماد محســن رضایی مدیر عامل بانک شهر 

می شود«. 
مناســبات فامیلی »محمد مهدی احمدی« مدیر عامل 
جدید بانک شهر )که زیر نظر شهرداری تهران است( البته 
دو قبضه است. وی از طرفی داماد رضایی معاون اقتصادی 
رئیس جمهــور و از طرف دیگر برادر عــروس محمدباقر 
قالیبــاف رئیس مجلس شــورای اسالمی اســت. در واقع 
انتصاب وی در روزهایی که از همکاری و همیاری نهادهای 
مختلف ســخن گفته می شــود، می تواند نمادی از ارتباط 
مثبت و موثر شــهرداری تهران با دولت و مجلس باشــد! 
یکی دو ماه پیــش هم خبرهایی درباره اینکه این آقاداماد 
مدیر عامل بانک صادرات خواهند شــد شنیده می شد اما 
بعد عنوان شد که گویا »استخاره بد آمده« و انصراف داده 
انــد؛ اما حتما این بار مدیرعاملی بانک شــهر که نماد این 
ارتباط سه گانه است آنقدر برکت و ارزش انقالبی دارد که 

نیازی به استخاره نباشد.

عضویت محمدمهدی احمدی در هیات مدیره و معاونت 
در بانک شــهر به سه ســال قبل برمی گردد. در آن زمان 
عناوین تازه احمدی مورد اعتراض رحمت اهلل حافظی عضو 
اسبق شورای شهر تهران قرار گرفت که در توئیتی نوشت: 
»انتصاب برادر عروس قالیباف به عنوان معاون ارزی بانک 
شهر تداعی کننده مطالبی بود که در استیضاح وزیر تعاون 
در صحن مجلس در مورد انتصابات فامیلی رد و بدل شد. 
این انتصــاب برای جامعه قابل درک و پذیرش نیســت و 
از طرفی هم نشــانه نفوذ تیم قبل بر مجموعه شــهرداری 
اســت«. سه ماه قبل از آن در جریان استیضاح علی ربیعی 
وزیر تعاون دولــت روحانی، بعضی نماینــدگان انتصابات 

ربیعی را نوعی معامله دانسته بودند.
به هرحال داماد محسن رضایی و برادر عروس قالیباف 
پله های ترقی در بانک شــهر را خیلی سریع طی کرد. روز 
پنجشــنبه با مطرح شــدن مدیرعاملی وی در بانک شهر، 
یکــی از فعاالن فضای مجازی عنــوان کرد که طبق آیین 
نامه بانک مرکزی مدیرعامل بانک باید حداقل ۱۰ ســال 
ســابقه بانکی داشته باشــد و دولت باید مانع این انتصاب 
شــود. اما تجربه شهردار شــدن علیرضا زاکانی علی رغم 
ممنوعیت قانونی به علت مدرک دانشگاهی نامرتبط، نشان 

می دهــد که نباید چندان به این آیین نامه های دســت و 
پاگیر دل خوش داشت! سید ابراهیم رئیسی هم چند وقت 
پیش اخبار پیرامون انتصابات فامیلی را »کذب« دانســت 
و تکلیف همه این نوع انتصابات را مشــخص کرد. محسن 
رضایــی هم یک ماه پیش وعــده خبر خوش را داد و حاال 
همه این مقدمات نشان دهنده این است که نه تنها مانعی 
بر سر راه داماد رضایی و برادر عروس قالیباف نیست، بلکه 
هر کس به این انتصاب خجسته انتقاد وارد کند سعی دارد 
روابط رو به رشد و موثر مجلس، دولت و شهرداری را برهم 
بزند و با انتشــار خبر کذب انتصابات فامیلی، گشایش های 

اقتصادی و اخبار خوش را به مذاق مردم تلخ کند.

سید محمد خاتمی در پیامی خطاب به هفتمین مجمع 
عمومی سراسری حزب اتحاد ملت خواستار جامعه محور بودن 

احزاب شد. متن این پیام بدین شرح است: 
ســامان پاک و پاکیزه زندگی )حیــات طیبه( آنگونه که 
درخور شــأن انسان است و پیامبران خدا به آن فراخوانده اند، 
در جهانی دیگر تحقــق می یابد و پدیدآورندٔه آن خود آدمی 
اســت؛ یعنی انگاره ها و انگیزه های انساِن آگاه، آزاد و مختار 

است که آن را می سازد.
ریشه و اصل آن حیات جاودان اما، در این جهان و زندگی 

این جهانی و در اندیشه، انتخاب و عمل انسانی است.
شهر نیکوی افالطون، به زیستی مورد نظر ارسطو، مدینٔه 
فاضلٔه فارابی و حتی »یوتوپیــای« دوران جدید و نظام های 
مردم بنیاد، همگی تصویری از زندگی جمعی را ارائه داده اند 
که در این جهان باید محقق شــود )یا برای تحقق و به امید 
تحقــِق آن باید تالش شــود(. ادیان و بخصوص اســالم نیز 
مردمان را به حرکت به ســوی آن زندگی و برپاداشــتن آن 

فراخوانده اند.
انسان که به طبع یا به حکم ضرورت، موجودی اجتماعی 
اســت و در جمع و با جمع زندگی می کند و جمع در صورت 
نهادهایی شکل می گیرد که توسط خود انسان پدید می آید. 
دین ها و مکتب های فلسفی به این نهادها و سویه ای که باید 
داشته باشند نظر داشته اند ولی پدیدآورنده )آن نهادها( خود 

انسان است:
نهاد خانواده، نهاد اقتصاد، نهاد سیاست، نهاد حکمرانی و 
حکومت، نهاد اخالق و … همگی اموری انســانی اند. کشش 
ذاتی و درونی، ضرورتهای جمعی و خردورزی انســان دست 
به دست هم می دهند تا این نهادها پدید آیند. کاری که دین 
)بخصوص ادیان ابراهیمی و باالخص اســالم( و نیز مصلحان 
بزرگ کرده و می کنند تذکر به این اســت که این نهادها چه 

سویه ای باید داشته باشند.
حکمرانی و نظام حکومتی در زندگی جمعی امری اســت 
گریز ناپذیر و به تعبیر پیشــوای پرهیزکاران و امیر مؤمنان 
امام علی علیه السالم حاکم )و نظام حکمرانی( خواه بّر )نیکو 
و خوب( و خواه فاجر )بد و ســتمکار( امری است گریزناپذیر. 
آنچه بزرگی چون علی و در ســطح باالتر، خدا و آیین اسالم 
می خواسته اند و به آن دعوت کرده اند این که این نهاد برپایه 
قســط )و عدل( بنیاد شــود که در آن همٔه انسان ها به طور 
عادالنه از مزایای مادی و معنوی زندگی بهره  بگیرند و حق و 

حرمت همگان در آن نگاه داشته شود.
بشــر در درازای تاریخ، نظام ها، سیاســت ها و گونه های 
حکمرانــی فراوانــی را تجربه کرده اســت و در روزگار ما به 
این نتیجه رسیده است که ســامان و سازمان بهینٔه زندگی 
جمعی، دموکراســی اســت و این البته نه به آن معنی است 
که مردم ســاالری که مشــخصه ها و مقّوم های خود را دارد 
بی عیب و کاستی اســت ولی در مجموع آن را پرفایده ترین 
و کم هزینه تریــن راه و رســم زندگی جمعی یافته اســت. و 

مناســب ترین صورت و شــکل آن را »جمهوری« با تعریف 
و مشــخصه های جدیدش یافته اســت و انقالب بزرگ ملت 
ایران نیز نظام جانشین نظام پیشین را »جمهوری اسالمی« 
پیشنهاد کرده است و بر سر آن میثاق ملی شکل گرفته است.

جمهوری )یــا هر نظام دموکراتیــک( می تواند لیبرال یا 
سوســیال و حتی ناسیونال باشــد، پس چرا نتواند اسالمی 
باشــد؟ آنچه مهم است این که همه انسان های دارای زیست 
بوم مشترک بتوانند در آن نظام صاحب حق و حرمت باشند 
و زمینٔه برخوردارِی همگان از مزایای معنوی و مادی زندگی 

فراهم آید.
در این موقعیت حساس و خطیر  که ایران عزیز با مشکالت 
و بحران هایی روبرو اســت که بخش مهمــی از آن از بیرون 
بر ما تحمیل شده اســت و بخش دیگر ناشی از رویکردها و 
روش های اتخاذ شــده در درون در راهبردن جامعه اســت؛ 
انقالب اسالمی که آغاز مرحلٔه جدیدی از زندگی تاریخی ما 
است با پرسش های جدی و تازه ای روبرو است و آنان که دل 
در گرو انقالب دارند باید بکوشــند آنها را بشناسند و به آنها 

پاسخ گویند و راه خود را به سوی آیندٔه بهتر بگشایند.
انقالبی گری یعنی پای بندی به اصول و آرمانهایی که در 
انقالب تجلی کرد و در واقــع بازتاب جان ملتهب ملتی بود 
که رو به آزادی و بهروزی داشــت. نه تنها تذکر به آن اصول 
و آرمانها بلکه بررســی دریافت این امــر که تا چه حد آنچه 
در عمل واقع شــده است با آن آرمان ها و خواست ها مطابقت 
داشــته است و اگر کاستی و انحرافی بوده است آنها را نیز باز 
شناخت و راه راست و شهامت بازگشت به آن را دید و نمایاند. 

و مگر اصالح و اصالح گری راستین جز این است؟
اصالحات )اصالح گری( از یک ســو مورد خشم، اعتراض و 
ناسزاگویی متوهمان به اصطالح »براندازی« است و از سوی 
دیگــر مورد بی مهری و جفای آنــان که وضع مطلوب را می 
پسندند و ناکامی های بزرگ را در تأمین خواست و مصلحت 
ملت نمی بینند یا همه را به دیگران نســبت می دهند و راه و 
رســم خود را عین انقالب می داننــد با تکیه بر قدرتی که به 
حق یا ناحق به دســت آورده اند در صدد حذف و دفع هر آن 
کس و هر آن چیزی هستند که گذر از وضع موجود به وضع 

مطلوب را می طلبد.
به نظر من آنچه پیش آمده گرچه جفا به ملت است ولی 
می تواند فرصتی مناســب باشد برای اصالح طلبان که بالفعل 
از قدرت کنار گذاشــته شده اند و مســؤولیتی ندارند؛ گرچه 
اصالح طلبان نیز باید پاســخگوی کارنامه و عملکرد خود در 
گذشته باشند و احیاناً سهم خود را در پدیدآمدن وضع موجود 

بشناسند و مسؤولیت آن را بپذیرند.
یکی از بهتریــن فرصت ها برای اصــالح طلبان )و حتی 
اصولگرایان خیرخواه( و همٔه آنان که نســبت به سرنوشــت 
کشور وضع و حال مردم بخصوص بخش های محروم تر جامعه 
دغدغٔه خاطر دارند این که بررســی کنند که نقش حزب و 
تحزب در تحقق مردم ســاالری به چه میزان است و آیا پیش 

از آمدن حزب برای این که جامعه به سوی مردم ساالری برود 
الزم است چه نهادهای مدنی مردمی فراوانی که از بخش های 
مختلــف جامعه، اصنــاف و گروه های گوناگــون اجتماعی 
نمایندگی می کنند پدیــد آید؟ تا از دل آن حزب پدید آید؟ 
یا اینکه بدون آن نیز حزب می تواند حضور داشــته باشــد و 
اثرگذار باشد؟ جا دارد که به خوبی بررسی شود (و احیاناً هم 
شده است ولی باید کامل تر شود( که از مشروطیت به این سو 
که خواســت مشخص و مبرم جامعه مردم ساالری بوده است 
احزاب نتوانسته اند در برآورده شدن این نیاز و تحقق و استقرار 
دموکراسی کامروا باشــند یا کامروائیشان اندک بوده است؟ 
به هر حال تردیدی نیســت که اســتقرار دموکراسی شرایط 
و مقدماتی چون وجود و به رســمیت شناخته شدن نهادها 
و تشــکل های صنفی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و حتی 
قومی و جنســیتی دارد و در نهایت هم نظام حزبی و وجود 
حزب های متعدد و مستقل که واقعاً از خواست ها و نیازهای 

جامعه نمایندگی کنند الزم است.
حال هرچه باشد اینک احزاب برای کارآمدتر شدن چگونه 
می تواننــد در عین حال که به حکومــت و قدرت نظر دارند 
)اگــر اجازه فعالیت در این زمینه را به آنان بدهند( به تقویت 
جامعه و نهادهای مدنی بپردازند و واقعاً به مرحله نمایندگی 
واقعی و نه خیالی و ادعایی( از جامعه نزدیک تر شوند؟ یعنی 
احزاب عالوه بر قدرت گرایی بکوشند تا جامعه محور شوند و 
زمینه های پدید  آمدن جامعه قوی را که اگر بود حکومت قوی 

هم خواهد بود فراهم آورند.
و تذکر چند نکته را مفید می دانم:

۱- در ایــن موقعیت حســاس و وضعیتی کــه جامعه و 
حکومت و جریان های سیاسی و اجتماعی دارند و مشکالت 
و تهدیدهــای فراوانی از بیرون و درون وجــود دارد، اصالح 
طلبان و غیراصالح طلبان خیرخواه چاره ای جر حرکت و عمل 
جبهه ای ندارند. تقویت جبهه اصالح طلبی )و غیراصالح طلبی( 
می تواند از مشــکالت بکاهد و بر توفیقات بیفزاید، به شرط 
این که جبهه نیز بتواند ساز و کارهای دموکراتیک تر شدن و 

کارآمدتر شدن را بیابد و به کار گیرد.
۲- جامعه ملتهب ما در این به اصطالح مرحلٔه گذار بیش 
از هر چیز به گفت و گو نیازمند است، بلکه گفت و گو اساس 
هر جامعٔه انسانی است؛ یعنی تنها وسیله ای که انسانیِت انسان 
در آن آشــکار می شود و اگر نبود یا جامعه از هم می پاشد یا 
به جنگ و نزاع و ســتیز گرفتار می شود که باز نتیجه آن در 
هم پاشیدن است و از پایه های اصلی دموکراسی نیز نهادینه 

شدن گفتگو است.
اوالً گفــت و گوی درون گروهــی و درون جبهه ای. گفت 
و گو نه به این معنی اســت که اختالفــی وجود ندارد، بلکه 
با وجود اختالف ها که طبیعی )و در جای خود مفید اســت( 
بــا گفت و گــو در درجــٔه اول می توان بــه حقیقت و حق 
نزدیک تر شــد و در درجٔه بعد می توان در حرکت به ســوی 
آنچه به صالح و موجب فالح است هماهنگ تر و حتی متحد 

حرکت کرد و بــا گفت و گو می تــوان از تبدیِل اختالف به 
 ســتیز و نزاع جلوگیری کرد و در واقع با گفت و گو زندگی را 

انسانی تر کرد.
ثانیاً گفــت و گو با مردم و نزدیک تر شــدن به مردم که 
طبق اصول پذیرفته شده، اساس نظم و نظام و صاحب اختیار 
کشــور و حاکم بر سرنوشت اند )یا باید باشند(. گفت و گو با 
بخش های مختلف تا بدانیم در جامعه چه می گذرد و نیازها و 
فوریت ها چیست؟ بخصوص برای احزاب و تشکل های سیاسی 
که هویتشان به این است که نماینده مردم و آشنا به دردها و 

مطالبات آنها و تالشگر برای رفع و برآورده کردن آنها باشند.
رفتن به میان مردم، گفت و گو با تشــکل های رســمی و 
غیررســمی جامعه، از زنان و مردان، معلمــان و کارگران و 
نخبــگان و کارآفرینان و فرهیختــگان و بخش های مختلف 
صنفی و اجتماعی و بخصوص جوانان و شناخت بهتر آنان و 
بهره گیری از حضور و توانایی های آنان در تشکیالت بزرگ تر.

3- گفت و گو با جریان هــای دیگر. چرا اصالح طلبان با 
انبوهی از اصولگرایان خردمند و دردآشــنا و بسیار از کسانی 
که در چارچوب تشــکیالت اصولگرایی و اصالح طلبی قرار 
نمی گیرند یا نمی خواهند قرار بگیرند، ولی خواستار عزت و 
برخورداری ملت و عدالت و انصاف و گذر به وضعیتی بهتر اند 

گفتگو نکنند؟
۴- اگــر یکــی از بنیادی تریــن شــرط ها و الزمه های 
دموکراســی و نظام حکمرانی خوب مسؤولیت پذیرِی قدرت 
اســت و قدرت اگر به خود رها شــود طبیعتاً به خودکامگی 
خواهد گرایید، وقتی حاکمیت یا بخش هایی از آن احســاس 
نیازی به اصالح طلبان و غیراصالح طلبان مســتقل و خردورز 
و در واقع مردم نمی کند و آنان را  نمی پذیرد، چه رســد به 
این که حاضر به گفت و گو با آنها شــود، اگر همٔه کسانی که 
خیرخواه کشور و ملت اند در کنار هم باشند و به درک متقابل 
برسند، قادر خواهند بود که حاکمیت را قانع و حتی وادار به 
گفت و گو کنند و در نتیجه زمینه مسؤولیت پذیری و اصالح 

آن را فراهم آورند.
۵- و عالوه بر گفت و گو: اینک که کشــور با مشــکالت 
و خطــرات فــراوان روبــرو اســت اصالح طلبــان )و حتی 
غیراصالح طلبــان( در ضمــن حفظ موضع انتقــادی )و نه 
تخریبی( خود بایــد بدانند و بگویند که راه حل برون رفت از 
مشکالت چیســت؟ و بر فرض که کار به دست آنان بدهند 
راه کارهای عملی، واقع گرا و مفید برای حل مشکالت دارند و 

آنها را هم به مردم و به حاکمیت عرضه کنند.
مطالِب فراواِن دیگری نیز هست که بیان آنها را به مجال 

دیگری موکول می کنم.
برای حــزب اتحاد ملت ایران و همٔه خیرخواهان میهن و 
ملت آرزوی سالمتی و موفقیت می کنم و امیدوارم که نشست 
سراسری عزیزان منشاء خیر و صالح برای حزب و برای جامعه 
باشد و امیدوارم حاصل نشسِت سراسری این حزب مفید فایدٔه 

فراوان برای خود حزب و کشور باشد.

یک »داماد« دیگر مدیرعامل بانک شهر می شود

تحقق خبر خوش محسن رضایی در آذرماه!

پیام سیدمحمد خاتمی خطاب به هفتمین مجمع عمومی سراسری حزب اتحاد ملت:

احزاب عالوه بر قدرت گرایی بکوشند تا جامعه محور شوند

مذاکرات وین؛ دو دیدگاه، دو راهکار

ادامه از صفحه 1
 ریشــه های این نابســامانی که تقریبا همه نهادهای قدرت اعم از فرادســت، 
مجلــس، جناح های سیاســی و حتی بعضــا بخش هایی از دولت بــه آن اذعان و 
اعتراف دارند ناشــی از ندانم کاری، ضعف مدیریت و حتی سوءاستفاده بعضی وزرا 
و مســئوالن دولت پیشــین بوده است که با تغییر شــیوه مدیریت، جابجا کردن 
افــراد و اجماع میان بخش های مختلف اقتصــادی در دولت جدید و همراه کردن 
مجلس می تــوان به تورم و بحران دامنه دار کنونی خاتمــه داد، رفاه عمومی برای 
مردم ایجاد کرد و برای تکمیل این پروژه می توان به گســترش مناسبات بازرگانی 
و مبــادالت اقتصادی و حتی تهاتری با بســیاری از کشــورهای منطقه و بعضی 

کشورهای دوردست متوسل شد.
پس روند کند، تند یا تعلل و بی تفاوتی و چگونگی انجام مذاکرات وین موسوم 
به برجام را می توان بدون ارتباط با وضعیت معیشــت و شرایط نامطلوب اقتصادی 
کنونــی، از موضع قدرت با هدف به زانــو درآوردن غرب و در راس آن آمریکا، هر 

چند هم طول بکشد دنبال کرد.
این دیدگاه و طرفداران آن در ســاختار قدرت و در میان تعدادی از مطبوعات 
وابســته به آنها، با تحلیل خود تلویحا بر ایــن باورند که ما در یک اقتصاد جنگی 
هستیم و جنگ اقتصادی غرب به رهبری آمریکا برای مقابله با ایران را متفاوت از 
آن می دانند. به عبارتی، تمام ســاز و کارهای اجرایی را هم نه براساس یک جنگ 
اقتصــادی از جمله تحریم هــا و محدودیت های بانکی، بلکه براســاس و پایه یک 

اقتصاد جنگی تعریف و سازماندهی کرده اند.
برپایی قرارگاه هــای مختلف امنیت غذایی و تالش جدی برای تامین کاالهای 
اساســی از هر طریق و به هر شــکل البتــه بــا ارز ارزان۴۲۰۰ تومانی دولتی، از 
جمله واردات گوشــت مــرغ و تخم مرغ از ترکیه یا کاالهایــی مانند برنج و انواع 
روغن هــای خام و تصفیه نــــشده یا حدود 9 میلیون تن گنــدم، برگرفته از این 

راهبرد نظامی است. 
در کنار این دیدگاه، نگرشی دیگر بر مناسبات سیاسی و اجتماعی کشور وجود 
دارد و کم و بیش ســایه انداخته که بر این باور است در ادامه مناقشات مرتبط به 
فعالیت های هســته ای ایران، غرب یک جنگ اقتصادی را با کشــور به راه انداخته 
و ابزارهایی چون تحریم ها، مســدود کردن حســاب های بانکی و ایجاد مانع برای 
هرگونه نقل و انتقــال ارز در تمامی بانک های جهان، جلوگیری از فروش کاالهای 
راهبردی حتی برای صنایع و تجهیزات بیمارســتانی از سوی غرب یا غیر غرب به 
ایران و برعکس و بسیاری موارد دیگر از مصادیق این جنگ اقتصادی است که به 

طور مدام، مستمر و بالوقفه پیگیری و نظارت می شود.
 فرمانده ســتاد این جنگ اقتصادی آمریکا، به ویژه جمهوری خواهان هســتند 
و نقش ژنرال کنت مکنزی، فرمانده منطقه ای ســنتکام تا این لحظه در حد پاس 

بخشی و بدون اقدام نظامی بوده است.
ایــن دیدگاه که کامال متفاوت و حتی متناقض با دیدگاه اول اســت می گوید؛ 
باید ابزارهای موثر جنگ اقتصادی که جدی ترین ضربات را بر کشــور وارد ساخته 
و خواهد ســاخت از بین برد و راهکار آن به نتیجه رسانیدن مذاکرات وین موسوم 
به برجام پس از شــش ماه وقفه اســت که هم اکنون در هتــل کوبورگ در حال 

انجام است.
دولت قبلی یعنی دوازدهم، تالش بســیاری کرد که ســند نهایی این توافق را 
به رغم کمبودها و نارســایی هایی که داشــت امضا کند و به گفته آگاهان، در ۸۵ 
تــا 9۰ درصد متن توافق و کلمات و جمــالت آن طی مذاکرات طوالنی به نتیجه 
رســیده بود که در ماه های پایانی با هدف به نتیجه رســانیدن آن توســط دولت 
ســیزدهم متوقف شد و تالش های روحانی، رئیس جمهور، ظریف و عراقچی با این 

تفسیر که امضاکنندگان نباید این شخصیت ها باشند به تعویق افتاد.
حال این مذاکرات بعد از وقفه ای طوالنی در شــرایط  نبرد سخت و طاقت فرسا 
و سنگین دیپلماسی توسط یک هیات ۴۰ نفره از سوی ایران در جریان است و در 
شــرایطی که نیاز مبرم به آتشبارهای سنگین ضد آتش از سوی آمادگاه اصلی در 
داخل کشور وجود دارد، این دو دیدگاه به نسبت های مختلف بروز و ظهور یافته اند.
 براساس آنچه گفته شد، عده ای در جهت آنچه منافع جناح خود است و آن را 
مصالح اســالم و مسلمین می نامند، می کوشند و اصرار می ورزند که مجددا بگویند 
تامین معیشــت مردم و حل دشــواری های اقتصاد ملی و تورم های فزاینده هیچ 
ربطی به پیشرفت یا تعلل در مذاکرات وین ندارند و حتی بدون مقدمه، طرح های 
رویایی دلپســند رشد ۸ درصدی در اقتصاد را جار می زنند تا پشت جبهه ای قوی 
برای مذاکرات را به گمان و باور خود فراهم سازند بی آنکه فکر کنند اگر این تقویت 
مبتنی بر واقعیت نباشد، ممـــکن است رزمندگان دیپلماسی در صف مقدم را در 

جایگاه آسیب پذیری قرار دهند.
اگــر این دیدگاه قوت بگیرد و به این باور تبدیل شــود که بدون لغو تحریم ها 
و آزاد شــدن پول های مسدود شده، می شــود اقتصاد کالن را به وضعیت مطلوبی 
رسانید، چه بســــا موجب شود برای مذاکره کنندگان یا کسانی که خط اصلی را 
می دهند اتخاذ این تاکتیک قطعی شود که بی محابا تا می توانند به پیشروی ادامه 
دهند تا مرتفع ترین مواضع و خاکریزهای دشــمن را تسخیر کنند بی آنکه در این 
»تک«، اطمینان کافی داشته باشند که از آتشبارهای ضد آتش برخوردار خواهند 

بود یا خیر! وبا پاتکی مواجه نخواهند بود. 
ایــن نگاه حتی بر این باور اســت کــه این مذاکرات می تواند از یک ســاختار 
دیپلماتیک متکی بر واقعیات آشــکار و پنهان صف بندی قوای جهانی، به عرصه ای 
از مقاومت شــخصی و پایداری شــخصیت های مذاکره کننده که البته برای افکار 

عمومی غیر تخصصی پر جاذبه است، تبدیل شود.
البته در طول تاریخ، این شــگرد اداره امور دیپلماســی کالن مذاکره، در موارد 
بسیار استثنایی و با تئوری »بلوف« یا تهدید بدون پشتوانه، آن هم در شرایطی که 
طرف مقابل دست شــما را نخوانده باشد موفق بوده است، اما باید این احتمال را 
هم بدهیم که با اصرار بر اینکه می توان با مســدود بودن دالرها و حسابهای بانکی 
و تحریم هــای مختلف ظالمانه و با اتکا به مناســبات اقتصادی و بازرگانی تهاتری 
چند کشور بزرگ و کوچک منطقه یا دور دست که یارای مقاومت در مقابل اجماع 
و صف بندی کشــورهای غربی به هژمونی آمریکا را ندارند، ممکن اســت بی آنکه 

بخواهیم، مذاکرات وین را در »دام چاله« تصورهای بی پشتوانه فروغلطانیم!
خوب اســت گفته آید، گرچه دیپلماســی خود یک ترفند است و ضریب این 
ترفند در مذاکره های مخاصمه آمیز حدت و شــدت بیشــتری دارد، اما در عرصه 
کنونی که تمام کشــورها از اوضاع و احوال کشــورهایی که با آنها سر و کار دارند 
مطلع هســتند و می توانند وضعیت خوب یا نامطلوب آنها را با اطالعاتی که غالبا 
می توانند به دســت آورند، تجزیه و تحلیل کنند، نسبت به ۵۰ سال پیش کاربرد 
کمتری دارد، یعنی ترفند های دیپلماتیک در سایه چگونگی صف بندی قوا، کارآیی 
موثــر خود را از دســت داده و آنچــه در صحنه روابط و مناســبات بین المللی و 
مذاکراتــی همچون مذاکــرات وین، قابل اتکا و تعیین کننده اســت آرایش قوا و 

صف بندی میان کشورهاست.
اگــر در یــک صف بندی قرار بگیری که آرایش ســمت چپ و راســت شــما 
کشورهایی چون چین و شــوروی، یا مثال عراق و سوریه، یا منافع زودگذر این یا 
آن کشــور همسایه یا بسیار دوردست باشــد، قادر نخواهی بود در یک دیپلماسی 
خالق موفق شــوی، زیرا با اولین تهاجم دیپلماتیک از سوی صف بندی متقابل در 
صحنــه اصلی میدان نبرد، بی آنکه بدانی کی و کجــا و چگونه، به یکباره خود را 
روبروی دشــمن، تنها خواهی دید و البته این آن چیزی نیست که سیاستمداران 

هوشمند و خردمند کشور ما بخواهند!
در عین حال، حکمت سیاســی نیز اگر با تأمل و بدون عصبیت از اینکه آمریکا 
ظالم و ستمگر است و کشورهای اروپایی نیز از جنس این کشور هستند بیندیشد 
و ســعی کند مذاکرات را گــــام به گام، موقت و مقطعی با همراه کردن تدریجی 

بسیاری از کشورهای جهان به حقیقت پیش ببرد، موفق تر خواهد بود. 
سیاست همه یا هیچ، نباید هم تاکتیک باشد هم استراتژی، بلکه در یک فرایند 
تاکتیکــی و هم روند با تغییرات اجتناب ناپذیر جهانی می تواند با تطبیق حکیمانه 
این مذاکرات به نفع منافع ملی، اداره شود و به نتایج و دستاوردهای خوبی برسد.

سرمقاله


