
شاید دو دهه پیش و دهه ای پیش تر از آن، امثال و اقران من تصور 
نمی کردیم که مس��ائلی مهم تر از سیاس��ت و ایدئول��وژي وجود 
دارد که ممکن اس��ت بنیاد حیات ما، و اساس ملت و کشورمان را 
دستخوش تحول و تغییری عظیم نماید و به عبارت بهتر درگیر 
مخاطرات بنیادبرانداز کند. زمانی کارل مارکس گفته بود که تاریخ 
بشر از یک نظام اشتراک بدوی، به اسم کمون اولیه آغاز شده و در 
سیر و حرکتی ناگزیر از مراحلی عبور می کند تا مجددا به تجربه ای 
تازه در یک کمون یا جامعه اشتراکی تازه برسد. اما البته این نظام یا کمون نهایی، بسیار 

پیچیده و متعالی است؛ تاج و عصاره سوسیالیزم و جامعه آرمانی بشر است و... 
از مدعای مارکس نمی دانم چه چیزهایی را می توان پذیرفت یا هنوز به کار و اندیشه گرفت! 
اما یک قیاس معکوس به ذهنم آمد که گویی دایره )یا به قول مارکسیست ها: دیالکتیک 
تاریخ(، نه از جامعه اشتراکی اولیه به جامعه اشتراکی واپسین، که از جیره بندی و تقسیمات 
آب در صدر تاریخ آغاز شده و با جنگ بر سر منابع و جیره بندی آب شیرین در تاریخ آینده، 
این حلقه بسته خواهد شد. زیرا نخس��تین دولت ها و نظامات مدیریت اجتماعی در کنار 
نهرها و با تقسیم انشعابات آب مورد نیاز برای کشاورزی و مصارف انسانی شکل گرفت و در 
تاریخ جوانه زد. سپس اختیارات و اقتدارات و قشون و قدرت بدان افزوده شد و فرمانروایی و 

حکومت از دل این زیستگاه های متمرکز کشاورزی و یکجانشین پای به عرصه وجود نهاد. 
اما جنگ آب و مبارزه برای این منبع حیاتی به عنوان موضوع نزاع های آینده، این تحلیل 
و گمانه زنی را برخی از زبده ترین فوتوریست ها و جامعه شناسان و محققان منابع طبیعی 
تایید کرده و خردمندان بسیاری در باره آن هشدار داده اند. بنابر این محتمل تر از آن است 
که نادیده گرفته و یا به کلی کنار گذاشته شود. حتی اضافه می کنم که خطری است مهلک 
که هم اکنون هم تمام شئون حیات ما را تهدید می کند. بنابراین الزم است هم نهادهای 
دولتی با تمام قوا به میدان آیند و هر برنامه و طرحی را بر اساس اولویت آب و همین مسائل 
زیس��ت محیطی ارائه یا طراحی کنند.  نهادها و محافل مدن��ی و مردمی نیز برای حفظ 
دارایی و رمق طبیعت و محیط زیست ایران باید از هیچ کار و ایثاری دریغ نکنند. اگر قرار بر 

صراحت باشد باید بگویم پای بود و نبود سرزمین در میان است. 
یکی از مهم ترین جهات این تالش و همت در آموزش و آگاه س��ازی مردم در گس��تره ای 
ملی مستتر است. دانایان و روشنفکران، استادان و متخصصان، مدیران و کوشندگان حوزه 
محیط زیست باید صدای خود را به گوش همگان برسانند. این پدیده دو وجه دارد: سلبی و 
ایجابی، در وجه سلبی باید از تخریب و نابودی بیشتر جلوگیری کرد و در وجه ایجابی باید به 

احیای زمین ها و منابع موات و آسیب دیده اهتمام کرد. برای این کار قانون، 
فقه، حقوق، سنت ها و مناس��بات ایرانی و اسالمی باید به کار گرفته شود 

و در به کارگیری آنها نیز می باید تعجیل کرد. اما وجهه همت فقیهان که در مرز حقوق و 
شریعت فتوا داده و کالم و مقام نافذی در جامعه ما دارند از اهمیت مضاعف برخوردار است. 

در مکتب طبیعت
انديشه

سيدمسعود   رضوی فقيه

گزارش »اعتماد« از تجمع هاي اعتراضي اخير

 ضرورت  هوشياري
  جريان هاي سياسي

بالياي طبیعي و گناهان ما!
امروزه مشكالت زیست محیطي 
گریبان ملت و دول��ت ما را گرفته 
و ه��ر آن عرص��ه را بر م��ا تنگ تر 
مي كن��د. یك��ي از س��واالتي كه 
ممكن است در این راستا به ذهن 
انس��ان خطور كند این است كه: 
محیط زیس��ت با دی��ن و فقه چه 
نس��بتي دارد؟ و آیا علت زلزله و خشكس��الي و مانند آن 
مي تواند گناهان ما- از جمله ظلم در حق یكدیگر و مساله 
بي حجابي-  باش��د؟   ما از س��وي دین، ب��ه حفظ محیط 
زیست ترغیب شده ایم. به طور مثال، متون اسالمي از قطع 
درختان و از بین بردن مزارع و گیاهان و آتش زدن آنها نهي 
و كس��اني كه درختان را نابود كنند، به عذاب الهي تهدید 
كرده است. امام علي)ع( در ابتداي خالفت تكلیف خود 
را با این مساله روشن كرد: همه شما در مقابل زمین ها 

و حیوانات »مسوولیت« دارید...
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این تجمعات و اعتراضات را از چند منظر مي توان بررسي كرد. 
به هر حال در سطح جامعه در مورد مسائل اقتصادي و معیشتي 
نارضایتي هایي وجود دارد. به ویژه اینكه صندوق هاي اعتباري 
اخیرا س��پرده هاي مردم را گرفته اند و ناتوان از اداي دین شان 
هس��تند. همچنین دیگ��ر زمینه هایي هم بود كه مش��كالت 
معیشتي مردم را افزایش داد. مس��لما این واقعیتي در جامعه 
است و مي تواند منشا نارضایتي هایي شود. سابقه جامعه ایران 
نشان نمي دهد كه مردم بخواهند مطالبات خود را از راه هاي غیرمنطقي دنبال كنند. 
در این تحركات اخیر اتفاقاتي افتاد كه نمي ت��وان آنها را به راحتي اعتراضات مردمي 
نامید. برخي شعارها و اعالم مواضع به خوبي مشخص مي كند پشت آن دست هایي 
اس��ت. در ادامه عملیات رواني و عملیات گس��ترده اي كه در جامعه براي زمین گیر 
كردن دولت و ایجاد مش��كل در جامعه برخي جریانات در اتفاقات اخیر دست دارند. 
آنها ساماندهي هاي اولیه اي را انجام دادند. در كنار آن برخي مردم معترض هم آمدند 
و كس��اني كه منتظر فرصت بودند كه به این صحنه ها ورود كنند، نیز وارد ش��دند. 
تندروها وارد بازي خطرناكي به خاطر اهداف ضد دولت و ضدملي خود شدند. ممكن 
است ش��روع این بازي خطرناك را آنها مدیریت كنند اما مدیریت وسط و پایان این 
ماجرا به دست آنها نیس��ت. این مس��اله باید مورد توجه قرار گیرد. این مساله به این 
معنا نیس��ت كه مردم حق اعتراض ندارند. مردم مي توانند اعتراض كنند. حاكمیت 
به همه باید اجازه دهد كه در چارچوب قانون اعتراضات خود را انجام دهند. در هشت 
سال دولت هاي نهم و دهم كه اوج نارضایتي هاي اقتصادي و تورم بود و اختالس هاي 
بزرگي در آن دوران اتفاق افتاد اجازه اعتراض وجود نداشت. در این دوران كه تخم مرغ 
گران ش��ده و اتفاقات موردي بوده اس��ت، برخي مي خواهند سوءاستفاده كنند و به 
اعتراضات دامن بزنند.  در این شرایط دولت باید چند كار ضروري انجام دهد. همانطور 
كه اعالم كرده جدي تر به مشكالت مردم رسیدگي كند و به هیچ وجه حركت هایي را 
كه مي تواند دامن به نارضایتي بزند مرتكب نشود. باالخره رییس جمهور و دولتمردان 
باید حرف هاي دلس��وزان جامعه و صاحب نظران را گوش دهند. در گذشته بارها به 
آقاي روحاني تذكراتي داده ش��د. راجع به نقطه ضعف ه��اي دولت همچون چینش 
كابینه، انتخاب استانداران، نحوه بودجه ریزي، مسائل اقتصادي و تیم رسانه اي دولت 
تذكراتي داده شد اما متاسفانه كمتر مورد توجه قرار گرفت. اگر دولت توجه مي كرد، 
امروز وضعیت بهتري داشتیم. دولتمردان باید بیشتر به حرف دلسوزان توجه كنند. 

وظیفه دولت اس��ت كه ب��راي جامعه تبیین و تفكی��ك كند كه چه 
كارهایي انجام شده اس��ت. دولت باید حقایقي را براي جامعه بازگو و 

عملیات رواني تندروها را بیشتر براي مردم تش��ریح كند. دولت نباید منفعل باشد. 
بگویند چه اتفاقاتي در پشت صحنه افتاده است. 

وظايف دولت در برابر مردم 
سياست - 2

مرتضي مبلغ
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در روزهاي اخیر تعدادي از مردم شهرهاي مختلف نسبت به مسائل 
اقتصادي و معیشتي اقدام به اعتراض كرده اند. اعتراض مردم حق 
آنان است. هرچند ستون پنجم شبكه هاي ضد انقالب شعارهاي 
ساختار شكنانه اي را با پوشش مردم سر دادند كه البته با همراهي 
معترضان همراه نشد. اما به واقع پرس��ش اصلي این است كه چه 
اتفاقي افتاده تا در آس��تانه چهل س��الگي انقالب، آستانه تحمل 
شهروندان پایین آمده است؟چرا باید تعدادي از همین مردمي كه با 
جان و دل در انقالب و دفاع مقدس و همه بزنگاه هاي مهم و حیاتي مسوولیت و تكلیف خود 
را در قبال انقالب و نظام شان انجام داده اند، اینگونه اعتراض كنند؟  شاید برخي بالفاصله در 
پاسخ به این پرسش بگویند اعتراضات در هر نظام سیاسي، طبیعي است ودر هر حكومتي 
ناراضي وجود دارد و پاسخ هایي از همین قبیل. شاید این پاسخ براي نظام هاي غیردیني 
و غیرمردمساالر درست باش��د اما براي نظام مقدس جمهوري اس��المي و براي مردمي 
كه همه داشته هاي شان را جهت س��رافرازي و پیروزي انقالب اسالمي و تثبیت و توسعه 
قدرت آن هزینه كرده اند حتي یك اتفاق اینچنیني زیاد است.  از همین رو جا دارد همه ما 
مسووالن كشور بپذیریم كه زیر پوست هر گالیه و نارضایتي و اعتراضي، شرایط ناهنجار و 
زمین گیر شدن مطالبات مردم است. ناهنجاري در همه حوزه ها و ساحات زندگي مردم 
اعم از اقتصادي تا سیاسي و اجتماعي در كنار نادیده گرفتن حقوق و مطالبه مردم در این 
حوزه ها پیامدي جز نارضایتي به بار نمي آورد. بر همین اساس چرایي وقوع اتفاقاتي نظیر 
آنچه در برخي ش��هرها رخ داده نیازي به تحلیل پیچیده و امنیتي و چند مجهولي ندارد. 
كافي است ما مسووالن كمي در كوچه پس كوچه هاي شهرمان بگردیم و با حضور در بین 
مردم، دردهاي شان را ببینیم و حرف هاي شان را بشنویم. شاید خیلي ها براي این ادعا هم 
دلیل بیاورند كه آخرین راي مردم در انتخابات، بازتاب بینش و روش مورد تایید آنان براي 
اداره كشور است. این حرف كامال صحیح است اما واقعا دولت ها قدرت اجراي همه وعده ها 
و حل و فصل همه مطالبات مردم را دارند؟ اهل سیاس��ت مي دانند كه دولت ها به نسبت 
مسوولیت شان، قدرت اجرا ندارند. در كنار این آسیب، دولت ها به هر دلیلي، نواقصي دارند. 
این نواقص هم ضریب كارایي و راندمان عملكردي آنان را كم مي كند و هم آنكه منجر به 
دلخوري راي دهندگان مي شود. دولت آقاي روحاني هم از این موضوع مستثني نیست. 
هرچند اصالح طلبان از ایشان حمایت كرده اند اما این حمایت همواره منتقدانه بوده است. 
تالش اصالح طلبان براي كمك به آقاي روحاني جهت معرفي وزرایي در تراز ملي به جهت 
ادارك واقعي و تحلیل جامعه از مطالبات مردمي بود كه متاسفانه موردتوجه رییس جمهور 

محترم قرار نگرفت. البته این، همه مشكل نیست چرا كه آنچه ما مسووالن 
در فضاي سیاسي كشور براي مردم به نمایش گذاشته ایم، فضاي پرتنش و 

مجادله است. وقتي دعوا و تجادل كار هرروزه مسووالن و مقامات و سیاستمداران و نخبگان 
فكري و عقیدتي با یكدیگر باشد و ...

صداي مردم و آسیب شناسي انقالب
نگاه روز

الياس حضرتي
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هشدار امير محبيان به جريانات سياسي

از اعتراض ها براي تسويه حساب استفاده نكنيد

اصولگرایان جوان ت��ر كه پرچم انتق��اد از اصولگرایان س��نتي را 
برداش��ته اند، یك ویژگي مهم دارند؛ بي پروا و بسیار ریسك پذیر 
هس��تند. نقطه اوج این بي پروایي در ش��خص احمدي نژاد است 
ولي س��ایر آنان نیز به درجاتي ریس��ك پذیر و بي پروا هس��تند و 
این برخالف اصولگرایان سنتي اس��ت كه به معناي دقیق كلمه 
محافظه كار نیز هس��تند. ویژگي دیگر اصولگرایان جدید و جوان 
حریص بودن آنان به قدرت است. علت نیز روش��ن است، آنان در 
دامن قدرت چشم به جهان سیاست باز كردند و زندگي در بیرون از قدرت را برنمي تابند. 
این دو ویژگي نه فقط براي خودشان، بلكه براي جامعه نیز كشنده و ویرانگر است. بهترین 
مصداق این ادعا رفتارهاي احمدي نژاد است و اكنون نیز در جریان حمایت صریح و آشكار 
آنان از اعتراضات توده اي در شهرهاي گوناگون كش��ور است. حتي اگر مدعي نشویم كه 
خودشان به طورمستقیم در پشت این وقایع هستند، خوشحالي آنان از این اعتراضات قابل 
كتمان نیس��ت. خطرناك بودن تركیب این دو ویژگي نزد آنان از آنجا ناشي مي شود كه 
حوصله فكر كردن نس��بت به آینده اي فراتر از پیش رو را از آنان سلب مي كند. با سادگي 
هرچه تمام تر گمان مي كنند كه این اعتراضات فقط منحصر به مش��كل معیشت مردم 
است و با سادگي بیشتر گمان مي كنند كه مردم براي حل مشكل معیشت به آنان روي 
مي آورند و هیچگاه زحمت این را به خود نمي دهند كه یك بار دیگر كارنامه اقتصادي نماد 
بزرگ خ��ود را در دوره 1384 تا 1392 مرور كنند كه ب��ا وفور درآمدهاي نفتي، هنگامي 
كه رفت، دولت و جامعه اي فاسد، با رشد 4/4 برابري قیمت ها نسبت به زمان ورود و رشد 
اشتغال كمتر از نیم درصد در س��ال از خود به جا گذاشت كه فقر و فالكت نتیجه طبیعي 

سیاست هاي آن دولت بود. 
ولي مش��كل اصلي تحلیل آنان این اس��ت كه برخالف واقعیت هاي موجود مي كوشند 
كه مسائل معیشتي را از امور سیاس��ي، فرهنگي، مذهبي جدا كنند. در حالي كه اندكي 
آشنایي با ایران نشان مي دهد كه مشكل ما تفكیك ناپذیري این امور از یكدیگر است. آنان 
خیلي ساده انگارانه گمان مي كنند كه مردم مي توانند براي مطالبات اقتصادي به صورت 
خودجوش اعتراض كنند، ولي حق ندارند در اعتراضات شعارهاي سیاسي دهند! در حالي 
كه در ایران اینها هر دو، دو روي یك سكه هستند. اعتراضات نسبت به وضع معیشت آغاز 
مي شود تا كسي مانع اعتراضات نشود، ولي هنگامي كه این موتور روشن شد، سریع تر از 

آنچه فكر مي كنید به حوزه هاي دیگر كشیده مي شود، حتي اگر در قم و مشهد باشد!
به عالوه این رفتارها سواكردني نیست و به قول معروف درهم است. بر چه اساسي مي توان 

اعتراض به وضعیت معیشت یا بیكاري را مشروع دانست ولي اعتراض به 
امور دیگر از جمله سیاست را نامشروع دانست؟ براساس كدام دلیل قابل 

قبول گفته مي شود كه افرادي كه شعارهاي تند مي دهند نفوذي هستند و سایرین مردم 
عادي و معمولي هستند؟ 

كلید معماي تظاهرات اخیر
سياست - 1
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