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شهرداریتهرانشد

در مطالعات حکومت های شــرقی، از نگاه اندیشمندان اقتصاد سیاسی همیشه میان مساله آب و حاکمیت در این جوامع 
نسبتی مستقیم را نشان داده است؛ کمبود آب نظام های سیاسی متمرکز را موجب شده و این نظام های سیاسی با مدیریت 

نامناسب، به نوبه خود موجب کاهش منابع آبی و بروز بحران شده است.  
ویتفوگل معتقد است کمبود آب در جوامع شرقی موجب شکل گیری دیوان ساالری های گسترده در حول نظام مدیریت 
آب شده و این دیوان ساالری های عظیم رفته رفته شکل حکومت هایی را به خود گرفته اند که با در دست داشتن اصلی ترین 

منبع حیات، به صورت اقتدارگرایانه بر جامعه فرمان رانده اند. 
این شــکل نهادی حکومت با تصاحب انحصاری منابع کمیاب جامعه و توزیع آن همواره توانسته است با برقراری الگوی 
انحصاری، شــکل اقتدارگرایانه خود را حفظ کند. این همان حکومت رانتیری است که بسیاری دیگر از اندیشمندان بدان 

اذعان داشته اند.
با کمبود منابع از جمله آب و انحصار آن نزد حکومت مرکزی، مناصب سیاســی از اهمیت باالیی برخوردار بوده اســت. به همین دلیل همواره در این 

سرزمین ها شاهد خرید و فروش مناصب در طول تاریخ بوده ایم.
این الگوی حکمرانی همواره با اتالف منابع همراه بوده اســت. این حکومت ها برای ادامه حیات خود ناگزیر از توزیع بی رویه منابع کمیاب سرزمینی و 
اجتماعی به ارادت مندان نزدیک به خود جهت فراهم آوردن اقشــاری برای حمایت از حکومت بوده اند و در این میان با حیف و میل  گسترده منابع جامعه، 
موجب خســارات جبران ناپذیری شده اند. از آنجایی که مساله کمبود یا بحران آب و حکومت های شرقی، به طور مداوم یکدیگر را بازتولید کرده اند؛ نباید 

برای رفع بحران آب چندان به رویه های قانونی و نهادی که مجری آن همواره حکومت است ،امیدوار بود. 
با توجه به رابطه تنگاتنگ سیاست با فرهنگ در دنیای کنونی که از آن به عنوان سیاست فرهنگی نام برده می شود، به نظر می رسد برای حل وضعیت 
اضطراری مســاله آب، تنهاترین راه کار، تبدیل این موضوع به دغدغه ای ملی در فضای عمومی است تا با شکل گیری یک ذهنیت اجتماعی در اطراف این 

مساله و به تبع آن ایجاد انجمن ها و نهاد های مربوطه، شاهد اصالح رویه جاری و اقدامات فوری و مناسب باشیم. 
شــرایط بحرانی آب در ایران به قدری اضطراری ست که نباید منتظر راهکاری از سوی دولت ماند. فقط این خود مردم هستند که می توانند برای اکنون 

و آینده جامعه خود دست به  کار شوند.

عیســی کالنتری،  رکنا،  به گــزارش 
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست، 
گفت: از زمان ساســانیان و هخامنشیان 
تا حدود 35 ســال پیش برداشت اضافه 
از منابع آبی کشــور نداشــتیم. در این 
35 ســال فقــط 120 میلیــارد مکعب 
آب های شیرین فسیلی صدها هزار ساله 
که حــدود 75% آب های شــیرین زیر 
زمینی بود را مصــرف کردیم که حدود 
75 میلیارد متر مکعب آن در 8 ســال 
 گذشته بوده اســت یعنی منابع را تاراج 

کردیم.
جمعیــت را افزایش دادیــم غافل از 
اینکه این جمعیت باید در یک کشــور 
آباد زندگی کند. بدون توجه به نیازهای 

جمعیت، منابع کشور را برای رفع نیازها 
به تاراج گذاشتیم.

تاالب درون ســرزمینی،  امروز هیچ 
آب نــدارد، از بختگان تــا هورالعظیم، 

گاوخونی و ارومیه.
از طــرف دیگر آب هــای زیرزمینی 
ما در حال شور شــدن است. ادامه این 
روند یعنی تخلیــه ایران از جنوب البرز 
تا دریاهــای آزاد و از شــرق زاگرس تا 
مرزهای شــرقی کشــور. مــا امانت دار 
 بسیار بدی برای این تمدن 7000 ساله 
بودیــم. زاینــده رود 900 میلیون متر 
مکعــب از سرچشــمه های کارون وارد 
آن می شــود، یعنی نصف آب زاینده رود 
در  کارون می آیــد.  از سرچشــمه های 
اســتاندارد جهانــی هــر کشــوری که 
20% از آب هــای تجدیدپذیــرش را هر 
سال اســتفاده کند هیچ خطری از نظر 
منابع آب متوجه اش نیســت. اگر 20 تا 
40% استفاده شــود  به شرط مدیریت 
می توانــد در دراز مــدت منابــع آب را 
تامین کند. اما اگر باالی 40% اســتفاده 
شــود وارد بحران می شود. دو کشور در 
دنیا باالی 40% استفاده می کنند، اولی 
مصر اســت با 46% و ایــران با %85 ! 

ایــن یعنی به زودی همه جای ایران مثل 
گاوخونی خشک خواهد شد. حتی امروز 
هــم دیر شــد. اگر سیاســت هایمان را 
عوض نکنیم این کشــور را همراه نسل 
خودمان خواهیم کشــت. کارشناسان و 
دانشگاهیان مســتقل معتقدند آب های 
تجدیدپذیر حدود 95 میلیاردمتر مکعب 
اســت اما وزارت نیرو معتقد است 120 
 میلیــارد متر مکعــب آب تجدید پذیر 
و  دانشــگاهیان  اگــر حــرف  داریــم. 
کارشناسان مستقل را مالک قرار دهیم 
یعنی ســاالنه 96% از منابع آب تجدید 

پذیرمان را استفاده می کنیم. 
کاری کــه ما با آب هــای زیرزمینی 
می کنیــم یعنــی دزدی از نســل بعد. 
یعنی نسل کشــی. نه تنها آب شیرین را 
تمام می کنیم، همه کشــور را هم بیابان 

می کنیم.
در حوضه گاوخونی به اندازه کافی آب 
از سرچشمه های کارون منتقل می شود 
و دیگر پتانسیلی برای انتقال آب نیست. 

آب مصرفی باید کاهش پیدا کند.
گاوخونی که در زمان قدیم بدون انتقال 
آب از کارون زنده بود امروز خشک شده. 
 هر چه آب هســت در باالدست اصفهان 

برمی دارند. هر چه صنعت آب بر هست 
در اصفهان ایجاد کرده اند. نمی شود همه 
صنایع آب بر را در اصفهان متمرکز کرد. 
فضای ســبز اصفهان از رشــت و ساری 

بیشتر است.
کــوه  قلــه  تــا  نمی شــود   
درخــت  اصفهــان  در   صفــه 
کاشت. دیگر پتانسیل انتقال آب از دیگر 
حوضه هــا را نداریم همین االن در غرب 
حوضه شامل غرب اصفهان و چهارمحال 
و بختیاری حداقل باید 25%صرفه جویی 
انجام شــود. نمی شود هر چه آب هست 
در باال دســت اســتفاده کننــد. 450 
میلیــون متر مکعــب آب این منطقه را 
باالدســت دزدیده و باید برگرداند، هیچ 
راه دیگری وجود ندارد. برای کل کشور 
احساس خطر می کنم. پتانسیل برداشت 
بیش از حــد از آب هــای زیرزمینی را 
نداریم. سال گذشــته برای 44 میلیون 
نفــر غــذا وارد کردیم، فقــط برای 33 
میلیون نفر در داخل کشــور غذا تولید 
کردیم و بیش از ایــن توانایی نداریم و 
اگر فشــار بیش از حد وارد شــود مرگ 
 ســرزمین ایران ســریع تر اتفاق خواهد 

افتاد.
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فرمایشات رهبری، فصل الخطاب
 برای حل موضوع میانمار

پزشکیان نایب رئیس مجلس:

یادداشت های امروز

سرمقاله

بعد از انتخابات مجلس دهم و ارائه لیست امید که فاقد معیارهای جامع و منطقی برای معرفی 
افراد به عنوان کاندیداهای اصالح طلبان برای مجلس بود و با توجه به عملکرد برخی از نمایندگان 
حاضر در این لیست درمدت سپری شده از عمر مجلس دهم و به خصوص بحث رای اعتماد کابینه، 
برخی اشتباهات بسیار مهم در قالب نفوذ به بدنه اصالح طلبی همانند خوره به جان جریان افتاده 

است و باعث مضمحل شدن اصالحات می شود.
ولی اساسی ترین نیاز به مرزبندی و شفاف سازی درجریان اصالح طلبی بعد از انتخابات ریاست 

جمهوری و شورای شهر عیان شد. 
یکی از بزرگ ترین اشتباهات، تشکیل شورای غیردمکراتیک سیاست گذاری برای اصالح طلبان بود که 
به دور از هرگونه معیارهای دمکراتیک درون جریانی بود و به اسم برخی احزاب و نزدیکی به آقای 
خاتمی جمعی تشکیل گردیدکه قیم مآبانه برای قاطبه اصالح طلبان تصمیم گیری می کرد.

در هر دو انتخابات مجلس و شوراها و بستن لیست امید این شورا نقش اصلی را داشته اما رویه اش 
به گونه ای بوده که همچون جریان مقابل تیشه به ریشه اصالح طلبی زده است.

تقالی تعدادی از آقایان شورای عالی و برخی احزاب برای دست یابی به پست های مهم و به خصوص 
مناصب اقتصادی زنگ خطری است که باعث نگرانی می شود؛ مبادا روزی جریان اصالح طلبی متهم 
به فساد اقتصادی شود. تا به امروز جریان اقتدارگرا هر اتهامی توانسته به اصالح طلبان زده ولی 
درمورد مسائل مالی و اقتصادی هیچ گونه انگی به بزرگان و بدنه اصالح طلبی وارد نشده است. فساد 
اقتصادی امالک نجومی، اختالس سه هزارمیلیاردی و قضایای خاوری و بابک زنجانی و نفت کش ها 
و موارد بسیار دیگر در زمان قدرت جریان مقابل رخ داده است ولی به عنوان یک عضو کوچک از 
بدنه جریان اصالح طلبی نگرانم مبادا روزی، برخی کسانی که زمانی بیرق اصالح طلبی داشتند، اکنون 
حرص و طمع مسائل اقتصادی و معامالت ناصواب و البی های انحرافی باعث سرافکندگی بدنه 

اصالح طلبی شود.
کاش بزرگان سلیم النفس اصالح طلبی، زنگ خطر را به صدا درآورند و هشدار الزم را  بدهند که روند 
فعلی جز اضمحالل جریان اصالح طلبی و ازچشم مردم انداختن آن ثمری نخواهد داشت.

باید یک پاک سازی از وجود نیروهایی که رگه هایی از نجومی خواری یا رانت خواری اقتصادی در 
آن ها مشاهده می شود در جریان اصالحات واقع شود یا مرزبندی شفافی دراین جریان به وضوح 
اعالم شود. قرار نیست یک شخص خاص یا یک حزب سیاسی انحصارطلب، کل جریان اصالحات را 
به باد دهند و برتکرار اشتباهات و افکار قدرت طلبانه خود اصرار کنند و بدنه اصالحات نیز فقط 

نظاره گر باشند.
پیشنهادهایی که به نظر می رسد از این قرار است :

1- انحالل شورای عالی سیاست گذاری در اسرع وقت می تواند روزنه های بروز انحراف درجریان 
را بخشکاند.

2- توجه جدی به احزاب به جای شخص محوری درجریان اصالحات، زیرا احزاب دیده بان همیشگی 
برای رقابت های سیاسی سالم هستند و اگر احزاب به جای نهادهای غیردمکراتیک تقویت و ظهور و 

بروز یابند قطعا نتیجه متفاوتی در پیش خواهد داشت.
3- شفاف سازی درمورد روند سازوکار اطالع رسانی به افکارعمومی درمورد افرادی که به نام جریان 
اصالح طلبی منافع سیاسی خویش را تامین می کنند که این امر نیز از طریق رسانه های همگانی و 

احزاب امکان پذیر است.
نگارنده براین باور است که برخی به نام اصالح طلبی همچنان بر طبل خودمحوری و منفعت طلبی 
می کوبند، قطعا انشقاق از مال اندوزان و سپس ایجاد جریان عدالت طلب و پاک دست اصالح طلبی 
ضروری است. باید مرزبندی شفافی بین جریانات اعتقادی و مردم محور با احزاب خودمحور ایجاد 

شود.
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