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 ربطی به نوع حکومت ندارند.این که کشور ما زلزله خیز اس��ت، ی��ا
 
در ایران  مشکلت زیادی وجود دارند که قطعا

اینکه کشوری خشک، و  قسمت اعظم آن کویری است، طبعا  نه ربطی ب�ه حک�ومت فعل�ی  دارد و  ن�ه قبل�ی. ام�ا
همه حکومت ها از زمان قدیم و ندیم سعی کرده اند تا تبعات مش��کلت ط��بیعی را ک��اهش دهن��د. اینک��ه چق��در در
کاهش آن ها موفق بودند و یا اینکه بالعکس   بلیای حکومتی  را  نیز بر رنج مردم  افزودن��د، خ��ود بح��ث دیگ��ری
، یکی از دلیل مقبولیت یک حکومت نزد مردم، مدیریت بحران ها- بحراهایی که به م��ا ارث رس��یده،

 
است. قطعا

بحران هایی که بلیای طبیعی به آن ها دامن می زنن��د، بحران ه��ایی ک��ه از ط��رف دیگ��ران و خ��ارج ب��ر م��ا تحمی��ل
می شوند و یا بحران هایی که در اثر ندانم کاریهای مقامات حکومتی به دلیل مختلف ایجاد شده اند- می باشد. 

امروزه با توجه به تنش های سیاسی در منطقه، تخریب بیش از حد محیط زیست به خاطر زی�اده خواهی انس��انی،
 نه همه،   ب��ه قض��ا و ق��در و مرتب��ط ک��ردن

 
سیستم حکومتی عقب افتاده کنونی، اعتقاد برخی از مقامات ، اما قطعا

بلیای طبیعی به گناهان انسانی، تنش های جناحی در جمهوری اسلمی و عدم وجود سیاست و نیز عدم ت��داوم
سیاست گذاری های کلن، ... امکان پیش بردن  یک سیاست زیست محیط��ی س��الم و ط�ولنی غیرممک��ن ش�ده

است.
  را همچنان  مناسب جامعه ما می دانند، باید دوباره۵۷  اگر برخی شعارهای  استقلل  آزادی ،  برابری در انقلب 

 همه، ح��داقل در می��ان چ��پ، ب��ه ای��ن
 
قدری در این باره تأمل نمایند.بعد از استقرار رژیم جمهوری اسلمی تقریبا

نتیجه رسیدند که ما بیش از هر زمان دیگری به ازادی، دموکراسی و سکولریس�م نی�از داری�م. ب�رای چ�پ چ�ون
همیشه،  مسئله برابری و عدالت اجتم�اعی همچن��ان اهمی�ت مرک�زی خ�ود را حف�ظ می کن�د، ه�ر چن�د ک�ه دیگ��ر
مخالفین جمهوری اسلمی تفسیر دیگری از اهمیت برابری و عدالت اجتماعی دارند. اما در شرایط کنونی، یک��ی
از خواسته های اصلی مردم ایران حق حیات است.  شاید، این موضوع به قدری آشکار است که بحث کم��تری در
مورد آن صورت می گیرد و وقتی که  مطرح می شود از نظر بسیاری ب��ا مس��أله امنی��ت و جن��گ گ��ره می خ��ورد. ام��ا
کدام جنگ؟  اگر در گذشته حق حیات، در نتیجه بروز جنگ، در دورانی که مردم  بیش از پی��ش خواه��ان زن��دگی
در صلح و آرامش هستند، اهمیت پیدا می کرد، اکنون به یک خواسته عاجل - نه فقط ب�رای  ام�روز بلک�ه  ف�ردای

ایران نیز -بدل گشته است. اما چرا؟



جنگ
همه ما به خوبی تعریف بسیار گویا و زیبای کارل فون کلوزویتس در مورد جنگ، یعنی جنگ فقط  ادامه سیاست
با ابزار دیگر است، را خوانده و شنیده ایم. بارک اوباما به هنگام دریافت جایزه ص��لح در اس��لو در مق��ام ی��ک ره��بر
سیاسی که  رسما در حال جن��گ در چن��د جبهه  مختل��ف ب��ود گف�ت، «جن�گ در ای��ن ی��ا آن ش��کل  ب��ا ظه��ور اولی��ن
انسان ها بوجود امد.در طلوع تاریخ هیچ کس از نظر اخلقی آن را مورد سؤال قرار نداد، این واقعی��تی ب��ود مانن��د
خشکسالی و قحطی». سپس او از جنگ عادلنه و تعری��ف آن س��خن گف��ت.  بن��ابراین تعری��ف،  می ت��وان چنی��ن
برداشت نمود که جنگ جزیی از وجود انسانی است و باید آن را به عنوان یک واقعیت پذیرفته،  و س��عی نم��ود از
طریق نهادهای موجود آن را حل و فصل کرد. طبعا اگر جنگ را مبارزه دو گروه بزرگ از مردم، که به دلیل مختلف
گروه بندی شده اند، تعریف کنیم،  آن گاه این تعریف  هم جنگ ه��ای داخل��ی، ق��بیله ای،و  بی��ن کش��ورها را در ب��ر
می گیرد و هم   جنگ دو همسایه و یا درگیری های خانوادگی در بیرون از آن قرار می گیرند . آن گاه ط��بیعی اس��ت
که ما نیاز به نهادهای بین المللی قدرتمند برای حل و فصل مشکلت و  تصمیمات عقلنی طرفین درگی��ر در جن��گ
را داریم. اما بر خلف تعریف اوباما، انسان ها به عنوان موجوداتی اجتماعی ک��ه دارای احساس��ات ق��وی هم��دلی
هستند، به سادگی حاضر به جنگ با همنوع خود نیستند. به همی��ن دلی��ل قب��ل از ه��ر جنگ��ی، تبلیغ��ات وس��یعی از
طرف دستگاه های تبلیغاتی صورت می گیرد تا تص��ویر پلی��د و غیرانس��انی و غی��ر اخلق��ی از ط��رف دیگ��ر جن��گ در
جامعه ایجاد کنند.. باید توجه نمود که  این امر  به هیچ وج��ه ب��ه معن��ی کتم��ان قس��اوت طلبی  انس��ان ها در جن��گ

نیست.
معمول ترین دلیل هر جنگی نیز تقسیم منابع است. در منطقه خشکسال ما، همیشه یکی از مهم��ترین من��ابع،  آب
بوده  و خواهد بود. برخی  از تحلیل گران ، اما نه همه، دلیل جان سختی «شیوه تولید اسیایی» (اگر این اصطلح
درست باشد) را  مسأله آب قلمداد کرده اند. حتی کسانی که مخالف چنین تعریف��ی هس��تند، اهمی��ت آب را م��ورد
سؤال قرار نمی دهند. با توجه به سیستم زندگی متداول کنونی، مبتنی بر رشد پایان ناپذیر  تولید و مصرف  اهمیت
این موضوع بیش از پیش گشته است. کافیست به اطراف خود نگاه کنی��م ت��ا ب��بینیم ک��ه چگ��ونه مس��أله آب بی��ن
کشورهای ترکیه،  عراق، ایران  و افغانستان همیشه تنش ایجاد نموده و می کند.  به طور مشابه، بین کشورهایی

که از آب نیل استفاده می کنند، نیز تنش  پایان ناپذیری وجود  دارد.
اما به جز انواع جنگ های گرم، سرد، نرم، ... از زمان پیدایش انسان  جنگ  دیگری یعنی  جنگ با طبیعت ب��رای
رام کردن آن نیز وجود داشته است در . اینکه انسان در طی تاریخ «دویست هزار» س��اله خ��ود در پ��ی رام ک��ردن
طبیعت بوده است،  شکی وجود ندارد. اما در مورد  اینکه ای�ن  جن�گ چ�ه موفقیت ه��ا و خس�اراتی را ب�ه ب��ار آورده
است اتفاق نظر کمتر اس�ت. اگ�ر ب��ه ح��دود پنج��اه و پن�ج  ه��زار س��ال پی�ش ب��ه عق�ب برگردی��م، رفق��ای نزدی��ک
هموساپین، نئاندرتال ها را می یابیم که با پدیده مشابه با یکی از مشکلت بزرگ امروزی ما  دست به گریبان شدند
، یعنی تغییر آب و هوا.  هوای زمین از سرمای شدید که آن ه��ا ب��ه عل��ت ان��دام زمخ��ت خ��ود ب��ه خ��وبی ب��رای آن
آمادگی داشتند،  به سرعت به هوای گرم��تر تغیی��ر نم��ود. ن��وع درخت ه��ا و حیوان��ات ب��ه س��رعت ع��وض ش��دند و
سیستم شکار نئاندتال ها  دیگر کارایی نداشت. از انجا که بدن بزرگ آن ها مقدار زیادی انرژی می طلبی��د، کم ک��م



برای تأمین انرژی  بدن خود دچار مشکل گشتند، اما  رفقای نزدیک انها، انسان ها، به خاطر نیاز به انرژی بس��یار
کمتر، همکاری گروهی، آمادگی برای مهاجرت و قدرت انطباق،  شرایط بهتری برای برای زنده مان��دن داش��تند.
   انسان ها بیماری های خود را که

 
(یک تئوری نیز این است که با آمیزش نئاندرتال ها و ا انسان ها در اروپا، احتمال

برای نئاندرتال ها مرگ اور بودند به انها منتقل نمودند). در ه��ر ح�ال، آن ه��ا در ح�دود چه��ل ه��زار س��ال پی��ش، در
زمانی که سرمای بسیار سختی  اروپا را فرا گرفت منه��دم گش��تند. آی��ا انس��ان کن��ونی ق��درت انطب��اق ب��ا ش��رایط
کنونی آب و هوایی که عمدتا نتیجه اعمال خ��ود اوس�ت را دارد؟ انس��انی ک��ه در گذش��ته ب��ه خ��اطر مص��رف کم��تر
انرژی امکان  زنده ماندن  یافت،  در طول تاریخ خود، با مصرف بیشتر و بی اندازه انرژی،  سیری ناپذیری خ��ود  را
در جذب و اتلف انرژی  نشان داده است. آیا او  می تواند بدون در نظر گرفتن شرایط جدید،  به س��فر ت��اریخی و

طولنی خود ادامه دهد؟ یا محکوم به سرنوشت نئاندرتال هاست؟
با این حال،  تاریخ انسان تنها تاریخ جنگ نیست. جنگ ه��ا فق��ط نق��اط س��یاهی در تاری�خ انس��انی هس��تند. آن ه��ا
حوادث   دردناک  و برجسته  تاریخی هستند که ما داستان ان ها را به دلیل مختلف نقل می کنیم. عده بسیاری ب��ه
منظور درس گرفتن از گذشته و عدم تکرار آن ،  برخی به خ��اطر پی��روزی در جنگ ه��ای این��ده، ع��ده ای ب��ه خ��اطر
گرامیدشت قهرمانان و بازماندگانشان، و طبعا برخی به خاطر هیج��ان زی��اد جنگ ه��ا،  در عی��ن دردناکی ش��ان ب��ه
داستان جنگ ها علقه نشان می دهند . اما آنچه مسلم اس��ت، ای��ن جنگ ه��ا بخ��ش بس��یار ک��وچکی از تاری��خ م��ا
هستند. درست به همین دلیل،  هنگامی که ما زندگی گذشته خود را نیز ورق می زنیم، ی��ادی از کاره��ای روزم��ره و
عادی خودمان که ه��ر روز طب�ق ع��ادت انج��ام می دادی��م، نمی کنی��م. م�ا فق��ط لحظ��ات بس��یار ش�ادی افرین و ی��ا
غم انگیز و بهرحال مهم و کوتاه را به یاد می اوریم. ما هیچ گاه در خاطرات خ��ود ج��ای زی��ادی ب��ه ح��وادث کوچ��ک
نمی دهیم. بنابراین شرایط جنگی در یک پرسپکتیو طولنی مدت، بر خلف گفته اوباما،   در تاری��خ م��ا پرانتزه��ای
بسیار کوچکی را تشکیل می دهند. اما، برای کسانی که درس��ت در ای��ن پرانتزه��ای زم��انی زن��دگی می کنن��د، ای��ن
مدت بسیار طولنی است. کسی که در دوران حمله مغول ها زندگی کرده، کسی که سال های عمر کوتاه خود را در
جنگ سی ساله بسر کرده، و یا کسی که امروز در شرایط اضطراری همیشگی کنونی بسر می برد، این پرانتزهای

کوتاه تاریخی را بسیار زجراور اما مهم می یابد.
 یکی از جنبه های مهم تاریخ مدرن انسان با مستعمره گرایی پیوند خورده اس��ت. ب��ورژوازی نوپ��ا ب��دنبال انباش��ت
سرمایه و منابع جدید بود. امروز نیز،  برخی ارزوی غارت سیارات و اقمار دیگر را  دارن��د. اس�تخراج م�واد مع�دنی
بسیار مهم از کره ماه، یکی از آرزوهای جدید بشری است. اما این نیز قادر به حل بسیاری از مشکلت کن��ونی م��ا
نخواهد بود. وظیفه کنونی ما تطبیق خود با  شرایط طبیعی  و منابع طبیعی محدود زمینی است. طبعا ما می توانیم
به امید سفرهای فضایی آینده و تسخیر سیارات شبیه زمین باشیم اما قبل از هر چیز باید خ��ود را ب��ا ای��ن ش��رایط
گاه دردناک تطبیق بدهیم. حتی اگر روزی امکان ترک این کره زیبای خاکی را داشته باش��یم، به��تر آن اس��ت ک��ه
آن را حداقل بیش از این فرسوده و نزار نکنیم. هنگامی که ما بدون در نظر گرفتن حق دیگر موجودات، از من��ابع
محدود زمین بیش از اندازه ممکن استفاده می کنیم، طبیعت خشم خود را به انحا مختلف نشان می ده��د.  آی��ا م��ا
انسان های این کره خاکی  قدرت درک این خشم را داریم؟  آیا جمه��وری اس��لمی ق��درت تط��بیق خ��ود را ب��ا ای��ن



شرایط جدید دارد؟ آیا  می تواند از من�ابع مح��دود ام�ا ک�افی موج��ود ع��اقلنه اس�تفاده کن�د؟ آی�ا می توان�د م�انع از
تخریب بیشتر محیط زیست شود؟

تخریب محیط زیست و اقتصاد
  درص��د  تولی��د۱۰  ت��ا ۵، هزینه تخریب های زیست محیطی در ایران بی��ن ۲۰۰۲بنا به تخمین بانک جهانی در سال 

ناخالص ملی می باشد. نمودار زیر میزان این هزین��ه را در بخش ه��ای آب، زمی��ن و جنگ��ل، ه��وا، زب��اله و  س��احل
 درصد از تولید ناخالص ملی تخمین۱٫۳۶نشان می دهد.  علوه بر ان، هزینه انتشار گازهای گلخانه ای در حدود 

زده می شود.

به طور کلی می توان  گزارش بانک جهانی را به صورت زیر خلصه نمود:
در عرصه اب، هزینه تخریب زیست محیطی شامل فقدان اب، زهکشی فاض��لب و مراع��ات اص�ول•

بهداشتی، آلودگی آب، ته کشیدن ذخ��ایر زیرزمین��ی آب،  و فرس��ایش خ��اک در اث��ر آب اس�ت. بای��د
۲۰۰۱ و ۱۹۶۵توجه نمود که عمدتا به خاطر افزایش جمعیت، میزان سرانه  منابع آب بی��ن س��ال های 

) در سال تقلیل یافته اس��ت. ای��ن می��زان۱۶۳۰ متر مکعب (امروز ۱۹۱۰ متر مکعب در سال به ۵۸۰۰از 
سرانه  همچنان در آینده نیز  به کاهش خ��ود ادام��ه خواه��د داد.  ای��ران  دچ��ار «اس��ترس اب» ش��ده

 میلی��ارد م��تر مکع��ب۲۰،  ۱۹۶۰است نکته دیگر اینکه، .میزان استفاده از اب های زیرزمینی در س��ال 
 میلی��ارد م��تر مکع��ب افزای��ش ی��افت. بیش��ترین برداش��ت  از۵۳ ای��ن رق��م ب��ه ۲۰۰۳بود، اما در س��ال 

سفره های فلت مرکزی صورت می گیرد. 

)۲۰۰۲( هزینه سالنه تخریب محیط زیست بر پایه تولید ناخالص ملی



 ، تخمی��ن زده۲۰۰۲در عرصه هوا، این هزینه ها مربوط به آلودگی هوا در شهرها می باش��ند. در س��ال •
 نف��ر جدی��د ب��ه۱۲۵۰۰ نف��ر و ابتلی ۱۳۲۰۰ش��د ک��ه آل��ودگی ه��وا س��النه  منج��ر ب��ه م��رگ زودرس 

بیماری های مزمن مانند برونشیت می شود. همچنین استفاده از چوب و نفت در خانه برای اش��پزی و
گرما منجر به بیماری های ریوی، خصوصا در بچه ها و زنان پیر، می گردد.

 درصد از زمین های کشاورزی آبی از شوری خاک رنج می برن��د. اس��تفاده۷۰در عرصه زمین، بیش از •
بیش از حد از مراتع به علت افزایش دام منجر ب��ه تخری��ب مرات��ع ش��ده است.اهمی���ت تالب ه��ا در

 تالب مه��م وج��ود دارد، ام��ا متأس��فانه۷۶ایران در جهان امری آشنا و شناخته شده است. در حدود 
بسیاری از این تالب ها به خاطر فعالیت های انسانی در خطر انقراض قرار دارند.مهم���ترین عل��ل آن
نیز بدون شک گسترش صنایع کشاورزی، صنعتی و شهرهاست.نکته دیگر این که،  تع��داد س��یل ها

 پنج برابر گشته است. از عوامل م��ؤثر در۱۹۶۰ و ۱۹۵۰  نسبت به دهه های ۱۹۸۰–۱۹۹۰بین سال های 
۸۲۰۰افزایش سیل و فرسایش خاک، استفاده نامناسب از زمی��ن و جنگل زدای��ی می باش��د. در ای��ران 

 عدد از آن ها بومی هستند، وجود دارند. ایران از نظر تنوع گیاهی بی نظیر است. اما در۱۹۰۰گیاه که 
  هکتار از این جنگل ها نابود شده است، در عین ح��ال  ش��کار و۱۲۵۰۰۰طی نیم قرن گذشته، سالنه 

چرای  بیش از حد باعث کاهش کیفیت جنگل ها گشته است.
 کیلومتر در جنوب است. با افزای��ش۲۰۰۰ کیلومتر در شمال و ۹۰۰ کیلومتر ساحل، ۲۹۰۰ایران دارای •

، یعن��ی کم��تر از ده س��ال- و۲۰۰۲ تن در س��ال ۶۴۳ به ۱۹۹۳  تن در سال ۱۷۱۰صید  ماهی خاویار- از 
همچنین کیلکا،  نسل این ماهی ه��ا در خط��ر ن��ابودی ق��رار دارد.تخری��ب در س��واحل جن��وب ن��امعلوم

است.
جمع اوری زباله ها در شهرهای بزرگ در طی دهه های اخیر پیشرفت بزرگی را نش��ان داده اس��ت. ام��ا•

در شهرهای کوچک و روستاها جمع اوری انها به خوبی ص��ورت نمی گی��رد. بس��یاری از ایس��تگاه های
زباله بدون در نظر گرفتن نکات زیست محیطی طراحی شده اند.

   سهم انتشار گازهای گلخانه ای به شرح زیر می باشد. ، س�هم  بخ��ش ان��رژی۱۹۹۴بنا به آمار سال •
 درصد است.۲ درصد و زباله ۶ درصد، جنگل ۷ درصد، کشاورزی ۸ درصد، صنعت ۷۷

ذخایر ابی
 درصد آن قب��ل۷۰ میلیارد متر مکعب تخمین زده می شود که در حدود ۴۱۷میزان بارش سالنه در ایران در حدود 

 میلیارد  متر مکعب۱۳۰از رسیدن به رودخانه ها تبخیر می شود. از این رو میزان ابهای تجدیدپذیر ایران در حدود 
  میلی��ارد م��تر۹۳٫۳ میزان آب مصرفی  بخش های کشاورزی، صنعت و خانگی ب��ه ح��دود ۲۰۰۴می باشد. در سال 

 میلی��ارد م��تر مکع�ب از اب ه��ای۵۳٫۱ میلیارد م�تر مکع��ب آن از اب ه��ای س��طحی و ۴۰مکعب تخمین زده شد که 
 میلیارد متر مکعب آن از طریق آب تصفیه شده تأمین  می گش��ت. در ح��دود٫۲زیرزمینی (قنات و چاه) و در حدود 

 می��زان آب۹۰ میلیارد متر مکعب آب در پشت سدها تبخیر می شود. بنا به آمار بانک جه��انی، در اواخ��ر ده��ه ۴٫۵



 
 
  میلیلرد متر مکعب بود. مطابق همین آمار برداشت از اب های زیرزمین��ی غی��ر تجدیدش��ونده۷۳مصرفی مجموعا

  بود. ۲٫۳ و صنعت ۶٫۸، خانگی ۹۰٫۱صفر بود.سهم  بخش کشاورزی 
 دلر ب��رآورد می ش��د، ام��ا۹ تا ۵  متر مکعب آب از منابع زیرزمینی در حدود ۱۰۰۰، هزینه کشیدن هر ۱۹۹۵در سال 

 دلر بالتر نمی رف�ت. در س�ال های٫۸ تا ٫۲هزینه نهایی کشاورزان به خاطر گرفتن انواع   سوبسیدها از دولت از 
اخیر به خاطر افزای��ش جمعی��ت ، ک��اهش بارن��دگی (در ح��دود ده درص��د) ، افزای��ش زمین ه��ای کش��اورزی، ن��وع
کاشت، تبخیر  بیشتر و عوامل دیگر،  میزان برداشت جبران ناپذیر از سفره های اب های زیرزمینی بس��یار بیش��تر
گشته است. پیش بینی می شود که در سال های آینده به خاطر تغییرات آب و هوایی ،  سیاس�ت تش�ویق حک�ومت

 ش�هر ای��ران،   دویس�ت۱۰۰۰به افزایش جمعیت، ، روش های غلط استفاده از آب،  بح��ران آب تعمی�ق یاب��د.  از 
 درص�د از اب ه��ای فاض��لب۱۰ ، کم��تر از ۲۰۱۰شهر  دارای سیستم شهری فاضلب مدرن  هستند، اما در س�ال 

مورد استفاده مجدد قرار می گرفت..

) قرار دارد. موقعیت ایران از نظر منابع ابی درMiddle East and North Africaایران در منطقه منا (
، می��زان س�رانه آب تجدیدپ��ذیر ه�ر ایران��ی۲۰۰۵منطقه نسبت به کشورهای مجاور بسیار به��تر  اس�ت. در س�ال 

 م��تر مکع��ب۴۵۸، و الجزای��ر ۹۶۴، مراک��ش ۸۲۷ مترمکعب در سال بود در حالی که رقم مشابه برای مص��ر ۲۰۲۰
 متر مکعب، اما پس از پروژه س�د س�ازی ترکی�ه  و ک�اهش۳۰۷۷بود. تنها عراق  از موقعیت بهتری برخوردار بود، 

 بر حسب سرچشمه (میلیارد متر مکعب)در کشورهای مناحجم منابع موجود اب 



اب های ورودی به عراق ، مقدار سرانه آب  این کشورکم شده است. ایران از یک م�وقعیت بس��یار ع��الی دیگ��ری
 درص��د آب آن داخل��ی اس��ت و فق��ط مق��دار کم��ی آب از رودخانه ه��ای۹۰برخ��وردار اس��ت و آن اینک��ه بی��ش از 

افغانستان ( هیرمند یا  هلمند) وارد کشور می شود. در س��ال های اخی��ر، ب��ا برپ��ایی س��د در افغانس��تان، از می��زان
اب های ورودی به ایران بسیار کاسته شده و کشاورزان بلوچستان را با مش��کل م��واجه ک��رده اس��ت. نم��ودار ب��ال

موقعیت منابع آبی ایران را نشان می دهد.
۲۵۰از طرف دیگر ایران بالترین میزان آب تجدیدپذیر (داخلی و خارجی) در منطق��ه من��ا را داراس�ت. از مجم�وع 

  درص��د۲۴ درصد (هم اکنون کمتر)، و مصر ۳۰ درصد، عراق ۵۲میلیارد متر مکعب آب کل کشورهای منا، ایران  
  سهم بخ��ش کش��اورزی از تولی��د ناخ��الص مل��ی۲۰۰۴این اب ها را در اختیار دارند.لزم به تذکر است که در سال 

   درص��د۱۳٫۵ درصد و متوس��ط س��هم کش��اورزی در منطق��ه من��ا ۱۵٫۵یازده درصد بود، در حالی در مصر این رقم 
 درصد از نیاز  غ��ذای داخل��ی را ت��أمین می کن��د و بقی��ه۶۶است. قابل توجه اینکه در ایران، بخش کشاورزی فقط 

مواد غذایی از خارج وارد می شوند. از این رو، بحران اب ایران،  قبل از هر چی��ز مرب��وط ب��ه سیاس��تگذاری غل��ط
دولت و عدم مدیریت صحیح می باشد. 

ایران و اسرائیل
با وجود جنگ روزمره و تبلیغاتی ایران و اسرائیل، موضوعات زیادی این دو کش�ور را ب�ه ه�م پیون�د می ده�د. اگ�ر
بخواهیم به تاریخ ایرانیان یهودی مسلک نگاه کنیم، این فقط کوروش نبود که دستور ساخت معبد دوم یهودیان
را داد، و نیز ملکه استر، زن خشاریار نبود که حامی یهودی مسلکان بود، بلکه افراد کم��تر ش��ناخته ش��ده دیگ��ری
نیز وجود داشته اند.  چون  حاج ابراهیم  خان کلنتر، از بازرگانان یهودی تبار ( و مسلمانی) بود،  که  در به ق��درت
رسیدن اقامحمد خان و سپس فتحعلی شاه نقش داشت، هر چند که بعدا فتحعلی ش��اه ب��ه پ��اس خ��دماتش او را
کشت. پدر حاج ابراهیم خان اگرچه مسلمان شده بود، ام�ا ناصرالدین ش�اه از او ب�ه عن�وان یه��ودی ی��اد می ک�رد.
ایرانیان یهودی با وجود همه مشقت ها و ظلم هایی که ب��ه آن ه��ا ابت��دا  از ج��انب پهل��وی اول، و س��پس جمه��وری
اسلمی،  روا می شود، هنوز هم عده ای جلی وطن نکرده و در س�رزمین اب��ا و اج��دادی خ��ود ب��اقی مانده ان��د. در
حدود دوازده تا چهل هزار نفر یهودی (آمار بسیار متفاوت) در ایران زن�دگی می کنن�د ک�ه ب��ا وج�ود مه�اجرت اک�ثر
ایرانیان یهودی به اسرائیل پس از استقرار جمهوری اس��لمی،  یک��ی از ب��الترین ارق��ام یهودی��ان در کش��ورهای

خاورمیانه (یا دقیق تر، با اکثریت مسلمان) است. 
اما، جدای از مسأله یهودی مسلکان، دو کشور اسرائیل و ایران شباهت های فروان��ی دارن��د. از نظ��ر جغرافی��ایی،

  درصد اسرائیل با کویر پوشیده شده است. وسعت کویر در ایران نیز بنا ب��ر اطلع��ات اخی�ر ناس��ا همی�ن ق��در۸۰
است. حکومت کنونی ایران خود را مانند یک جزیره در میان کشورهای مقت��در غیرش��یعه احس��اس می کن��د، ه��ر
چند که با سقوط صدام، این موازنه قدری به هم خورده است. ایران، بع��د از انقلب  ب��ا درک غل��ط از  اس��تقلل،
سیاست خودکفایی به ویژه در در عرصه مواد کش��اورزی را در پی��ش گرف��ت، آش��کار اس��ت ک��ه  احس��اس جزی��ره



بودن، جنگ  و انزوای در منطقه و جهان،  دلیل دیگری برای  اتخاذ چنین  سیاستی ب��ود. س��ال ها قب�ل از انقلب
ایران اسرائیل نیز، به مثابه یک جزیره کوچک در میان کشورهای عرب و مس��لمان توانس��ت سیاس��ت کش��اورزی
موفقی ایجاد کند، هر چند که این کشاورزی موفق بر پایه استثمار بسیاری از فلسطینان  بدست آمد . اسرائیل به
خاطر خطر داموکلس جنگ بر بالی سرش، بمب اتمی تهیه کرد. ایران به خاطر کابوس جنگ، سعی نمود مانند
اسرائیل، پاکستان، هند و کره شمالی عمل کند. و ایران در همه این موارد مجبور ب�ه پرداخ�ت هزین�ه و شکس�ت
سنگینی شده است. ایران فقط از اسرائیل اسلحه نخرید، بلکه سازمان های جاسوسی اش از رفتار سازمان های
جاسوسی اسرائیل کپی برداری کردند  و به دزدیدن و کشتار مخالفین خود در خارج از مرزهایش دس��ت زدن��د، ب��ا
این تفاوت مهم، که اسرائیل مخالفین خ�ارجی خ�ود و ن��ه مخ��الفین اس��رائیلی را در کش�ورهای دیگ��ر می کش�ت.
همانند آن فشار بر اقلیت های ملی و مذهبی را افزایش داد. به هیچ وجه سعی نک��رد ک��ه از نک��ات بس��یار نیک��وی
  آزادی  گسترده بیان  بیاموزد.  هر آنچه را که ناشایس��ت ب��ود و مناس�ب وض�عیت

 
سیستم حکومتی اسرائیل، مثل
خود پنداشت، کپی برداری کرد. 

 درص��د)؛۲۵امروز کمی بیش از یک درصد از اهالی اسرائیل مشغول کار در بخ��ش کش��اورزی هس��تند(در ای��ران  
اسرائیل بنا بر استانداردهای سازمان ملل زیر خط فقر آب قرار دارد. از ای�ن رو از دس��تگاه های آب ش�یرین ک�ن،
استفاده از آب مصرف شده  و فاضلب، سیستم های ابیاری و میکرو اب پاش ه��ای ک��امپیوتری اس��تفاده می کن��د.
برای نشت زمین، سیستم های هشدار دهنده دارد. تنوع در محصولت کشاورزی را ب��ر اس��اس م��وقعیت زمی��ن ،
فصل و میزان آب و دیگر پارامترهای مهم تعیین می ش��وند. در ع��وض در ای��ران عم��ده ترین محص��ول کش��اورزی

 درصد  آب مصرف شده،  در عرصه کشاورزی می باشد. ۹۲گندم است  و
همه ما داستان یوسف در  تورات در مصر باستان را به یاد داریم. اینک�ه یوس�ف ب�ا تع�بیر خ�واب  فرع�ون،  هف�ت
سال خشکسالی را پیش بینی کرد و با درای��ت خ��ود ب��ه جمع اوری غل��ه در س��ال های پرب��ار پرداخ��ت و توانس��ت ب��ا
مدیریت خوب مردم مصر،  و همچنین اهالی کنعان را نی��ز نج��ات ده��د. ب��دین ترتی��ب فرع��ون مص��ر ب��ا م�دیریت
بحران خشکسالی موفقیت زیادی در نزد مردم کسب کرد. در ایران، با اینکه همه این داستان را  ب��ا تغییرات��ی در

،   ای��ران ب��دون مش��ارکت۱۹۱۷–۱۹۱۹قرآن نیز خوانده بودند، اما در اواخر جنگ اول جهانی، دقیق ت��ر  س��ال های 
 درص��د م��ردم ای��ران ب��ه خ��اطر قحط��ی، مالری��ا، انف��ولنزای۲۵–۴۰مستقیم در جنگ دچ��ار قحط��ی ش��د. ،  بی��ن 

اسپانیایی و شاید مصرف تری��اک ج��ان س��پردند.  محم��دقلی مج��د، م�ورخ ایران��ی،  تع��داد کشته ش��دگان را ت��ا ده
میلیون،  یعنی نیمی از جمعیت کشور، حدس می زند اما  احمد کسروی تعداد کشته شدگان را در حدود یک س��وم
جمعیت کشور تخمین می زند. انبارهای غله در  دوران قحطی  دچار افت می شوند. گفته می شود که در آن زم��ان
احمدشاه که صاحب بزرگترین انبار غله بود، حاضر به فروش غل�ه ب��ه دول��ت ب��ا قیم�ت پیش��نهادی نش�د و بن��ا ب��ه
روایت مجد،  احمدشاه می گوید، «جز ب��ه قیم��ت روز ب��ه ص��ورت دیگ��ری حاض��ر ب��ه ف��روش غل��ه نیس��تم.»  هم��ه
محتکران غلت خود را با قیمتی بال به دارندگان،  از جمله به انگلیسی ها می فروختند. (لزم ب��ه ت��ذکر اس��ت ک��ه
برخی  از تاریخ نگاران  آمار و ارقام مجد  در مورد تعداد کشته شدگان و نق��ش انگلیس��ی ها تواف�ق ندارن�د). ام��ا در
مورد  اینکه احمدشاه حاضر به کمک به هموطنان خود که از فرط گرسنگی علف می خوردن��د نش��د، چ��ه می ت��وان



گفت؟ اگر وی به گونه دیگری عمل می کرد،  شاید  می توانست در مقابل رضا شاه  مقاومت بیشتری کند. 
ما در طول تاریخ شاهد شاهان و حکومت مداران قدرت طلب و ظالمی ک��ه فق��ط م��ردم را ب��رای اس��تثمار،  جن�گ و
 خواهیم بود. آن ها  به خاطر عدم توجه به شرایط زندگانی م��ردم، ب��ه

 
دادن مالیات می خواستند بوده ایم و احتمال

خاطر حماقت ها و زیاده طلبی های فراوانشان، به خاطر عدم مدیریت بحران ها گورکن خود گش�تند.   ای��ا داس��تان
یوسف را باید تحت الفظی بفهمیم.مسئله اص��لی در ای�ن داس�تان، ح�تی اگ�ر م�ا ام�روز از «ق�درت تع��بیر خ�واب»
یوسف محروم هستیم، برنامه ریزی برای مواقع بحرانی و برن�امه ریزی ط�ولنی م�دت اس�ت. آی�ا خشکس��الی ب�ه

خاطر «گناهان مردم» بود؟ یا انتقام یوسف از برادارانش؟
در دوران ق��دیم، ش��اهانی ک��ه کم��ی درای��ت در خ��ود، بس��یار بن��درت، و ی��ا اطرافیانش��ان وج��ود داش��ت، ح��داقل
پروژه های خود را در طول سلطنت خ��ود ادام��ه می دادن��د، در جمه��وری اس��لمی بس��یاری از پروژه ه��ا  در به��ترین
حالت، عمری به اندازه دوره صدارت ریاست جمهور دارند. طرح های هسته ای، سرکوب مردم و هر آنچه که م��د
نظر ولی فقیه بوده و هست، پایدار باقی می مانن��د و بقی��ه ی��ا ناتم��ام گذاش��ته می ش��وند، ی��ا بودجه ش��ان ب��ه دلی��ل
سیاسی بلوکه می شود، یا از سرعتشان کم می گردد. همه می دانند که پروژه های زیس��ت محیط��ی، زیرس��اختاری
نیز کار فقط امروز و فردا و گذراندن یک لیحه در مجلس که نفر بعدی آن را پاره کند، نیست بلکه ک��ار ط��ولنی ،
برنامه ریزی دقی��ق، س��رمایه کلن ، کم��ک م��ردم،  و همک��اری داخل��ی و خ��ارجی  را می طلب��د. اگرچ��ه بس��یاری از

مقامات به این امر واقفند، اما چنین می کنند؟ 

ریزگرد در ایران
 گفت�ه می ش��ود:  از آنج��ا ک�ه بی��ش از هفت��اد درص�د جمعی�ت۲۰۱۱بنا بر یکی از گزارش های سازمان ملل در سال 

کشور در شهرها زندگی می کنند، مناطق بزرگی در ایران وجود دارند که مستعد فرس��ایش در اث��ر ب��اد هس��تند. دو
مرکز داغ برای ایجاد گرد و غبار ، یکی جنوب غرب��ی -خوزس��تان-و دیگ��ری جن�وب ش���رقی-بلوچستان- وج��ود
دارند. علت وجودی دسته جنوب غربی، بیش��تر  خشکس��الی ، کمب��ود من��ابع اب��ی، و فش��اری اس��ت ک�ه از س��وی
جمعیت ساکن منطقه که بیش از سه برابر پتانسیل زیست محیطی و مرتعی زمین اس�ت ب�ر ان می ای�د. ای�ن ام�ر
باعث جنگل زدایی،  تغییر  استفاده از زمین،  برانگیختن پروژه های توسعه،  و شیوه های کش��ت نامناس��ب گش��ته
است. در دسته جنوب شرقی، مش��کلت شناس�ایی ش�ده ش�امل دو روش کش�ت نامناس�ب، چ�را بی�ش از ح�د و

سوءمدیریت مراتع، بهره برداری بیش از حد از مراتع، و بال رودی ها.. می باشند. 
اقدام های مورد نیاز  در مناطقی که برای آزمایش انتخاب شده بودند عبارتند از توسعه ظرفیت کشاورزی پایدار و
مدیریت منابع طبیعی، استفاده از منابع جدید انرژی به منظور جلوگیری از قطع درختان و بوته ها، توسعه نهادی،

ایجاد نظارت و سیستم های هشداردهنده و پژوهش های تطبیقی برای راه حل های مناسب می باشد.
بنابراین جدا از بحث های مربوط به سدسازی در ترکی��ه و درگی��ری ترکی��ه و ع��راق ب��ر س��ر جری��ان آب رود دجل��ه،
طرح های بلندپروازانه عربستان سعودی برای کشاورزی، مراکز گرد و غبار در خارج از ایران (ع��راق) و ه��زاران
 بی ت�اثیر نیس�تند و بای��د ح�ل ش�وند، در ای�ن گ�زارش مس��أله اص��لی را ب�ر دوش سیاس�ت های

 
دلیل دیگر که قطعا



نامناسب و یا در مواردی  غیرکافی حکومت ایران  می داند، این موارد  مس��أله افزای��ش بی روی��ه جمعی��ت ک��ه ول��ی
فقیه همچنان به خاطر افزایش لش��کر ی��ان ش�یعه ب�دان نی��از دارد، قط��ع درخت��ان ب�رای شهرس�ازی و ی�ا توس�ط
نیروهای نظ��امی ب��ه خ��اطر مقاص�د نظ��امی، پروژه ه��ای نامناس��ب توس��عه مانن�د طرح ه��ای سدس��ازی ن�اموفق، و
شیوه های کشت و چرا  نامناسب نام می برد. گزارش مرب�وطه در بخ��ش ای��ران، ن�امی از جن�گ ای��ران و ع��راق و

صدمات ناشی از آن نمی برد.

اما مقامات ایرانی به جای حل این مشکلت، در روزهای اخیر مشکل را ب�ه گ�ردن مقام��ات خوزس�تان و ی��ا دول��ت
قبلی می اندازند، در صورتی که همه آن ها در برنامه ریزی برای جلوگیری از آن دخیل هستند. حتی اگ��ر ب��ر خلف
گزارش  سازمان ملل، فق��ط کش��ورهای خ��ارجی مس��ئول  گ��رد و غباره��ا باش��ند، آنگ��اه هم��ه مقام��ات ع��الی نظ��ام
مسئولیت سو مدیریت بحران زیست محیطی را بر عهده دارند. توفان شن فقط محدود ب��ه منطق��ه غ��رب کش��ور
نمی شود بلکه شامل مناطق شرقی نیز می شود.  گزارش دیگ��ری ک��ه توس��ط محم��دخان و همک��اران تهی��ه ش��ده

۱۹۸۵–۲۰۰۵تعداد روزهای گرد و غبار بین سال های 



است.  تصویر بال، به خوبی مناطقی که بیشترین و کمترین روزهای  گرد و غب��ار را در ط��ی بیس��ت س��ال  گذش��ته
 را داشته اند، را نشان می دهد. کمترین تعداد  روزها در طی آن بیست  سال در مناطق آب��ی رن�گ،۱۹۸۵–۲۰۰۵بین 
 بار می باشد. تعداد این روزه��ا در س�ال های اخی�ر ب�ه ش�دت افزای��ش۳۸۳۱ بار و بیشترین آن در مناطق قرمز  ۱۸

یافته است،
 ریزگرد، گرد و غبار و توفان شن، فقط مشکل ایران نیس�ت. در اس�یا، کویره��ای چی�ن و مغولس��تان  همزم��ان ب�ا
وجود دیگر عوامل مناسب مانند عدم ریزش باران و باد باعث انتقال ریزگرد ب��ه کش��ورهای مج��اور، کره جن��وبی و
ژاپن نیز می شوند. مسأله اصلی این است که آن هیچ راه حل فوتی و فوری ندارد و آن را بایس��تی ب��ا برن��امه ریزی
طولنی  مناسب توسعه و  همکاری منطقه ای حل نمود، چیزی که  دولت های گوناگون جمهوری اس��لمی اع��م از
اصلح طلب ، محافظه کار و پوپولیست ت�اکنون از انج��ام آن ع�اجز ب�وده ان��د. طبع�ا، راه حل ه�ای ف�وری  مناس�ب
مطابق ب��ا پیش��نهادها کارشناس��ان مانن��د  مالچ پاش��ی (ک��ه پ��ول ف��راوان می طلب��د)،   و ی��ا  اس��تفاده از ری��گ ب��رای
پوشاندن مناطق مستعد گرد و غبار، یا درختکاری نیز ضروری است. ولی این فقط علیم بیماری را از بین می برد،

و  بیماری اصلی را باقی می گذارد.

هوای آلوده
 در ایران بر اثر وخامت فزاینده آلودگی هوا، گزارش ها علمی بس�یار ج��الب و خوان�دنی از س�وی نهاده��ای معت�بر
دانشگاهی و زیست محیطی منتشر می شوند که بسیار آموزنده و خواندنی، اما در عین ح��ال وحش��تناک هس��تند.
اکثر این گزارش ها مربوط به شهر تهران هستند، و کمتر وضعیت آلوده دیگر شهرهای بزرگ ایران مورد بررسی
قرار گرفته اند. از این رو  در این جا، قسمت زیادی از بحث مربوط به آلودگی تهران می گردد. ابتدا چند تعریف و

فاکت لزم.
«آلودگی هوا عبارت است  از وجود هر الینده اعم از جامد، مایع، گاز و تشعشع  پرتوزا و غیرپرتوزا در•

هوا به تعداد و در مدت زمانی که کیفیت زندگی را برای  انسان و سایر جانداران به خط�ر ان��دازد ی�ا ب�ه
آثار باستانی و اموال خسارت وارد اورد.»

)،  ذراتPM2,5 میک��رون (۲٫۵ذرات معلق بر اساس اندازه آن ها ب�ه س�ه دس�ته ذرات کوچک��تر از •
PM میک��رون (۲٫۵–۱۰بی��ن   2,5-PM10 میک��رون  (۱۰) و ذرات بزرگ ت��ر از  PM10تقس��یم  (

می شوند. این ذرات به اشکال متفاوتی بر سلمت انسان تأثیر می گذراند. 
الین��ده های مه�م دیگ��ر ب�ه ج��ز ذرات معل��ق عبارتن��د از ازن، دی اکس�ید نی��تروژن، منواکس��یدکربن و•

دی اکسید گوگرد
 روز ناس��الم۱۰۵  درص��د)، ۶۴ روز س��الم (۲۳۳ درص��د)، ۶ روز پ��اک(۲۱، ۱۳۹۴در شهر تهران در سال •

< درص��د)، و ی��ک روز۱ روز ناسالم برای عم��وم م��ردم (۵  درصد)، ۲۹برای گروه های حساس جامعه (
> درصد) بوده است.۱بسیار ناسالم (

 درصد است.۸۵ درصد و سهم منابع متحرک ۱۵سهم منابع ساکن در تولید منابع الینده •



 درص��د)  ه��وای ناس��الم داش��ته۳۰بنابر آمار و ارقام بال  ، در تهران در سال گذشته،  ی��ک س��وم روزه��ای  س��ال (
است. و هفتاد درصد آلودگی مربوط به وسایل نقلیه  موتوری می باشد. 

 مسأله آلودگی هوا فقط مشکل شهرهای بزرگ ایران نیس��ت و بس��یاری از کلن ش��هرهای دنی��ا ب��ه درج��ات
 
قطعا

متفاوت  با این مشکل کم و بیش روبرو هستند.  این مشکل تازه ای نیز  در تهران نیست و طی سال های متم��ادی
ادامه داش��ته اس��ت. مش��کل اینجاس��ت ک��ه بس��یاری از ش��هرهای ب��زرگ و کوچ��ک دنی��ا  ب��ا اش��کال  ک��م و بی��ش

موفقیت امیزی سعی کرده اند مشکل را حل نمایند. چطور؟
مسأله را به صورت خیلی ساده می توانیم بررسی کنیم. اگر من به عنوان شهروند تهران قرار است از نقط��ه ال�ف
 از خانه  سر کار بروم،باید از یک سرویس رفت و آمد استفاده کنم.  می توانیم  سه الترناتیو را در

 
به ب بروم، مثل

نظر بگیریم: 
من می توانم با اتومبیل شخصی  خود را به مقصد رسانم و باعث آل��ودگی زی��اد ه��وا ش��وم، ی��ا اینک��ه از.۱

وسایل نقلیه عمومی استفاده کنم (آلودگی هوای کمتر). در این حالت برای کمک به بهبود وضعیت ما
باید تغییر رفتار دهیم. اما برای اینکه مردم بخواهند از وسایل نقلیه عم�ومی اس��تفاده کنن�د، بای��د ای�ن
گزینه به لحاظ زمانی و مالی هم ارز با استفاده ماشین باشد. یعنی اینکه اگر مترو، تراموا و اتوبوس به
ش�کل منظ��م و ارزان ب�رای هم�ه من�اطق وج�ود داش�ته باش�ند، آنگ�اه م�ردم الترن��اتیو دوم را انتخ��اب

می کنند.
 ف��رد همچن��ان از.۲

 
در این گزینه نیازی به تغییر رفتار ندارد، بلکه تغییر تکنیک به م�ا کم�ک می کن�د، مثل

اتومبیل استفاده می نماید، اما به جای اتومبیل بنزینی و دیزلی از اتومبیل برقی استفاده می کند. در این
حالت حتی اگر مسأله الیندگی سوخت حل می شود، اما  ذراتی که توس��ط لس��تیک اتومبیل ه��ا ایج��اد

می شوند و نیز مسأله ترافیک همچنان به قوت خود باقی است.
در این حالت فرد از به جای از خیر وسایل  نقلیه موتوری می گ��ذرد و پی��اده ی��ا ب��ا دوچرخ��ه ب��ه س��ر ک��ار.۳

می رود. اما این امر فقط در صورتی میسر است که مسیر رفت و آمد طولنی نباشد و امکان پی��اده روی
یا دوچرخه سواری، در هوای سالم وجود داشته باشد.

 انتقال پایتخت به یک
 
بنابراین راه حل ها خیلی ساده هستند. طبعا ما در اینجا صحبت از تغییرات بزرگ دیگر، مثل

شهر کوچکتر و یا انتقال اجباری بخشی از  وزارتخانه ه��ا، کارخانج��ات و دیگ��ر مراک��ز ش��غلی ب��ه من��اطق دیگ��ر را
,Modal shareنمی کنیم. در اینجا صحبت از تقس�یم س�بک و رفت�ار (   mode split..,اس�ت. تقس�یم  (

سبک میزان درصد استفاده مسافرین از یک نوع مشخص حمل و نقل است. برای نم��ونه می ت��وان ب��ه آم��ار چن��د
شهر  چند شهر در جدول زیر نگاه کرد.متاسفانه هیچ آمار کاملی در مورد شهرهای ایران پیدا نکردم.

وسایل عمومی-دوچرخه-%پیاده - %شهر
%

وسیله موتوری
شخصی-%

سال امار

۲۱۳۲۲۶۲۱۲۰۱۱پکن



۲۱۱۲۴۸۱۹۲۰۱۱دهلی

۲۱۲۴۴۳۴۲۰۱۱لندن

۱۵۵۵۹۲۰۲۰۱۰پاریس

۲۳۱۴۵۱۱۲۲۰۰۹توکیو

۴۴۰۲۹۲۷۲۰۱۴امستردام

شیوه های مختلف  رفتن به سر کار
  درص��د از اتومبی��ل شخص��ی ب��رای۷۸طبعا اگر به آمار شهری مانند لس انجلس نگاه کنیم، آنگ��اه می ب��بینیم ک��ه 

رفتن به سر کار استفاده می کنند، اما (متاسفانه) این شهر برای اس��تفاده از اتومبی��ل، اتوبان ه��ای ی��زرگ س��اخته
شده، چیزی که در مورد خیلی از شهرهای بزرگ اروپایی و تهران صادق نیست.

 آقای مازیار حسینی ، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری ته��ران، تع��داد س��فرهای روزان��ه ته��ران را 
 
۲۰اخیرا

 میلی��ون س��فر اتوب��وس،۴٫۵میلیون سفر اعلم نمود. از این بیست میلیون سفر، سه میلیون سفر توسط مترو، 
 درصد، سهم اتوبوس و تاکس��ی۴۰ میلیون سفر تاکسی می باشد. بنابر این سهم اتومبیل و یا  موتورسیکلت ۴٫۵

۱۵ درصد، و مترو۲۲٫۵هر کدام 
 
 درصد است. در اینجا  چند مشکل وجود دارد. تعداد مس��افرین تاکس��ی معم��ول
بین یک تا چهار نفر است و میزان کمک آن به بهبود هوا چندان زیاد نیست. دوم اینکه همه این وس��ائل نقلی��ه از
بنزین، گازوئیل و گاز به عنوان سوخت استفاده می کنند. خطوط متروی ایران ب��ر اس��اس آخری��ن آم��ار در ح��دود

 در مقایس��ه ب��ا۱۰۵ کیلومتر و از این نظر در خاورمیانه درازترین طول را دارد، اما تعداد ایستگاه های آن، یعنی ۱۷۲
 ایستگاه، راه طولنی در پیش دارد. ۵۰۵متروی شهری مانند نیویورک، 

 اولین تراموای اس��بی ای��ران در تلش ب��رای مدرن س��ازی ش��هر س��اخته ش��د. پ��س از آن۱۲۸۰ در تبریز در سال 
  اس��تفاده از ترام��وای در ش��هرهای کوچک��تر در دس��تور روز

 
شهرهای ایران رنگ تراموا را به خود ندیده اند. اخیرا

قرار گرفته است. با فرانسه در مورد راه اندازی خ�ط ترام��وا در ته��ران نی�ز گفتگ��و ش�ده اس�ت. ط�رح راه ان��دازی
خطوط تراموا با چرخ لستیکی نیز توس��ط فرانس��ه ب��رای اراک ارائه ش�ده اس�ت. ام��ا هی��چ برن��امه دقیق��ی ب��رای

راه اندازی هنوز اعلم نشده است.
مشکل بزرگ وسایل نقلیه عم��ومی ای��ران اع��م از عم�ومی و خصوص��ی اس��تفاده از س�وخت فس��یلی اس�ت. طبع��ا
مترویی که چند واگن مسافر را حمل می کند، از میزان آل��ودگی ه��وا می کاه��د ام��ا بیش��ترین بهب��ود وق��تی حاص��ل
می شود که وسایل عمده نقلیه عمومی از برق استفاده کنند. حتی اگر نیروگاه های برق، گازسوز باشند ح��داقل در
خارج از محل زندگی مردم ساخته شده اند و امکان نوسازی و تعویض  یک نیروگاه برقی راحت تر از  انجام چنین

کاری برای تک تک وسایل نقلیه است. 
در مورد الترناتیو سوم، مقامات شهری باید راه های جداگانه برای عابرین و دوچرخه سواران ایجاد کنند تا امنیت
دوچرخه سواران تأمین شود، وگرنه استفاده از دوچرخه مح��دود ب�ه طرف��داران س�فت و س�خت دوچرخه س�واری



می گردد. از سوی دیگر باید در نظر داشت که در امتداد یک راه پرترافی��ک ک��ه ه��وا از دود ماش��ین ها و ذرات ری��ز
معلق لستیک ها پرشده است، دوچرخه س��وار را در مع��رض حط��رات بیش��تری نس��بت ب��ه کس��ی ک��ه در اتومبی��ل

نشسته است، قرار می دهد.
 در تهران و شهرهای دیگر اقداماتی برای استفاده از دوچرخه در سطح شهر و کار صورت گرفت، ام��ا متاس��فانه
تاکنون نتایج خوبی در بر نداشته است. یکی از مشکلت، دوچرخه سواری زن��ان اس��ت ک��ه ب��ا بحث ه��ای زی��ادی
روبرو شد و حتی در مریوان به دستگیری عده ای از خانم ها انجامید تا اینکه آقای خامنه ای و دیگ��ر مراج��ع طب��ق
معمول با گذاشتن شروطی آن را مجاز شمردند. دفتر آقای خامنه ای می گوی��د «ایش��ان در ب��اره دوچرخه س��واری،
موتوسواری و ...می فرمایند در صورتی که به گونه ای نباشد که جلب نظر نامحرم شود یا مفسده ای به آن مترتب
نباشد جایز است. بنابراین  باید شخص توجه کند که در چه شرایطی اقدام به دوچرخه سواری می کند و این ک��ار
چه صورتی دارد. اگر نکات گفته شده رعایت شود، ج��ایز اس��ت.» هیچک��دام از مراج��ع مزب��ور ت��اکنون  در م��ورد

دوچرخه سواری مردان هیچ  حکمی نداده است! 
نتیجه اینکه، در طی چند سال اخیر به خاطر اعتراضات مردم، مقامات حکومتی توجه بیشتری به مس��أله آل��ودگی
هوا می کنند و با وجود سیستم های هشدار دهنده و اعلم تعطیلی مدرسه ها در روزه��ای ناپ��اک ، اهمی��ت موض��وع
بیشتر درک می شود، اما انتظار از تغییر عادات مردم بدون ایجاد امکان چنی��ن تغیی��ری راه ب��ه ج��ایی نمی ب��رد. در
 برق و استفاده از برق در وس��ایل نقلی��ه

 
این عرصه، باز نشان داده می شود که بدون ساختار زیربنایی کشور، مثل

عمومی، نمی توان انتظار معجزه در تغییر وضع اسف بار تهران داشت.

راه اهن، ارزویی دیرینه
از زمان صدارت امیرکیبر به بعد آرزوی یک راه اهن سراسری در ایران شدت گرفت. اما در ابتدا حکومت ب��ا چن��د
مشکل روبرو بود، اول بی پولی، و دوم مخالفت های روسیه و انگلیس با این موضوع، از نظر نظ��امی ب��ود. روس��یه
می ترسید که انگلیس از طریق هندوستان و جنوب ایران به  مرزهای روسیه برسد و ب��العکس،  انگلی��س نگ��ران
رسیدن روسیه به اب های گرم و هندوستان بود. در بقی��ه کش�ورها، هندوس��تان، مص��ر و عثم��انی راه اه��ن وج��ود
داشت اما در ایران از راه اهن خبری نبود.  امین الس��لطان، ص�دراعظم مظفرال��دین ش�اه  در مص��احبه ای در م�ورد
نداشتن راه اهن گفته بود «مردم ایران چندان اهل مسافرت نیستند. اگر هم راه هن احداث کنیم چاروادارهای ما
بیکار شده و علیه ما شورش می کنند. غیر از این هم سفر با قاطر باعث طولنی شدن سفرها می شود. چون اگ��ر
مردم زود به مقصد برسند باقی اوقاتشان را چکار کنند...برای همین نمی توانیم از راه اهن استفاده کنی��م.» طبع��ا

با چنین درکی، هیچ اتفاق واقعی در کشور نمی افتد. 
 کیلومتر می رسد. بنا به آمار، جمه��وری اس��لمی بایس��تی۴۵۰۰در دوران سلطنت پهلوی خطوط راه آهن ایران به 

۳۵۵۵ کلیومتر ریل کشیده شده باشد، اما نویسنده این سطور، بنا بر اطلعات ویکپدیا به بی��ش از ۵۵۰۰در حدود 
کیلومتر  برای خطوط مسافربری نرسید و بنابراین  دو هزار کیلومتر باقی،  باید مربوط به خ��ط دوم اس�ت. در ه��ر

 کیلوم��تر۲۸۸۹ کیلوم��تر و خط��وط تجاری-م���انوری ۱۰۴۵۹حال طول خطوط اصلی بنا به آمار جمه��وری اس��لمی 



 کیلوم��تر ،۱۴۸  کیلومتر است. نکت��ه مه��م اینک��ه فق��ط ۱۳۳۴۸می باشد. یعنی جمع کل خطوط، در حدود بیش از 
یعنی  یک درصد از این خطوط برقی هستند. طبعا به خاطر وفور نفت در ایران وج�ود چنی�ن قطاره��ایی ع�ادی ب�ه

 درص��د قطاره��ا۸۰نظر رسند، اما در مقابل می توان گفت، در روسیه که یک��ی از ص��ادرکنندگان نف��ت و گ��از اس��ت 
 درصد است.۶۲الکتریکی هستند. در نروژ یکی دیگر از صادرکنندگان نفت، این رقم 

۳۵۰۰ اگر به کارنامه سه رئیس جمهور قبلی نگاه کنیم، این 
 
 کیلومتر  ریل  (بدون در نظر گرفتن خط دوم) تقریب��ا

۲۶۷با کمی تفاوت بین آن ها به ط��ور مس��اوی تقس��یم می ش��ود.  در دوران روح��انی ت��اکنون فق��ط کم��ی بی��ش از 
کیلومتر ریل کشیده شده اس��ت. م��ن نتوانس��تم در م��ورد خ��ط دوم، هیچگ��ونه آم��اری ب��ه دس��ت اورم. از ای��ن رو
رفسنجانی نیز در دوران صدارت خود تلش زیادی برای جامه عمل پوشاندن به آرزوی شخصیت قهرم��ان خ��ود

به خرج نداد. 
 درص�د ب�ه۱۳به طور کلی انتقادات زیادی نسبت به نحوه مدیریت راه اهن ایران وج�ود دارد. در دوران روح�انی ، 

بودجه راه اهن برای خرید واگن های جدید افزوده شد، اما این فقط قطره آبی در دریای نیاز کشور است. در مورد
میزان استفاده از راه اهن باید گفت که، این وسیله نقلیه بنا به گفته مجید باب�ایی، کارش�ناس حم�ل و نق�ل ریل�ی،

 درصد از بار را جابجا می کند، که عددی بسیار ناچیز است. این ارقام در ویکیپ��دیا۸ درصد  از مسافرین  و ۶فقط 
بسیار کمتر از ارقام آقای بابایی در بالست. بطور کلی می توان گفت که سه چهارم بارهایی که در جهان ب��ا قط��ار
جابجا می شود در کشورهای بزرگ  روسیه، امریکا، چین و هند می باشد. ب��رای مقایس��ه کش��ورها  ب��ه ج��دول زی��ر

نگاه کنید.

درصد حمل بار با قطاردرصد جابجایی مسافر با قطارکشور 

۴۷ایران

۳۰۶ژاپن

۱۷۴۶سویس

۵۵۹روسیه 

۸۳۱هند
درصد استفاده از قطار برای جابجایی مسافر و بار

به طور خلصه،میزان استفاده قطار در ایران با کشورهای مجاور قابل مقایسه است.  با توجه به وسعت کش��ور و
جمعیت آن ، در کشوری که بنادر اصلی آن در پایین ترین نقاط کشور قرار دارند، بنا به گفت��ه کارشناس��ان درص��د
استفاده از قطار برای حمل بار بسیار پایین است. این امر در کشوری که از مشکلت زیست محیطی رنج می ب��رد
و یکی از بالترین ارقام تصادفات در دنیا را دارد اهمیت بسیار بیشتری پیدا می کند.  تاکنون بن��ا ب��ر تجرب��ه، ن��وع



دولت اعم اصلح طلب یا محافظه کار، در میزان گسترش استفاده از قطار تأثیری نداشته است. بعد از برجام نی�ز
دولت روحانی توجه بسیار بیشتری به خرید هواپیما داشت تا وسایل نقلیه دیگر. ای�ن انتق��ادی اس�ت ک�ه از ط�رف
جناح قالیباف نیز مطرح شده است. اگر روحانی برای ب��ار دوم انتخ��اب ش��ود، آنگ��اه دوره هش��ت س��اله ریاس��ت

جمهوری او را می توان راحت تر با روسای جمهور قبلی مقایسه کرد.

جمهوری مرگ
جمهوری اسلمی از همان ابتدای پیدایش خود موجب خسارات جانی فراوانی گشته است. این فقط اعدام های
سیاسی و یا  کشته شدگان جنگ با عراق نبود که مردم ما را عزادار نمود. مرگ کسب و کار جمهوری گشته است.

 نف��ر مفق��ود ش��دند۶۰۰۰۰ هزار نف��ر کش��ته و ۱۶۰۰۰۰  تا ۱۲۳۰۰۰بر اساس آمار دولتی در جنگ ایران و عراق بین  
 امکان  نجات جان

 
(آمار کشته شدگان ایرانی) . با  اتخاذ سیاستی  صلح جویانه از سوی جمهوری اسلمی،  قطعا

تعداد زیادی از قربانیان جنگ و جلوگیری از داغدار شدن بسیاری از عزیزان آن ها وجود داشت.
 نف��ر در ط�ی چه��ار۶۰۰۰۰ بنا بر جمعبندی اعدام های جمهوری اسلمی بر اساس آمار عف�و بین المل��ل، در ح��دود 

 نف��ر، و بع��د از ان۱۵۰۰۰، در حدود ۶۰–۶۴دهه این جمهوری اعدام گشته اند.بیشترین تعداد مربوط به سال های 
۹۱  بود که قربانیان جوخه های مرگ به ۲۰۰۵ نفر. کمترین تعداد اعدام سال ۴۵۰۰  در حدود  ۶۷اعدام های سال 

 نف��ر ب��ود.۹۶۶ با ۲۰۱۵ ساله آقای روحانی، تعداد اعدام ها بیشتر شد و اوج آن در سال ۳٫۵نفر رسید. در دوران 
 نف��ر۵۳۰)،   ای��ن آم��ار ک��اهش ی��افت و ب��ه ۲۵۴سال گذشته، خوشبختانه  به خاطر بخشش اولیای دم (بخشش 

  نف��ر در۶۱۰۰۰ ، در ح�دود ۵۷–۹۵رسید. بنا به جمعبندی مفص�ل  آق�ای احس�ان فت�احی از اع��دام های س��ال های  
 قربانی در س��ال، ب��ه عب��ارتی بی��ش از چه��ار۱۶۰۵دوران جمهوری اسلمی اعدام شده اند، یعنی به طور متوسط  

نفر در روز. بعد از قلع و قمع نیروهای اپوزیسیون،   تعداد اعدام ها ک��اهش ی��افت. ب��ا ای��ن وج��ود،  در دوم��اه اول
 نفر اعدام گشتند. هر شب، زمانی که ما سر به بالین می گ��ذاریم   جمه��وری م��رگ، ج��ان۱۴۰ بیش از ۲۰۱۷سال 

بین دو تا سه نفر را می ستاند.
  به بیش۱۳۸۴–۱۳۹۳بنا به آمار پلیس جمهوری اسلمی، تعداد کشته شدگان تصادفات رانندگی در  ده سال، بین 

 نفر رسید، یعنی قربانیان ده سال جاده های ایران بیش از قربانیان هشت سال جنگ با عراق ب��ود. بن��ا۲۱۹۰۰۰از 
۲۰بر آمار یونیسف متوسط تعداد کشته شدگان جاده در ایران 

 
 برابر متوسط جهان است. بنا بر همین آم��ار تقریب��ا

 نفر زخمی می شوند. این بدان معنی است، که اگر خواندن ای��ن مق��اله بیس��ت دقیق��ه۳۰۰۰۰۰ نفر کشته و ۲۸۰۰۰
طول بکشد، به هنگام  پایان این مقاله یک خ��انواده داغ��دار عزی��زش گش�ته، و خانواده ه��ای ده نف��ر دیگ��ر مطل��ع
 ای��ن رانن��دگان هس��تند ک�ه م�وجب تص��ادفات ج��اده ای

 
گشته اند ک�ه عزیزانش��ان بش�دت زخم�ی ش�ده اند. قطع��ا

می شوند، اما این وظیفه مقامات حکومتی است که برای کاهش تصادفات چاره ای بیندیشند، و سعی در ک��اهش
آن از طرق مختلف نمایند.این به معنی آن نیست که هیچ تلشی صورت نگرفته، اما تع��داد کشته ش��دگان بس��یار

  به جز شکست، به شکل دیگری نمی توان تعبیر نمود.
 
بال را قطعا

 موجب تشدید بیماری های قل��بی، ری��ویPM10  و  PM2,5در مورد اینکه آلودگی هوا و خصوصا ذرات معلق، 



از جمله سرطان ریه،  تشدید بیماری های تنفسی و مرگ زودرس می گردند، بارها نوشته شده است. در تهران در
 نفر جان خود را در نتیجه آلودگی هوا از دست دادن��د، ام��ا س�خنی از می��زان م�رگ و۴۵۰۰سال گذشته نزدیک به 

 قسمت های جنوب غربی و شرقی که ه��روز ب�ا مش�کل ریزگرده��ا دس�ت و پنج��ه ن�رم
 
میر در زابل  و یا اهواز و کل

 نفر تخمی��ن زد. رقم��ی۱۳۲۰۰ میزان مرگ در اثر آلودگی هوا را ۲۰۰۵می کنندگفته نمی شود. بانک جهانی در سال 
که امروز بسیار بالتر است. ضررهای مالی ایران بنا بر همین گزارشات، بین پن��ج ت��ا ده درص��د از تولی��د ناخ��الص
ملی است. اما دولت آقای روحانی که بیش از دیگر دولت ها در مورد محیط زیست حرف می زن��د، در ب��ودجه س��ال

  درصد از بودجه خود را به محیط زیست اختصاص داده است. ام��ا ای��ن۰٫۲ میلیارد تومان، یعنی ۵۲۰ فقط ۱۳۹۶
فقط آلودگی هوا نیست که قربانی می گیرد بلکه  اب های آلوده، و  زباله ها  از شمال تا جنوب کشور قربانیان خود

را دارند.
 این فقط انسان ها نیستند که در جمهوری مرگ قربانی می ش��وند، ط��بیعت قرب��انی دیگ��ر آن اس��ت. دریاچه ه��ا و
تالب ها، از رضائیه و گاوخونی،...   جز این قربانیان هستند. دیگر زاینده رود زنده نیست ت��ا ب�ه گ�اوخونی، خ�ون

 در مصاحبه ای اعلم کرد ک��ه س��الیانه   
 
 میلی��ارد۴٫۵برساند.   معاون ابخیزداری، امور مراتع و بیابان ایران اخیرا

 میلی��ارد م��تر مکع�ب۱۳۰متر مکعب آب در پشت سدها تبخیر می ش��ود. می��زان آب تجدی��د پ��ذیر ای��ران در ح��دود 
 درصد این اب ها نیاز دارد، اما۴۰ درصد این اب ها بخار می شوند. طبیعت  برای بقای خود به ۳٫۵می باشد. یعنی 

 درص��د آب در کش��اورزی ص��رف می ش��ود.۹۰در این جمهوری بیش از ده درصد نصیب ش��ان نمی ش��ود. بی��ش از 
ایران کشور خشکی است اما در مقایسه با برخ�ی از کش�ورهای نزدی��ک خ�ود وض�عیت به�تری دارد. خشکس��الی
سال های اخیر بی سابقه نبوده است.از نظر کارشناسان افزایش جمعیت، در ای��ران عام��ل مهم��تری در رابط��ه ب��ا
بحران اخیر به شمار می رود.   بنا ب��ه نظ��ر کارشناس��ان عل��ت اص��لی خش��کی دری��اچه رض��ائیه، افزای��ش بی روی��ه
زمین های زیرکشت اطراف دریاچه رضائیه به چند برابر و نی��ز تغیی��ر کش��ت از انگ��ور ب��ه س��یب و میوه ه��ای دیگ��ر

است.
  میلیون کاهش یافته اس�ت. ای�ن ب�ه۱۲ میلیون هکتار به ۱۸جنگل های ایران  در طی سال های جمهوری مرگ، از 

معنی نابودی یک سوم از جنگل های ایران می باشد. ام��ا تعری��ف س��ازمان خوارب��ار و کش��اورزی جه��ان (ف��ائو) از
جنگل با نهادهای کنونی ایران متفاوت است (از نطر تراکم درخت) و بنا بر نظ��ر ف��ائو ای��ران فق��ط هف��ت میلی��ون
هکتار جنگل دارد. برخی از مقامات ایرانی عنوان می کنند که موقعیت ایران در جنگل داری مناسب است و ای��ران
بنا بر برخی از امار، مقام شانزدهم را در بین کشورها دارد. آن ها به گونه ای از آمار یاد شده نام می برند که گ��ویی

 کش��ور۵۶همه کشورهای دنیا صاحب جنگل هستند و ای��ران مق��ام ش��انزدهم را دارد. اول اینک��ه در جه��ان فق��ط 
صاحب جنگل هستند. دوم اینکه با تغییر تعریف جنگل، میزان جنگل های ایران یک شبه افزای��ش ی��افت. بن��ا ب��ر

 م�تر مرب�ع از س�طح جنگل ه��ا و مرات��ع کش�ور ن��ابود۳۶۰آمار سازمان جنگل ها، مراتع و ابخیزداری، در ه��ر ث��انیه 
 ه��زار۸۰۰می شود. گفته می شود صدور جواز قطع جنگل پنج برابر میزان رویش آن اس��ت. س��النه مج��وز قط��ع 
مترمکعب چوب از جنگل ها صادر می شود. چند برابر این مقدار به طور غیرقانونی چوب قطع می شود. 

لیست حیوانات وحشی در حال انقراض هر روز بلندتر می شود. با نابودی جنگل ها، دریاچه ها و تالب ها چه انتظار



دیگری می شود داشت. 
از تعداد کشته شدگان جنگ های نیابتی آماری در دست نیست.

این جمهوری هم اسلمی و هم جمهوری مرگ است. حق حیات، ن��ه فق��ط ب��رای انس��ان ها بلک��ه ط��بیعت نی��ز ب��ه
رسمیت شناخته نمی شود. آن نه فقط در حال جنگ با انسان ها بلکه طبیعت نیز هست. اعتراض خواهد ش��د ک��ه
 
کشورهای زیادی وجود دارند، به ویژه در منطقه جنگ زده ما، که جنایاتی بدتر را مرتکب شده یا می شوند. مس��لما
 در همه کشورها، تا جای ممکن شیره جان طبیعت و فرودستان را

 
این چنین است. گفته می شود که  امروز تقریبا

 درس�ت اس�ت. ام�ا هیچک��دام از این ه��ا م��انع تعری�ف جمه�وری اس�لمی هم��انگونه ک�ه هس�ت
 
می مکن��د. ک��امل

نمی شود. تعداد معدودی وجود دارند که توانسته باشند طی چنین مدت کوتاهی  چنین کارنامه س��یاهی در چنی��ن
وسعتی، در همه عرصه ها از خود به جا گذارند. وظیفه ما ب��ازگویی روای��ت  جمه��وری اس��لمی هم��ان گونه ک��ه رخ
 موفقیت ه��ایی در برخ��ی از عرص��ه ها در

 
داده و می دهد، اعم از موفقیت و شکست،  می باشد. این جمهوری قطعا

مقایسه با کشورهای مجاور داشته است. لحظاتی توانسته به خاطر فشار  تصمیمات ع��اقلنه ای را بگی��رد و ی��ا در
مواردی عقب نشینی نماید. این درایت را داشته که بتواند  اپوزیسیون خود را در هم شکند . این  توانایی را داشته
که کالی جنگ خود را به نام صلح به همه ما بفروشد.  اما، سؤال اصلی این است که آیا می تواند ب��ه اولی��ن اص��ل
مشروعیتش، که تأمین امنیت مردم این مرز و بوم باشد، عمل کند؟ می تواند صلح و آشتی با طبیعت برقرار کن��د؟

قادر است برای جان همه انسان ها، اعم «خطاکار و درستکار»، ارزش قائل شود؟

انتخابات
آقای روحانی در منشور حق�وق ش�هروندی خ�ود می گوی��د: «ش��هروندان ار ح�ق حی��ات برخوردارن��د. ای�ن ح�ق را
نمی توان از ان ها سلب کرد مگر به م�وجب ق��انون.». همچنی��ن در یک��ی دیگ��ر از ماده ه��ای ای��ن منش��ور از «ح�ق
محیط زیست سالم و توسعه پایدار» نام می برد. متأسفانه کارنامه این چند سال اخیر در ای��ن زمینه ه��ا، درخش��ان
نیست. تعداد اعدامی ها و حادتر شدن مشکلت زیست محیط�ی و ع�دم وج�ود ی�ک برن��امه ب��رای مق��ابله ب��ا ای�ن
مشکلت ب��اعث افزای��ش مش��روعیت دول��ت ایش��ان در ای��ن زمین��ه نمی ش��ود. قطع��ا، کلی��د ح��ل بس��یاری از ای��ن
مشکلت در دست روحانی نیست.اما  سیاست فقط هنر استفاده از امکانات موجود  نیست، بلکه ایجاد امکان��ات
نیز می باشد. سیاستمداری که فقط از امکانات موجود بهره می برد، یک بوروکرات خوب اس��ت و ن��ه سیاس��تمدار
خوب. ایجاد امکانات سخت است اما این وظیفه سیاستمدار است که چنین چیزی را ممک��ن س��ازد. گ��اه بای��د در
 همیشه در مقابل دیگر قدرتمندان.در دوران آق��ای روح��انی

 
مقابل افکار عمومی بایستد و آن را تغییر دهد و تقریبا

صحبت کردن در باره برخی از فجایع  زیست محیط��ی راحت ت��ر گش��ته، ام��ا ای��ن فق��ط ق��دم اول اس��ت. او طب��ق
معمول همه گناهان  را  بر گردن  دولت های قبلی و یا خارجی و یا تحریم ها گذاشته می شود. طبعا همه عوامل ی��اد
شده در مشکلت کنونی سهیم هستند، ام��ا ک�دام سیاس��تمداری اس�ت ک�ه از  گناه��ان دولت ه��ای پیش�ین خ�ود
بی بهره بوده است؟ اگر او قبل از احراز مقام فعلی اش ، ب��ه وی��ژه ب��ه خ��اطر مقام��ات و امکان��اتی ک��ه در حک��ومت
داشته است،  قادر نبوده که چنین مشکلتی را  قبل از کاندی��د ش�دن خ�ود ببین��د، چگ��ونه خ�ود را مناس�ب اح��راز



ریاست جمهوری پنداشت و کاندید این مقام شد؟ چگونه وعده های انتخاباتی خود را داد؟ ب��ه کم��ک بیش��تری از
طرف مردم نیاز دارد، چرا از آن ها تقاضای کمک نمی کند؟ می گوید دولت قبلی هشت سال م�ا را عق�ب ب��رد.  اگ��ر
چنین است و سالنه ضررهای اقتصادی ایران به پنج نا ده درصد از تولید ناخالص ملی برس�د، آنگ�اه وظیف�ه ای�ن
دولت  شتاب بیشتر دادن به اقدام های خود است و نه فقط حرف زدن. چن��د براب��ر ک��ردن س��رعت «اص��لحات»

 میلیارد تومانی در بودجه ، یعنی کمترین پس�ت ب��ودجه خ��ود۵۲۰است تا حرف زدن. چگونه می توان با یک بودجه 
 نیست که در ان سهم محیط زیست از همه کمتر۱۳۹۶را دولت محیط زیست خطاب کرد؟ این فقط بودجه سال 
  میلی��ارد توم��ان ب��ود و۱۷۴ ب��ودجه محی�ط زیس�ت ۱۳۹۴است، این روال بودجه های قبلی نیز بوده است. در سال 

 دو برابر، بودجه اج��رای منش��ور توس��عه فرهن��گ۳۱۳بودجه کمک به بازسازی عتبات عالیات 
 
 میلیارد یعنی تقریبا

  میلیارد، و ...۵۲۸ میلیارد، شورایعالی حوزه های علمیه قم ۲۰۰قرآن 
نکته بعدی در مورد حق حیات. مسأله این جاست که حق حیات آقای روحانی مشروط است، مشروط ب��ه ق��انون.
همه اعدام ها به نام قانون صورت می گیرند. اگر تالب ها و دریاچه ها خشک شدند، عمدتا به ن��ام ق��انون ص��ورت
گرفته است. اگر مشکلت اب بسیاری از مناطق مربوط به ساختن سدهای بی حساب و کتاب است، آن ه��ا ه��م
بر اساس قانون ساخته شده اند. در کشور ما جنگ دسته های مختل��ف م��ردم ،  جن��گ داخل��ی و بی ق��انونی وج��ود
ندارد.   همه چیز، همه ظلم هایی که صورت می گیرد،  بنا بر قوانین موجود و تفسیر نهادهای جمهوری اسلمی از
قانون کنونی است. جناح های مختلف، ممکن است  تفاسیر متفاوتی از قانون در موارد خاصی داشته باشند، ام��ا
باز طبق قانون، حرف نهایی را ولی فقی��ه می زن��د. ام��ا هیچک��دام از این ه��ا، ب��ه خیل��ی از ای��ن ق��وانین مش��روعیت
نمی بخشد. مسأله خیلی ساده است، جمهوری اسلمی، بنا بر قوانین موجود، باعث و ب�انی سیاس�ت های غلط�ی
بوده و با طبیعت اعلم جنگ نموده است. اما قوانین طبیعی وجود دارند که بالتر از هم��ه ق��وانین دیگ��ر هس��تند.
این جمهوری،  دریاچه ها و جنگل ها را به مرگ محکوم نم��وده اس��ت، زمی��ن را از  آب��ی ک��ه بایس��تی طب��ق ق��وانین
طبیعی  بدان می رسید، محروم نموده است. در کشوری که اگر یک چیز دارد که تمام نشدنی است، یعنی آفتاب
به مقدار زیاد، برای تأمین برق ، در واقع برای تحقق آرزوهای یک حکومت  و امپرات��وری ش��یعی، ب��ه م��اجراجویی
هسته ای دست زده است تا لیست جنایات ضد محیط زیستی اش را کامل نماید. طبعا، طبیعت انتقامش را خواهد

گرفت.
 هیچ قانون انسانی بالتر از قوانین طبیعی نیست. منظور از  ح��ق ب��ی قی��د و ش��رط حی��ات ای��ن اس��ت ک��ه حی��ات
انسان اعم از دیندار و بی دین، سیاس��ی و غیرسیاس��ی، قاچ��اقچی و قات��ل، دارا ون��دار، ح��ق حی��ات زمی��ن،  اب،
حیوان ،  درخت  و همه موجوداتی که در  سیستم اکولوژیکی ما وجود دارند  به رسمیت شناخته شود. این ق��انون

جمهوری اسلمی است که باید خود را با این اصل مطابقت دهد و نه برعکس. 
 دانش��گاه ی��ل  کش��ورها را ب��ر اس��اس  عمل کردش��ان در عرص��ه های مختل��ف زیس��ت محیطی رده بن��دی می کن��د.
رده بندی ایران، طی سال هایی که آمار فعالیت های جمهوری اسلمی وجود دارد،  در بسیاری از عرصه ها چن��دان

 کش�ور اس�ت. ب�دترین نم��رات را ای��ران در عرص��ه حف�اظت از۱۸۰ از میان ۱۰۵جالب نیست و رده کنونی ایران ، 
حیوانات دارد. این چیزی است که منحصرا مربوط به دولت ایران است و آقای روحانی نمی تواند آن را به گ��ردن



 بخواهد می تواند این رده بندی را بهبود بخشد. بنا ب��ر بعض��ی از تحلیل ه��ا،
 
دیگران بیندازد. دولت ایران اگر واقعا

  درصد کاهش یابد. میزان آل��ودگی برخ��ی۱۹  تا ۱۵ سال آینده میزان آب تجدید پذیر کشور بین ۳۰ممکن است تا 
از شهرهای ایران بین ده تا هجده برابر حداکثر سطح مجاز آلودگی تعیین شده  توسط سازمان بهداشت جهانی
است. همه این ها نه حرف بلکه اقدام جدی می طلبد. آقای روحانی باید تصمیم بگیرد که مانند امین الس��لطان ک��ه
از خشم چاروادارها می ترسید و مخالف طرح راه اهن بود از او یاد ش��ود، و ی��ا اینک��ه در مقاب��ل،  ترس��ی از مافی��ای

سدساز و نظامی نداشته باشد و در مقابل آن ها بایستد. 
نیروهای مترقی در انتخابات جاری مانند همه انتخابات قبلی جایی ندارند. وظیفه ما فقط تشریح واقعی��ات کش��ور
به همان صورتی که هست و طرح شعارهای درست متناسب با شرایط کنونی است. با توجه به مش��کلت عاج��ل
کنونی، آیا طرح شعار حق بی قید و شرط حیات، بدون هیچ اما و اگری،  شدنی است؟ ای��ن ب��ه عه��ده جمه��وری
اسلمی  که در مورد سرنوشت آینده خود تصمیم بگیرد.  وظیفه ما تجزیه تحلیل مشکلت، ارائه راه حل و تروی��ج

انهاست. 

شورای محیط زیست
، قانون تغییر آب و هوا به تصویب رسید. در این قانون از جمل��ه، اه��داف اس��تراتژیک۲۰۰۸در انگلستان در سال 

زیست محیطی  گنجانده شده است. کمیته  مستقل و بی طرفی از متخصصین برای مسائل تغیی��ر آب و ه��وایی ب��ر
اساس این قانون تشکیل شده است ک�ه وظیفه اش دادن پیش��نهاد ب�ه دول��ت می باش��د. دولت ه��ا، اع��م از چ�پ،
راست، میانه، و..، موظف به ش��نیدن پیش��نهادها و انتق��ادات ای��ن کمیت��ه ک��ه از اعتب��ار زی��ادی برخ��وردار اس��ت،
 همه دولت ها آزادی عمل کامل می خواهند و  خواهان یک نهاد کنترل، که اعمال آن ه��ا را تح��ت

 
می باشند.  مسلما

نظر داشته و یا پیشنهادهای پردردسر را مطرح می کنند، نیستند. اما پس از سال ها، همه به این نتیجه رس��یده اند
که وجود چنین کمیته مقتدر و مستقلی ضروری است. نه گفتن به پیشنهادهای این کمیته نیز ساده نیست. ضمنا

این مدلی است که برخی از کشورها با علقه  آن را دنبال می کنند.
در ایران، که شعارهای بی پایه و اساس جز اصلی سیاست روزمره را تشکیل می دهد، ایج��اد ی��ک کمیت��ه مس��تقل
قدرتمند با حضور همه متخصصین محیط زیست که جرأت ارائه پیشنهاد و یا انتقاد از دول��ت و خصوص��ا مقام��ات
  در ای��ران زن��دگی

 
نظامی و روحانی را داشته باشد، ضروری است. نیازی نیست که همه ای��ن متخصص��ین، لزوم��ا

کنند.  در مملکت ما که هر دولتی، تمام تصمیمات دولت قبلی را پاره می کند، و از همه ب��دتر ش��عارهای خ��ود را در
موقع نوشتن بودجه و عمل به فراموشی می سپارد، وجود چنین کمیته ای ضروری است. در تمام کشورهای دنیا،
خواسته های زیست محیطی در ته لیست قرار دارند  و یا به ته لیست رانده می ش��وند و اهمی��ت لزم را نمی یابن��د.
در ایران،  قوانین زیست محیطی زیادی در طی این چهار دهه در مجلس  به تصویب رس�یده  و بع�د ب�ه فراموش�ی
سپرده شده اند.  اما در اینجا وظیفه این کمیته، ک��ه مس��تقل از مقام��ات حکوم��تی اس��ت، بای��د نظ��ارت ب��ر اعم��ال
حکومت باشد و منظور نه فقط نهادهای رسمی که همه نهادهای موازی نی��ز می باش��د . دول��ت بای��د موظ�ف باش�د
گزارشی سالنه از اقداماتی که انجام داده و نتایج آن اقدام ها  راب��ه م��ردم گ��زارش ده��د. م��ا نی��ازی ب��ه خبرگ��ان



اسلمی و شورای نگهبان اسلمی نداریم. در کارنامه آن ها تاکنون فقط رفوزگی ثبت شده  است و ب��س. م��ا نی��از
به خبرگان زیست محیطی و شورای نگهبان زیست محیطی داری��م. نیازمن��د دادگ��اه مقت��در و ع��الی محیط زیس��ت
هستیم تا  بتوان از طرح ها و پروژه های مخالف سلمت محیط زیست شکایت ک��رد.   آی�ا ای�ن ی�ک خ�واب وخی�ال
بیش نیست؟ شاید. در دوران جنگ انسان آرزوی صلح را دارد، حتی اگر خیالی به نظر اید. بدون آرزوهای بزرگ،
هیچ عمل بزرگی صورت نگرفته است. شدنی است؟  در اینجا طرح سؤال غلط است. ما باید به این سؤال جواب

دهیم. آیا ما چاره دیگری داریم؟ 
جمهوری اسلمی تاکنون نشان داده است  که برای حفظ خود، دست به هر ماجراجویی می زن��د. جن��گ، کش��تار
مردم، تنش های منطقه ای، جنگ سفیانه با ط�بیعت. ع�ده ای خ�واب و خی��ال ی�ک امپرات�وری ش�یعه در منطق��ه را
دارند. خود تنش ایجاد می کنند، در جنگ های متعارف و غیرمتعارف شرکت می کنند، ولی م��ردم و روش��نفکران را
از گسترش جنگ در داخل می ترسانند و سعی می کنند که خود را ناجیان این کشور معرف��ی نماین��د. ام��ا ب��رخلف
آنچه که گفته می شود ، و من در ابتدا به آن اشاره نمودم، جنگ ها (جنگ متعارف بن��ا ب��ه تعری��ف ابت��دایی م��ن در
ابتدای مقاله) پرانتزهای کوچکی در تاریخ  بشری هستند. می توان  و باید بسیاری از مشکلت را در کمال آرامش
با همسایگان حل نمود. مشکلت زیست محیطی مشکلتی جهانی هستند ک�ه کش��ورها بای��د مش��ترکا انه��ا را ح��ل
نمایند، اما این به معنی آن نیست که ما سهم خود را منوط به دیگران نمائیم. فرصت زیادی برای بازپس گرفت��ن
اشتباهاتمان را نداریم. آنچه که مربوط به ولی فقیه است این است ک��ه بای��د آرزوی امپرات��وری ش��یعه را در کن��ار
مردگان دیگر این جمهوری به خاک سپرد. شعار افزایش جمعیت کشور را پس بگیرد. به تنش ب��ا دیگ��ر کش��ورها
 ب�رای نج��ات کش��اورزی

 
پایان دهد. جمهوری اسلمی، در زمان جنگ برای کشتن با اسرائیل معامله نمود. مسلما

ایران، برای زندگی می توان وارد معامله با اسرائیل شد و از تجربیات و تکنیک آن ها استفاده نمود.ش��عار اقتص��اد
 ع��ده ای در مقام��ات کش��وری

 
مقاومتی را پس بگیرد، ... این راه، راهی طولنی اما اجتناب ناپذیر است. اگر واقع��ا

وجود دارند که معتقدند، چیزی که من شک دارم،  که این مصبیت ها  نتیجه معصیت و گناهان ماست، من ب��دون
آنکه مذهبی باشم، حاضرم آن را تصدیق کنم. اما این نه به خاطر گناه��ان م��ردم بلک��ه مقام��ات بلن��د پ��ایه کش��ور

است. ماهی ز سر گندد نی ز دم.
خلصه چند پیشنهاد این است:

شورای قدرتمندی از متخصصین امور برای ارائه پیشنهاد در جهت برق��راری ص��لح ب��ا محی��ط زیس��ت.۱
ایران و ارزیابی از تمام سیاست های کلن تشکیل شود.

دولت موظف به دادن گزارش سالنه در مورد پیشرفت های حاصله در امور محی��ط زیس��ت کش��ورمان.۲
به مردم گردد.

دادگاه عالی محیط زیست برای شکایت افراد حقیقی و یا حقوقی تشکیل شود..۳
ارزیابی های زیست محیطی در هر پروژه بزرگ و کوچک، اع�م از خصوص�ی، دول��تی و نظ��امی ص�ورت.۴

گیرد و به صورت گزارش زیست محیطی در دسترس همگان باشد.
مشکل آب و محیط زیست  را نمی توان بدون مقابله با مافی��ای سدس��ازان و مافی��ای نظ��امی ب��ه ج��ایی.5



 در مورد زندگی کشاورزان کشور است. 
 
رساند. حل این مشکل به معنی گرفتن تصمیمات سخت مثل

دولت، همکاری با کشورهای مجاور و تنش زدایی را بپ��ذیرد. ب��ا جن��گ نمی ت��وان هی��چ مش��کل زیس��ت.۶
محیطی را حل کرد.از موضع قدرت برخورد کردن به معنی جنگ نظامی نیست. مکانیزم ه��ای دیگ��ری

نیز وجود دارند.
تمام سوبسیدهای ضدمحیط زیستی، مانن��د ب��ال کش��یدن آب از قع��ر س��فره های آب زیرزمین��ی انه��م.۷

توسط پمپ های بنزینی و گازوئیلی، خلفی سه گانه است:  یعنی مصرف آب غیرمجاز، ایجاد گازه��ای
گلخانه ای و در نهایت پاداش اقتصادی.

کشاورزی ایران نیاز به ی��ک انقلب دارد، اس��تفاده از تکنیک ه��ای پیش��رفته، رع��ایت حق��وق ط�بیعت،.۸
تغییر کشت، قطع سوبسیدهای نادرس�ت. دول��ت بای�د در برخ�ی از م��وارد ب��ا تش��ویق های اقتص��ادی و
غیره، بسیاری از کشاورزان و دامداران را به تغییر شغل تشویق کند. طبعا ای��ن ام��ر نی��از ب��ه همراه��ی

همه مردم و تغییر در طرز مصرف نیز دارد.
در بس��یاری از کش��ورهای غرب��ی گفت��ه می ش��ود، ک��ه تقریب��ا،  ی��ک س��وم گازه��ای گلخ��انه ای توس��ط.۹

اتومبیل ها، یک سوم هواپیما و یک سوم مصرف گوشت ایجاد می شوند. این اعداد احتم��ال در ای��ران
 این طور نیست، اما نباید فقط خسارات اتومبیل را دید و  بقیه را به فراموش�ی س���پرد.باید رؤی�ای

 
دقیقا

شبکه قطار برای همه شهرهای ایران از سر زنده کرد.
مشکلت محیط زیست را فقط با طرح های تکنیکی بزرگ نمی توان حل کرد. ما امروز چوب سدسازی.۱۰

در مقیاس وسیع، از بین بردن جنگل ها، کشیدن اتوبان ها و جاده ها ب��دون در نظ��ر گرفت��ن پیام��دهای
زیس��ت محیط��ی آن را می خ��وریم. ام��روز بس��یاری ص��حبت از ای��ران رود ب��رای ح��ل هم��ه مش��کلت
می کنند. شاید زمانی همه متخصصین و نهادهای محیط زیستی به ای��ن ن��تیجه برس��ند ک��ه ای��ران رود
طرح خوبی است. اما این نیاز به بررسی بسیار ط��ولنی دارد. م��ا در کن��ار خ��ود، در کش��ورهای مج��اور
شاهد پیامدهای زیان بار بسیاری از طرح های بزرگ این چنینی هستیم.  در واقع مشکل اصلی را باید با
از طریق رعایت اصل حیات همه موجودات حل کرد. ما باید دوباره جنگل ه��ا را احی��ا کنی��م، بای��د س��هم
آب زمین، تالب ها و سفره های زیرزمینی را رعایت کنیم. و خود را با این شرایط جدی��د انطب��اق دهی��م
نه آنکه به جای حل مشکل، به امید طرح های بزرگ که ممکن است در آینده برخی از مشکلت را حل

کند، رفتار خود را تغییر ندهیم.
 ما نیاز به انقلب در رفتار خود را داری��م..11

 
بسیاری از مشکلت به رفتار مردم نسبت داده می شود. قطعا

باید احترام به محیط زیست از همان کودکستان و مدرس�ه آم�وزش داده ش��ود. ب��ه ج�ای س��اعت های
درس طولنی  تعلیمات دینی،  احترام و رفتار مناسب با  محیط زیست تعلیم داده شود. به جای بودجه
فرهنگی  شش هزار میلیارد تومانی به نهادهای رنگاوارنگ، قس�مت قاب��ل ت��وجهی را ص�رف نهاده��ای
محیط زیست نمود. بسیاری از قوانین را باید تغییر داد. نمی توان جریمه قط��ع ی��ک درخ��ت را کم��تر از
فروش آن گذاشت. حکومت اگر از دست رفتار مردم می نالد، می تواند از خود شروع کند، می تواند به



 مردم راه آن ها را دنبال خواهند نمود.
 
جنگ انواع مافیاهای جورواجور برود. قطعا

ما در این راه نیاز به کمک های فنی، مالی و نظری دیگر کشورها داری��م. ای��ن فق��ط مرب��وط ب��ه بخ��ش.۱۲
انرژی که سه چه�ارم گازه��ای گلخ��انه ای را یج��اد می کن�د نمی گ��ردد. اقتص��اد مق�اومتی راه ب�ه ج�ایی

نمی برد.
رعایت حق حیات، رعایت حق زندگی مجرمین نیز هست. همه اعدام ها و انتقام جویی های دولتی بای��د.۱۳

قطع شوند.
در اخر، من از یوسف و احمدشاه گفتم. برای آنکه به امروز برگردیم، می توان از سوریه نام برد. قبل از جنگ، در

   سوریه قربانی خشکسالی طولنی  مدتی گشت و مهاجرت قربانی��ان ای��ن خشکس��الی۲۰۰۵–۲۰۱۰طی سال های 
 قیمت گندم، برن��ج و عل��وفه دو۲۰۰۷به شهرها شروع شد (بیش از سه میلیون عراقی و سوریه ای). بعد از سال 

برابر گشت.  نارضایتی مردم از نحوه مدیریت خشکسالی، در کنار نارضایتی شدید از حکومت بشارالسد، همراه
با امید به بهار عربی باعث شورش مردم شد. طبعا خشکسالی به تنهایی نمی توانست چنی��ن ش��ورش ط��ولنی را
باعث ش��ود و  عوام��ل دیگ��ری در آن دخی��ل بودن��د. محب��وبیت مقام��ات ایران��ی ب��ه هی��چ وج��ه بیش��تر از حک��ومت

بشار السد نیست. بهتر است  با این واقعیت کنار ایند.

 بسیاری از مشکلت راه حل ساده ای ندارند، و نیاز به تغییر رفتار مقامات و همکاری م��ردم دارن��د. جمه��وری
 
قطعا

اسلمی تاکنون توانسته عاداتی که م��ردم خواه��ان حف��ظ آن هس��تند را تغیی��ر ده��د، حج��ابی ک��ه زن��ان  بس��یاری

خشکسالی، مهاجرت و شورش در سوریه



مخالف آن هستند را ب��ر س��ر زن��ان اع��م از مس��لمان و غی��ر مس��لمان گ��ذارد، خیلی ه��ا را از  ش��رابی و غ��ذایی ک��ه
خواهان  نوشیدن و خوردن آن هستند، محروم نموده است. قوانین جنایت امیزی را به زور بر مردم تحمیل ک��رده
است. آیا می تواند از پس «مافیای سدسازی» و دیگر انواع مافی��ایی برای��د؟  ب��رای ح��ل مش��کلت کن��ونی محی��ط
زیست باید ابتدا حکومت به اشتباهات خود اعتراف کند ، هیچ آدرس عوضی ندهد،  از همه مهمتر برنامه  خ��ود را
معرفی کند، و طبعا از مردم نیز تقاضای کمک برای همکاری نماید. آیا گوش شنوایی وجود دارد؟  من با ت�وجه ب�ه
تجربه چهار دهه جمهوری اسلمی، عدم رع��ایت برخ��ی از کوچک��ترین حق��وق انس��انی،  امی��د زی��ادی  ب��ه تغیی��ر
ناگهانی این حکومت، خصوصا در زمانی که  نظامیان قدرت زیادی را کس��ب کرده ان��د، و خ��ود را پی��روز احس��اس
می کنند، ندارم. اما چه چیزی خوشگوارتر از آنکه من در ای��ن احس��اس ناامی��دی ب��ه تغیی��ر خ�ط مش��ی جمه��وری
 در اشتباه باشم! شاید حکومت تاکنون توانسته باشد در میان اپوزیسیون تفرقه

 
اسلمی در شرایط کنونی، کامل

اندازد، عده ای را بترساند و عده دیگر را مجاب نماید. شاید بتوان در گوش عده زیادی للیی خواند، ام��ا توف��ان
شن، سیل و  خشکسالی، گوش شنوا ندارند! بهتر است این واقعیت سخت را تا قبل از آنکه دیر ش��ود،  هم��ه م��ا

بپذیریم!
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