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ایــــن روزهــــا رئیس جمهوری بــــا ســــوابق انقابــــی و تحســــین برانگیز 

کابینۀ پیشنهادی دولت از جانب  ِکشتی قوۀ مجریه شده، و  سکان دار 

رئیس جمهور به مجلس شورای اسامی معرفی شده اند.

کنش های سیاســــی افزایش  کنش ها و وا در چنین شــــرایطی، برخی از 

که ظاهراً هم رفیق ایران و هم شریک  یافته است. مصطفی الکاظمی، 

آمریکاست، یک اجاس فوری در بغداد تدارک دیده است و می خواهد 

دســــت ملک ســــلمان، پادشاه مســــتبد عربســــتان، را )که مستقیم یا 

غیِر مســــتقیم، به خون مردم یمن و سوریه و عراق و افغانستان رنگین 

کوشش  که این  است( در دست جمهوری اسامی ایران بگذارد. البته 

کاظمی این اجاس را کنفرانس همسایگان عراق نام  بیهوده ای است. 

گذاشته است؛ جالب اینکه برگزارکنندگان کنفرانس کشورهای فرانسه و 

کرده اما جمهوری عربی سوریه را همسایۀ  مصر را همسایۀ عراق تصور 

عراق ندانسته اند!

از طرف دیگر، اروپا دوست دارد به رئیس جمهور جدید ایران در باغ سبز 

نشان دهد تا او را از همکاری استراتژیک با چین و روسیه منصرف کند. 

در این شرایط، رئیس جمهور با مشکات طبیعی )نظیر کم آبی و کرونا( و 

غیِر طبیعی )محاصرۀ اقتصادی و بانکی ایران توسط رژیم های دشمن 



5
حۀ

صف
 /

73
رۀ

ما
ش

ی/
الم

س
گا

هن
فر

که الکاظمی دوست دارد  کشــــورهایی  محور مقاومت، از جمله سران 

کنار رئیس جمهور ایران بنشاند( روبه روست. آن ها را در بغداد در 

که رئیس جمهور دوستان و دشمنان ایران  یک نقطۀ قوت آن اســــت 

که دولت و ملت ســــوریه از ابتدای انقاب در  را می شناســــد و می داند 

که رژیم سعودی در این چهار دهه از  کنار مّلت ایران بوده اند، در حالی 

دشمنی با ملت ایران خودداری نکرده است. رئیس جمهور همچنین 

می داند که بین اردوغان و اربکان فاصله از زمین تا آسمان است: اربکان 

خود را برای ترکیه می خواست، و اردوغان ترکیه را برای خود می خواهد. 

که دل بســــتن به رابطه با غرب و  از طرف دیگر، رئیس جمهور می داند 

گفت وگو با بازیگران غربی یک سراب سیاسی است،  سرمست شدن از 

و راه حّل مشــــکات تکیه به توان و نیروی ملت ایران و تمام ملت های 

مسلمان منطقه است. 

که در مورد شرکت یا عدم شرکت رئیس جمهور  ما در مقامی نیســــتیم 

کنیــــم، ولی آرزو  کنفرانــــس بغداد )کنفرانــــِس الکاظمی( اظهاِر نظر  در 

که در دمشــــق یا تهران و حتی صنعا  که روزی او را نه در بغداد  می کنیم 

کنفرانس پیروزی محور مقاومت-با شرکت بشار اسد، سید حسن  در 

نصراهلل، و سید عبدالملک حوثی-مشاهده کنیم. چنین باد.

سردبیر



دولت جدید، مسئولیت های جدی و شرایط جهانی

یوران، محمدحسن زورق،  با حضوِر علی اکبر اشعری، حسین رو
احمد کاظم زاده

گفت وگوی تحلیلی 1
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اشــــعری: یکی از اشکاالت مدیران فرهنگی دوران بعد از انقاب این بود   

که خود را مدیِر فرهنگ یا مدیِر فرهنگ جامعه نمی دانستند بلکه مدیِر 

تولیدات فرهنگی می دانستند: رئیس سازمان صدا و سیما می خواهد 

کتاب  تعدادی سریال بســــازد، وزیر ارشــــاد می خواهد چند نمایشگاه 

کنســــرت موســــیقی و تئاتر برگزار شــــود، و معاونت های وزارت ارشاد  و 

جزیره ای عمل می کنند و با هم ارتباط ندارند. 

گــــر وزیر، وزیِر فرهنگ باشــــد، نه تنها در وزارت خانــــۀ خودش از همۀ  ا

تولیدات در جهت ارتقای فرهنگی و کاهش مشکات فرهنگی استفاده 

می کند بلکه همۀ حمایت ها در قالب یارانه و غیِر یارانه را در مسیر حّل 

مسائل فرهنگی جامعه به کار می گیرد. 

که  مــــا در جامعه بحثی با عنــــوان بی اعتنایی به حقوق عامــــه داریم، 

گرفتار آن هســــتند. شــــاید مأموریــــت وزارت فرهنگ و  همــــه به نوعی 

که با استفاده از تولیدات فرهنگی، ظرف  ارشاد اسامی باید این باشد 

کاهش دهد. انتظار نداریم  چند سال، این مشــــکل را پنج یا 10 درصد 

یک دفعه حل شــــود. ما مشکل اعتیاد داریم، مشکل خشونت داریم، 

مشــــکل بدحجابی داریم، مشــــکات مختلف فرهنگی داریم، مشکل 

کاری داریم. ضعف وجدان 
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که  کار هایی  وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی متولی فرهنگ جامعه است. 

وزارت خانه های دیگر می کنند هم، خواه ناخواه، بر فرهنگ اثر می گذارد. 

مثًا، وقتی وزارت مســــکن می خواهد طراحی مسکن و طراحی شهر را 

انجام دهد، با ماحظۀ فرهنگی یک جور و بدون آن جور دیگری عمل 

کرده باشــــید، اجتماعات مردم در شهر های قدیمی  گر دقت  می کند. ا

عمومًا حول مســــاجد بزرگ اســــت؛ یعنی محله ها حول یک مســــجد 

بزرگ شکل می گرفته اســــت. اآلن این طور نیست، و مثًا مجتمع های 

هشتگرد یا پردیس این طور ساخته نشده است. شهرک را می سازند و 

در گوشه ای یک مسجد احداث می کنند. 

رویوران: یعنی در معماری شهری امروز، مسجد محوریت ندارد.   

اشــــعری: در قدیم، مــــردم در ســــاخت خانه ها به آنچه مربــــوط به رفع   

نیاز َتن بود-مثِل حمام و توالت و آشــــپزخانه-خیلی بها نمی دادند؛ 

آنچه به جنبه های علمی و معنــــوی و روحی آدم ها مربوط بود-مثِل 

پذیرایی و عبادت-در جا های اصلی تر ســــاخته می شــــد. شما این را 

کنید. برای یک مجتمع  که امروز می ســــازند مقایسه  با مجتمع هایی 

که  آسانســــور های چهارنفــــره می گذارنــــد، و یــــک دختر و پســــر غریبه 

می خواهند از آن آسانسور استفاده کنند هم نفس می شوند؛ یا پله های 

که در رفت وآمد تداخل ایجاد می کند.  خیلی باریکــــی طراحی می کنند 

گرفته شود.  می خواهم بگویم فرهنگ باید در بخش مسکن در نظر 

کاالهایی باید وارد شود  در حوزۀ صادرات و واردات هم همین طور. چه 

کجا صادر  کنیم و  کاال هایی را باید صادر  که آســــیب فرهنگی نزند؟ چه 

کنیم که اثر فرهنگی بگذاریم؟ این ها همه مهم است. الزمۀ این کار این 
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اســــت که در هر سازمان یا وزارت خانه، یک حوزۀ مشاورۀ امور فرهنگی 

وجود داشته باشد که با محوریت وزارت ارشاد فعال باشند. برای انجام 

که از وجاهت زیادی  کار، به یک وزیر ارشــــاد خیلی قَدر نیــــاز داریم  این 

کند. بین سایر وزرا برخوردار باشد تا بتواند این اهداف را دنبال 

که در آن زندگــــی می کند. اینکه دنیای  ارزش هر آدم به جهانی اســــت 

کند یا اینکه خود را در یک دنیای تنگ و  آدم بزرگ تر باشد و الهی تر فکر 

تاریک محصور کند در همۀ تصمیمات و اقداماتش اثر می گذارد. ممکن 

اســــت یک سالن را به یک نفر بدهند و او بگوید: »اینجا مرکز دنیاست. 

که وقتی این  کار بکنم«؛ ممکن هم هست  من می خواهم از اینجا هزار 

کند.  ســــالن را به او می دهند آنجا را به یک بیغولۀ بی استفاده تبدیل 

یکی از مشکات ما در حوزۀ آموزش و فرهنگ این است.

که دور و بــــر رئیس جمهور  مــــن در حــــوزۀ اقتصاد به بچه هــــای جوانی 

کرده اند  کز پژوهشــــی را فعال  کار می کننــــد خیلی امیــــدوارم. این ها مرا

اشعری: مدیران فرهنگی ما خود را نه مدیِر فرهنگ بلکه مدیِر تولیدات فرهنگی 

می دانند.
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کار می کننــــد. همۀ نخبگان حــــوزۀ اقتصــــاد دارند ایده  و همــــه دارند 

می دهنــــد. البته، ممکن اســــت در آنجا هم اشــــکاالتی وجود داشــــته 

که  که مقام معظم رهبری فرمودند، درســــت است  باشــــد. همان طور 

ذهن جوان ماحظه کاری بزرگ سال ها را ندارد و راحت تر حرکت می کند 

و تصمیمات مطلوب خود را ســــریع تر می گیرد، ولی باالخره ماحظاتی 

کرده طّی سال ها دیده اند.  کار  که مدیران  وجود دارد 

مثــــًا، در مورد یارانه، وزارت فرهنگ و ارشــــاد اســــامی تا قبل از آقای 

کاغذ را برای آن ها  کتاب به ناشران یارانه می داد و  صفار هرندی برای 

کار انواع فساد  را به وجود آورده  با قیمت خیلی ارزان تهیه می کرد. این 

کتاب را سه هزار اعام اما 300 نسخه چاپ می کرد  بود. ناشــــر تیراژ یک 

که چاپخانه ها را  گرفتند  کاغِذ سه هزار نســــخه را می گرفت! تصمیم  و 

کنترل کنند، اما به مأموری که می خواست کنترل کند رشوه می دادند 

و طرف تأیید می کرد. فســــادی به وجود آمده بود. آقای صفار تصمیم 

که چاپ شــــود را به تعداد  کتاب های خوبی  گرفــــت یارانه ندهد ولــــی 

کتاب ها را می خریدند و  کند. هزار یا دو هزار نســــخه از  زیــــاد خریداری 

که در دسترس مردم  کشور پخش می کردند  کتابخانه های سراســــر  در 

قرار بگیرد. 

کار خوبی بود، اما یک ِاشکال کوچک داشت. وقتی بگوییم  این خیلی 

کتابش را  که مطمئن باشد شما هزار نسخه از  کتاب می خریم، ناشری 

که از هزار نسخه درآمد  می خرید، قیمت گذاری را طوری انجام می دهد 

سه-چهار هزار نسخه را به دست بیاورد. شما می توانید یک استاندارد 

خرید تعریف کنید و بگویید مثًا کتاب قطع رقعی تک رنگ را صفحه ای 

که واقعًا  که بی محابا قیمت را باال نبرند و به قیمتی  A تومان می خریم 

می ارزد بخرید. این ها ماحظات فرهنگی در بخش اقتصاد است، اینکه 
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چگونه یک تصمیم گیــــری اقتصادی بر اخاق عمومــــی و هنجار های 

عمومی تأثیر منفی یا مثبت می گذارد. 

که وجود دارند، امثال آقای دکتر سبحانی  کنار جوانانی  به هر حال، در 

که در این  و بزرگ تر های اقتصاد هم باید باشــــند تــــا روش ها و راه هایی 

کنند، اما باید  کار  که آن ها  کنند. عیبی ندارد  40 سال رفته ایم را گوشزد 

به این ماحظات هم توجه داشــــته باشند. وقتی می خواهیم طرحی 

کنیم و همۀ آســــیب ها و منافع و  را بنویســــیم، باید از ابتدا آینده نگری 

کنیم و  که ممکن است در آینده در پیش باشد را شناسایی  اشکاالتی 

کسانی  کند.  کار  بعد دربارۀ روِش آن تصمیم بگیریم تا طرح به درستی 

کنند تا تصمیم ها  که تجربه دارند ممکن است به این ماحظات توجه 

به خوبی گرفته شود. 

رویوران: آنچه من تصور می کنم تقریبًا با آنچه آقای اشعری گفتند تطابق   

دارد. دو چیز خیلی مهم اســــت، یا حداقل در ذهن من دغدغۀ جدی 

است: )1( بحث مدیریت سیستماتیک، که دغدغۀ ما هم هست: اینکه 

کنند و هماهنگ باشــــند؛  جزیره ای عمل نشــــود و مثل یک تیم عمل 

)2( اینکه شایسته ساالری مورد توجه باشد، اینکه این رفیق من است 

کز  کرده نباشــــد، اینکه دولت برآیندی از امیال مرا و آن را فانی توصیه 

کند نباشد.  که همه را راضی  قدرت در نظام 

به نظر من، این دو مســــئله خیلی مهم است. ممکن است یک سری 

ک هــــا را بــــرای افراد قــــرار دهیم، امــــا همچنان در یــــک چارچوب  ما

کنیم.  رئیس جمهور می تواند، با  غیِر سیســــتماتیک و جزیره ای عمل 

کند. یکی از  ارادۀ محکم، افراد را بر اســــاس شایسته ســــاالری انتخاب 

گفت  دوستان ما رفیق صمیمِی رئیس بازرسی قوۀ قضائیه بود؛ به من 
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ایشان خواستار کتابی به نام شوک است که ترجمه هم شده است. من 

کرده بودم اما استفاده  کمی در مورد آن خواندم و یادداشت هایی  قبًا 

کتاب  کرده بودم. این  نکرده بودم. یک بار هم به نظریۀ شــــوک اشاره 

کــــه با صحبت ما بی ارتباط نیســــت؛ می گوید  بحثــــی را مطرح می کند 

گرفتن از احیا در بیمارستان  مدیران سیاســــی کشورهای بزرگ با الهام 

که تازه ُمرده است احتمال برگشتش حتمی  کسی  شوک وارد می کنند. 

کرد و سپس  است. چگونه می شود جامعه را به یک خمیرمایه تبدیل 

کرد. اصل هدف چیز دیگری است.  به آن جهت داد؟ باید شــــوک وارد 

گر کسی را به اتاق  مجاری حواس انســــان همین چشم و گوش است. ا

کامًا به هم می ریزد و می توان  کار بیفتد،  انفــــرادی ببرند و حواس او از 

دوباره به خمیرمایۀ او جهت داد. 

کار های جدی  که آمریکایی ها در عراق در این زمینه  جالب این اســــت 

کردند ابوبکر بغدادی  کار  که در مــــورد او  کســــانی  انجام دادند. یکی از 

کرد؛  که در زندان آمریکا بود. آمریــــکا این تئوری را در ابوُغریب اجرا  بود 

گوانتانامــــو هم همین طور. تعــــدادی از افراد را بردنــــد و از دارو های  در 

کامل به هم می ریخت  کردند. طرف به طور  روان گردان هم اســــتفاده 

کامل پیدا می کرد.  و بعد مثِل بلبل اعتراف و بــــا آمریکایی ها همکاری 

کــــرد. بســــیاری از افراد که در عــــراق از آن ها  آمریــــکا از این ها اســــتفاده 

استفاده کردند قبًا گرفتار خوِد آمریکا بودند. 

کرده اند. تئوری شوک توضیح  در اقتصاد هم از تئوری شــــوک استفاده 

می دهد که  چه طور یک سری از نهاد ها را تخریب و بعد دوباره بازسازی 

کنیم. آموزش و بهداشــــت از جملۀ این نهادهاســــت. این شــــیوه یک 

چارچوب دارد و به نظر می آید می تواند مفید باشد. من این را به عنوان 

کار پژوهشی انجام دادم. یک 
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گر بخواهید از  گذاشته اســــت. ا آمریکا اآلن شــــوک را در مورد ما به اجرا 

کار می کند. در جامعۀ ما  گردونۀ آمریکا خارج شوید، باید بدانید او چه 

چه تحوالتی رخ می دهد؟ چرا جوانان به جامعۀ غرب و الگو های غرب 

گرایش پیدا می کنند؟ به همۀ این ها )مخصوصًا، بستر جوانان( اشاراتی 

دارد.

در ذهن من، این دو مسئله بسیار مهم بود: یکی مدیریت سیستماتیک 

کند، خداوند  گر آدم به خداو توکل  و دیگری شایسته ســــاالری. البته، ا

کمک اوســــت: »ِان َتنُصــــروا اهلَل َینُصرُکم.« شــــّکی در این نیســــت، اما 

که خداونــــد نصرت خود را  کند  مقدمــــات هم باید خــــوب تحقق پیدا 

بیاورد.

کابینه دو راه بیشــــتر وجود  کاظــــم زاده: در وضعیت فعلــــی، برای ترکیب   

ندارد: 

کار تیمی باشد؛ یعنی همۀ اعضا از یک فکر و  )1( به قول آقای رویوران، 

کار تیمی را پیش ببرند.  جناح باشند تا حداقل بتوانند 

)2( برای اینکه همه باشند، بین رویکرد های مختلف تقسیمی صورت 

بگیرد تا رضایت همه جلب شــــود-این رویکرد را آقای روحانی دنبال 

کرد، ولی در عمل دیدیم که چندان نتیجه نگرفت. 

که اآلن در جامعه احســــاس می شــــود و خطراتی  با توجه به شــــرایطی 

کــــه در داخل و خارج وجــــود دارد، چاره ای نداریم جز اینکه به ســــوی 

کند: همه خود   که احساس مسئولیت جمعی را پیاده  کابینه ای برویم 

کنند. این شیوه در سیستم های سیاسی  کشتی فرض  کنان یک  را سا

حزبی ِاعمال می شود؛ یعنی اشتباه یک نفر اشتباه همه و اشتباه همه 
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اشتباه یکی تلقی می شود. این تئوری مسئولیت دسته جمعی است. 

گســــتردگی تهدیدات داخلی و خارجی،  فکر می کنم با توجه به عمق و 

در وضعیت فعلی چنین نگاهی می تواند پاســــخگو باشــــد، اما از اینکه 

کنون این نگاه ِاعمال شده یا نه اطاعی ندارم.  تا

که به شدت به  که اآلن در جامعه احســــاس می شود این است  چیزی 

بازآفرینی اعتماد عمومی نیاز هســــت. متأســــفانه، به اعتماد عمومی 

خدشه وارد شده است. جنگ رســــانه ای غرب علیه انقاب اسامی و 

مشکات کمبود آب و تبلیغاتی که از بیرون ِاعمال شد جّو بی اعتمادی 

ایجاد کرده است. 

کســــن می گردند. درخبر ها  کشــــور های دنیا دربــــه در به دنبال وا اآلن، 

کشــــورهای  کــــه زمانــــی ماســــک ها را می دزدیدنــــد، حتی در  دیدیــــم 

کسن بزنند.  که بتوانند وا پیشرفته! اآلن همه به دنبال این هســــتند 

کسن آن ها  در خبری اعام شــــد 40 درصِد واجدان شــــرایط، با اینکه وا

یــت سیســتماتیک و شایسته ســاالری دو دغدغــۀ مهــّم من در  یــوران: مدیر رو

شرایط کنونی کشور است.
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کســــن بزنند. تحت همین سم پاشی ها، بیشتر  آماده بوده، نرفته اند وا

کسن آن ها آماده بود و  که وا کشته شــــدگان از همین افرادی است  آمار 

که برای  می توانستند بزنند ولی نزدند. ما اآلن به این وضع رسیده ایم 

که با هزار مصیبت در داخل تولید یا از خارج وارد می شود، به  کسنی  وا

دلیل جنگ رسانه ای، چنین مشکلی ایجاد شده است. 

کسن برای معلمان شروع شده است، اما بعضی  شنیده ام اآلن تزریق وا

کرده اند. در یک  کســــن را نخواهیم زد« و مقاومت  گفته اند: »ما فان وا

که خطر جانی دارد چنین مقاومتی  موضوع غیِر سیاسی و برای چیزی 

که اآلن کشور به آن  نشان می دهند. این یک معیار مهم است. چیزی 

احتیاج دارد تزریق اعتماد عمومی به جامعه است. یکی از راه ها همین 

کار  گر آدم هایی بر سر  طرز چینش افراد اســــت. به قول آقای اشــــعری، ا

که این ســــرمایه را در ذات خود داشته باشند، آن سرمایه را به  باشــــند 

جامعه تزریق می کنند. خوِد آقای رئیســــی یک نمونۀ موفق در جامعه 

که چــــه چالش ها و بدبینی هایــــی علیه قوۀ قضائیه  اســــت. ما دیدیم 

که در  وجود داشــــت، ولی بعد از اینکه ایشان انتخاب شد، سرمایه ای 

کــــرد. خیلی راحت، با  خــــودش بود را بــــا عملکردش به یک قوه تزریق 

کم بهبود داد، و  که داشــــت، قوۀ قضائیه را در یک فرصت  برنامه هایی 

کرد.  این زمینۀ ورود ایشان به قوۀ مجریه را فراهم 

که از اآلن باید به آن توجه شــــود.  در اینجــــا، نکتۀ مهّمی وجــــود دارد 

کار آمد، دو دیدگاه وجود داشت. یک دیدگاه  وقتی ِاخوان در مصر روی 

که ِاخوان بــــا این مصیبت و  خوش بینانه بــــود. دیدگاه دوم ایــــن بود 

انباشــــت مشــــکاْت قدرت را در مصر به دســــت می گیرد، اما فردا خوِد 

ِاخوان هم در این مشــــکات غرق و مشــــکات به پای ِاخوان نوشــــته 

خواهد شد. دقیقًا همین مسئله باعث بدنامی ِاخوان شد. موج بعدی 
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کارآمدی های  که علیه ِاخوان ایجاد شــــد به همین دلیل بــــود: همۀ نا

ُحسنی مبارک در یک فرصت کوتاه به نام ِاخوان نوشته شد، و ِاخوان را 

برای همیشه از عرصۀ سیاسی مصر کنار گذاشتند. 

رئیس جمهور امروز در چنین فضایی قدرت را به دست می گیرد. ایشان 

خودش صاحب ســــرمایۀ اجتماعی است و اعتماد عمومی به او وجود 

دارد و بیــــن مردم صاحب این وجهه اســــت. به رغــــم اینکه این همه 

تبلیغات علیه او شد، انتخاب شد. این نشانۀ سرمایۀ درونی خودش و 

کنم  گوشزد  که مردم به او دارند. اما می خواهم خطر را  اعتمادی است 

که تجربۀ ِاخوان در اینجا تکرار نشود. در راستای آن احساس مسئولیت 

که تشــــکیل می شــــود  جمعــــی، باید این خطر را به ایشــــان و به تیمی 

گرفتند، دیگر هر وزارت خانه  که وقتی مسئولیت را به دست  کرد  گوشزد 

که در مــــورد آب به آن  نمی توانــــد راه خودش را بــــرود. حداقل، چیزی 

رسیدم این است که همۀ کار های ممکن انجام شده است، اما هرکدام 

از نهاد های ذی ربط صرفًا کار خودش را انجام داده است. در این کشور، 

درون هر وزارت خانه، انگار سازمان های متعددی داریم. هرجا بروید، 

کار خودش را انجام می دهد. به این  هر کس دوِر خود دیواری کشیده و 

کشور  ترتیب، دیگر ارتباط ارگانیک وجود ندارد. این مهم ترین چالش 

که سابقۀ روشن  اســــت. باید تیمی از متخصصان دلســــوز و آدم هایی 

کارآمدی هســــتند. اعتماد  دارند تشــــکیل شــــود. اآلن مردم به دنبال 

کاهش یافته باید بازآفریده شود. 

ق: مشــــروعیت از چــــه طریق به دســــت می آید؟ یک مشــــروعیت،  زور  

مشــــروعیت دینی اســــت. مــــا در تشــــّیع بــــه امامت معتقدیــــم. یک 

که غربی ها ادعای آن را دارند. اینکه  مشــــروعیت، مشــــروعیتی اســــت 
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در عمل تا چه اندازه رعایت می شــــود بحث دیگری اســــت، ولی آن ها 

که مشــــروعیت را از مردم می گیرند. مشــــروعیت دیگری هم  می گویند 

که حتی در شرایط بحراِن مشــــروعیت دینی و عرفی، می تواند  هســــت 

کارآمدی است. کند؛ آن هم مشروعیِت  خود را در جامعه تثبیت 

کی داریم. فضای  نکتۀ دوم اینکه ما یک فضای واقعی و یک فضای ادرا

کی درک ما از واقعیت اســــت.  واقعی خوِد واقعیت اســــت، و فضای ادرا

آنچه در ما منشــــأ اثر اســــت و موجب برانگیختگی ما می شــــود فضای 

کی  کارآمدی در فضای واقعی باشد اما در فضای ادرا گر  کی است. ا ادرا

گر  نباشد، مثل این است که در فضای واقعی هم کارآمدی نبوده است. ا

کی  کارآمدی نباشد یا ضعیف باشد ولی در فضای ادرا در فضای واقعی 

کارآمدی قوی باشد، مثل این است که کارآمدی قوی است. این است 

که آمریکایی ها می گویند هر یک دالر سرمایه گذاری در تبلیغات از 10 دالر 

ســــرمایه گذاری در تسلیحات مؤثر تر است، چون اثربخشی را در فضای 

کی به وجود می آورد.  ادرا

کی، بین مــــا و آمریکا یک جنگ واقعی درگرفته اســــت.  در فضــــای ادرا

کنند. ما با فنون  ک عمومی را تسخیر  آن ها تاش می کنند صحنۀ ادرا

ک آشنایی نداریم. ممکن است افراد کمی آشنایی داشته  مدیریت ادرا

کلّیت جامعه را مدیریت می کنند آشنایی ندارند.  که  باشند، ولی آن ها 

کرده  کار  کسی 10 ســــال در زمینۀ مدیریت افکار عمومی  ممکن اســــت 

ک آشنایی نداشته باشد.  باشد ولی با فنون مدیریت ادرا

ک داشــــته باشیم، بحران هایی نظیر بحران 1388 به  گر مدیریت ادرا ا

وجود نمی آیــــد. با نوع دیگری از مدیریت، می شــــد از این بحران عبور 

کرد. نه اینکه رســــانه های داخلی در آن بحران مقصر بودند، ولی مدیر 

که باید ماشــــین افکار عمومــــی را از جادۀ  رســــانه ای راننده ای اســــت 
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پر پیچ و خم مشکات عبور دهد. رانندۀ واقعی کسی است که بتواند در 

که در اتوبان تهران-قم رانندگی  کند. راننده ای  جادۀ چالوس رانندگی 

که به دره و تونل می رسد  می کند مهارتش معلوم نمی شود؛ راننده ای 

کند مهارتش مشــــخص می شود. صدا و سیما در تونل  و می تواند عبور 

کرد و نتوانست ماشین افکار عمومی را خوب عبور دهد.  گیر   1388

که مــــا از آن ها ســــخن می گوییــــم زیرمجموعۀ مشــــکات  مشــــکاتی 

بزرگ تری اســــت. تا مشکات بزرگ تر حل نشــــود، این ها حل نخواهد 

شد. اما مشکات بزرگ تر چیست؟ 

)1( نگــــرش سیســــتمی. نگرش سیســــتمی حداقل در جهان مادی قابل 

اثبات اســــت. در فراطبیعت هــــم، باالخره، دنیــــا دنیای عکس العمل 

عمال ما در اینجا در فرآیندی شکل می گیرد، و تأثیر آن را در آن 
َ
اســــت: ا

کارشــــناِس آن هستم  کار ندارم؛ نه  دنیا می بینیم. حاال من به آن دنیا 

که ببینم چه جور اســــت-ولی همــــه می رویم و  و نه تــــا حاال رفتــــه ام 

که در جهان  که هر ذره ای  می بینیم! اما در این دنیا، قابل اثبات است 

هست با بقیۀ ذرات جهان رابطۀ سیستمی دارد؛ یعنی با آن در ارتباط 

است، با آن در تناسب است، و با آن در تعامل است. ارتباط و تناسب و 

تعامِل آن هدفمند است. 

که  کوه و دره خوشمان می آید؟ چون جزئی از طبیعتی است  چرا ما از 

آفریدگار آن را آفریده اســــت، و تمام ذراتش با هم در تناسب و تعامل و 

کوه را می ُبرند تا از یک معدن  ارتباِط هدفمند اســــت. وقتی تکه ای از 

کنند، احساس می کنیم بدترکیب شد. چرا؟ قبًا هم همۀ  اســــتخراج 

کوه در یک جا قرار نداشــــت و َپســــتی و بلندی داشــــت، اما آن  ذرات 

زیبا بود و این زشــــت اســــت چون ارتبــــاط و تناســــب و تعامل از بین 

رفته است.
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که آقای اشعری فرمودند، تمام اجزای نظام باید در رابطه  همان طور 

و تناســــب و تعامِل هدفمند باشــــند، و طبق این ارتباط و تناســــب و 

تعامــــِل هدفمند عمل شــــود. این نگرش اصًا وجود نــــدارد. به ویژه، 

کامًا به نگرش  کار می کنند باید  کل به باال  که از ســــطح مدیِر  کســــانی 

کنند؛ ممکن است  سیستمی مسلط باشند وگرنه نمی توانند خدمت 

گر  کنند اما توانایِی آن را ندارند. ا خیلی عاقه داشته باشــــند خدمت 

یک نفر اآلن در اینجا به عمل جراحی قلب باز احتیاج داشــــته باشد، 

کار را انجام دهیم چون توانایی و دانِش  هیچ کدام از ما  نمی توانیم این 

آن را نداریم. 

یت دولت به صورت یک تیم،  کاظم زاده: دوراه بیشتر وجود ندارد: مدیر

یا جلب رضایت همه که در عمل جواب نداده است. امروز به کابینه ای 

یم که مسئولیت جمعی را پیاده کند. احتیاج دار

که وقتی موقعیتی به دســــت  )2( تصمیم گیری. ما  احســــاس می کنیم 

می آوریــــم، قانــــون به ما این اجــــازه را می دهد-یا حتــــی باالتر از آن، 

کامًا  کنیم. این فکر  ایــــن وظیفه را معّین می کند-که تصمیم گیــــری 

گر بخواهیم دربارۀ روش علمی بحث  نادرست است. در دنیای امروز، ا

کنیم، مدیران این طور عمل نمی کنند. در دنیای امروز، تصمیم گیری 

مطرح نیســــت؛ تصمیم ســــازی )decision making( مطرح است-و 

من می گویم تصمیم شناسی مطرح است. 

کرد. تصمیم درست را  باید تصمیم درســــت را شــــناخت و به آن عمل 

چگونه باید شناخت؟ باید مسئله را درست تعریف کرد، محیط مسئله 

گر 100  را درست شناخت، تمام راهکار های ممکن را فهرست کرد )حتی ا
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راهکار وجود داشته باشد(، حســــاب سود و زیان همۀ راهکار ها را باید 

کرد، و بهترین و واقعی ترین تصمیم را شناخت. مدیر باید  شناســــایی 

این فرآیند را کنترل کند؛ نباید خودش تصمیم بگیرد. 

یکی از رؤســــای پیشــــین سازمان صدا و ســــیما، که مرد شریفی است، 

کرد. آن موقع دِر اتاق رئیس  کّمی سازمان  یک وقت شــــروع به توسعۀ 

گفتم: »این توسعۀ  ســــازمان باز بود و ما را راه می دادند! من به ایشان 

کّمی که شما دنبال می کنید اشتباه است. اول باید هسته های تولیدی 

گفت: »من  سالم به وجود بیاورید، بعد آن را پرورش و توسعه دهید.« 

کیفی هم به وجود می آید.« از آن  کّمی، توســــعۀ  یقین دارم با توســــعۀ 

موقع تا حاال سال ها گذشته است. توسعۀ کّمی ایجاد شد، ولی توسعۀ 

کیفی چه شد؟ بعضی از سریال هایی که آن موقع ساخته می شد بهتر از 

سریال هایی است که اآلن ساخته می شود. 

که مدیر بخواهد تصمیم بگیرد باید عوض شــــود. مدیر نباید  این فکر 

به عنوان یــــک 80 میلیونُیم این جامعه بــــرای 80 میلیون نفر تصمیم 

کند  کند؛ یعنی مراقبت  کنترل  بگیرد. مدیر باید فرآیند تصمیم گیری را 

که مســــئله و محیط آن خوب شناخته شود، تمام راهکار ها فهرست و 

ارزیابی شــــود، و در نهایت، تصمیم درســــت شناخته شود. مسئولیت 

مدیر این است. 

)3( سیســــتم های غیِر رسمی. سیستم های غیِر رسمی آفت سیستم های 

رسمی هستند. 

بدبختانه، من احساس می کنم غربی ها بعضی از تئوری هایی که در علم 

مدیریت هست و می تواند به درد ما بخورد را عوض می کنند؛ نه اینکه 

در دنیا عوض کنند، بلکه در اینجا آدم دارند و تئوری های جانشین را به 

جای آن ترجمه می کنند و بین ما رواج می دهند. 
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گر به  یک روز در همین ســــالن جلسه ای با موضوع مدیریت داشتیم. ا

که می گفتند:  خاطر داشته باشــــید، تعدادی از اســــتادان آمده بودند 

»مدیریــــت اصًا علم نیســــت«! این حرف هــــا جدید اســــت. قبًا این 

گفتند: »مدیریت تحت تأثیر فرهنگ اســــت.«  حرف هــــا را نمی زدنــــد. 

که به دنبال روش های علمی نرویم بلکه  معنای این حرف این اســــت 

به همان چیزی که در فرهنگ خوِد ماست-چه خوب و چه بد-عمل 

کنیم؛ یعنی اشتباهات و رویه های گذشته ادامه پیدا کند. 

که در ســــازمان دهی نیروی انسانی صاحب نظر است  یکی از استادان 

کتابــــی هم دربــــارۀ منابع انســــانی دارد این نظر را داد. در پاســــخ آن  و 

گفتم: »شما وقتی  گردش بودم،  که زمانی خودم شــــا اســــتاد محترم، 

که یک نفر سیاه پوست، یک  به یک ســــازمان غربی می روید می بینید 

نفر چینــــی، یا یک نفر اهل خاورمیانه را آورده انــــد و دو نفر اروپایی هم 

گرچه هرکدام یک  کار می کنند ا کنار همدیگر  کنار آن ها هســــتند. همه 

فرهنگ متفاوت دارند. شما دراین باره چه می گویید؟« در جواب ماند 

و گفت: »من قبول می کنم که مدیریت علم هم هست.« 

یکی از مســــائل امروز ما سازمان های غیِر رســــمی است. سازمان های 

که اجــــزای آن ها با هــــم مرتبط،  غیِر رســــمی ســــازمان هایی هســــتند 

متناسب، متعامل، و هدفمند هستند ولی شخصیت حقوقی ندارند-

گفته می شــــود. اآلن در بعضی جاها  که امروز به آن باند  همــــان چیزی 

که می گوینــــد فانی در بانِد فانی اســــت. این ها با  مشــــاهده می کنید 

هم مرتبط، متناســــب، متعامل، و هدفمند شــــده اند؛ اما هدف آن ها 

گر بود، آن ها جزء سازمان های رسمی بودند  هدف ســــازمان نیست-ا

و اسمشــــان  ســــازمان غیِر رسمی نمی شــــد. سازمان رســــمی اهداف 

گر باندها هدفشان  مشخص، مأموریت، ساختار، و تشــــکیات دارد. ا
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با هدف سازمان منطبق بود، جزء سازمان رسمی می شدند. سازمان 

رسمی هدف رسمی و قانونی دارد. 

بعضی از باند ها بر اساس منافع شخصی شکل می گیرند؛ طرف می گوید: 

کنارش باشــــم، از اینجا هــــم برود، من را با  گر  »این آدم ُپرنفوذ اســــت؛ ا

کمترین ضرر آن است.  خود می برد و شغلم را از دست نمی دهم.« این 

بعضی از ســــازمان های غیِر رسمی هم ممکن است محّل نفوذ خزندۀ 

مخالفان نظام باشند. 

ما نســــبت بــــه ســــازمان های غیِر رســــمی بی تفــــاوت هســــتیم. عاج 

سازمان های غیِر رسمی داشتِن سیستم چرخشی در کارکنان و مدیران 

و شایسته ساالری است. اصًا نباید حکم بی تاریخ به مدیر داد. وقتی 

که  شما به فان معاونت منصوب می شوید، باید دقیقًا مشخص شود 

کاری  برای چه مدت منصوب می شوید. هر ُپســــت دوره ای دارد. این 

کنون ایشان را به  کسی تا که اآلن مقام معظم رهبری می کنند.  اســــت 

کتاب و مقاله ای  کارشــــناس علم مدیریت معرفی نکرده است و  عنوان 

کثر یک بار  دراین باره ندارند، ولی ایشان حکم زمان دار می دهند و حدا

آن را تمدید می کنند: پنج سال حکم می دهند و ممکن است پنج سال 

دیگر هم تمدید کنند. 

این ها جزء متن علم مدیریت اســــت. مدیر باید برای مدت مشخصی 

گر مدیر موفق است،  تعیین شود-مثًا، از 1400 تا 1404. در پایان دوره، ا

گر مدیر قســــمت است  کند و به یک ُپســــت باالتر برود: ا باید ارتقا پیدا 

کاندیدای معاونت وزیر  گر مدیِر کل است معاون وزیر یا  مدیِر کل شود، ا

گر وزیر است  گر معاون وزیر است جزء کاندیدا های وزارت باشد، ا شود، ا

گر در این چهار سال ضعیف  جزء کاندیدا های ریاست جمهوری باشد؛ ا

کرد، حتمًا بایــــد یک پله پایین تر بیاید اما عزل و حذف نشــــود.  عمــــل 
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نیروی انسانی در سازمان ها ارزش دارد. زمان از بزرگ ترین سرمایه های 

سازمان است. چهار سال زمان که صرف یک مدیر شده  نباید هدر رَود. 

گر معاون بود  کرد باید مدیر قســــمت شود، ا گر مدیِر کل ضعیف عمل   ا

گر وزیر بود باید معاون وزیر شود. باید مدیِر کل شود، ا

کارکنان و مدیران به وجود بیاید، مدیران نگاه  وقتی سیستم چرخش 

ملی پیدا می کنند و رابطه شــــان با منافع ملی قطع نخواهد شد. چرا ما 

نمی توانیم جلوی جنگل خواری و زمین خواری و کوه خواری را بگیریم؟ 

علتش این است که مدیران محّلی همه محّلی هستند و همه در ادارات 

فامیل دارند. روابط فامیلی بر قوانین اداری مســــلط شده اســــت. خوِد 

ِاعمال قانون بعد از رواج بی قانونی هم خسارت بار است. چند وقت یک 

بار، بولدوزر می آورند و دو ویا را خراب می کنند، اما بعد چهار ویای دیگر 

که همه با هم فامیل هستند.  به جای آن می سازند! علتش این است 

کسانی هم که از شهر می روند می دانند که باید با آن ها کار کنند. 

که ما به آن توجه نداریم. ما  این نقش ســــازمان های غیِر رسمی است 

چرخش کارکنان و شایسته ساالری هم نداریم. 

)4( بانــــک اطالعات. تمام اطاعــــات باید در ادارات حفظ شــــود. این 

هــــم وجــــود نــــدارد. اآلن باید چندین هــــزار صفحه مطلــــب در زمینۀ 

گون در همین ســــازمان صدا و ســــیما وجود  گونا تصمیم گیری هــــای 

کّل مصوبات شورای  کّل مصوبات شــــورای سرپرستی و  داشته باشد؛ 

عالی سیاسی باید وجود داشته باشد.

که وقتی یک نامۀ اداری شماره و تاریخ  قانون مرکز اســــناد این اســــت 

کســــی حّق امحای آن را ندارد؛ ولی این قانون اجرا نمی شود،  بخورد، 

کند.  که به تصمیم گیری کمک  و این حافظۀ اداری هم وجود ندارد 
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که فرد دلســــوز و زاهــــد و عابد و  مجموعۀ این شــــرایط باعث می شــــود 

که آن ها را  کسانی  کارآمد، وقتی در مسندی قرار می گیرد، جز  شایستۀ 

شخصًا می شناسد کسی را ندارد. این دایره خیلی محدود است. 

کس وبر می گفت: »انتخاب بهترین از میان بیشترین.« غرب به این  ما

کشورهای  که ســــفارت خانه های  کار هایی  حرف عمل می کند. یکی از 

کنکور و دانشــــجویان  که رتبه هــــای ممتاز  غربــــی می کنند این اســــت 

ممتاز را شناســــایی می کنند و به دانشگاه های غربی اطاع می دهند. 

کف بینی ندارند، طالع بین نیســــتند، شیر یا  دانشــــگاه های غربی علم 

خط هم نمی کنند. ســــفارت خانه به آن ها خبر می دهــــد؛ می گوید در 

دانشــــگاه صنعتی شریف، در رشتۀ مهندســــی برق، این آقا رتبۀ اول را 

آورده است. این محرمانه اســــت. بعد، دانشگاه  نامه ای برای دانشجو 

که »دانشــــجوی محترم، به دلیل شایستگی های شما، به  می فرستد 

شما پذیرش می دهیم.« 

زورق: مشروعیت سه سرچشمه دارد: دین، مردم، و کارآمدی. اگر کارآمدی در 

یت می کند. فضای واقعی و ادراکی نیرومند باشد، مشروعیت را تقو
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پسر یکی از اســــاتید نابغۀ ریاضی بود. در ایران، دانشگاه تهران در سّن 

کسفورد به او  کارشناســــی ارشد و دانشــــگاه آ پایین به او پذیرش دورۀ 

پذیرش دکترا داد. پدر او به دفتر صدا و سیما آمده بود و می گفت: »من 

کم ســــن و سال است  گفتم: "این بچه  کســــفورد رفتم و  به دانشــــگاه آ

گفتند: "ما در اینجا به شــــما خانه  و نمی توانم او را به اینجا بفرســــتم." 

می دهیــــم. خودتان هم بیایید. مخارج خانواده تان را هم می دهیم." 

گفتند: "به  کنم؟"  گرفته است؛ او را چه  کانادا پذیرش  گفتم: "دخترم از 

او هم پذیرش می دهیم."« 

بعد از چند ســــال، پدر به دفتــــر لندن آمده بود و می گفت: »این پســــر 

دیگر بچۀ ما نیست. او را بردند.« این ریاضی دان نخبه آدِم آن هاست: 

کنگو یا زامبیا استعدادی  گر در  »انتخاب بهترین از میان بیشــــترین!« ا

که در نظام اداری این ها  پیدا شد، ســــراغ او می روند. سیاه پوســــتانی 

می بینید نخبگان جهان هستند. 

کمترین  کثــــر، انتخاِب بهترین از میان  اما ما داریم چه می کنیم؟ حدا

که  داریم: هر کس را می شناســــیم، همکاســــی ها، همســــایه ها، آن ها 

خیلی به ما ابراز ارادت می کنند! 

وقتی من معاون سیاسی سازمان صدا و سیما شدم، دیگر نمی توانستم 

در خانۀ خودم باشــــم و باید تحت حفاظت می بودم. صدا و سیما یک 

که آنجــــا به ما جا دادنــــد. یکی از  ســــاختمان در خیابان ظفر داشــــت 

همســــایه های آنجا می گفت: »یکی از نفوذی هــــا آن قدر خوش برخورد 

که ما چند بار به او مشــــکوک شــــدیم و خودمان  بود و مهربانی می کرد 

کز  که در مرا که چرا سوء ظّن بیخود داریم«! آن ها  را سرزنش می کردیم 

قدرت نفوذ می کنند در میان زباله گرد ها که نفوذ نمی کنند؛ جایی نفوذ 

می کنند که ارزش داشته باشد. 
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که با این شرایط، هرکه باشد همین است مگر  می خواهم این را بگویم 

گاهی پیدا کنیم. خوِد این  اینکه حداقل به شرایطی که در آن هستیم آ

کم کم از این شرایط خارج شویم. گاهی به ما کمک می کند تا  آ

کرونا قابِل ماحظه  که به نظرم در دورۀ  رویــــوران: من نکته ای را بگویم   

است. یک شبکۀ  آمریکایی گزارش داد که از مجموع هزاران دانشمند، 

کسن کرونا بدبین هستند. البته، نقش عمدۀ  12 دانشمند نسبت به وا

دارو ها از بین بردن مســــتقیم ویروس نیســــت بلکه ارتقای سیســــتم 

که می زنیم بر مجموعۀ زیادی از ویروس ها اثر  کسنی  ایمنی است-وا

کووید-19 اثرگذار نیست.  می کند، و تنها بر ویروس 

که جان ما در خطر اســــت،  جان مــــا در خطر اســــت. معمواًل، زمانــــی 

تصمیم گیری هــــا خیلی حساب شــــده و دقیق اســــت؛ اما ایــــن عده از 

کردند:  دانشــــمندان نه تنها تردید بلکه جنبش های اجتماعی ایجاد 

کســــن. در مســــئله ای با این  جنبش ضــــّد ماســــک، جنبش ضــــّد وا

که جان انسان در خطر است، 12 نفر از مجموع چند هزار  حساســــیت، 

نفر می گویند مخالف ماسک هستند. البته، یک نفر که در روش تحقیق 

ُخبره است می گوید آن ها هیچ دلیل منطقی ارائه نمی دهند، و بدبینی 

آن ها غیِر علمی است. 

می خواهم از این به نکته ای برسم و آن نقش رسانه و فضای تبلیغات 

در مسائل مختلف است. شاید رئیس جمهور تا این حد به این مسئله 

کی موفق باشند،  گر در فضای ادرا گفتید ا حساسیت نداشته باشــــد. 

گر در فضای حقیقی خیلی هم موفق نبودند، مردم احســــاس  حتــــی ا

کامًا درســــت اســــت. اآلن  که دولت موفق اســــت. این حرف  می کنند 

کنار ناصر  کنار هیتلر و هیکل در  گوبلز در  که  داشتم به این فکر می کردم 
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بودند. ناصر از لحاظ اقتصادی خیلی موفق نبود ولی این توفیق را پیدا 

که ُمرد، هفت میلیون نفر برای تشــــییع او آمدند. چرا؟  کــــه زمانی  کرد 

که وزیر اطاع رســــانی )محمد حسنین هیکل(  کی  چون در فضای ادرا

که همۀ مردم از  کرده بــــود، او را چنان موفق جلــــوه داده بودند  ایجاد 

مرگ ناصر ناراحت بودند. 

اآلن نسبت به مدیریت رسانۀ خارج از دولت حساسیت وجود دارد. در 

کجا  کانون مدیریت برقرار باشد. من نمی دانم  داخل دولت، باید یک 

گر چنین  باشد. فرضًا، رئیس جمهور یک معاون فرهنگی داشته باشد. ا

امکانی نباشد، رئیس جمهور که هیچ، به فرض محال حضرت علی؟ع؟ 

که دارد  را هم بیاورید و در این ُپســــت قــــرار  دهید، با این حجم تخریب 

اتفاق می افتد به جایی نمی رسد. اتفاقًا، شکست حضرت علی؟ع؟ در 

تبلیغــــات بود! در جنگ و در اخاق موفــــق بود، در اقتصاد موفق بود، 

در عدالت موفق بود، و فقط در رسانه ناموفق بود چون طرف مقابل با 

پول ایشان را تخریب کرد. به نظرم، هم در داخل دولت و هم هماهنگ 

کسی  گر این اتفاق نیفتد،  با دولت در صدا و سیما باید اتفاقی بیفتد. ا

نمی تواند کاری کند. 

اشعری: وزارت ارشاد به نوعی روابط عمومی دولت هم هست.   

کردم، یا ارشــــاد یا معــــاون فرهنگی رئیس جمهور.  رویــــوران: بله. عرض   

کند. در  رئیس جمهور چند معاون )اقتصادی، فرهنگــــی، و...( ایجاد 

این بخش واقعًا باید اتفاق بزرگی بیفتد، وگرنه، تصور اینکه ما به دنبال 

کنیم اشــــتباه محض اســــت. ممکن اســــت  کار برویم و تبلیغات را رها 

رئیس جمهور هم این اشتباه را مرتکب شود. 
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که در همیــــن جمع راجع به  کاظــــم زاده: مــــن می خواهم به بحث هایی   

که  چهلمین سال انقاب داشتیم پیوندی بزنم. حتمًا یادتان هست 

که اول انقاب چنان بود، اما چرا قضیه به این شکل ادامه پیدا  گفتیم 

کرد، و انقابیون اول چه ویژگی هایی داشتند که بعدی ها نداشتند. 

در آن زمان، در ارزیابی ای که انجام دادم، به دو مؤلفۀ کلیدی رسیدم و 

ادامۀ آن را در مباحث بعدی )حتی در امور سیاسی و روابط بین الملل( 

که بنیان گذار  کردم. به نظر من، از زاویۀ فرهنگ خودمان، کسانی  پیدا 

کردند دو ویژگی  انقاب اســــامی بودند و زمینۀ فکری انقاب را فراهم 

داشتند: 

)1( خودســــازی. در مباحث آیت اهلل مطهری، دکتر شــــریعتی، و احتمااًل 

کسی  که  کید می شد  دیگران، فصل مهّمی راجع به خودسازی بود؛ تأ

که می خواهد مســــئولیتی در جامعۀ اســــامی به عهده بگیرد باید اول 

خودش را بسازد. این به نظر من در طول زمان به ِدگرسازی تغییر پیدا 

کــــرد. خیلی ها به دیگــــران رهنمودهایی می دهند، ولی خودشــــان به 

همان ها عمل نمی کنند. این به نظرم یک عامل بســــیار مهم است. با 

که در دومین 40سالگِی  توجه به اینکه این دولت اولین دولتی اســــت 

گر بخواهد آن پیشینۀ مثبت  گرفته است، ا انقاب مسئولیت بر عهده 

کار قرار  کند، به نظرم این مؤلفه حتمًا باید در دســــتور  قبلی را بازتولید 

بگیرد. 

چه طور آن زمان این اصل جا افتاده بود و همه بیشــــتر به فکر ساختن 

خودشــــان بودند؟ اآلن حتی روان شناسی هم بحث مفصلی راجع به 

که به  خودشناسی دارد. ما همین پیشینه را در معرفت دینی داشتیم 

دلیل پیچیدگی هایی که انسان دارد، خودشناسی مقدمۀ خداشناسی 

اســــت. این به نظرم یک بحث مهم است، هم به صورت نظری و هم 
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گــــر دولت جدید می خواهد موفق شــــود، این باید  بــــه صورت عملی. ا

کار قرار گیرد.  سرلوحۀ 

که شبیه نکتۀ اول و یک مولفۀ بسیار مهم  )2( جهاد با نفس. نکتۀ دوم، 

کبر یا جهاد با نفس است. جهاد با نفس الزمۀ خودسازی  است، جهاد ا

گفت  اســــت. قبل از جنگ، این مؤلفه عنصر مهّمی بود. شــــاید بشود 

که  جنــــگ تحمیلی به ما خیلــــی ضربۀ ماّدی زد، اما یکــــی از تحوالتی 

کبر را  که جهاد اصغــــر جای جهاد ا جنگ تحمیلــــی پدید آورد این بود 

کبر نواقصی داشتند تحت تأثیر  گرفت. حتی کسانی که در زمینۀ جهاد ا

این فضا موقعیت هایی کسب کردند. 

به نظرم، بازتولید این مؤلفه ها و تزریق آن به بدنۀ جامعه می تواند هم 

اعتماد را به دولت جدید بازگرداَند و هم به تبلیغات شدید رسانه های 

خارجی پاسخ دهد.

تصمیْم شناختنی است، نه گرفتنی!

که دارند از رضاخان الگو  گونه ای شده است  اآلن متأســــفانه اوضاع به 

می ســــازند و حّس پشیمانی را به بدنۀ جامعه تزریق می کنند. من یک 

کارشناســــان غربی  که تولید قدرت نرم را  کردم  بار هم خدمتتان عرض 

کالبدشکافی انقاب ایران به دســــت آوردند. پیش از انقاب ایران،  از 

که دیدند مردم با دست خالی  بیشــــتر سخت افزاری فکر می شــــد؛ بعد 

کردند و پیروز شــــدند و در جنگ با آن همه کمبودها در صحنه  انقاب 

گفتمان  کردند. ما هنوز غافل هستیم. شما در  ماندند، از آن استفاده 

خود چگونه می توانید در جامعه همبستگی ایجاد کنید؟ اآلن به نظرم 
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فضای جامعه این بحث ها را می طلبد. این بحث ها برنامه ریزی های 

جدید می خواهد. 

گر هدف ما ایجاد همکاری و نظارت  اشعری: در یک نگاه سیســــتمی، ا  

کارهــــا باید بکنیــــم. یکی از  و رفــــاه عمومــــی در جامعه باشــــد، خیلی 

ویژگی های فرهنگ جنبۀ تأثیر عملی آن است. وقتی می خواهید کسی 

ورزشــــکار شود چه می کنید؟ ورزش را برایش تعریف نمی کنید بلکه او را 

که همه در  کند  کاری  بــــه میدان می برید. در حوزۀ فرهنگ، نظام باید 

میدان باشند. آدم ها این گونه فرهنگی می شوند. حاال چه باید بکنیم؟ 

کشور ما اسامی است  کرد. خوشبختانه، چون  کارهای مختلفی باید 

و بحث مواســــات و انواع و اقســــام موضوعات خیر مطرح است، زمینۀ 

کردن و حاضر شدن مردم در صحنه فراوان است. حاضر 

اوایــــل انقاب، با آقای خاموشــــی به مســــاجد می رفتیــــم و می دیدیم 

کنیم تا همۀ  که قرآن چاپ  قرآن ها پاره هستند. طرحی را راه انداختیم 

که  قرآن های مساجد نو باشند. یک پشتوانۀ اقتصادی هم فراهم شد 

کار انجام شــــود. اولین 100 هزار نسخۀ قرآن چاپ شد و به مساجد  این 

رفت. آقای خاموشــــی خدمت مقام معظم رهبری رســــید )آن موقع، 

گر ممکن است، به وزارت ارشاد  گفت: »ا ایشان رئیس جمهور بودند( و 

کند.« آقا فرمودند: »شما نیت های خیر  کار کمک  بگویید به ما در این 

مردم را برانگیزانید.« 

کار حّســــی به او  کار خیر شــــرکت می کند، خوِد این  وقتی کســــی در یک 

می دهد که نســــبت به جامعه اش احســــاس مسئولیت کند. کسی که 

گر سیل و زلزله و کرونا بیاید، فقط گلیم خودش  بی خیاِل جامعه است، ا

که باید در حــــوزۀ فرهنگ صورت  کارهایی  را نجــــات می دهد. یکــــی از 
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که همۀ مردم در صحنه حضور و نقش داشته باشند  بگیرد این اســــت 

و بدانند نقش مهّمی دارند و حضورشــــان مهم اســــت. مــــن بارها این 

که فرامی رسد، رأی رهبر  گفته ام: وقِت انتخاب  مسئله را به دوســــتانم 

انقاب با پایین ترین آدم از نظر شغلی یا از نظر سّنی یک اندازه می ارزد، 

گر این گونه است، همۀ  و نمی گویند به آرای اشخاص ضریب می دهیم. ا

مردم باید برای ما مهم باشند. همۀ مردم عضو خانۀ ما هستند. 

کاظــــم زاده: مــــا یک خانواده هســــتیم. ایــــران یک خانواده اســــت. این   

می تواند همبستگی را احیا کند. 

کنیم. مقام  کار  که باید روی این موضــــوع  اشــــعری: عرضم این اســــت   

که راجــــع به آســــیب های اســــام صحبت  معظــــم رهبــــری، یک بــــار 

کنید چهار خانم حجابشان بد است. این ها  گفتند: »فرض  می کردند، 

هرجا می بینیم حضور دارند: در راه پیمایی ها حضور دارند، در مجالس 

عزا حضور دارند، گریه می کنند، دلشان با انقاب است، دلشان با اسام 

است؛ حاال بیاییم این ها را طرد کنیم؟« 

گر مسئولین همۀ مردم را عیال خودشان و خانوادۀ خودشان بدانند،  ا

تبعیض قائل نشــــوند، منافع خــــود را بر منافع مــــردم ترجیح ندهند، 

بسیاری از مشکات حل خواهد شد.

ق: دربارۀ شرایط اول انقاب، من چند نکته عرض کنم. شرایط اولیۀ  زور  

که آن  انقاب تکرارنشدنی اســــت، به چند دلیل. یک دلیل این است 

که  زمان یک انرژی پتانسیل خاص ایجاد شــــده بود. استحضار دارید 

که پشــــت سد جمع می شود شکلی از انرژی  گون اند. آبی  گونا انرژی ها 
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که به آن انرژی پتانسیل می گویند. 2500 سال فشار سلطنت یک  دارد 

گر رژیم  کرده بود . یک عده می گفتند: »ا نیروی مقاوم در جامعه ایجاد 

عوض شود، هر کس بیاید بهتر است« و حاضر بودند بابت تغییْر هزینه 

کنند و حتی جان بدهند. این شرایط دیگر تکرار نمی شود. آن  و کمک 

روزها، رهایی از وضع موجود درخواست عمومی بود.

گفتند: »مردم ما انقاب  اشعری: آقای هاشــــمی یک بار در نماز جمعه   

کردیم. انقاب تمام شد. اآلن وقت سازندگی است.« امام؟ق؟ فرمودند: 

»چه کسی این حرف را می زند؟ ما همواره داخل انقاب هستیم.«

کشور بود اآلن  کم استبداد در  که ناشی از ترا ق: آن انرژی پتانســــیل  زور  

نیست. من یک بار دیگر هم عرض کردم که یکی از دشمنان آزادی خوِد 

آزادی است. در شرایط آزادی است که می توانند بگویند آزادی نیست. 

در شرایط آزادی، بعضی ها )مخصوصًا، جوان های افراطی( فکر می کنند 

که  که بزرگ ترین دلیل وجود آزادی این است  آزادی نیســــت، در حالی 

کامًا عوض شده است.  می توانند بگویند آزادی نیســــت. امروز شرایط 

که مردم رهایی از اختناق  که وجود داشت این بود  دومین درخواستی 

و خفقان را می خواستند. 

اشعری: چه تعداد از مردم این درخواست را داشتند؟  

گر نمی خواســــتند، انقاب نمی شــــد. مبارزان فعال در  کثریت! ا ق: ا زور  

کثریت مطلق مردم خواهــــان تغییر وضع موجود  اقلیت بودنــــد، ولی ا

بودند. 
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کثریت را با  که ا گاهی وقت ها اقلیت شرایطی  را پدید می آورند  اشــــعری:   

خود همراه می کنند. 

کثریت. فرقی  ق: باالخره، همین همراهی با تغییر می شود خواست ا زور  

نمی کند. 

که در آینده نظامی ساخته  نکتۀ دیگر اینکه همۀ مردم مطمئن بودند 

که به نفع همه است؛ در نتیجه، حاضر بودند از خودشان  خواهد شد 

مایه بگذارند. 

نکتۀ بعد مسئلۀ اخاص است. در گروه مبارزان، که اقلیت بودند، یک 

کثریت مردم  کثریت مردم اخاص نداشتند. ا عده اخاص داشــــتند. ا

گروه فعاالن انقابی نبودند.  خواهان تغییر وضع موجود بودند ولی در 

کّل مردم  مت گرایی بود. مردم می خواستند وضع  نتیجۀ این شــــرایط اُ

خوب شــــود، نه اینکه فقط وضع خودشــــان خوب شود. ثواب گرایی و 

نیت الهی داشــــتن و توجه به آخرت هم بود. در راه خدا تاش و مبارزه 

کردن یک ارزش اجتماعی شده بود. 

غربی ها، بعد از جنگ، به همۀ این تک ها پاتک زدند. یکی از پاتک ها 

مت گرایی اســــت، شدیداً در  که در مقابل اُ فردگرایی اســــت. فردگرایی، 

ایران تبلیغ شــــد. شــــعاِر »نه غزه، نه لبنان. جانم فــــدای ایران« نوعی 

تجلی خودخواهی و فردگرایی است. 

گفتند هر چیزی باید  پاتک دوم ســــودگرایی اســــت. حتی در فرهنگ، 

که می تواند فروش برود را بفروشیم؛  کتابی  ســــود آوری داشته باشــــد: 

کتاب غیِر اخاقی هم باشد، چون فروش می رود  گر محتوای آن  حتی ا

ارزش دارد. 
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که رئیس سازمان صدا و  گرایی است. یکی از عزیزانی  پاتک ســــوم دنیا

سیما شد جمله اش دقیقًا این بود: »من می خواهم از انگیزۀ اقتصادی 

شما استفاده کنم.« انگیزۀ اقتصادی، نه انگیزۀ اعتقادی! 

نتیجۀ همۀ این ها لذت گرایی شده است. لذت گرایی ضّد مبارزه با نفس 

و زحمت کشیدن در راه خداست. هرم ارزش های اجتماعی وارونه شده 

و شــــرایط طور دیگری شده است. ما اآلن در این شرایط هستیم و باید 

ببینیم که در این شرایط باید چه کار کنیم. مسئله این است. 

کرد. ما 40 سال تجربۀ انقاب را داریم و باید  کار  اشعری: به نظرم باید دو   

کنیم:  دو موضوع را بررسی 

که در اوایل  کاری ها  گذشتگی ها، ایثارها، و فدا )1( اینکه چرا آن از خود 

گر  کنیــــم تا ا کم رنگ شــــد را بررســــی  انقاب بین مردم وجود داشــــت 

توانســــتیم با یک حرکت اعتمادسازانه دوباره مردم را به صحنه دعوت 

که چرا  کنیم  کنیم، این دفعــــه این اتفاق نیفتد. باید آسیب شناســــی 

گذشته است؛ نمی توانیم بگوییم تقصیر چه  گذشته  این اتفاق افتاد. 

کسی بود؛ خوِد انقاب هم یک کار کامًا برنامه ریزی شده نبود و حرکتی 

که چگونه می توانیم فضای  که به مرور پیش رفت. ما باید بدانیم  بــــود 

کوتاه مدت، به شــــکل یک فضای  عمومــــی جامعه را، حتی برای دورۀ 

انقابِی مطلوب همه دربیاوریم.

)2( ببینیم که چگونه باید این فضا را حفظ کنیم.

کار مطالعاتی جدی می خواهد و خیلی هم ضروری  به نظرم، این یک 

کارهای  اســــت. رســــیدن به یک حقیقــــت از دو راه ممکن اســــت: )1( 

کارشناسی  کارشناسی. بحث های  بنیادی و پژوهشی، )2( بحث های 
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کارهای  کار را پیش ببــــرد. به  در یک شــــکل خیلی ســــطحی می تواند 

بنیادی نیاز هست. 

کرده اند.  که یک جشــــنواره برپا  مسئوالن شــــهرداری تهران می گویند 

کرده اند چه اثری در جامعه  که برپا  گر  بخواهیم ببینیم جشــــنواره ای  ا

گذاشته است، به یک عامل سنجش نیاز داریم اما این عامل سنجش را 

در جامعه نداریم. وزیر محترم ما به کوه پیمایی می رود و غصه می خورد 

و می گوید: »وضع خراب است«؛ بعد، به  راه پیمایی 22 بهمن می رود و 

می گوید: »عجب جامعه ای داریم.«

قضاوت هــــا این گونــــه اســــت و عالمانه نیســــت. ما هنوز روشــــی برای 

ســــنجش میزان تغییر اعتقــــادات و رفتار فرهنگی مــــردم نداریم. این 

که امکانی  کاری شبیه به روان سنجی و اثرسنجی است. ما نیاز داریم 

کند و ببیند  بــــه وجود بیاوریم تا دولت ما بتواند خــــود را دائمًا ارزیابی 

کاهش بعضی شــــاخص ها نقش  چه قدر توانسته اســــت در افزایش یا 

مثبت ایفا کند. 

سیستم های غیِر رسمی آفت سیستم های رسمی هستند.
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کاظم زاده: این روزها دارند تبلیغات ســــنگینی از بیرون منتشر می کنند.   

اسرائیلی ها، با تبلیغ اینکه دولت جدید در ایران رفتار تهاجمی خواهد 

داشــــت، دارند دنیا را علیه ایران بســــیج می کننــــد. چیزی که در ذهن 

که ارتباطش از  کرۀ شمالی است  اسرائیلی هاســــت تبدیل ایران به یک 

که این اتفاق  همه جا بریده شــــود. شاید آمریکایی ها هم بدشان نیاید 

بیفتد.



احمد کاظم زاده 

بررسی وضعیت کم آبی در ایران و جهان و 
راهکارهای مقابله با آن
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مقدمه، طرح مسئله 

گرمایش زمین  امروزه بحران آب و متغیرهــــای اثرگذار بر آن-از جمله، 

و افزایــــش مصرف آب-ابعــــاد جهانی یافته و همۀ مناطــــق جهان را، 

کمابیش، تحت تأثیر قرار داده است. بیش از 50 درصِد جمعیت جهان 

کم آبی )خفیف ، مایم ، مهم، یا شدید( مواجه اند. حدود  با درجاتی از 

71 درصِد جمعیت جهان )4.3 میلیارد نفر( حداقل یک ماه از ســــال را 

کم آبی مایم یا شــــدید و 66 درصد )چهار میلیارد نفر( حداقل یک  در 

کم آبی شدید سپری می کنند. بین 1.8 تا 2.9 میلیارد  ماه از ســــال را در 

کم آبی شدید مواجه می شوند،  نفر حداقل چهار تا شش ماه از سال با 

کم آبی شــــدید مواجــــه اند )مُکنن و  و نیم میلیارد نفر در تمام ســــال با 

هوکسترا، 2016: 3(.

که تا ســــال 2025 م.، برداشت آب، به خصوص  پیش بینی شده است 

کم آبی مطلق مواجه  که با  کشــــورها و مناطقی  کم درآمد یا در  در ملــــل 

هســــتند، تا 50 درصد افزایــــش یابد؛ در این مدت، دو ســــوِم جمعیت 

گیرند )یونسکو، 2012(. جهان می تواند تحت شرایط تنش آبی قرار 

مصرف آب شیرین در جهان از 1890 تا 1950م. سه برابر ، نسبت به اوایل 

قرن بیســــتم 17 برابر، و نسبت به ســــه قرن گذشته 45 برابر شده است 
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که برنامۀ توســــعۀ ســــازمان ملل  )میان آبــــادی ، 1392: 207(. آن طــــور 

کرده اســــت ، انتظار می رود مصرف آب تا ســــال 2025 م. در  پیش بینی 

کشورهای توسعه یافته تا 18  کشــــورهای در حال توسعه 50 درصد و در 

درصد افزایش یابد )همیتمن، 2013: 4(. 

طبق پیش بینی هــــای موجود، جمعیت جهــــان در دهه های پیِش 

رو تغییــــرات قابل توجهی خواهد داشــــت. دامنۀ ایــــن تغییرات، در 

ســــناریوهای مختلف، در دهۀ 2050 م. بین 8.4 تا 9.8 میلیارد نفر و 

در دهــــۀ 2100 م. بین هفت تا 12 میلیارد نفر برآورد می شــــود )بورک و 

دیگران، 2016: 5(. 

با وجود افزایش روزافزون مصرف، میزان عرضۀ آب شــــیرین در جهان 

تقریبًا ثابت است. به رغم اینکه بخش زیادی از کرۀ زمین را آب تشکیل 

می دهــــد، درصد ناچیزی از آب ها شــــیرین اســــت. مجموع عرصۀ آب 

کیلومتر مکعب است: 97.5  کرۀ زمین 1.4 میلیارد  )شور و شــــیرین( در 

درصــــِد آن در اقیانوس ها و 2.5 درصِد باقی مانده آب شــــیرین اســــت. 

از مجموع آب های شــــیرین، 70 درصد به صــــورت یخچال و  30 درصد  

آب های زیرزمینی اســــت و تنها 0.3 درصد به صورت آب های سطحی 

قابل دسترس است. 

کنــــون حدود 54 درصد از منابع آب شــــیرین تجدیدپذیر برای تأمین  ا

ِکشت آبی 70 درصد،  نیازهای مختلف بشــــری اختصاص یافته است: 

صنعت 22 درصد، و امور روزمره هشــــت درصِد آب شــــیرین را  مصرف 

می کنند )همیتمن، 2013: 4(.

که با توجه به شکاف روزافزون بین عرضه و تقاضای  پرسش این است 

کم آبی بهره  آب در جهــــان، از چه راهکارهایی می تــــوان برای مدیریت 

گرفت. اساســــًا، روند تحوالت به سمت همکاری است یا تنش آبی؟ آیا 
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کم آبی در ایران همپــــای تحوالت و تجربیات  تاش ها بــــرای مقابله با 

جهانی پیش رفته یا از آن ها عقب مانده است؟ 

یت کم آبی  وندها و تالش ها، تجربه های جهانِی مدیر نمایی از ر

بحــــران آب از چنــــد دهۀ پیش قابــــل پیش بینی بــــود. در این مدت، 

تاش هــــای زیــــادی بــــرای مدیریــــت یکپارچــــۀ منابــــع آب یــــا ایجاد 

ســــاز و کارهایی بــــرای ســــامان بخشــــیدن بــــه نحــــوۀ بهره بــــرداری از 

گرفته اســــت. این تاش هــــا الزم اما  حوضه های آبی مشــــترک صورت 

کافی است، و باید راهکارهای جدیدی در این زمینه در پیش گرفت. نا

زنگ محدودیت منابع از چند دهۀ پیش به صدا درآمده است 

شاید اولین نکته ای که دربارۀ کم آبی باید مّد نظر قرار گیرد این است که 

ابعاد کمبود منابع به مراتب بیش از آب های شیرین است. 

تا اواسط قرن بیستم، براساس رویکرد مسّلط علم گرایی پوزیتیویستی، 

کم بود  این اندیشه در علوم اقتصادی و دانش های زیست محیطی حا

نیم میلیارد نفر از مردم جهان با کم آبی شدید مواجه اند.
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کرۀ  که رشــــد اقتصادی و بهره برداری از منابع زیستی حد و مرز ندارد، و 

زمین از امکانات تقریبًا بی پایانی برای حفظ و بازســــازی خود برخوردار 

اســــت، اما پژوهش های دانشمندان علوم طبیعی و اجتماعی در دهۀ 

که امکانات رشد و توســــعه در روی زمین محدود  1960 م. نشــــان داد 

گزارِش باشــــگاه ُرم دربارۀ محدودیت های رشد در سال  اســــت. انتشار 

1975 م. سرآغاز هشدار جهانی دربارۀ خطر نابودی زمین و بروز بحران 

زیســــت محیطی بــــود )صالحــــی و همــــکاران، 1393: 82- 83؛ مدوز و 

همکاران، 1388(. 

بعد از نگرانی هایی که دربارۀ آثار مخرب رشد اقتصادی و توسعۀ صنعتی 

بر منابع طبیعی و زیست محیطی ابراز شد، هیئتی از کارشناسان توسعه 

و محیط زیســــت در ژوئن 1971 م. در ســــوییس لــــزوم حمایت و بهبود 

کشــــورهای در حال توسعه مورد  محیط زیســــت را به عنوان نیاز فوری 

توجه قرار دادند. توصیه های این هیئت، موسوم به اجاس فونکس، 

در مجموعــــه ای از ســــمینارهای منطقه ای به همین نــــام مورد بحث 

کنفرانس  گرفت )زاهدی و نجفی، 1384: 45(. یک ســــال بعد، در  قرار 

محیط زیســــت انســــانی ملل متحد در ســــوئد، اعامیه و برنامۀ عمل 

اســــتکهلم تصویب شد، و انگارۀ حفظ محیط زیست برای اولین بار در 

گســــترده و رسمی مورد توجه جامعۀ بین المللی  کنار توسعه در سطح 

که  کید شد  کنفرانس، تأ گرفت )امین منصور، 1391: 457(. در این  قرار 

ماحظات زیست محیطی باید در استراتژی های توسعه تلفیق شود، از 

منابع طبیعی به نحو مناسب برای بهبود کیفیت زندگی مردم استفاده 

شود، و از اشتباه  های کشورهای توسعه یافته پرهیز شود. 

کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه در ســــال 1987 م. با عنوان 

کمیســــیون برانتلنــــد )Brundtland( از ســــازمان ملــــل خواســــت تا از 
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کشــــورهای مختلف بــــرای ایجاد یک نظام همکاری و تاش مشــــترک 

کســــب منافع  کلیۀ ســــطوح و  بــــرای دســــت یابی به رفتارمناســــب در 

گردهمایی همکاری جهانی  کند. مهم ترین هدف این  عمومی دعوت 

و همکاری هــــای دوجانبه بین کشــــورهای مختلف در زمینۀ مســــائل 

توسعه بود )زاهدی و نجفی، 1384: 46-45(.

یت یکپارچۀ منابع آب  تالش های سازمان ملل برای ترویج مدیر

کنفرانس آب ســــازمان ملــــل در ســــال 1977 م. در ماردل پاتا  اولیــــن 

که اولین  )آرژانتیــــن( برگــــزار و به تصویب قانوِن ماردل پاتا منجر شــــد، 

روش بین المللــــی هماهنگ برای مدیریــــت یکپارچۀ منابع آب بود. با 

کنفرانس مورد  اینکه مدیریت منابع آب فرامرزی به طور جامع در این 

بحث قرار نگرفت و طرحی اجرایی برای این قانون تهیه نشد، کنفرانس 

ماردل پاتا نقطۀ عطفی در تاریخ توســــعۀ منابــــع آب در قرن 21 م. بود 

)قاسمیه و همکاران، 1395: 359(. 

کنفرانس بین المللی آب و محیط زیســــت در  در ژانویۀ ســــال 1992 م.، 

دوبلین )ایرلند( برگزار، و توصیه های آن به اولین نشست سران زمین در 

ریودوژانیرو )برزیل( ارائه شد. این نشست طیف وسیعی از موضوعات 

کار 21 به حوزۀ آب پرداخت  توسعه را پوشش داد و در فصل 18 دستور 

 .)UN-Water, 2012: 2-3(

که با حضور  در دومین اجــــاس جهانی آب در الهه در ســــال 2000 م.، 

کارشناســــان سراسر جهان برگزار شد، برنامۀ اقدام با توجه  5700 نفر از 

بــــه چالش های موجــــود و رعایــــت ارزش های اجتماعــــی و فرهنگی و 

گرفت؛ و مشــــارکت جهانی  زیســــت محیطی تهیه و در اختیار اعضا قرار 

کنــــون در هدایــــت  کــــه ا  ،)GWP: Global Water Partnership( آب
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برنامه های یکپارچه سازی مدیریت منابع آب در سراسر جهان نقشی 

فعال ایفا می کند، پا به عرصۀ وجود گذاشت. 

نشســــت آب شــــیرین در دســــامبر 2001 م. در ُبن )آلمان(، بــــا توجه به 

شکاف هایی که بین توصیه و عمل وجود داشت، راهکارهای الزم را برای 

ارائه به نشست سران برای توسعۀ پایدار زمین در ژوهانسبورگ )آفریقای 

کیوتو )ژاپن(  جنوبی( در سال 2002 م. و سومین نشست جهانی آب در 

کرد و اولویت اقدامات را در زمینه های نظارت،  در سال 2003 م. بررسی 

ک گذاری دانش توصیه  افزایــــش، و به کار  گیری منابع مالی و به اشــــترا

کرد. این کنفرانس برنامه هایی عملی را ارائه کرد که نقطۀ عطف تاریخی 

برای کارآمدسازی مدیریت یکپارچۀ منابع آبی به شمار می رود. 

در نشست ژوهانسبورگ )آفریقای جنوبی(، از مدیریت یکپارچۀ منابع 

کار  کلید توســــعۀ پایدار یاد شد، و این موضوع در دستور  آب به عنوان 

بین المللی قرار گرفت. 

ین در جهــان از ســال 1890 تــا 1950 م. ســه برابــر و در  میــزان مصــرف آب شــیر

مقایسه با سه قرن گذشته 45 برابر شده است.
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در سومین نشست جهانی آب، که با حضور 24 هزار نفر از سراسر جهان 

کیوتو )ژاپن( برگزار شد، اعامیۀ وزرا در مورد طیف وسیعی از مسائل  در 

مربوط به آب )از جمله، مدیریت منابع آب( تصویب و منتشر شد؛ عاوه 

بر این، گفت وگوهای چندجانبه بین طرف های ذی نفع صورت گرفت، 

دربارۀ ایجاد شــــبکه ای از وب سایت ها توافق شــــد، و طیف وسیعی از 

ســــازمان ها و دولت ها به توســــعۀ بخش آب متعهد شدند )قاسمیه و 

همکاران، 1395: 362-360(.

کشور  که بیش از 130  گزارش برنامۀ آب ســــازمان ملل نشــــان می دهد 

جهــــان رهیافت یکپارچۀ منابع آبی و تأثیر مهّم آن بر توســــعه و ِاعمال 

مدیریت را پذیرفته اند، 64 درصِد کشورها طرح های مدیریت یکپارچۀ 

منابع آب خود را توســــعه داده انــــد، و 34 درصِد آن ها در مرحلۀ اجرای 

کشورها اصاحات الزم  پیشرفته هستند. از ســــال 1992 م.، 80 درصِد 

را برای توانمندســــازی محیط زیســــت جهت مدیریت یکپارچۀ منابع 

کار 21 و طرح اجرایی ژوهانسبورگ(  آب )بر اساس رهنمودهای دستور 

انجام داده اند؛ همچنین، ارزیابی منابع آب و سیستم های نظارت در 

بیش از 60 درصِد کشورها اجرا می شود. برنامه های مدیریت منابع آب 

)شامِل سیســــتم های تخصیص، مدیریت آب های زیرزمینی، ارزیابی 

کشورهای  آثار زیست محیطی، و مدیریت تقاضا( در بیش از 84 درصِد 

با شاخص توسعۀ انسانی باال و 40 درصِد کشورهایی با شاخص توسعۀ 

.)UN-Water, 2012: v-viii( انسانی متوسط و پایین اجرا می شود

وند کلی جهانی  تقویت همکاری در حوضه های آبی مشترک، ر

کشورها، بیش از آنکه بر سر آب با  گواه مدارک و مستندات تاریخی،  به 

هم بجنگند، در موارد متعدد به همکاری و حل وفصل مســــالمت آمیز 
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کرده اند )عراقچــــی، 1393: 93؛ ولف، 2007:  منازعات بر ســــر آب اقدام 

27(. در 50 سال گذشته، 150 معاهده در این زمینه امضا شده، اما تنها 

37 مورد اختاف حاد همراه با خشونت دیده شده است. 

کشاورزی ملل متحد(، از سال  گزارش فائو )ســــازمان خوار و بار و  طبق 

کنون، بیــــش از 3600 معاهدۀ منابع آب بین المللی منعقد  1805 م. تا

شده است. در گذشته، این معاهدات بیشتر به کشتی رانی و مرزبندی 

گذشــــته، تمرکز توافق نامه ها و معاهدات از  مربوط می شــــد، اما از قرن 

کشــــتی رانی به بهره برداری و حفاظت از منابع آبی تغییر یافته اســــت. 

بین سال های 1820 تا 2007م.، 250 معاهدۀ بین المللی مستقل و 688 

موافقت نامه در مورد 113 حوضۀ آبریز مشــــترک امضا شده اســــت. این 

کامًا متفاوت، تقریبًا 70 درصد  معاهدات، هرچند با دامنه و محتوای 

از مساحت حوضه  های فرامرزی آبی جهان را پوشش می دهند )شولی 

و همکاران، 1394: 122(. 

بیــــش از 276 حوضــــۀ رودخانۀ فرامــــرزی )64 حوضــــه در آفریقا، 60 

حوضه در آسیا، 68 حوضه در اروپا ، 46 حوضه در آمریکای شمالی، و 

کشــــور مشترک است.  38 حوضه در آمریکای جنوبی( بین دو یا چند 

این حوضه های مشــــترک تقریبًا 60 درصِد جریان های ســــطحی آب 

کرۀ زمین را تشکیل می دهند.  شــــیرین و 46 درصِد آب های سطحی 

که منبع  عاوه بر ایــــن، حدود 600 حوضۀ آبخوان مــــرزی وجود دارد 

کشور  کل، 148  اولیۀ آب بیش از دو میلیارد نفر را تشکیل می دهد. در 

قلمروهایی بین یک یا چند حوضۀ رودخانۀ مرزی دارند، بیش از 90 

کشــــور بین یک یا چند حوضــــۀ رودخانۀ مرزی قرار  درصِد قلمرو 39 

گسترده  کامل بین یک یا چند حوضۀ آبریز  کشــــور به طور  دارد ، و 21 

شده اند. 



46
حۀ

صف
 /

73
رۀ

ما
ش

ی/
الم

س
گا

هن
فر

فدراسیون روســــیه در 30 حوضۀ رودخانۀ مرزی ، شیلی و آمریکا در 19 

کانادا در 15 حوضۀ  حوضۀ مرزی، آرژانتین و چین در 18 حوضۀ مرزی، 

مرزی ، گینه در 14 حوضۀ مرزی، گواتماال در 13 حوضۀ مرزی، و فرانسه 

  UN-Water,( کشــــورهای ســــاحلی دیگــــر شــــریک اند در 10 حوضه با 

Malyar, 2016 ;2013(. در مجمــــوع، بیش از 45 درصِد خشــــکی های 

جهــــان در حوضه های آبریز مشــــترک بین المللی قــــرار دارند، و زندگی 

بیش از 40 درصِد مردم دنیا به رودخانه  های بین المللی وابسته است 

)میان آبادی، 1392: 203(. 

کشــــورها عبور می کنند  که از مرزهای سیاســــی  کنــــون، 592 آبخوان  تا

شناســــایی شــــده اند. از این تعداد، 318 آبخــــوان در اروپا، 129 آبخوان 

در آســــیا و اقیانوسیه، 73 آبخوان در آفریقا، و 72 آبخوان در قارۀ آمریکا 

قرار دارند )فرشته پور و همکاران، 1394: 171-175(. آب های زیرزمینی 

کّل منابع آب شیرین جهان را تشکیل می دهند.  حدود 31 درصد از 

کشور و  ایران، با داشتن 11 آبخوان مرزی در شمال غرب و شمال شرق 

بحرانی بودن وضعیت 78 درصِد منابع آب زیرزمینی خود و همچنین 

تحرکات منطقه ای کشورهای همسایه ، نیازمند اتخاذ رویکرد همکاری 

مبتنی بر امنیت انسانی در زمینۀ آب های زیرزمینی مشترک است.

 مسائل آبی 
ّ

شیوه های مختلف حل

روش های تخصیص منابع آب مرزی به ســــه دســــته تقسیم می شود: 

)1( روش هــــای مبتنی بر حقــــوق، )2( روش های مبتنی بــــر اقتصاد، و 

)3( روش های مبتنی بر نیاز. 

روش های مبتنی بر حقوق بر حقوق آبی کشورها تمرکز می کند-چه به 

کمیت مطلق سرزمینی یا تمامیت مطلق رودخانه ای و چه به  صورت حا
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صورت استفادۀ منصفانه و تعهد به عدم ایراد آسیب جدی. روش های 

مبتنی بر اقتصاد شامِل )الف( تشریک منافع یا استفادۀ مفید و بهینه 

از آب و تقســــیم منافع حاصل، )ب( بازار آب، و )پ( سبد منافع است. 

رویکردهای مبتنی بر نیاز بر اساس زمین های قابل آبیاری، جمعیت، 

یا احتیاجات یک پروژۀ خاص تعریف می شــــود. حفظ اســــتفاده های 

موجود یک بیان بســــیار روشن از نیاز است. تقریبًا، در همۀ مناقشاتی 

که )به خصوص، در مناطق خشــــک( به توافق انجامیده است، الگوی 

کرات مورد استفاده بوده است )شولی و همکاران،  مبتنی بر نیاز در مذا

1394: 140-145(. البته، این روش ها منافاتی با هم ندارند؛ با توجه به 

موقعیت خاّص هر حوضۀ آبی، می توان تلفیقی از این شــــیوه  ها را هم 

کار گرفت. به 

پرسش این است که با توجه به شکاف روزافزون بین عرضه و تقاضای 

یت کم آبی بهره گرفت. آب، از چه راهکارهایی می توان برای مدیر

یت یکپارچۀ منابع آب و حوضه، کلید توسعۀ پایدار و توسعۀ همکاری آبی  مدیر

مدیریت یکپارچۀ منابع آب و حوضه ارتباط تنگاتنگی با توسعۀ پایدار 

دارد. دستور کار 21 سازمان ملل از مدیریت یکپارچۀ منابع آب به عنوان 

کلید توسعۀ پایدار یاد کرده است. مدیریت یکپارچۀ منابع آب و حوضه، 

برای دســــت یابی به اهداف توسعۀ پایدار، بین ســــازمان ها و نهادها و 

سایر مؤلفه های اثرگذار در مدیریت آب ارتباط ارگانیک ایجاد می کند، 

آن ها را به ســــوی هماهنگی ساختاری و نهادی ســــوق می دهد، و به 

همکاری درونی و بیرونی درحوزۀ آب شکل می دهد. توسعۀ پایدار ذاتًا 

همکاری زا و همکاری بخش است و بدون همکاری شکل نمی گیرد.
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مدیریــــت یکپارچۀ منابــــع آْب فرآینــــد حفاظت و توســــعه و مدیریت 

ک و منابع وابسته را برای  بیشینه سازی عادالنۀ رفاه  هماهنگ آب و خا

کوسیســــتم های  اقتصــــادی و اجتماعی، بدون لطمه دیدن پایداری ا

حیاتی، ترویج می کند. 

در تعبیر فوق، »فرآیند« مفهوم پویایی، انعطاف، و تکامل را می رساند. 

»حفاظت« هدف )یا دسِت کم، یکی از اهداِف( مدیریت یکپارچۀ منابع 

کید می کند. »توسعه و بهره برداری هماهنگ  آب را مشخص و بر آن تأ

منابع آب، سرزمین، و سایر منابع وابسته« مصداقی از توسعۀ متوازن 

که در هم تنیدگِی مدیریت یکپارچۀ منابع آب و مباحث توسعه  است 

که مدیریت یکپارچۀ منابع  را آشــــکار می کند و مؤید این واقعیت است 

آب،به لحاظ ســــابقۀ تاریخی، از دل مباحث توسعه بیرون آمده است. 

»بیشینه ســــازی عادالنۀ رفاه اقتصادی و اجتماعــــی« هم هدف و هم 

وســــیلۀ رســــیدن به هدف را )که نمی تواند هر شیوه ای را شامل شود و 

باید عادالنه و با ماحظۀ منافع و مصالح دیگر ُشــــرکا باشــــد( مشخص 

می کند. هریک از طرف ها و بخش هــــا حق دارند به فکر تأمین مصالح 

و منافع خویش باشند اما حق ندارند منافع و مصالح دیگران را قربانی 

کنند و به آن ها ضرر برسانند. در واقع، مدیریت یکپارچۀ منابع آب نوعی 

بازی ُبرد-ُبرد را ترسیم می کند که همه می توانند در آن برنده باشند. در 

کوسیستم های حیاتی« هم  نهایت، »بدون به خطر انداختن پایداری ا

هدف و هم ضابطه محسوب می شود-به این معنا که اجرای مدیریت 

کوسیستم های حیاتی  یکپارچۀ منابع آب به هیچ وجه نباید پایداری ا

که تا پیش  کید از آن جهت ضروری اســــت  را بــــه خطر بینــــدازد. این تأ

از ایــــن، اجرای پروژه هــــای آبی )از قبیِل سدســــازی( بــــدون توجه به 

ماحظات زیست محیطی خسارات جبران ناپذیری بر محیط زیست و 
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گیاهی و جانوری را از  گونۀ  کرده و هزاران  کوسیســــتم های حیاتی وارد  ا

بین برده است.

اصول چهارگانه ای که دربارۀ ضرورت و چگونگی عملیاتی کردن مدیریت 

یکپارچۀ منابع آب در کنفرانس بین المللی آب و محیط  زیست در دوبلین 

)ایرلند( در ژانویۀ 1992 م. به تصویب رسید هنوز هم اعتبار خود را حفظ 

کرده اند-هرچند برخی از بندهای آن، ماننِد لزوم شــــناخته شدن آب 

کشــــورهای  کاالی اقتصادی، بــــه بحث های جنجالی بین  به عنــــوان 

توسعه یافته و فقیر دامن زده است. این اصول به ترتیب زیر است: 

)1( آب شیرین منبعی محدود و آسیب پذیر است؛ و برای تداوم حیات، 

توسعه، و محیط  زیست ضروری است. 

)2( زنان در تهیه، مدیریت، و تضمین آب نقش محوری ایفا می کنند.

)3( توسعه و مدیریت آب بایستی بر رهیافتی مشارکتی در همۀ سطوح-

شامل مصرف کنندگان، برنامه ریزان، و سیاست گذاران-مبتنی باشد.

)4( آب در تمامــــی مصارف رقیــــِب خود دارای ارزش اقتصادی اســــت 

کاالی اقتصادی به رســــمیت شناخته شود  و بایســــتی به  عنوان یک 

)شوریان، 1395: 1(.

گذشته نیز مرسوم  درمجموع، با اینکه مدیریت یکپارچۀ منابع آب در 

بوده و در برخی از مناطق دنیا اجرا شده اســــت، از دهۀ 70 م. و برگزاری 

که این مفهوم به تدریج ابعاد و  اولین نشســــت آب در استکهلم اســــت 

کار 21  گســــترۀ جهانی پیدا می کند. بعد از اختصاص فصل 18 دســــتور 

سازمان ملل به مســــئلۀ آب و لزوم یکپارچه سازی منابع آب )در اولین 

نشست سران زمین در ریودوژانیرو در ســــال 1992 م.(، این مفهوم به 

گرفت. کار کشورها قرار  صورت یک الزام جهانی درآمد و در دستور 
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مدیریت یکپارچۀ منابع آب با توســــعۀ پایدار در هم تنیده شده است. 

این در هم تنیدگی و پیوستگی به حّدی است که گاهی می توان آن ها را 

دو روی یک سکه تلقی کرد. دستور کار 21 از مدیریت یکپارچه به عنوان 

ابزار توســــعۀ پایدار نام می برد، اما در عمــــل، رابطۀ بین این دو نه یک 

رابطۀ خّطِی عّلی-معلولی بلکه رابطه ای کامًا تعاملی است: همان طور 

کمک می کند و  کــــه اجرای مدیریت یکپارچه به اهداف توســــعۀ پایدار 

کشورها نیز در میزان اجرای  آن را پیش می برد، ســــطح توسعه یافتگی 

گــــزارش منابع آب  مدیریت یکپارچۀ منابع آب مؤثر اســــت. بر اســــاس 

ســــازمان ملل در سال 2012 م.، در بســــیاری از شاخص ها، بین اجرای 

کشــــورها ارتباط  مدیریت یکپارچۀ منابع آب و میزان توســــعه یافتگی 

معناداری مشــــاهده می شود، و هرچه ســــطح و میزان توسعه یافتگی 

بیشــــتر باشــــد، امکان بهتری برای اجرای مدیریت یکپارچۀ منابع آب 

فراهم می شود. 

کشــــورهای مرتبط با یک  که توســــعه یافتگی  گفت  بنابراین، می توان 

حوضــــۀ آبی از لوازم و پیش زمینه های مهــــّم اجرای مدیریت یکپارچۀ 

منابع آب وحوضه اســــت، و هرچه این توسعه یافتگی بیشتر به مرحلۀ 

توسعۀ پایدار برســــد، زمینه برای اجرای مدیریت یکپارچۀ منابع آب و 

حوضه مساعدتر می شود. 

یت یکپارچه  دیپلماسی آبی، ابزار راهبردی تحقق مدیر

دیپلماســــی یکی از ابزارهای مهــــّم منافع ملی و در عیــــن حال یکی از 

شــــیوه های حل وفصل مسالمت آمیز اختافات به شــــمار می رود و در 

سیاســــت و روابط بین الملل و حقوق بین الملل جایگاه ویژه ای دارد. 

که به صورت دوجانبه  دیپلماســــی آب شاخه ای از دیپلماسی اســــت 
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کار  و چندجانبه دربارۀ موضوعات مربوط بــــه آب در میان دولت ها به 

کره، در پی ایجاد مصالحه میان منافع  می رود و از طریق گفت وگو و مذا

متضاد دولت های حوضه است )ِهفنی، 2011: 13(. 

دیپلماسی آب توانایی کشورهای ذی نفع در مدیریت آب های مشترک 

برای ایجاد یک وضعیت پایدار سیاســــی و اســــتفادۀ پایــــداِر طرف های 

صاحــــب حّقابه از منابع آب مــــرزی و بین المللی بدون تنش یا درگیری 

اســــت )محمودی و حکمت آرا، 1398: 202؛ پاپلی یزدی و وثوق، 1390: 

18(. در دیپلماسی آب، از یک انتقال پارادایمی صحبت می شود. در این 

تغییر پارادیم، منافع دولت ها از نو تعریف می شــــود و همکاری مشترک 

ک سیاست گذاری قرار می گیرد )بذرپور، 1396(.  ما

دیپلماســــی آب دانشی چندوجهی اســــت و به مطالعۀ ابعاد سیاسی، 

اجتماعــــی، و زیســــت محیطی مســــئلۀ آب می پــــردازد )بنی حبیب و 

ِکحل، 2011: 219(.  دولت آبادی، 1396: 261؛ 

انتشار گزارش باشگاه ُرم دربارۀ محدودیت های رشد در سال 1975 م. سرآغاز 

یست بود. هشدار جهانی دربارۀ خطر نابودی زمین و بحران محیط ز
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دیپلماســــی آب مؤلفه های مختلفی دارد: دیپلماسی اقتصاد عمومی 

و فرهنگ، دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی سازمان های مردم نهاد، 

دیپلماســــی رســــمی، دیپلماســــی نهادهای بین المللی، دیپلماسی 

پنهان، دیپلماســــی آموزشی، دیپلماســــی محیط زیست، دیپلماسی 

رسانه، و... )صفوی، 1396/12/8(. 

دیپلماسـی آب نـه تنهـا رودخانه های مـرزی بلکـه مرزهـای جّوی و مـرز 

آب مجـازی را نیـز مّد نظر قرار می دهد )وطن فدا، 1395/08/24(. 

دیپلماسی آب می تواند با چند دیپلماسی دیگر که همگی در چارچوب 

دیپلماسی زیســــت محیطی قرار دارند-از جمله، دیپلماسی فاجعه، 

دیپلماسی پیشگیرانه، و دیپلماسی سبز-ارتباط پیدا کند )بنی حبیب 

و دولت آبادی، 1396: 259(.

دیپلماسِی آبی ابعاد و زوایای جدیدی پیدا کرده و با توسعۀ ملی کشورها 

و اساســــًا با توسعۀ پایدار پیوسته شده است. آموزه های سازمان ملل از 

دیپلماســــی آبی به عنوان ابزار راهبــــردی مدیریت یکپارچۀ منابع آب و 

حوضه تعبیر می کند. با این مشخصه ها، می توان گفت دیپلماسی آبی، 

با کمک به اجرای مدیریت یکپارچۀ منابع آب و حوضه، به ایجاد شبکۀ 

همکاری در ســــطح دولت های ساحلی و همچنین در سطح نهاد های 

دخیل در عرضه و تقاضای آب در کشورها کمک می کند.

دیپلماسی آب به تلفیق چند دیدگاه نیاز دارد زیرا حّل مشکات منابع 

کارشناســــان آب شناسی، مهندسان،  مشترک آب مستلزم همکاری 

سیاســــتمداران، اقتصاددانان، جامعه شناســــان و همــــۀ ذی نفعان 

اســــت-تا درک درســــتی از ماهیت چندوجهی مطالبات و اختافات 

آب ارائه شود. دیپلماســــی آب، با نگاه به شرایط اقلیمی، می خواهد 

کنــــد. مطالعۀ  اهمیــــت آب شناســــی را در سیاســــت گذاری یــــادآوری 
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دیپلماسی آب، همانند مدیریت یکپارچۀ منابع آب، مستلزم رهیافت 

که از اوایل دهۀ 1990 م.  ُکل گرا و همکاری سیاسی بی سابقه ای است 

بــــه عنوان یــــک پارادایِم در حــــال تکامل معرفی می شــــود و مأموریت 

جدیدی را در عرصۀ آبی دنبال می کند. با توجه به اینکه از دیپلماسی 

آب بــــه راهبــــرد مدیریت یکپارچــــۀ منابع آب تعبیر می شــــود، همین 

مأموریت را می توان برای دیپلماسی آب نیز قائل شد. 

که دیپلماســــی آب تنها یک مفهوم نظری  گفت  در مجموع، می توان 

که نسل های  نیســــت بلکه یک اقدام و فرآیند اساسی و ضروری است 

امروز و آینده را برای دسترســــی پایدار به منابع حیاتی توانا می ســــازد 

)ِهفنی، 2011: 11(.

اجرای دیپلماسی آب مستلزم ســــاز و کارهایی است-از همه مهم تر، 

وجود افرادی آشــــنا به فنون دیپلماتیک و برخــــورداری از ویژگی های 

کره و مدیریت منابع  فردی و شخصیتی. دیپلماسی آب ترکیِب هنر مذا

در اجــاس جهانــی آب در الهــه در ســال 2000 م.، مشــارکت جهانی آب پا به 

عرصۀ وجود گذاشت.
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کره کنندگان، و تصمیم گیران  آب اســــت و باید به تصمیم ســــازان، مذا

آموزش داده شود )بنی حبیب و دولت آبادی، 1396: 278(.

کافی در حوضه های آبی مشترک  توافق نامه های دوجانبۀ الزم اما نا

کنوانســــیون های موجــــود،  در اغلــــب اصــــول و قواعــــد بین المللــــی و 

بــــه توافق نامه هــــای دوجانبــــه ارزش و اعتبــــار زیادی )حتی بیشــــتر از 

کنوانســــیون های بین المللی( داده شده است. در اغلب متون حقوقی 

گونۀ  که یک وضعیت اصولی را تبیین می کنند، عبارِت »مگر طرفین به 

که توافق  کنند« درج شده اســــت. این ِبدان معناســــت  دیگری توافق 

گزینه در حّل معضات بین المللی است، و  کشــــورهای ذی نفع اولین 

که توافقی الزام آور  کم خواهند شــــد  اصول مندرج زمانی بر وضعیت حا

کار نباشد )کرم زاده و مرادیان، 1397: 359(. کشورها در  بین 

کاربرد این  کــــه  مــــادۀ 1 از فصل اول قواعد هلســــینکی تصریح می کند 

قواعــــد »برای حوضه هــــای آبریز بین المللی به جــــز حوضه های دارای 

کنوانســــیون، یا عرف« الزام آور است )آوریده و همکاران،  موافقت نامه، 

.)83 :1395

کنوانســــیون 1997 م. در مــــادۀ 3 به صراحت اعام  بــــه همین ترتیب، 

که پروتکل ها و موافقت نامه های دو- یا چندجانبۀ قبلی بین  می کند 

کنوانســــیون ترجیح دارند )شولی و همکاران،  کشورها بر مقررات این 

.)133 :1394

کنوانســــیون آب اروپــــا، دیگــــر اســــناد بین المللــــی به صراحــــت  جــــز 

کشــــورها را بر مفــــاد خود اولویت  موافقت نامه هــــا و عرف موجود بین 

کنوانســــیون آب اروپا این موضوع به صورت شفاف  گرچه در  داده اند. ا

بیان نشده اســــت، در مادۀ 9، مشروعیت موافقت نامه های موجود به 
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کنوانســــیون منوط شده است. در  نحوی به عدم تناقض آن ها با مفاد 

که در  کنوانســــیون  کشــــورهای عضو  که  این ماده، چنین آمده اســــت 

حاشیۀ یک رودخانۀ فرامرزی هستند باید برای ایجاد توافقات دو- یا 

که توافقی وجود ندارد( یا برای تطبیق توافقات  چندجانبــــه )در جایی 

کنند )آوریده و همکاران، 1395:  کنوانسیون اقدام  موجود با مفاد این 

.)86

آبراه های بین المللی دو نوِع مرزی )مجاور( یا فرامرزی )پیاپی، متوالی( 

دارنــــد. آبــــراه  مجــــاور از منافع مشــــترک طرفیــــن به حســــاب می آید و 

کنارۀ آن است.  نشان دهندۀ تقسیم یک منبع طبیعی بین کشورهای 

که دسترســــی آزاد طرفین به آب از سرزمینشــــان  در آبراه هــــای مجاور، 

تضمین مناسبی برای توازن و تساوی حقوق آن هاست، مسئله عمومًا 

کمتری همراه اســــت )ممتــــاز، 1382: 55(. برای مثال،  با حساســــیت 

در همۀ قرارداد ها بین ایران و روســــیه )شــــوروی سابق(، خّط منّصف 

تعیین کنندۀ مــــرز در رودخانه های مرزی بوده و در همــــۀ قراردادها بر 

ک نژاد  کید شده اســــت )پا اســــتفادۀ مســــاوی از آب رودخانۀ مرزی تأ

متکی و فرجی راد، 1389: 92-90(.

کشــــور پایین دســــت و خطر  ولی در مورد آبراه های متوالی، وابســــتگی 

که با توجه  کشور باالدســــت از آب اقتضا می کند  اســــتفادۀ بیش از حّد 

گرفته شود. به طور  به خصوصیات هر مورد، مقررات جامع تری در نظر 

کّلی، آبراه های مجاور به طور مســــاوی بین کشورهای هم جوار تقسیم 

کّمی مورد استفاده قرار  می شــــوند، اما برای آبراه های متوالی تقســــیم 

می گیــــرد )ممتــــاز، 1382: 55-56(. در مورد آبراه هــــای متوالی، چنین 

کمیت  که بین حا که اســــتفادۀ منصفانه به این معناســــت  می نمایــــد 

نامحدود کشور باالدست بر آب های خود و حقوق کشور پایین دست بر 
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دریافت همۀ آبی که به طور طبیعی جریان دارد، حّد وسط رعایت شود 

)ممتاز، 1382: 56-55، 112(.

مهم ترین معیــــار در تقســــیم آب رودخانه های فرامــــرزی بهره برداری 

معقول و منصفانه و التزام به آسیب نرساندن به سایر کشورهای ساحلی 

)به خصوص، در پایین دســــت رودخانه ها( است. البته، شاخص هایی 

کّلی و  که بــــرای بهره بــــرداری معقول و منصفانه تعیین شــــده بســــیار 

متکّثرند و تعمیم آن ها به حوضه های مشــــترک نیازمند بررسی دقیق 

کره و گفت وگو و دیپلماسی فعال بین کشورهای ساحلی است. و مذا

کمیت محدود ســــرزمینی  رژیم هــــای بین المللی نه تنها بــــا نظریۀ حا

کنند. )در عموم  منافاتی ندارند بلکه می توانند نقش تکمیلی هم ایفا 

کنوانســــیون های بین المللی و دیگر اصول و قواعد  روّیه های قضایی، 

بین المللی-همچون قواعد هلســــینکی و برلین-پذیرفته شده اند.(  

کنار نظریۀ رژیم های بین المللی  کمیت محدود سرزمینی در  نظریۀ حا

بهتر می تواند به همکاری در حوضه  های آبی مشترک کمک کند.

نگاهی به وضعیت منابع آبی ایران و متغیرهای اثرگذار بر آن

گرس، یک  ایران، از یک ســــو، با توجه به دو رشــــته کوه پهناور البرز و زا

کوهســــتانی اســــت؛ از ســــوی دیگر، با توجه به اینکه حدود دو  کشــــور 

کشور در مناطق خشک یا نیمه خشک قرار دارد، ایران  سوِم مساحت 

کشوری خشــــک یا نیمه خشک محسوب می شــــود. این دو وضعیت 

که در  جغرافیایی مختلف شــــرایط آب و هوایی مختلفی را رقم می زند 

تعیین منابع آبی دخیل است. 

گرس با امتداد شمال  رشته کوه البرز با امتداد شرقی-غربی و رشته کوه زا

گرفته اند  غربی-جنوب شــــرقی مانند سّدی در برابر ابرهای باران زا قرار 
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و ســــبب بارش در امتداد این دو رشــــته کوه و دامنه های آن می شوند. 

ایــــن دو رشــــته کوه، بــــا ارتفاع مناســــب خود، اثر نــــوار بیابانی ُپرفشــــار 

جنِب حاره ای را-که نمی گذارد بارندگی صورت گیرد-خنثی می کنند. 

که خارج از قلمرو تأثیــــر این ارتفاعات قرار دارند و  کشــــور  اما مناطقی از 

تحت تأثیر ُپرفشار جنِب حاره ای هستند، گذشته از اینکه سطح تبخیر 

باالیی دارند، از بارندگی ناچیزی برخوردارند. 

در واقع، منبع اصلی ریزش های جّوی در ایران جریان هوایی است که از 

غرب و حوضۀ مدیترانه به سوی فات ایران حرکت می کند و در برخورد 

گرس، بیشتر رطوبت خود را در دامنه های آن ها  با دو رشته کوه البرز و زا

از دســــت می دهد و بــــه ریزش باران و برف در پاییز و زمســــتان منتهی 

گر این دو رشــــته کوه وجود نمی داشــــت و ایران بین دریای  می شــــود. ا

کامًا خشک و  کشور به یک منطقۀ  خزر و خلیج فارس قرار نمی گرفت، 

بی آب و علف تبدیل می شد )آزادبخت  و نوروزی، 1387: 11، 88(.

تقریبــــًا 75 درصِد مســــاحت ایران در منطقۀ خشــــک و نیمه خشــــک 

کیلومتر مربع  کویرهای نمک و لوت حدود 330 هزار  گرفته اســــت.  قرار 

کیلومتر مربع مناطق  گر92 هزار  گرفته انــــد. ا از نقــــاط مرکزی ایران را فرا

کویر استان سمنان به  کیلومتر مربع  بیابانی اطراف قم و حدود 20 هزار 

کویرهای نمک و لوت اضافه شود، بیش از یک چهارِم مساحت ایران 

کافی برای اسکان جمعیت است  بیابانی محســــوب شــــده و فاقد آب 

ک نژاد متکی و فرجی راد، 1389 : 85(. )پا

که روند بیابان زایــــی به دالیل مختلف-همچون  این درحالی اســــت 

افزایش دما، خشکســــالی، جنگل زدایی، و افزایش نامتعارف فرسایش 

گذشــــت زمان به وســــعت مناطق  ک-رو بــــه افزایش اســــت، و با  خا

کشــــور با  بیابانــــی افزوده می شــــود. در پنج دهۀ اخیر، میانگین دمای 
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شیب حدود 0.4 درجۀ سلسیوس بر 10 سال افزایش و میزان بارندگی با 

شیب 11 میلی متر بر 10 سال کاهش یافته است. از سال 1384، شاخص 

خشکسالِی دهه ای کشور منفی بوده، و از آن زمان، کشور با خشکسالی 

تجمعی مواجه بوده است )مرکز پژوهش ها...، 1397: 27-26(.

خشکسالی در ایران نه پدیده ای اتفاقی و موقتی بلکه بخشی از شرایط 

کشــــورهای توســــعه نیافته  که در  اقلیمی اســــت. از 40 بــــای طبیعی 

وجــــود دارد، 31 مورِد آن در ایران اتفاق می افتــــد )آزادبخت و نوروزی، 

که متوسط بارندگی ساالنه در جهان 813  1387: 152، 165(. در حالی 

میلی متر اســــت، میزان بارندگی در خاورمیانه و ایــــران به ترتیب 217 و 

228 میلی متر است، که کمتر از یک سوِم متوسط بارندگی جهانی است 

)محمدجانی، یزدانیان، 1393: 119(.

ارتفاع کّل ریزش های جّوی سال آبی 1396-1397 )مهر 1396 تا شهریور 

1397(حدود 169 میلی متر بوده اســــت. این مقدار نسبت به میانگین 

طبــق گــزارش ســازمان خــوار و بار و کشــاورزی ملل متحــد، از ســال 1805 م. 

تاکنون، بیش از 3600 معاهده دربارۀ منابع بین المللی آب منعقد شده است.
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کاهش و نسبت  دوره های مشابه درازمدت )245 میلی متر( 31 درصد 

به دورۀ مشابه سال آبی 1395-1396 )231 میلی متر( 27 درصد کاهش 

نشان می دهد )مرکز پژوهش ها...، 1397: 35(. 

کشــــور، ســــاالنه  کِم باران در ایران )که در 96 درصِد مســــاحت  بــــارش 

که بیش از 80 درصِد جمعیت  کمتر از 200 میلی متر اســــت( سبب شده 

کشور در مناطق شمالی و شمال غربی و در امتداد مرزهای جغرافیایی 

کنند.  که دسترســــی بیشــــتری به آب وجود دارد،  زندگی  ایران، جایی 

ایــــن عامل، عاوه بر تخریب بیش از حّد محیط زیســــت، به منابع آبی 

ک نژاد متکی و  کرده است )پا کشــــور نیز خســــارات جبران ناپذیری وارد 

فرجی راد، 1389: 86(.

تــــا پیش از این، حدود دو ســــوِم نزوالت جّوی در ایــــران، به دلیل قرار 

کنون، با  گرفتن در منطقۀ خشــــک و نیمه خشــــک، تبخیر می شــــد. ا

کرۀ زمین، احتمال می رود این روند ســــرعت بیشــــتری  افزایش دمای 

کّل آب دریافتی در  به خــــود بگیرد. طبق یافته هــــای موجود، حجــــم 

میانگیــــن 46ســــاله حــــدود 400 میلیارد متــــر مکعب اســــت )پوراصغر 

ســــنگاچین، 1394(. از این میــــزان، 310 میلیارد متر مکعب به مناطق 

کوهستانی تعلق دارد: 200 میلیارد متر مکعب تبخیر و تعریق می شود، 

51 میلیــــارد متر مکعب به صــــورت روان آب درمی آید، و 59 میلیارد متر 

مکعب به ســــفره های زیرزمینی نفوذ می کند. از 90 میلیارد متر مکعب 

در دشــــت ها نیز، 84 میلیارد متر مکعب تبخیر و تعریق می شود، چهار 

میلیــــارد متر مکعب به صورت روان آب درمی آید، و تنها دو میلیارد متر 

مکعب به زمین نفوذ می کند )آزادبخت و نوروزی، 1387: 8(.

بدیــــن ترتیب، حــــدود 60 درصِد بــــارش با تبخیر مســــتقیم و 11 درصد 

کشــــت ِدیم تبخیر و تعرق می شــــود، و در  از طریــــق جنگل ها و مراتع و 
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مجمــــوع، بیــــش از 70 درصد از آب های دریافتی قبل از وارد شــــدن به 

چرخۀ مصرف از دســــترس خارج می شــــود. پس تنهــــا روی 30 درصِد 

کّل نزوالت جّوی  کرد. عــــدد  نزوالت جّوی در ایران می توان حســــاب 

کنون، با توجه به تغییر و  ایران در گذشــــته تقریبًا ثابتی بوده است؛ اما ا

کاسته شود. تحوالت جّوی، امکان دارد از این عدد نیز 

کاهش تدریجی عرضۀ آب، مصرف آب در بخش های مختلف   در برابر 

رو بــــه افزایش اســــت. طبق آمار موجود، متوســــط آب شــــیرین قابل 

دســــترس برای هر ایرانی در ســــال 1330 برابر با هفت هزار متر مکعب، 

در سال 1340 برابر با 6500 متر مکعب، در سال 1357 حدود 3400 متر 

مکعب، در ســــال 1367 حدود 2500 متر مکعب، در سال 1376 حدود 

2100 متر مکعب، در ســــال 1380 حــــدود 1800 متر مکعب، و در نهایت 

در سال 1395 حدود 1450 متر مکعب بوده است. پیش بینی می شود 

کمتر  این عدد در سال 1400 به 1200-1300 متر مکعب و در سال 1410 به 

از 1000 متــــر مکعب تنزل یابد )شــــوریان، 1395: 2؛ آزادبخت و نوروزی، 

گزارش سازمان برنامه،  1387: 138؛ اســــامی و رحیمی، 1397: 416؛ 

 .)29 :1397

تــــا ســــال 2025 م.، ایران بایــــد بتوانــــد 112 درصد به منابــــع آب قابل 

اســــتحصال خود بیفزایــــد. این مقدار، بــــا توجه به منابــــع و امکانات 

موجود، ناممکن به نظر می رســــد )گزارش سازمان برنامه، 1397: 39-

41؛ ببران، 1387(.

حجم منابع آب شــــیرین ایران از هزاران ســــال پیش، از زمان استقرار 

کنون کاهش نیافته است؛  نخستین گروه های انسانی در فات ایران، تا

اما افزایش جمعیت و افزایش سرانۀ آب مصرفی )ناشی از ارتقای سطح 

زندگــــی و تنوع نیازهــــای آبی( و آلودگی منابــــع آب محدودیت هایی را 
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در مصرف آب شــــیرین به وجود آورده و ایران را به ســــقف اســــتفاده از 

آب شیرین قابل دســــترس نزدیک ساخته است )آزادبخت و نوروزی، 

 .)137 :1387

بر اســــاس اطاعات طرح جامع آب، میزان مصرف آب در ســــال 1378 

حدود 88 میلیارد متر مکعب بوده است. بر اساس مطالعات به روزِرسانی 

کشــــور )منتهی به اطاعات ســــال پایۀ 1386-1385(،  طرح جامع آب 

این عدد به حدود 100 میلیارد متر مکعب افزایش یافته است. پتانسیل 

آبی کشور تا سال 1380 به 130 میلیارد متر مکعب، تا سال 1385 به 125 

میلیارد متر مکعب، و تا ســــال 1395 بــــه 116 میلیارد متر مکعب تقلیل 

یافته است. 

جمعیــــت ایران در افق 1420 حدود 106 میلیون نفر بر آورد می شــــود، و 

میزان مصرف آب در آن سال بالغ بر 107 میلیارد متر مکعب خواهد بود. 

با فرض ثابت ماندن آب تجدیدپذیر درازمدت )116 میلیارد متر مکعب(، 

600 حوضــۀ آبخــوان مــرزی در جهان وجود دارد، که منبــع اولیۀ آب بیش از دو 

میلیارد نفر به شمار می رود. 
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کشــــور مورد اســــتفاده قرار  حــــدود 92 درصــــد از منابع آب تجدیدپذیر 

کشاورزی به 116 میلیارد متر مکعب  گر میزان مصرف  گرفت، و ا خواهد 

افزایش یابد، میزان منابع آب تجدیدپذیر به 100 درصد خواهد رســــید. 

این امر بر مشکات آب زیرزمینی خواهد افزود و شرایط ناپایداری را در 

کشور رقم خواهد زد.

از مجموع حدود 500 میلیارد متر مکعب، حدود 120 میلیارد متر مکعب 

از ذخایر اســــتراتژیک منابــــع آب زیرزمینی در ایران مورد اســــتفاده قرار 

کاهش نزوالت جّوی باعث شده است  گرفته اســــت. برداشت بی رویه و 

که تعداد دشت های ممنوعۀ کشور از 15 در سال 1347 به 355 در سال 

کشور از حدود  1395 افزایش یابد. تعداد چاه های عمیق و نیمه عمیق 

47 هزار حلقه در ســــال آبی 1351-1352به حــــدود 794 هزار حلقه در 

سال آبی 1394-1395 افزایش یافته، و میزان برداشت از ُنه میلیارد متر 

مکعب به بیش از 55 میلیارد متر مکعب رسیده اســــت. به این ترتیب، 

طــــّی این دوره، تعداد چاه  ها 16.8 برابر و میزان برداشــــت بیش از پنج 

برابر شده است! )مرکز پژوهش ها...،1397: 29، 56(

که جهان تنها از 45 درصِد منابع آب خود اســــتفاده می کند،  درحالــــی 

کرده است.  ایران حدود 66 درصد از ذخایر آب شــــیرین خود را مصرف 

توزیــــع آب بین بخش های مختلِف مصرف نامتــــوازن و غیِر اقتصادی 

است. بخش کشاورزی، با وجود بازدهِی کم، بخش عمدۀ آب دریافتی 

را مصــــرف می کند. به طور متوســــط، ســــاالنه حــــدود 95 میلیارد متر 

کشــــور مصرف می شود که حدود 85 میلیارد متر مکعِب  مکعب آب در 

که ســــهم مصارف  کشــــاورزی اختصــــاص دارد، در حالی  آن به بخش 

کشــــورهای در حــــال توســــعه 70 درصد و در  کشــــاورزی در  آب بخش 

کشورهای توسعه یافته 40 درصد است. در مقابل، سهم بخش صنعت 
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کشورهای توسعه یافته 45  کشورهای در حال توسعه 20 درصد و در  در 

درصد است )شوریان، 1395: 3-2(. 

کشاورزی تجهیزشده برای  از ســــوی دیگر، میزان وابستگی زمین های 

آبیاری بــــه منابع آب زیرزمینی به طور متوســــط در دنیا 37.8 درصد، 

امــــا در خاورمیانــــه 46.2 و در ایران 62.1 درصد اســــت )محمدجانی، 

یزدانیان، 1393: 121(.

یت یکپارچۀ منابع آب  دیپلماسی آْب ابزاری راهبردی برای تحقق مدیر

است.

گزارش بانک جهانی، در سال 2012 م.، متوسط بهره وری آب در  طبق 

جهان 14، در فرانسه 71.1،  در ترکیه 15.7، و در ایران 2.8 دالر بوده است 

)گزارش سازمان برنامه، 1397: 38(. بهره وری آب در ایران حدود 950-

گرم به ازای هر متر مکعب اما در کشــــورهای توســــعه یافته 3-2.5   980

کیلوگرم به ازای هر متر مکعب است )شوریان، 1395: 2(.

که در جهات  کاهش عرضه و افزایش مصــــرف آب،  در مجموع، رونــــد 

مخالف حرکت می کنند، ایران را طبق بسیاری از شاخص های متعارف 

بین المللــــی در معرض بحران آب قرار داده اســــت، و متأســــفانه امکان 

گروه  تشــــدید این بحران در آینده نیــــز وجود دارد. بر اســــاس پژوهِش 

که 100 مشکل و مسئلۀ اساسی جامعۀ ایران را در  تحقیقاتی آینده بان، 

کرده است، مسائل رتبۀ دوم )بحران آب(، هشتم  سال 1396 فهرست 

)پیامدهای بحران آب(، ســــی و سوم )نزاع بر ســــر انتقال آب در داخل 

کشورهای همسایه(، و سی و نهم )آلودگی های آب( به طور  ایران یا به 
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مســــتقیم به موضوع آب مربوط اند )اســــامی و رحیمــــی، 1397: 416؛ 

آینده بان، 2017(.

یزی ها و سیاست های آبی ایران یت یکپارچه، حلقۀ گم شدۀ برنامه ر مدیر

 ایــــدۀ مدیریت یکپارچۀ آب از پنج دهۀ پیش در ایران وجود داشــــت. 

از اواخــــر برنامــــۀ عمرانی چهــــارم )ســــال 1350(، با توجه بــــه اهمیت و 

ابعاد ســــرمایه گذاری در طرح های توســــعه و بهره بــــرداری منابع آب و 

ضرورت های ناشی از آن، جامع نگری در برنامه ریزی و مدیریت آب در 

کشور مطرح شد )آزادبخت و نوروزی، 1387: 107(. 

در عین حال، وجود انبوهی از مشکات و چالش ها درحوزۀ آب پنج دهه 

بعد از زمان طرح این ایده دال بر اجرا نشدن مدیریت یکپارچۀ منابع آب 

است. از مهم ترین عوامل عملکرد ناموفق برنامه های توسعۀ پیشین در 

خصوص آب، می توان به این موارد اشاره کرد: غالب بودن تفکر سازه ای، 

ضعف شدید در ارتقای مبانی نرم افزاری مدیریت، نبود برنامۀ بلندمدت 

مــــدّون و ارتباط آن با برنامه های توســــعۀ پنج ســــاله، ناهماهنگی بین 

دستگاه  های متولی، نبود ســــاز و کار نظارت بر اجرای احکام برنامه  ها، 

نامناسب بودن سطوح مدیریت آب در کشور، نبود سند جامع آِب مورد 

قبول همۀ بخش ها، انعطاف ناپذیری و عدم انطباق برنامه  ها با شرایط 

کافی بودن اعتبارات.  خشکسالی و تغییر اقلیم، و نا

با تداوم سیاست  های بخش آب به صورت فعلی، چالش های بیشتر و 

ابعاد تازه ای از بحران آب در آینده آشکار خواهد شد-از جمله، کاهش 

بیشتر منابع آب موجود، تهدید امنیت آبی و غذایی کشور، از بین رفتن 

گرفتن امنیت ملی )اسامی و  زیســــت بوم  های آبی، و تحت الشعاع قرار 

رحیمی، 1397: 430(.
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در مدیریت یکپارچۀ منابع آب، فرض بر وحدت ساختاری اضاع منابع 

آب در بخش های عرضه و تقاضا و همچنین مؤلفه های شکل دهندۀ 

آن است؛ حال آنکه در ایران، بین وزارت نیرو )نهاد مسئول عرضۀ آب( و 

وزارت جهاد کشاورزی )مهم ترین مصرف کنندۀ آب( تفکیک ساختاری 

وجود دارد. ناهماهنگی قوانین و نبود مدیریت یکپارچه در حوزه های 

کشــــاورزی، و  مؤثــــر در بخش آب )به ویــــژه، وزارت نیــــرو، وزارت جهاد 

سازمان حفاظت از محیط زیست( آسیب های بنیادی به منابع آب و 

گستره  کرده است. ســــاالنه، به شکل فزاینده،  کشور وارد  پهناب های 

کشــــور پهناورتر و ُپرشــــمارتر می شود   کانون های تولید ریزگرد  و شــــمار 

)کاویانی راد، 1397: 9(.

منافــــع و اهداف متضــــاّد نهاد های مختلف در زمینــــۀ مدیریت منابع 

آب و هماهنگ نکردن آن ها به وسیلۀ نهادها و برنامه  های باالدستی 

باعث شده است که نتوان مدیریت جامع و همه جانبۀ آب را اعمال کرد 

)اسامی و رحیمی، 1397: 428(.

کیــــد زیــــادی بر  کشــــور تأ از میــــان ابزارهــــای مدیریتــــی، مدیــــران آب 

کمیت تفکر سازه ای بر  ساخت وساز داشته اند، و این عمدتًا ناشی از حا

مدیریت منابع آب است )کانتری و همکاران، 1396: 48(.

وزارت نیــــرو بیشــــتر بودجه و انــــرژی خــــود را صرف ســــازه های آبی-

به خصوص، سدســــازی و انتقال آب-می کند. این امر، بدون توجه به 

محدودیــــت منابع آب و افزایش مصرف آب با این ســــازه ها، به بحران 

کشــــور دامن می زند. نبــــوِد مدیریت  های محّلی آب، نارســــایی در  آب 

کشــــور،  ســــاختار منطقه ای مدیریت  ها، یکپارچه نبودن مدیریت آب 

دخالت غیِر مســــئوالنۀ ســــازمان  ها و نهاد های دیگر در ایــــن امر، نبوِد 

قوانین جامع و همه سونگر، دخالت سیاسی بیش از حد در مقولۀ آب، 
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و راه های غیِر فنی برای حّل مشــــکات تنگنا ها و دشــــواری هایی را در 

گیر آب به وجود آورده و سامان دهی و برنامه ریزی  کارآمد و فرا مدیریت 

کشــــور تحــــت تأثیر قرار داده اســــت  میان مــــدت و درازمــــدت آب را در 

)آزادبخت و نوروزی، 1387: 160(.

الیــــۀ دیگــــری از مدیریــــت یکپارچۀ آب در ایــــران، با توجه به شــــرایط 

جغرافیایی خشک آن، مدیریت خشکسالی است. در ایران، مدیریت 

بحران به جای مدیریت ریسک به عنوان راهبرد مقابله با خشکسالی 

اجرا می شود؛ یعنی اقدامات اصاحی تازه پس از وقوع خشکسالی آغاز 

می شود. هزینه های این روش به مراتب بیش از مدیریت ریسک است. 

با توجه به نتایج حاصل از مدیریت ریســــک، ضرورت تدوین و ِاعمال 

چنین مدیریتی برای ایران اجتناب ناپذیر اســــت )آزادبخت و نوروزی، 

.)158-156 :1387

در مدیریت بحران خشکســــالی، بر برنامه ریزی و ایجــــاد آمادگی برای 

کید می شــــود. با ِاعمال این نوع مدیریت  کاهش بحران خشکسالی تأ

قبل از وقوع خشکســــالی و ایجــــاد آمادگی الزم، می تــــوان به مقابله با 

کرد )خســــروی پور و همکاران، 1397: 80؛ مهری و  خشک سالی اقدام 

همکاران، 1396: 52(.

اهمیت دیپلماسی آبی در سیاست خارجی ایران

اهمیت دیپلماسی آبی در سیاست خارجی ایران در قبال همسایگان 

بــــا توجه به مرزهای طوالنی ایران با همســــایگانش و مشــــترک بودن 

در حوضه های آبریز فرامرزی آشــــکار می شــــود: فرات-دجله با عراق و 

ُکر-ارس با ترکیه و ارمنســــتان و جمهــــوری آذربایجان، َاترک با  ترکیه، 

ترکمنســــتان، قره قوم با ترکمنســــتان و افغانســــتان، پترگان-خواف با 
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کســــتان، و هامون- افغانســــتان، هامون-هیرمند با افغانســــتان و پا

کستان )دهشیری و حکمت آرا، 1397:  مشکیل و رابچ-باهوکات با پا

کشور آب و رودخانۀ  کشور همسایه است و با 12  599-600(. ایران با 15 

مشترک دارد )هفت رودخانۀ ورودی و 41 رودخانۀ خروجی(. هر سال، 

کشور خارج می شود،  حدود 10 میلیارد و 200 میلیون متر مکعب آب از 

که هفت میلیارد متر مکعِب آن به عراق می رود. 

واقعیت مسّلم دیگر این است که ایران به آب های خروجی نیاز شدیدی 

کرده اســــت. سهم هر ایرانی از آب در ســــال 1355 حدود 4500 متر  پیدا 

مکعب بود، در ســــال 1392 این ســــهم به 1600 متر مکعب رســــید، و در 

سال 1404 به 1100 متر مکعب می رســــد )صفوی، 1396/12/8(. ایران، 

گرم و خشک، با بحران آب روبه روست  به دلیل واقع شــــدن در منطقۀ 

کشــــورهای همسایه بر سر مدیریت منابع آب مشترک خود  و همواره با 

اختاف داشته است. این اختافات گاه به درگیری لفظی و حتی نظامی 

ایران، با دو رشته کوه البرز و زاگرس، کشوری کوهستانی و خشک تا نیمه خشک 

محسوب می شود.
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نیز انجامیده اســــت. عــــراق )و پیش از آن، عثمانــــی(، به دلیل مرزهای 

طوالنی با ایران، بیشــــترین اختافات را بر سر مرزها و منابع مشترک با 

ایران داشته اند. افغانستان نیز، به دلیل ِکشت گستردۀ خشخاش و نیاز 

کشاورزی )و در نتیجه، تخصیص ندادن حّقابۀ ایران از  روزافزون به آب 

کشاورزی  که سبب خشــــکیدن دریاچۀ هامون و از بین رفتن  هیرمند، 

سیستان شده است(، دومین کشوری است که بر سر منابع آب مشترک 

با ایران اختاف شدید دارد )دهشیری و حکمت آرا، 1397: 598(.

نتیجه گیری

کمبود منابع در جهان از دهۀ 60 م. به صدا درآمده است. به طور  زنگ 

مشخص، در مورد آب های شیرین، مباحث اولیه از دهۀ 70 م. مطرح 

شده است. در اوایل دهۀ 90 م.، در نشست سران زمین در ریودوژانیرو 

)برزیــــل(، به کار گیری مدیریت یکپارچۀ منابــــع آب و حوضه در جهت 

تحقق توســــعۀ پایدار به صــــورت یک الزام جهانی درآمــــده، و فصل 18 

کار 21 ســــازمان ملل به این امر اختصاص یافته است. از اوایل  دســــتور 

دهۀ نخســــت قرن حاضر، دیپلماســــی آب نیز به این مجموعه اضافه 

شــــده و از آن به عنوان ابزاری راهبردی برای تحقق مدیریت یکپارچۀ 

منابع آب و حوضه تعبیر می شود.

کم آبی  که مقابله با  کی از آن است  در عین حال، یافته های موجود حا

گر مدیریت  در ایــــران همپای تاش هــــای جهانی پیش نرفته اســــت. ا

کار  یکپارچۀ منابع آب و حوضه همپای تاش های جهانی در ایران به 

گرفتار بحران آب نبود، و به احتمال  کشــــور تا این حد  گرفته می شــــد، 

زیاد، جلوی خشک شدن دریاچه های بزرگ )همچون ارومیه( و تخلیۀ 

ذخایر زیرزمینی تا این حد گرفته می شد.
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در حال حاضر، هیچ راه مطمئنی جز اینکه اولویت اول کشور باید توسعۀ 

پایدار و متوازن باشد )نه دست یابی به رشد به هر قیمت( وجود ندارد. 

الزمۀ این امر اجــــرای مدیریت یکپارچۀ منابع آب و حوضه در داخل و 

که  در حوضه های آبی مشــــترک و اتخاذ نوعی از دیپلماســــی آب است 

همکاری را به جای رقابت در این حوضه ها ترویج دهد.

 برخی از پیشنهادهای عملی و اجرایی برای بهینه سازی مصرف آب

کشور  کردِن استفاده از آب. از حدود 800 هزار حلقه چاه آِب  )1( چندمنظوره 

کشاورزی بهره برداری می شود. می توان از همین  عمدتًا برای مصارف 

آب ابتدا برای پرورش ماهی استفاده کرد، و سپس آب را )که حاوی کود 

ماهی هم هســــت( به مزرعه داد؛ در این صورت، ضمن افزایش درآمد 

گوشت قرمز نیز-که بیشترین مصرف آب را  کشــــاورزان، نیاز به مصرف 

گوشــــت قرمز 16 متر مکعب آب  کیلو  دارد-کاهــــش می یابد. )تولید هر 

الزم دارد.(

که در  )2( ترویج کشاورزی آپارتمانی. با توجه به اینکه بخشی از منابع آب 

داخل منازل اســــتفاده می شود قابلیت استفاده در بخش کشاورزی را 

نیز دارد، می توان با تروریج زراعــــت آپارتمانی، هم از هدرَروی آب های 

کرد و هم بخشــــی از نیاز خانواده ها را در داخل خانه  خانگی جلوگیری 

تأمین کرد.

کاشــــت درخت  راعت. بــــه عنوان نمونه، می توان به  )3( تغییــــر الگوی ز

کمی مصرف می کند  کرد. این درخت، با اینکه آب بسیار  پالئونیا اشاره 

و با ریشــــه های عمودی هشت متری ســــریعًا خود را به آب می رساند، 

گل هایش برای  که از برگش برای علوفه، از  بسیار ُپربازده است-چنان 
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پرورش زنبور، و از چوبش برای صنایع بهداشــــتی و ساختمانی و حتی 

کامًا سازگار  گیاه با شرایط ایران  هواپیماسازی استفاده می شود. این 

است.

)4( تولید علوفۀ هیدروپونیک. با اینکه تولید این نوع علوفه به نام استرالیا 

ثبت شده، شیوۀ تولید آن از ســــبزۀ ایرانی الگوبرداری شده است. این 

ِکشت آن بدین گونه است  نوع علوفه طّی هفت روز به دســــت می آید. 

گانه و چه ترکیبی( در ســــبدهای  گندم را )چــــه جدا کــــه جو یــــا ذرت یا 

گلخانه یا دستگاه قرار می دهند.  مخصوص در دما و رطوبت خاص در 

ظرف هفت روز، از هر کیلو دانه )گندم، جو، یا ذرت( هفت کیلو علوفه به 

که برای انواع دام و طیور قابل استفاده است. بررسی ها  دســــت می آید 

کیلو و  که با مصرف این علوفه، میزان شیر دام ها )گاو( دو  نشــــان داده 

کیفیت آن حدود 30 درصد افزایش می یابد.

کاهش وابستگی به نیروگاه های آبی. بین  )5( احداث مزارع خورشــــیدی برای 

آب و انــــرژی پیوند عمیقــــی وجــــود دارد: هرچه بهره بــــرداری از انرژی 

کم می شود.  خورشیدی بیشتر شــــود، فشــــار بر منابع آب تا حدودی 

گرچه برای آب تهدید اســــت چون موجب تبخیر بیشتر  افزایش دما، ا

ع خورشیدی و ترویج استفاده از انرژی  می شود، می تواند به کمک مزار

خورشیدی به فرصت تبدیل شود.

کردن آن  ین  )6( جلوگیری از احداث دیوارهای بتونی در مزارع و باغات و جایگز

با دیوارهای سبز. طّی سال های اخیر، احداث دیوارهای سیمانی و بتونی 

ع و باغات بســــیار افزایش یافته اســــت. این موضوع، ضمن باال  در مزار

گرمادهی  بردن مصارف ســــاختمانی، موجب تخریب باغات و افزایش 

که دیوارهای سبز جایگزین دیوارهای  به آن ها شده است. نیاز هست 

بتونی و سیمانی شود.
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ک یک شتر تقریبًا به اندازۀ  )7( تغییر الگوی پرورش دام. برای مثال، خورا

گوســــفند و بز اما بازدهِی آن چند برابر اســــت؛ ضمن اینکه شتر در برابر 

غ نسبت به  کم آبی بسیار مقاوم است. به همین ترتیب، پرورش شترمر

کی  غ )از نظر میزان آب و خورا بوقلمون و پرورش بوقلمون نسبت به مر

کشور در این  که مصرف می کنند( مقرون به صرفه اســــت. منطقۀ شرق 

زمینه پیشرو است، و تجربیات آن می تواند در دیگر مناطق کشور مورد 

استفاده قرار گیرد.

کنون حدود  )8( استفاده از تجارب سایر کشورها. بحران آب جهانی است. ا

کم آبی مواجه هســــتند، و هریک  نیمی از جمعیت جهان با درجاتی از 

کشــــورها از تجارب مخصوص خود در این زمینه استفاده می کنند.  از 

برخی از این تجارب می تواند در کشــــور ما هم قابل اســــتفاده باشــــد یا 

کند. حداقل مردم را نسبت به دامنۀ بحران آب آشنا 

منابع و مآخذ

× آزادبخت، بهــــرام؛ نــــوروزی، غامرضــــا )1387(. جغرافیای آب های 
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× بنی حبیــــب، محمدابراهیــــم؛ دولت آبادی، نرگس خاتــــون )1396(. 

»ظرفیت ســــازی سیاسی برای دیپلماســــی آب و محیط زیست جهت 

حّل معضل ریزگردها.« فصلنامۀ علوم اجتماعی، 77/26: 285-245.

 .)1389( عبدالرضــــا  فرجــــی راد،  حمیدرضــــا؛  متکــــی،  ک نــــژاد  × پا

»هیدروپلتیک رودخانۀ مرزی ارس و تأثیر آن بر امنیت استان اردبیل.« 
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توســــعۀ  برنامه هــــای  زیســــت محیطی  گفتمــــان  »تحلیــــل   .)1393(
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× عراقچی ، سید عباس )1393(. »دیپلماسی آب  از منازعه تا همکاری،« 
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73
حۀ

صف
 /

73
رۀ

ما
ش

ی/
الم

س
گا

هن
فر

× قاسمیه، هدی و دیگران )اردی بهشت 1395(. »ابعاد و چالش های 

.www.sid.ir/fa ».مدیریت یکپارچۀ منابع آب

× کاویانــــی راد، مــــراد )1397(. امنیت زیســــت محیطی ایــــران. تهران: 

پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.

× مرکز پژوهش های توســــعه و آینده نگری ســــازمان برنامه و بودجۀ 

کشــــور )مهرمــــاه 1397(. »بررســــی تأثیــــرات برنامه هــــای تنظیم آب 

water-  کشورهای همسایه در حوضه های مشترک مرزی بر ایران.«

.house.ir

× محمدجانی، اسماعیل؛ یزدانیان، نازنین )1393(. »تحلیل وضعیت 

کشــــور و الزامات مدیریــــت آن.« فصلنامۀ روند، 65/21- بحران آب در 

.144-117 :66

× محمودی، سید علی؛ حکمت آرا، حامد ) 1398(. »دیپلماسی آب و 

اختافات آبی در منطقۀ آسیای مرکزی.« مطالعات اوراسیای مرکزی، 

.218-199 :1/12

× Hameeteman, Elizabeth (2013). “Future Water.” Security: 

Facts, Figures, and Predictions. The Global Institute.

× Hefny, M. A. (2011). “Water Diplomacy: A Tool for En-

hancing Water Peace and Sustainability in the Arab Region.” 

www.unesco.org.

× Malyar, I. (2016). “Transboundary Water Institutions in De-

veloping Countries: A Case Study in Afghanistan.” Master of 

Science in Water Resources Policy and Management. Oregon 

State University.



74
حۀ

صف
 /

73
رۀ

ما
ش

ی/
الم

س
گا

هن
فر

× Mekonnen, M. M.; Hoekstra, A. Y. (2016). “Four billion peo-

ple facing severe water scarcity.” Science Advances, 2/2: 1-6. 

× UNDP/GEF (2013). “Transboundary Diagnostic Analysis for 

the Kura-Aras River Basin, Baku, Tbilisi & Yerevan.” www.

ge.undp.org.



نگاهی به محور مقاومت، از فلسطین تا یمن

گفت وگوی تحلیلی 2

یوران، محمدحسن زورق، احمد کاظم زاده با حضوِر علی اکبر اشعری، حسین رو
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ق: بســــم اهلل الرحمــــن الرحیم. ما باید محور مقاومــــت را به صورت  زور  

کّل منطقه ای  کّلی از آن داشــــته باشیم. در  کّلی ببینیم و یک بررســــی 

که تحت تأثیر محور مقاومت است، در لبنان، فلسطین، عراق، یمن، و 

بحرین، اآلن چه وضعیتی برقرار است؟

کار  کردن محور مقاومت در یــــک چارچوب واقعًا  رویوران: البته جمــــع   

سختی اســــت چون شرایط خیلی متفاوت اســــت. باید بحث را به دو 

بخش تقسیم کرد: )1( مشترکات، )2( ویژگی های خاص. 

گســــترش معادلــــۀ بازدارندگی با  دربارۀ مشــــترکات، محور مقاومت  در 

کرده است و در راه تکمیل این معادله حرکت  دشــــمنان توفیقاتی پیدا 

می کنــــد. ما جلســــه ای با آقــــای اســــماعیل هنیه در مورد فلســــطین 

کشید،  که 11 روز طول  داشتیم؛ می گفت: »در عملیات ســــیُف القدس 

که جنگ را متوقف  اســــرائیلی ها از روز پنجم از طریق مصر فشار آوردند 

کرد.  که در ســــال 2014 م. درگیــــری 51 روز ادامه پیدا  کنیم،« در حالی 

گرفت  چرا؟ به دلیل اینکه تل آویو این بار از روز نخست مورد حمله قرار 

کرد و اســــرائیلی ها وحشــــت زده شدند. طبق  و به آن موشــــک اصابت 

آماری که خوِد اسرائیل داده است، سه میلیون نفر در اسرائیل زیِر زمین 
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بودند. یکی از دالیل اینکه اسرائیل به سوی جنگ نرم و غیِر مستقیم 

که-به دلیل همین معادلۀ بازدارندگی-امکان  رفته است این اســــت 

پیروزی و حتی امکان درگیری را در جنگ مستقیم از دست داده است. 

در لبنان، در پاســــخ به حملۀ نیروی هوایی اســــرائیل )که نصف لبنان 

گفت  کــــرد(، حزب اهلل فــــوراً پاســــخ داد و 20 موشــــک زد و  را بمبــــاران 

موشــــک های محدودی را فقط به مناطق باز زده اســــت، فقط و فقط 

برای اینکه به اسرائیلی ها بگوید که اجازه ندارند معادله را تغییر دهند. 

در روابط بین الملل، معمواًل پاسخ باید متناسب باشد. اینکه دشمن 

تصور کند که لبنان یا حزب اهلل گرفتار مسائل داخلی هستند و در لبنان 

هر کاری دلش می خواهد انجام دهد قابِل قبول نیست. اسرائیل ناچار 

که حزب اهلل دست برتر را دارد.  کند، و این نشان می دهد  شد تحمل 

که دو-ســــه روز در رســــانه های رژیم صهیونیستی بحث  جالب اســــت 

کثر  گر به حملۀ حزب اهلل پاسخ می دادند چگونه می شد. ا که ا می شد 

یــو هــدف موشــک های  در عملیــات ســیُف القدس، از روز اول درگیــری، تل آو

مقاومت اسامی فلسطین قرار گرفت.
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کــــه حزب اهلل 150 هزار موشــــک دارد،  تحلیلگران اســــرائیلی  می گفتند 

گر  که طبق اطاعات موســــاد بیش از یک ســــوِم آن نقطه زن است، و ا

حزب اهلل از آن ها استفاده کند، چیزی از اسرائیل باقی نمی ماند. 

نقطۀ ســــوم سوریه است. اسرائیل چپ و راست به آنجا حمله می کرد، 

ســــوریه هم فقط بیانیه مــــی داد و می گفت در زمان و مکان مناســــب 

که اسرائیل انجام می داد تناسب  کارهایی  جواب می دهد. این عمًا با 

نداشــــت، و »زمان و مکان مناسب« سوری ها ســــوژۀ جوک شده بود. 

که فاصلۀ زمانی بیــــن حمله ها به ســــوریه خیلی زیاد  اآلن می بینیــــد 

کم شده است؟ به دلیل  شده اســــت. چرا حمات اسرائیل به ســــوریه 

که ارســــال می شــــود. خیلی ها به شبکۀ  همین ارتباطات و پیام هایی 

کشــــتی در مقابل  گفت زدِن یک  که چرا  کردند  العالم به شــــدت انتقاد 

زدن فان جا در سوریه توسط اسرائیل بوده است. این بر خاف موضع 

که نگاه ما به محور  رسمی ما بود، ولی در عین حال، این پیام را داشت 

مقاومت مانند ظروف مرتبط است. 

که تا چه حد به صحنه  در یمن، اتفاقًا به نظرم انصاراهلل نشان داده اند 

گره خورد، اما در جنگ برای ما هم  کار  مسلط هستند. البته در مأرب 

گره می خــــورد. در مأرب، به دلیل بمبــــاران، به دلیل  کار  در جاهایــــی 

اســــتفادۀ دشــــمن از امکانات، هزینه ها باال رفت. دشمن ابتکار عمل 

نداشت ولی هزینه ها را باال برد و جبهۀ جدیدی در بیضاء باز و بیش از 

کرد. آن ها همۀ نیرویشان را به مأرب آورده بودند، و  یک اســــتان را آزاد 

کردند. این نشان می دهد  این ها با تغییر جبهه خیلی آن ها را غافلگیر 

که از لحاظ نظامی محور مقاومت در وضعیت خوبی قرار دارد. 

کم شده اســــت؛ نــــه اینکه ارادۀ  در عــــراق، عملیــــات علیه آمریکایی ها 

مقاومت وجود ندارد، دیگر آمریکایی ها جرئت ندارند جابه جا شــــوند. 
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قبًا امکانات تدارکاتی را را با ماشین های نظامی می بردند و در معرض 

کامًا متوقف کرده و به پیمانکار  کار را  حمله قرار می گرفتند اما اآلن این 

عراقی سپرده اند. قبًا خیلی دربارۀ غذا حساس بودند و می ترسیدند؛ 

که غذا را توســــط نیــــروی بومی آزمایش  کرده اند  اآلن امکاناتــــی فراهم 

می کنند تا در معرض حمله قرار نگیرند. این نشان می دهد که مقاومت 

در عراق در وضعیت باالیی قرار دارد که آمریکایی ها را تا این حد محدود 

کرده است. 

که بحران شــــروع شــــد )بخشی از  در ســــوریه، دوباره از همان نقطه ای 

که به مرز با  کردند. این منطقه،  شهر درعا(، یک بار دیگر بحران سازی 

اردن چسبیده است، به دست تروریست ها افتاد. معلوم است که همۀ 

نیروهــــا و امکانات از اردن آمده اســــت. اردن دوگانــــه عمل می کند: مرز 

نصیبین را باز کرده و صادرات سوریه به شدت گسترش پیدا کرده است، 

ولی اختیارش در برخی موارد در دست آمریکایی هاست. اما این هم تا 

حدی مهار شد. دولت سوریه فورًا دو-سه تیپ به آنجا فرستاد و آن ها 

که محور مقاومت در گسترش معادلۀ  کرد. این نشــــان می دهد  را مهار 

کّلی، قدرتش را  بازدارندگی موفقیت هایی به دســــت آورده  و در معادلۀ 

افزایش داده است. 

نقطــــۀ تضاّد این معادله قطعًا اســــرائیل اســــت-چه در لبنان، چه در 

کــــه در دورترین  غــــزه، چه در ســــوریه، چه در عــــراق، و چه حتی یمن 

جغرافیا نســــبت به فلسطین است. نوع شعارها، نوع تحلیل ها، و نوع 

اظهاِر نظرها قدرت محور مقاومت را نشان می دهد. 

کّلــــی محور مقاومت افزایش مشــــروعیت  نکتــــۀ دوم در مورد مســــائل 

اجتماعی یا تاش در این جهت اســــت. بحــــث انتخابات عراق مطرح 

اســــت. بزرگ ترین ِاشکال در عراق به بحث شــــهروندی مربوط است. 
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فرآیند شهروندی نه از سال 1920 م. )زمان فروپاشی امپراتوری عثمانی( 

کشور شروع نشده است! یک قانون  و نه سال 2003 م. اساســــًا در این 

کرده اند تا مردم در مقابل یکدیگر  اساسی ُپراشکال برای آن ها تصویب 

گارد بگیرند.  از نظر قومی یا مذهبی 

اولیــــن ائتاف شیعه-ُســــنی را آقای فالح الفیاض انجــــام داد. معمواًل 

فرآیند شهروندی از احزاب شروع می شود. یکی از مهم ترین کارکردهای 

احزاب ایجاد فرهنگ سیاسی است، که به تقویت نظام منجر می شود. 

کارهایی  کــــرد و دولت قانوِن آقای مالکی  حکومت ائتاف هایی ایجاد 

ُکردها با همدیگر. این ائتاف ها  انجام داد: بین ُســــنی ها با همدیگر و 

همه درون مذهبی یا درون قومی بودند؛ اما اولین ائتاف فرامذهبی را 

کامًا  آقای فالح الفیاض، رئیس شورای حشُدالشعبی، انجام داد. این 

معنادار است. 

در ســــوریه، انتخابات برگزار شــــد و آقای اســــد رأی آورد. جشن هایی 

که در پِی آن در شــــهرهای مختلف برپا شــــد و ارزیابی های سیاسی از 

یه دوگانه عمل می کند. اردن در برابر سور
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این مسئله مشــــروعیت سیاسی نظام سوریه را-که به نظرم، اهمیت 

زیادی دارد-باال برد. 

در لبنان، مسئلۀ حزب اهلل خیلی جالب است. فشار به شدت باالست 

کشور واقعًا در آســــتانۀ فروپاشی است: سوخت نیست، برق نیست،  و 

آب نیســــت، دارو هم نیســــت. این ها چهار عنصر اصلی حیات است. 

که قواعدی  اینکه این جامعه استمرار دارد عجیب است. جالب است 

که مثًا جز این شرکت و آن شرکت هیچ کس نمی تواند دارو  گذاشته اند 

بیاورد-به علت ارتباط با دولت ســــرمایه داری آمریــــکا، از توزیع یا وارد 

گفت: »ما  کردن دارو توســــط دولت امتناع می ورزند. حزب اهلل صریحًا 

کسی  از ایران دارو می آوریم و با قیمت پایین می فروشــــیم؛ ببینیم چه 

کشــــتی ما را  کســــی جلوی  کشــــتی ما را می گیرد!« )اینکه »چه  جلوی 

کنایه ای به اسرائیل یا به ساختار داخلی باشد  می گیرد« ممکن اســــت 

کردن و قتل عام مردم هستند.(  که به دنبال خفه 

هیئتــــی از حــــزب اهلل آمده اســــت و دو چیز می خواهد: دارو و ســــوخت 

گازوئیل(. زمستان هم در پیش است. به ما می گویند: »شما  )بنزین و 

کاالیتان را در بازار ما به لیِر لبنان بفروشید. مجانی از شما نمی خواهیم. 

خودتان انجام دهید. ما تجارت بلد نیستیم و نمی دانیم چگونه باید 

کشــــتی ایرانی، هیچ  کاال را به لبنان ببریم. ما زیر تحریم هســــتیم. جز 

کار را برای  کشتی دیگری نمی تواند در لبنان پهلو بگیرد. خودتان این 

کســــب پایگاه اجتماعی و ایجاد  ما انجام دهید.« تاش حزب اهلل برای 

اعتماد در مردم لبنان، به رغِم شرایط سخت، خیلی مهم است. 

در غزه، اجازه ندادند یک آجر از بیرون بیاید. در جنگ، به هر حال نیاز 

به بازسازی وجود دارد. شوخی نیست. جنگ غزه جنگ سنگینی بود. 

که چگونه با بمباران ساختمان ها را پی درپی پایین می آوردند.  دیدید 
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که وجود دارد،  جامعه همچنان مقاوم اســــت. با امکانات محــــدودی 

توانسته اند شوک آوارگی یک جمعیت باال را تحمل و مدیریت کنند. 

گره می خورد، امکانات  که جنگ  ما خودمان در جنــــگ بودیم. زمانی 

بیشــــتر، آدم های بیشتر، شهدای بیشتر، و مســــئولیت های بیشتر به 

گردن ما می افتاد. با این مشــــکات، ادامۀ عملیات و در دست داشتن 

ابتکار عمل و جابه جایی جبهه ها و نیروها و امکانات کار آسانی نیست. 

همۀ این ها را دارند انجام می دهند. 

آخرین تحول مهّم یمن در عید غدیر امســــال روی داد: نیمی از مردم 

صنعــــا به خیابان آمدند، و این نشــــانۀ مشــــروعیت محور مقاومت در 

آنجاست.

شــــاید مهم ترین بحْث نــــوع رابطۀ ایــــران و آمریکا و توافق هســــته ای 

که به توافق برگردد؛ خوِد آقای بایدن  اســــت. ما از آمریکا تقاضا نکردیم 

که آمریکا  در انتخابات به مردمش قول داد. جمع بندی شــــان این بود 

گزیر اســــت با بازگشت به توافق دســــت خود را برای مقابله با مسائل  نا

ین مشکل عراق بحث شهروندی است. بزرگ تر
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دیگر باز بگذارد. تحت سقف توافق 2015 م.، سعی می کردند چیزهایی 

کنند. سقف خوِد گفت وگو حفظ شد.  اضافه و کم 

اآلن تمام تاش اســــرائیل متوجه توافق هســــته ای است. زدِن کشتی 

کار نیروهای مخالف اســــرائیل  کشــــته شــــدن دو نفر را  ســــنگاپوری و 

کشتی در فجیره )امارات متحدۀ عربی( از  گفتند چهار  دانستند. بعد، 

کشتی ها پیاده  کنترل خارج شده است و نیروهای شــــبِه نظامی روی 

شــــده و می خواســــته اند آن ها را به جایی ببرند، اما روز بعد معلوم شد 

کرده  کشــــتی ها آنجا لنگر انداخته و بعد به سوی مقصدشــــان حرکت 

که اتفاق نیفتاده اســــت تنها برای این  بودند. نمایش خبری از چیزی 

کم شده است.  که نشان دهند ناامنی بر دریای عمان حا بود 

اینکه اســــرائیل مجموعه ای از سناریوهای از قبل طراحی شده را برای 

کرد به  دعوت شــــورای امنیت به ائتاف بین المللی علیــــه ایران دنبال 

گفت وگوهــــای وین را تحت  که اســــرائیل می خواســــت  این برمی گردد 

که  تأثیر قرار دهد و نگذارد آمریکا به توافق برگردد. این نشــــان می دهد 

موازنۀ قدرت بین مقاومت و آمریکا به یک نقطۀ خاص رسیده است، و 

اسرائیل توان اثرگذاری بر آن یا بر هم زدِن آن را ندارد. 

کّلی در مورد محور مقاومت می شــــود تمام  مــــن فکر می کنم در ابعــــاد 

که برای محور مقاومت وجود دارد  کرد. ضرورتی  این مســــائل را مطرح 

کاری نشده است انسجام داخلی و ابعاد غیِر نظامی  و دربارۀ آن خیلی 

کّل مبادالت ما  کردیم،  که ما در سوریه ایفا  است. اآلن، به رغم نقشی 

که مبادالت تجاری  با سوریه 100و ُخرده ای میلیون دالر است؛ در حالی 

سوریه با ترکیه، که خودش این با را سر سوریه آورد، بیش از یک میلیارد 

که وضعیت  دالر اســــت! خیلی عجیب اســــت. این ها نشــــان می دهد 

بهنجار نیست: اینکه سوریه به ترکیه ای وابسته باشد که دشمن سوریه 
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و دنبال تجزیۀ سوریه است. همۀ تکفیری ها از ترکیه آمدند و در سوریه 

کشتار کردند. 

در لبنــــان، به راحتی، با تبانی برخی تجار و غرب، دارو در بازار نیســــت؛ 

مردم مریض می شوند و قرص سرماخوردگی وجود ندارد! تبانی برخی 

که باید به آن  عناصر داخلی با دشــــمن خارجی مســــئلۀ مهمی اســــت 

توجه شود.

خوشــــبختانه، ابعاد اقتصادی ســــفر رئیس مجلس شــــورای اسامی 

به ســــوریه از ابعاد سیاســــی اش بیشتر بود. ایشــــان همین مسئله را با 

مسئوالن سوری مطرح کرد که این وضعیت، که رابطۀ اقتصادی سوریه 

کرده است بیش از ایران است، بهنجار  با ترکیه ای که قصد جان آن ها را 

که این ارتباط از طرف شما  گفتند: »ما از خدایمان است  نیست. آن ها 

جایگزین شود. می توانید بیایید. ما اآلن در حال جنگ هستیم و یک 

سری نیازهای اساسی داریم. فعًا، نزدیک ترین جا ترکیه است، و ما هم 

کاال در بازار باشد.« چشم پوشی می کنیم چون نیاز هست و باید 

خاصه، در سطح کان، شرایط محور مقاومت به نظرم روزبه روز نسبت 

کم و زیاد و شرایط  گذشــــته بهتر می شود-در جای جای منطقه، با  به 

متفاوت. 

که  که در دیدار چندســــاعته با آقای هنیه، ایشان می گفت  کردم  عرض 

در فلسطین نیروها به استیصال رسیده بودند؛ اما مقاومت اسامی، با 

پشتیبانی جمهوری اسامی ایران، موفق شد معادالت را تغییر دهد. ما 

نمی توانیم نقش ایران را نادیده بگیریم. اآلن مقاومت در سیُف القدس 

معــــادالت را به نفع محــــور مقاومت تغییر داده اســــت. این یک تحول 

که  کرانۀ باختری است،  جدی است. هدْف انتقال تجربۀ مقاومت به 

یک هدف بســــیار باالست و انجام دادنش می تواند معادالت را یکسره 
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که مقاومت، حداقل از لحاظ هدف گذاری،  کند. این نشــــان می دهد 

دارد به یک افق بسیار بلند نگاه می کند.

ق: آقــــای رویوران به دو نکتۀ مثبت و یک نکتۀ منفی پرداختند. دو  زور  

نکتۀ مثبت این هاست: )1( حضور موفق و کامًا روشن و صریح مقاومت 

در بازدارندگی، )2( افزایش مشروعیت محور مقاومت. )یکی از محورهای 

گفته شد، و  جنگ روانی سلب مشروعیت است.( یک نکتۀ منفی هم 

آن اینکه بخش خصوصی کانال نفوذ و فشار غرب شده است. 

که بخش خصوصی در جلوگیــــری از ورود دارو  کردند  در لبنان، اشــــاره 

که بخش خصوصی  کردند  مشارکت دارد. در رابطه با سوریه هم اشاره 

کار می کند. در هر صورت، بخش عمومــــی )دولت( و مردم به  با ترکیــــه 

مسیری می روند، و تجار به یک مسیر دیگر.

بین مقاومت اسامی منطقه و دشمنانش نوعی موازنۀ قوا برقرار است.

کشــــور ما هم مهم اســــت. ما تجــــارت آرمان گرا  اتفاقًا، این مســــئله در 

نداریم، در حالی که ژاپن را تجارت آرمان گرا ژاپن کرد و تجار ژاپنی آرمان 

داشتند. 

که آرمان گرا بودند و  گذشــــته، ما یک طبقۀ تاجر ُســــنتی داشــــتیم  در 

که بازار را از محوریت  کرد  گذشته خیلی تاش  مرکزشان بازار بود. رژیم 

که تمام نخبگان مخالف  بیندازد ولی نتوانســــت. یک دلیلش این بود 

رژیم گذشــــته راهی جز حضور در بازار نداشتند؛ چون نمی توانستند به 

دولت و ادارات وارد شوند، مغزهای متفکرشان خیلی وقت ها وارد بازار 

می شــــدند. بازار مرکز قدرت شده بود. در یک زلزله، شاه چند صد هزار 
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کرد! از آن به  کمک  تومــــان، اما یکی از تجار چای پنج میلیون تومــــان 

بعد، شاه متوجه شد که بازار چای چه قدر مهم است و سازمان چای را 

کرد و از دست تجار درآورد،  کرد و تجارت چای داخلی را دولتی  درست 

و فقط تجارت خارجی در دست تجار ماند. 

اآلن، خیلــــی از آن متفکرهــــا و مغزهــــا وارد نظام شــــده اند، و بازار تهی 

که در بازار  شده اســــت. بازار امروز یک پاساژ ُسنتی است. خیلی از تجار 

کّل ایران جنس  که زمانی به  هســــتند خرده فروشی می کنند، در حالی 

می دادند. سطح زندگی بعضی هاشان خیلی پایین آمده است و قدرت 

که دفتر ندارند؛  گذشــــته را ندارند. تجاری به وجود آمده اند  اقتصادی 

که بعد از جنگ  فقط تلفن همراه و کیف به دســــت دارند! در فشــــاری 

که داشتند یک چیز بود،  برای خصوصی سازی آوردند، استدالل هایی 

که پدید آمد یک چیز دیگر است.  کارکردی  ولی 

من احتمال می دهــــم همین وضع در عراق هم جاری باشــــد. بخش 

که حمل ونقــــل ارتش آمریکا در عــــراق را انجام می دهد چه  خصوصی 

که منافع خودش را  که نیست! کسی است  کسی است؟ حشُدالشعبی 

با منافع آمریکا یکی می داند. همین وضع ممکن است در جاهای دیگر 

هم برقرار باشد. 

من فکر می کنم در محور مقاومت، از فلسطین بگیرید تا یمن، باید چند 

مسئله را بررسی کنیم:

)1( محاصرۀ اقتصادی. محور مقاومت تحت فشــــار اقتصادی اســــت. هر 

نقطه به اندازه ا ی تحت فشــــار اســــت-دربارۀ این اندازه، باید جزئی تر 

کنیم. اآلن غزه، لبنان، سوریه، ایران، و یمن در محاصره اند.  صحبت 

که وضعیتش از این نظر چگونه است. کنیم  عراق را هم باید بررسی 

)2( محاصرۀ نظامی. همۀ این منطقه تحت محاصرۀ نظامی است. 
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)3( محاصرۀ دارویی. این محاصره بر خاف اخاق و قوانین بین المللی 

اســــت. همۀ این منطقه تحت محاصرۀ دارویی اســــت. فشــــار دارو در 

ایران هست، در یمن هم هست.

)4( تهاجم فرهنگی. در عیِن اینکه از نظر اقتصادی و تجهیزات نظامی و 

دارو همۀ در ها را روی ما بستند، همۀ درهای ارتباطات را به روی ما باز 

کردند و مرتب  کشورهای منطقه درست  کانال برای ایران و  کردند. 100 

پیام می دهند.

وانی. همۀ این تحریم ها و زیرشــــاخه های آن ها در خدمت  )5( جنگ ر

جنگ روانی هم هســــت. باید بررســــی شــــود که جنگ روانــــی در غزه، 

لبنان، سوریه، عراق، ایران، و یمن چگونه است.

کشــــوِر فلســــطین، لبنان، سوریه،  باید این چند محور را دربارۀ شــــش 

عراق، یمن، و بحرین بررسی کنیم. 

کنیم. از نظر اقتصــــادی، محاصرۀ  گر صــــاح می دانید، از غزه شــــروع  ا

نظامــــی، وضع دارویی، تهاجــــم فرهنگی، جنگ روانی، یا فشــــارهای 

نیروی بازدارندگی و مشروعیت مقاومت اسامی در منطقه افزایش یافته است.
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سیاســــی، وضعیت در غزه چگونه اســــت؟ بعدتر، به سراغ لبنان و بعد 

سوریه، عراق، ایران، و یمن می رویم. 

کاظــــم زاده: بحــــث دیگر فرصت های پیِش روی مقاومت اســــت. شــــما   

مثال هایی آوردید و به چالش ها اشاره کردید. من می خواهم بحث را از 

اینجا شروع کنم که اآلن فرصت ها، تهدیدها، و چالش ها تقریبًا برابرند: 

نه می شــــود از فرصت های پیِش رو با قاطعیت حرف زد، و نه می شود 

همه را تهدید دید؛ به مدیریت شرایط بستگی دارد. با در نظر گرفتن هر 

کفۀ ترازو، می شود یک تصویر دقیق تر از آینده ارائه داد.  دو 

گر اجرا  که ا کنــــم،  اآلن، می خواهــــم بحثم را به یک شــــاه کلید متوجه 

گر خدای  کند، و ا کمک  شــــود، می تواند در همۀ محورها به فرصت ها 

کند، ممکن اســــت در همۀ جهات اختاف ایجاد  کرده مشکل پیدا  نا

که به هر حال، اآلن  شــــود. این را بر چه اساس می گویم؟ بر این اساس 

گرفته و تمرکزی در قدرت ایجاد  در رأس محور مقاومت تحولی صورت 

شده است. 

در میان آن هایی که مثل ما در داخل کشــــور هســــتند، شاید خیلی ها 

همواره منتظر یک فرصت هســــتند تا رقابت ها و تنش های داخلی کم 

کند. کرونا کمک  شود، و این به برون رفت ملت از چالش هایی مانند 

ولی کسانی که در کشور نیستند و شرایط را نمی بینند و مباحث داخلی 

ایــــران را از بیرون تحلیل می کننــــد، مثل همه، بــــه اطاعاتی مراجعه 

می کنند که قبًا در عرصۀ روابط بین الملل وجود داشته است. در تجربۀ 

کشورهای غربی، بی استثنا، همیشه تمرکز قوا با انحصار  سیاسی همۀ 

که انحصار با فساد همراه  قدرت همراه بوده است. تعبیری وجود دارد 

که  کسی  خواهد بود. اینجا یک سوِء برداشــــت عمیق ایجاد می شود: 
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که در داخل  کسی  از بیرون به این مســــیر نگاه می کند یک تعبیر دارد؛ 

کامًا عکِس آن تعبیر را دارد.  هست 

که ایجاد شده اســــت، فرصت ها بیشــــتر  بنابراین، اآلن، با این تحولی 

که بدون  کسانی  به چشم دوســــتان در داخل می آید، اما جمع بندی 

ِاشــــراف مخاطب داخلی و بر اســــاس تجربۀ سیاسی خودشان تحلیل 

که جزئی از نظام  کشورهایی  کامًا متفاوت اســــت. در غرب و  می کنند 

کامًا محسوس اســــت. چرا؟ چون  بین المللی هســــتند، این مســــئله 

آن ها می گویند نظام بین المللی یک مجموعۀ به هم پیوسته است؛ هر 

تغییری که در یک جزء از این نظام صورت بگیرد، بقیۀ اجزا را هم تحت 

تأثیر قرار می دهد. 

که محور مقاومت یک محور ضّد استکباری است و  آن ها، با این تعبیر 

کید دارد، این پدیده را به عنوان یک خطر برای  گروه های مترّقــــی تأ بر 

نظام بین المللی تعبیر می کنند. با این تصور، آن ها پیش از اینکه منتظر 

حمله از این سو باشــــند، خودشان تعبیِر »بهترین دفاع حمله است« 

کند و تقویت  گرفته اند. تا قبــــل از اینکه این محور خــــود را پیدا  را پــــی 

کردند را تدارک دیده اند، و مافیای  که اشاره  شــــود، آن ها سناریوهایی 

کشاندن  اسرائیلی و سعودی این روند را تقویت می کنند. )تاش برای 

برخی مسائل به شورای امنیت و فصل هفت منشور ملل متحد از این 

دست است.( 

از ایــــن منظــــر، تهدیدهایی دارد شــــکل می گیــــرد، امــــا در داخل هم 

که چگونه  فرصت هایی دیده می شــــود. اآلن مســــئلۀ مهم این است 

کرد. آقای رئیسی  می شــــود آن دیِد داخلی را به تصورات بیرونی غالب 

که قدرت ما در جهت خودســــازی و ائتاف و صلح  کرد  از این صحبت 

که  اســــت. آن شــــاه کلید همین است. استنباطی که می شــــد این بود 
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کرد. اتفاقًا در  ایشــــان از محور مقاومت تحت عنواِن »محور صلح« یاد 

که از آقای رئیسی  بیرون هم به این مســــئله توجه شد؛ با آن تصویری 

گفتند: »آخر این چه حرفی  کردند و  ســــاخته بودند، بعضی ها تعجب 

که از ایران منتشر شده بود ضّد صلح بود.  است؟« تصویری 

کرد. در ایران،  به نظر من، با این شاه کلید، می شود فرصت ها را تقویت 

کــــه در زمان جنگ به  گرفت؟ به این دلیل  چرا تعبیِر مقاومت شــــکل 

ایران حمله شده بود. در یمن، چرا انصاراهلل از مقاومت حرف می زند؟ 

کشــــورش ِاشــــغال شده اســــت. حماس هــــم به دلیل  بــــه دلیل اینکه 

که در این  ِاشغال شدن از همین تعبیر استفاده می کند. اما با تبلیغاتی 

مدت منتشر شده اســــت، در ذهن مخاطب بیرونی، مقاومت معنای 

کرد؟ باید  کار  واقعی و اصلی خود را از دســــت داده است. اآلن باید چه 

کرد. به نظر من، می شود از محور مقاومت تحت عنواِن  معادل ســــازی 

کرد. ائتاف ضّد ِاشغال و ائتاف صلح یاد 

مافیــای اسرائیلی-ســعودی به توطئه های خود علیه انقاب اســامی 

ادامه می دهد.

که شــــاید در دنیا مرسوم  ما در این قالب از ادبیاتی اســــتفاده می کنیم 

نیســــت، اما معادل های آن وجود دارد؛ مثًا، همسنگ با تعبیِر ظروف 

مرتبط، در پیمان ناتو اصلی تحت عنواِن »یکی برای همه، همه برای 

کشوِر عضو این پیمان مورد حمله قرار  گر یک  یکی« وجود دارد: اینکه ا

کنند.  گیرد، همۀ اعضا باید آن را حمله به خود تلقی 

کنیم،  که دنیا با آن مأنوس اســــت اســــتفاده  گر بتوانیم از تعبیرهایی  ا

می توانیم آن کلیِد ائتاف صلح را جا بیندازیم و فضا را به فرصت تبدیل 
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گر خدای نکرده تهدیدی شکل بگیرد و ما، بدون ماحظۀ آن  کنیم؛ اما ا

تهدیدها، چشم بسته و طبق ذهنیاتمان پیش برویم، چه بسا ممکن 

است تهدیدها در آینده بیشتر هم بشود.

گروه های مقاومت  نکتــــۀ بعد اینکه حــــزب اهلل یک الگوی موفق بیــــن 

است. موفقیتش در چیست؟ در این است که خودش تصمیم می گیرد 

و ایران مســــتقیمًا در تصمیماتش دخالت ندارد و جذب و همزیســــتی 

کرده اســــت. حزب اهلل  گروه ها را اصل می دانــــد و به آن عادت  با بقیــــۀ 

که دنیا می پذیرد-مثِل  گفت وگوست و از شیوه های مرسوم  طرف دار 

پارلمان و نهادهای مدنی-استفاده می کند. 

کشــــورها را  گروه های مترقی هم این الگو را در پیش بگیرند،  گــــر بقیۀ  ا

از مخالفــــت با ایران دور و موقعیت داخلی خــــود را تقویت می کنند. با 

که  که علیه انقاب اســــامی شده اســــت، متأسفانه مشکلی  تبلیغاتی 

گروه ها ایجاد می کنند در ارتباط با ایران اســــت؛  مخالفان برای همــــۀ 

می گویند: »شــــما سخنگوی ایران هستید« و برای ایران مشکل ایجاد 

که باید به آن توجه شود. می کنند. این هم یک نکتۀ مهم است 

در مجمــــوع، به نظر بنــــده، اآلن هم فرصت و هم تهدیــــد وجود دارد؛ 

اینکه کدام فعال شود به مدیریت بستگی دارد. 

گرفته است، فکر می کنم شورای امنیت  که صورت  با این تحول قدرت 

کردن این نهادهاست،  که وظیفه اش یکپارچه  ملی، به عنوان نهادی 

که باید مرکزی  وضعیت جدیدی پیدا می کند. فکر می کنم در آنجاست 

که ما با آن درگیر هستیم را در یک نگاه  که همۀ مسائلی  درســــت شود 

کند و دراین باره تصمیم بگیرد. باید متناســــب با فضایی  کّلی بررســــی 

کنند، تصویر جدیدی نسبت  که هســــت، برای فرصت ها هدف گذاری 

که در حال برنامه ریزی  بــــه وضع موجود ارائه دهنــــد، و از تهدیدهایی 
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کنند. در مجموع، من فکر می کنم هر دو وجه قضیه  اســــت پیشگیری 

)فرصت/تهدید( را باید هم زمان دید.

گر  کنیم. دوستان ا ق: پس به ســــراغ جزئیات می رویم. از غزه شروع  زور  

دربارۀ غزه، از نظر اقتصادی، محاصــــرۀ نظامی، وضع دارویی، تهاجم 

فرهنگــــی، و جنگ روانی صحبتی دارند، بفرمایند. البته، منظور از غزه 

کانونی آن غزه است-فلسطین ممکن است  که نقطۀ  فلسطین است 

شامل عناصر دیگری  شود که در خدمت اسرائیل اند.

رویوران: آقای هنیه می گفت: »ما جنگ را به خاطر قدس شروع کردیم.«   

که به  این دو نکتۀ مهم در بر دارد: )1( اینکه غزه به جایی رسیده اســــت 

کرانۀ باختری می رود و به آنجا وارد می شود، )2( اینکه غزه جنگ  سوی 

کرده است، و این نشان از احساس قدرت در مقاومت دارد.  را شروع 

که رئیس  نظامیان محاســــبات خاّص خود را دارند. این طور نیســــت 

کنند. شــــاخۀ نظامی   دفتر سیاســــی تصمیــــم بگیرد و نظامیــــان اجرا 

مقاومت اسامی یک حرکت دفاعی در برابر اشغالگری است.
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محاسباتشان را انجام می دهند. این نکتۀ بسیار مهمی است که گفت: 

»به خاطر قدس، ما شروع کننده بودیم.« 

کرانۀ باختری و ســــرزمین های  اولین نتیجۀ این اتفاق همراهی مردم 

ِاشغالی سال 1948 م. و فلسطینی های خارج است، که واقعًا همۀ  ما را 

کیفی گسترش  کّمی و  کرد. این عمًا فرهنگ مقاومت را از نظر  غافلگیر 

و شــــرایط فلســــطین را تغییر داد. تجربۀ جدید انتقال فرهنگ و تجربۀ 

کرانۀ باختری چالشی برای مقاومت و برای اسرائیل  مقاومت از غزه به 

است. )برای مقاومت یک چالش است چون ارتباط جغرافیایی ممکن 

نیست.( 

کرده اســــت. اسرائیلی ها  این اتفاق دشــــمن را به شــــدت وحشــــت زده 

کردند. این بازداشت ها  گســــترده ای را شــــروع  بازداشــــت های بســــیار 

کادرهای شناخته شده از دست بروند،  سبب می شــــود مجموعه ای از 

اما تحریک جامعه ســــبب جایگزینی نیروی جدید و تازه نفس خواهد 

گسترش فرهنگ مقاومت منجر می شود. این وضع در  شــــد، و  این به 

داخل خوِد اســــرائیل سبب بروز شکاف شده اســــت؛ برخی می گویند: 

گسترش می دهیم، با  »ما با دست خودمان داریم فرهنگ مقاومت را 

سرکوب و بازداشت و رفتارهای نژادپرستانه.« رژیم صهیونیستی اآلن 

گســــترش تجربــــۀ خود در غزه  در برابــــر جنبش مقاومت-که به دنبال 

اســــت-دچار شکاف شده است. هرچه فلســــطینی ها بیشتر سرکوب 

که از نیروهای قبلی تندترند رشــــد  شــــوند، نیروهای جایگزیــــن جوان 

که برخی می گویند سرکوب راه مناسبی نیست، و  می کنند. این اســــت 

گســــترش داد تا مردم  گرایی را  گســــترده و دنیا باید امکانات اقتصادی 

کن غزه  غزه به دنبال دنیا بروند. اآلن، به دلیل اینکه فلســــطینی ســــا

گر  هیچ چیز ندارد، نه غذا دارد نه دارو، راحت تر می جنگد و می گوید: »ا
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بمیرم، از این وضعیت خاص می شوم«! و این انگیزه های مقاومت را 

گسترش می دهد. خاصه، برخی می گویند سیاست مشت آهنین-که 

اسرائیل به کار می گیرد-غلط است. 

چــــون مقاومت در عزم خودش مصمم و یکپارچه اســــت، دشــــمن در 

نوع برخورد دچار شکاف شده اســــت. این نشان دهندۀ بحران است. 

گرسنه است و مشکات زیادی دارد اما عزمش جزم است.  فلسطینی 

طرف مقابل است که دچار مشکات زیادی شده است. 

می شــــود می گفت محور مقاومت در فلسطین، ان شــــاء اهلل، در آینده 

گسترش مقاومت است.  بالنده اســــت. جهت گیری حوادث به سوی 

که مقاومت در یک وضعیت نســــبتًا خوب قرار  این نکتۀ مهمی اســــت 

گرفته است. 

به هر حال، شــــیخ احمد یاسین ها ترور شده اند، و هنیه هم در اولویت 

که وجود  ترور رژیم صهیونیســــتی اســــت؛ اما او، به رغم شرایط امنیتی 

دارد، اصرار دارد با نخبگان ایرانی جلسه داشته باشد. این خیلی مهم 

است. این ها به نظرم رفتار از موضع قدرت است، نه از موضع ضعف. 

کنم. یک وقت  اشــــعری: می خواهم راجع به روند بحث نکته ای عرض   

می خواهیم ببینیم جریان مقاومت در معرض چه آسیب هایی است و 

که همین  چه تهدیدهایی از ناحیۀ قدرت های بزرگ متوجه آن است؛ 

است که شما گفتید: محاصرۀ دارو و سوخت و گرفتاری هایی که تقریبًا 

گرفتاری ها را تا حّدی دارند. یک وقت است  یکســــان است و همه این 

که می خواهید ببینیــــد عوامل پیش برنده و محدودکنندۀ مقاومت در 

که اشاره  که مثًا در غزه،  هر منطقه چیست؛ یعنی می خواهیم ببینیم 

کمــــک می کند و  می کننــــد یک جریان روبه رشــــد اســــت، کدام عوامل 
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کشور  که نگذارد این اتفاق بیفتد. در  کســــی دارد مقاومت می کند  چه 

خودمان هم، اآلن کسانی دارند اذیت می کنند و سنگ اندازی می کنند 

کنند. که ذهن مردم را با حرف های بی پایه درگیر 

که به نظر من خیلی مهم است دومی است.  می خواهم بگویم چیزی 

کشتی ایرانی برای مردم  اولی معلوم اســــت. باالخره، اجازه نمی دهند 

یمــــن دارو یا آذوقه ببرد و مانع زیاد اســــت. خوِد ایــــران اآلن در معرض 

تحریم است. در عین حال، ما می گوییم که ایران-به قول مقام معظم 

رهبری-به حرکت رو به جلوی خود ادامه می دهد. آن عنصر چیست 

که باعث می شود ایران جلو برود؟ آیا این عنصر یک عقیدۀ مشترک بین 

همۀ مناطقی است که مقاومت آنجا حضور دارد؟ 

از طرف دیگر، آیا  موانع مشــــابهی برای بازدارندگی پیشــــرفت مقاومت 

وجود دارد؟ آیا باید نسخۀ یکسانی برای جبهۀ مقاومت پیچید؟ 

کرد: باید راجع به رفع  دوســــتان یک مقدار توضیح دهند که چه بایــــد 

کرد. کدام مانع و تقویت کدام عنصر فکر 

اشعری: باید ببینیم چه آسیب ها و تهدیدهایی در برابر مقاومت اسامی 

هست.

کتابی به این نام نوشته است: شرافتی باالتر از این  رویوران: خانم رایس   

نیست-البته، کتاب عنوان فرعِی هفت سال حضور افتخارآمیز در کاخ 

کتاب به فارســــی ترجمه شده و بخش هایی از  ســــفید را هم دارد. این 

آن دربارۀ منطقه اســــت. یک مورد دربارۀ جایگزینی عرفات با محمود 

کردنــــد و برنامۀ جایگزینی  عباس اســــت: اینکه عرفــــات را چه طور ترور 
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را قبــــل از ترور ریختند. می گوید: »ما محمود عباس را از دفتر سیاســــی 

برداشتیم و تا نخست وزیری بردیم.« 

اآلن، با همین بحث ها و همین خاطرات، جریان سازش دچار مشکل 

که مقاومت افتخار درست می کند، سازش، به دلیل  اســــت. در حالی 

ســــکوتش، ریــــزش دارد. به قدس هــــر روز حمله می شــــود و مقاومت 

بیانیه می دهد، اما محمود عباس در سکوت مطلق است. آقای هنیه 

گر مسجُداالقصی را از  می گفت: »ما بدون قدس هیچ چیز نیســــتیم. ا

دســــت بدهیم، حتی خودمــــان را آدم نمی دانیم«! مســــجُداالقصی و 

قدس برای این ها هویت اســــت. بدون این هویت، همه چیز بی ارزش 

است. 

کنش های  کرده است به این قضایا چه نگاهی دارد؟ وا که ســــکوت  آن 

کــــه می گویند  کنشــــی  اجتماعــــی اتفاقــــًا بــــه همین تفاوت اســــت. وا

کرانــــۀ باختری و در ســــرزمین های 1948 م. نشــــان  فلســــطینی ها در 

داده اند نسبت به یک وفاداری و نسبت به یک ارزش است. این خیلی 

که مردم دارند انجام  مهم اســــت. اتفاقات اخیر یک نوع انتخاب است 

می دهند. این انتخاب ها عمدتًا به نفع مقاومت است تا به نفع جریان 

سازش و طرف داران آن.

کاظم زاده: به اعتقاد من، اآلن فلسطینی ها هیچ اولویتی باالتر از وحدت   

گذشــــته، نشســــتی داشــــتند و تا یک مرحله پیش  داخلی ندارند. در 

رفتند، اما متوقف شــــد. این هیچ جایگزینی نــــدارد. اختاف و تفرقه و 

شکاف بزرگ ترین فرصت اسرائیل است. هرجا فلسطینیان خواستند 

کنند، اسرائیل با ترفند هایی آن ها  به جایی برسند و وحدت را تقویت 

کرد. اسرائیل از وحدت فراری و بیزار است؛ برعکس، ایران تا  را متوقف 
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کرده است. باالخره، تنها از همین راه  توانسته به وحدت داخلی کمک 

است که فلسطینی ها می توانند خود را قدری تأمین کنند. 

که در  یک فرض بزرگ در مورد فلســــطینی ها طرح معاملۀ قرن است، 

که فکر  زمان ترامپ اجرا شــــد امــــا نیمه تمام ماند. بر خــــاف خیلی ها 

کنون این طرح  می کنند آن طرح تمام شده اســــت، من فکر می کنــــم ا

کــــه ترامپ برای  ک پشــــتی اجرا می شــــود. یادمان باشــــد  به صورت ال

کی از آن است  کرده اســــت. همۀ شواهد حا انتخابات 2024 م. دورخیز 

که بایدن، بر خاف ُســــنت رایج در آمریکا )که معمواًل رئیس جمهور دو 

دوره می ماند(، با توجه به اقتضای سن، فقط یک دوره رئیس جمهور 

خواهد بود. هــــواداران ترامپ صحنه را ترک نکرده اند و هنوز، با ِاعمال 

فشار مستقیم و غیِر مستقیم، به دولت بایدن خط می دهند. 

که  در مورد هم فلســــطینی ها، هم ایران و هم بقیــــه باید این را بدانند 

دو-ســــه ســــال بیشــــتر فرصت ندارند. احتمااًل، ترامپیســــت ها دوباره 

یان ســازش  ین اســت، ولی جر یوران: مقاومت برای طرف دارانش افتخارآفر رو

یزش شده است. دچار ر
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برمی گردند و این طرح را پی می گیرند. بنابر این، به نظر من، مهم ترین 

اولویت فلسطینی ها این مسئله است. باید از اآلن، با تمام قوا، بتوانند 

کنند.  خودشان را با گفت وگو برای این قضیه آماده 

که فلسطینی هایی  مهم ترین پیام عملیاِت شمشیر قدس همین بود 

کرده اند و تابعیت اســــرائیلی دارند در این  که ســــال ها در داخل زندگی 

عملیات پیشــــگام بودند. در جنگ 33روزه هم، وقتی بعضی هدف ها 

که  که باید یک نفر آن داخل باشد  زده می شد، همه تعجب می کردند 

بگوید کجا را بزنند!

کاظم زاده، شما فرمودید فلســــطین دو راه حل دارد: یکی  ق: آقای  زور  

معاملۀ قرن اســــت و یکی هم طرِح دو دولت. البته، ایران هم راه حلی 

که انتخابات  کرده اســــت-به این صورت  گیر مطرح  با عنواِن دولت فرا

که قبل از 1948 م.  برگزار شــــود، و یهودیان و مسیحیان و مســــلمانانی 

گیر تشکیل شود.  کنند، و یک دولت فرا در اسرائیل بودند در آن شرکت 

منطقی ترین و دموکراتیک ترین راه حل همین اســــت، اما آن ها به این 

راه حل توجهی نکردند.

یک پرســــش این اســــت: وضع غزه از نظر محاصــــرۀ اقتصادی چگونه 

است؟

که یک جنگ اتفاق  کنید  رویوران: مشــــکات خیلی زیاد اســــت. تصور   

کّلــــی تحریــــم و آوارگی در پی داشــــته، اما اســــرائیلی ها اجازه  افتــــاده و 

نمی دهند چیزی به غزه وارد شود. 

فلســــطین با مصر به توافقات خوبی رســــید. قبًا، مصری ها خیلی به 

فلسطین فشــــار می آوردند؛ اآلن معبر رفح باز است و این خودش یک 
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دستاورد است. مصری ها تا حّدی مثبت برخورد می کنند. قبًا، وقتی 

که او  کسی  یک نیروی حماس می خواســــت از مصر بیرون برود، اولین 

کاری ندارند. به رغم  را می گرفت ســــازمان امنیت مصر بود؛ اآلن خیلی 

اینکه وضعیت مصر مشخص است، فلسطین توانسته است قواعدی را 

کرده است.  کم  کند، و این فشار را بر غزه  با آن ها تعریف 

البته، مصر به اتحادیۀ اروپا و آمریکا هم تعهد داده است که تمام واردات 

کاال  که زیر نظر اسرائیل است؛ یعنی  کفْرســــالم باشد  باید از طریق معبر 

به نقطه ای که اسرائیل حضور دارد می رود و از آنجا وارد غزه می شود. به 

کار را مستقیمًا انجام دهد. البته، مصر به  مصر اجازه نمی دهند که این 

گر یک یا دو چمدان مواد  صورت فردی اجازۀ عبور مستقیم می دهد: ا

غذایی ببرید، مشکلی ندارد-در گذشته، این گونه نبود. 

متأسفانه، دارو در آنجا خیلی کم است. اسرائیل در بمباران ها چندین 

بیمارستان را تقریبًا از بین برده است. امکانات دارویی محدود است. 

سازمان ملل حدود 20 بیمارستان در غزه دارد که در وارد کردن امکانات 

آزادند-هم امکانات دارویی، هم امکانات آموزشی و لوازم التحریر، و هم 

وسایل ساخت وساز. گاهی هم برخی امکانات را  بین بعضی خانواده ها 

توزیع می کند به شرط اینکه در ساخت وساز استفاده شود نه در جای 

کاالهای فلزی خیلی  دیگر. مخصوصًا به دلیل ســــاخت موشــــک، به 

حساس هستند. خاصه، یک نوع مدیریت در آنجا وجود دارد-قدری 

توسط سازمان ملل و قدری به دست خوِد مردم. 

ق: وضع تهاجم فرهنگی چگونه است؟ مردم چه اندازه تحت تأثیر  زور  

تهاجم فرهنگی هستند؟ 
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رویوران: جامعۀ فلسطینی، چون در معرض حمله و ِاشغال و نژادپرستی   

گاه و از لحاظ فرهنگی  و مسائلی از این قبیل است، یک جامعۀ بسیار آ

ریشه دار است و دچار مشکل جدی نمی شود. انسجام مهم است. در 

کمتر از هزار نفرند. لبنان چندپاره است؛ ولی  جامعۀ غزه، مســــیحیان 

غزه، به دلیل یکپارچگی و اســــام گرایی، از لحاظ فرهنگی مســــتحکم 

است.

ق: از لحاظ جنگ روانی چگونه است؟ زور  

رویوران: جریان فتح در غزه حضور داشــــت و بیشــــتر فرهنگ سازش و   

تســــلیم را مطرح می کرد، هم از لحاظ سیاسی و هم غیِر سیاسی. بعد 

گرفت، شــــبکه های تلویزیونی  کّل غــــزه را در اختیار  از اینکــــه حماس 

القدس و فلسطین الیوم )یکی برای حماس و یکی برای جهاد( شکل 

که وجود دارد  گرفتند، و  این عمًا به یکپارچگی اجتماعی با امکاناتی 

کرد. کمک 

یکا دورخیز کرده است. کاظم زاده: ترامپ برای شرکت در انتخابات آیندۀ آمر
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ق: دربارۀ فشارهای سیاسی نسبت به غزه هم بفرمایید.  زور  

رویوران: در آنجا، در ظاهر مسئوالن دولت خودگردان )فرماندار و  استاندار   

کم اســــت، مشــــکلی  و...( حضــــور دارند، اما چون حماس در عمل حا

کم قطعی اســــت، ولی ظاهِر دولت خودمختار  وجود ندارد. حماس حا

کارکنان، وزارت بهداشــــت، وزارت آموزش و پرورش، و....  هم هســــت: 

کرده اســــت، اما این  گذار  حمــــاس ادارات دولتی را به محمود عباس وا

گذاری نسبتًا ظاهری است. وا

که در  اشعری: یک نکتۀ مهم این اســــت: وقتی آمریکا تصمیم می گیرد   

دیپلماســــی اش تغییری پدید آورد و از حضور مســــتقیم در خاورمیانه 

کند و به ســــمت چین برود، عربســــتان نگران می شود  کمی صرِف نظر 

کره با ایــــران را مطرح می کند.  کــــه آینده اش چه می شــــود و زمزمۀ مذا

کاظم زاده است( در  مصر هم، بعد از اینکه در اتیوپی )که تخصص آقای 

مسیری که آب نیل را تأمین می کند با هدایت اسرائیلی ها سد می زنند، 

که دارند پشتش را خالی می کنند. به هر حال، هرقدر  احساس می کند 

کند،  که اسرائیل به ظاهر با کشورهای عربی و اسامی ارتباط برقرار  هم 

کنم  کتیکی است. می خواهم عرض  که این رفتارها تا طرفین می دانند 

گشــــایش هایی در روابــــط آن ها با مصر ایجاد  گفتند  اینکه آقای هنیه 

شده است شاید با این ماجراها هم بی ارتباط نباشد.

که هر روز تعدادی خبر دریافت می کنم،  کسی  کاظم زاده: من، به عنوان   

گر همۀ خبرهــــا را هم نتوانم بخوانم، مجبورم بــــه تیتر خبرها نگاهی  ا

بیندازم. در چند ســــال اخیر، از وخامت وضعیت انسانی در غزه خیلی 
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خبــــر نداریم؛ از یمن داریــــم، از لبنان داریم، از ایــــران داریم، ولی از غزه 

نداریم. چرا؟ به چند دلیل: 

)1( این ها عقبه شــــان به ِاخوان وصل اســــت، و اخوان هم یک شــــبکۀ 

بین المللی است. با امکاناتی که دارند، همدیگر را حمایت می کنند.

)2( حماس، بر خاف حزب اهلل و انصاراهلل، ریشــــۀ ُســــنی دارد و شــــیعه 

کشورها هم حمایت نشود، حداقل از سوی  گر از سوی همۀ  نیســــت؛ ا

کشــــورها حمایت می شــــود، و آن ها نمی گذارند اوضاع غزه به  بعضی از 

مرحلۀ انفجار برسد. 

)3( حتــــی در دورۀ ترامپ، طرح معاملۀ قرن اتفاقًا تازگی اش در این بود 

کرانــــۀ باختری به غزه منتقل کند-با  که بنا بود دولت فلســــطینی را از 

که در صحرای ســــینا اتفاق می افتــــاد، اینجا به عنوان دولت  الحاقاتی 

گرفته می شــــد؛ بنابراین، حتی بــــرای ایجاد  آیندۀ فلســــطین در نظــــر 

تشــــکیات هم خیلی فشار آمد: کمک های مالی سازمان ملل و آمریکا 

کرانۀ باختری قطع شــــد، و اسرائیل درآمدهای  تحت فشــــار ترامپ به 

کار می کردند  کــــه برای اســــرائیلی ها  که از فلســــطینی هایی  مالیاتی را 

می گرفت نداد. تشکیات ساف تحت فشار بود چون می خواستند این 

تشکیات نابود شود. 

 

که چرا ایران از این فرصت اســــتفاده  آن زمــــان، این بحث مطــــرح بود 

نمی کند تا وقتی آمریکایی ها و اسرائیلی ها دارند تشکیات خودگردان 

کند. را  غرق می کنند، باالخره یک ُپل هایی را برقرار 

که در زمان  کارهایی  کار آمــــد، همۀ  بعــــد از اینکه بایدن در آمریکا روی 

کردند و کمک های  دولت ترامپ علیه فلســــطینی ها انجام شــــد را لغو 

گرفتند؛ به سازمان ملل اجازه  ســــازمان ملل و کمک های خود را از سر 
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کمک های ســــاالنه اش را انجام دهد، و اسرائیل هم تحت تأثیر  دادند 

گرفت.  این فضا پرداخت های مالی را از سر 

گرفته و بخش  که در ساحل دریا قرار  غزه جای کوچک و باریکی اســــت 

عمدۀ منابع غذایی اش از دریا تأمین می شــــود. هر وقت اســــرائیلی ها 

بخواهند به غزه فشار بیاورند، محدودۀ مجاز ماهی گیری را کم می کنند. 

کشــــاورزی هم دارد؛ درست  اآلن این وضعیت هم هســــت. غزه زمین 

است که سرمایۀ کمی دارد ولی بسیار حاصلخیز است. 

در مجموع، می خواهم بگویم درســــت است که غزه، در یک کام، یک 

که به دیگر اضاع  زندان بزرگ اســــت، ولی در مقایســــه با فشــــارهایی 

کمترین فشــــار را حس  مقاومــــت در این مــــدت وارد شده اســــت، غزه 

کرده است.

که ما  در مــــورد تهاجم فرهنگــــی در غزه، باید بگویم بیشــــتر خبرهایی 

دریافــــت می کنیــــم به شــــکاف ها و اختافــــات داخلی بیــــن حماس و 

زورق: سلب مشـروعیت از محورهــای عملیـــات و جنـــگ روانــی علیه مقــاومت 

اسامی است.
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تشــــکیات خودگردان مربوط بود. تهاجم فرهنگــــی را در داخل ایران 

گرایش به برخی شــــبکه های تلویزیونی  مثــــًا به صورت بی حجابــــی و 

می بینیم. این نوع مسائل در غزه، حداقل در فیلم هایی که من دیدم، 

کرانۀ باختری هست، ولی غزه بیشتر فضای مذهبی دارد. کم است؛ در 



یه همچنان در خطر است! جان رهبر اسالمی نیجر
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آیت اهلل رضا رمضانی، دبیر کّل مجمع جهانی اهِل بیت، با ارسال پیامی 

کی، مؤســــس جنبش اسامی نیجریه،  به حجت االســــام ابراهیم زکزا

گفت. در این پیام آمده است: آزادی وی را تبریک 

خبر آزادی آن جناب و همسر مکّرمه از زندان شادی ما و همۀ مسلمانان 

کرد. آزاده را در روز عید سعید غدیر مضاعف 

حبــــس غیِر قانونی شــــما در ایام حــــزن و اندوه اهِل بیــــت در ماه صفر 

آغــــاز شــــد و در ایام شــــادی خاندان پیامبــــر؟ص؟ به پایان رســــید. این 

تقارِن الهام بخشــــی برای ماست. طّی این شش سال، مجمع جهانی 

اهِل بیت تاش های حقوقی، سیاســــی، تبلیغی، رســــانه ای، و حقوق 

بشــــرِی فراوانی برای دفاع از حضرِت عالی و شــــیعیان مظلوم نیجریه 

که شــــما نماد صلــــح و قانون مداری و قانــــون، پیام آور  انجــــام داد چرا 

هم زیســــتی مســــالمت آمیز پیروان ادیــــان، و همواره مدافــــع حقوق و 

آزادی های انسانی بوده و هستید.

کنون، بر خود الزم می دانم که از طرف اعضای مجمع در سراسر جهان،  ا

مراتب سپاسگزاری خود را تقدیم کنم: به فعاالن و سازمان های حقوق 

که در دو دادگاه حکم  بشــــری حامی شــــما، تیم وکای مدافع، قضاتی 

عادالنــــه بر بی گناهی شــــما دادند، و از همه مهم تر، بــــه مردم وفاداری 
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که در تمام این ســــال ها جــــان و امنیت خود را به خطــــر انداختند و با 

کردند.  حضور مداوم در تجمعات مسالمت آمیز، آزادی شما را مطالبه 

همچنین، الزم اســــت از روحانیان و پیروان دیگر مذاهب و ادیان-که 

کنم. این  همپای شــــیعیان، شــــما را مورد حمایت قرار دادند-تشکر 

تجربه یک الگوی خوب برای تعامل بین ادیان و تقریب بین مذاهب در 

راه آزادی، عدالت، و معنویت است.

به درگاه ایزد مّنان شــــکرگزاری می کنــــم و با تبریک این اتفاق فرخنده، 

ســــامتی و دوام توفیقات جناِب عالی و همســــر محترمه )مادر شــــش 

شهید( را از خداوند متعال مسئلت دارم. »ما ِعنَدُکم َینَفُد َو ما ِعنَد اهلِل 

حَسِن ما کانوا َیعَملون.«﴾
َ
جَرُهم ِبا

َ
ذیَن َصَبروا ا

َّ
َیّنَ ال َنجز

َ
باٍق. َو ل

کی )عضو نیجریــــه اِی مجمع جهانــــی اهِل بیت( و  شــــیخ ابراهیم زکزا

همســــرش خانم زینــــت ابراهیم روز ششــــم مرداد ســــال 1400 با حکم 

دادگاهــــی در نیجریه آزاد شــــدند. این دادگاه به پروندۀ شــــیخ ابراهیم 

کرد.  کی و همسرش رسیدگی و آن ها را از همۀ اتهامات وارده تبرئه  زکزا

کی و همسرش پیش از این صادر شده بود، اما  حکم آزادی شــــیخ زکزا

دولت و ارتش نیجریه آن را اجرا نمی کردند.

کی کیست؟ شیخ زکزا

کی کیست که دستگیری و آزادی او موجی از اظهار نظرهای  اما شیخ زکزا

گون را پدید آورده است؟ وی در سال 1953 م. در شهر زاریا در ایالت  گونا

کادونا در شــــماِل غربی نیجریه به دنیا آمد. در سال 1979 م.، در رشتۀ 

گرفت. پیش از دانشگاه، دو  اقتصاد از دانشــــگاه احمدوبلو لیســــانس 

ســــال در مدرسۀ استانی عربی و چهار ســــال )1971 -1975( در مدرسۀ 



108
حۀ

صف
 /

73
رۀ

ما
ش

ی/
الم

س
گا

هن
فر

کانو درس خوانده و آموزش اولیۀ اسامی- معروف مطالعات عربی در 

قرآنی را نزد علمای مختلف در حوزه های زاریا به پایان رسانده بود.

کرد. در سال های  کی از بدو ورود به دانشگاه فعالیت سیاسی را آغاز  زکزا

1977-1978 م.، او دبیــــر کّل انجمن دانشــــجویان مســــلمان نیجریه 

در پردیس اصلی دانشــــگاه احمدوبلو بود. در ســــال 1979 م.، معاون 

کمیتۀ ملی همین انجمن شــــد. چیزی به پایان دوران  امور بین الملل 

که در ایران انقاب شد. هم زمان، جنبِش  دانشجویی اش نمانده بود 

اسامِی نیجریه هم-که تحت تأثیر امام خمینی؟ق؟ بود-شکل گرفت.

کــــی از چهره های اصلی اعتراض های سراســــری دانشــــجویی بود.  زکزا

ع در بازبینی قانون اساسی نیجریه لحاظ  آنان می خواستند قوانین شر

کی در دوران دانشجویی به دانشگاه محدود بود اما  شود. فعالیت زکزا

غ التحصیلی به شهرها و روستاها گسترش یافت. بعد از فار

کی از این بود  گزارش ها حا کی زینت الدین ابراهیم نام دارد.  همسر زکزا

گلوله خورد و زخمی شد، اما ارتش  که او در جریان محاصرۀ خانه شان 

کی مجموعًا ُنه فرزند دارد، که هفت نفر آنان  این خبر را تکذیب کرد. زکزا

پســــر و دو نفرشان دختر بوده اند. سه نفر از پسرانش )حماد، حمید، و 

علی( در ژوئن 2014 م. هنگام راه پیمایی روز قدس به دست نظامیان 

کــــی، دو دختر به  کنون، از فرزندان زکزا کشــــته شــــدند. ا ارتش نیجریه 

نام های نصیبه و سهیا و یک پسر به نام محمد باقی مانده است!

در زندان

گری علیه استبداد زندانی شده است.  کی چندین بار به دلیل افشا زکزا

گرفته تا  کمان  نیجریه، از اوباســــانجو و شــــاجاری و بوهــــاری  همــــۀ حا

کرده اند. روی هم رفته، او ُنه ســــال در ُنه  بابانگیدا و آباچا، او را حبس 
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کشور به سر برده است-از جمله، زندان انوگو )1981 -1984 م.(،  زندان 

کادونا.  زندان پورت هارکورت، و زندان 

در سپتامبر 2009 م.، حکومت آباچا وی را زندانی و مرکز اسامی و محّل 

کرد.  سکونتش را در زاریا خراب 

در 25 جــــوالی 2014 م.، در تظاهــــرات روز قدس در شــــهر زاریا، 35 َتن 

گرفتند و به شــــهادت  کی هــــدف تیراندازی قرار  از پیــــروان ابراهیم زکزا

که سه َتن از آن ها سه فرزند او بودند. یک کمیسیون حقوق  رسیدند، 

گزارشی از این کشتار منتشر و  کتبر 2014 م.  بشر اسامی در انگلیس در ا

کرد. به نقش ارتش اشاره 

در روز 13 دســــامبر 2015 م.، بــــر اثــــر حملۀ ارتش نیجریه به حســــینیۀ 

کی، وی زخمی و توســــط ارتش دستگیر و  بقیةاهلل و منزل ابراهیم زکزا

زندانی شــــد. ارتش نیجریه علت را تاش هــــواداران او برای ترور رئیس 

که بی پایه بودِن  کرد، اتهامی  ستاد ارتش نیجریه در منطقۀ زاریا اعام 

کارشناسان و ناظران بی طرف شد. آن موجب حیرت همۀ 

کی، همسرش، صدها نفر  کشــــتار زاریا در ســــال 2015م.، زکزا در جریان 

از طرف دارانش، و ســــه فرزند دیگرش توســــط ارتــــش نیجریه زخمی و 

کی به شدت مجروح شــــد و بر اثر  دســــتگیر شــــدند. در این واقعه، زکزا

کامل از دســــت داد و  شــــدت جراحت یکی از چشــــمان خود را به طور 

چشم دیگر وی در آستانۀ نابینایی قرار گرفت.

بر اســــاس نظر دادگاه نیجریه، در 2 دســــامبر 2016م.، دســــتور آزادی 

کــــی از ادارۀ اســــتخبارات نیجریه بــــه مدت 45 روز صادر شــــد، و  زکزا

کی و همســــرش به پرداخت 50 میلیون نایرا )واحد پول نیجریه(  زکزا

که »او  که این توجیه خوبی نیست  کرد  محکوم شــــدند. قاضی اعام 

را بــــرای محافظت خودش نگه می داریم.« از دســــامبر 2015 م. تا 13 
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ژانویۀ 2018 م.، او و همســــرش در جای نامشــــخصی زندانی بودند، و 

تنهــــا دکتر او مجاز به ماقات بــــود. در 22 ژانویۀ 2019 م.، آن ها تحت 

کرده و دادخواست رسیدگی  نظارت شدید امنیتی به دادگاه مراجعه 

ارائه دادند.

کی برای تقاضای آزادی  در جوالی 2019 م.، صدها نفر از طرف داران زکزا

او خارج از ساختمان های دولتی اجتماع کردند، و پلیس با تیراندازی و 

کنده سازد. در این درگیری ها،  کرد آن ها را پرا گاز اشک آور تاش  پرتاب 

کشــــته و بیش از 40 نفر دســــتگیر شــــدند. رهبر جنبش اسامی  دو نفر 

کی اطمینان پیدا  که از آزادی زکزا گفت: »تا زمانی  نیجریــــه در آن زمان 

نکنیم، این تظاهرات ادامه خواهد داشت. او به درمان و اعزام فوری به 

کشور نیاز دارد.« خارج از 

کی  بر اســــاس حکم دیــــوان عالــــی نیجریــــه در دســــامبر 2016 م.، زکزا

می بایســــت فوراً آزاد شــــود، ولی حکومت همچنان از آزادی او ســــر باز 

مــــی زد. در هنگام صــــدور حکم، قاضی اســــتدالل مخالفــــان مبنی بر 

کرد. تحت الحفظ بودن او به بهانۀ محافظت را رد 

اعتراض هواداران، خشونت نیروهای دولتی

کشــــورهای آفریقایی و  کی موجی از اندوه را در  دســــتگیری شــــیخ زکزا

اسامی پدید آورد. هواداران او، با برپایی تظاهرات اعتراض آمیز روزانه، 

خواســــتار آزادی سریع و بی قید و شــــرط شیخ و همسرش می شدند. 

کنش خشونت آمیز ارتش روبه رو می شد. البته،  این تظاهرات غالبًا با وا

حمــــات ارتش نیجریه به طــــرف داران نهضت اســــامی نیجریه غیر از 

گروه  گروه تروریستی بوکوحرام بود-گفته می شود این  حمات متعدد 

توسط رکن 2 ارتش نیجریه تأسیس شده است.
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کی مصاحبۀ دختر شیخ زکزا

کی، پیش از آزادی شیخ با خبرگزاری مهر  کی، دختر شیخ زکزا سهیا زکزا

کرد. او در این گفت وگو تصویری از مظلومیت شــــیخ  در ایران مصاحبه 

ارائه می کند:

ین وضعیت جسمانی شیخ و همسرش... × در پاسخ به سؤالی دربارۀ آخر

در زمان حملۀ ارتش نیجریه در دسامبر 2015 م.، پدر و مادر من چندین 

گلوله برداشته اند. پدر من یک چشم خود را از دست  زخم بر اثر اصابت 

داد و چشم دیگرش به شدت آسیب دید، و این باعث شد که بینایی او 

بسیار ضعیف شود تا جایی که در حال حاضر برای خواندن به عینک و 

ذره بین نیاز دارد! او همچنین در مدت بازداشت نزد پلیس نیجریه دو 

که چندین بار از  گفتۀ پزشکانی  بار دچار سکتۀ مغزی شده اســــت. به 

کی نشانه هایی از مسمومیت  گرفته اند، در خون شیخ زکزا وی آزمایش 

که  که حاصل چندین قطعه ترکش  با سرب و کادمیوم دیده می شود، 

در سر و دست چپ اوست.

کی برگزار می شود و امکان  گزارش رسانه های داخلی، دادگاه شــــیخ زکزا × طبق 

یاد است. نظرتان دربارۀ این موضوع چیست؟ آزادی ایشان بسیار ز

دادگاه عالی کادونا 28 جوالی را برای دفاع والدین من دربارۀ پروندۀ 

گر قرار است دادرسی  کرده اســــت. به نظرم، ا خود بدون وکیل تعیین 

که بتوانند  منصفانه و مطابق قانون برگزار شــــود، راهی وجــــود ندارد 

به طور قانونی بر آزاد نکردن آن هــــا تصمیم بگیرند. البته این نگرانی 

که مقامات به این تصمیم دادگاه احترام خواهند گذاشت  وجود دارد 

 یا خیر.
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یــــه این بار هم برگزار نشــــود، اقدام بعدی جنبش اســــالمی و  گــــر دادگاه نیجر × ا

خانوادۀ شیخ چه خواهد بود؟

از زمان قتل عام زاریا در ســــال 2015 م.، به رغم ادامۀ سرکوب به مدت 

کت نبودیم. دولت باید آن قدر منطقی باشد که آن ها  شش سال، ما سا

کند. ما تاش خود را تا آزادی پدر و مادرمان ادامه خواهیم داد. را آزاد 

× دربارۀ وضعیت جسمی مادرتان که در زندان هستند توضیح دهید.

گرفت و به دلیل وجود  گلوله قــــرار  مــــادرم حداقل پنج بار مورد اصابت 

ترکش های بزرگ گلوله در شکم، که باید مدت ها قبل برداشته می شد، 

کی مواجه اســــت. وی همچنین از آرتروز پیشرفته رنج  با درد وحشــــتنا

می برد و باید حداقل سه سال پیش تحت عمل جراحی تعویض مفصل 

زانو قرار می گرفت. به خاطر عدم اجازۀ معالجه توسط پلیس امنیتی، هر 

دو زانوی ایشان آســــیب جدی دیده و از بین رفته است. در واقع، این 

که او هنوز می تواند روی پای خود بایستد-هرچند،  یک معجزه است 

کرونا  اغلب از صندلی چرخ دار استفاده می کند. ایشان در ژانویه هم به 

مبتا شده بود.

کی چیست؟ × علت اصلی آزاد نشدِن شیخ زکزا

بازداشــــت پــــدر و مادرم در ســــال های اخیــــر اولین حملــــه به جنبش 

اســــامی نبود. پدرم بارها توســــط نهادهای مختلف بــــه طور متوالی 

گر  زندانی شده است. دلیل اصلی، طرف داری مردم از وی است. حتی ا

پدرم فقط خواســــتار بهبود وضعیت مردم ما از نظر اسام باشد، آن ها 

طرف دارِی مردم از او را تهدید می دانند.
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ید؟ × چه پیامی به حامیان شیخ و مسلمانان در سراسر جهان دار

گاه اســــت صرفًا یادآوری  کــــه از وضعیت ما آ من باید به هر مســــلمانی 

که در برابر بی عدالتی  که ما، به عنوان مسلمان، مسئولیت داریم  کنم 

کی و عموم مسلمانان هرقدر  که حامیان شیخ زکزا بایستیم. امیدوارم 

کــــه رخ داده و همچنان رخ  تــــوان دارند برای مقابلــــه با بی عدالتی ای 

که دعا برای جنبش اسامی و  کار این است  می دهد بایستند. حداقّل 

والدین من را فراموش نکنند.

آزادی

کی، که از شش سال پیش همراه همسرش در حصر خانگی و زندان  زکزا

به ســــر می برد، ســــرانجام در 28 جوالی 2021 م. آزاد شد. دادگاه عالی 

ایالتی کادونا در نیجریه او و همسرش را از تمام موارد اتهام تبرئه و حکم 

که موارد اتهامی توســــط  کرد  کرد. این دادگاه اعام  آزادی آن ها را صادر 

دادســــتان نه مشخص و نه اثبات شــــده اند. بر اساس اعام خبرگزاری 

کی نیز پیشــــتر تمامی موارد اتهامی  صحرا ریپورِتــــرز، وکای مدافع زکزا

کرده بودند.  کی و همسرش را رد  علیه زکزا

که هر دو به شدت رنج دیده و بیمارند،  کی و همسرش،  آزادی شیخ زکزا

موجی از شادی در نیجریه پدید آورد. شهر های مختلف نیجریه پس از 

کی شاهد شادمانی طرف داران وی  انتشار خبر تبرئه و آزادی شیخ زکزا

کانو، بوشی،  بود. شهروندان برخی شهر های نیجریه-از جمله، زاریا، 

کی و همســــرش به  و بورنو-به محض شــــنیدن خبر آزادی شــــیخ زکزا

خیابان ها ریختند و جشن گرفتند. 

کی و همســــرش، بدون اینکه اتهامی در خصوص آنان اثبات شود،  زکزا

حدود شــــش سال در زندان به سر بردند. دادگاه نیجریه آنان را از همۀ 
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کشــــتار زاریا در شــــمال نیجریه وارد شده بود تبرئه  که دربارۀ  اتهاماتی 

که نیرو های امنیتی وارد مجتمعی متعلق  کرد. در آن حادثه، هنگامی 

کی به  به جنبش اســــامی نیجریه شــــدند، 350 نفر از طــــرف داران زکزا

شهادت رسیدند.

کــــی، در عین حال، بــــر ضرورت مســــافرت او و  طــــرف داران شــــیخ زکزا

کردند-آنان در جریان  کید  همســــرش به خارج نیجریه برای درمان تأ

حملۀ سال 2015 م. نیروهای امنیتی تیر خوردند و همچنان با عوارض 

که شــــیخ و  آن جراحــــت دســــت به گریبان اند. الزم به یادآوری اســــت 

همســــرش در ایام زندان یک بار بــــرای معالجه به هند اعزام شــــدند، 

کشوری دیگر برای  ولی دولت هندوســــتان از معالجه یا ارجاع آن ها به 

معالجه سر باز زد و آن ها را به نیجریه بازگرداند. گفته می شود این اقدام 

دولت هند تحت فشار آمریکا و اسرائیل صورت گرفت. 

کی و همسرش بیش از  از طرف دیگر، ناظران سیاسی با آزادی شیخ زکزا

که شیخ و همسرش در  گذشــــته نگران جان او شده اند. بیِم آن می رود 

زندان به بیماری العاجی مبتا شده باشند، یا طرح ترور آن ها پس از 

آزادی توسط مقامات امنیتی نیجریه یا به وسیلۀ گروه های تروریستی-

نظیر بوکوحرام یا داعش-اجرا شود!


