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جریانشناسي یک گروگانگیري
خیالي در خودروسازي
 تیتر خبر بســیار گیراســت »یک قطعهساز بزرگ،
ایرانخودرو را گروگان گرفت« .یک عالمت تعجب و
تمام .همین تیتــر و جايدهي خوب آن در اخبار یک
سایت کافي است که مخاطب و سایر رسانهها جذب
آن شوند .در متن خبر گفته شده که یک قطعهساز که
مالک آن مدیر برتر جهادي سال  ۱۳۹۷است ،با ندادن
قطعات سیستم سوخترساني و انحصار در تولید این
قطعات ،خط تولید ایرانخــودرو را به گروگان گرفته
است .خبر بهسرعت ميپیچد و خبرگزاري نشردهنده
مدعي است که همه متن خبر اختصاصي بوده و در
انتهاي خبر ذکر شــده که پیگیر این ماجرا نیز خواهد
بود؛ اما داستان واقعي چیست؟ چند روز قبل از انتشار
این خبر ویدئویي در یک کانال زرد نهچندان پرمخاطب
منتشر شده که دقیقا به همین نکات گفتهشده در خبر
گروگانگیري با نشــانههاي روشــن و مشخص اشاره
داشته و نام این قطعهســاز نیز آورده شده است .دو
روز بعد از انتشار این خبر ،انجمن قطعهسازان خودرو
که همه طیفهاي قطعهســازان را شامل نميشود،
در نشستي خبري به تشریح این موضوع ميپردازد و
علیه برخي قطعهسازان و در دفاع از خودروسازان در
آن نشســت صحبتهایي مطرح ميشود که طبیعتا
خالف رویه یک انجمن صنفي اســت .مجددا دو روز
بعد گزارشــي با همان تیتري که در ابتداي متن ذکر
شد ،در یکي از خبرگزاريهاي مطرح منتشر شده که
مطابــق متن همان کانال تلگرامي اســت که هویت
دارندگانش مشــخص نبــوده و صرفا براي انتشــار
اخبار زرد علیه بخشي از صنعت قطعهسازي کشور
فعالیــت ميکند .تا به اینجاي کار روند جریان خبري
مشخص اســت که علیه یک شــرکت خاص شکل
گرفته؛ اما آیا گروگانگیري واقعیت دارد؟ این پرسشي
اســت که حتي با انتشــار تکذیبیه و ارائه مستندات
از ســوي شــرکت نامبــرده در خبر باز هــم حداقل
براي عدهاي مطرح اســت .ســعید صبــوري ،عضو
هیئتمدیره انجمن صنایــع همگن قطعات خودرو،
در گفتوگو با »شــرق« در این زمینــه ميگوید» :این
موضوع را که قطعهسازي با وجود دریافت بیشترین
تسهیالت ،قطعه تحویل نميدهد ،باید خودروسازان
شفافســازي کنند و اساسا انجمن قطعهسازان نباید
وارد این فضا شــود« .صبوري با بیان اینکه اگر بدون
دلیل و مدرک از یکســري الفاظ مانند گروگانگیري
اســتفاده شود ،خیانت به کشور است ،اظهار ميکند:
»اگــر خودروســازان از تأمین قطعه گلــه دارند ،باید
مشــکالت را اعالم کنند .شــاید قطعهســاز به دلیل
مشکالت گمرک و تأمیننشــدن ارز قطعه را با تأخیر
تأمین کند؛ اما این به معني گروگانگیري خودروســاز
یا توقــف خط تولید نیســت« .او ميافزاید» :اگر قرار
است براي یک عده جبهه درست کنیم ،در این شرایط
درست نیست .در وضعیتي که تحت فشار آمریکا قرار
داریم ،خودمان چوب الي چرخ هم ميگذاریم«.
همچنین رضــا رضایــي ،رئیس ســابق انجمن
قطعهســازان ،در این زمینــه به »شــرق« ميگوید:
»مطرحکردن نام یک قطعهساز در رسانهها و هجمه
وارده به او در شرایطي که با جنگ اقتصادي دست به
گریبان هستیم ،کار درستي نیست و پیشنهاد ميشود
بدون حاشــیه و با همدلي بیشتر در مسیر رونق تولید
گام برداریم« .او تأکید ميکند» :قطعهسازان همواره
براساس تعهدات خود به خودروسازان قطعه تولید
ميکننــد و امکان تخلف در ایــن زمینه وجود ندارد؛
بنابراین اعالم این دسته از خبرها جاي شبهه دارد«.
ادامه در صفحه ۱۵

محدودیت هر روزه منابع
قرضالحسنه
 بانکداري ایراني :دکتر مرتضي اکبري ،مدیرعامل
بانــك قرضالحســنه مهر ایــران گفــت :بانكهاي
تخصصي قرضالحســنه بــه دلیل دامنــه محدود
فعالیــت و خدماتشــان امــکان جذب بســیاري از
سپردهگذاران ،خصوصا اشخاص حقوقي را ندارند؛ در
نتیجه منابع قرضالحسنه هر روز محدود و محدودتر
ميشــوند .به نقل از بانکداري ایراني ،مرتضي اکبري
با بیان اینکه منابع قرضالحســنه یعني منابعي که
فرد سپردهگذار به نیت اعطاي وام قرضالحسنه نزد
بانك ميگذارد تا از آن طریق تسهیالت قرضالحسنه
داده شــود ،افزود :با این مفهوم عمال حســابهاي
جاري افراد از قرضالحسنه جدا و صرفا سپردههاي
پسانداز قرضالحسنه را شامل ميشود .وي تصریح
کرد :تعداد سپردههاي قرضالحسنه در نظام بانکي
روزبــهروز کمتر شــده و این به معنــاي اضمحالل
فرهنگ قرضالحســنه در یك کشــور اسالمي است؛
این موضوع یك دلیل اقتصادي و یك دلیل فرهنگي
دارد .وي افزود :اینکه دائما از صبح تا شــب ،از ثواب
 ۱۸برابري قرضالحســنه و ثــواب  ۱۰برابري صدقه
ســخن بگوییم و در عمل هیچ اقدامي براي تقویت
منابع قرضالحسنهاي نکنیم ،راه به جایي نخواهیم
برد یا اینکه مرتبا سیســتم بانکــي را رباخوار بدانیم،
ولي در راســتاي تقویت بانكهاي قرضالحسنهاي
بهعنــوان بانکداري اســالمي حرکتي نکنیم ،نشــان
ميدهد بین حرف تا عمل فاصله اســت .مدیرعامل
بانک قرضالحســنه مهر ایران تصریح کرد :در بحث
عدم تعادل جذب و مصرف منابع قرضالحســنه نیز
ميتوان گفت که بانكهاي تخصصي قرضالحسنه
به دلیل دامنه محدود فعالیت و خدماتشــان امکان
جذب بســیاري از ســپردهگذاران ،خصوصا اشخاص
حقوقي را ندارند در نتیجه منابع قرضالحســنه هر
روز محدود و محدودتر ميشوند.

لیــال مرگن» :آب تهران پر از نیتراتــه و حتما براي حفظ
ســالمتتون نیاز به دســتگاه تصفیــه آب داریــد«» ،اینا
درباره ســالمت آب دروغ میگن« این جمالت شــاهبیت
تبلیغات اپراتورهایي هســتند که بــه نمایندگي از طرف
یکي از شرکتهاي فروشنده دســتگاههاي تصفیه آب،
با مشترکان شــهرهاي مختلف تماس ميگیرند و سعي
ميکنند دستگاههاي خود را به فروش برسانند .تبلیغاتي
که اگرچه براي این شــرکتها ســود به همراه دارد اما
جیب مشــتريها و منابــع آب کشــور را خالي ميکند.
بسیاري از شهرهاي کشور آب باکیفیت مطلوب در اختیار
دارند اما شــرکتهاي فروشنده دستگاههاي تصفیه آب
تالش ميکنند با تبلیغاتي دروغین ،مردم را به خرید یك
دستگاه تصفیه آب ترغیب کنند .دستگاهي که هر خانوار
عــالوه بر اینکه بین یكمیلیونو صد تا دو میلیون تومان
)بسته به مدل دستگاه( باید براي آن هزینه کند ،مصرف
آب خانوار را بیــن  ۳۰تا  ۴۰درصد به دلیل هدررفت آب
توسط این دستگاهها ،افزایش ميدهد .به این ترتیب ،هر
خانوار ،قبض آبي به میزان  ۳۰تا  ۴۰درصد گرانتر از حد
مصرف خود باید پرداخت کند .مصرف بیشتر آب نه تنها
باعث هدررفت ســرمایه مشــتریان و یارانههاي سنگین
دولتي در بخش آب شرب ميشود بلکه دولت را ناگزیر
ميکند که به ســرمایهگذاريهاي هنگفت براي اجراي
پروژههاي تأمین آب شرب شهرها تن دهد .در بسیاري از
شهرهاي خشك کشور نیز به دلیل استفاده از این دستگاه
غیرضروري که مصرف آب را بیشــتر ميکند ،بحران آب
تشدید ميشــود .شــرکتهاي فروشنده دســتگاههاي
تصفیه آب کم نیستند .از تماسهاي یك روز در میانشان
ميشــود فهمید که تعداد زیادي شرکت از طریق لیست
شــماره تلفنهایي که در اختیار دارند ،با مشترکان نقاط
مختلف تهران تماس ميگیرند تا دســتگاههاي تصفیه
آب خود را معرفي کنند .این داستان فقط مختص تهران
نیســت .در بسیاري از شــهرهاي ایران ،همین شرکتها
فعال هســتند .تجارت همه آنها هم بر تبلیغاتي استوار
است که بارها از سوي مسئوالن وزارت نیرو تکذیب شده
است .فروشندگان دستگاههاي تصفیه آب مدعي هستند
که آب بســیاري از شــهرها آلوده است .چون از آب چاه
براي تأمین نیازهاي شرب استفاده ميشود .این آب آلوده
به نیترات است .گروهي هم با تکیه بر عدم اعتماد مردم
به اظهــارات مقامات دولتي ،با دروغگوخواندن متولیان
وزارت نیــرو از انــواع امراضي که در انتظار شــهروندان
شــهرهاي مختلف است ،سخن ميگویند و با آب و تاب
دستگاههایي را تبلیغ ميکنند که اغلب با سیستم اسمز
معکــوس ) (ROکار ميکند و تــوان حذف ۹۹درصدی
امالح مضر آب مانند نیترات ،آرسنیک و ...همچنین مواد
شیمیایی منشقات کلر و شویندهها و انواع میکروبها و
باکتریها از آب را دارد.
قیمتها بیش از یك میلیون تومان
دستگاههاي تصفیه آب خانگي فقط از طریق تماس

بازار فروش دستگاههاي تصفیه آب خانگي همچنان داغ است

هدررفت آب و سرمایه
اپراتورهاي شــرکتهاي مختلف به فروش نميرســند.
کافي اســت جســتوجویي کوچك در اینترنت داشته
باشید تا انواع دستگاههاي تصفیه آب خانگي که قیمت
آنهــا بین یكمیلیــونو صد تا دو میلیون تومان اســت،
مقابل دیدگان شــما ظاهر شــود .از معتبرترین اپهاي
فروش کاال تا سایتهاي گمنام ،دستگاههاي تصفیه آبي
را معرفي ميکنند که براي مصرفکننده شهرهاي داراي
آب مطمئن هیچ خاصیتي ندارد و حتي گاهي مضر هم
هســت و هزینههاي زیادي به کشور تحمیل ميکند اما
تنها نفع آن پرشــدن جیب گروهي اســت کــه به دنبال
فروش این دستگاهها هســتند .دستگاههاي تصفیه آب
خانگي بدون خدمات پس از فروش و آموزشهاي الزم
به خانهها راه ميیابــد و تبعات آن گریبان مصرفکننده
را ميگیرد اما به ظاهر کسي هم پاسخگوي آسیبهاي
ناشــي از توزیع این دســتگاهها نیســت و معلوم نیست
کدام دســتگاه دولتــي باید ناظر بر تبلیغــات و فعالیت
شرکتهاي فروشنده دستگاههاي تصفیه آب باشد.
افزایش نرخ قبوض با استفاده از دستگاه تصفیه
»استفاده از دستگاههاي تصفیه آب خانگي ،مصرف
آب را بین  ۳۰تا  ۴۰درصد افزایش ميدهد« .این جمله
را علیاصغر قانع بهعنوان معاون برنامهریزی و توسعه
شــرکت مهندســی آب و فاضالب کشــور به »شــرق«
ميگوید .بر اساس اعالم نظر این مقام مسئول ،استفاده
از دســتگاه تصفیه آب خانگي صرفا به اسراف این ماده
حیاتي دامن ميزند و ســبب ميشــود خریــدار هزینه

دولت چوب حراج به مجموعههاي نفتي زد

ﺧﺼﻮﻟﺘﯽﻫﺎ ﭘﺎي ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﻫﻔﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻔﺘﯽ
بر اســاس اخبار منتشرشــده دولــت قصد دارد
عمــده ســهام چندیــن پاالیشــگاه و هلدینگ نفتي
خلیج فارس را به صورت بلوکي واگذار کند .نگاهي
به ســهام دولت در شــش پاالیشــگاه بورسي که بر
اســاس مصوبه اخیر هیئت واگذاري قرار اســت به
صورت بلوکي واگذار شــود ،نشــان ميدهد ارزش
فعلــي مجموع این ســهام ۱۲هــزارو  ۷۵۰میلیارد
تومان اســت .عمده سهام این هفت مجموعه نفتي
در اختیار خصولتيهاست و به نظر ميرسد مشتري
اصلي خرید سهم دولت همین مجموعهها باشند.
به گــزارش مهــر ،هفته گذشــته هیئــت عالي
واگــذاري تصویــب کــرد باقيمانده ســهم دولت
در شــش پاالیشــگاه ،بانکهــاي تجــارت ،ملت و
صادرات ایران ،بیمههاي بیمــه البرز و بیمه اتکایي
امین ،ایرانخودرو و ســایپا و نیز چند شــرکت بزرگ
دیگــر به صورت بلوکــي و نقدي واگذار شــود .این
واگذاريها شامل  ۲۰درصد سهام دولت است که در
شــرکتهاي گروه  ۲خصوصيسازي شده و هنوز در
اختیار دولت است.
دولــت دوازدهم از ســال
گذشــته پیگیر فروش ســهام
خود در برخي شرکتها بود و
در مصوبه جدیــد هیئت عالي
واگذاري ،حســاب جدي روي
پاالیشــگاهها باز کرده اســت؛
به ایــن ترتیب که تصمیم دارد
ســهم خود در پاالیشگاههاي
تبریز ،الوان ،تهــران ،اصفهان،
بندرعباس و شیراز و همچنین
هلدینگ خلیج فارس را واگذار
کند؛ بر این اســاس دولت فعال
فروش ســهام پاالیشــگاه امام خمینــي اراک را در
دســتور کار ندارد .احمد حسیني ،کارشناس صنعت
نفت در گفتوگــو با مهر درباره رویکــرد دولت در
واگذاري ســهام خود در این شش پاالیشگاه نفتي و
هلدینــگ خلیج فارس گفت :طبــق اصل  ۴۴قانون
اساســي  ۲۰درصد از حوزه خصوصيسازي صنعت
پاالیشي کشور در اختیار دولت است .اکنون دولت به
منظور کاهش فشــار هزینهاي بر بودجه تصمیم به
واگذاري ســهام خود به صورت بلوکي دارد .این در
حالي است که عمده سهام پاالیشگاههاي مذکور در
دست بخش شبهدولتي است.
دولت ،دست برتر بازار سرمایه
وي با بیان اینکه ســهام بیشــتر به معناي اعمال
قدرت بیشــتر در تصمیمگیري اســت ،افــزود :هیچ
صاحب ســرمایهاي تمایل به سرمایهگذاري و خرید
سهم باقيمانده از پاالیشگاه یا هلدینگي را که اختیار
ســهامدار دیگر از او بیشتر اســت ،ندارد .بنابراین به

نظر ميرســد ایــن بخش خصولتي اســت که باقي
سهام دولتي را ميخرد .این در حالي است که ارزش
حقیقي مجموعههاي واگذارشــده بیــش از میزان
عرضه شده است.
حســیني ادامه داد :به نظر ميرســد این مصوبه
هیئت وزیران به منظور خصوصيسازي شرکتهاي
ایرانخــودرو و سایپاســت کــه هزینه زیــادي را به
ســبب زیاندهبودن بر دوش دولت ميگذارد .حدود
 ٤۰درصــد ســهام ایرانخودرو به صورت مســتقیم
و غیرمســتقیم در اختیار دولــت و  ۲٦درصد آن در
اختیار گروه کروز اســت .به این ترتیب دولت با سهم
٤۰درصدي خود اعمال قــدرت ميکند .البته بخش
خصوصي حقیقي که از بستر مردمي باشد ،نه چنین
حجم سرمایهاي در اختیار دارد و نه تمایلي به خرید
سهامي دارد که عمال اختیار آن را نخواهد داشت.
حســیني توضیــح داد :در همــه جــاي دنیــا
خصولتيهــا در بخشهایي از صنعــت درآمدزاي
کشــورها حضور فعال دارند و این حضور آســیبزا
نیست .نکته مثبتي که در واگذاري
ســهام این هفت مجموعه نفتي
وجــود دارد شــفافیت اســت؛
چراکه سهام این مجموعهها قرار
است در فضاي شــفافي همانند
بــورس عرضه شــود و ســازمان
خصوصيســازي فروشــنده و
بورس ناظر معامله است.
سهام عدالت تعیین تکلیف شود
وي بــا تأکید بــر اینکه عمده
ســهام پاالیشــگاهها و هلدینــگ
خلیــج فــارس در اختیار ســهام
عدالت است ،تصریح کرد :دولت
باید تعیین وضعیت سهام عدالت به عنوان سهامي
مردمي را نســبت به این واگذاري ســهم در اولویت
قرار ميداد که این اقدام بيشــک ثمربخشتر بود.
سینا برزگر ،کارشناس بازارهاي مالي نیز در گفتوگو
بــا خبرنگار مهر با بیان اینکه اقدام به برونســپاري
ســهام این هفــت مجموعه نفتي بــا هدف کاهش
هزینهها در بودجه اســت ،گفت :خصوصيســازي
هــر مجموعــهاي مقولــهاي قابــل دفاع اســت،
مشــروط بر اینکه حقیقتا خصوصي شده و تبدیل به
هلدینگهاي خرد نشــود؛ چراکه در آن صورت این
خردههلدینگهــا حتي توان اجراي طرحهایي مانند
برندینگ را ندارند.
بــه گفتــه وي ،در صورتي که دولــت اختیارات
صنعــت پاالیشــي در حوزههایــي همچــون حوزه
صادرات را بیشــتر کند ،ميتــوان امیدوار بود بخش
خصوصــي اســتقبال بیشــتري از ایــن واگــذاري
داشته باشد.

باالیي را متقبل شود .او تأکید ميکند :در شهرهایي مثل
تهران که مشکلي از نظر سالمت آب ندارند ،استفاده از
دستگاههاي تصفیه به نفع مشترك و کل اجتماع نیست.
در تهران بهقدري خروجي تصفیهخانهها مطمئن است
که اســتفاده از دستگاه تصفیه آب هیچ توجیهي ندارد.
این ســخنان قانع به این مفهوم اســت که در بســیاري
از کالنشــهرها که خروجــي تصفیهخانههاي آب آنها
به طور دائمي پایش ميشــود ،افراد با خرید دســتگاه
تصفیه آب ،صرفا آب شــرب کشــور را هدر ميدهند و
بهاینترتیــب نهتنها به بحــران آب دامن ميزنند ،بلکه
زمینه اتالف یارانههاي سنگیني را که دولت به تأمین آب
شرب اختصاص داده است فراهم ميکنند .همچنین در
شرایطي که بسیاري از شهرهاي ایران در وضعیت قرمز
تأمین منابع آب شرب قرار دارند ،دولت به دلیل اسراف
آب توســط این دسته از مشــترکان فریبخورده ،ناگزیر
بــه پرداخت هزینههاي هنگفت براي اجراي پروژههاي
تأمیــن آب ميشــود .درحاليکه اگر این دســتگاههاي
غیرضــروري از خانههــاي مردم حذف شــوند ،بین ۳۰
تــا  ۴۰درصــد در مصرف آب هر مشــترك صرفهجویي
خواهد شد.
ایجاد بیماري گوارشي و پوستي با استفاده از دستگاه
تصفیه آب
بدونشك استفاده از دستگاههاي تصفیه آب خانگي
نیازمند آموزش اســت ،اما فروشــنده این دســتگاهها
در بهترین شــرایط ،نصب دســتگاه را با دریافت هزینه
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برعهده ميگیــرد و در نهایت این مصرفکننده اســت
که متضــرر اصلي این تجارت مبتنيبر دروغ ميشــود.
علیرضــا نوذريپــور ،قائممقام پیشــین آب و فاضالب
تهران ،در گفتوگو با »شــرق« درباره تبعات اســتفاده
از دســتگاههاي تصفیــه آب خانگي با تأکیــد بر اینکه
شــهري مانند تهران اصال نیازي به دستگاههاي تصفیه
آب خانگي ندارد ،تماسهاي اپراتورهاي شــرکتهاي
فروشــنده دستگاههاي تصفیه آب را اقدامي در راستاي
تحریــك مردم توصیف ميکند که بیشــتر جنبه تجاري
دارد .او تأکیــد ميکنــد :اگر از این دســتگاهها درســت
اســتفاده نشــود و تنظیمات دســتگاهها درست نباشد،
منجر به ایجاد بیماريهاي پوســتي و گوارشي در افراد
خواهد شــد ،زیرا سیســتمهاي اســمز معکوس میزان
قلیایی و اســیدیته آب را تغییــر ميدهند و عدم تنظیم
صحیح آن باعث ایجاد اثرات منفي روي سالمت انسان
ميشــود .نوذريپور ميگوید :با توجــه به اثرات منفي
این دســتگاهها ،براي مناطقي کــه تخصصي در زمینه
اســتفاده از دستگاه ندارند یا اســتفاده از این دستگاهها
ضروري نیست ،بهتر است که از دستگاه تصفیه خانگي
استفاده نشود.
آلودهشدن آب سالم
علیاصغــر قانع بهعنــوان معــاون برنامهریزی و
توســعه شــرکت مهندســی آب و فاضالب کشــور نیز
اثرات سوء ناشــي از تنظیمات نامناســب دستگاههاي
تصفیه آب خانگي بر ســالمت انســان را تأیید ميکند.
او ميگوید :بســیاري از دستگاههاي تصفیه آب خانگي
فیلترهاي شني دارند و این فیلترها امکان گرفتن برخي
از امالح را ندارنــد .او ادامه ميدهد :از آنجا که کنترلي
روي آب خروجي دستگاههاي آب خانگي وجود ندارد،
افراد معمولي متوجه نميشــوند که فیلتر دستگاه چه
زماني باید تعویض شــود و این مســئله سبب ميشود
که آب تصفیهشــده توســط ایــن دســتگاهها کیفیت
مطلوب را نداشته باشــد .بهاینترتیب ،اثرات منفي این
دستگاهها از مزایاي آن به مراتب بیشتر است .قانع بیان
ميکند :اگر دســتگاههاي تصفیه آب خانگي درســت
کار نکنند ،باعث تجمع بیوفید ميشــوند و مشــکالت
آب خروجــي آن از آب معمولي بیشــتر ميشــود .در
بسیاري از شــهرهاي ایران کنترلهاي آب شرب شبکه
به صورت دائمي انجام ميشــود و آب شبکه به مراتب
مطمئنتــر از آب این دستگاههاســت .به گفتــه او ،در
برخي از شهرها که درجه شوري آب باالست یا آب آنها
ســنگین اســت ،اگر ذائقه افراد دچار مشکل باشد ،نیاز
به دســتگاه تصفیه آب خانگي وجــود دارد ،اما از آنجا
که در شهرهاي مختلف شــرکتهاي آب و فاضالب و
وزارت بهداشــت بهطور روزانه و ســاعتي سالمت آب
را کنتــرل ميکنند ،خرید دســتگاه تصفیــه آب توجیه
فني و اقتصادي نداشــته و اســتفاده از این سیســتمها
کار درستي نیست.
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رویکرد مشارکتی از برنامه تا عمل
نگاه نوین به کارکردهای طبیعی و اکوسیســتمی،
اندامهــای حیاتــی یــک ســرزمین ماننــد مناطــق
حفاظتشده ،تنوع زیستی ،کوهها ،جنگلها و تاالبها،
پیشنیاز هــر تغییر رویکردی اســت .بهعبارت واضح
تمامــی ذیمدخالن باید با چنین نگرشــی به ســراغ
محافظت و مشــارکت درآن بشــتابند .درست پس از
جنگ بود که جریانی خزنده و خاموش تمامی مناسبات
اقتصادی و فرهنگی جامعه را به سیاستهای تعدیل
بازار ســپرد .همین سیاســتهای تعدیــل اقتصادی و
منطق بازار بود که لطمــات جبرانناپذیری به اقتصاد،
اخــالق و فرهنگ جامعه وارد کــرد که این مقال جای
پرداختن به آن نیست؛ اما زمزمههایی که در مورد لزوم
تأمین منافــع مشــارکتکنندگان از برخی عرصههای
طبیعی و مناطق حفاظتشــده میشــود ،زخمهای
پیشــین را تازه میکند .بر کســی پوشــیده نیســت که
منطق بازار در عرصــه حفاظت از منابع طبیعي دچار
لکنتهای جدی اســت و ازهمینرو است که دولتها
بهعنــوان نماینــده جامعــه ایــن نقــش را علیرغم
هزینههای باال بــر عهده میگیرند .اینکه تصور شــود
مناطق حفاظتشــده یا تنوع زیســتی صرفا با قابلیت
نقدشوندگی و توجیه اقتصادی امکان ادامه حیات خود
را تضمین کند ،میتواند مســیر خطرناکی را تا نابودی
داشــتههای طبیعی طی کند .همینطــور که پیشتر
گفته شد اینگونه داشتههای طبیعی کارکردهایی بسیار
فراتــر از پول و اقتصاد داشــته که قطعا تبیین آن برای
جامعه امری ممکن و ســهلالوصول است و تکیه بر
چنین قابلیتهایی است که منابع طبیعي را به جایگاه
واقعــی خود بازمیگرداند .دهههــا خارجکردن منابع
طبیعــي از دســتور کار ،عامل مهم تراکم مســائل این
حوزه تا حد ظهور بحرانهای همهجانبه بوده اســت.
هر رویکردی و بــا تمامی بازیگران زمانی قادر خواهند
بود که نقش محافظتی خود را بهدرستی ایفا کنند که
حفظ محیط زیست و ترمیم آن را در اولویت قرار دهند.
بهعبارتی تغییر رویکرد نه از ســر ناچاری و کممایگی
و مشــکالت اقتصادی دولت بلکه به جهت استعانت
از قدرت مردم برای افزودن الیههای حفاظتی باشــد.
مردم نیز نه برای منافع کوتاهمدت بلکه به دلیل عالیق
سرزمینی و حفظ امنیت زیستی و پایداری در فرایندهای
مشــارکتی باید دخالت کنند .منابــع طبیعي دارای دو
بعد اخالقی و فرانســلی اســت .تصمیمــات باید در
چارچوبهــای اخالقی با حفظ حقوق و حیات تمامی
زیستمندان این سرزمین و نسلهای آتی صورت پذیرد.
عدالت جامعنگر و نیز فرانسلی باعث خواهد شد منافع
کوتاهمدت یک جمع و یک نسل مالکی برای تصمیمات
جدی قرار نگیرد.

