
سال ١٨٩٥ میالدی ازسوی »هارمون« دادستان وقت ایاالت متحده آمریکا، به منظور 
حکمیت در مورد دعواهای آب بین ایالت های آمریکا، تبدیل به قانون شد. بعد از 
تاسیس سازمان ملل به دلیل وابستگی عمیق جوامع و محیط زیست بین المللی به 
آب و اثرات مخرب این شیوه از برخورد با رودخانه های مشترک، سازمان ملل تصویب 
کرد که:« دولت ها مجاز به متوقف ساختن یا تغییر دادن مسیر رودی که از 
سرزمین آنها به اراضی دولت های همجوار جاری است، نیستند و هر نوع عملیات 
در رودخانه های مشترک به نحوی که برای دولت همجوار زیان آور باشد، یا مانع 

بهره برداری از رودخانه گردد، غیرقانونی است.«
ظاهراً کشور ترکیه در قبال مسائل مرتبط با منابع آبی مشترک دجله و فرات، هنوز 
معتقد به قانون »حاکمیت سرزمینی مطلق« است و توجه زیادی به قوانین بین المللی 
و همچنین پیمان ١٩۴۶ بین ترکیه و عراق، که در آن متعهد شده هرگونه طرحی 
که بر جریان آب این دو رودخانه اثر بگذارد، باید با اطالع و توافق عراق باشد، ندارد. 
زیرا بدون هیچگونه محدودیت و توجهی به مناطق پائین دستی از منابع این دو رود 

بهره برداری می کند.
ترکیه در طول سی سال گذشته ۲۲ سد و ١٩ طرح آبیـ  برقی بر روی رودخانه های 
دجله و فرات ساخته که به آن  »پروژۀ آناتولی جنوب شرق« )یا گاپ( می گوید. یکی 
از معروف ترین آنها، سد آتاتورک است که با حجم مخزن ۴٨ میلیارد متر مکعب بر 
روی رود فرات بسته شده. جالب است بدانید حجم همین یک سد ترکیه تقریباً دو 
برابر حجم ذخیره تمام سدهای ایران است. احداث این سد باعث خشک شدن سطح 
وسیعی از زمین های کشاورزی عراق و به وجود آمدن توده های عظیمی از ریزگردها 
در جنوب و غرب ایران شد. با تغییر جریان آب این سد، راه بخش عمده ای از آب 
رود فرات بسته شد و حق آبه بخش سوریه بسیار اندک گردید. این اتفاق بعالوه 
خشکسالی های متوالی، در تشدید بحران آب این کشور بسیار موثر بود. حتی بعضی از 
مفسرین همین اتفاق را یکی از مهم ترین ریشه های نارضایتی عمومی مردم سوریه، که 
منجر به جنگ داخلی شد می دانند. اروندرود هم که بخشی از حق آبه خود را از فرات 
دریافت می کرد، کم آب شد و سطح آب در بخش عمده ای از  تاالب هورالعظیم پایین 
رفت و در سال های اخیر، خشکی افزاینده این تاالب باعث برخواستن ریزگردهائی شد 

که خوزستان را تحت تاثیر قرار داد. 
سد عظیم دیگری که ترکیه در دست ساخت دارد، سد ایل سویی است که مخزن آن 
سه برابر سد کرخه است. از سال ۲00۶ ساخت این سد در منطقه ای بین مرز ترکیه 
و سوریه و عراق، بر روی سر شاخه های رود دجله آغاز شده و قرار است تا سال۲0١٩ 
به بهره برداری برسد. این سد تا کنون کامالً طبق برنامه پیش رفته و امیدی هم به 
تاخیر بهره برداری آن نمی توان داشت. به گفته برخی از کارشناسان با شروع بهره 
برداری از این سد، باید شاهد تغییرات اقلیمی و عواقب آن در کشورهای سوریه، ایران 
و عراق باشیم، چون ممکن است دیگر حتی قطره ای از آب رود دجله به سمت این 

کشورها سرازیر نشود. 
ظاهراً ترکیه بدون توجه به قوانین بین المللی و همچنین بدون درنظر گرفتن خطرات 
زیست محیطی احداث این سد برای همسایگان و حتی خود ترکیه، کار ساخت سد 
ایل سویی را به مراحل نهایی رسانده. به نظر می رسد ترکیه در اثر وجود فضای 

اولین تاکسی از سال ١3۲٥، در شهر تهران شروع به جا به جائی مسافر کرد. تا آن 
تاریخ وسیله تردد عمومی شهر، ٨00 عدد درشکه بود. تاکسی از همان ابتدای ورود، 
بسیار مورد توجه مردم قرار گرفت و روز به روز بر تعداد آن افزوده شد. یک سال 
بعد، اولین شرکت تاکسیرانی خصوصی راه اندازی شد، ولی تا فروردین سال ١3۴١ 
طول کشید تا قانون ممنوعیت تردد درشکه در سطح شهر تصویب شود. در مجموع 
بیست سال طول کشید تا باالخره درشکه ها که باعث کندی ترافیک و آلودگی 
خیابان های تهران بودند از سطح شهر جمع آوری شدند. شهری که درآن موقع 

جمعیتی بالغ بر ۲/٥ میلیون نفر داشت. 
یک موتورسیکلت بنزینی به طور متوسط ٥ برابر یک اتومبیل تولید آلودگی می کند و 
چهار برابر بیشتر از اتومبیل در شهر تردد می نماید. در ١3 آذر سال ١3٩3 یعنی سه سال 
قبل، شهرداری تهران تصمیم گرفت، برای کاهش آلودگی هوای تهران، طرح جایگزینی 
موتورهای برقی با موتورهای بنزینی را اجرا کند. نام طرح را هم چون موتور برقی باک 
ندارد »بی باک« گذاشت. منطقه ١۲ تهران هم چون بیشترین حجم تردد موتورسیکلت ها 
را دارد، به عنوان پایلوت در نظر گرفته شد. این طرح قصد داشت با دادن وام کم بهره و 
فروش اقساطی و بعضی تسهیالت دیگر، ظرف یکسال تعداد ده هزار موتور بنزینی را به 
برقی تبدیل کند و از سال بعد تردد موتورهای بنزینی در منطقه ١۲ را ممنوع اعالم نماید. 
طرح جایگزینی موتورهای برقی طرحی فکر شده و با برنامه بود، ده ها متخصص، 
در رشته های مختلف، چند ده جلسه و چند صد ساعت بر روی طرح تحقیق و کار 
انجام دادند. این طرح ابعاد متنوعی داشت. برپائی نمایشگاه در پارک گفتگو برای 
آشنائی مردم با موتورهای برقی، ثبت نام از متقاضیان و معرفی آنها به فروشندگان 
داخلی و خارجی، پرداخت وام های کم بهره، ایجاد تاسیسات و تدارکات شارژ و تعمیر 
موتور برقی در منطقه و چندین مورد دیگر. تعدادی از کارشناسان موتورهای برقی، 
کارشناسان محیط زیست و کنترل هوای تهران، کارشناسان شهرداری به خصوص در 
منطقه ١۲، کارشناسان راهنمائی و رانندگی، اداره استاندارد، کارشناسان تبلیغات و 
اطالع رسانی، در تهیه و برنامه ریزی این طرح شرکت داشتند و نظرات کارشناسانه آنها 
در طرح لحاظ شد و با جمعی از وارد کنندگان موتور برقی و تولید کنندگان داخلی و 

بانک ها توافق نامه هائی نیز امضاء شد. ظاهراً مسئوالن با این حجم از برنامه ریزی و 
تدارکات، فکر می کردند دیگر مو الی درز طرح »بی باک« نخواهد رفت و کار حتماً 

به نتیجه خواهد رسید. ولی این طرح شکست خورد!؟
 اگر از تک تک طراحان بپرسیم چرا، احتماالً هرکدام دالیل ریز و درشتی مانند، گران 
بودن موتورهای برقی، عدم امکان شارژ مناسب در سطح شهر، عدم وجود متخصص 
تعمیرات و نگهداری و لوازم یدکی و دالیلی از این قبیل را برای توجیه شکست، 
مطرح خواهند کرد. سوالی که باقی می ماند این است که این مشکالت از ابتدا آشکار 
و جزء خصوصیت باطنی طرح محسوب می شد و اگر قرار بود برای آنها راه حل پیدا 
نشود، پس چرا با صرف وقت و هزینه زیاد، طرح را راه اندازی کردید؟ البته ممکن 
است دالیل نخ نمای دیگری مانند نرسیدن بودجه در وقت مناسب، بدقولی بعضی 
نهادهای مرتبط، عوض شدن مسئولین، عدم فرهنگ سازی و اطالع رسانی مناسب، 
استقبال نکردن مصرف کنندگان و مواردی از این قبیل نیز مطرح شود که تکراری و 
غیر سرنوشت ساز هستند و نمی توانند دلیل اصلی شکست یک طرح باشند. به نظر 
می رسد مهم ترین دلیل شکست این طرح و بسیاری از طرح های دیگر کشور، عدم 
حضور جامعه شناسان خبره در ستادهای تصمیم گیری است. حاال سوالی که پیش 
می آید این است که حضور جامعه شناس در طرحی مانند »بی باک« به چه درد 
می خورد. اگر با تفکر سخت افزاری به موضوع نگاه کنیم، هیچ. ولی مسئولین کم کم 
باید قبول کنند که سهم بزرگی از موفقیت تمام طرح ها و پروژه ها، نرم افزاری است، 
زیرا در نهایت با جامعه سر و کار دارد. اگر یک جامعه شناس خبره در این گروه حضور 
داشت، با شناختی که از فرهنگ و روحیه و تاریخ کشور داشت، از همان ابتدا می گفت، 
این طرح در مدت کوتاهی با شکست مواجه خواهد شد و با شهامت قول می داد، حتی 
اگر ١0 هزار موتور سیکلت برقی نو را به صورت رایگان تحویل گروه مخاطب بدهید، 
از فردا صبح حتی صد موتور برقی هم در خیابان ها تردد نخواهد کرد، چون تحول و 
نوگرائی در اجتماع ما خیلی کند اتفاق می افتد و قبل از روانه کردن ابزار و وسیله به 
داخل شهر، نیاز به اطالع رسانی و قانون داریم. راه امکان پذیرتر شاید این بود که ابتدا 
اطالع رسانی و آموزش شروع می شد تا همه بدانند موتورسیکلت بنزینی چه خطری 
برای سالمت اهالی شهر دارد، سپس مهلت نهائی برای تعویض معین می شد. در 
وهله بعد قوانین و جریمه های موثر تصویب می شد و قوه قضائیه، دادسراهای ویژه ای برای 
این کار تاسیس می کرد و ماموران راهنمائی و رانندگی برای برخورد با متخلفین آموزش 
داده می شدند. در طول زمانی که این کارها انجام می شد به اجتماع و بخش خصوصی 
اجازه داده می شد، خود شالوده های سخت افزاری را فراهم کنند و دولت در این مرحله 
فقط نقش حمایت کننده و ناظر را بازی می نمود. کاری که در مورد بستن کمربند ایمنی 

انجام شد و الاقل در تهران و شهرهای بزرگ موفق بود.
با تغییرات جدید مدیریتی که اخیراً در بخش آب و محیط زیست ایجاد شده، امید 
می رود باالخره وجه نرم افزاری و اجتماعی مبارزه با بحران آب، کم کم در معرض 
توجه جدی قرار گیرد. البته همیشه این خطر وجود دارد که در مواقع بحران، بدون 
در نظر گرفتن وجوه جامعه شناسانه مشکل کم آبی و آماده نبودن قوانین و دادگاه های 
اختصاصی آب، طرح هائی به صورت ناپخته و بدون حضور جامعه شناسان آغاز به کار 
کند، طرح هائی که چون بی باکانه هستند احتمال شکست آن زیاد خواهد بود. حل 
مشکالت آب زمان زیادی برای آزمون و خطا ندارد.                           ش.ب           

در آبان ماه امسال خبری منتشر شد مبنی بر 
اینکه هوای شهر سنندج در اثر ریزگردها، در 
وضعیت ناسالم قرار دارد و به حد خطرناکی 
آن  هوای  آلودگی  شاخص  میزان  و  رسیده 
منطقه  کردستان  است.  مجاز  حد  برابر   ٩
سرسبز و پر آبی محسوب می شود و همیشه 
به پاکیزگی و طراوت هوا مشهور بوده، وقتی 
هوای کردستان آلوده شود، این سوال پیش 
سنندج  به  ازکجا  ریزگردها  که  می آید 
رسیده اند. مقامات محلی منشاء این ریزگردها 

را عراق و سوریه معرفی کردند.
رودخانه های دجله و فرات از کوهستان های 
شرق آناتولی و آرارات  سرچشمه می گیرند 
و سپس وارد عراق و سوریه می شوند، آنگاه 
با پیوستن به یکدیگر در منطقه قرنه، تبدیل 
حوالی  در  سپس  شوند،  می  شط العرب  به 
روستای اروندکنار به کارون می پیوندند و نام 
اروندرود را به خود می گیرند. این رود تبدیل 

به بخشی از مرز ایران و عراق می شود و پس از سیراب کردن هورالعظیم به خلیج 
فارس می ریزد. در تمام طول تاریخ  این چهار کشور همواره به این دو رود باستانی 

وابسته بوده و خواهند بود. 
در گذشته که آب فراوان و جمعیت کم بود، کشورها فارغ از اینکه آب های واقع در 
قلمرو کشورشان، ممکن است سرمنشأ رودخانه یا منبع تغذیه حوضه آبریزی در 
کشوری دیگر باشند، حق هرگونه بهره برداری از رودخانه ها را برای خود محفوظ 
می دانستند. این روش با عنوان »حاکمیت سرزمینی مطلق«، برای نخستین  بار در 

ملتهب و جنگی در دو کشور سوریه و عراق و نا به سامانی های پیش آمده در این 
دو کشور، به آرامی و در سکوت، پروژه سد ایل سویی را پیش می برد و می خواهد 
همه کشورهای ذینفع منطقه را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد. با ساخته شدن 
این سد ممکن است ۶70 هزار هکتار از اراضی عراق خشک شود و ریزگردها در 

تمام منطقه از جمله ایران، افزایش چشمگیری پیدا کند. 
در ١۲ تیرماه سال جاری رئیس جمهور کشورمان در کنفرانس بین المللی مقابله 
با گرد و غبارکه با حضور نمایندگان ۴3 کشور جهان در تهران برگزار شد، بدون 
ذکر نام کشور در مورد سد سازی ها گفت: »طرح ایجاد ۲۲ سد بزرگ در یکی از 

کشورهای همسایه می تواند تاثیرات بسیار مخربی بر فرات و دجله بگذارد. نمی توان 
در برابر آثار مخرب این اقدامات بی تفاوت بود. کشورهای منطقه و سازمان های 
بین المللی در این زمینه مسئولیت دارند و نمی توان نسبت به آنچه محیط زیست 
را تخریب می کند بی تفاوت باشیم.« آقای فضلی چورمان، معاون وزیر امور خارجه 
ترکیه، نیز بالفاصله در پاسخ انتقاد آقای روحانی گفت: » این یک تفکر اشتباه 
است که سد سازی ترکیه به محیط زیست آسیب می زند. ما برای ساخت سدها 
محاسبات زیادی انجام داده ایم. ما از همه جهات بررسی کردیم و بعد تصمیم به 
سدسازی گرفته ایم.« البته این رسم سیاستمداران است که ابتدا همه اقدامات خود 
را بدون آسیب و محاسبه شده اعالم می کنند و حتماً در محاسبات خود منافع 
کشور خود را در ارجحیت قرار می دهند. از طرفی همین چند جمله یک مقام 
درجه دو، نمی تواند خیال سه کشور ذی ضرر را راحت کند، تا جائی که دیگر پیگیر 
ماجرا نشوند. بد نیست بدانیم ترکیه قبالً هم ادعا کرده« اقداماتش نه تنها باعث 
کاهش جریان آب این رودخانه ها به سوی کشورهای پائین دستی نمی شود، بلکه 
حتی در بهبود این جریان هم مؤثر است.« ولی آمار می گوید فقط با ساخته شدن 
سد آتاتورک وضعیت آب در حوضه آبی دجله و فرات به مراتب بدتر شده و جریان 
آب از ترکیه به سوی این کشورها در مقایسه با سال ۲000 میالدی یعنی ١7 سال 

پیش، 7٥ درصد کمتر شده است.

گفت وگو با آقای محمد احسانی درباره  فیلم سازی محیط زیست
نوگرایی پر درد سر است

همرنگ جماعت
مخترع بودن کار خطرناکی است
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گفت وگو با آقای محمد احسانی درباره  فیلم سازی محیط زیست

آقای محمد احسانی، از سال۱382 در زمینه سینمای مستند فعال هستند. فیلم های 
اولیه ایشان بیشتر با نگاهی اجتماعی و یا تاریخی تهیه شد، مانند فیلم »ایدز، ایران 
83« و فیلمی با موضوع تبریز به نام«تبریز، تصاویر دنیای فراموش شده« و فیلمی به 
نام »گنبد مینا« که تاریخی- اجتماعی بود. اما از سال۹2 عمده فعالیت فیلم سازی 
ایشان در زمینه محیط زیست متمرکز شد و با همین موضوع دو فیلم ساختند، یکی 
با نگاهی شاعرانه به دریاچه ارومیه به نام »بانوی ارومیا« و دیگری »دریاچه تنها« با 
نگاهی زیست محیطی و اجتماعی. سپس فیلم مستند »روزگاری هامون« را ساختند 
که درباره خشک شدن تاالب بین المللی هامون و تاثیر آن بر روی مردم منطقه است. 
آخرین فیلم ایشان مستندی است درباره هوای تهران به اسم »دود«. ایشان تاکنون 
برای فیلم های مستندی که ساخته اند 20 جایزه داخلی و بین المللی دریافت کرده اند 
و در فستیوال های مهمی حضور داشته اند، از جمله در فستیوال محیط زیست ژاپن،  
فستیوال محیط زیست چک و ایتالیا بنام سینما امبینته و فیکا در برزیل. اخیراً هم 
فیلم مستند » روزگاری هامون« ایشان  از فستیوال سینه اکو پرتغال دیپلم افتخار 

بهترین فیلم را دریافت کرد.
این ماه پای صحبت آقای محمد احسانی مستند ساز جوان و هنرمند، می نشینیم تا 

با دل مشغولی های محیط زیستی ایشان آشنا شویم.
به عنوان فیلم ساز، چه شد که به محیط زیست عالقه مند شدید؟

من از سال١37٩به کالس های فیلم سازی می رفتم. هرچند رشته تحصیلی 
ام با فیلم سازی غیر مرتبط بود، ولی عالقه به سینما مرا به فیلم سازی کشاند 

و از سال ٨۲ کار فیلم سازی را با کارهای مستند اجتماعی، تاریخی و 
Docudrama شروع کردم. من چون اصالتاً تبریزی هستم، حس نزدیکی 
و نوستالژیک با دریاچه ارومیه دارم. با مشکالتی که برای این دریاچه پیش 
آمد و خشک شدن بخش هائی از آن، تصمیم گرفتم فیلمی با نگاهی 
اسطوره ای و شاعرانه در باره دریاچه ارومیه، بسازم. در نتیجه شروع به 
ساختن فیلم » بانوی ارومیا« نمودم. در این فیلم دریاچه را به عنوان موجود 
زنده ای که بانویی اساطیری است به تصویر کشیدم که در طی قرن ها در 
منطقه ارومیا زندگی کرده و به مردم نیرو، زندگی و عشق داده و حاال این 
بانو در حال مرگ و خاموشی است و از مردم برای نجات خودش کمک 
می خواهد. فکر می کنم این فیلم به دلیل اهمیت موضوع، بسیار مورد توجه 
قرار گرفت و موفقیت هایی در سطح داخلی و بین المللی به دست آورد و 
بازخوردهای خیلی خوبی داشت. با جدی تر شدن مسئله محیط زیست، 
ساختن فیلم »روزگاری هامون« که درباره خطر خشک شدن دریاچه هامون 
است، توسط پروژه بین المللی )MENARID( که وابسته به دفتر سازمان 
ملل در تهران است، به من پیشنهاد شد. این فیلم تاکنون در ۶ فستیوال 

مهم محیط زیستی دنیا شرکت کرده و سال گذشته در دفتر سازمان ملل در 
واشینگتن و نیویورک و همچنین در بانک جهانی، به نمایش گذاشته شده. چون 
خودم در شهر تهران زندگی می کنم و با مشکل آلودگی هوا مواجه هستم، 
فیلمی هم به نام »دود« در مورد آلودگی هوای تهران ساختم. به این ترتیب بود 
که من در مسیر  مستند سازی محیط زیست قرار گرفتم. این اتفاقات به شکلی 
زنجیروار به هم متصل شدند و اکنون بیش از ۴ سال است که به صورت مستمر 
در زمینه محیط زیست کار می کنم. در حال حاضر به این کار خیلی عالقه مند 
هستم و هم اکنون نیز پروژه ای در دست ساخت دارم که در باره رود کارون 
است. رودی که پیشینه تمدنی تاریخی ما را بوجود آورده. فیلم من این رود را 

از سرچشمه هایش در چهارمحال بختیاری دنبال می کند. 
چرا مستند سازی را انتخاب کردید و از شاخه های دیگری مانند فیلم 

داستانی استفاده نکردید؟
از نظر من سینما، سینماست و داستانی و مستند ندارد. من تفاوت زیادی در 
شاخه های مختلف فیلم سازی نمی بینم و برای من اصل وجودی سینما مهم 
است. البته من فیلم های داستانی هم کار کرده ام ولی در زمینه مستند کارهایم 
پر رنگ تر و متمرکزتر بوده است. البته ممکن است در سال های آینده فیلم بلند 
داستانی نیز کار کنم. تاکنون نیز بیشتر فیلم های مستند من حالت روایی دارد 
ودر آن قصه ای روایت می شود. در فیلم های من موضوع واقعی است، آدم ها 
مستند هستند، اما خیال پردازی هم وجود دارد. مثاًل فیلم »بانوی ارومیا« 
یک فیلم فانتزی محسوب می شود، چون پر است از خیال و بازآفرینی و 
واقعیت ها. در سفرهائی که در یک سال گذشته، به همراه فیلم هایم رفتم، 
متوجه شدم بسیاری از فیلم سازهای مهم و بزرگ جهانی، مانند آقای ویم 
کار  داستانی  سینمای  زمینه  در  قباًل  که   )Wim Wenders( ویندرس 
می کرد، حاال مستندهائی درباره محیط زیست می سازد که این نشان دهنده 
اهمیت مسائل کره زمین و طبیعت و محیط زیست است که در مرکز توجه 

هنرمندان بزرگ جهانی قرار گرفته است.
با تجربه ای که شما در ساخت مستندهای دریاچه ارومیه و هامون 
یا فقط  نظر شما مشکالت محیط زیستی جدی است،  به  دارید،آیا 

بزرگنمایی می شود؟
این مشکالت خیلی جدی است و حتی از مرز بحران هم گذشته، وضعیت 
محیط زیست ایران را می توان فوق بحرانی نامید. تعداد زیادی از دریاچه ها، 
رودخانه ها و تاالب ها تقریباً خشک شده اند. بحث انتقال آب در برخی استان ها 
مسائل قومیتی را تشدید کرده و باعث درگیری شده. در واقع بحث آب و محیط 
زیست در حال تبدیل شدن به یک تهدید امنیتی است و می تواند وحدت ملی 
کشور به خطر بیندازد. این حرف درست است که در سطح کشور تغییر اقلیم و 
کاهش بارندگی وجود دارد، ولی اگر دریاچه ارومیه به شرایط امروز دچار شد، 
به این دلیل است که 70 سد، دیگر اجازه ورود آب به دریاچه را ندادند. اگر 
هامون خشک شده به دو دلیل است، اول اینکه افغان ها در آن سوی مرز دو سد 
ساختند و اجازه ورود آب به دریاچه نمی دهند و دوم اینکه ما نیز از این سمت 

با ایجاد چاه، اجازه نمی دهیم آبی جذب دریاچه شود. درواقع تمام این مشکالت 
ریشه در مدیریت غیرکارشناسانه و غیر علمی دارد که باعث شده در بعضی از 
مناطق مانند سیستان، مهاجرت مردم آغاز و بعضی از مناطق تبدیل به داالنی برای 
قاچاق کاال شوند، چرا که دیگر مردم بومی آنجا حضور ندارند و اگر هستند کار و 
آب ندارند. درحالی که مردم سیستان در طول قرن ها، به خوبی از دریاچه هامون 
معاش خود را تامین کرده اند و از قدیم سیستان را انبار غله ایران می نامیدند. حاال 
که دریاچه ای وجود ندارد همه مشاغل آنجا از بین رفته و دیگر زندگی و شغلی 
وجود ندارد. البته من کارشناس محیط زیست نیستم و هرآنچه که می گویم ناشی 

از گفتگوهایی است که با کارشناسان این حیطه داشته ام. 
مردم چه نقشی در به وجود آمدن این شرایط داشتند؟

فکر می کنند  و  تامیین آب می کنند  از مسئوالن درخواست  مردم همیشه 
سدسازی و حفر چاه بهترین و ساده ترین روش برای تامین آب است. در سال های 
اخیر خودشان هم اقدام به حفرچاه غیر مجاز کردند. البته زمان ساختن سد ها 
و کندن چاه ها اینگونه نبوده که مسئوالن از عواقب چنین کاری مطلع نباشند.

کارشناسان محیط زیست کشور و استان، بارها نامه های سربسته و سرگشاده 
نوشتند و هشدار دادند، ولی توجه نشد. در آن سال ها هدف از سدسازی در حوضه 
دریاچه ارومیه این بود که می خواستند سطح زیر کشت را از 300 هزار هکتار 
به 700 هزار هکتار برسانند البته این کار انجام شد و ۲ میلیارد دالر محصوالت 
کشاورزی مازاد نیز تولید شد، ولی در اثر خشک شدن دریاچه ارومیه ۴00 میلیارد 

دالر ضرر به کشور وارد شد. مردم منطقه کشاورزانی بودند که تخصص بوم شناسی 
و محیط زیستی نداشتند و به صورت سنتی مشغول به کار بودند و اینگونه نبود 
که به مسئولین فشاری بیاورند که حتماً سد بسازند. چندان که قرن ها با همان 
آب موجود کشت و کار خود را انجام داده بودند. البته طبیعی است که هرچه آب 
بیشتر در اختیارشان گذاشته می شد خوشحال تر می شدند. من خودم در آن 
منطقه زندگی کرده ام و دیده ام مردم به روال عادی کشاورزی می کردند و اصاًل 
نیازی به ساختن سدها در آن منطقه نبود. کشاورزی آن منطقه رونق داشت و 
ضرورتی برای ساختن سد با این وسعت و اندازه به هیچ وجه وجود نداشت. در آن 
زمان کسانی بودند که به مردم می گفتند با ساختن این سدها درآمد شما چندین 
برابر می شود و همه بیکارها مشغول کار می شوند. حاال هم معتقدم  اگر این رویه 

ادامه پیدا کند اوضاع از این هم بدتر خواهد شد.
پس چه انگیزه ای باعث شد این تعداد سد ساخته شود؟

به نظر من انگیزه ای که باعث این کار شد وجود تفکر سازه ای بود. در آن دوران  
وزارت نیرو با انبوهی از پول مواجه بود و این تمرکز عظیم منابع مالی باید به شکلی 
هزینه می شد. دارندگان تفکر سازه ای هم به جز سد سازی کار دیگری بلد نبود 
که خیلی سریع انتقال آب هم در دستور کار قرار گرفت. البته بحث این نیست که 
بگوییم همه سدهای ساخته شده اشتباه بوده، بلکه بحث بر سر تعداد و حجم این 
پروژه ها است. اگر سدها وجود نداشت برق چگونه باید تأمین می شد؟ جلو 
سیل ها را چه چیزی می گرفت؟ آب های سطحی و سیالب ها چگونه ذخیره 
می شد؟ آب شرب شهرها و روستا ها چگونه تامین می شد؟ فاجعه از جایی شکل 

گرفت که بر روی هر رود کوچک و بزرگی، یک یا چند سد ساخته شد.
با آشکار شدن بحران آب آیا تغییری در روحیه و رفتار مردم و مدیران 

دیده می شود؟
ایجاد تغییرات در هر زمینه ای به یک بستر مناسب و ممارست طوالنی نیاز دارد. 
من نمی توانم بگویم تغییر شگرف و بزرگی اتفاق افتاده، اما تغییراتی دیده 
می شود. مثالً اگر ۴ سال پیش محققی یا فیلم سازی می خواست در باره دریاچه 
ارومیه یا هامون تحقیق کند، نه اطالعات مناسبی وجود داشت، نه کسی عالقه 
و یا حساسیتی به مطرح کردن این اطالعات داشت و حتی ممکن بود ماجرا تا 
حد زیادی امنیتی و سیاسی شود. اما این روزها به دلیل اینکه مطبوعات و وسایل 
ارتباط جمعی در این مورد اطالع رسانی زیادی کرده اند و فیلم های زیادی در 
این زمینه ساخته شده، تا حد زیادی حساسیت ها باال رفته و اطالعات مردم و 
مسئوالن رشد کرده و دیدگاه های امنیتی هم تا حد زیادی تعدیل شده. مثالً برای 
ساختن فیلم هامون که در منطقه حساسی فیلم برداری می شد، برای من مشکل 
خاصی پیش نیامد. تازگی ها از سایر دوستان فیلم ساز هم نشنیده ام مشکلی 
وجود داشته باشد. به خصوص در ۴ سال اخیر یعنی در زمان دولت فعلی، نشنیدم 
که مشکل خاصی برای مستند سازها به وجود بیاید. این درحالی است که قباًل 
رفتن به طرف سوژه های محیط زیستی به نوعی تهدید تلقی می شد. حتی در 
اواخر دولت قبل، به هنرمندان و فیلم سازان منتقد به عنوان یک غریبه و کسی 
که قرار است دوربینش را به داخل جامعه ببرد و سیاه نمایی کند و پیام های ضد 

ملی به دنیا مخابره کند، نگاه می شد. خوشبختانه در حال حاضر موضوع محیط 
زیست به طبقات متوسط به پایین جامعه نیز سرایت کرده. در مدیران نیز این 
حساسیت ها بیشتر شده و می شود. برای اولین بار در تاریخ سیاسی کشور، 
وزیری که قبالً به خاطر سد سازی شهرت داشت این بار از مجلس رأی نیاورد. 
یعنی مسائل محیط زیستی در سیاست اثر گذاشته، که نشانه ای از تاثیر فشار 
افکار عمومی بر روی نمایندگان مجلس است و همین افکار عمومی کامالً به 
دولت نیز انتقال پیدا کرده و دولت دیگر نمی تواند مانند گذشته نسبت به محیط 
زیست بی تفاوت باشد. اما هنوز با برنامه ریزی مشخص و تغییرات ملموس 

فاصله زیادی داریم.
فیلم مستند تا چه حد می تواند در این اطالع رسانی موثر باشد؟

این روزها یکی از بزرگترین بحران هایی که جهان را تهدید می کند مشکل 
انباشت پالستیک در طبیعت و اقیانوس ها است. اخیراً در سفری که برای 
حضور در یک فستیوال به ایتالیا داشتم، تقریباً اکثر فیلم هائی که از سراسر 
دنیا به این فستیوال آمده بودند، به شکلی به این موضوع پرداخته بودند. اصوالً 
وظیفه سینمای مستند این است که اتفاقاتی را که در گوشه کنار جهان رخ 
می دهد ثبت کند و خبر را به گوش مردم و مسئوالن برساند تا بتوانند در تغییر 
آن وضعیت مؤثر باشند. جالب است بدانید در ۴ سال گذشته، بخش عمده ای 
از تولیدات سینمای مستند ایران، مربوط به محیط زیست بوده. مهم نیست این 
فیلم ها با چه کیفیتی ساخته شده، چون قرار نیست تمام فیلم ها در سطح 
جهانی مطرح شوند. همین که دوربین ها به سمت مسائل محیط زیست 
رفتند و فیلم ها نشان داده شد و معضالت محیط زیستی به بحث گذاشته 
شد و در کنفرانس ها و دانشگاه ها تبدیل به بحث های داغ شد، قدم بسیار 
بزرگ و موثری است. تجربه شخصی من نیز می گوید، نمایش فیلم هایم چه 
در تلویزیون، چه دانشگاه ها و جشنواره ها، واقعاً تاثیر داشت ولی متاسفانه 
این تاثیرگذاری بسیار کند به آحاد جامعه تسری پیدا می کند، چون فیلم ها 
از امکان پخش گسترده برخوردار نیستند. فیلم »روزگاری هامون« را که 
سال گذشته در حضور مقامات محیط زیست سازمان ملل و بانک جهانی 
و کارشناسان محیط زیست جهانی در واشینگتن و نیویورک نمایش دادیم، 
بحث های خوبی را به دنبال داشت. حتی مقامات این نهادها سخنانی درباره 
وام بالعوض و همکاری جهانی برای احیای دریاچه هامون مطرح کردند. آنها 
می گفتند بحث هامون مربوط به زیست کره است. اگر این دریاچه نابود شود، 
بر روی سایر مناطق نیز تاثیر می گذارد و مشکالت اجتماعی، مانند فقر و 
مهاجرت و آوارگی را در پی خواهد داشت. من طرح های مستند خوبی در 

زمینه مسایل محیط زیست دارم ولیکن متاسفانه بخاطر عدم وجود حمایت الزم 
و فقدان بودجه قادر به ساخت فیلم نیستم و این خود غم بزرگی است برای 
من. چرا که با توجه به موفقیت های جهانی بدست آمده برای فیلم هائی مانند 
» روزگاری هامون « نمی بایست مستند سازان دلسوز، مشکل تامین بودجه 
برای طرح هایشان داشته باشند.  به نظر من یکی از دالیل شرایط فعلی محیط 
زیست، حس بی تفاوتی مردم نسبت به سرزمین و کشورشان است. مردم باید 
بدانند که اگر سرزمین شان نابود شود، در واقع خودشان و نسل آینده این 
سرزمین نیز نابود خواهند شد. واقعیت این است که محیط زیست تنها مربوط 
به ایران نیست و دیگر جائی در دنیا وجود ندارد، که با مشکالت محیط زیستی 
روبرو نباشد. حتی در کشورهای پیشرفته که آسیب کمتر است، افراد دانشگاهی 
نقش پررنگی در نقد مشکالت محیط زیستی دارند. نمونه مشخص آن برخورد 
اندیشمندان آمریکائی با تصمیم خروج آن کشور از معاهده پاریس است. در حال 
حاضر بار سنگین مسائل محیط زیستی و اجتماعی مملکت را مستند سازان 
برعهده دارند که مشغول نشان دادن آن وضعیت به مخاطبان داخلی و جهانی 
هستند. محیط زیست مسئله ای است که باید به آن با دید فرامنطقه ای و فرا 

ملی نگاه کرد.
فیلم های مستند، خیلی محدود دیده می شوند، به نظر شما چه باید کرد؟

در مجموع سینمای مستند با بحران ارتباط با مخاطب و بازار مواجه است. فیلم 
ساخته می شود ولی سرمایه آن بر نمی گردد. بعضی از فیلم ها به سفارش 
تلویزیون یا وزارت ارشاد ساخته می شوند که بازگشت سرمایه برای آنها مطرح 
نیست و فقط بعد از یک یا دوبار نمایش آرشیو می شوند. اگر فیلمی هم با 
سرمایه خود فیلم ساز یا سرمایه گذار خصوصی ساخته شود، دیگر امیدی به 
بازگشت سرمایه وجود ندارد. فیلم مستند نهایتاً در یکی دو جشنواره داخلی 
نمایش داده می شود یا در یک یا دو دانشگاه دیده می شود و اکران گسترده ای 
ندارد. البته فراموش نکنیم که مخاطبان سینمای مستند افراد خاصی هستند 
مثالً به نظر من وزرای هر وزارتخانه باید تمام فیلم های مستندی را که درباره 
مسائل تخصصی آنها ساخته شده بخرند، ببینند و برای همکارانشان به نمایش 
بگذارند. تلویزیون هم وظیفه سنگینی برای نمایش فیلم های مستند دارد، البته 
به شرطی که گزینشی عمل نکند و برنامه منسجمی برای نمایش فیلم های 
مستند داشته باشد. مثالً فیلم »روزگاری هامون« را امسال در یکی از اعیاد که 
بسیاری از مردم در سفر هستند، از شبکه فیلم مستند پخش کردندکه مخاطب 
کمی داشت. به نظر من فیلم های مستند اگر در زمانی مناسب و با یک برنامه 
منظم و اطالع رسانی و تبلیغات مناسب پخش شوند، تاثیر بیشتری خواهند 
داشت. اخیراً قرار شده فیلم های مستند در گروه سینمای هنر و تجربه اکران 
شود که کار مثبتی است و می تواند کمک کند تا بخشی از هزینه فیلم ها 
برگردد. البته این حرکت نیز چون نوپا و تازه است، انتظار مالی زیادی نمی توان 
از آن داشت. ولی فکر می کنم اگر اگر تداوم داشته باشد، در ١0 سال آینده 

می تواند به جای بهتری برسد.
از اینکه وقت خود را در اختیار ماهنامه KWC قرار دادید متشکریم.



اکثر انسان ها فکر می کنند تمام رفتار و افکارشان تحت کنترل خودشان است، 
اما روانشناسان اجتماعی نظرشان چیز دیگری است. آنها معتقدند، انسان ها تا حد 
زیادی از دیگران تاثیر می گیرند و تحت تاثیر افکار اجتماع و افراد اطراف خود 
هستند. پس از بررسی شیوه فکر کردن و مقدار تاثیر متقابل انسان ها بر یکدیگر، 
روانشناسان به این نتیجه رسیدندکه همه افراد اجتماع، نه تنها مدام در حال 
تاثیرگذاری بر نگاه و نظر یکدیگر هستند، بلکه گروه های اجتماعی با خاستگاه 
مشابه و مشترک، می توانند عقاید یکدیگر را شکل بدهند، به آنها شدت  ببخشند 

و یا تضعیف کنند.
برای مثال فرض کنیم عده ای فرانسوی، نسبت به آمدن مهاجران 
به کشورشان نظر خاصی ندارند و فقط در این مورد انتقاداتی به 
دولت دارند، این گروه اگر در رابطه با عده ای از هموطنانشان قرار 
بگیرند که مخالف حضور مهاجران هستند و با دلیل آنها آشنا شوند 
و از طرف مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی نیز تحت تاثیر عقاید 
مهاجر ستیزانه قرار بگیرند، کم کم تحت تاثیر احساسات جمع قرار 
می گیرند و تبدیل به مخالفین مهاجران می شوند و ممکن است در 
انتخابات بعدی به کاندیدای حزب راستگرا و ضد مهاجرت رای دهند. 
در حالی که اگر همین گروه در تماس با گروه های طرفدار حقوق 
بشر قرار بگیرند و دالیل آنها را بشنوند و روزنامه های آنها را بخوانند، 
ممکن است طرف دار حزبی شوند که از حقوق مهاجران دفاع می 
کند. نمونه بارزی از این تاثیرپذیری را در انتخابات اخیر کردستان 
عراق و کاتالونیا اسپانیا دیدیم. با وجودی که عده زیادی از کارشناسان 
و سیاستمداران، جدا شدن آنها را از بدنه دولت اصلی، کامالً به ضرر 
مردم می دانستند ولی اهالی هر دو منطقه تحت تاثیر جو عمومی، در 
همه پرسی شرکت کردند و به جدا شدن رای دادند و در هردو مورد 
نیز پس از پیروزی، در مناسبات سیاسی و منافع منطقه ای شکست 

سختی خوردند.
تمام اتومبیل های دنیا بوق دارند ولی در کشور هندوستان اکثر اتومبیل ها مرتباً 
بوق می زنند و بوق زدن تبدیل به یک هنجار اجتماعی شده، در صورتی که در 
اسکاندیناوی به ندرت کسی صدای بوق می شنود و معموالً بالفاصله بعد از هر 
صدای بوق، صدای یک تصادف را هم شنیده می شود، چون طبق هنجارهای 
محلی بوق زدن آخرین راه چاره یک راننده است و بی دلیل بوق زدن، یک 
ناهنجاری اجتماعی محسوب می شود. نوع حرکت اتومبیل ها در خیابان، شیوه 
رد شدن از خط کشی عابر پیاده، شیوه سوار و پیاده شدن مترو و حتی کارهائی 

درماه گذشته بار دیگر عالقه مندان موبایل آیفون ساعت ها در سرمای مسکو و 
پیاده رو های ســنگاپور و سیدنی و سایر شهرهای جهان، در جلو فروشگاه های 
اپل صف کشیدند تا اولین خریداران آیفون X باشند. قیمت این مدل ١000 دالر 
است. سامسونگ یک موبایل مشابه به بازار ارائه کرده که حداقل 30 درصد ارزان 
تر است، ولی مراجعه کنندگان به فروشگاه های اپل حاضر هستند رنج سرما و 
گرما و قیمت اضافی را تحمل کنند، چون خرید آیفون را تجربه ای بیاد ماندنی 

برای خود می دانند و معتقدند به اپل بیشتر می توان اعتماد کرد.
این شرکت در سه ماهه گذشته بیش از ١١ میلیارد دالر سود بدست آورده و به  
سهام دارانش ١٩درصد سود بیشتر داده. سرمایه این شرکت تاکنون به رقم ٨۶0 
میلیارد دالر رســیده که اکنون بزرگترین شرکت سهامی جهان است. با اضافه 
شدن سودهائی که از آیفون X بدست آمد، بازار بورس امیدوار است اپل بزودی 

اولین شرکت یک بیلیون دالری دنیا بشود.
این شرایط را چگونه  می توان توضیح داد؟ این حرف درستی است که کمپانی 
Apple  بســیار خالقانه عمل کرده و همه ساله ابتکارات نوینی را به بازار ارائه 
نموده، ولی ســایر کمپانی ها بخصوص چینی ها و کره ای ها هم از کارمندان 
و طراحان با اســتعداد و مشاوران ورزیده و ارتباطات رسانه ای و تبلیغات خوب 
برخوردار بودند. پس چرا  هیچ کدام به موفقیتی در حد اَپل دست نیافتند. این 
حرف درستی است که همه تولید کنندگان موبایل، کم و بیش می دانند کارشان 
را  چگونه باید انجام دهند، ولی تعداد بسیار کمی از آنها می دانند که این کار را با 
چه هدفی و برای چه کسانی انجام می دهند و چرا باید مردم برای کار آنها اهمیت 

قائل باشند؟ در صورتی که اپل این ها را می داند.
 اگر دقت کنید شرکت ها معموالً جهت حرکتشان را از درون به بیرون انتخاب 
می کنند. مثالً اکثر تولید کنندگان محتوای پیام های تبلیغاتی شان به این شکل 
است »ما بهترین محصول را می سازیم، با طراحی  زیبا و کارکرد آسان. محصول 
ما را بخرید!« این روشی است که اکثر کمپانی ها از آن طریق با مشتری ارتباط 
بر قرار می کنند و در آن  می گویند چه کارهایی را انجام می دهند که با دیگران  
متفاوت است و حتی چرا محصولشان از دیگران بهتر است. سپس انتظار دارند 
همه به حرف آنها اعتماد کنند و کاالیشان را بخرند. یک کمپانی اتومبیل سازی 
وقتی محصول جدیدی به بازار عرضه می کنند، می گوید: »این اتومبیل بهترین 
میزان مصرف سوخت را دارد، قدرتش زیاد است. صندلی های آن از چرم طبیعی 
است. اتومبیل ما را بخرید!« اما این حرف ها دیگر توجه کسی را جلب نمی کند. 
حــاال ببینیم کمپانی Apple چگونه عمل مــی کند، آنها از درون به بیرون 

حرکــت می کنند و می گویند: » ما متفاوت فکر می کنیم، ما کاری را 
انجــام می دهیم که وضعیت موجود را به چالش بکشــد. روش ما برای 
به چالش کشــیدن وضعیت موجود ابزاری جدید با طراحی زیبا و نوین 
است. ما وسیله ای می سازیم که انقالبی عمل کند در حالی که استفاده 
از آن برای همه آسان باشد. این گونه است که ساخت یک موبایل عالی 
اتفاق می افتد. آیا می خواهید یکی بخرید ؟« همانگونه که دیدید این دو 
روش کاماًل متفاوت هستند، ممکن است نفس ماجرا شبیه هم باشد ولی 
تنها تفاوتی که اتفاق افتاده، این است که اطالعات به صورت معکوس در 

اختیار شما قرار گرفته. 
این روش برای موفقیت یک شــرکت امروزی الزم است، ولی برای اینکه 
هزاران نفر را در صف های طوالنی، منتظر ورود کاالی جدید خود به بازار 
نگاه دارید کافی نیست. در دنیای تجارت و عرضه محصوالت جدید، چیزی 
به نام  قانون انتشار نوآوری وجود دارد. طبق این قانون ۲/٥ درصد از مردم، 
در گروه نوگرایان تندرو قرار دارند. ١3/٥ درصد آنها نوگرایانی هستند که به 

سرعت خود را با تندروها تطبیق می دهند. 3۴ درصد مردم اکثریت پیشرو و 3۴ 
درصد اکثریت جا مانده، ١۶ درصد بقیه افراد عقب مانده هستند. یعنی کسانی که 
زمانی به خرید کاالی شما عالقه مند می شوند که آن کاال از مد افتاده و خارج 
از رده شده باشد، مانند کسانی که این روز ها تلفن های لمسی قدیمی خریداری  

می کنند، آنهم به خاطر اینکه تلفن هائی دکمه ای دیگر تولید نمی شود.
همه افراد در قســمت های مختلف این جدول  قرار می گیرند. کســانی که در 
صف می خوابند و سرما و گرما را تحمل می کنند همان اقلیت ناچیز ۲/٥ درصد 
هســتند. ممکن است یک فروشنده محتاط هرگونه هزینه کردن برای جلب این 
گروه کوچک را پول هدر دادن بداند. اما قانون انتشار نوآوری به ما می آموزد، اگر 
بخواهیم اکثریت پیشــرو و اکثریت جا مانده اجتماع که ۶٨ در صد مشتریان را 
تشکیل می دهند، جلب کنیم، اول باید آن ۲/٥ درصد را به خود جلب کنیم و نگران 

نباشیم که هزینه جلب۲/٥ درصد از درآمد فروش کاال به آنها بیشتر خواهد شد.
معموالً  اگر از تجار کهنه کار بپرسیم چه بخشی از بازار مورد هدف شما هستند؟ 
اکثراً به صورت سنتی و با کمال افتخار خواهند گفت: ده درصد صدر جدول. ولی 
آنها با ده درصد اول جدول مشکلی ندارند، چون این گروه به سرعت با شما ارتباط 
بر قرار خواهند کرد. چندان که ١۶ درصد آخر جدول که عقب مانده ها هســتند، 
هرگز با شما ارتباط برقرار نخواهند کرد. حاال اگر شما هدف را ده درصد اول جدول 
قرار دهید، با مجموع آمار دو گروه نوگرایان تندرو و نوگرایان فقط ۶ درصد فاصله 

بسیار کوچکتر و کم اهمیت تر مانند، نحوه شمردن بسته اسکناس، نحوه خوردن همرنگ جماعت
چای و هزاران مورد دیگر، در هر منطقه ای معموالً با شیوه ای که دارای مهر تائید 

همگانی است انجام می شود.
از نظر روانشناسان اجتماعی ما انسان ها از جمع تبعیت می کنیم. هرگاه اکثریت 
ناخودآگاه آن کار در ذهن  به صورت خودآگاه و  انجام دهند،  را  اجتماع کاری 
اجتماعی ما پسندیده، درست و پرمنفعت به نظر می آید. به این شیوه از تبعیت 
اجتماعی »اصل تائید همگانی the principle of social proof« می گویند. 
معموالً تائید همگانی یک دلیل بزرگ برای رفتن به سوی تبعیت و تقلید کردن از 

جمع و هم رنگ جماعت شدن است. 
به  جنگلی،  پارک  یک  از  مردم  بازدید  شروع  در  اجتماعی،  تحقیق  یک  در 
بازدیدکنندگان تذکر داده شد که سنگ های داخل پارک، قطعات درختانی است 

که در طول میلیون ها سال تبدیل به سنگواره شده و بازدیدکنندگان نباید آنها 
را از روی زمین بر دارند. این در حالی بود که سنگ های پارک کامالً معمولی و 
بی ارزش بودند. در طول مسیر هم چند جا تابلوهائی بود که بر روی آن نوشته 
از پارک  بازدید کنندگان  بودند »متاسفانه روزانه ١۴00 قطعه سنگواره توسط 
خارج می شود.« پس از چند روز، دیگر صحبتی از سرقت قطعات فسیلی با بازدید 
کنندگان پارک نشد و تابلو ها هم برچیده شد. نتیجه تحقیقات جالب بود، آن گروه 
از بازدیدکنندگان که از سرقت سنگواره ها توسط عده کثیری مطلع بودند، سه 

برابر بیشتر از بازدیدکنندگان بی اطالع، سنگ های پارک را با خود بردند. پس از 
مصاحبه با خالف کاران مشخص شد دلیل این بوده که با خود می گفتند » چون 
همه بر می دارند پس البد برداشتن فسیل ها کار خوبی است و ممکن است این 
سنگ ها قیمتی باشند« در واقع آنها برای توجیه عمل خالف خود از اصل تائید 

همگانی پیروی کرده بودند.
آلفرد نورس وایت هد » Alfred North Whitehead« فیلسوف و ریاضی 
دان انگلیسی می گوید:« پیشرفت تمدن در گرو تعداد اعمال و روش هایی است 
که همه مردم بتوانند بدون فکر کردن و تصمیم گرفتن، آنها را انجام دهند. 
اعمالی مثل پشت چراغ قرمز ایستادن یا از صف پیروی کردن.« جامعه پیچیده 
انسانی همیشه نیازمند تصمیماتی است که قباًل موفقیت آنها در تجربه عمومی 
اثبات شده باشد. اصوالً اگر الزم نباشد ما برای هرکاری تصمیم گیری جدیدی 
انجام دهیم، کارها خیلی آسانتر و سریعتر پیش خواهد رفت. در 
واقع ما انسان ها می خواهیم با استفاده از اصل »تائید همگانی« از 
راه های میانبر یا شگردهای مفیدی که دیگران آن را تجربه کرده اند 

بهره ببریم. 
در دنیای وحشی قدیم، همه افراد همیشه در معرض شکار شدن بودند 
و برای جبران ضعف طبیعی، نیاز به کمک  و همیاری اجتماعی داشتند. 
در نتیجه یاد گرفتند که زنده ماندنشان در گرو حرف شنوی از جمع 
است. اجداد باستانی ما چون از هم تقلید کردند توانستند بقای نسل 
خود را حفظ کنند. آنها تجربه های موفق را پذیرفتند و تبدیل به سنت 
نمودند. مثالً زمانی که یکی از افراد قبیله از خوردن یک نوع قارچ که 
خوردن آن از طرف قبیله ممنوع اعالم شده بود، خوداری می کرد، 
شانس بقای خود را افزایش می داد، چون آن قارچ سمی بود. هرچند 
جادوگر قبیله می گفت این میوه شیطان است. از طرفی پذیرفتن سلیقه 
جمع، باعث می شد که فرد تک نیفتد، چون در گذشته این قوم و قبیله 
بود که از افراد حمایت می کرد و جدا ماندن از جمع و انکار اصول تائید 

شده گروه، معموالً مصادف با َطرد شدن یا مرگ بود.
و  مفید  کار  شدن  جماعت  رنگ  هم  و  کردن  تبعیت  ظاهراً  پس 
پسندیده ای است. در صورتی که امروزه با سرعت گرفتن تغییرات جهان و رشد 
علم و کاسته شدن از ناشناخته های دنیا، آشکار شده است که بسیاری از عقاید 
جمعی و باورهای گروهی و اجتماعی دیگر کهنه و قدیمی و ناکارآمد شده اند و 
نیاز به بازنگری دارند. ما انسان ها هر چه قوی تر و داناتر شویم و ابزار تولید بهتری 
داشته باشیم و به حمایت های قانونی متکی شویم و بر مراودات جهانی خود 
بیفزاییم، بر فردگرایی و استقالل ما افزوده خواهد شد. ولی بهتر است بدانیم هنوز 
هم روان ما، بر اساس یک سیمکشی باستانی که تبعیت از جمع را باور دارد شکل 

گرفته و فائق آمدن بر این باور کاری است کارستان.

خواهید داشت، فاصله ای که درنهایت برای شما دردسر ساز خواهد شد. همیشه 
گروه نوگرایان ترجیح می دهند از روی دانســته های خودشان تصمیم بگیرند و 
وابســته به نظر دیگران نیســتند، ولی گروه اکثریت پیشرو و جا مانده، تا قبل از 
اطمینان از اینکه، نوگرایان تندرو و نوگرایان جنس جدید شما را خریده اند، اقدام 

به خرید نخواهند کرد.
 برای نوگرایان تندرو راحت تر است که به شکل غریزی تصمیم بگیرند. تصمیمی 
که از باورهایشان نسبت به دنیا سرچشمه می گیرد. این ها همان کسانی هستند 
که وقتی مدل جدیدی از آیفون برای بار اول وارد بازار می شود، ساعت ها در صف 
منتظر می مانند. در صورتی که هفته بعد می توانســتند به راحتی وارد فروشگاه  
شــوند و آن را از نزدیک لمس کنند و اگر پســندیدند از داخل قفسه به قیمت 
ارزان تــر بخرند. تصور نکنید دلیل خرید این گروه تکنولوژی خیلی فوق العاده 
آیفون X است، بلکه آنها به خاطر خودشان، آیفون X می خرند چون می خواهند 
جزء اولین نفرها باشند. مردم خریدار جسم کاالی شما نیستند، بلکه آن ها خریدار 
دلیل انجام کار شما هستند. باید آنچه را که می فروشید، به راستی بیان کننده 
باورهای شما باشد. دلیل اینکه عده ای از مردم آیفون X را ظرف شش ساعت اول  
می خرند،  این است که آنها باور دارند دنیا به آنها نگاه می کند و خواهد فهمید که 
آنها اولین نفرات بودند و این نوگرایی چیزی است که آن ها را ارضاء می کند و اپل 

در اختیارشان قرار می دهد.

نوگرایی پر درد سر است
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تحلیل اخبار آب
از عطش برای همبستگی استفاده کنیم 

رضا اردکانیان، وزیر نیرو گفت: موضوع جنگ بر سر آب، موضوع بسیار پیچیده و 
مهمی است. من اعتقاد دارم کسانی که در سطح دنیا بر طبل جنگ بر سر آب 
می کوبند، بیشتر به دنبال عادی سازی تنازع های محلی بر سر آب هستند. وقتی 
که این تنازع باال گرفت، فصل ماهیگیری آنها از این آب گل آلود شروع می شود. 
وی افزود من اعتقادی به جنگ بر سر آب آنگونه که در برخی نقاط جهان به صورت 
حساب شده و با هدف موضوع را دنبال می کنند ندارم و اعتقاد دارم در کشور ما، 
قادر خواهیم بود با یک الگوی موفق مسائل آبی خود را حل کنیم. وی در مورد کم 
آبی گفت: کم آبی داریم ولی باید قادر باشیم از عطش هم به عنوان یک عامل برای 
نزدیکی بیشتر، همبستگی بیشتر و همکاری بیشتر استفاده کنیم. این موضوعی 
است که در گذشته های دور به کار ما آمده و ملتی که در 3 هزار سال پیش موفق 
شد در سازگاری با طبیعت پدیده شگفت انگیزی به نام قنات را به دنیا عرضه کند، 
قطعاً قادر است امروز به اتکای نیروهای جوان، عالقه مند و دلسوز خودش، مسائل آب 

و سایر مسائل زیست محیطی را هم حل کند.
 خبرگزاری تسنیم

از ١۲ وزیری که در گذشته بر مسند وزارت نیرو نشستند، فقط یک وزیر 
تحصیالت و تجربیات نسبتاً مرتبط با آب داشت، آقای مجید نامجو در رشته مهندسی 
عمران سازه های هیدرولیکی تحصیل کرده بودند. رشته ای است که هرچند نام آب در 
آن وجود دارد ولی اکثر دروس آن در مورد ساخت سد و توربین برای تولید برق می باشد. 
ایشان به جز یک دوره که مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور بودند، بقیه 
تجربیاتشان هم در رابطه با عمران و ساخت و ساز بوده. رشته تحصیلی و تجربیات بقیه 
وزرای نیرو نیز تماماً به عمران و برق و سازه مربوط می شده. ظاهراً در وزارت نیرو رسم 
بر این بوده که اولویت با برق باشد و آب به عنوان یک زیر مجموعه در نظر گرفته شود. 
به همین دلیل برق تاکنون خیلی بهتر از آب عمل کرده چون در اولویت بوده. اصوالً 
آب و برق  در بسیاری از مسائل باهم تضاد منافع دارند و وقتی در کنار هم دیده می شوند، 
بالفاصله از اهمیت فرهنگی و سنتی و جامعه شناسی آب کاسته و به ارزش سازه ای 
آن افزوده می شود. آب یک سابقه و فرهنگ چند میلیون ساله دارد، در صورتی که 
برق فقط ١00 سال است اختراع شده. ظاهراً مشکالت آب هم از جائی ناشی شد که 
دو مقوله برق و آب را در هم ادغام کردند. آب با برق همان قدر مرتبط است که برق 
با صنایع، پس چرا هر سه را درهم ادغام نکردند؟  این بار کار انتخاب وزیر نیرو برعکس 
شد و وزیر نیرو کسی انتخاب شد که تمام تحصیالت و تجربیاتش، در زمینه آب است. 
ایشان دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب و دکتری مدیریت منابع آب 
هستند و تقریباً تمام تجربیات کاریشان به تدریس و مدیریت آب مربوط می شود. 
همین تغییر روش، نشان می دهد دولت متوجه شرایط خطرناک آب شده و این بار 
می خواهد مشکالت را نه از طریق سازه ای و سدسازی، بلکه از طریق علمی و طبق 
برنامه حل و فصل کند و وزنه آب را سنگین تر کند. البته بقول حافظ »تا چه قبول 
افتد و چه در نظر آید«. وزیر جدید محترم نیرو هرچند در مجلس امیدوارانه صحبت 
کردند، که کار درستی هم بود، ولی خودشان هم  قبول کردند که » کم آبی داریم.« 

پس حتماً برنامه هائی برای حل آن نیز ارائه خواهند کرد. 

امسال از دپوی سیب، کنار جاده های آذربایجان غربی جلوگیری می شود
عبداهلل فتح اهلل زاده معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان 
غربی گفت: برای ساماندهی وضعیت سیب درختی، امسال از دپو و جمع آوری 
سیب در کنار جاده ها، با کمک نیروی انتظامی جلوگیری خواهد شد تا محصول به 
صورت مستقیم و بهداشتی از باغ به سوی کارخانجات صنایع تبدیلی حمل شود. 
وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به اینکه ساالنه 30 تا 3٥ درصد محصول سیب 
باید  تولیدی استان در کارخانجات صنایع تبدیلی و کنستانتره مصرف می شود 
ساماندهی وضعیت سیب های صنعتی را در اولویت کاری خود قرار دهیم تا محصول 
به صورت بهداشتی بعد از بسته بندی و صنایع تبدیلی به دست مصرف کننده برسد. 
خبرگزاری مهر

بعضی از مدیران کشور فکر می کنند باال بردن تولید کشاورزی، مانند 
ورزش وزنه برداری است. یعنی بعد از برداشتن وزنه و شکستن رکورد، قهرمان 
خواهند شد و می توانند بدون توجه به مقدمات و مؤخرات دست هایشان را به 
عالمت پیروزی بلند کنند و از صحنه خارج شوند. اتفاقی که برای خودکفائی گندم 
افتاد. امسال تولید سیب درختی در حوضه ارومیه به یک میلیون و ۲00 هزار تن 
رسید که یک رکورد محسوب می شود. هر کیلو سیب تقریباً 700 لیتر آب الزم 
دارد، اگر آن مقدار سیبی که همه ساله در کنار جاده ها می پوسد را به آن اضافه 
کنیم، می شود کیلوئی ١000 لیتر.  قیمت فروش باغدار ارومیه ای برای یک کیلو 
سیب درجه یک ۲ هزار تومان است، در صورتی که قیمت یک کیلو سیب متوسط 
در لندن کیلوئی ١۶ هزار تومان است. این درست است که مقداری از این تفاوت 
قیمت مربوط به حمل و تفاوت مزد کارگر و سایر کارمزدها است، ولی بخش بزرگی 
از آن، قیمت سوبسید آبی است که از طریق خشک شدن دریاچه ارومیه و سایر 
تاالب ها و منابع زیر زمینی از جیب محیط زیست پرداخت می شود. به خاطر 
همین تفاوت قیمت، تمام سرمایه های بخش خصوصی به جای رفتن بطرف صنایع 
تبدیلی، جذب داللی و صادرات میوه هائی مانند هندوانه و خربزه و سیب یا بهتر 

بگوئیم آب مجازی می شود.

اگر کسی به دنبال آسودگی است، نباید سعی کند مخترع شود. یک مخترع باید ایده 
جدیدی را در نظر بگیرد و با روشی که تاکنون به فکر کسی نرسیده، آن را از یک ایده 
ذهنی به دنیای واقعیت بیاورد. این روندی است که تاکنون اختراعات فراوانی مانند چرخ، 
موتور بخار، نیروی برق، اتومبیل و کامپیوتر را به وجود آورده و باعث تغییرات اساسی در 
زندگی انسان ها شده. ولی اختراع کردن کاری پر دردسر و خطرناک است، چون یک 
مخترع ممکن است هیچ گاه موفق نشود، ممکن است ورشکسته و فقیر شود، ممکن است 
اختراعش به نام فرد دیگری ثبت شود و سودش به جیب دیگران برود و از همه بدتر ممکن 
است آسیب های بدنی سختی ببیند و حتی کشته شود. در ادامه چند داستان غم انگیز از 

مخترعانی که به دست اختراعات خود کشته شدند را برایتان تعریف می کنیم.

پریلوس آتنی: او را می توان تنها کسی دانست که شایسته مرگ با وسیله اختراعی 
خودش بود. پرلیوس که در حدود ٥٥0 سال قبل از 
میالد مسیح در آتن زندگی می کرد یک کارگر برنزکار 
بود که یک “گاو برنجی” ساخت تا ابزار شکنجه شود. 
گاو به این شکل بود که فرد محکوم را داخل آن قرار 
می دادند و با آتشی که زیر آن روشن می شد، اسیر 
را زنده زنده کباب می کردند. گاو برنجی به گونه ای 
طراحی شده بود که فریادهای فرد اسیر از بینی آن 
خارج می شد و صدایی همانند یک گاو نر ایجاد می کرد. 
پریلوس پیشنهاد فروش ابزار شکنجه خود را به یکی 
از اربابان ستمگر ساکن سیسیل، به نام فاالریس داد. 

او هم دستور داد تا پریلوس را درون آن همان گاو قرار دهند تا دستگاه را آزمایش کند.
هوراس الوسون هانلی: او یکی از اعضای مجلس ایالتی لوئیزیانا بود که به زیر دریایی 

عالقه بسیاری داشت. او طی جنگ 
داخلی آمریکا در طراحی و ساخت 
برای  سه مدل مختلف زیر دریایی 
داشت.  نقش  جنوبی  های  ایالت 
در  هانلی  زیردریایی  نخستین 
سال  در  و  شد  ساخته  نیواورلئانز 
١٨۶۲، پس از تصرف شهر به دست 

سربازان ایالت های شمالی برای اینکه به دست نیرو های دشمن نیفتد عمداً غرق شد. 
دومین زیردریایی وی نیز در خلیج موبایل در آالباما غرق شد. هانلی سومین زیردریایی را 

مخترع بودن کار خطرناکی است

با نظارت خودش ساخت و آنقدر به آن اعتماد داشت که در پانزدهم اکتبر ١٨۶3 به همراه 
هفت خدمه با آن به زیر آب رفت با غرق شدن زیردریایی در آب های چارلستون، وی به 

همراه همکارانش جان خود را از دست داد.
فرنز ریشلت: متولد اتریش بود که به فرانسه مهاجرت کرد و به حرفه خیاطی اشتغال 

داشت. در دهه اول قرن بیستم هواپیما 
و  شد  می  محسوب  جدیدی  اختراع 
از  خلبانان  فرار  روی  بر  ها  تکنسین 
هواپیمای آسیب دیده فعالیت می کردند. 
ریشلت بفکر ساختن لباس پرواز افتاد و 
در وقت آزاد خود شروع به دوختن آن 
لباس برای خلبانان هواپیما کرد. زمانی 
که کار طراحی لباس تمام شد، بوسیله 
یک آدمک مورد آزمایش قرار گرفت، 

این آزمایش بقدری موفقیت آمیز بود که ریشلت تصمیم گرفت خودش به عنوان اولین 
انسان این لباس را آزمایش کند و با آن از پایین ترین طبقه برج ایفل بپرد. در ماه دسامبر 
سال ١٩١۲ این آزمایش انجام شد ولی سنگینی لباس و کمی اشتباه در محاسبه وزن 
و جهت باد و ارتفاع الزم، باعث شد فرنز ریشلت در زمان سقوط از ارتفاع ٥7 متری برج 

ایفل کشته شود.
والرین آباکوفسکی: او یک دانشمند جوان روس بود که از ترکیب پیشرانه ملخ هواپیما 
و قطار، وسیله ای به نام آئرو واگن 
سرعت  خود  زمان  در  که  ساخت 
زیادی داشت. او در ماه جوالی سال 
مقامات  از  تعدادی  همراه  ١٩۲١به 
طرف  به  مسکو  از  شوروی،  رسمی 
شهر توال حرکت کرد. این قطار تندرو 
در مسیر آزمایش، ماموریت خود را 
به خوبی انجام داد، ولی در زمان  بازگشت دچار سانحه شد، احتماالً آباکوفسکی چون از 
پیروزی خود خوشحال بود، سرعت را بیش از حد باال برد در نتیجه قطار از خط خارج شد. 

او به اتفاق ٥ نفر از همراهانش کشته شد، در حالی که فقط ۲۶ سال داشت.
ماری کوری : وی یکی از دانشمندان مطرح جهان است که به عنوان اولین زن جایزه 

نوبل را دریافت کرد و به عنوان اولین 
فرد دو جایزه نوبل را یکی در فیزیک 
و دیگری در شیمی دریافت کرد. وی 
و  پلونیوم  عناصر  کاشف  همچنین 
رادیوم محسوب می شود. ماری کوری 
بلکه  اکتیویته،  رادیو  کاشف  تنها  نه 
کاشف اثرات کشنده رادیو اکتیو بود. 

وی در چهارم ژوییه ١٩3۴ به واسطه کم خونی ناشی از قرار گرفتن در معرض تابش 
رادیواکتیو جان خود را از دست داد.

توماس میدگلی جونیور: ظاهراً مخترع خطر پذیری بود. او که  شیمیدان مطرحی بود، 
برای احتراق بهتر بنزین، برای اولین بار سرب را به بنزین اضافه کرد و در یک کنفرانس 
مطبوعاتی بنزین سرب دار را روی دستان خود ریخته و به مدت ۶0 ثانیه آن را تنفس کرد، 

تا ایمن بودن این سوخت را 
اثبات کند، اما به شدت دچار 
مسمومیت با سرب شد و تا 
بار  این  ولی  پای مرگ رفت 
که  زمانی  بلکه  نشد،  کشته 
طناب  و  قرقره  سیستم  یک 
حرکت  به  کمک  برای  که 
افرادی که از فلج اطفال رنج 

می برند اختراع کرد، متاسفانه در دوم نوامبر ١٩۴۴ وقتی به تنهائی این سیستم را آزمایش 
می کرد، در آن گیر افتاد و خفه شد.

هنری اسمولینسکی: او ابتدا مهندس شرکت هواپیما سازی نورث روپ بود. در سال 
١٩70 به فکرش رسید که یک  اتومبیل پرنده بسازد. به همین دلیل کار خود را رها کرد 
و خودش شرکتی با نام “مهندسان خودرو پیشرفته” با هدف ساخت خودروهای پرنده را 
تاسیس کرد. او ابتدا دو مدل اولیه از ترکیب قسمت عقب هواپیمای سسنا اسکای مستر، 

با اتومبیل فورد پینتو ساخت. قسمت دم این محصول قابلیت اتصال و جدا شدن داشت تا 
هم بپرد و هم در جاده حرکت کند. هنری اسمولینسکی به مردم قول داد تولید انبوه این 
خودروی پرنده را برای سال ١٩7۴ برنامه ریزی کند. اما در یازدهم سپتامبر ١٩73 وقتی به 
همراه خلبان “هارولد بلیک” مشغول یک پرواز آزمایشی با اختراع خود بود، اختراع او دچار 
سانحه شد و هر دو جان خود را از دست دادند. ۴0 سال طول کشید تا این طرح عملی شد 

و هنوز هم وارد بازار مصرف عمومی نشده.


