
دیده می شود. اول ببینیم چرا این نگرش تا این حد طرفدار دارد بعد بپردازیم به اینکه 
چرا غلط است. 

تا 60 سال پیش آب بسیار نایاب و گران بود، اکثر خانواده های ایرانی با دو کوزه آب 
آشامیدنی و چهار سطل آب حوض که در مجموع 100 لیتر هم نمی شد امورات 5 نفر را 
در روز می گذراند. حمام هفته ای یک بار بود، مصرف آب مجازی در قالب محصوالتی 
مانند گوشت، مرغ، ماهی، اتومبیل، الستیک، فوالد و بسیاری از اقالم دیگر بسیار اندک 
بود، فالش تانک برای نظافت توالت ها وجود نداشت، مردم هر روز دوش نمی گرفتند، 
کسی به استخر و ورزش های آبی نمی رفت، جمعیت هم فقط20 میلیون نفر بود. اکنون 
مدتی است که به مدد تکنولوژی، آب پاکیزه و بهداشتی و ارزان، از طریق لوله در اختیار 
اکثر مردم قرار گرفته و آنها عادت کرده اند آب را بی رویه مصرف کنند، مثاًل حیاط و 
پیاده رو  و اتومبیل خود را با شیلنگ بشویند یا هر روز حمام طوالنی و پر مصرف بگیرند و 
از رفاهی که آب به ارمغان آورده سوء استفاده کنند. در نتیجه وقتی صحبت کمبود 
آب و پی آمد های ناگزیر آن، مانند لزوم به مصرف بهینه، بازیافت و واقعی شدن قیمت 
آب مطرح می شود، بالفاصله ذهن کسانی که به این امکانات عالی و مجانی عادت کرده و 
نمی خواهند دست از اسراف بردارند، دنبال راه فرار می گردد و چه راهی بهتر از مقایسه 
مصرف آب کشاورزی با آب خانگی. در واقع مبلغان نگرش رها کردن یقه مصرف آب 
خانگی و حواله کردن آن به آب کشاورزی، راحت طلبان غیر واقع بینی هستند که آب را 
رایگان و فراوان می خواهند و تا اسم کم آبی می آید می گویند، اول آب کشاورزی اصالح 
شود، بعدًا اگر مشکلی باقی ماند، نوبت به آب خانگی برسد. در واقع معتقد هستند "از 
این ستون به آن ستون فرج است" حال ببینیم چرا این نگرش از پایه غلط است. در مقام 
تشبیه، آب خانگی مانند عسل است و آب کشاورزی مانند دوغ، هردو مفید و با ارزش 
هستند ولی خاصیت و قیمت عسل خیلی بیشتر از دوغ است، در نتیجه عسل کمیاب تر 
است. آب مصرفی انسان از نظر کیفیت به سه دسته تقسیم می شود، آب شرب، آب 
خانگی و آب کشاورزی و صنعتی. آبی که به مصرف شرب می رسد باید از کیفیت باالئی 
برخوردار باشد. طبق استاندارد، آب شرب باید فقط از طریق آب جاری رودخانه ها و 
چشمه ها تامین شود، حتی آب چاه و قنات نیز مناسب شرب نیستند چون مدت زیادی 
در زیر زمین می مانند و ممکن است به امالحی مانند نمک و آهک و سمومی مانند نیترات 
و آرسنیک آلوده شوند، از طرفی احتمال آلودگی آب های زیر زمینی در اثر مجاورت با 
چاه های فاضالب وجود دارد. البته آب زیر زمینی اگر تصفیه و عاری از آلودگی و میکروب 
شود، برای مصارف خانگی مانند استحمام و لباس شوئی و توالت، بسیار مناسب است. در 
حالی که آب کشاورزی و صنعتی احتیاج به تصفیه و رسوب گیری ندارند و می توان آب 
قنات و چاه ها را مستقیمًا برای این مصارف استفاده کرد. آب بازیافتی نیز برای صنعت 
و کشاورزی و آبیاری درختان مناسب است. چون آب شرب با حیات انسان پیوسته است 
و آب خانگی با بهداشت انسان گره خورده، در نتیجه از اهمیت زیادی برخوردار است و 

اگر فردی دچار سکته قلبی یا مغزی شود، معمواًل به سرعت آمبوالنس خبر می کنند و 
او را به بیمارستان انتقال داده، بستری می کنند، سپس بعد از اینکه شرایط بیمار ثابت 
شد و معاینه های الزم انجام گرفت، سایر درمان ها شروع می شود. به این شرایط 
"اورژانس" یا "فوریت" می گویند و همان طور که از نامش پیدا است، در چنین شرایطی 
تمام برنامه های عادی بیمار لغو می شود و کسی به فکر کار و شغل مریض، قرارهای 
مالقات، مسافرت هائی که در پیش دارد، مهمانی هائی که دعوت دارد و مسائلی از 
این قبیل نیست و تمام سعی تیم پزشکی بر خارج کردن بیمار از شرایط اورژانس قرار 

می گیرد. 
شهر مکزیکوسیتی، در طول سال 1998 تنها 8 روز هوای سالم داشت، ولی توانست 
با یک برنامه ریزی منسجم و پیگیری جدی، این رقم را به 237 روز در سال 2012 
برساند. یکبار که در سال 98 میالدی مقدار آالینده های با قطر کمتر از 2/5 میکرون، 
به رقم 160 رسید و شهر در شرایط اورژانس قرار گرفت، مقامات شهری بدون توجه 
به شرایط کار و تحصیل و کسب مردم، ناگهان دستور توقف حرکت 5 میلیون وسیله 
نقلیه را صادر کردند، زیرا معتقد بودند که شهر باید زنده باقی بماند تا در آینده زندگی 
بتواند در آن جریان داشته باشد. این روش تا مدتی ادامه داشت و در تمام طول سال، 
هفته ای یک روز تردد همه وسایل نقلیه خصوصی ممنوع اعالم شد تا تجمع آلودگی 
به میزان خطرناک نرسد. این کار چند دستاورد مهم برای مکزیکو سیتی داشت، سطح 
آلودگی هوا با سرعت و به شکلی موثر پائین آمد، مردم متوجه جدی بودن خطر شدند، 
چون تمام وسایل نقلیه متوقف شدند، کسی احساس تبعیض نکرد، کنترل خیابان های 
خالی آسان بود و کسی نتوانست تخلف کند، باالخره کسانی که طبق عادت فقط از 
اتومبیل و موتور سیکلت استفاده می کردند، با شیوه استفاده از وسایل نقلیه عمومی 

آشنا شدند.
 امسال با نزدیک شدن به فصل زمستان و سرد شدن نسبتًا زود هنگام هوا، شهر تهران 
و تعدادی از شهرهای بزرگ مانند اصفهان و مشهد، مطابق معمول دچار هوای ناسالم 
و آلودگی شدید شدند. هوای تهران 11 روز متوالی در »وضعیت قرمز« قرار گرفت و 
غلظت ذرات معلق، با قطر کمتر از 2/5 میکرون، به عدد 15۴ رسید و شهر در شرایط 
اورژانس قرار گرفت. مدیریت شهری و مدیریت بحران که متولی شهرها هستند، تا 

جائی که دیده شد در این روزهای خطرناک از خود عکس العمل مناسبی نشان ندادند 
و مشخص شد نه تنها برنامه استراتژیک مناسبی برای این مشکل تکراری ندارند، 
بلکه طبق معمول بسیار کند و ضعیف عمل کردند و اگر بارش برف و باران به کمک 
نیامده بود، معلوم نبود شرایط اورژانس تا کی ادامه پیدا می کرد و آسیب ها تا کجا 
جلو می رفت. در هفتمین روز شرایط اورژانس، دولت مصوبه ای در ارتباط با کاهش 
آلودگی هوای کالنشهرها خطاب به 1۴ وزارتخانه و سازمان و نهاد صادر کرد. تنها نکته 
چشمگیر و اورژانسی آن، تاکید بر جریمه 50 هزار تومانی خودرو های فرسوده بود، 
جریمه ای از قبل وجود داشت ولی اعمال نمی شد. تنها بخش جدید مصوبه این 
بود که این جریمه هر بیست و چهار ساعت یکبار باید تکرار شود، تو گوئی قرار بود 

خودروهای فرسوده را سالی یکبار جریمه کنند. 
چند روز پیش معاون محترم سازمان محیط زیست اعالم کرد"هوای تهران از سال 50 
تاکنون آلوده است" پس چگونه است که بعد از گذشت ۴5 سال معضل ایجاد آلودگی 
هوا توسط خودروهای فرسوده هنوز سر جای خود باقی است و هیئت محترم دولت و 
1۴ وزارت خانه و نهاد، در اوج گرفتاری و خطر، تصمیم می گیرند، با جریمه کردن هر 
بیست و چهار ساعت یکبار خودروهای فرسوده، مشکل را حل کنند. البته کسی هم 
صحنه جریمه شدن چنین خودرو هائی را ندیده. اگر هم کسی جریمه شده، حتمًا 
مصداق ضرب المثل عرب است که می گوید "المعدود کل معدوم".  اقدام بعدی طرح 
زوج و فرد کردن تردد خودرو ها از درب منزل بود که در روز دهم اتفاق افتاد، این 
طرح فقط برای دو روز تعیین شد و در آن دو روز هم تغییر خاصی چه از نظر حجم 
تردد و یا جریمه خودرو های متخلف در سطح شهر دیده نشد. آخرین اقدام عاجل، 
تعطیل کردن یک روزه مدارس بود که جدا از مقدار تاثیرش، خود یک نوع تشویق به 
حساب می آید. شاید کمی باور نکردنی به نظر آید ولی حقیقت دارد، حجم و شدت 
و سرعت اقدامات مدیریت شهر، در زمان شرایط خطرناک و اورژانسی شهر تهران 

فقط همین بود و بس.
آیا بحران آب کشور وارد مرحله اورژانس شده است؟ این سوالی است که کارشناسان 
باید به آن پاسخ دهند، ولی اگر کسی معتقد باشد که هنوز وارد مرحله تصمیمات 
اورژانسی نشده ایم، باید از او پرسید پس چرا به این مرحله بحران آب می گویند. اگر 
باور کنیم که وارد مرحله بحران شده ایم، پس باید قبول کنیم که زمان طالئی برای 
اقدامات استراتژیک را از دست داده ایم و فعاًل زمان اقدامات عاجل رسیده است تا 
شاید بتوانیم شرایط را کنترل کنیم. اگر قرار باشد با اقداماتی کم رمق، بدون پشتوانه های 
فکری و عملی، مقطعی و کوتاه مدت، که با اولین بارش باران متوقف می شود خود را 
سرگرم کنیم، باید مطمئن باشیم که در هر مرحله، بحران با شدت و حدت بیشتری باز 
خواهد گشت. در صورتی که ما محتاج اقداماتی عاجل و موثر هستیم، تا بدون درگیر 
شدن با آسیب های جانبی، که در یک عملیات اورژانس وقوع آن اجتناب ناپذیر است، 
بتوانیم بحران را کنترل کنیم. اقداماتی مانند واقعی سازی قیمت آب شرب و کشاورزی، 
تشکیل پلیس آب توسط خود مردم، تشکیل دادگاه های اختصاصی آب، تدوین قوانین 
سختگیرانه و تعیین جریمه در جهت جلو گیری ازمصرف بی رویه و اسراف آب، آموزش های 
موثر از طریق مدارس و صدا و سیما، توزیع وسیع وسایل کاهش مصرف آب شهری و 
کشاورزی. در هر صورت اقدامات مقامات باید به گونه ای باشد که مردم باور کنند، 
مشکل آب جدی است.                                                                                 ش.ب

کمی باور نکردنی
از وقتی که مدیران ارشد کشور تا حدودی ابعاد واقعی خطر بی آبی را 
باور کردند و مشکل را کم و بیش با مردم در میان گذاشتند، مطبوعات 
کشور نیز پا جلو گذاشتند و در این باره مقاله و خبر چاپ کردند. 
متاسفانه در این شرایط خطیر بعضی از مطبوعات به دلیل آشنا نبودن 
با جزئیات مشکل و نداشتن تخصص، به مردم آدرس غلط می دهند. 
جالب این که یکی از نویسندگان، مقاله ای نوشته تحت عنوان "آدرس 

غلط" که در واقع تبدیل شده به "آدرس غلط اندر غلط!"
بخشی از مقاله چنین است: "این در حالی است که بخش خانگی 
7 درصد از آب کشور را استفاده می کند و مشخص نیست که چرا 
مسئوالن به مردم آدرس غلط می دهند و از بخش اصلی غافل شده، 
توپ تقصیرات و تنبیهات کم آبی را در بخش دیگری انداخته اند. به 
گونه ای که هر چند وقت یکبار در ارتباط با افزایش قبض مشترکان 
و مصرف زیاد آب صحبت می شود، اما هیچ گاه راهکاری برای رفع 
مشکل مصرف زیاد آب در بخش کشاورزی نمی شنویم." یکی دیگر 
از نویسندگان عزیز نیز نوشته "بر اساس آمار،90 درصد آب مصرفی 

کشور در بخش کشاورزی و حدود 5 درصد دیگر در بخش صنعتی مصرف می شود و 
سهم تمامی هفتاد و چند میلیون ایرانی از مصرف آب در شهرها و روستاها، تنها حدود 5 
درصد است. یعنی اگر بتوانیم مصرف آب شرب را با بهره جستن از تبلیغات، افزایش 
آب بها، جریمه یا تلفیقی از روش های مختلف، به نصف کاهش دهیم، تنها توانسته ایم 
حدود دو و نیم درصد از مصرف آب کشور بکاهیم که ناگفته پیداست کمک چندانی برای 

عبور از بحران آبی که از راه رسیده و تمامی کشورمان را تحت تاثیر قرار داده، نخواهد کرد."
این یک نگرش غلط است که متاسفانه در ذهن بعضی از مردم و نمایندگان مردم و 
عده ای از ارباب جراید و حتی به شکلی پنهان در دیدگاه بعضی از مسئوالن آب کشور نیز 
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کمبود آن می تواند تنش های اجتماعی خطرناکی را به وجود آورد به همین دلیل از 
نظر سیاسی و امنیتی آب شرب و خانگی در درجه اول اهمیت دولت ها قرار دارند و در 
شرایط کمبود شدید، اول آب شرب و آب خانگی برداشت می شود، سپس هرچه که 

باقی ماند در سایر بخش ها استفاده می گردد.
 در حال حاضر ۴0  درصد آب شرب کشور از منابع زیر زمینی تامین می شود که عملی 
خارج از استاندارد است. اگر فرض کنیم معجزه ای اتفاق بیفتد و به سرعت 20 درصد 
از مصرف بخش کشاورزی کاسته شود، نمی توان چنین استنباط کرد که مشکل7 
درصدی آب شرب و خانگی حل شده است. در این فرض همچنان ۴0 درصد از 

آب خانگی را باید از چاه ها تامین کرد. این در حالی است که به گفته رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست" 85 درصد از منابع آب های زیرزمینی کشور برداشت شده" با 
این شرایط چه کسی می تواند بگوید مصرف آب شرب فقط 7 درصد از کل آب کشور 
است؟ چه کسی کیفیت و قیمت آب شرب را با کیفیت و قیمت آب کشاورزی یکی 
می داند؟ اگر نخواهیم آدرس غلط به مردم بدهیم، باید بگوئیم ما ۴0 درصد کمبود 
آب شرب و خانگی داریم. حاال اگر سیستم توزیع آب کشور ما دست و دل باز است 
و آب استحمام و توالت و صنایع و کشاورزی را از منابع آب شرب یعنی رودخانه ها 

و چشمه ها تامین می کند، این تقصیر طبیعت نیست بلکه گناه ما انسان ها است. 
وزیر نیرو در خصوص مصرف آب شرب و خانگی كشور می گوید: "سهم 6 درصدي آب 
شرب در كشور بدین معنا نیست كه مصرف آب در كشور به درستي صورت مي گیرد، 
چرا كه مصرف سرانه هر نفر در دنیا روزانه 75 لیتر است این در حالي است كه در كشور 
ما این میزان به طور متوسط 220 لیتر رسیده است. وي با بیان اینكه در برخي شهرها 
مثل تهران مصرف سرانه هر نفر روزانه 350 لیتر است می افزاید: براي جلوگیري از 
افزایش مصرف آب شرب در كشور باید راهكارها و فرهنگ سازي هاي مناسبي صورت 

گیرد تا این میزان به متوسط جهاني نزدیك شود." 
مگر یک آلمانی که روزی 100 لیتر آب خانگی مصرف می کند کمبود بهداشت دارد 
یا تشنه می ماند که شهرنشین ایرانی باید بین 220 تا 350 لیتر مصرف روزانه داشته 
باشد و حاضر نباشد در جهت رفاه و حیات خود، در این مسیر صرفه جوئی کند. بیائید 
باور کنیم اولین و مهم ترین راه کنترل خطرات کم آبی مصرف بهینه است، این کار 
نیز به سه گام اساسی و موازی احتیاج دارد. 1- واقعی شدن قیمت آب 2- جدا سازی 
کنتورهای مشترک 3-  فرهنگ سازی. متاسفانه شرایط آب کشور ما آنقدر وقت ندارد 
تا باآزمون و خطا راه صحیح را پیدا کنیم. فراموش نکنیم هر پیشنهاد دیگری ممکن 

است فقط یک آدرس اشتباه باشد. 

گفت  وگو  با آقای دکتر مخدوم درباره حفاظت از محیط زیست
چرا بعضی از افراد از دیگران فداکارترند؟

چگونه فرزندانی موفق پرورش دهیم 
ماجرای آب و هوای »شهر تازه«

اگر در مقابل تغییرات مقاومت کنیم، نابود خواهیم شد
تحلیل اخبار آب

KWC اخبار

آدرس  اشتباه



  

گفت  وگو  با آقای دکتر مخدوم درباره حفاظت از محیط زیست

آقای دکتر مجید مخدوم فرخنده، در سال ۱346 مدرک کارشناسی ارشد خود 
را در رشته مهندسی جنگل و مرتع از دانشگاه تهران دریافت کردند. سپس 
در سال ۱3۵۵ موفق به کسب مدرک کارشناسی ارشد آمایش سرزمین از 
دانشگاه ملی استرالیا و دکترای رشته ارزیابی اثرات محیط زیست و تعیین 
ظرفیت برد از دانشگاه ماکواری سیدنی گردیدند. دکتر مخدوم پس از بازگشت 
به ایران به عضویت هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران در 
آمدند و در زمینه محیط زیست مشغول تدریس شدند. ایشان تاکنون در 
مشاغل مختلفی مانند، سردبیر مجله محیط شناسی، مدیر گروه برنامه ریزی 
و مدیریت محیط زیست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، مدیر گروه 
جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، مدیر گروه شیالت و محیط 
زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران و عضویت در هیئت امنا و 
هیئت مدیره جبهه سبز فعالیت کرده اند. ایشان از سال ۱37۱ عضو وابسته 
فرهنگستان علوم ایران هستند و در سال ۱374 به عضویت رسمی آکادمی 
علوم نیویورک درآمدند. تالیفات آقای دکتر مجید مخدوم تاکنون ۱۱ کتاب 

فارسی و دو کتاب انگلیسی و۱۹7 مقاله بوده است. 
این ماه پای صحبت دکتر مجید مخدوم نشسته ایم تا از نیم قرن 

تجربه ایشان در رابطه با حفاظت از محیط زیست برخوردار شویم.
حد  چه  تا  زیست  محیط  از  حفاظت  اهمیت  ما  کشور  در 

شناخته شده است؟
بهتر است اول محیط زیست را تعریف کنیم تا بعد برسیم به مبحث 
حفاظت از آن. محیط زیست به مناطقی گفته می شود که زندگی 
انسان در آن جریان دارد. معموالً مردم و حتی بعضی از متخصصان، 
طبیعت را با محیط زیست یکسان می دانند، در صورتی که طبیعت 
یک بحث عام است و شامل کلیه عوامل طبیعی، اعم از زیستی و غیر 
زیستی می شود، در حالی که محیط زیست فقط به مناطقی گفته 
می شود که انسان و طبیعت بر یکدیگر تاثیر متقابل می گذارند، مانند 
جنگل ها، دشت ها، رودخانه ها و محیط های شهری و روستائی. 
براساس همین تعریف محیط زیست بوسیله پنج مولفه، صنعت، 
طبیعت، اقتصاد، سیاست و فرهنگ شناسائی می شود. همانگونه که 
از این مولفه ها مشخص است، محیط زیست در تمام شئون اصلی 
زندگی ما حضوری پر رنگ دارد. از طرفی انسان نیز در تخریب یا 
حفظ و نگهداری از محیط زیست نقش بسیار اساسی را بازی می 
کند. تخریب جنگل ها و مراتع، بهره برداري بي رویه از معادن و منابع 
طبیعي، افزایش بی رویه جمعیت، از بین بردن روزافزون منابع، 

آلوده کردن خاك، آب و هوا، تنها بخشي از آسیبی است که انسان به 
محیط زیست وارد می کند. در صورتی که محیط زیست خانه و پناهگاه 
ما است و اگر ما انسان ها بخواهیم ایمن، راحت و سالم زندگی  کنیم 
باید به فکر حفاظت از محیط زیست باشیم. به هرگونه عملیاتی که برای 
می گیرد،  صورت  آن  تخریب  از  جلوگیری  زیست یا  نگهداری محیط 
حفاظت از محیط زیست گفته می شود که تحت تأثیر سه فاکتور قرار دارد، 
اخالق، آموزش و پرورش و قوانین محیط زیستی. این سه عامل در کنار هم 
سطح آگاهی مردم در مورد اهمیت محیط زیست را بوجود می آورد. این 
آگاهی متاسفانه در کشور ما به دلیل کمبود قوانین محیط زیستی و کمبود 
آموزش، در سطح نازلی قرار دارد و حتی اخالق باستانی احترام به محیط 
زیست نیز به تدریج در حال کم رنگ شدن است. از سال 1361 که من 
آموزش عالی محیط زیست را در ایران راه اندازی کردم، تا همین اواخر که 
مشغول تدریس بودم، برای تحقیق در مورد شاخص اهمیت محیط زیست، 
همه ساله از دانشجویان خود می پرسیدم که چند نفر از شما در جمع های 
خانوادگی و دوستان راجع به دغدغه های محیط زیستی صحبت می کنید؟ 
این آمار در دهه60 نزدیک به صفر بود. در دهه 70 به 15 درصد و دهه 80 
به 35 درصد رسید و در دهه90  ناگهان جهش بزرگی داشت و به باالی 
50 درصد رسید. البته فراموش نکنیم این آمار مربوط به دانشجویان رشته 
محیط زیست است و مسلماً با آمار اکثریت مردم تفاوت آشکار دارد. در هر 
صورت این آمار نشان می دهد که مسئله حفاظت از محیط زیست، بتدریج 
مخاطب پیدا کرده است. یعنی عده بیشتری دغدغه پیدا کرده اند و نگران 
محیط زیست هستند، ولی هنوز تا حد ایدهآل فاصله زیادی دارد. در سال 
1975 یعنی چهل سال پیش که من در کانبرا استرالیا دانشجو بودم، زمانی 
که دولت می خواست در منطقه ای حفاظت شده، یک بزرگراه ایجاد کند 
و ممکن بود تعدادی از جانوران منطقه آسیب ببینند، مردم عادی شهر 
در مقابل ماشین آالت راه سازی تجمع کردند و اجازه ندادند کار ادامه 
پیدا کند، تا این که ارزیابی های محیط زیستی طرح مجدداً بررسی شد و 
تغیرات جدید به اطالع مردم رسید. این کار نشان می دهد که آگاهی های 
محیط زیستی در استرالیا خیلی باالست و ما هنوز بعد از چهل سال با این 
سطح خیلی فاصله داریم. ما هم اگر بخواهیم در مورد محیط زیست اطالع 
رسانی کنیم، باید مخاطب داشته باشیم و زمانی مخاطب خواهیم داشت 
که اهمیت موضوع در ذهن مردم جا افتاده باشد. در سال های اخیر با توجه 
به آشکار شدن آثار مخرب بد رفتاری با محیط زیست، که به سخت ترین 
شکل چهره خود را در آلودگی هوا و کمبود آب نشان داده و به دلیل اطالع 
رسانی وسیعی که از طریق وسایل ارتباط جمعی انجام می شود، آگاهی های 
محیط زیستی روز به روز در حال رشد و بهبود است. البته به نظر من 
بیشترین دستاورد متعلق به اینترنت است، متاسفانه صدا و سیما که یک 
وسیله ارتباط جمعی بسیار قوی است و با توجه به رسالتی که بر عهده دارد، 
باید نقش مهم تری در اطالع رسانی مشکالت محیط زیستی بازی کند، در 
حالی که سازمان صدا و سیما توقع دارد، سازمان محیط زیست که خودش 

بودجه بسیار ناچیزی دارد، برای ساخت برنامه های آموزشی محیط زیست 
پول بدهد و اگر ندهد برنامه ای برایش ساخته نخواهد شد. با این روش عماًل 

سازمان هایی که پول ندارند به طور کلی کنار گذاشته شده اند. 
اصوالً وظیفه حفاظت از محیط زیست را بر عهده چه کسانی است؟

به دلیل اهمیت زیادی که محیط زیست دارد، پاسخ این سوال فقط یک کلمه 
است، »همه« یعنی هیچ کس از این وظیفه خطیر مبّرا نیست و نمی تواند 
تحت عنوان های دهان پر کنی مانند نیاز، رفاه، رشد، توسعه، حتی با هدف 
رفع گرسنگی و تشنگی، از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند. البته به شکل 
معمول همه مردم باید در حفاظت های محیط زیستی حضور داشته باشند، 
ولی حفاظت های کالن که نیاز به بودجه و برنامه ریزی دارد، معموالً بر عهده 
دولت ها است. هرچند در این موارد نیز مردم باید بخواهند و پیگیری و نظارت 
کنند و دولت ها مجری باشند. جالب است بدانید که در حال حاضر 70 درصد 
از تخریب های محیط زیستی به وسیله سازمان های دولتی انجام می شود، 
درحالی که50 درصد حفاظت از محیط زیست به دست خود مردم انجام می شود. 
طبق بررسی هائی که انجام شده، هم اکنون 411 سمن)سازمان های مردم 

نهاد( در سطح کشور در امر محیط زیست فعال هستند و مشکالت را به جان 
می خرند و پیگیر مسائل محیط زیستی هستند. اگر چه مواردی از مشکالت 
محیط زیستی هم وجود دارد که نقش دولت در آن کم رنگ است و بیشترین 
تقصیرها متوجه خود مردم است مانند، آلودگی سواحل شمال کشور و یا ریختن 

زباله در رودخانه ها و جنگل ها.
چگونه می توانیم بین منافع محیط زیست و نیاز به توسعه یک تعادل 

ایجاد کرد؟
چند سالی است که دوستان بخش سازندگی کشور به شوخی و جدی، به 
محیط زیست می گویند »محیط ایست« در واقع می گویند ما می خواهیم 
از محیط زیست،  ایجاد کنیم ولی قوانین دست و پاگیر حفاظت  توسعه 
باعث توقف کار ما شده است. این حرف مانند این است که بگویند قانون 
جاذبه مانع سازندگی است، چون هر پُل یا تونلی که ما می سازیم جاذبه می خواهد 
آن را خراب کند. برای اینکه امر توسعه کشور با حفاظت از محیط زیست 
تداخل پیدا نکند و به قول ما محیط زیستی ها، اکوسیستم کشور به خاطر 
طرح های توسعه تخریب نشود، باید هر برنامه توسعه ملی ابتدا در چهار 
طرح  دوم  راهبردی، سطح   ریزی  برنامه  اول  شود. سطح  بررسی  سطح 
ریزی، سطح  سوم سیاست گذاری و سطح چهارم طراحی. توسعه پایدار 
باید طبق این چهار سطح عمل کند تا حفاظت از محیط زیست زیر سوال 
نرود. دلیل تخریب های وسیع محیط زیست کشور نیز این است که ما 
برنامه ریزی منسجمی برای طرح های توسعه خود نداریم. هرچند ما اولین 
کشور خاورمیانه بودیم که در سال 1355 طرح راهبردی آمایش سرزمین 
را شروع کردیم. طرحی که خط مشی های کل کشور در آن مشخص بود. 
معلوم بود کجا باید قطب صنعتی باشد، کجا قطب کشاورزی، کجا قطب 
بازرگانی باشد و کجا قطب خدماتی. متاسفانه این طرح بدست فراموشی 
سپرده شد و هر کس در هر منطقه بدون داشتن یک طرح راهبردی، اقدام 
به ساختن سد و صنایع و گسترش کشاورزی و شهرسازی نمود. اینگونه شد 
که ما بدون اینکه بررسی کنیم آیا جانمائی یک طرح درست است یا نه و تا 
چه حد به محیط زیست آسیب می رساند، صنایع را گسترش دادیم. مثاًل 
پاالیشگاه اراك ساخته شد بدون اینکه به این موضوع توجه شود که اولین 
چیزی که یک پاالیشگاه نیاز دارد آب برای برج های خنک کننده است. این 
روز ها هم طرح انتقال آب دریای مازندران به سمنان تاکنون سه، چهار بار، 
با دالیل علمی رد شده، ولی هنوز هم در دستور کار قرار دارد، هرچه دلیل آورده 
می شود و توضیح داده می شود که این طرح با شکل فعلی به محیط زیست 
آسیب فراوانی می رساند، به نظر می رسد فایده ای ندارد و گوش شنوائی 
نیست. گویا بودجه ای وجود دارد که باید به هر شکل شده در این راه خرج 
شود. بودجه ای که در زمان دولت گذشته 2000 میلیارد تومان بود و االن 
بالغ بر6000 میلیارد تومان است. هرچه متخصصان توضیح می دهندکه 
این طرح نه توجیه اقتصادی دارد و نه توجیه فنی و محیط زیستی، کسی 
توجه نمی کند، در این شرایط چگونه می توان از حفاظت محیط زیست و 

توسعه پایدار صحبت کرد؟! 

چرا بعضی از طرح ها که در جای مناسب قرار دارند، بازهم به محیط 
زیست آسیب می رسانند؟

طرحی که در چارچوب توسعه پایدار اجرا می شود باید در انتهای هر کدام 
از فازهای راهبردی، طرح ریزی، سیاست گذاری و طراحی، یک برنامه پایش 
داشته باشد، تا مشخص شود هر مرحله تا چه حد طبق طرح و برنامه اجرا 
شده و اگر نشده دلیلش چه بوده. در حال حاضر به جز در پارك های ملی 
و برخی پارك های جنگلی، این پایش وجود ندارد. سد یا شهرك صنعتی 
می سازیم ولی برای آن برنامه نگهداری نداریم. هم اکنون بسیاری از شهرك های 
صنعتی که در کشور ساخته شده است، صنعتگر داوطلب ندارد تا در شهرك 
صنعتی به تولید مشغول شود. اگر اینگونه طرح ها از ابتدا برنامه مدونی 
داشتند، همان ابتدا مشخص می شد که آیا کشور به این شهرك صنعتی نیاز 
دارد یا خیر. وقتی برنامه وجود نداشته باشد کار به اینجا می کشد که بسیاری 
از شهرك های صنعتی نیمه کاره رها می شوند و اگر هم چند صنعت کوچک 
در آنها فعال هستند هرکدام به سهم خود، مشغول آلوده کردن هوا و آب 
می باشند. در دانمارك یک شهرك صنعتی وجود دارد که در آن هیچگونه 
پسآب و پسماندی تولید نمی شود، زیرا طوری طراحی شده که پسآب 
و پسماند اولین کارخانه، مواد اولیه کارخانه دوم است و به همین 
روش تا آخر شهرك ادامه پیدا می کند. بعضی از طرح ها هم که دارای 
مراحل برنامه ریزی هستند، متاسفانه به درستی پایش نمی شوند. 
مثالً از پایش ساعتی تا ساالنه در طرح پیش بینی شده و مدارك 
آنهم در طرح وجود دارد. ولی این مدارك یا تکمیل نمی شوند و یا 
به صورت فرمالیته انجام می شوند. زمانی که جداول کنترل تکمیل 
نشود و محتوی اطالعات دقیق نباشد، در پایان سال نمی توان طرح 
تجدید نظر تهیه کرد و ایرادها را بر طرف نمود. دلیلش هم این است 
که در کشور ما اکثر افراد در حوزه تخصصی خود کار نمی کنند، در 
واقع حالج کار آهنگر را می کند. در جاهایی که مدیریت متخصص 
حضور دارد نتیجه کار به دقت قابل رویت است. به عنوان مثال در 
گذشته مدیر یکی از پارك های ملی، فرد متخصصی بود که کارها را 
اصولی و علمی مدیریت می کرد و نتیجه کار او درخشان بود. با تغییر 
مدیریت، فردی با مدرك ادبیات جای او را گرفت و بعد از مدتی پارك 
به کلی از بین رفت. یکی دیگر از مشکالت طرح هائی که به محیط 
زیست آسیب می زنند مسئله نگهداری است. اصوالً در کشور ما در 
تمام سطوح، توجه بسیار کمی به مسئله نگهداری می شود. مدیران 
عالی کشور فکر می کنند وقتی نوار یک پروژه را بریدند دیگر کارشان 

به پایان رسیده. از سال 80 تا 89 حدود 150 سد در کشور ساخته شده، اکثر 
این سدها برنامه نگهداری ندارند. یعنی اگر دچار مشکلی شوند، تکنسین هائی 
که در آنجا کار می کنند، نمی داند بهترین عکس العمل چیست زیرا یک 
برنامه از پیش تعیین شده در دست ندارند، مانند کتابی که خلبان ها دارند 
و در مواقع بروز اشکال بر اساس دستورات آن کتاب عمل می کنند. پل ها، 
بندرها، فرودگاه ها، نیروگاه ها و هر چیزی که می سازیم باید برنامه نگهداری 
داشته باشند تا عالوه بر کنترل های ادواری، در زمان های اضطراری پرسنل 
بدانند که بهترین راه برای کنترل شرایط چیست. یکی از معدود محل هائی 
که برنامه نگهداری در آن جدی گرفته می شود، سازمان جنگل ها و مراتع و 
آبخیزداری کشور است. دلیلش هم این است که طرح های جنگلداری از سال 
1339 به اجرا در آمد و از همان زمان دارای دستور العمل نگهداری بود. در 
این دستورالعمل ها جدول کنترل روزانه و ماهانه و ساالنه ای پیش بینی شده 
که مدیر طرح باید تمام کارهائی که طبق طرح انجام شده را در آن بنویسد و 
همچنین تمام فعالیت هایی که انجام نشده و علت آن را نیز ثبت کند. البته 
این شرایط در مورد تمام طرح های جنگلداری ایران ادامه پیدا نکرد و فقط 
در مواردی که مدیر پروژه و یا مدیر طرح متخصص جنگلداری هستند، هنوز 
رعایت می شود، از جمله 8000 هکتار اراضی جنگلی که زیر نظر دانشگاه 
تهران کنترل می شود.  بعضی از سدها نیز مانند سد امیرکبیر و سد سفیدرود 

برنامه نگهداری را هنوز رعایت می کنند. 
نقش سازمان محیط زیست در حفاظت از محیط زیست چیست؟

در حال حاضر سازمان محیط زیست هیچ نقشی در حفاظت محیط زیست 
شهرها ندارد. چون یک سازمان ستادی است. تنها جایی که این سازمان 
مسئولیت مستقیم دارد شامل چهار منطقه پارك ملی، مناطق حفاظت 
شده، آثار طبیعی ملی و پناهگاه های حیات وحش می باشد و در جاهای 
دیگر برنامه حفاظت را اجرا نمی کند، ولی به عنوان یک واحد ستادی باید 
به خیلی از بخش ها یاری برساند. حاال سوالی که پیش می آید این است 
که چرا سازمان محیط زیست برنامه حفاظتی منسجم برای سرتاسر کشور 
ندارد؟ در واقع مشکل از اینجا شروع می شود که محیط زیست کشور، در 
حال حاضر درگیر 58 سازمان و نهاد و ارگان مختلف است، به این معنی که 
سازمان محیط زیست 57 رقیب دارد که در امورش دخالت می کنند. من 
دو بار در نوشتن آیین نامه تشکیل سازمان محیط زیست شرکت داشتم. 
در هر دو مورد اصرار بر این داشتم که رییس سازمان محیط زیست باید 
معاون رییس جمهور باشد، که هست و باید در مورد مسائل محیط زیستی 
بر تمام وزیران و ارگان ها اشراف داشته باشد و بتواند جلوی کسی را که 
اشتباه می کند یا می خواهد دست به یک اقدام مخرب محیط زیست بزند 
بگیرد. ولی این مسئله متاسفانه هیچوقت اتفاق نیافتاد، به همین دلیل ما 
نمی توانیم در چنین شرایطی سازمان حفاظت از محیط زیست را به خاطر 

مشکالت محیط زیستی پیش آمده، مورد سوال قرار دهیم. 
از اینکه وقت خود را در اختیار ما قرار دادید متشکرم.



این روزها، شیوه ی خاصی از فرزندپروری بوجود آمده که استعداد و توانائی های 
کودکان را تباه می کند و فرصت پرورش دادن »خود«شان را از آن ها می گیرد. 
بعضی از والدین احساس می کنند که فرزندان آنها »نمی توانند« موفق باشند 
مگر اینکه پدر و مادر، در هر موقعیتی محافظ آنها باشند و بر کلیه اتفاقاتی که 
برای فرزندشان می افتد نظارت داشته باشند و کوچکترین مسائل آنها را کنترل 
کنند. این نوع از والدین حدی از کمال را در کارهای فرزندانشان انتظار دارند که 
در گذشته از خود آنها انتظار نمی رفت. زمانی که ما باور کنیم این حجم از باید 
و نباید برای فرزندمان الزم است، به خود حق می دهیم در کار تربیتی هر معلم 
و مدیر و مربی دخالت کنیم و مانند مربی شخصی، منشی و نگهبان فرزندانمان 
آنقدر زمان صرف سقلمه زدن، تذکر دادن، کمک کردن، اصرار  رفتار کنیم. 
کردن و اگر الزم باشد سرزنش کردن شان می کنیم، تا قانع شویم که فرصت ها 
را از دست نمی دهند و آینده شان را تباه نمی کنند. ما در جهت آینده ای که برای 
فرزندانمان در نظر داریم، آنها را به سمت طیف کوچکی از رشته های تحصیلی و 
دانشگاه ها و مشاغلی مانند پزشکی، حقوق و مهندسی هدایت می کنیم و طوری 
رفتار می کنیم که انگار آنها اگر به یکی از این معدود دانشگاه ها یا مشاغلی که 
ما برایشان در نظر گرفته ایم وارد نشوند، هیچ آینده ای نخواهند داشت. در این 
مسیر فرزندانمان را از بازی و تفریح، ورزش، مطالعه آزاد و حتی کمک کردن 
از داشتن خواب کافی و  را  آنها  تا جائی که  در کارهای خانه معاف می کنیم، 
استراحت نیز محروم می شوند. زمانی که از مدرسه به خانه می آیند، بیشترین 
چیزی که در موردش از آنها سوال می کنیم، نمراتشان است. آن ها در چهره  ما 
می بینند که عشق و محبت ما بستگی به نمراتی دارد که گرفته اند. این گونه از 
فرزندان، دیگر َنَفس ندارند، شکننده می شوند، خسته و آسیب دیده هستند و 
قبل از اینکه زمانش رسیده باشد، کمی پیر شده اند. در این شرایط ما می توانیم 
به خود بگوئیم" ما پدر و مادرهای شایسته ای هستیم" در صورتی که ممکن 
است ما فقط ترسیده ایم که آن ها آینده ای نداشته باشند تا ما بتوانیم با آن به 

دوستان و اطرافیان فخر بفروشیم.
حاال اگر شجاعت این را داشته باشیم که واقعیت را بررسی کنیم، خواهیم دید 
با کمک  و حمایت و جهت  دهی افراطی، بچه ها را از داشتن فرصت  "خود 
از زیربنا های اساسی روان آدم است، محروم کرده ایم.  اثر بخشی" که یکی 

20 سال پیش زمانی که در یک شب بارانی به منزلم باز می گشتم، یک سگ کوچک مثل 
برق جلوی ماشینم پرید و من دقیقًا کاری را انجام دادم که قرار نیست در چنین شرایط 
کسی انجام دهد، تغییر مسیر دادم تا از زدن به آن سگ جلوگیری کنم. در نتیجه اتومبیلم 
لیز خورد و در طول اتوبان دور خود چرخید، تا عاقبت به گاردریل خورد و در خط سبقت 
اتوبان و در خالف جهت ترافیک ایستاد و موتور آن خاموش شد. در آن لحظه مطمئن بودم 
که من تا چند لحظه دیگر در اثر برخورد با یک تریلی خواهم مرد، ولی نمردم چون یک 
مرد شجاع در کسری از دقیقه، عرض چهار باند اتوبان را دوید، از مانع وسط اتوبان پرید 
و جان مرا نجات داد. آن مرد ماشین مرا راه انداخت و به جای امنی رساند و زمانی که 
مطمئن شد من حالم خوب است، صحنه را ترک کرد. او حتی اسمش را هم به من نگفت 

و کاماًل مطمئنم که به دلیل هیجان حادثه، حتی فراموش کردم از او تشکر کنم. 
حادثه آن شب تا حدی مسیر زندگی من را تغییر داد. من که تا آن موقع برای رشته 
تحصیلی خود تصمیم مشخصی نگرفته بودم، مصمم شدم رشته روانشناسی را انتخاب 
کنم و تمرکزم را بر انسان هائی بگذارم که توانائی فداکاری را دارند و خواستم بفهمم روحیه 

ایثار این افراد از کجا سرچشمه می گیرد و چگونه رشد می کند.
 بعضی از روانشناسان عقیده دارند که ذات انسان به صورت فطری خودخواه است و فقط 
به خاطر رفاه و خوشبختی خودش به شوق می آید. اگر این حرف درست باشد، پس چرا 
بعضی از افراد، مانند کسی که مرا نجات داد، آماده کمک کردن به دیگران هستند، درحالی 

که این کمک ممکن است برای خودشان خطر و هزینه بسیاری در بر داشته باشد؟ 
فداکاری و ایثار رفتار داوطلبانه و ارزشمندی است که در درون یک فرد به واسطه اشتیاقی 
که برای کمک به دیگران وجود دارد، برانگیخته می شود. رفتاری که هدفش کمک 
رساندن به دیگران است آنهم بدون در نظر گرفتن سود شخصی. برای تحقیق در این 
مورد به سراغ کسانی رفتم که در زندگی شان الاقل یک فداکاری شگفت انگیز انجام داده 
بودند. نمونه بارز این گروه کسانی هستند که بدون دریافت پول یکی از کلیه هایشان را به 
یک فرد غریبه اهدا کرده اند. چه اتفاقی در ضمیر این افراد می افتد که می پذیرند یک 
جراحی بزرگ را تحمل کنند و یکی از اعضاء سالم بدنشان را دراختیار یک فرد غریبه قرار 
دهند، تا او بتواند به زندگی خود ادامه دهد؟ جواب این است که مغز این افراد از ویژگی 
خاصی برخوردار است و قادر است درد و رنج و ترس دیگران را به خوبی تشخیص دهد. 
آنها وقتی کسی در غم و اندوه است، بهتر و عمیق تر از دیگران متوجه شرایط او می شوند. 
البته دلسوزی نسبت به کسانی که ما می شناسیم و به آنها عالقه داریم، مانند دوستان و 

خانواده و اطرافیان، شاید شگفت انگیز نباشد. ولی آنها در مورد افراد کاماًل غریبه دلسوز و 
فداکارند و ایثارشان از سطح  قوم و قبیله و نژاد و ادیان و مرزها فراتر برده اند، مانند مردی 

که من را نجات داد.
از هر 2000 آمریکایی فقط یک نفر پیدا می شود که به یک غریبه کلیه اهدا کند. در زمان 
تحقیق دانشگاهی برای من این فرصت پیدا شد تا از تعدادی از اهدا کنندگان کلیه را ببینم و 
از آنها بپرسم "شما چگونه موفق شدید، چنین طیف گسترده از دلسوزی را خلق کنید و کلیه 
خود را به فردی غریبه اهدا کنید؟ شما چطور مشتاق شدید چنین کاری را انجام دهید، چه 
چیزی شما را تا این اندازه خاص کرده؟" من متوجه شدم  پاسخ دادن به این سواالت برای 
آنها خیلی سخت است و همه پاسخ ها چیزی در این حدود است" هیچ چیز خاصی در مورد 

من نیست. من دقیقا مثل بقیه آدم ها هستم." 
اگر دنیای هر فرد را به صورت یک دایره بزرگ فرض کنیم، او در مرکز دایره قرار دارد. یک 
دایره کوچک به دورش کشیده شده که اعضاء خانواده در آن قرار دارند، سپس دایره های 
دیگری وجود دارد مانند، اقوام، قبیله، هم کیشان، همشهری ها، هم زبان ها، هم میهن ها. 
ظاهرًا هرکس بتواند از سمت دایره های تنگ مرکزی به سوی دایره های بزرگتر خارجی 

حرکت کند، می تواند فداکاری را فقط برای نفس فداکاری انجام دهد. 
اهدا خون و مغز استخوان صد سال پیش کار معمولی نبود و افراد فقط می توانستند از 
خانواده درجه یک خود توقع چنین ایثاری را داشته باشند، در حالی که امروزه اهدا خون 
و مغز استخوان یک کار عادی است و احتمااًل تا چند سال دیگر اهدا کلیه نیز امر رایجی 
خواهد شد، زیرا مردم روز به روز پای خود را در دایره های وسیع تر می گذارند و به جای 
تفکر قومی قبیله ای، به صورت عمومی و جهانی فکر می کنند و بتدریج به این درک نزدیک 
می شوند که آسایش و سالمت شان فقط در یک دنیای آسوده و سالم امکان پذیر است. 
آنها باید به همان شکل که در گذشته برای اطرافیان نزدیک شان دل می سوزاندند، حاال 
برای کسانی که آنها را نمی شناسند نیز دلسوزی و ایثارگری کنند. این روزها تنفر از هر 
نوع خشونت و ظلم و بدرفتاری، خشونت خانگی، حیوان آزاری و اعدام رو به افزایش است. 
یکی از عوامل این تغییر شگفت انگیز رشد رفاه عمومی و باال رفتن استانداردهای زندگی 
است. حاال که رفاه و آسایش مردم در یک تعامل جمعی بدست می آید، طبیعی است که 
تمرکز آنها از داخل دایره رو به سمت بیرون متمایل شود و انواع دوستی و فداکاری نسبت 
به غریبه ها افزایش پیدا کند. افزایش کمک های خیریه و اهدای فداکارانه اعضاء بدن و 
رفتارهای اجتماعی داوطلبانه، یکی از نشانه های این رشد است. ولی تمام این تغییرات یک 

اگر قرار است بچه ها اثربخشی خود را در موقعیت هائی چگونه فرزندانی موفق پرورش دهیم 
که برایشان به وجود می آید درک کنند، باید وظیفه فکر 
کردن، نقشه ریختن، تصمیم گرفتن، انجام دادن، انتظار 
کشیدن، مواجه شدن، سعی و خطا کردن، رویا داشتن 
به خودشان  را  زندگی  و کسب تجربیات  و مهارت های 
محول کنیم. اگر ما نمره، رتبه، افتخارات و جوایز را به 
عنوان »هدف کودکی« قرار دهیم، هرچند ممکن است 
کوتاه مدتی  پیروزی های  که  کنیم  کمک  فرزندانمان  به 
خوشبخت  و  موفقیت  راه  عوض  در  ولی  آورند،  بدست 
بچه  ها  ایم.  کرده  ناهموار  زندگی  طول  در  آنها  بودن 
می خواهند ما کمتر روی نمره و رتبه آنها حساسیت نشان 
دهیم و بیشتر به کودکی آنها توجه کنیم، تا معیاری برای 

موفقیت آنها فراهم شود.
نامش  که  انسان ها  روی  بر  مدت  طوالنی  مطالعه  یک 
است،    "Harvard Grant Study  "گرنت هاوارد 
نشان می دهد که رسیدن به موفقیت حرفه ای، که همان 

چیزی است که ما برای بچه هایمان می خواهیم، نتیجه  انجام کارهای سخت، در 
کودکی است. این روش هرچه در سن کمتری شروع شود، اثر بهتری دارد، بچه ها 
نیاز به ذهنیتی دارند که می گوید »آستین هایت رو باال بزن و دست به کار شو«، 
در مقابل طرز فکری که می گوید »این کار ناخوشایند است، یکی باالخره باید 

انجامش دهد، بهتر است آن یک نفر تو نباشی.«
 ما در کودکی یک چک لیست، در اختیار بچه ها می گذاریم و آنها را چون قرار 
است به درس و مطالعه برسند از انجام دادن کارهای روزمره و سخت خانه معاف 
می کنیم. اینها در آینده تبدیل به جوانی می شوند که در محل کار همیشه منتظر 
یک چک لیست هستند، چیزی که وجود خارجی ندارد. از این مهم تر، انگیزه 
و غریزه  این را ندارند که آستین هایشان را باال بزنند و دست به کار شوند و دور 
و برشان را نگاه کنند و فکر کنند »چطور می توانم برای همکارانم مفید باشم؟ 

چطور می توانم در راستای نیاز رئیسم، چند گام جلوتر را پیش بینی کنم؟«
یکی دیگر از یافته های تحقیق هاوارد گرنت نشان می دهد که شادکامی در 
زندگی از عشق می آید، عشق به کار، عشق به انسان ها. عشق به همسر، عشق به 
شریک، عشق به دوست و خانواده . ما باید در دوران کودکی به بچه هایمان یاد 
بدهیم چطور دوست داشته باشند و به آنها بیاموزیم اگر در ابتدا خود را دوست 

نداشته باشند نمی توانند دیگران را دوست داشته باشند و بدون قید و شرط به 
دیگران عشق بورزند. 

وقتی فرزند عزیز ما از مدرسه به خانه برمی گردد، یا وقتی ما از سر کار برمی گردیم، 
بهتر است به جای حساس بودن روی نمرات و رتبه ها، گوشی تلفن و لپ تاپ مان 
را کنار بگذاریم و در چشم هایشان نگاه کنیم و بگذاریم آن شادی که بعد از چند 
ساعت دوری، در چهره  ما پیدا می شود را ببینند. سپس باید بپرسیم، »امروزت 
چطور بود؟ امروز از چی خوشت آمد؟« و وقتی فرزند نوجوانمان مثاًل می گوید » 
از ناهار امروز خیلی خوشم آمد« هرچند ما ترجیح می دهیم او در مورد امتحان 
ریاضی صحبت کند، باید به ناهار او هم اهمیت و عالقه نشان دهیم و بپرسیم 
»امروز چه چیز ناهار اینقدر خوب بود؟« الزم است آن ها بدانند که به عنوان یک 

انسان در نزد ما ارزش دارند و نه به خاطر معدلشان.
کار شما به عنوان والدین این است که یک محیط سالم ومناسب برای فرزندانتان 
فراهم کنید و آن ها را با کارهای سخت روزمره قوی کنید و به آن ها محبت کنید، 
تا آن ها هم یاد بگیرند به دیگران محبت کنند و پذیرای محبت باشند. انتخاب 
رشته و شغل و دانشگاه را به خودشان واگذار کنید. به خود بگوئیدکار من این 
نیست که آن ها را وادار کنم آنطور که من می خواهم رشد کنند، بلکه وظیفه من 

این است که آن ها را پشتیبانی کنم تا آنها "خوِد ارزشمند و زیبایشان" بشوند.

نتیجه عجیب و پر از تناقض را تولید کرده، زمانی که دنیا به سمتی می رود که مکانی بهتر و 
انسانی تری شود، پس چرا یک درک رایج وجود دارد که دنیا روز به روز بدتر و دردناک تر 
می شود. به نظر من این احساس خیلی واقعی نیست و فکر می کنم شاید دلیلش این باشد 
که مردم جهان امروزه خیلی بیشتر از گذشته از احوال مردم مکان های دور و رنج غریبه ها 
باخبر می شوند و به همین دلیل به رنج آنها بیشتر اهمیت می دهند و حجم رنج شان زیاد 
می شود. صد سال پیش هرکس فقط از روستا و شهر خود خبر داشت و هرگز متوجه نمی شد 

در همان زمان در ده ها نقطه جهان، جنگ و گرسنگی و فاجعه در حال وقوع است.
 نوع دوستی و دلسوزی قسمتی از سرشت آدمی است مثل خشم و ظلم، یا شاید هم قوی 
تر، اگرچه به نظر می آید که بعضی از مردم ذاتًا با احساس تر و نسبت به رنج افراد ناشناس 
حساس تر هستند، ولی شاید بتوان گفت آنها حساس ترند، زیرا   آگاه ترند در نتیجه می خواهند 
از مرکز دایره فردیت به طرف کل جهان حرکت کنند در نتیجه احساس شان شامل غریبه های 
دور هم می شود.                                                                     سخنرانی ابیگیل مارش در انجمن تد

چرا بعضی از افراد از دیگران فداکارترند؟
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تحلیل اخبار آب

تدریس دالیل خشک شدن دریاچه ارومیه در مدارس استرالیا
موضوع »خشک شدن دریاچه ارومیه« در کتاب جغرافیاي سال دهم دبیرستان هاي استرالیا، 
به عنوان یکي از مثال هاي تشریح موضوع انتقال آب و پیامدهاي زیان بار آن مطرح شده است. 
بررسي این متن در کتب درسي، نشان مي دهد که دریاچه ارومیه به عنوان تجربه تلخي براي 
حفاظت از تاالب ها و دریاچه هاي دنیا در کتاب درسي نوجوانان استرالیایي معرفي شده و 
همزمان در این نوشتار به کنوانسیون رامسر و ضرورت حفاظت از تاالب اشاره شده است، 
کنوانسیوني که در خاک ایران نوشته و امضا شد و در ایران به آن عمل نشد. در بخشی از کتاب 
درسي دانش آموزان استرالیایي آمده است: »دریاچه ارومیه، یکي از بزرگ ترین دریاچه هاي 
خاورمیانه و همچنین بزرگ ترین دریاچه نمکي جهان است که این روزها در حال خشک 
شدن است. از سال 2005 بود که دریاچه ارومیه، واقع در شمال غربي ایران، حدود 65 درصد 
از آب هاي سطحي خود را از دست داد و شروع به خشک شدن کرد. گفته مي شود، نیاز به 
حفاظت از این اکوسیستم غني، جامعه بین المللي را به سمت تهیه کنوانسیون رامسر در 
حفاظت از تاالب ها در سال 1971 رهنمون کرد. این کنوانسیون، به عنوان مهم ترین و تنها 
کنوانسیون ناظر بر حفاظت از تاالب ها، همه دولت هاي عضو خود، از جمله ایران را متعهد 
به استفاده معقول از تاالب ها مي کند. با وجود این تعهد، دریاچه ارومیه بنابه دالیل متعدد، 
از جمله اجراي پروژه هاي توسعه اي - اقتصادي، نظیر احداث بزرگراه شهید کالنتري روي 
دریاچه و سدهاي متعدد مخرني روي رودخانه هاي تغذیه کننده آن، با مشکل خشکیدن 
مواجه شده است.«                                                                                                                                                            
خبرآنالین

ما امیدواریم که متخصصان آینده آب استرالیا که از درون همین دبیرستان ها 
بیرون خواهند آمد بیاموزند که چه کنند تا منابع طبیعی کشور خود را نابود نکنند. ای کاش 
سرنوشت دریاچه آرال را در کتاب های درسی دبیرستانی ما می نوشتند تا مدیران کشور از 
همان دبیرستان می آموختند که حوادث زیست محیطی بسیار شبیه هم هستند و در اثر 

رفتارهای مشابه نتایج مشابه بدست خواهد آمد.

ماجرای آب و هوای »شهر تازه«

در ماه گذشته سازمان زیباسازی شهر تهران با همکاری ستاد محیط زیست شهرداری 
کمپینی را با نام “شهر تازه” راه اندازی کرد. مدیریت کمپین هدفش از برگزاری آن را 
"رسانیدن پیام های هشدار به شهروندان، مسئولین و دست اندرکاران حوزه محیط زیست" 
اعالم نمود. پیام رسانی به مردم از طریق بیلبورد کاماًل قابل درک و کار بسیار مفیدی 
است، ولی فهمیدن اینکه چرا باید به مسئوالن و دست اندرکاران حوزه محیط زیست نیز 
از طریق بیلبورد و کمپین اطالع رسانی کرد، کمی غیر قابل فهم است. کسانی که درس 
محیط زیست را باید در کالس های دانشگاه خوانده باشند و دلیل انتخاب شدنشان برای 
این مشاغل باید به خاطر دغدغه ای باشد که نسبت به محیط زیست دارند. کسانی که  
در واقع متولی محیط زیست شهر تهران هستند، چگونه است که به عنوان مخاطب این 

کمپین انتخاب شده اند. 
چون هوای تهران چند روز قبل از آغاز این کمپین وارد شرایط ناسالم طوالنی مدت شده 
بود نا خودآگاه این مسئله تداعی می شد که شهرداری خواسته، نسبت به آلودگی هوای 
تهران عکس العملی نشان دهد. به خصوص که سرفصل هائی مانند "هوای پاک، زمین 
پاک، انرژی پاک و تنوع زیست محیطی" را برای کمپین شهر تازه در نظر گرفته بودند. 
انرژی پاک و هوای پاک کاماًل با هم در یک راستا هستند، ولی رابطه بین تنوع زیست 
محیطی و زمین پاک  با هوای پاک به راحتی قابل کشف نبود و اصواًل تنوع زیست محیطی 

به دست فراموشی سپرده شد و کار مشخصی برای آن انجام نشد. 
بیلبوردها فراوان بودند و تعداد پیام ها هم نسبتًا زیاد. طرح ها از یک سردرگمی در سبک 
و محتوی رنج می بردند و چند شعار هم در بین پیام ها بود که خیلی مورد پسند مردم 
قرار نگرفت. شعار "قطع درختان را قطع کنید" صدای اعتراض خیلی ها را درآورد، چون 
معتقد بودند این شعار را بهتر است شهرداری به خودش بگوید، البته اگر شهرداری با 
درخت ها بد رفتاری می کند کار خوبی نیست، ولی معنایش این نیست که موضوع نباید 

KWC اخبار 
KWC حامی چهارمین نشست ۱۰ گفتار

چهارمین جلسه از سلسله نشست هاي 
"معماری  عنوان  با  معماري  گفتار  ده 
معماری"  برای  جایزه  یا  جایزه  برای 
آذرماه   18 پنجشنبه  15روز  ساعت 
همایش  سالن  درمحل  جاری  سال 
این  شد.  برگزار  افشار  محمود  دكتر 
میزگرد با حضـور آقایان علی کرمانیان 

و حسین شیخ زین الدین در یک طرف و در طرف دیگر آقایان رامبد ایلخانی وکامران حیرتی، 
برگـزار شد و آقای کامران افشار نادری مدیریت جلسـه را به عهده خواهند داشت. شرکت 

KWC  حامی برگزاری این سلسله نشست های معماری است.

مطرح شود، چون هر مشکلی که بخواهد حل شود باید ابتدا در سطح اجتماع مطرح شود. 
چند شعار دیگر هم در رابطه با "پالستیک دشمن طبیعت" بود که شاید در شرایط حادی 
که هوا و آب قرار دارد، وقت مناسبی برای مطرح کردن یک درد مزمن در چنین کمپینی 

نبود، چون اهمیت مشکالت بزرگ را کوچک می کرد.
از مسائلی بود که مورد توجه این کمپین قرار گرفت. این  مشکل بحران آب هم یکی 
موضوع هم به کلی با اهداف اعالم شده کمپین نا مربوط بود، ولی کار شایسته ای بود 
چون تهران در آستانه انفجار بحران آب به سر می برد و شهری است که متوسط مصرف 
سرانه آن باالی 250 لیتر در روز است. در نتیجه اهالی چنین شهری به فرهنگ سازی در 

زمینه آب نیاز مبرمی دارند. 

درد هوای ناپاک در جان تهران مانند سکته است که می تواند به سرعت، ضایعات فراوانی 
ایجاد کند، ولی درد کمبود آب مانند بیماری قند است که دیر می کشد، ولی آسیب های 
جبران ناپذیری به همراه دارد. شهرداری هم که شعار" آب را برای آیندگان حفظ کنیم" سر 
می دهد، بهتر است رابطه خود را با آب جاری و زیر زمینی به کلی قطع کند و تمام نیاز خود 
را برای آبیاری درختان و گیاهان از طریق بازیافت فاضالب تامین کند. شهرداری تهران در 
حال  حاضر ساالنه ٢٠٠ میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی برداشت می کند که ١٣٠  
میلیون مترمکعب این برداشت مجاز و بیش از ٧٠  میلیون مترمکعب آن غیرمجاز است. 
شهر تهران که تولید کننده هزارها متر مکعب فاضالب در روز است، چرا باید گیاهانش را با 
آب زیر زمینی یا آب جاری سیراب کند چه به شکل مجاز و چه به شکل غیر مجاز ، آن هم 

در شرایطی که راندمان آبیاری شهرداری تهران فقط 30 درصد است.

اگر در مقابل تغییرات مقاومت کنیم، نابود خواهیم شد

آقای کون او هیان، Kwon Oh-hyun یکی از مدیران اصلی شرکت سامسونگ، طی اظهار 
نظری اعالم کرد، به دلیل کند شدن رشد بازار تلفن های هوشمند، تلویزیون و چند بازار مرتبط 
با بخش های کلیدی شرکت سامسونگ، این کمپانی می بایست در برخی از دیدگاه های خود 
بازنگری هایی بنیادین صورت دهد. گزارش مالی سامسونگ از سه ماهه اخیر نیز حاوی اعداد و 
ارقامی تحسین برانگیز نیست و در الیه های زیرین این گزارش نشانه هایی از به چالش افتادن 
برخی از بازارها و کسب و کارهای سامسونگ به چشم می خورد. ضمنًا رقبا نیز با معرفی فناوری ها 

و مدل های تجاری تازه و متفاوت در حال قوی کردن اهرم های قدرت خود هستند.
او در ادامه گفت »برای گذر از شرایط کنونی ما نیاز به اعمال تغییراتی وسیع داریم. ما اگر در مقابل 
دگرگونی ها مقاومت کنیم به یقین نجات نخواهیم یافت. می بایست در عرصه هایی جدید، با 
دیدگاهی نو و شروعی تازه، دوباره نقش یک پیشرو را عهده دار شویم. ما باید همه چیز را از اول 
شروع کنیم، از توسعه محصول گرفته تا فرهنگ درون سازمانی. سامسونگ پیش از این نیز 
بحران ها را بدل به فرصت های تجاری کرده و اکنون هم الزم است تا فصلی جدید از تاریخ این 

شرکت را رقم بزنیم و با اشتیاق از مسائل و چالش های پیش رو گذر کنیم.
برای سالیان متوالی سامسونگ نقش یک برنده را در زمینه ی تولید تلفن های هوشمند اندرویدی 
ایفا می کرد، اما این نقش، این روزها با ظهور ستارگان چینی رفته رفته در حال کمرنگ شدن است 
و حاشیه سود و میزان فروش این غول تکنولوژیک موبایل، تحت تاثیر تازه وارد های چینی قرار 
گرفته است. نکته در این است که صنعت موبایل نیازمند خالقیت و نوآوری جدید است و همین 
نکته ممکن است ناجی سامسونگ باشد، چون این کمپانی بنا دارد تا در سال 2017 اسمارت فونی با 

صفحه نمایش لمسی یکپارچه، ولی تاشو و منعطف تولید کند.
تاریخ در سال های اخیر برای شرکت هایی که در مقابل تغییرات بازار مقاومت کرده و سعی نموده 
اند از رو در روئی با حقایق خود داری کنند، سرنوشتی ناخوشایند را رقم زده، از جمله این شرکت ها 
نوکیا است که تقریبًا از بین رفت، شرکت  HTC نیز روز به روز بیشتر در بحران فرو می رود، بخش 

موبایل سونی نیز بر اساس گزارش مالی اخیر در هر 2۴ ساعت یک میلیون دالر زیان می دهد.
به یقین سامسونگ با دیدن چنین سرگذشت هایی، در پی آن است که از شرایط این سه رقیب 
دیرین دوری جسته و بازهم ایامی خوش گذشته را برای خود تکرار کند. باید دید با سیاست 
گذاری های جدید مدیران سامسونگ، آیا این شرکت موفق می شود خود را در بازار باال بکشد، یا 

اینکه راه افول را در پیش می گیرد. 

ممنوعیت تردد خودروهای دیزلی در چهار شهر بزرگ جهان
شهرداران چهار شهر بزرگ پاریس، مکزیکو سیتی، مادرید و آتن می گویند با هدف بهبود 
کیفیت هوای این شهر ها قصد اجرای ممنوعیت تردد خودروهای دیزلی را دارند. به گفته این 
مقامات استفاده از خودروهای جایگزین و تشویق به پیاده روی و دوچرخه سواری از جمله 

برنامه هایی است که در راستای عملی ساختن این طرح اجرا خواهند شد.
این توافق در نشست دوساالنه مقامات شهری در نیومکزیکو تصویب شد. استفاده از گازوئیل 
در حمل و نقل طی سال های اخیر به دلیل نگرانی درباره آلودگی هوا تحت نظارت شدید 
درآمده  است. سازمان جهانی بهداشت می گوید ساالنه درحدود سه میلیون مرگ در جهان 

تحت تاثیر قرار گرفتن در معرض آلودگی های هوا در شهرها است.
موتورهای دیزلی به دو شکل در این مشکل سهمی بزرگ دارند، تولید ذرات معلق و اکسید 
نیتروژن. ذرات بسیار کوچک معلق می توانند به درون ریه نفوذ کنند و به بیماری های تنفسی 
و قلبی عروقی و در نهایت مرگ منجر شوند. اکسید نیتروژن نیز منجر به ایجاد اوزون در 

سطح زمینی شده و اختالالت تنفسی را تشدید می کند.
شهرداران شهرهای بزرگی که در خطر کیفیت بد هوا هستند تصمیم به توقف استفاده از 
سوخت دیزلی گرفته اند و وعده داده اند تا سال 2025 هرآنچه در توان دارند را برای افزایش 

استفاده از خودروهای برقی، هیبریدی و هیدروژنی به کار بگیرند.
پاریس تاکنون اقداماتی را در این زمینه انجام داده است و مجوز تردد خودروهایی متعلق 
به پیش از سال 1997 را باطل کرده  است و این محدودیت را تا سال 2020 هرسال دشوارتر 
خواهد  ساخت. همچنین یک بار در ماه منطقه کاخ الیزه برای خودروها ممنوع  الورود 
می شود و سه کیلومتر از ساحل غربی رود سن نیز که زمانی خیابانی دو بانده بوده،  اکنون به 

پیاده رو تبدیل شده  است.
عصرخودرو

به دو شکل می توان با مشکالت مقابله کرد، یا به استقبال آن برویم و عالج 
واقعه را قبل از وقوع بکنیم و یا در انتظار رسیدن مشکل باقی بمانیم تا به صورت آوار برسرمان 
خراب شود، آنگاه به فکر رفع و رجوع آن بیفتیم. راه اول بسیار کم خطر تر و کم هزینه تر از 
راه دوم است. ولی ظاهرًا پرداختن به مشکالت در دقیقه نود جزء سرنوشت ما شده است. 
چه اشکالی داشت که نام شهر تهران و اصفهان و شیراز و مشهد و تبریز نیز در این توافق نامه 
نوشته می شد و این 9 شهر دوش به دوش هم برای حذف سوخت گازوئیل حرکت می کردند. 
آیا شهرهای ایران کمتر از پاریس و مکزیکوسیتی و مادرید و آتن در معرض آلودگی است یا 

اینکه شهرداری آتن از شهرداری تهران ثروتمند تر است.


