
جوب های کنار خیابان پر می کنند. نگاه کردن به این بچه ها که مجبورند آبی را بنوشند که 
حتی نمی شد با آن دست و صورت را شست، درک من را از جهان تغییر داد. نگران شدم 
که چرا این بچه ها از کمبود ماده ای که تا این حد برای زندگی انسان ضروری است رنج 
می برند. این بی عدالتی اجتماعی من را وادار کرد تا به دنبال راه حلی برای مشکل آب پاک 
بگردم.  وقتی شروع به مطالعه و تحقیق بر روی این کار کردم، کم کم متوجه شدم که 

جهان دارد به سوی یک بحران جهانی آب می رود.
این شاید غافلگیر کننده بنظر برسد که ۷۵ درصد سطح سیاره  ما از آب پوشیده شده، اما 
فقط 2/۵ درصد آن آب شیرین است و کمتر از یک درصد آن در دسترس انسان است، در 
حالی که با افزایش جمعیت جهان و پیشرفت های صنعتی و رشد اقتصادی، روز به روز نیاز 
ما به آب پاک در حال افزایش است. از همه بدتر این که منابع آب شیرین روز به روز در حال 
کاهش هستند. طبق اسناد سازمان جهانی بهداشت هم اکنون ۶۶۰ میلیون نفر از مردم 
جهان به منبع آب تمیز دسترسی ندارند و همه ساله 3/۵ میلیون نفر بر اثر بیماری های 
مربوط به آب جان خود را از دست می دهند. عدم دسترسی به آب پاک یکی از علل اصلی 
مرگ کودکان در کشورهای در حال توسعه است. یونیسف تخمین می زند که در هر روز 

3۰۰۰ کودک زیر ۵ سال به علت بیماری های مربوط به آب آلوده می میرند.
در سن چهارده سالگی وقتی کالس هشتم دبیرستان بودم و از هند به آمریکا برگشتم، 
تصمیم گرفتم که اشتیاقم را برای حل بحران آب، به چالش بکشم و به این نتیجه رسیدم 
که بهترین کار تبدیل گاراژ منزلمان به یک آزمایشگاه است. در واقع، اول آشپزخانه را به 
آزمایشگاه تبدیل کردم، اما والدینم این کار را  نپذیرفتند و من را به طرف گاراژ ُهل دادند. 
من شروع کردم به مطالعه تعداد زیادی مقاله درباره ی تحقیقات مربوط به آب و متوجه 
شدم که در حال حاضر دستگاهی برای تصفیه آب وجود دارد که نام آن SODIS  است و 
با نیروی خورشید کار می کند و  بیشتر در کشور های در حال توسعه، از آن استفاده می 
شد. در SODIS، بطری های پالستیکی مخصوصی با آب آلوده پر می شود سپس برای ۶ 
الی ۸ ساعت در معرض آفتاب قرار می گیرد. اشعه فرابنفش نور خورشید عوامل بیماری زا 
و میکروارگانیسم ها و باکتری های مضر آب را از بین می برد و آن را قابل آشامیدن می کند. 
استفاده از سیستم SODIS واقعاً کار راحتی است و به مواد افزودنی و حتی انرژی احتیاج 
ندارد، چون فقط از انرژی خورشیدی استفاده می کند. ولی ایرادش این است که سرعت 
آن خیلی کند است و زمانی که روزها کوتاه باشد یا هوا ابری، ممکن است کار گندزدائی تا 
بیشتر از 2 روز طول بکشد. اخیراً برای سرعت بخشیدن به روش SODIS، از روش جدید 

به نام فوتوکاتالیز استفاده می کنند.
ببینیم این فوتوکاتالیست چی هست؟ »فوتو« یعنی »نور خورشید« و  »کاتالیست« چیزی 
است که به یک واکنش سرعت می بخشد. بنابراین فوتوکاتالیست روشی است که فرایند 
گندزدایی بوسیله نور خورشید را سرعت می بخشد. وقتی نور خورشید وارد این سیستم می شود، با 
یک کاتالیزاتور مانند تیتانیم  دی اکسید ) TiO2 ( برخورد می کند و انواع اکسیژن  های فعال 
تولید می کند، موادی مانند سوپراکسیدها، هیدروژن پروکسید و رادیکال های هیدروکسیل. 
این گونه اکسیژن   فعال، قادر به پاک سازی باکتری ها و موجودات ذره بینی و مقدار زیادی 

از آلودگی های آب آشامیدنی هست.
این سیستم هم متاسفانه معایبی دارد، مشکل سیستم این است که وقتی بطری های 
پالستیکی را با ماده  فوتوکاتالیک می پوشانند، این ماده مانند کرم های ضد آفتاب  جلو نفوذ 

دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا، در روز سه شنبه 2۸ مارس )۸ فروردین(  
»برنامه انرژی پاک« اوباما را که در سال 2۰۱۵ امضا شده بود، لغو و به جای آن فرمان 
جدیدی را امضا کرد که به قول خودش به »جنگ علیه ذغال سنگ« پایان می داد. طبق 
فرمان جدید محدودیت های مقررات زیست محیطی برای تولید نفت، گاز و ذغال  سنگ 
مورد بازنگری قرار می گیرد و حکم منع اجارۀ اراضي فدرال براي استخراج ذغال سنگ و 

مقررات محدودیت انتشار گاز متان ناشي از تولید نفت و گاز برداشته خواهد شد.
آخرین کنوانسیون »تغییرات اقلیم« سازمان ملل متحد، در سال 2۰۱۵ در شهر پاریس 
برگزار شد، دستور کار این دوره کوشش برای جلوگیری از افزایش بی رویه دمای کره 
زمین بود. از آغاز انقالب صنعتی تاکنون، ۱/۵ درجه به دمای میانگین کره زمین افزوده 
شده. اگر این رقم به 2 درجه برسد، به نظر دانشمندان اثرات بسیار مخربی خواهد داشت. 
در کنفرانس پاریس شرکت کنندگان توافق کردند که تمام سعی خود را برای کاهش 
گازهای گلخانه ای به کار بندند. در پایان این کنفرانس قطعنامه ای با محوریت »اقتصادی 
کم کربن« به تصویب ۱۷۵ کشور، از جمله آمریکا رسید. بارک اوباما رئیس جمهور وقت 
آمریکا بعد از امضاء معاهده، آن را نقطه عطفی در تاریخ جهان دانست و در راه اجرایی 
کردن طرح کاهش گازهای گلخانه ای در کشور آمریکا، به سرعت »برنامه انرژی پاک« 
را تدوین کرد. هدف این برنامه کاهش32 درصد از گازهای گلخانه ای تا سال2۰3۰ بود. 
برای رسیدن به این هدف، چون بزرگترین عامل انتشار گازهای گلخانه ای، نیروگاه هائی 
با سوخت ذغال سنگ تشخیص داده شد، ایالت ها موظف شدند ظرف ۱۵ سال، فعالیت 

این نیروگاه ها را متوقف کنند.
پس از تصویب برنامه جدید ترامپ و لغو »برنامه انرژی پاک« اوباما، کمیسیون اروپا این 
کار را »تاسف بار« اعالم کرد. سازمان ملل نیز می گوید: »طبق اجماع علمی دانشمندان 
جهان، اگر هر چه سریعتر اقدامی برای جلوگیری از گرمتر شدن کره زمین انجام نگیرد، 
خشکسالی و سیل های ویرانگر در دنیا اتفاق خواهد افتاد، آب دریاها باال خواهد آمد و 
سواحل را در بر خواهد گرفت، نسل های بیشتری از گونه های گیاهی و جانوری منقرض 
خواهد شد و بطور کل اوضاع کره زمین از چیزی که هست به مراتب بدتر خواهد شد.« بر 

این اساس فرمان ترامپ در زمینه تغییرات قوانین گازهای گلخانه ای را فرمانی وحشتناک 
و دلهره آور دانست. یکی دیگر از عوارض این تصمیم دلسرد شدن سایر کشورهای بزرگ از 
پیگیری توافق پاریس است. عدم سرمایه گذاری بر روی انرژی های پاک و عدم  گسترش 

سریع این نوع سوخت، از دیگر عواقب بد این تصمیم خواهد بود.
هرکسی هرکار بکند برای خود دالیل یا توجیهاتی دارد. آقای ترامپ و تیمش نیز برای 
اتخاذ چنین تصمیمی دالیلی دارند که اتفاقاً بسیاری از مردم آمریکا و جهان از آن 
پشتیبانی می کنند، چون در جهت منافع آنی آنها است. در وحله اول ترامپ معتقد 
است که تغییرات آب و هوایی یک شوخی مضحک است که زیر سر چینی ها و هدفش 
نابودی صنایع آمریکا است. از طرفی او می خواهد قیمت انرژی و برق را ارزان نگاه دارد 
تا رشد اقتصادی باال برود و از آمار بیکاری کاسته شود، پس مجبور است از انرژی فسیلی 
و ذغال سنگ بی محابا استفاده کند، چون ارزان است. ترامپ در جمع کارگران معدن 
ذغال سنگ گفت: »این شروع دورانی تازه در تولید انرژی است. این اقدام در راستای 
پیشبرد خودکفایی انرژی و احیای هزاران فرصت شغلی ازدست رفته در صنعت گاز، نفت و 
ذغال سنگ انجام می گیرد و باید هزاران کارگر امریکائی را مشغول به کار کند.« با بررسی 
ادله دو طرف، یک ناظر بی طرف دچار شک و دودلی می شود که حق با کدام یک است. 
البته معموالً راه حل هائی که مواهب فوری دارند، هرچند در دراز مدت دردسر ساز باشد، 

به ذائقه توده مردم خوش می آید.  
ایران با 329 سد که ۱4۰ تای آن سدهای بزرگ هستند، بعد از کشور چین و ترکیه 
مقام سوم را در جهان دارد. یعنی بیشتر از کانادا، برزیل، آمریکا، هند، روسیه و بسیاری از 
کشورهای بزرگ جهان. ۱2۰ سد نیز در دست احداث است و بیش از چهارصد سد در 
دست مطالعه قرار دارد. آیا این حجم از سد سازی با در نظر گرفتن میانگین بارش سالیانه و 
حجم آب جاری کشور الزم بوده؟ دالیل زیادی برای توجیح این حجم از سد سازی وجود 
دارد، از جمله اینکه کشور ایران کم آب است و باید نهایت استفاده از آب جاری را که به 
دریا ها و باتالق ها می ریزد، بکند. پراکندگی زمان ومکان بارندگی ها نیز، نیاز به  مخازن 
ذخیره را توجیح می کند. بعالوه از طریق آب پشت سدها برق تولید می شود. تامین مداوم 
آب شرب شهرها و آب صنعتی و تامین به موقع آب کشاورزی یکی دیگر از دالیل سد 
سازی است. مسائلی مانند ایجاد بازارکار و پیشرفت فن آوری های مرتبط با سد سازی و 
تجهیزات سد نیز می تواند از مواهب جانبی سد سازی شناخته شود. مخالفان سدسازی  
هم دالیل خود را دارند، مثل تبخیر زیاد سدهای ایران به دلیل شدت آفتاب، از بین رفتن 
سهم آبه طبیعت که موجب خشک شدن دریاچه ها، تاالب ها، باتالق ها، چاه ها، قنوات و 
کاهش سطح آب زیر زمینی می شود، کم رنگ شدن فرهنگ صرفه جوئی در مصرف آب 

و ده ها دلیل ریز و درشت دیگر.
می گویند در میانه یک جنگ فرمانده ای به توپچی گفت پس چرا توپ در نمی کنی؟ توپچی 
گفت قربان به هزار و یک دلیل اولی آنکه باروت تمام شده، فرمانده گفت بقیه را نگو همین 
یک دلیل کافی است. حاال اگر کسانی باشند که به هزار و یک دلیل معتقد باشند ساختن 
این تعداد سد الزم بوده و بقیه را هم باید بسازیم، باید به آنها یادآور شد که در آخر فروردین 
امسال که سالی پربارش بوده، هنوز به صورت میانگین 4۰ درصد مخزن سدها خالی است. 
بهتر است کسی با علم و آمار مبارزه نکند و دنیا را محل آزمایش و خطای خود قرار ندهد. 
به خصوص که شوخی با طبیعت عواقب خطرناکی دارد.                               ش.ب

 

به هزار و یک دلیل
دپیکا کورآپ )Deepika Kurup( دختری است 
۱۸ ساله که از یک خانواده هندی در آمریکا زاده 
شده، او از ۱4 سالگی روشی برای تصفیه آب های 
»دانشمندان  جایزه  برنده  که  کرده  پیدا  آلوده 
جوان« )3M Young Scientist Award( شده 
و آماده ورود به بازار است. او در ماه اکتبر ) آبان ( 
سال گذشته یک سخنرانی در انجمن TED انجام 

داد. متن این سخنرانی را در اینجا می خوانید. 
من از یک پدر و مادر هندی در نیو همپشایر آمریکا 
به دنیا آمده ام، ولی هر تابستان به کشور هند مسافرت 
می کنم، کشوری که سرشار از فرهنگ  های متنوع است 
و به داشتن گرمای شدید و هوای شرجی معروف 
زیادی  مقدار  گرما،  این  از  رهایی  برای  است. من 
آب می نوشم. ما در آمریکا، با باز کردن شیر آب، 
به راحتی می توانیم به آب پاک و قابل آشامیدن 
دست پیدا کنیم. در هند آب معموالً آلوده و غیر 
قابل شرب است. به همین دلیل والدینم مرتب به 
من یاد آوری می کنند که آب تمیز و امن بنوشم 
و فقط آب بسته بندی شده یا آب جوشیده بخورم. 
من خیلی زود متوجه شدم که همه هندی ها به 
اندازه کافی خوش شانس نیستند تا از نوشیدن آب 
پاک و بی خطر لذت ببرند. من خارج از منزل پدر 
بزرگم در خیابان های شلوغ هند، مردمی را می بینم 

که زیر آفتاب سوزان در صف های طوالنی می ایستند و ظرف هایشان را از شیر آب عمومی 
پر می کنند. من حتی کودکانی را دیده ام، که بطری های پالستیکی خود را با آب کثیف 

گفت و گو با آقای  پویا  نیکجو  مدیر   موسسه کاوشگران طبیعت دنیا
خطر  اینترنت 

روش تفکر انتقادی
از مهاجرت بیشتر بدانیم

آب دریا به آسانی تبدیل به آب آشامیدنی می شود
تحلیل اخبار آب

ماموریت یک دانشمند جوان برای آب پاک
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اشعه فرابنفش را می گیرد و اثر بخشی فرایند را کم  می کند. همچنین این پوشش  به 
 TiO2 خوبی به پالستیک نمی چسبد و از بدنه بطری جدا می شود. با وجود این که اگر
خورده شود، بی خطر است، ولی همین فرآیند باعث می شود بعد از چند بار استفاده، 

مصرف کننده مجبور باشد بطری را دوباره به TiO2 آغشته کند، که هم گران و هم پر 
دردسر است.

هدف  من غلبه بر معایب روش های فعلی بود، تا یک روش امن و پایدار، اقتصادی و 
دوستدار محیط زیست، برای پاک سازی آب ایجاد کنم. باالخره من دستگاهی ساختم 
و در نمایشگاه علوم به نمایش گذاشتم. دستگاه من ترکیبی بود از تیتانیم دی اکسید 
و نوع خاصی از سیمان. ترکیب شبه 
سیمان می تواند به اشکال متفاوتی در 
بیاید وتطبیق پذیری و گسترش  سطح 
آن زیاد است. برای مثال می توان از این 
دو ماده یک میله ساخت که به راحتی 
داخل بطری  ها قرار گیرد و به آسانی 
یک  آن  از  توان  می  شود، یا  تعویض 
فیلتر متخلخل درست کرد که سطح 
بزرگی را پوشش دهد و قادر باشد آب را 
برای یک خانوده  تصفیه کند. حتی می توان 
با آن داخل یک تانکر آب را پوشاند و 
مقادیر بیشتری آب برای روستا ها یا 

مصارف طوالنی تصفیه کرد.
در این مدت کار من ساده نبود، چون 
دسترسی  مجهز  آزمایشگاه  یک  به 
سال   ۱4 کردم  شروع  نداشتم. وقتی 
داشتم، اما به سنم و مشکالت اجازه ندادم که جلو کار مورد عالقه و تحقیقات علمی ام 
را بگیرد. من از سال 2۰۱2 روی این پروژه کار می کنم تا این محصول را از آزمایشگاه، به 

دنیای واقعی بیاورم.  شاید راه حلی برای بحران جهانی آب آلوده باشد.
 به نظر من آب یک حق مسلم انسانی است. یک قطره آب کار زیادی نمی تواند انجام 
بدهد، اما وقتی قطره های زیادی گرد هم بیایند، می تواند به زندگی انسان ها در روی 
سیاره  ما تداوم بخشد. همانطور که وقتی قطرات آب جمع می شوند، اقیانوس ها را به 
وجود می آورند. من معتقدم ما باید با هم متحد شویم تا بتوانیم با این مشکل جهانی 
دست و پنجه نرم کنیم.                                             مترجم: سید محمد محمدی



  

گفت و گو با آقای  پویا  نیکجو  مدیر موسسه کاوشگران طبیعت دنیا

هفت سال پیش موسسه ای به نام »کاوشگران طبیعت دنیا« با هدف ترویج طبیعت 
دوستی، در بین مردم به ویژه برای خانواده ها، کودکان و نوجوانان و جوامع بومی آغاز 
به کار کرد. در این شماره با مدیر این موسسه آقای پویا نیکجو گفتگوئی کرده ایم، تا 
با اهداف و نگرش و دستاوردهای این موسسه که می تواند در خدمت محیط زیست 

باشد آشنا شویم.

چه شد که به فکر تاسیس موسسه »کاوشگران طبیعت دنیا« افتادید؟
من از حدود ۱2 - ۱3 سال پیش با بچه ها کار می کردم، بچه ها را به سفر می بردم و 
سعی می کردم آنها را با طبیعت آشنا کنم، تا اینکه با حمایت جمعی از دوستان و 
اساتید و مجموعه ای از طبیعت شناسان، کارشناسان محیط زیست و کارشناسان 
حوزه تعلیم و تربیت، باالخره در سال ۱3۸9 موسسه»کاوشگران طبیعت دنیا«را 
تاسیس و فعالیت هایمان را به طور رسمی آغاز کردیم.کاوشگران یک موسسه 
آموزشی تخصصی در حوزه محیط زیست و اکوتوریسم است،که به دنبال ایجاد 
بستری برای ترویج طبیعت دوستی و اشتغال اجتماعی است. عمده توجه و تمرکز 
ما، بر روی کار باخانواده ها، کودکان و نوجوانان معطوف است و با توجه به ظرفیت 

باالی خانواده ها، امیدواریم بتوانیم با کمک آنها نسلی را پرورش 
دهیم که خود را جزیی از طبیعت بداند، منابع و امکانات را بشناسد 
از آن استفاده کند. ما معتقدیم  اندیشه ای مسئوالنه  با  بتواند  و 
بچه هایی که در طبیعت کودکی کرده اند سالم تر، شادتر و خالق تر 
با انگیزه   هستند و در بزرگسالی ارزش  محیط زیست را دانسته، 
بیشتری نقش خود را در حفاظت از محیط زیست ایفا می کنند. 
برای رسیدن به این اهداف ما تالش می کنیم جریان آموزش را 
از چهاردیواری و محیط کالس بیرون ببریم.آموزش محیط زیست 
و مواجه با طبیعت به سه شیوه امکان پذیر است، مواجه مستقیم، 
غیر مستقیم و نمادین. روشی که ما بیشتر بر روی آن تاکید داریم، 
مواجهه مستقیم با طبیعت است و البته این بدین معنا نیست که 
ما به عنوان مکمل از شیوه های دیگر استفاده نمی کنیم. بنابراین 
برنامه های ما از یک رویکرد مبتنی بر تجربه پیروی کرده و مواجه 
مستقیم با طبیعت و چالش های سفر را ایده آل ترین راه برای پرورش 
و آموزش می دانیم. ما معتقد هستیم اگر قرار باشد در مورد طبیعت 
و محیط زیست آموزشی داده شود، جای مناسب آن داخل کالس 
درس نیست، کودکان باید وارد طبیعت شوند، در محیط زیست 
زندگی کنند، آن را لمس کنند و به شیوه های مختلف آن را مشاهده 
کنند. زمانی که با این دیدگاه فعالیت مان را شروع کردیم، تقریباً 
انجمن یا گروهی که به صورت تخصصی و متمرکز بر روی حوزه 
کودک، طبیعت و سفر فعالیت کند، وجود نداشت. حوزه ای که ما 

در آن فعالیت می کنیم یک زمینه بین رشته ای است، ما به تنهایی نه فعال محیط 
زیست هستیم و نه متولی گردشگری و نه برنامه ریز آموزشی و مربی کودک، بلکه 
تلفیقی هستیم از همه  این موارد. وقتی شروع به کار کردیم متوجه شدیم اگر 
بخواهیم فعالیت هایمان را توسعه دهیم با کمبود نیروی متخصص مواجه خواهیم 
شد. به همین دلیل با بهره مندی از رویکردهای نوین آموزشی، دوره جامعی را با 
عنوان »راهنمایان طبیعت گردی کودکان و نوجوانان« طراحی و برای نخستین بار 
در ایران برگزار کردیم. از آن زمان جمع ما کم کم بزرگتر شد و توانستیم در تهران و 
سایر شهرها و هم چنین در اطراف مناطق حفاظت شده، فعالیت هایمان را گسترش 

بدهیم و برنامه های متنوعی به نفع کودکان و محیط زیست داشته باشیم.
چگونه خانواده ها را راضی کردید، تا بچه ها در برنامه های شما شرکت کنند؟

در سال های نخست که می خواستیم وارد مدرسه ها شویم و با بچه ها درباره محیط 
زیست کار کنیم، عمالً هیچ مرکزی ما را نمی پذیرفت و نگاه اکثر مدیران به 
محیط زیست یک نگاه لوکس و غیرضروری بود و آن را خارج از وظایف آموزش 
پرورش می دانستند. به همین دلیل در ابتدا ما خیلی سخت توانستیم وارد بدنه 
آموزش رسمی شویم. هدف ما این بود که بگوئیم موضوع محیط زیست یک جریان 
تخصصی مربوط به دوران بزرگسالی نیست و صرف رفتن چند مرتبه به پیک نیک 
در طی سال، پاسخگوی نیاز کودکان در رابطه با طبیعت نیست. در سال های اول، 
همین محدودیت ها باعث رشد گروه ما شد و توانستیم برای اثبات این رویکرد و 
توجیه حضور خود ابتدا ایده ها و برنامه هایی را در پیوند با طبیعت تدوین کنیم. 
ادبیات و طبیعت، هنر و طبیعت، بازی و طبیعت، تاریخ و طبیعت، ریاضی و طبیعت 
و غیره، برنامه ها و روش هایی بودند که موفق شدیم با بچه ها به اشتراک بگذاریم و 
توانستیم با همین تکنیک و ترفند  کم کم به مراکز آموزشی راه پیدا کنیم و نشان 
دهیم که چگونه می شود ساده ترین مفاهیم و مباحث درسی را در طبیعت پیگیری 
کرد. همه می دانیم طبیعت بستری است که علم از آن نشأت گرفته، بنابراین 
جستجوی علم در طبیعت کار دشواری نیست. این اتفاق بعدها منجر به این شد 
که هدف ما این نباشد که بخواهیم طبیعت را تنها به روش های مستقیم به بچه ها 
معرفی کنیم، بلکه سعی کردیم مشارکت بیشتر بچه ها را جلب کنیم تا خود آن ها 
توجه و مکث بیشتری در طبیعت داشته باشند. در بیشتر کشورهای دنیا کودکان 
تا زمانی که به سن قانونی نرسیده اند، فقط با اجازه خانواده ها می توانند به سفر 
مستقل بروند. در ایران خانواده ها برای فرستادن فرزندانشان به سفرهای آموزشی 
بسیار سختگیر هستند و حتی زمانی که افراد به سن قانونی می رسند باز هم تا چند 
سال ممکن است نتوانند چنین سفرهایی را تجربه کنند. ما معتقدیم سفر مجموعه  
کاملی از اتفاقات است که می تواند مهارت های مختلف بچه ها را به چالش بکشد 
و یادگیری  های فراوانی را برای آن ها به همراه داشته باشد. هدف ما این بود که 
بر اساس احترام و اعتماد بتوانیم بستری مناسب و ایمن فراهم کنیم تا خانواده ها 
حاضر باشند بچه هایشان را به ما بسپارند تا ما آن ها را به سفرهای آموزشی ببریم. 
به تدریج توانستیم اعتماد خانواده ها و مراکز آموزشی را جلب کنیم و آنهاکم کم 
متوجه شدند که ما یک موسسه انتفاعی صرف نیستیم و انگیزه  ما از کار با کودکان 
و نوجوانان، فقط مسائل اقتصادی نیست، بلکه موسسه ما یک روحیه حامی و مروج 
دارد وخانواده ها را تشویق می کند بچه های خود را به سفر ببرند. در حال حاضر 
شیوه رویارویی ما با مخاطبین چند وجه دارد. ما معموالً از طریق مراکز آموزشی 
با خانواده ها و بچه ها آشنا می شویم. مدیران مراکز آموزشی با شناخت از برنامه ها 

و فعالیت های موسسه، خانواده ها را توجیه می کنند که فرزندانشان را با ما همراه 
کنند. بخش دیگر خانواده هایی هستند که از قبل با ما تجربه های پراکنده و موردی 
داشته اند. البته ما برای سفرهای مستقل بچه ها، قوانین خاص خودمان را داریم، از 
جمله اینکه بچه ها باید قبالً به اتفاق خانواده های شان با گروه ما همسفر شده باشند. 
در واقع شناخت اولیه در بستر خانواده اتفاق می افتد. این برنامه باعث می شود ما از 
خانواده ها و بچه ها شناخت پیدا کنیم و خانواده ها به گروه اعتماد پیدا کنند و زمینه 
فراهم شود تا در آینده بچه ها به تنهایی نیز با ما به سفر بیایند. معموالً خانواده ها پس 
از نخستین سفرها به سرعت شاهد تغییرات و کنش بچه های خود در طبیعت و در 
اجتماع می شوند و از آن پس با عشق و عالقه آنها را به سفر می فرستند. در این سفرها 
انرژی بچه ها در فرآیند درستی تخلیه می شود، شوق یادگیری در آن ها اضافه می شود 
و بر توانایی ایده پردازیشان افزوده می شود. ما تا کنون با بیش از ۵۰ مرکز آموزشی 
در تهران و شهرهای مختلف همکاری داشته ایم و بیش از ۶۰۰ سفر مستقل را برای بچه ها 

طراحی و اجرا کرده ایم.
در مسیر این کار با چه مشکالتی روبرو هستید؟

در حوزه گردشگری و یا محیط زیست هنوز خیلی از کارها انجام نشده. ما در سرزمین 

خود به زیرساخت های زیادی نیاز داریم تا بتوانیم این نوع کارها را انجام دهیم. 
بنابراین انجام دادن یک کار استاندارد برای بچه ها در کشوری که هنوز زیرساخت های 
استاندارد و کافی ندارد، گاهی خیلی سخت و اغلب پرهزینه می شود. به طور مثال ما 
یک نظام حمل و نقل ایمن که بتواند با درصد باالیی از اطمینان بچه ها را به سفر ببرد، 
نداریم. پروتکل های حقوقی که بتواند از سفرهای کودکان پشتیبانی کند، تدوین نشده 
و بیمه هایی که به صورت خاص از سفر بچه ها حمایت کند وجود ندارد. از طرفی تعداد 
نیروهای کارآمد که این کار را درک کنند و به آن ایمان داشته باشند، بسیار کم است. 

البته ما در گذشته و حال تالش کرده ایم چنین نیروهایی را آموزش دهیم. 
در سفرها چه برنامه هایی اجرا می کنید؟

زمانی که تصمیم می گیریم و به سفر برویم به ویژه اگر مدت سفر چند روزه باشد، 
براساس یک ساختار فکری، دورنمایی را برای خود ترسیم می کنیم که به کجا برویم 
و بچه ها چه تجربه هایی را می توانندکسب کنند. رویکرد ما کودک محور است، یعنی 
بچه ها در موقعیتی قرار می گیرند که خودشان هدایت گر سفر باشند و ما بیشتر 
از اینکه نقش معلم را داشته باشیم نقش حامی و تسهیلگر را بازی می کنیم، تا 
حضورمان فضا را برای بچه ها امن تر و متنوع تر کند و نه تنگ تر. این خود بچه ها 
هستند که با یک محیط بان یا جامعه محلی  تجربه های خود را تبادل می کنند. در 
هر صورت در سفرها بخش بزرگی از فرآیند سفر غیر قابل برنامه ریزی است، فقط نیاز 
بچه ها و مواجه آن ها با مسائل مختلف است که سبب می شود، مسیر سفر تعیین 
شود. این بچه ها هستند که مشخص می کنند دلشان می خواهد به کجا بروند و 
کنجکاوی های آن ها هست که به ما ایده می دهد سفر را چگونه پیش ببریم. در سفرها 
تالش می کنیم روحیه پرسشگری و کنجکاوی بیشتری در بچه ها ایجاد شود، تا آنها 
وادار به پرسیدن شوند، چون هر پرسشی احتماالً پرسش دیگری به همراه خواهد 
داشت که می تواند آغازگر یک جریان باشد. راهنما معموالً پاسخ مستقیم به سواالت 
بچه ها نمی دهد، بلکه تالش می کند بستری را فراهم کند که بچه ها خودشان مسائل 
را کشف کنند. به عنوان مثال افرادی که تخصص ندارند، مانند بعضی از والدین، معموالً 

در مواجهه با حیوانات، ابتدا سعی می کنند اسم آن حیوان را به بچه یاد بدهند، یا 
اطالعاتی از قبیل نوع خوراک یا میزان طول عمر و غیره را در اختیار آنها بگذارند. 
در صورتی که مسئله بچه ها کامالً متفاوت است. آن هاعالقه دارند یک حیوان را از 
نزدیک ببینند و آن را لمس کنند و به این ترتیب نوعی از یک رابطه احساسی و 
رشد عاطفی را پی بگیرند. مربیان ما با رعایت خطرات و آسیب ها، به بچه ها کمک 
می کنند که حیوانات و به طور کل تنوع زیستی را مشاهده کنند، حتی گاهی از 
بچه های کوچک می خواهیم که خودشان برای حیوانات اسم انتخاب کنند. این 
کار می تواند یک فضای خالقانه ای را برای آنها ایجاد کند. ما صرفاً برای بازدید یا 
تفریح سفر نمی کنیم، بلکه سفر می رویم تا طیفی از تجربه ها را به دست آوریم. 
برنامه های ما از هرمی تشکیل شده که یک وجه آن محیط زیست است، یک وجه 
آن کودک و وجه سوم آن سفر، برای رقم خوردن تجربه های گوناگون گاهی اوقات 
راس این هرم جابجا می شود ولی اغلب هیچکدام نسبت به بقیه در اولویت نیست. 
فرآیند آموزش در این گونه سفرها به صورت مستقیم نیست و بیشتر برنامه هایمان 
مبتنی بر آموزش در نتیجه تجربه است. ما در جریان سفرها آموزش هایی را در 
مورد شناخت سرزمین ایران، تنوع فرهنگی و تنوع زیستی به بچه ها می دهیم. 
خیلی اوقات نوجوانان را تشویق می کنیم تا با جوامع مختلفی که در 
منطقه زندگی می کنند ارتباط برقرارکنند، چون فکر می کنیم این 
کار به رشد اجتماعی کودکان کمک زیادی می کند. مثالً در سفرها، 
بچه ها را ترغیب می کنیم تا بگردند و ببیند چه چیزهای جدیدی 
پیدا می کنند و کجا برای اقامت کردن مناسب است. در طول مسیر 
از پیدا کردن امکاناتی برای غذا پختن و خوردن و جایی برای چادر 
زدن گرفته تا هماهنگ کردن گشت های همان روز و شب، همه 
جزئی از تجربیات و دست آوردهای خود بچه ها است. تجربه به ما 
نشان داده، بچه هایی که از ۶ یا ۷ سالگی با ما به سفر می آیند، در 
۱3 - ۱4 سالگی ذهن فعال تری دارند و قادر هستند، ایده پردازی 
کنند. مثالً می دانند در یک صحرا به چه چیزهایی نیاز است و از چه 
چیزهایی باید مراقبت کنند و چگونه از طبیعت لذت ببرند. این گونه 
از بچه ها کمتر سراغ گجت های الکترونیکی می روند و در سفر کمتر 
حوصله شان سر می رود چون می دانند که چگونه از هر لحظه سفر 
لذت ببرند. در هر صورت نباید فراموش کنیم که آموزش در محیط 
زیست کار ظریفی است، به صرف اینکه می خواهیم کار آموزشی 
انجام دهیم، حق نداریم هر چیزی که به ذهنمان می آید را با 
بچه ها در میان بگذاریم. بعضی از همکاران و یا رسانه های ارتباط 
جمعی با یک نگاه محیط زیستی، آموزش هایی را ارائه می دهند که 
نه تنها مناسب سن و رشد بچه ها نیست، بلکه می تواند نتایج عکس 
به همراه داشته باشد. در واقع به جای اینکه بچه ها را عالقه مند به 

محیط زیست کند، آن ها را با ترس ها و تهدیدهای محیط زیست مواجه می کند. 
برای مثال تعداد زیادی از انجمن هایی که در حوزه حفاظت از حیات وحش کار 
می کنند مسئله انقراض برایشان از اهمیت باالیی برخوردار است و دیالوگ آنها با 
کودکان به این گونه است که فالن گونه جانوری یا تاالب یا دریاچه در حال نابودی 
است. البته ناگفته نماند این انجمن ها با نیت خیر تالش می کنند تا بچه ها را با 
موضوع انقراض آشنا کنند، غافل از این که طرح این مسائل با کودکان درست نیست، 
چون این اخبار بچه ها را مدام دچار وحشت، واهمه و نگرانی و یا حتی کابوس 
می کند. ممکن است بچه ها احساس کنند که آنها نیز در این ماجرا مقصرند. ما 
می دانیم اگر دریاچه ارومیه در حال از بین رفتن است، نه تنها بچه ها بلکه بسیاری 
از مردم تاثیر مستقیمی بر این واقعه ندارند. وقتی ما این تهدیدها را با بچه ها مطرح 
می کنیم، آن ها با نگرانی هایی روبرو می شوند که به رشد عاطفی آن ها لطمه می زند 

که در بعضی از موارد قابل جبران نیست.
چه خاطره آموزنده ای از برنامه های خود دارید؟

همانطور که می دانید طی چند دهه اخیر بستر رودخانه وحاشیه جاده چالوس، 
همیشه پر از زباله است. چندی پیش یکی از بچه ها ایده پاکسازی جاده چالوس را 
مطرح کرد. در این راستا با چند موسسه محیط زیستی، مشغول بررسی چگونگی 
اجرایی کردن این ایده وپاکسازی جاده چالوس شدیم، ولی هر بار که دور هم جمع 
می شدیم تا امکانات و حمایت ارگان های منطقه ای را بررسی کنیم همیشه با کلمه 
»نه« مواجه می شدیم. همه می گفتند این که کار سخت و خطرناکی است و نیاز 
به بودجه دارد. تا اینکه یکی از بچه ها که پدرش مدیر یکی از موسسات مرتبط بود، 
از پدرش خواست اجازه این کار را برای او و افراد تیمش دریافت کند. مجوز صادر 
شد و در چند مرحله بچه ها نشستند و با هم برنامه ریزی کردند و پروژه پاکسازی 
جاده چالوس را که حدود ۱۶۰-۱۷۰ کیلومتر است، طبق توان خودشان  تبدیل به 
پروژه ای ۶ کیلومتری و سه ایستگاه 2 کیلومتری کردند. در مدت کوتاهی امکاناتی 
را فراهم کردیم و موضوع را با راهداری و اورژانس و هالل احمر هماهنگ کردیم. 
در روز موعود بچه ها همراه با خانواده های شان آمدند، در پایان روز پاکسازی در 
یک مسیر۶ کیلومتری حدود 3-4 تن زباله جمع آوری شد. با این تجربه متوجه 
شدیم بچه ها چگونه می توانند با داشتن انگیزه، هدفی را که برای بزرگ ترها سخت 
به نظر می رسد عملی کنند. بچه هایی که احتماال در آینده مدیران و برنامه ریزان 

کشور خواهند بود.
برنامه آینده شما چیست؟

ما در همه جا از خودمان به عنوان نهاد کوچکی که ظرفیت محدود دارد یاد کرده ایم 
ولی این به آن معنا نیست که قرار نیست بزرگتر شویم. ما در واقع توان خودمان را 
می شناسیم و متناسب با توان مان مسئولیت پروژه ها را می پذیریم. البته امیدواریم 
که کم کم از فضای اجرایی دورتر شویم و شبکه ای از افراد آموزش دیده داشته باشیم 
که در کنار ما تجربه پیدا کنند تا بتوانند در نواحی مختلف ایران پروژه های خود را 
اجرا کنیم. اکنون هم در حال برگزاری دوره های آموزشی، برای تربیت راهنمای کار 
با کودک در طبیعت و سفر هستیم و همچنین سعی می کنیم به گسترش و توسعه 
برنامه مدارس طبیعت کمک کنیم. اجرای سفرهای بوم گردی برای دانش آموزان و 

دانشجویان نیز از دیگر برنامه های جاری و آتی  موسسه است. 
از اینکه وقت خود را در اختیار ماهنامه KWC قرار دادید از شما متشکریم.



بسیاری از مشکالت زندگی ما خود ساخته است، مشکالتی که خودمان با رفتار و 
افکارمان ایجاد می کنیم. شیوه فکر کردن ما، میزان رنجی که باید در زندگی بکشیم 
را تعیین می کند. بنابراین اگر می خواهیم خوشبخت زندگی کنیم، باید بر اساس 
یک تفکر سالم رفتار کنیم. اگر بتوانیم یک بازنگری بر روی تفکر خود انجام دهیم و 
به سمت تفکری روی بیاوریم که اجازه دهد مسائل را واقعی و دقیق ببینیم، 
می توان امیدوار بود یک انقالب در زندگی فردی ما به وجود آید. تحولی که به جامعه 

نیز منتقل می شود. 
یکی از شیوه های موثر، روش تفکر انتقادی است که موجب برخورد فعال با مسائل 
و پدیده ها می شود، در مقابل آن تفکر غیر انتقادی، یا تفکر غیرفعال و به اصطالح 
تنبل، قرار دارد که منتظر است تا خوراک فکری به او داده شود و فرد فقط یک مصرف 
کننده باقی بماند. وقتی منتظر دریافت خوراک هستیم ممکن است خوراک فکری 
فاسد و خراب در اختیار ما قرار گیرد و چون منفعل و تنبل هستیم، هر آنچه که به 
ما برسد را مصرف می کنیم و دچار عوارض مختلف می شویم. در مقابل کسی که 
با مسائل خود فعال برخورد می کند، خوراک فکریش را خودش پیدا می کند، آن 
را دستچین می کند و از بین چند گزینه، بهترین، دقیق ترین، مناسب ترین 
و مفید ترین را انتخاب می کند. در شیوه تفکر انتقادی، کلیه مسائل باید با یک دید 

منطقی، مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
تفکر انتقادی به ما اجازه می دهد که هر چیزی را نپذیریم و برای خود حق بررسی و 
انتخاب قائل باشیم. دستاورد تفکر انتقادی این است که به ما کمک می کند تا برای 
مسائل زندگی خود راه حل پیدا کنیم. به ما اجازه می دهد تا برای سواالت مختلف 
در زمینه های متنوع خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، روانی و ... جواب پیدا کنیم. تفکر 
انتقادی به ما اجازه می دهد اطالعات موجود را تجزیه و تحلیل کنیم. برای تحلیل 
یک مسئله باید آن را به قسمت های کوچک تجزیه کنیم و با پیدا کردن روابط علت 
و معلولی بین این اجزاء، نتیجه مناسب را از دل آن بیرون بکشیم. تفکر انتقادی به ما 
توان تفسیر اطالعات را می دهد. تفسیر یعنی ما بتوانیم وقایع را شرح دهیم، تا از دل 
این تفسیر اثرات، عوارض و عواقب هر کار آشکار شود. تفکر انتقادی به ما می آموزد 
که هیچ چیزی را به سرعت نپذیریم، به خود اجازه دهیم تا همه چیز را خوب گوش 
کنیم، اطالعات الزم را بدست آوریم و اجازه دهیم به اندازه کافی زمان بگذرد، تا وقت 
الزم برای تجزیه و تحلیل، بررسی و تحقیق داشته باشیم و اگر نیاز پیدا شد، چندین 

از وقتی که ماشین چاپ اختراع شد، شاهد تحوالت سریعی در اجتماعات بشری 
بوده ایم.  اتفاقی که بعد از آمدن روزنامه، رادیو، تلفن و تلویزیون نیز تکرار شد. یک بار 
دیگر دنیا در سال ۱9۶2 وارد مرحله جدیدی از انقالب رسانه ای شد، نام این تحول 
بزرگ اینترنت بود. اینترنت با سایر رسانه های قبل از خود یک فرق اساسی دارد و آن 
هم سرعت شگفت انگیز گسترش آن است. این پدیده توانست در مدت کوتاهی بیش 

از 3 میلیارد نفر را پوشش دهد.
انگلیســی ها 2۵ ســال بعد از آمدن ماشین چاپ به کشورشــان، اولین کتاب را 
منتشــرکردند. تلفن طی 2۵ سال توانســت در امریکا  فقط در دسترس ده درصد 
از مردم قرار بگیرد. هنوز در بعضی از جزایر فیلیپین فرستنده تلویزیون وجود ندارد. 
اولین ایستگاه رادیوئی دنیا در سال ۱9۰۶ راه اندازی شد. 3۶ سال زمان الزم بود تا 
رادیو به کشوری مانند ایران پا بگذارد. اینترنت عمومی که در سال۱99۰راه اندازی 
شد و در ۵ سال اول تنها در اختیار ۱ درصد از مردم جهان قرار داشت. ظرف 2۰ سال 
به حدی گسترش پیدا کرد که امروز نیمی از جمعیت کره زمین از آن استفاده می کنند 
و حجمی به اندازه تمام دانش جمع آوری شــده توسط بشر درطول تمدن ۱۵ هزار 

ساله، تنها ظرف دو روز در فضای مجازی ایجاد می گردد.
با آمدن هر تکنولوژی جدیدی، انسان به طور طبیعی دچار تشویش و نگرانی می شود، 
زیرا معیارهای سابق و روش های سنتی او بهم می ریزد. سقراط پس از رواج کتاب 
در بین عموم مردم  اظهار کرد: کتاب باعث فراموشی و تنبلی ذهن می شود. او حتی 
مدعی شد که مردم با خواندن کتاب، چون تصور خواهند کرد دانش فراوانی پیدا کرده 
اند، سطح ادعای شان به صورت کاذب افزایش خواهد یافت، در صورتی که عمالً چیز 
زیادی در چنته ندارند. هر پدیده جدیدی در کنار مواهب خود خطرات و دردسرهای 
جدیدی نیز به دنبال دارد، به خصوص اگر به شکل بی رویه از آن استفاده شود. این 
روز ها بخش بزرگی از جمعیت جهان چون زمان زیادی از زندگی روزانه خود را صرف 

این تکنولوژی می کنند، در خطر اعتیاد به اینترنت قرار دارند. 
در یک نظر خواهی از مردم اروپا از آنها پرســیده شــد بین حمام کردن، تماشای 
تلویزیون، رفتن به گردش و هوا خوری و استفاده از اینترنت، کدام  یک برای شما در 
اولویت اســت، اکثریت مخاطبان استفاده از اینترنت را ترجیح دادند. ترس و نگرانی 
درباره خطرات اینترنت فقط یک فوبیا از پدیده های جدید نیست، بلکه یک ترس 
واقعی و قابل توجه است. با رشد و گسترش اینترنت،  ما در حال فراموشی احساسات 

و شیوه پاسخ یابی ذهن خود هستیم و هر روز بیشتر 
از ســابق برای یافتن جواب ها و کسب اطالعات و 
ایجاد لذت به اینترنت تکیه می کنیم. تاکنون هیچ 
رسانه ای نبوده که مثل اینترنت برای پرت کردن 
حواس برنامه ریزی شده باشد. ده ها پژوهش توسط 
روان شناسان و عصب زیست شناسان صورت گرفته 
که اکثر آنها نشان می دهد، وقتی یک کاربر اینترنت 
وارد محیط آن  می شود، به مطالعه سرسری، تفکر 
عجوالنه و یادگیری ســطحی تشویق می گردد و 
تمرکز خود را به راحتی از دســت می دهد و قبل 
از اتمام ســه تا چهار صفحه، بــی قرار می گردد و 
قدرت حافظه اش کاهش پیدا می کند. اینترنت بر 
اســاس طراحی اش، یک سیستم وقفه ساز است. 
ماشــینی است که برای تقسیم توجه و وقفه های 

مکرر ساخته شده، این روش جلوی ژرف اندیشی و خالقیت را می گیرد.
اینترنت و قدرت تاثیرش هر روز قوی تر از پیش می شــود. هیچ تکنولوژی تا بحال 
اینقدر فریبنده، جذاب و مفید نبوده. ما باید از اینترنت فاصله بگیریم، نه به خاطر اینکه 
اینترنت بد است، بلکه به خاطر اینکه هیچ نوع محدویت فرهنگی، اخالقی، خانوادگی و 
اجتماعی در آن وجود ندارد و کوهی از اطالعات را بدون توجه به سن و آمادگی افراد 
در اخیار آنها می گذارد.  برای مثال فرصتی که یک نوجوان در اینترنت برای دسترسی 
به پورنوگرافی و خشونت دارد، تا حدی است که حتی بزرگساالن را نیز در موقعیتی 
قرار می دهد که معصومیت انسانی شان خدشه دار شود. امروزه همه شاهد هستیم که 
تا چه حد از اینترنت برای یارگیری در گروه های تروریست و خشونت طلب استفاده 

می شود و طرز کار و تهیه انواع اسلحه و مواد منفجره در آن آموزش داده می شود.
عادت به کاربری مفرط اینترنت یا اعتیاد اینترنتی، از جمله مواردی است که بسیاری از 
کاربران را اسیر خود می سازد، جذابیت های خاص اینترنت باعث می شود که نوجوانان 
و جوانان مجذوب آن شوند و ساعت ها وقت خود را در مقابل کامپیوتر سپری کنند. 
این مسئله باعث می شود نوجوانان از سایر فعالیت های اجتماعی باز بمانند. یافته های 
پژوهشی حکایت از آن دارد که هر چه ضریب هوش عاطفی کاربران پایین تر باشد، 

بار مجدداً موضوع را بررسی کنیم، بعد آن را بپذیریم و یا رد کنیم. روش تفکر انتقادی
تفکر انتقادی به ما اجازه می دهد برای مسائل خود، راه حل  پیدا کنیم. این روش به ما 
یک نظم ذهنی می دهد تا بتوانیم از تجربیات دیگران برای حل مشکل خود استفاده 
کنیم، یعنی وقتی خبر یا گزارش یا آموزشی را در جائی می شنویم، یا کتاب و مقاله ای 
می خوانیم و فیلم یا سایتی را نگاه می کنیم، اگر در آن تجربه مفیدی برای ما وجود 
داشته باشد، این قدرت را پیدا می کنیم تا آن تجربه را با شرایط زندگی خود تطبیق 
دهیم و از دل آن راه حل بیرون بکشیم. مثالً اگر به دنبال شغل و درآمد می گردیم، اگر 
مقاله ای در مورد یک کار آفرین که از صفر شروع کرده بخوانیم، از آن مقاله نکاتی را که 
می تواند به ما کمک کند استخراج می کنیم و در زندگی خود از آن استفاده می نمائیم. 
تفکر انتقادی دست ما را برای یاد گیری باز می گذارد. همیشه ذهن ما آماده است تا اگر 

مطلب جدیدی وارد آن شد، آن را بررسی کرده، سپس آن را مال خود کنیم. 
ذهن ما دائم در حال قضاوت کردن است. »این زیباست، آن زشت است، این درست 
است آن نادرست است و ...« بخشی از این قضاوت ها آگاهانه و بخشی نیز به صورت 
ناخودآگاه است. تفکر انتقادی به ما اجازه می دهد در قضاوت هایمان از تعصب و پیش 
داوری اجتناب کنیم و فقط به سراغ گزاره های مستند و علمی و دقیق برویم. با این 
شیوه ما نظرات دیگران را مورد بررسی قرار می دهیم و در نهایت قضاوت عادالنه تری 
پیدا می کنیم. زمانی که از تفکر انتقادی استفاده می کنیم، به سمت درجه ای از انصاف 
می رویم که ما را از کلیشه ها، پیش داوری ها و تعصب ها رها می کند و ذهن پویا و 
فعال و تحلیلگری برای ما به وجود می آورد و دایره شعور ما را گسترش می دهد. با 
به کار گیری روش تفکر انتقادی می توانیم به درجه ای از درستی و انصاف و عدالت 
و توازن و تعادل در قضاوت های خود برسیم که حتی برای خودمان هم باور کردنی 
نباشد. توانایی های احساسی و اجتماعی ما توسعه پیدا می کند و به اصطالح به یک 
فرد فرهیخته تبدیل می شویم. یک فرد فرهیخته در انتخاب استدالل برای اثبات 
حرفش، بسیار دقیق است. در حالی که انسان نافرهیخته برای اثبات حرفش از هر 
وسیله ای که در اختیار دارد استفاده می کند. برای انسان نافرهیخته درستی استدالل 
مهم نیست، بلکه پیروزی استدالل مهم است. در حالی که انسان فرهیخته فقط به 
درستی استدالل هایش فکر می کند. حاال این سوال باقی می ماند که شخصی که 
از تفکر انتقادی برخوردار است چه ویژگی هایی دارد؟ اگر این مسئله را بتوانیم درک 

کنیم می توانیم بسنجیم که آیا ویژگی های انسان فرهیخته در ما هم هست یا خیر!
اولین خصوصیتی که فرد فرهیخته دارد انصاف فکری است، یعنی هنگامی که با خود 
خلوت می کند، به میزان جهل خود آگاه است و می داند چه چیزهایی را واقعاً 

می داند و چه چیزهایی را دقیق نمی داند و چه چیزهایی را اصالً نمی داند. با این 
آگاهی هرگز بیشتر از آنچه می داند ادعا نمی کند. دومین خصوصیت انسان فرهیخته 
شجاعت فکری است. یک انسان فرهیخته از توانایی برای مقابله با افکاری که با عقل و 
منطق در تضاد است، برخوردار است. سومین خصوصیت این است که فرد فرهیخته 
می تواند خود را جای دیگران قرار دهد و در دایره بسته ذهن خود باقی نماند، بلکه از 
حصار ذهن خود بیرون آید و از منظر دیگران نیز به جهان نگاه کند. مثالً اگر همیشه 
به عنوان بیمار به بیمارستان رفته، یک بار هم خود را جای پرستار بگذارد و شرایط او 
را بسنجد. مورد چهارم داشتن معیارهای ثابت است. آیا استانداردهایی که برای قضاوت 
خود به کار می برید برای قضاوت در مورد دیگران نیز از همان استاندارد ها استفاده 
می کنید یا معیارهای دوگانه دارید. مورد پنجم پایداری فکری است. یعنی یک فرد 
فرهیخته باید همواره نسبت به عقل و استدالل و منطق و شعور پایبند باشد و از اول 
تا آخر تابع عقل و استدالل باقی بماند. ششمین نشانه فرهیخته بودن، اعتماد داشتن 
به عقل است به این معنی که فرد فرهیخته اعتماد دارد که عقل انسان منبع خوبی 
برای ارائه حرف و عمل درست است. پس هیچگاه در بزنگاه های تصمیم گیری از عقل 
فاصله نمی گیرد و مثالً به طرف خرافات یا طمع متمایل نمی شود و باالخره انسان 
فرهیخته از خودکفایی فکری برخوردار است و اجازه نمی دهد کسی با رویا فروشی و 

افسون، طرز تفکر او را بفریبد.

میزان ابتالی آنان به اعتیاد اینترنتی بیشتر است. از معمول ترین نشانه های تشخیص 
اعتیاد به اینترنت می توان به افت تحصیلی شدید، کاهش وزن به علت از بین رفتن 
نظام تغذیه ای بدن، باال رفتن دامنه تنش های عصبی، کاهش فعالیت های اجتماعی، 
کم شدن میزان معاشرت با اشخاص و گروه های بزرگ تر، قانون گریزی، پرخاشگری، 
ابتال به سردرد های عصبی و نظایر این ها اشاره کرد. اگر دقت کنید این عالئم دقیقاً 
منطبق است با عالئم اعتیاد به مواد مخدر، پس بکار بردن لفظ اعتیاد برای استفاده 
خارج از اندازه اینترنت، کلمه غلو آمیزی نیست. به طور کلی می توان گفت که استفاده 

مفرط از اینترنت، گاه نشانه اختالل شخصیت است.
اینترنت می تواند در زندگی، ما را بی نیاز و جدا از هر چیز با ارزش و واقعی بکند. قرار 
نیســت این تکنولوژی از ما یک موجود خطرناک بسازد، بهتر است بپذیریم که ذات 
زیاده خواه و تنوع طلب ما، می تواند در کنترل شــدید این وسیله بسیار جالب قرار 
بگیرد. ما بهتر است زندگی مان را در کنترل خودمان داشته باشیم و آگاه باشیم که 
اینترنت چقدر می تواند حیاتی و موثر و در عین حال، تخدیر کننده، کنترل کننده 
وافسونگر باشد. برای اینکه استفاده از اینترنت به عنوان یک عادت مضر در نیاید، بهتر 
است محیط زندگی خود و خانواده را از طریق کتابخوانی، ورزش، نقاشی، رفتن به پارک 

و مهمانی متنوع کنید و ساعات استفاده از اینترنت را محدود نمائید.

خطر  اینترنت 
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استفاده از مطالب ماهنامه بدون ذکر ماخذ، بالمانع است
شمارگان کاغذی: 4۵۰۰ نسخه       شمارگان الکترونیک: 4۱۰۰ ایمیل و فیسبوک

تحلیل اخبار آب
واکنش تهمینه میالنی، رضاکیانیان و پرویز پرستویی به یک حرکت ضد 

محیط زیست
بعد از مراسم ۱3 فروردین تصویری در فضای مجازی منتشر شد که با واکنش مردم و 
هنرمندان روبرو گردید. در سال های اخیر فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بستری 
برای فرهنگ سازی شده و کاربران با دیدن یک ناهنجاری محیط زیستی، باهم مرتبط 
می شوند و با انتشار پست هایی در فضای مجازی شروع به اطالع رسانی می کنند. به 
تازگی تصویری از به آتش کشیدن یک درخت توسط جوانی در یک پارک عمومی، در 
فضای مجازی منتشر شد و صدای اعتراض کاربران شبکه های اجتماعی  را درآورد. در 
این میان چند تن از هنرمندان از خود واکنش نشان داده و از مسئوالن خواستند فرد 
خاطی را شناسائی و مجازات کنند. رضا کیانیان نوشت: “جرم آشکار! از همه ارگان هایی 
که قاتالن و تروریست ها رو دستگیر می کنند خواهش می کنم این تروریست محیط 
زیست را دستگیر کنند و به اطالع عموم برسانند تا عبرت دیگران شود! از سازمان 
جنگلبانی و مراتع خواهش می کنم پیگیری کند! از خانم ابتکار هم خواهش می کنم 

حمایت کنند.”
 سایت سینما  سینما

مشاهیر علم و صنعت و هنر، در هر کشوری نقش میزان الحراره اجتماع 
را بازی می کنند، زیرا آنقدر با فرهنگ هستند که بدانند هرچه دارند از اجتماع کسب 
کرده اند و آنقدر سر شناس هستند که حرفشان برای مردم خریدار داشته باشد. اینگونه 
از مشاهیر نقش الگو و سرمشق را برای افراد اجتماع خود دارند. در کشور ما هم نقش 
هنرمندان به واسطه امکانات فضای مجازی، کم کم در مسائل اجتماعی پر رنگ می شود. 
دست همه کسانی که برای طبیعت دل می سوزانند درد نکند. امید می رود افراد نا آگاه 
نیز تحت تاثیر عکس العمل افراد سرشناس، در رفتار اجتماعی خود بازنگری کنند. البته 

به نظر می رسد آقای کیانیان کمی خارج از حد، جُرم تعیین کرده اند. 

جلوگیری از انتقال آب عامل کاهش مشکالت زیست محیطی خوزستان است
سید راضی نوری نماینده مردم شوش در مجلس گفت: یکی از مهمترین دغدغه های 
مردم خوزستان بحث گرد و غبار است که در ۱3 سال اخیر بسیار شدت پیدا کرده. وی 
گفت: اگر از انتقال آب جلوگیری شود، قطعاً مشکالت زیست محیطی استان خوزستان 
کاهش چشمگیری خواهد داشت. او خواستار رهاسازی آب و رعایت حق آبه محیط 
زیستی شد و اضافه کرد: استان خوزستان از ظرفیت درآمدزایی بسیار باالیی برخوردار 
است، توسعه پایدار برای این استان اهمیت ویژه ای دارد، ولی خوزستان مانند شتری 

شده که خرما بار می کند و خودش خار می خورد.
خبرگزاری مهر

کارشناسان معتقد هستند، یکی از عوامل سدسازی های انبوه و انتقال 
بی رویه آب در 3۰ سال گذشته، نمایندگان محترم مجلس بوده اند، چون با نیت تامین 
منافع مردم حوزه انتخابیه خود، در طول این سال ها به هر شکل که توانستند به مسئوالن 
فشار آوردند تا برایشان سد ساخته و آب را به منطقه شان انتقال دهند. غافل از اینکه 
مقوله آب و محیط زیست را باید به شکل به هم پیوسته و فرا منطقه ای در نظر گرفت. 
حاال که عواقب آن نگرش آشکار شده، بازهم نمایندگان با دید منطقه ای، در خواست 
قطع آب سایر مناطق را به نفع منطقه خود دارند. شاید بهتر باشد که نمایندگان محترم 
فشار خود را بر روی صرفه جوئی در مصرف آب شرب و باال بردن راندمان آب کشاورزی 
متمرکز کنند. در این صورت کمبود آب در تمام مناطق، تا حد زیادی جبران خواهد 
شود. فراموش نکنیم کشورهائی هستند که به صورت میانگین و شرایط مساوی، با نصف 

آب مصرفی کشور ما، امورات خود را می گذرانند.  

همکاری ایران و فائو برای حل بحران آب
علی مراد اکبری معاون وزیرجهاد کشاورزی، از همکاری فائو با کشورمان برای کاهش 
تنش آبی موجود خبر داد و گفت:درحال رد و بدل پروتکل ها و انعقاد قرارداد در این 
زمینه هستیم. در این راستا حدود دو هفته قبل جلسه ای با مسئوالن فائو داشتیم، تا 
بتوانیم با تالش ها و کمک های منطقه ای این بحران را حل کنیم. در این جلسه ماپیشنهاد 
کردیم با توجه به اینکه در حدود یک میلیون هکتار از اراضی کشور ما در دست عملیات 
زیربنایی است، بهتر است فائو به ما کمک  بالعوض کند تا بتوانیم هم در کشور کار را 
ادامه دهیم هم پایلوتی برای سایر مناطق باشیم. وی اضافه کرد: بحث هایی در این زمینه 
انجام و کارگروهی تشکیل شده که قرار است این کارگروه، راهکارهای الزم را پیدا کند 

تا ما بتوانیم آن را عملیاتی کنیم.  
تابناک

از قدیم گفته اند مردم ایران اهل افراط و تفریط هستند، یا چهل ستون 
می سازند یا بیستون. سال ها بود که هیچ یک از سازمان های بین المللی حق ورود به 
کشور را نداشتند و هر وقت صحبت همکاری های بین المللی می شد، مقامات می گفتند 
ما نه برنامه خارجی را می خواهیم و نه پولش را، حاال ناگهان از فائو می خواهیم به ما 

کمک بال عوض کند. ما که بخیل نیستیم شاید هم بکند.

از مهاجرت بیشتر بدانیم
اکثریــت اقشــار تحصیلکــرده و طبقــه متوســط ایرانــی حداقــل یکبــار در زندگــی شــان بــه 
طــور جــدی بــه ایــن موضــوع فکــر کــرده انــد کــه بــه کشــور دیگــری مهاجــرت کننــد. 
ــاه عمومــی و شــرایط بهتــر زندگــی در  ــد پذیرفــت کــه مهاجــرت محاســنی دارد، رف بای
کشــورهای توســعه یافتــه خیلــی از افــراد را بــه مهاجــرت ترغیــب مــی کنــد. از طرفــی 
پیوندهــای خانوادگــی و عالقــه بــه وطــن و مــواردی از ایــن جنــس نیــز مانــع مهاجــرت 
اســت. در هــر صــورت اگــر بــه مهاجــرت فکــر مــی کنیــد بــد نیســت بــه ۶ مــورد از عوامل 
اجتماعــی و اقتصــادی کــه بایــد آن هــا را در تصمیــم گیــری خــود مــورد توجــه قــرار دهید 

توجــه داشــته باشــید.

۱- مالیات های سنگین
اغلــب کشــورهای توســعه یافتــه نــرخ مالیــات باالیــی دارنــد. مثــاًل نرخ مالیــات در فرانســه 
ــر ارزش  ــات ب ــات ملــک، بیمــه کارمنــدان، مالی ــا احتســاب مالی ــن ب ــرای یــک کارآفری ب
افــزوده، مالیــات بــر درآمــد و... بــه بیــش از ۶۶ درصــد مــی رســد. ایــن آمــار در مجمــع 
جهانــی اقتصــاد کــه مقــر آن در ســوئیس اســت اعــالم شــد. پــس اگــر بخواهیــد در ایــن 
کشــور ســرمایه گــذاری کنیــد و یــا کســب و کاری راه انــدازی کنیــد، بایــد مواظب مالیــات های 
ســنگین باشــید. مهاجــران کشــورهای اروپایــی و آمریــکای شــمالی گاهــی اجــاره کــردن 
یــک منــزل مســکونی را بــه خریــد همــان خانــه ترجیــح مــی دهنــد. چــون نــرخ مالیــات 
بــر ملــک آنقــدر باالســت کــه خریــدن آن مقــرون بــه صرفــه نیســت. مثــاًل در شــهر لــس 
آنجلــس بــرای یــک خانــه مســکونی بــه ارزش ۱۰۰ تــا 2۰۰ هــزار دالر بایــد بــا توجــه بــه 
منطقــه خانــه و قدمــت آن، ســاالنه بیــن ۵ تــا ۱۰ هــزار دالر مالیــات پرداخــت کنیــد. در 
حالــی کــه میانگیــن درآمــد ماهیانــه یــک مهاجــر ســاکن لــس آنجلس، در ســال هــای اول 
حــدود 3۷۰۰ دالر اســت. بنابرایــن پرداخــت ایــن مقــدار از مالیــات بــرای افــرادی با ســطح 
درآمــد کــم، دردســر ســاز اســت. در مــورد خــودرو البتــه اوضــاع بهتر اســت. در کشــورهای 
غربــی مــی توانیــد یــک مــدل هیونــدای 2۰۱۷ را کــه در ایــران ۱۰۰میلیــون تومــان قیمت 
دارد، بــا ۱۵ هــزار دالر )حــدود ۵۵ میلیــون تومــان( بخریــد امــا بــرای مالیــات و بیمــه و 
هزینــه نگهــداری آن ســاالنه بیــن ۵۰۰ تــا ۱۰۰۰ دالر بایــد کنــار بگذاریــد. البتــه خدمــات 
پــس از فــروش در ایــن کشــورها قابــل مقایســه بــا چیــزی که مــا در کشــورمان مــی بینیم 
نیســت. در فرانســه بــه طــور متوســط بــرای طــی کــردن هــر ۱۰۰۰ کیلومتــر بایــد ۷ یــورو 
مالیــات پرداخــت. در ایــران هــر چنــد تعرفــه هــای ســنگین گمرکــی قیمــت خودروهــای 
وارداتــی را تــا دو برابــر قیمــت واقعــی بــاال بــرده، امــا مالیــات هــا و حــق بیمــه و تعمیــرات 

و نگهــداری اتومبیــل خیلــی گــران نیســت.

2-  قوانین سختگیرانه برای مالکیت مهاجران
در کشــورهای مختلــف قوانیــن متنوعــی بــرای مالکیــت مهاجــران وجــود دارد کــه بهتــر 

اســت قبــل از ســفر دربــاره آن هــا اطالعــات کســب کنیــد. مثــاًل کشــور ســوئد کــه اخیراً 
بــا هجــوم مهاجــران از کشــورهای خاورمیانــه روبــرو شــده، قانونــی وضــع کــرده کــه بــه 
مهاجــران، تــا ۱۰ ســال حــق مالکیــت منــزل مســکونی را نمــی دهــد. یعنــی مهاجــران 
بایــد بــه مــدت ۱۰ ســال مســتاجر یــک شــهروند ســوئدی باشــند یــا در آپارتمــان هایــی 
کــه دولــت در نقــاط خــارج از محــدوده شــهر مشــخص کــرده ســاکن شــوند تــا بتواننــد 
خانــه بخرنــد. وقتــی مجــوز خریــد خانــه بدســت آوردیــد، بایــد پــول زیــادی را صــرف 
ــع آپارتمــان در مرکــز شــهر اســتکهلم 9۰ هــزار  ایــن کار کنیــد. قیمــت هــر متــر مرب
ــه مشــابه در  ــر قیمــت خان ــی دو براب ــکا اســت. یعن ــزار دالر آمری ــادل۱۰ ه ــرون، مع ک

لــس آنجلــس.

3- هزینه باالی تفریح
هزینــه کاالهــای فرهنگــی در کشــورهای توســعه یافتــه بــه دلیــل سیاســت هــای حمایــت 
از مولــف نســبت بــه ایــران باالتــر اســت. مثــالً بلیت یــک فســتیوال موســیقی پُر خواســتار 
در آمریــکا، بیــن4۰۰ تــا 9۰۰ دالر اســت. ایــن مبلــغ بــرای یــک دانشــجو یــا مهاجــر مبلــغ 
کمــی نیســت. البتــه کنســرت هــای دیگــری بــا قیمــت هــای کمتــر از۱۰۰ دالر هــم وجود 
دارد. قیمــت فیلــم، تئاتر،کتــاب و CD  هــم بســیار گــران تــر از ایــران اســت. بلیــت ســینما 
در کانــادا و فرانســه بســته بــه درجــه کیفــی ســینما بیــن۱۰ تــا 3۰ دالر متغیــر اســت. 
درفرانســه قیمــت تماشــای مســابقات ورزشــی هــم نســبتاً باالســت. بلیــت بــازی تیــم های 
فوتبــال موناکــو و پــاری ســن ژرمــن در فینــال جــام اتحادیه فرانســه بیــن 3۵ تــا۱۶۰ یورو 
قیمــت دارد کــه چنــدان هــم بــازی مهمــی نیســت. تماشــای یــک تئاتــر در پاریــس نیــز 

حــدود۶۰ یــورو هزینــه دارد.

4- بی ثباتی در قوانین مهاجرتی
ــوالت  ــی و تح ــای سیاس ــر رویداده ــت تاثی ــف تح ــورهای مختل ــی کش ــن مهاجرت قوانی
ــه اینکــه پروســه اخــذ اقامــت چنــد  ــا توجــه ب ــد. ب ــر کن اجتماعــی ممکــن اســت تغیی
ســال طــول مــی کشــد، بایــد خــود را بــرای ایــن اتفاقــات ناگهانــی آمــاده کنیــد. فرمــان 
مهاجرتــی ترامــپ کــه اخیــراً بــرای مهاجــران ۷ کشــور دردسرســاز شــد، اصــاًل قابــل پیش 
بینــی نبــود. ایــن موضــوع در مــورد دیگــر کشــورها هــم صــدق مــی کنــد. مثــالً دولــت 
قبلــی کانــادا اعــالم کــرد، کســانی مــی تواننــد تابعیــت کانــادا را دریافــت کننــد کــه از ۶ 
ســال اخیــر، حداقــل 4 ســال را در خــاک ایــن کشــور گذرانــده باشــند. همیــن کــم و زیــاد 
ــرای گرفتــن اقامــت  ــالف وقــت مهاجــران، ب ــر قوانیــن باعــث ات شــدن اعــداد و تغی
مــی شــود. چنــدی پیــش ۷ پناهجــوی افغــان کــه بــه دلیــل تغییــر قوانیــن مهاجرتــی 
ســوئد بــه مشــکل خــورده بودنــد دســت بــه خودکشــی زدنــد. از ایــن ۷ نفــر ســه نفرشــان 

جــان خــود را از دســت دادنــد.

5- برخوردهای نژادپرستانه
برخوردهــای نژادپرســتانه یــک قاعــده کلــی در تمــام کشورهاســت. در مــورد کــم و زیــاد 
بــودن آن مــی تــوان بحــث کــرد، امــا اصــل آن را نمــی تــوان منکــر شــد. در کشــوری مثل 
کانــادا ایــن موضــوع کمتــر بــه چشــم مــی خــورد، امــا در آمریــکا ایــن رفتــار آزار دهنــده 

بیشــتر دیــده مــی شــود. حمایــت بخــش قابــل توجهــی از آمریکایــی هــا از سیاســت ترامــپ 
در منــع مهاجــرت و یــا دیــوار کشــیدن در مــرز مکزیــک نشــان مــی دهــد ریشــه تفکــرات 
نژادپرســتانه در آمریــکا تــا چــه حــد قــوی اســت. دانشــجویانی کــه در این کشــورها تحصیل 
کــرده انــد از تجربیــات خــود در برخــورد تبعیــض آمیــز اســتادان دانشــگاه، خاطــرات زیادی 
دارنــد. در مــورد شــغل پیــدا کــردن هــم همیشــه اولویــت بــا افــراد بومــی و غیــر مهاجــر 
اســت. همیــن گونــه رفتارهــا، مهاجــران را بــه ســمت انــزوا و تشــکیل کلونــی هــای بســته 

ســوق مــی دهــد.

۶-  افسردگی بعد از مهاجرت
بعــد از مهاجــرت اکثــراً تحــوالت روحــی و تنــش هــای عمیقی بــه روان افــراد وارد می شــود 
ــاه عســل«  ــه اول مهاجــرت را »م ــود. روانشناســان مرحل ــاده ب ــرای آن آم ــد ب ــه بای ک
مــی نامنــد. در ایــن مرحلــه کــه معمــوالً تــا یــک مــاه بــه طــول مــی انجامــد، شــخص 
مهاجــر مثــل یــک توریســت از تماشــای مناظــر و خیابــان هــا و مواجهــه بــا انســان هــای 
جدیــد لــذت مــی بــرد، امــا بعــد از گذشــت مدتــی وارد مرحلــه »عــدم پذیــرش« مــی شــود. 
ایــن مرحلــه بیــن 3 تــا ۶ مــاه طــول مــی کشــد. در ایــن مرحلــه شــخص مهاجــر بــه دلیل 
نداشــتن توانایــی ارتبــاط گرفتــن بــا افــراد جدیــد منــزوی و دلســرد مــی شــود. ســپس بــا 
عبــور از دوره بحــران کــه گاهــی بــا افســردگی هــم همــراه مــی شــود، کــم کــم خــود را 
بــا شــرایط محیــط جدیــد تطابــق مــی دهــد. البتــه عــده زیــادی هــم موفــق بــه ایــن کار 

نمــی شــوند.
نکتــه دیگــر اینکــه ســبک زندگــی در کشــورهای غربــی کامــاًل متفــاوت بــا ایــران اســت. 
شــهروندان طبقــه متوســط کشــورهای توســعه یافتــه برخــالف ایــران اوقــات فراغــت زیــادی 
ندارنــد. آن هــا فقــط آخــر هفتــه هــا فرصــت تفریــح پیــدا مــی کننــد و حداکثر ســالی یکبار 
مســافرت را تجربــه مــی کننــد. ایــن شــرایط بــرای کســانی کــه بــه ســبک زندگــی ایرانــی و 

رفــت و آمدهــای خانوادگــی عــادت دارنــد ممکــن اســت چنــدان خوشــایند نباشــد.

همزمان با ادامه روند گرمایش زمین و تاثیر آن بر منابع آب شهری، کشورهای پیشرفته مشغول 
سرمایه گذاری در فناوری های تصفیه آب شور هستند. برای تاسیسات تصفیه آب شور تاکنون 

از غشاهای پلیمری استفاده می شد. تیمی از 
محققان بریتانیائی موفق به ساختن یک فیلتر 
شده اند که می تواند نمک را به آسانی و سرعت 
از آب دریا بزداید و آن را به آب آشامیدنی تبدیل 
کند. این اختراع می تواند به میلیون ها نفر در 
اطراف جهان که به آب پاکیزه دسترسی ندارند 
کمک کند. این فیلتر از جنس اکسید گرافین 

است که قابلیت باالیی در زدودن نمک دارد.
»راهول  دکتر  سرپرستی  به  دانشمندان  تیم 
نیر« ) Dr Rahul Nair(  از دانشگاه منچستر، 
در نشریه »نیچر نانوتکنولوژی« گزارش داد که 
اکسید  از  استفاده  مشکالت  از  بعضی  چگونه 
به  ای  الیه  گرافین  اند.  کرده  حل  را  گرافین 

ضخامت فقط یک اتم کربن است که در صفحه ای مشبک با خانه های شش ضعلی به هم چسبیده. 
خواص غیرعادی گرافین مثل قابلیت کشسانی و مقاومت باال در برابر پارگی و رسانایی الکتریکی، آن 
را به یکی از نویدبخش ترین مواد در صنعت شیرین سازی آب بدل کرده است. تولید انبوه گرافین با 
شیوه رسوب بخار شیمیایی کار دشوار و پر هزینه ای است. اما دکتر نیر نوید می دهد که »تولید اکسید 
گرافین با شیوه اکسیداسیون، در آزمایشگاه ممکن است و می توان آن را مثل جوهر روی یک الیه 

متخلخل )پرمنفذ( پاشید و از آن مثل یک غشا استفاده کرد.«
کارآئی غشا تولید شده از اکسید گرافین در الک کردن ذرات نمک های درشت ثابت شده است. اما 
تاکنون نمی شد از آن برای تصفیه آب حاوی نمک معمولی استفاده کرد چون نیازمند غربالی ظریف تر 
بود. مطالعات قبلی نشان داده بود که اکسید گرافین پس از خیس خوردن کمی باد می کند و باعث 
عبور نمک های ریزتر به همراه ملکول های آب می شود. اکنون دکتر نیر و همکارانش نشان داده اند 

که آغشتن این غشا به »شیره اپوکسی« که مانند چسب عمل می کند، مانع تورم فیلتر می شود.

آب دریا به آسانی تبدیل به آب آشامیدنی می شود


