
سر شماری نفوس و مسکن سال 1390 هرخانواده روستایی از 5/7 نفر تشکیل شده. در زمان فوت 
مالک، زمین الاقل بر 4/7 سهم تقسیم می شود. بر اساس مقدار متوسط که 2/5 هکتار است، در 
واقع به هر سهم در حدود نیم هکتار، یا 5000 متر می رسد که بیشر به درد ساختن مسکن 

می خورد تا کشاورزی. 
البته خرد شدن زمین های کشاورزی دالیل دیگری هم دارد. اصالحات ارضی در50 سال پیش، 
یکی از مهم ترین مقاطع تقسیم اراضی زراعی کشور بود. در سال 1341 با هدف »الغاء رژیم ارباب 
و رعیتی«، پس از یک همه پرسی، قانون اصالحات ارضی تصویب و ظرف چند سال اجرایی شد، 
طبق این قانون زمین های غیر مکانیزه، از مالکان بزرگ که در آن زمان به آن ها ارباب می گفتند، 
گرفته و بین کشاورزان همان اراضی تقسیم می شد. این قانون هم مانند سایر تصمیمات پوپولیستی، 
ظاهری زیبا ولی باطنی خطرناک داشت. اوالً یک زمین چند صد هکتاری ناگهان به ده ها زمین 
کوچک تقسیم شد. ثانیاً منابع آب بدون سرپرست و مالک ماند. در گذشته ارباب ها به خاطر منافع 
خود، از کلیه منابع آب، مانند قنات، چشمه، چاه و رودخانه هایی که از میان ارضی شان می گذشت 
به خوبی نگهداری و برای آن هزینه می کردند. از طرفی بین پایین و باالی اراضی از نظر آب رسانی 
تفاوتی قائل نبودند، چون کل زمین به خودشان تعلق داشت. با خرد شدن زمین ها، مالکیت بر آب 
بی صاحب شد و تمام مسئولیت و هزینه آب کشاورزی بر دوش دولت ها افتد. البته قانون اصالحات 
ارضی پی آمد های منفی اقتصادی و اجتماعی دیگری هم با خود داشت که از این مقال خارج است. 
دلیل دیگر خرد شدن اراضی، گران شدن بی منطق زمین های کشاورزی و تبدیل کاربری آنها از 
کشاورزی به باغ و ویال بود، درکشوری که کشاورز، انواع یارانه نقدی و آب و برق مجانی و حتی آرد و 
نان ارزان دریافت می کند تا مخارج زندگی خود را بگرداند، با چه منطقی اراضی او که البد اقتصادی 
نیست، باید گران شود، دلیل این است که به بهانه تامین آب برای کشاورزان تعداد زیادی سد زده شد 
و آب آن برای مصارف شهری و احداث باغ در اراضی اطراف سد مصرف شد و یا به مناطق دور دست 
انتقال پیدا کرد. در نتیجه بعضی از اراضی سرسبز و گران قیمت و بعضی خشک و بی مصرف شدند، 
اراضی مرغوب به دلیل افزایش قیمت، جهت تغیرکاربری و امکان فروش آسان تقسیم شدند، بقیه 
اراضی هم به سفره های آب زیر زمینی حمله کردند. البته این ها تنها دالیل تقسیم اراضی کشاورزی 

نیست، ولی مهم ترین آنها است.     
چون در سال های اخیر کار خرد شدن اراضی کشاورزی به خصوص از منظر مصرف بی رویه آب، 
به مراحل خطرناک نزدیک شد، در سال13۸5 به پیشنهاد رئیس دولت وقت »قانون جلوگیري از 
خرد شدن اراضي کشاورزي، به منظورحفظ قطعات مناسب فني و اقتصادي« به مجلس شورا ارائه 
شد. این قانون در سال دوم دولت نهم به وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایي، صنعت و محیط 
زیست ابالغ و آیین نامه اجرایي آن نیز توسط رئیس دولت وقت تصویب شد. براساس این قانون 
افراز اراضي کشاورزي ممنوع شد و ادارات ثبت نمي توانستند، براي اراضي کشاورزي کوچک، سند 
تفکیکي صادر کنند. این قانون به بهانه داشتن تنافر با پاره ای از قوانین شرعی ارث و نا هماهنگی با 
آداب و رسوم روستاییان، تا سال 13۸۸ مسکوت ماند و به اجرا در نیامد. سرانجام در تاریخ ۸۸/2/20 
بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزي، در این قانون بازنگري شد. نهایتاً آیین نامه جدید در تاریخ 
۸۸/7/11 شامل10ماده تصویب و ابالغ گردید، در ماده یک آن دستور به تجمیع و یکپارچه سازي 

فرهنگ سازی و توجیه کشاورزان بوده، چندان که بسیاری از افراد ذی نفع در محل اداره ثبت از 
تصویب چنین قانون مهمی با خبر شدند و چون افراز و داشتن سند را حق قانونی و شرعی خود 
می دانستند پا فشاری نمودند و احتماالً ادارات ثبت و دادگاه ها هم نتوانستند در مقابل خواست 
مردم مقاومت کنند و البد با پیدا کردن چند اشکال اجرایی و عرفی و شرعی، از اجرای این قانون 
خود داری نمودند. اینگونه بود که این آئین نامه مهم ولی کارشناسی نشده تا کنون اجرا نگردیده و 
اراضي روز به روز کوچک و کوچک تر شده و از حوزه تولید اقتصادي کشاورزي خارج مي گردند. 
اگر در شرایط فعلی طرح مذکور بخواهد از روی اضطرار و بدون کارشناسی همه جانبه و 
اطالع رسانی و فرهنگ سازی الزم االجرایی شود، نه تنها هدف به دست نخواهد آمد بلکه برای 
جامعه معضل و فساد درپی خواهد داشت. زمانی که کشاورزان از طرق قانونی نتوانند به راحتی 
سند رسمی دریافت کنند، راه حل جایگزین مناسبی برای آن ها هم وجود نداشته باشد، همچون 
گذشته به صورت عرفی و منافع شخصی و قانون ارث، زمین های خود را تقسیم خواهند کرد 
و باب انواع نزاع و کالهبرداری باز خواهد شد، درحالی که ُخرد شدن اراضی به صورت پنهان 

همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. 

سال ها قبل مردی درگذشت، از او همسری و پسری به جا ماند. تنها ارثیه او یک گاو شیرده بود 
که خانواده از طریق فروش شیر آن امورات اقتصادی خود را می گذراندند. وقتی قرار شد برای 
درگذشته پدر مراسم ختمی برگزار شود، پسر پیشنهاد کرد گاو را بکشند و ولیمه مفصلی به مردم 
بدهند. مادر از او پرسید از آن پس چگونه ارتزاق کنیم؟ پسر گفت تمام اهالی ده، ما را به تدریج 
دعوت می کنند و چند ماهی را به مهمانی خواهیم گذراند. در این مهمانی ها من داماد یکی از 
ثروتمندان ده می شــوم و دیگر نان مان داخل روغن است. باالخره جوان توانست مادر را خام 
کند، گاو را کشتند و ولیمه مفصلی به تمام افراد ده دادند. روز بعد پسر بر سر میدان ده رفت تا 
ببیند چه کسی اول آنها را دعوت می کند، تمام اهالی ده به او تسلیتی گفتند، تشکری کردند 
و رفتند. پسر وقتی شب به خانه بر می گشت کمی یقه پیراهن خود را پاره کرد. مادر که آماده 
رفتن مهمانی بود، پرسید امشب منزل چه کسی باید برویم؟ پسر گفت چون تمام اهل ده یقه مرا 
گرفتند که باید اول به منزل ما بیایی، ناگهان یقه پیراهنم پاره شد، من هم قهر کردم و گفتم حاال 

که چنین شد منزل هیچ کدام از شما نخواهم آمد.
راه اندازی کارخانه های صنعتی در ایران 150 سال دیرتر از اروپا آغاز شد. ظاهراً اولین کارخانه صنعتی 
یک کارخانه نساجی بود که در سال 1242 شمسی به بهره برداری رسید. این کارخانه تنها دارای 
یک دستگاه ماشین ریسندگی 1200 دوکی بود که توسط صنیع الدوله از سوییس خریداری و در 
تهران نصب شد. سپس کارخانه های قند سازی و سیمان نیز به تدریج راه اندازی شدند. طبق آمار 
اتاق های بازرگانی استان های کشور، در سال 13۸4تعداد واحدهای صنعتی کشور به10270 رسید. 
۸5 درصد از این تعداد در فاصله سال 1345 تا 1370 راه اندازی شد که برای یک کشوری جهان 
سومی و غیر صنعتی، رشد خوبی محسوب می شد. ناگهان از حدود 10 سال قبل، گاو شیرده صنعت 
را که باعث کارآفرینی و رشد اقتصادی بود، جلوی پای واردات بی رویه سربریدند. ظرف سال های 
اخیر5931 واحد صنعتی که60 درصد از کل صنایع کشور را تشکیل می دهد، نتوانستند مقاومت 
کنند و تعطیل شدند. بقیه صنایع نیز حال خیلی خوبی ندارند و گاه به گاه خبر تعطیلی یکی از 

کارخانه ها و بی کار شدن کارگرانش به گوش می رسد.
ایران محیط زیستی بسیار غنی و متنوع دارد، 55 در صد اراضی آن کوهستانی ومرتع است، ازجمله 

سلسله جبال البرز باطول بیش از 950 کیلومتر و رشته کوه زاگرس به طول 1400 کیلومتر و رشته 
کوه مرکزی ایران با طول1460کیلومتر، به اضافه تعدادی رشته کوه کوچک و ده ها کوه منفرد، 12 
میلیون و چهارصد هزار هکتار اراضی کشور یعنی۸ درصد آن جنگلی است، مانند جنگل گلستان، 
جنگل نور، جنگل حرا، جنگل سیسنگان و ده ها جنگل دیگر، تعداد زیادی دریاچه داخلی داریم که 
3 درصد از مساحت کشور را تشکیل می دهد، مانند ارومیه، بختگان، پریشان، هامون و 25 دریاچه 
بزرگ وکوچک دیگر، 34 درصد بقیه اراضی کشور از دشت ها و بیابان ها پوشیده شده، مانند دشت 
مغان، دشت جیرفت، دشت ارژن و دشت لوت و 600 دشت دیگر. دریاچه خزر نیز با ساحلی به 
طول تقریبی 1000کیلومتر در شمال و خلیج فارس و دریای عمان با ساحلی به طول حدود 5000 
کیلومتر در جنوب، به اضافه صدها رودخانه و برکه و تاالب و چشمه و بند بر این تنوع محیط زیستی 
افزوده اند. هرچند کشور ما در منطقه ای نیمه خشک و خشک قرار دارد و از زمان باستان تاکنون 
همواره دغدغه آب و خشکسالی را داشته، اما همین تنوع محیط زیست باعث شده با کمی مدیریت 
مردمی آب، گلیم خود را از آب بیرون بکشیم. چندان که الاقل تا سال های میانه دهه 30 شمسی 
نیازی به واردات غذا و آب مجازی نداشتیم. ناگهان در سال های اخیرگاو شیرده محیط زیست را که 
تامین کننده آب و هوا وغذای کشور است، درجلو پای گسترش بی رویه شهرها و کشیدن جاده ها 
و زدن سد های متعدد و محاسبه نشده و ... سربریدند. رودخانه ها، تاالب ها و دریاچه های داخلی 
در این سال ها یکی پس از دیگری خشک و کم آب شدند. تاکنون 60 درصد ازمراتع وجنگل ها به 
دلیل تبدیل شدن به اراضی کشاورزی و ویال سازی و بریدن درخت ها و آتش سوزی های فراوان 

نابود شدند و سالیانه 400 هزار هکتار از مساحت مراتع وجنگل های کشور کاسته می شود.
آبخوان یا سفره آب زیرزمینی یک الیه آبدار زمین است که دارای خلل و فرج می باشد. به واسطه 
نفوذ بارندگی  و آب های سطحی، با رسیدن آب به سطوح غیرقابل تراوش مانند سنگ های رسی، 
مخازن زیرزمینی از آب پر می گردد. این آب یا به شکل چشمه و قنات از دل زمین خارج می شود و 
یا از طریق حفر چاه به سطح باز می گردد. آبخوان ها در واقع پس انداز آب کشور محسوب می شوند، 
در زمان خشکسالی ها ما می توانیم از این منابع قرض بگیرم و بحران آب شرب مردم را کنترل کنیم، 
به شرط اینکه بدهی خود را در اسرع وقت بازپرداخت کنیم. اگر سرزمینی 40 درصد از حجم آب زیر 
زمینی خود را در طول سال برداشت کند معموالً این مقدار در فصول پر آب جبران خواهد شد، ولی 
اضافه برداشت موجب کاهش و افت سطح آبخوان ها می شود. تا سال1360 این روش کم و بیش 
انجام می شد. در آن سال ذخیره آب زیر زمینی بالغ بر200 میلیارد متر مکعب بود. در سال های بعد، 
گاو شیرده ذخایرآب زیر زمینی را در جلو پای تبدیل اراضی دیم به آبی و شعار خود کفایی کشاورزی 
و باالبردن سطح زیر کشت با محصوالت آب بَر و آب رسانی به مردم پر مصرف شهرها، سر بریدند. تا 
جایی که پس انداز200 میلیارد متر مکعبی آب تاکنون به 90 میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کرده 
و این روند در چند سال اخیر به شدت افزاینده است، چندان که مشاور عالی وزارت جهاد کشاورزی 
اعالم نمود، در سال آبی جدید ) اول مهرماه( سهم بخش کشاورزی از آب های شیرین تجدیدپذیر 

به حدود نصف میزان کنونی، یعنی50 میلیارد مترمکعب، کاهش خواهد یافت.
قربانی کردن سریع سرمایه های ملی به دلیل مدیریت نکردن مشکالت روزمره و راضی نگاه داشتن 
کاذب و موقت مردم تا به کی می خواهد ادامه پیدا کند. این سرمایه ها تا چه زمانی تحمل فشار را 
دارند. راه حل مشکل کم آبی مطلع کردن مردم از ابعاد واقعی بحران  و کمک خواستن از 
خود مردم است.                                                                                                                   ش.ب

 
 

خرده مالکیت، عامل راندمان پایین آب در کشاورزی قصه گاو مش حسن
تقسیم شدن اراضی کشاورزی به قطعات کوچک، 
معضلی است که از دیر زمان گریبان اراضی کشور ما 
را گرفته. آمار می گوید، متوسط مالکیت هر خانواده 
کشاورز از زمین زراعي، به کمتر از 2/5 هکتار رسیده 
است. با چنین ابعادی اجراي طرح هاي آبیاري نوین، 
تولید محصوالت ارگانیک، استفاده از ماشین آالت 
سنگین کشاورزی، پیروی از الگوي کشت، مبارزه 
بیولوژیک با آفات، خودکفایي در محصوالت استراتژیک، 
استفاده مستمر از مهندسان کشاورزی، سرمایه گذاری 
برای بسته بندی و فروش مستقیم محصول و... برای 
خرده مالکان غیرممکن است، زیرا چنین برنامه ریزی و 
سرمایه گذاری هایی برای آنها صرف نمی کند. در حال 
حاضر راندمان آب کشاورزی کشور30 درصد و مقدار 
برداشت محصول از واحد سطح یک سوم کشور هایی 
است که اراضی یک پارچه دارند. در آمریکا و کانادا 
زمین هایی وجود دارد که ماشین آالت کشاورزی 

وقتی داخل آن می روند سه تا چهار روز طول می کشد تا کار مزرعه را به پایان برسانند. در این گونه 
مزارع راندمان آب با استفاده از روش های مدرن، گاه تا 90 درصد افزایش می یابد. در صورتی که 
براي خرده مالکان مقرون به صرفه نیست که از روش هاي علمي و مکانیزه و راهنمایی های کارشنان 
استفاده کنند، زیرا نمي تواند هزینه هاي ابزار و نظارت را تامین نمایند. هم اکنون برای اجراي 
طرح هاي آبیاري نوین، ۸0 درصد هزینه ها را دولت متقبل مي شود، ولی اکثر کشاورزان خرده پا، 
داوطلب استفاده از این تسهیالت نیستند، زیرا امکان پرداخت20 درصد سهم خود را ندارند، بعالوه 

چون به شیوه های سنتی کشت عادت دارند، سایر روش ها را باور ندارند.
  یکی از مهم ترین و قدیمی ترین دالیل خرد شدن زمین های کشاورزی قانون ارث است. طبق 

اراضي کشاورزي داده شد، در ماده 2 به ممنوعیت افراز اراضي کشاورزی و فاقد اعتبار بودن 
اسناد مالکیت چنین امالکی تاکید گردید. در ماده 3 تکلیف وزارت جهاد کشاورزي مبنی بر 
ارائه خدمات فني و مهندسي به اراضي یکپارچه مشخص شد، در ماده 7 روش همکاري وزارت 
جهاد کشاورزي و سازمان ثبت اسناد براي صدور اسناد یکپارچه اراضي، معین گردید و باالخره 
در مواد 9 و 10 به بانک ها و موسسات مالي تکلیف شد، خدمات مالي و اعتباري خود را صرفاً در 
اختیار اراضي یکپارچه و منسجم شده در تعاوني هاي تولیدی قرار دهند. این آئین نامه نیز به دلیل 
مغایرت با قوانین ارث و اکثر قوانین مربوط به تقسیم و تفکیک اراضی تاکنون اجراء نشده. به نظر 
می رسد دلیل شکست این قانون عدم نظارت کارشناسان ثبت و بانک ها در تدوین آن و عدم 

نقش جامعه شناسی در حل مشکل آب از زبان دکتر مصطفی مهرآئین
چرا ژاپنی ها مغازه های شان را غارت نکردند؟

مقابله با کم رویی و خجالت
بچه ها متشکریم!
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تحلیل اخبار آب
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نقش جامعه شناسی در حل مشکل آب از زبان دکتر مصطفی مهرآئین

آقای دکتر مصطفی مهرآئین مدرک کارشناسی خود را در رشته مترجمی زبان 
انگلیسی درسال 1376 از دانشگاه عالمه طباطبایی دریافت کردند و به د لیل 
عالقه ای که به جامعه شناسی داشتند مدرک کارشناسی ارشد و دکتری خود را 
در جامعه شناسی از د انشگاه تربیت مدرس دریافت نمودند. عنوان رساله دکترای 
ایشان »شرایط تولید فرهنگ و ریشه های ظهور نوگرایی د ینی، در ایران و هند 
و مصر« است. ایشان تا کنون 12 مقاله علمی پژوهشی تالیف کرده اند که در 
نشریات علوم اجتماعی به چاپ رسیده. دکتر مهرآئین همچنین از فعاالن مطبوعاتی 
است و به انتشار یادداشت ها و مصاحبه های مطبوعاتی در نشریاتی همچون 

شهروند،آتیه نو، شرق و ... می پردازد.
واقعیت های اجتماعی دارای منطق درونی و قوانین خاص خود هستند. شناخت این 
قوانین و تحول آن ها به عهده جامعه شناسان است. متاسفانه در کشور ما در بیشتر 
مواردی که به مردم مربوط می شود، به جامعه شناسی بهاء الزم داده نمی شود و 
بیشتر به مسائل فنی و سخت افزاری توجه می شود. محیط زیست و به خصوص 
بخش آب، با کلیه آحاد کشور سر و کار دارد، به همین دلیل نیاز به حضور جامعه 

شناسان در این عرصه به شدت احساس می شود. به راستی در وزارت 
نیرو چند جامعه شناس مشغول به کار هستند؟ برای آشنا شدن با 
نقش جامعه شناسی در شناخت دالیل بحران آب، پای صحبت دکتر 
مهر آئین نشستیم. ایشان حرف گفتنی زیاد داشتند، پس رشته کالم 

را به ایشان سپردیم.
دکتر مهرآئین: از منظر دانش جامعه شناسی در برخورد با مشکالت 
طبیعی مانند زلزله، سیل، قحطی یا بی آبی، سه رویکرد متفاوت وجود 
دارد. رویکرد اول می گوید باید به  اتفاقات طبیعی به مثابه عمل خالق 
هستی و خداوند نگریست. رویکرد دوم می گوید به اتفاقات طبیعی 
باید به مثابه عمل طبیعت نگاه کرد. و رویکرد سوم می گوید اتفاقات 

طبیعی را باید به مثابه عمل جامعه تحلیل نمود.
کسانی که رویکرد اول را باور دارند، طبیعتاً معتقد ند پروردگار 
می توانسته جلو این اتفاق را بگیرد و می پرسند پس دلیل این حادثه 
چیست؟ سر راست ترین پاسخ، جمله ای است که اخیراً یکی از 
تئوریسین های کشور گفته: » چون گناه زیاد شده، بحران کم آبی 
پیش آمده«. این رویکرد البته در درون خود دارای تقسیمات فرعی است:

1- اتفاقات طبیعی به مثابه نتیجه گناه.
2- اتفاقات طبیعی به مثابه نشانه ای از نزدیک بودن آخر زمان.
3-  اتفاقات طبیعی به مثابه فرصتی برای بازگشت به پروردگار.

معتقدین به دیدگاه فرعی اول بر این باورند که چون ما انسان ها از چهارچوب احکام 
و اهداف پروردگار خارج شده ایم، او می خواهد ما را تنبیه کند و چون رابطه کالمی 
با ما ندارد، از نشانه های طبیعی مثل طوفان، زلزله، سیل و خشکسالی استفاده می 
کند. درواقع خدا از این راه ها به ما گوشزد می کند که شما گناه کار هستید. این 
نوع تنبیه الهی در اساتیر اولیه و در قصص ادیان نیز وجود دارد. »انسان وقتی آن 

گناه نخستین را انجام داد، از بهشت اخراج و برای مجازات به خاکدان پرتاب شد«.
دارندگان دیدگاه فرعی دوم معتقد هستند که خداوند می خواهد جهان کهنه و پُر 
از تباهی را با ظهورآخرالزمان احیا کند. پس اتفاقات مخربی مانند رواج گناه، جنگ، 
جنایت یا طوفان و زلزله و کم آبی نشانه خوبی است، چون به تخریب هر چه بیشتر 
این کهنه رباط کمک می کند، در نتیجه آخر زمان خواهد آمد و خدا جهان پاک و 

جدیدی را دوباره زنده خواهد کرد.
تحلیل دیدگاه فرعی سوم این است که خدا احساس می کند بنده ها به او بی توجه 
شده اند، پس شواهدی می فرستد تا دوباره به خدا رو کنند. باورمندان این دیدگاه در 
ایام بالیای طبیعی و انسانی، بر میزان نماز خواندن، روزه گرفتن و نذر دادن خود می افزایند 
و معتقدند همه این ها وسایلی برای بازگشت به خداوند است و از این طریق یک بار 

دیگر توجه بنده ها به سمت خداوند جلب می شود. 
رویکرد دوم، همه حوادث را زیر سر طبیعت می داند. این رویکرد، از سال 1755 و 
پس از زلزله لیسُبن در پرتغال شکل گرفت. در آن زمان برای اولین بار حادثه زلزله 
به خواست نیروهای فوق بشری حواله نشد، بلکه آن را طبیعی و زمینی دانستند 
و سعی نمودند به کمک خود انسان ها برای آن راه حل پیدا کنند. از آن پس بود 
که تفکر مدیریت بحران شکل گرفت و از توان انسان در مدیریت شرایط سخت 
استفاده شد. البته این 2 رویکرد بسیار به هم نزدیک هستند چون در هر دو، عامل 
حادثه نسبت به ما بیرونی محسوب می شود و بر ما اعمال سلطه و فشار می کند، 
ما نیز هیچ کنترلی برای جلوگیری از وقوع آن نداریم. طبق این دو نوع باور، پدیده ها 
طبیعی غیرقابل پیش بینی هستند. بنا به این دیدگاه خطر، یعنی بودن در زمان و 
مکان نا مناسب. مثالً  اگر ایران در منطقه خشک و نیمه خشک نبود، با بحران کم 
آبی روبرو نمی شد. در این شکل جامعه کار خاصی برای پیشگیری نمی توان انجام 
داد. در نهایت جامعه می تواند در سیاست گذاری های عمومی و دخالت کالن از 
طریق نماینده خود یعنی دولت، شرکت کند و با ایجاد ستاد مدیریت بحران از شدت 
مشکالت بکاهد. مثالً در مقوله آب و سیل، سد بزند، برای کاهش عوارض کم آبی 
خطوط انتقال آب ایجاد کند، برای ذخیره سازی بیشتر، مانع تبخیر آب شود و ... به 
مردم هم گفته می شود در مقابل طبیعت آگاهی های انسان محدود است. به همین 
دلیل مردم باید آموزش ببینند، مثالً به مردم آموزش می دهندآب را چگونه بهینه 
مصرف کنند. این رویکرد، جامعه شناسانه نیست، بلکه مهندسی و سخت افزاری 
است و تکنولوژی مهم ترین ابزار این رویکرد است. مانند سیستم بارور کردن ابرها، 
سیستم جلوگیری از تبخیرآب، ساخت شیرها و ابزارکاهنده مصرف و... که همه اینها 
در حوزه تکنولوژی قرار دارد و کسانی که باید این کارها را سر و سامان دهند، معموالً 
دولت ها هستند. در دنیا امروز این رویکرد به شدت از طرف جامعه شناسان نقد شده، 

زیرا این دیدگاه به علل پیدایش بالیا و فجایع طبیعی نمی پردازد و برای جلوگیری از رخداد 
آن هیچ برنامه ای ندارد.

رویکرد سوم دیدگاه جامعه شناسانه است. این رویکرد از سال1917 و پس از حادثه 
کشتی مون بالن فرانسوی که درمحل هالیفاکس کانادا منفجر شد و در اثر آن2000 
نفر کشته شدند، آغاز شد. پس از این حادثه برای اولین بار یکی از محققان این پرسش 
را مطرح کرد که چه عواملی باعث این اتفاق شدند و آیا این حادثه قابل پیش بینی 
و پیشگیری بود یا نه. این تحقیق تا سال 1960 زیاد مورد توجه قرار نگرفت تا اینکه 
در زمان جنگ سرد آمریکایی ها از خودشان پرسیدند، اگر شوروی به ما حمله اتمی 
کند چه پدیده اجتماعی اتفاق خواهد افتاد. الگوی رفتاری قابل دسترس، عکس العمل 
مردم ژاپن در پی حمله اتمی خود آمریکایی ها به ژاپن بود. تحقیقات اجتماعی نشان 
داد رفتار ژاپنی ها در مقابل این حادثه عقالنی بود و بعد از انفجار اتمی، مردم جامعه 
ستیز نشدند و انحرافات اجتماعی در ژاپن باال نگرفت و عقل اجتماعی فرو نپاشید. سوال 
بعدی متخصصان ارتش آمریکا این بود که اگر این اتفاق برای آمریکا بیافتد آیا جامعه 
آن ها هم با همان عقالنیت رفتار خواهد کرد و از هم نخواهد پاشید. با مطالعه شواهد و 

نشانه ها، به این نتیجه رسیدند که جامعه آمریکایی در چنین شرایطی با بحران جدی 
روبرو خواهد شد و ممکن است فروپاشی اتفاق بیافتد. با آشکار شدن دو نتیجه متضاد 
نسبت به یک حادثه واحد، نقش داشتن شناخت از جوامع، در بررسی واقع بینانه 
تاثرات اجتماعی پُر رنگ شد. از آن پس تعدادی موسسات تحقیقات علوم اجتماعی برای 
بررسی کنش و واکنش اجتماعی در بحران ها شکل گرفت. در این موسسات مدتی بر 
سر اینکه رفتار با طبیعت یک امر جامعه شناسی است یا نه بحث بود تا این که جامعه 
شناسان دالیل اجتماعی بودن رفتار با طبیعت را کشف کردند و به این سوال که، چه 
مسائلی از طبیعت را می توان امری اجتماعی دانست، پاسخ دادند. به نظر محققان 

طبیعت به سه دلیل اجتماعی است.
اوالً: خانه ما، شهرما و روستای ما در طبیعت است. در واقع طبیعت فضای زندگی 

انسان ها است.
ثانیاً: طبیعت منبع کسب انرژی بشر است. غذا، منبع آب، منبع انرژی و سوخت 

ما ازطبیعت می آید. 
ثالثاً: طبیعت محل بازیافت مواد زائد زندگی ما است. 

وقتی طبیعت به سه نیاز اصلی اجتماعات بشری پاسخ می گوید، پس یک امر اجتماعی 
است و اگر دچار نارسایی شود زندگی انسان ها مختل خواهد شد. نارسایی و اخالل 
در طبیعت به 2 دلیل اتفاق می افتد. دلیل اول سرچشمه می گیرد از منطق درونی 
طبیعت، در این منطق این سه مولفه همواره با هم در تضاد هستند. در طبیعت اگر 
جایی را برای بازیابی مواد زائد اختصاص دهیم، دیگر در آنجا نمی توانیم خانه بسازیم. 
اگر طبیعت را با فضای زندگی اشغال کنیم، نمی توانیم از آن محل آب و خوراک و انرژی 
به دست آوریم. اگر به منظور دستیابی به غذا و انرژی از طبیعت بهره برداری کنیم، 
به ناچار باعث نارسایی وآسیب طبیعت خواهیم شد. نکته دوم استفاده افراطی ما از هر 
کدام از این سه عامل است که باعث بحران در طبیعت می شود، دقیقاً مثل حاال که در 

اثر مصرف افراطی منابع آب، با بحران آب و انرژی روبرو شده ایم.
 برای مسلط شدن به علم جامعه شناسی باید اجزاء آن را بشناسیم. هر جامعه از چهار 
بخش تشکیل شده. اجتماع، فرهنگ، اقتصاد و سیاست. اجتماع محمل بروز روابط 
انسانی است، مهم ترین وظیفه اجتماع نهادینه کردن آرزو ها و آرمان جامعه است. اگر 
در جامعه ای منطق درونی هر کدام از بخش ها برهم بخورد یا با هم مخلوط شود آن 
جامعه آسیب پذیر است. اگر در این وضعیت در طبیعت اتفاقی بیافتد مثالً سیل بیاید، 
زلزله بیاید، بی آبی شود، جامعه به شدت در مقابل این رویدادها آسیب پذیر خواهد بود 

و اگر از وضعیت آسیب خارج نشود، تبدیل به فاجعه می شود.
بخش دوم فرهنگ است. انسان ها پُر از نیاز و آرمان هستند، تبین این آرزو ها و آرمان ها 
کار فرهنگ است، اگر این آرزوها وآرمان ها با وسایل گوناگون مانندکتاب، مطبوعات، 
نقاشی، تلویزیون، سینما و تئاتر گفته یا نوشته و تکرار شود آرزو ها وآرمان های جامعه 
شکل پیدا می کند. گفتگو باعث مبادله فرهنگ می شود و در اثر تبادل فرهنگی، 
آرزوها و آرمان ها مورد پذیرش جامعه قرار می گیرد، جامعه پذیری یعنی درونی کردن 
آرزوها وآرمان ها، در واقع ما بیش از اینکه در جامعه زندگی کنیم جامعه در ما زندگی 
می کند، آرزو وآرمان های جامعه درون ما هستند، ما هم در جامعه هستیم، یعنی باهم 

رابطه متقابل داریم. اگر آرمانی درونی نشود جامعه پذیر هم نخواهد شد و مشارکت 
اجتماعی را جلب نمی کند. 

اقتصاد وظیفه سازگار کردن ما با محیط را برعهده دارد به شکلی که بتوانیم بیشترین 
استفاده را از منابع محیطی خود ببریم، ولی به محیط آسیب نرسانیم، تا بتوانیم بقای 

خود را تضمین کنیم.
 سیاست نهادی است که تحقق آرزو ها و آرمان ها را برنامه ریزی می کند. خلق آرزو در 
حوزه فرهنگ اتفاق می افتد و سیاست آنها را تحقق می بخشد. این عمل با دو مکانیسم 
اتفاق می افتد، اولی زور و قدرت و دومی باز گفتمان و ایدئولوژی. یعنی یا ما را به زور 
مجبور می کنند تا آرزو ها و آرمان های جامعه را تحقق ببخشیم، یا از طریق گفتگو و 
ایدئولوژی ما را قانع می کنند. پرسش بنیادی این است، آیا نظمی که حاکم است به 
گونه ای رفتار می کند تا ما را به سمت زندگی بهتر، به سمت رفاه بیشتر، عدالت بهتر و 
زندگی اخالقی تر ببرد یا اینکه نظم به گونه ای چیده شده که فقط به سود برخی است 

و به ضرر دیگران؟ اینجا است که بحث اقتصاد سیاسی مطرح می شود.
حال که با مبادی تئوریک جامعه شناسانه محیط زیست، آشنا شدیم در واقع 
جامعه شناسی به ما می گوید که جامعه چگونه در مقابل بالیای 
طبیعی آسیب پذیری می شود و در صورت استمرار آسیب پذیری، 
بالی طبیعی تبدیل به فاجعه می شوند و جامعه را گرفتار و درگیر 
خود می سازند. پس بهتر است مسائل آب پیش بینی تا اصوالً حادثه ای 
اتفاق نیفتد و پیشنهاد برای حل مشکالت در صورتی که حادثه اتفاق 
بیافتد. عده ای از نظریه پردازها معتقد هستند، جامعه حول محور 
»کارکرد« سامان می یابد و اگر جامعه واحدها و سازمان های خود را 
به گونه ای نظم ببخشید که بتواند قبل از وقوع بالیای طبیعی، سپس 
به هنگام بروز بالیای طبیعی، و در نهایت پس از وقوع بالیای طبیعی 
واکنش مناسب از خود نشان دهد، آن جامعه امکان آسیب پذیری را 
در درون خود منتفی ساخته و بالیای طبیعی نمی توانند به آن آسیب 
برساند. در غیر این صورت، جامعه دچار اختالل کارکردی شده و در 
مقابل بالیا آسیب پذیر و ناتوان خواهد بود. از این منظر، طبق این 
نظریه حاال که ما با مشکل کم آبی روبرو شده ایم باید ریشه مشکل را 
در اختالل نهادی و کارکردی جامعه جستجو کنیم. توانمندی فرهنگی 
ما که بوسیله تاریخ، محیط فیزیکی ونهادهای اجتماعی شکل می 
گیرد، بر واکنش متقابل ما در مقابل خطرات و بالیا تأثیر گذارند. اگر 
از این منظر به پدیده کم آبی نگاه کنیم باید به تحلیل ذهنیت مردم 
درباره طبیعت و خطرات طبیعی بپردازیم. ما اصوالً با طبیعت از نظر 

فرهنگی رابطه زیادی برقرار نمی کنیم. در فرهنگ ما، خطر بیرون و عینی نیست، 
بلکه درونی است. هوا و هوس خطر است، شیطان خطر است، میل خطر است، نفس 
خطر است. اما کم آبی خطر نیست، ما هزاران قصه در باب نفس اماره و نفس لمامه 
داریم، اما یک قصه در خصوص آب نداریم، یک قصه در خصوص جنگل و کوه 
نداریم، اگر از آب هم حرف می زنیم، آب تشبیهی است از پاکی و لطافت که درنهایت 
پیوند می خورد با عشق و عرفان، آب نمی تواند شیطان بشود، مگر این که گل آلود 
بشود، مرداب بشود، سیاه بشود. فرهنگ ما یک فرهنگ عینی در برخورد با طبیعت 
نیست. اگر پیوندی هم وجود دارد به واسطه گفتمان میانجی دین است. در گفتمان 
دینی هم طبیعت خطر واقعی نیست، بلکه مظهر دست و قدرت خداوند است که یا 
بخشنده است و مهربان، یا قهار است و مجازات گر، ولی چاره اندیش نیست. ما چیز 
زیادی برای آموزش به بچه ها در خصوص طبیعت نداریم. چون قصه نداریم، به همین 
دلیل بچه ها از آغاز زندگی نمی فهمند خطر طبیعت یعنی چه، نمی دانند کم آبی و 
بی آبی یعنی چه، ما این قصه ها را نداریم، اگر هم بوده گم شده و با ادبیات جدید، به 
زمان حال منتقل نشده. البته این گونه قصه ها در دل یک پیرمرد در جنوب یا یک 
کشاورز در شمال حتماً وجود دارد، ولی نوشته و انباشت نشده. ما باید قواعد و قوانین 
حاکم بر طبیعت را بشناسیم و قصه هایی در باب خصلت عناصر طبیعی خلق کنیم. از 

این منظر ما حتماً به ایجاد تغییر در ذهنیت جامعه خود نسبت به طبیعت نیازمندیم.
یکی دیگر از محورهای جامعه شناسی »نظام اقتدار« است. در سیر تحول الگوهای 
اقتدار، ما با سه الگوی کاریزماتیک، سنتی و مدرن روبرو هستیم و جوامع بر مبنای 
آنها نظم یافته اند. جوامع امروزی، همگی، به سمت داشتن الگوی اقتدار مدرن 
حرکت می کنند، اما ممکن است در برخی از جوامع الگوی اقتدار دوگانه یا سه 
گانه به موازات یک دیگر تصمیم گیری کنند. در این شرایط جامعه آسیب پذیر 
می گردد، زیرا تقابل میان منافع اقتدارهای چندگانه و الگوهای متفاوت اقتدار، نظم 
اجتماعی را مختل و نهادهای اجتماعی را از ایفای نقش کارکردی خود باز می دارد. 
در بحث کم آبی در جامعه ما نیز یکی از مهم ترین عوامل موثر همین منازعه 
الگوهای اقتدار در مدیریت است. مردم بومی مناطق مبتنی بر وضعیت خودشون 
با مساله آب برخورد می کنند. دولت مبتنی بر نیازهای خود برخورد می کند، 
قانون گذاران طبق دیدگاه خود قانون تصویب می کنند، پس از وقوع حادثه دیگر هیچ 
کس مسئولیت قبول نمی کند و مسئله را فرافکنی می کند. این را شما می توانید در 

منازعاتی که بر سر مدیریت آب و کم آبی اتفاق افتاده مشاهده کنید.
محور بعدی مشارکت مردمی است. یکی از مهم ترین دالیل مشکل آب، عدم 
مشارکت اجتماعی مردم است، پس بهتر است مشارکت اجتماعی را باال ببریم به 
مردم اجازه دهیم در حوزه های مختلف دخالت کنند، ابراز نظر کنند، نه تنها با 
مردم حرف بزنیم، بلکه مردم طرف مقابل گفتگوی باشند. فقط با آنها گفتگو نکنیم، 
بگذاریم آنها هم با ما گفتگو کنند. فقط برای مردم حرف نزنیم، با مردم حرف بزنیم، 
فقط در فضای فکری مردم دنبال ردیابی مسائل خودمان نباشیم، بلکه در فضای 

فکری مردم مسائل آنها را پیدا کنیم. مشارکت اجتماعی این گونه حاصل می شود.
ماهنامه KWC از آقای دکتر مهرآئین بابت وقتی که برای ما گذاشتند تشکر می کند.



انسان، موجودی اجتماعی و نیازمند ارتباط با دیگران است. خجالت و کم رویی، آفتی است که 
افراد خجالتی را از کاروان تعالی و ترّقی باز می دارد و به قابلیت های نهفته این گونه افراد، فرصت 
بروز نمی دهد و توان ها و استعدادها را سرکوب می کند. خجالت، افزون بر این که انسان را از 
فعالیت های فردی باز می دارد و زندگی شخصی را فلج می کند، زمینه فعالیت های اجتماعی 
را نیز نابود می سازد و اندک اندک، سالمت جسم و بهداشت روان را در معرض تهدید قرار 
می دهد. همان گونه که حتماً تجربه کرده اید، خجالت و کم رویی، هرگز برابر با ناتوانی نیست. 

خجالتی بودن، به معنای ناتوان شمردن خویش است و نه ناتوان بودن.
بیشتر صاحب نظران معتقدند که خجالت، خصلتی ژنتیکی نیست تا خود را مقهور آن بدانیم 
و در برابرش، تسلیم شویم! این پدیده، محصول شناخت نادرست خود و دیگران و سازش 
نایافتگی های اجتماعی و آموخته های غلط رفتاری است. با رشد کودک و بیشتر شدن تجربه ها 
و فعالیت های اجتماعی، فرد در برخی شرایط خاص در مواجهه با افراد غریبه یا وارد شدن به 
محیطی ناآشنا، خجالت را تجربه می کند. هر خانواده  براساس فرهنگ، مهارت و سطح دانش و 
آگاهی های خود در تربیت کودک، با این وضعیت برخورد می کند. چگونگی این برخورد در از 
بین رفتن یا ماندگار شدن این حس، تاثیر زیادی دارد. تمسخر، تحقیر یا شماتت کردن کودک 
در شرایطی که نسبت به یک وضعیت خاص خجوالنه رفتار می کند، باعث می شود احساس 
خجالت به عنوان یک صفت دائمی  در او باقی بماند. بی گمان با شناخت توانمندی های خود، 
می توانید به مطلوب ترین سطح سازش یافتگی اجتماعی و مؤثرترین شکل ارتباط با دیگران 
دست بیابید. فقط کافی است به توانایی های خود ایمان داشته باشید و مرتباً آن را مرور کنید و 
موفقیت های هر چند ساده خویش را برشمرید. از آن جا که عوامل بروز خجالت و کم رویی، در 
نوعی شناخت غلط از خویشتن ریشه دارد، کافی است به شناختی صحیح و واقع بینانه از خود 

دست یابید، تا این سّد را پشت سر گذارید.
تحقیقات نشان می دهد اکثر افراد در موقعیت های مختلف، کمی  خجالتی می شوند. مثال 75 
درصد از مردم، هنگام مواجهه با یک جمع غریبه و مقتدر که ملزم به پاسخگویی به سؤاالت آنها 
نیز باشند، احساس خجالت می کنند. 70 درصد از افراد هنگام حضور در جمع از افراد غریبه، 
خجالتی برخورد می کنند. ۸4 درصد افراد نیز هنگامی که با جنس مخالف روبه رو یا هم صحبت 
می شوند، دچار احساس خجالت می شوند. همچنین حس خجالت در 5۸ درصد از افرادی 
که با جمعی دارای موقعیت اجتماعی یا تحصیالت باالتر مواجه می شوند، به وجود می آید. 

می بینید؟ اگر شما هم خجالتی هستید، امیدوار باشید! چندان تنها نیستند.
ابتدا خوب است از بعضی عوامل مؤثر در بروز خجالت آگاه شوید، تا با حذف آنها، به روحیه ای 
مطلوب دست یابید. تربیت غلط خانوادگی، آلوده بودن محیط خانه و فضای ذهن افراد با رعب، 
وحشت، تهدید، ترس، دلواپسی، مراقبت های شدید و افراطی از رفتار و اعمال، مقایسه خود 

در11 مارس ســال 2011 زمین  لرزه ای به قدرت 9 درجه ریشتر، در شمال شرقی 
ژاپن رخ داد. به دنبال این زمین لرزه امواج سونامی به ارتفاع 15 متر به سواحل ژاپن 
کوبیده شد و خسارات زیادی به شهرها جاده ها و راه آهن منطقه واردکرد. این سونامی 
به4 نیروگاه هسته ای واقع در ساحل فوکوشیما آسیب زد. در اثر یک انفجار هیدروژنی 
در راکتور شماره 2 مواد رادیواکتیو به بیرون راه یافت و راکتور شماره4 نیز دچار حریق 
گردید. زلزله و سونامی و تشعشعات اتمی، دست کم 20 هزار کشته و هزاران نفر بی خانمان 
برجا گذاشت. ولی ژاپنی ها با شیوه های رفتار خود در زمان حادثه، درس بزرگی به 

دنیا آموختند، بازگو نمودن آن شاید بتواند برای سایر مردم عبرت آموز باشد.
غارت پدیده ای است که معموالً بعد از وقوع حوادث اجتماعی اتفاق می افتد. برای 
مثال در زلزله ســال های گذشته هائیتی و شیلی، وقوع سیل در انگلستان در سال 
2007 و یا حادثه کاترینا که در ســال 2005 در امریکا رخ داد، در تمام این حوادث 
بازماندگان شروع به قتل و غارت و دست درازی به اموال دیگران کردند. آنها هر چیزی 
را که می دیدند برای خود بر می داشتند و باور داشتند صاحب هر مال بی صاحبی 
هستند. اما مردم ژاپن علی رغم مصیبت رخ داده، هرگز دست تعدی به سوی اموال 
دیگران نگشودند و هیچ گونه بی نظمی و هرج و مرج که معموالً پس از این حوادث 

رخ می دهد، در این کشور رخ نداد.
 پس از فاجعه سونامی، وقتی برق شهر قطع شد مردم حاضر در سوپر مارکت ها و 
فروشگاه های بزرگ به آرامی و در تاریکی همه چیزهایی را که در سبد خریدشان 
قرار داده بودند سر جای شان برگرداندند و به آرامی از فروشگاه ها خارج شدند. سوپر 
مارکت های ژاپنی هم پس از بحران، قیمت کاالهای خود را پایین آوردند. ماشین های 
حمل کاال درمناطق مصیبت زده می چرخیدند و بین مردم غذا و آب مجانی توزیع 
می کردند. مســئولین با کمک خود مردم، به سرعت در ورزشگاه ها و سایر اماکن 
عمومی،کمپ هایی تمیز و منظم فراهم کردند و مردم مصیبت دیده را در آن ُسکنی 
دادند. چند روز بعد نخست وزیر ژاپن بخاطر اینکه در اولین لحظات سونامی و زلزله 

نتوانسته از مردم بهتر مراقبت کند، جلوی مردم به زانو افتاد و معذرت خواست.
چیزی نگذشــت که مدارس صحرایی در شهر فوکوشیما تشکیل شدند. مسئوالن 
ســالن های ورزشی را پارتیشن بندی کرده، به صورت کالس های مجزا، با ظرفیت 
حداکثر 15 دانش آموز، در آوردند. در همه کالس ها به جای تخته سیاه یک تلویزیون 
ال سی دی 32 اینچ نصب شد. وزیر آموزش و پرورش در رسانه ها ضمن عذر خواهی، 

قول داد بزودی امکانات بیشتری را برای دانش آموزان مهیا خواهد کرد.
 مردم بیش از سه و نیم میلیارد ین )45 میلیون دالر( پول و 5700 گاوصندوق را که 
در مناطق سیل زده یافتند، که محتوی بیش از میلیارد ها ین بود، به دولت بازگرداندند. 
پلیس ژاپن اعالم کرد 96 درصد صاحبان یا بازماندگان اموال را شناسایی و اموال را به 
آنها تحویل دادند. پیرمردهای ژاپنی »سپاه مهندسین پیر« را تشکیل و داوطلب شدند 
برای مهار نیروگاه به فوکوشیما بروند تا جوان ها در معرض تشعشعات نیروگاه و مرگ 
قرار نگیرند! آنها می گفتند چون نســبت به جوان ها مقدار کمتری از عمرشان باقی 

مانده، در مقابل اثرات ناگوار رادیواکتیو، مدت کمتری رنج و درد 
تحمل خواهند کرد.

حاال 4ســال پس از این حادثه بــزرگ، کوچک ترین اثری از آن 
خرابی ها در ژاپن پیدا نخواهید کرد. می توان عوامل این دســت 

آورد را در 9 نکته کلیدی خالصه کرد.
1- آرامش: ســوگواری شدید یا زدن به سروصورت در هیچ کجا 

دیده نشد.
2- وقــار: صفوف منظم برای دریافت آب و غذا، بدون هیچ حرف 

زننده یا رفتار خشن تشکیل می شد.
3- عاقبت اندیشی: مسئله زلزله در تمام ساختمان ها پیش بینی 
شده بود، چندان که ساختمان ها به طرفین پیچ و تاب خوردند 

ولی فرو نریختند.

با دیگران، خود بزرگ بینی و خود کوچک بینی افراطی و عدم آگاهی از مهارت های اجتماعی، مقابله با کم رویی و خجالت
احساس تنهایی و ترس از مسخره شدن و مقبول واقع نشدن، بخشی از عوامل کم رویی می باشند.

هر کس در فضایی آلوده به این عوامل، رشد کند با نوعی احساس شرم، ترس، دلهره، گناه کاری، 
بی عرضگی و حقارت، پرورش می یابد و در نتیجه، همیشه خود را فردی ضعیف می بیند و جرأت 
هیچ اقدامی را  در اجتماع و خانواده نمی یابد! این فرد، حّتی از قضاوت دیگران درباره اعمال و 
رفتارش نگران است، خود را از دید دیگران مخفی نگه می دارد و از انجام دادن عملی که مورد 

ارزیابی دیگران قرار گیرد، اجتناب می ورزد.
بی تردید با شناخت عوامل مؤثر در بروز خجالت و حذف آنها از صحنه زندگی و فضای ذهن 
خویش، می توانید گام های مؤثری برای درمان آن بردارید، می توانید به راهکارهای زیر عمل 

کنید، تا هر چه زودتر از چنگال کم رویی نجات پیدا کنید.
افراد خجالتی نشانه هایی دارند که می توان آنها را در چند گروه تقسیم بندی کرد. برخی نشانه ها 
روان تنی هستند، برخی روان حرکتی و برخی نشانه ها نیز در سبک زندگی قرار دارد و بالفاصله 

نمی توان آنها را تشخیص داد، مگر با زیر نظر گرفتن رفتارها و عادات فرد.
عالئم روان تنی خجالت: افزایش ضربان قلب، سرخ شدن صورت، اختالل در تنفس، تنش 

عضالنی، لرزیدن صدا یا تغییر در تن آن، لرزیدن دست ها، پاها و لب ها، عرق کردن شدید.
عالئم حرکتی: فرار کردن از جمع غریبه ها، کم حرف بودن، عبوس بودن و کمتر لبخند زدن، 
عدم برقراری ارتباط بصری مســتمر و طبیعی با دیگران، عدم برخورداری از روابط دوستانه، 
شخصیتی انفعالی داشتن، بیزاری از دعوت کردن و دعوت شدن به مهمانی ها و مجالس، تمایل 
به سر و کار داشتن بیشتر با کتاب و اشیا و لوازم مختلف به جای آدم ها، شنونده بودن صرف، 
تأیید کردن هر چیزی بدون بحث و جدل، ترس از مخالفت با نظرات دیگران یا بیان نقطه نظرات 

خود، ترس دائمی  از مورد تمسخر قرار گرفتن.
راهکارهای عملی : بر اساس شناختی که از علل بروز خجالت دارید، هرگز نباید درمان آن را در 
داروخانه ها و البه الی اقدامات پزشکی و آرام بخش ها و تقویت کننده ها جستجو کنید. اساس 
درمان بر تغییرات شناختی و اصالح رفتاری و از یاد بردن رفتارهای مبتنی بر خود کم بینی 
استوار است و از روش های شناخت درمانی و تغییر در باورها و نظام ارزشی و افزایش مهارت های 
اجتماعی و توانایی های شغلی و حرفه ای و تحصیلی، پیروی می کند. بر این اساس، چند روش 

عملی ذکر می شود، امید است مفید و در راه نیل به هدف، مؤثر باشند.
قبل از وارد شدن به یک جمع، اطالعاتی در مورد آن جمع به دست آورید و درباره چیزهایی که 

می خواهید یا می شود در آنجا مطرح کرد، فکر کنید.
معاشرت خود را با دیگران بیشتر کنید، از جمع های دوستانه کوچک شروع کنید، به سؤاالت شان 
جواب دهید و از آنها درباره خودشان، آرزوهای شان، اهداف شان یا موضوعات دیگر سؤال کنید.

صحبت کردن در جمع را یاد بگیرید. اگر از حرف زدن در جمع می ترسید، در کالس هایی که 
به همین منظور برگزار می شود، ثبت نام کنید.

اگر خجالتی بودن خیلی شما را آزار می دهد، به یک مشاور یا روان شناس مراجعه کنید.
تا حد ممکن از انزوا و گوشه گیری دوری کنید. اگر چند نفری دوروبرتان هستند، کتاب خواندن 

را کنار بگذارید و سر صحبت را با آنها باز کنید.
اگر به خاطر لهجه، صدا، بوی دهان یا نوع دندان هایتان از جمع گریزان هستید، چرا فکری به 

حال اصالح این ها نمی کنید؟
در جمع ها کاری کنید که کسل، خسته و بی حوصله به نظر نیایید.

به یاد داشته باشید راه مقابله با خجالت این است که به چیزهای دیگری تمرکز کنید، مانند تصور 
اینکه چطور می شود از اتفاقات اجتماعی لذت برد.

از طرد شدن یا شکست خوردن، نترسید. قهرمانان ورزشی نیز با وجود احتمال شکست، باز هم 
به مبارزه و رقابت می پردازند، اما تقریباً همه آنها برای برد به میدان می روند و هیچ گاه از شکست 

حرف نمی زنند. 
کم رویی، تـردید و دودلی هنگامی  رخ می دهد که شما به عیوب و نقایص خود فکر می کنید. 
افکـارتـان را متوجه شخصی کنید که در حال گفت وگو با او هستید. در این حالت، هم شما 

اضطراب خود را از خاطر خواهید برد، طرف مقابل هم از توجه شما خوشحال خواهد شد.
همه چیز را به خودتان نگیرید. نباید هر چیزی مانند شوخی و طعنه را به عنوان توهین تلقی 
کنید. مردم اغلب چیزهایی را می گویند که هیچ مقصود و منظوری از آن ندارند، هر چند گاهی 

اوقات مردم نـظـرات نابجا و بی موردی می دهند، در این صورت قاطعانه از خودتان دفاع کنید.
توقع تان را کم کنید. بنا نیست در پایان یک گفت و گو، افراد را کامالً مجذوب خود کرده باشید. 

همین که همه از هم صحبتی یکدیگر لذت برده باشید کافی است. باور کنید!
هول نشوید، آدم های روبه روی شما هر چقدر هم که مهم باشند، آدم هستند، آنها هم معایب و 
مشکالت و ضعف های خودشان را دارند، عین شما! شاید هم مثل خود شما دارند سعی می کنند 

کسی متوجه نشود چقدر خجالتی هستند!

4- مراعات: مردم فقط اقالم مورد نیاز روزانه خود را تهیه کردند و این باعث شد همه 
بتوانند مقداری آذوقه تهیه کنند.

5- نظم: غارتگری، زورگویی یا قاپ زدن، دیده نشد و بین مردم فقط تفاهم بود.
6- ایثار: پنجاه نفر از کارگران نیروگاه های اتمی کار خود را ترک نکردند تا به خنک 

کردن دستگاه ها ادامه دهند.
7- مهربانی: فروشگاه ها و رستوران ها قیمت ها را کاهش دادند و از افراد ناتوان و مسن 

دستگیری فراوان شد.
۸-آموزش: در زمان حادثه از پیر تا خردسال همه دقیقاً می دانستند باید چه کاری 

کنند، چون قبالً آموزش دیده بودند.
9- واقع بینی: وسایل ارتباط جمعی در انتشار اخبار بسیار واقع بین بودند و از شایعه و 

گزارشات مغرضانه خبری نبود.
 نکته جالب اینجاست که بدانید در فرهنگ ژاپنی مفهمومی به نام »گناه« وجود ندارد. 
تنها مفهوم بازدارنده »شرمندگی« است. »شرمندگی« مفهوم زمینی و »گناه« مفهومی 
آسمانی است. »شرمندگی« بین شخص و اطرافیان اش اتفاق می افتد، اطرافیانی که 
شخص همیشه آنها را می بیند، ولی«گناه« بین شخص و خالق است که با او چشم 
در چشم نیست. در ژاپن اگر کسی کارش را درست انجام ندهد، درمقابل اجتماع دچار 
احســاس شرمندگی می شود وحتی ممکن است که دست به خودکشی بزند، چون 

دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد. 

چرا ژاپنی ها مغازه های شان را غارت نکردند؟
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تحلیل اخبار آب
رودخانه های ایران در حال خشک شدن هستند

عیسی کالنتری، مشاور معاون اول رئیس جمهوری در امور آب، می گویدایران با بهره برداری 
از 97درصد آب های سطحی خود عمالً تمام رودخانه های خود را خشک کرده و دیگر 
آبی در طبیعت ایران باقی نمانده است و اگر مصرف آب های سطحی در کشور به همین 
روال ادامه یابد، جمعیتی معادل50 میلیون نفر برای زنده ماندن ناچار به مهاجرت 
خواهند شد. وی اضافه کرد: با منابع آبی موجود حتی در صورت استفاده از مدرن ترین 

تکنولوژی ها، ایران تا سال 1404 تنها می تواند برای33 میلیون نفر غذا تولید کند.
ایسنا

بحران کنونی آب الاقل ریشه ای 20 ساله دارد. تا یکی دو سال قبل هر    
کارشناسی در مورد خطرات کمبود آب و نیاز به برنامه ریزی سخن می گفت، اوالً گوش 
شنوایی نبود ثانیاً  کارشناس منتقد، فوراً متهم به سیاه نمایی می شد. ثالثاً هیچ عکس العملی 
از سوی متولیان امر دیده نمی شد. در سال های اخیر اوالً و ثالثاً همچنان پا برجا است، 

فقط ثانیاً به دلیل آشکار شدن مشکالت ظاهراً دیگر خریدار ندارد.

صادرات 208 میلیارد لیتر آب با هنداونه 
سال گذشته بیش از ۸33 هزار تن هند وانه به قیمت کیلویی حدود 700 تومان به کشورهای 
مختلف صاد ر شد که حد ود 20۸ میلیارد لیتر آب برای آن صرف شد ه بود. آلمان، اتریش،  
امارات متحد ه عربی، انگلستان، سوئد، سوئیس، عراق، عمان، فد راسیون روسیه، قبرس، 

قزاقستان، قطر، کویت، نروژ و هلند مقصد های صاد راتی 
هند وانه ایرانی بود ه  اند. جالب تر اینکه هند وانه جزو ارزان ترین 
محصوالت صاد راتی کشاورزی به شمار می رود که هر 
کیلوگرم تنها 0/2 د الر ارزش د ارد، یعنی با د ر نظر گرفتن 

د الر 3500 تومان به عنوان باالترین نرخ د الر د ر سال گذشته به ازای صاد رات هر کیلوگرم 
هند وانه حد ود 700 تومان نصیب صادرکنند گان ایرانی شد ه است و این نوع صاد رات آب 

مجازی آن هم د ر شرایط بحرانی آب د ر کشور به هیچ وجه توجیه اقتصاد ی ند ارد.
خبرگزاری ایلنا

 هرپوند هند وانه د ر بازار اروپا 4 د الر یعنی هر کیلو ۸ د الر قیمت د ارد. به د لیل 
قیمت گران هند وانه مرد م معموالً آن را به صورت قاچ شد ه به قیمت نیم د الر می خرند.

 آی خونه د ار بچه د ار زنبیل و برد ار و بیار، آتیش زد م به آبم!! هند ونه کیلویی 20 سنت.

اگر مجبور شویم اشکال ندارد چند سد را خراب کنیم!
عباس رجایی نماینده اراک و رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: آمار هدر رفتن 90 
درصد آب در بخش کشاورزی دروغ شاخدار است. وزارت نیرو تا به امروز هیچ سدی را برای 
کشاورزی درست نکرده است، بلکه سد های احداث شده، یا برای تأمین آب شرب بوده 
یا تأمین انرژی و این یک دروغ تاریخی است که می گویند ما برای کشاورزی سد زدیم. 
ما چنین حرفی را قبول نداریم، البته ممکن است یک  یا دو سد نیز برای کشاورزی زده 
باشند. آب پشت سد ، بین 13 تا 15 درصد بسته به مناطق مختلف تبخیر می شود. حال 
چرا این آب را به نام کشاورزی حساب می کنند، معلوم نیست! از سوی دیگر، آبی که از سد 
بیرون می آید، بدون حفاظ در کانال های کشاورزی رها می شود و تلفات و تبخیر دارد. حاال 
کجای این کار به کشاورزی ربط دارد و چرا می گویند ۸0 درصد، 90 درصد آب را به بخش 
کشاورزی می دهیم. این حرف که در آمار ها آورده می شود، غلط و بی ربط است. وی افزود: 
بحث آب باید یک بار برای همیشه تمام شود و برای این کار نیز 5 تا 10 هزار میلیارد تومان 
اعتبار الزم است، یعنی می شود با اختصاص ساالنه یک میلیارد از پول نفت این کار را عملی 
کرد. وی اضافه کرد: ما اعتقاد داریم سدسازی با این شیوه خاصی و با این عطش و حرص 
و ولع دنبال شده، هنوز هم یک عده دنبال اصالح آب با سدسازی هستند، شیوه غلطی 
است. اگر امروز تقریبا تاالب هایمان را از دست دادیم، یکی از دالیلش این است، سدهایی 
که ساختیم سدهای خوبی نبوده یا اگر خوب بوده، سهم زیست محیطی آن را نداده ایم. 
اعتقاد بر این است که خیلی از این سد ها نباید ساخته می شد. ما می توانستیم با روش های 
دیگری مسأله مهار آب ها را داشته باشیم. معموالً برای ساخت یک سد کوچک 250، 300 
میلیارد تومان اعتبار نیاز است، در صورتی که اگر    همان پول را در    همان منطقه و استان 
هزینه می کردیم، آب خیزداری منطقه انجام می شد، اثربخشی آن بیشتر بود. یعنی آب را 
می فرستادیم در سفره های زیرزمینی و در اختیار خودمان می گرفتیم و طبیعت را خراب 
نمی کردیم و در عین حال فرسایش خاک شکل نمی گرفت و می توانست بهتر از این باشد. 
وی در پاسخ به اینکه آیا ممکن است مجبور شویم یک یا چند سد را خراب کنیم، گفت: 
ممکن است سد خراب نکنیم اما اگر الزم باشد این کار را می کنیم. من خدمت وزیر نیرو 
عرض کردم، بیایند در کمیسیون، سد های نیمه تمامی را که کلنگ های زیادی زده شده و 
تا حد 20 درصد پیش رفته بازنگری کنیم. اگر الزم نیست این ها را از بودجه حذف کنیم، 

در    نهایت اگر مجبور شدیم اشکالی ندارد سدی نیز در کشور خراب شود.
تابناک

 نماینده محترم مجلس که رئیس کمیسیون کشاورزی هم هست، مشخصاً 
به رفتار جزیره ای ارگان ها اشاره می کنند. 1- هنوز بین کارشناسان توافق نیست که برای 
مصارف اصلی چه مقدار آب مصرف می شود. 2-  اهداف سد سازی بعد از ساخت تعداد زیادی 
سد هنوز نامشخص است3- کار آیی سد های در حال احداث هنوز ارزشیابی همه جانبه نشده 
4-  اعتبار الزمه برای کنترل شرایط بحران به دقت ارزیابی نشده تا جایی که هم اکنون تا 
100در صد قابل افزایش است. 5 - هزینه های ساخت سدها به دلیل پیش بینی خوشبینانه 
کامالً مشخص نیست. سر آخر تا سال گذشته نمایندگان محترم مجلس حاضر نبودند حتی 
یک سال ساختن سد در منطقه آنها به تعویق بیافتد، حاال یکی از نمایندگان حاضر است سد 

ناتمام را رها کند و سد ساخته شده را خراب نماید. همیشه عاقبت افراط تفریط است. 

بچه ها متشکریم!
در دنیا به انجمن های غیر دولتی )NGO( گفته می شود. معادل فارسی آن سازمان های 
مردم نهاد است که به صورت کوتاه شده »سمن« نام گرفته که نام جالبی است. اخیراً با 
تغییراتی که در دیدگاه مدیریت کالن کشور، نسبت به لزوم سپردن کار مردم به مردم 
آغاز شده، اگر نگوییم برای فعالیت گسترده تر سمن ها برنامه ریزی و هزینه ای از طرف 
دولت انجام شده، الاقل باید قبول کنیم از شدت مخالفت ها و سمن هراسی مدیران دولتی 
کاسته گردیده. به قول آقای مهندس درویش» در یکی دو سال اخیر موج پُر اهمیتی از 
حساسیت های مردمی نسبت به آلودگی های زیست محیطی آغاز به حرکت کرده است که 
قابل انکار نیست«. با توجه به چهره بحرانی مشکالت محیط زیست و انگیزه هایی که از 
گذشته در سازمان حفاظت از محیط زیست وجود داشته، اخیراً جنب و جوش های زیبایی 
در »سمن« های محیط زیستی به وجود آمد، البته تغییر رویکرد دولت و اضافه شدن 

مدیران کاردان و با انگیزه به این نهاد حفاظت محیط زیست را نمی توان نادیده گرفت. 
این روز ها فضای وسایل ارتباط جمعی پُر است از اخبار حرکت های مردمی برای بها دادن 
به محیط زیست، که بسیار دلگرم کننده است و نه تنها می تواند از شدت نا امیدی فعاالن 
قدیمی محیط زیست در سال های سخت بکاهد، بلکه شور شوقی در تمام اقشار مردم 

به خصوص جوانان ایجاد نموده. اخباری مانند پاک سازی کوه ها، اطراف رودخانه ها، 
زنان،  با همکاری کودکان، جوانان، مردان  تاریخی، جنگل ها،  گردشگاه ها، مکان های 
کهنساالن، استادان دانشگاه مدیران مملکتی در سطح نماینده مجلس، فرماندار، شهردار، 
بخشدار، عضو شورای شهر و ِده، البته همگی درکنار مردم، در لباس یک شهروند عادی 
داربکال،  انگوت،  گرمی،  دماوند،  کرج،  مانند  مناطقی  در  طبیعت،  رفتگران  عنوان  به  و 
جاجرود، اصفهان کرمانشاه، لنگرود.... که تازه گوشه ای از حرکتی بود که در چند هفته 

اخیر در سراسر کشور انجام شد. این حرکت مستدام باد! 

ــب  ــود جل ــرف خ ــه ط ــا را ب ــگاه ه ــتر ن ــه بیش ــود ک ــت ب ــان دو حرک ــن می در ای
ــم  ــن تی ــال بی ــابقه فوتب ــان مس ــال در پای ــت امس ــی در روز 11 اردیبهش ــرد. اول ک
تراکتورســازی و گســترش فــوالد در شــهر تبریــز اتفــاق افتــاد. عــده ای از تماشــاگران 
طــرف دار تیــم تراکتــور ســازی، در یــک حرکــت زیبــا و برنامــه ریــزی شــده، اقــدام 
ــد. هــر چنــد ایــن حرکــت قبــاًل از طــرف تماشــاگران  ــگاه هــا نمودن ــه نظافــت جای ب
ُکــره ای در ایــران انجــام شــده بــود ولــی حرکــت جوانــان تبریــز یــک الگــو بــرداری 
ــه  ــت زبال ــط زیس ــگاه و محی ــی در ورزش ــده کس ــم در آین ــود. امیدواری ــه ب خردمندان
نریــزد، اگــر هــم دیگــران ریختنــد، بــدون بحــث و گفتگــو خــم شــود و جمــع کنــد. 

ــت! ــران طبیع ــر رفتگ ــا متشــکریم! درود ب بچــه ه
 حرکــت دوم کــه بســیار خالقانــه و پـُـر احســاس بــود و نشــان دهنــده فرهنــگ باســتانی 

ــار  ــای افتخ ــت و ج ــا اس ــردم م م
ملــی دارد، مراســم ازدواج 2 زوج 
ــی  ــا جمعیت ــه ب ــتای طلح از روس
بالــغ بــر ســه هــزار نفــر، در بخــش 
شهرســتان  توابــع  از  بوشــکان، 
بــرادر  دو  اوالً  دشتســتان اســت. 
بــرای صرفــه جویــی در هزینــه هــا، 
یــک عروســی مشــترک برگــزار 
ــی  ــود نوع ــن کار خ ــه ای ــد ک کردن
ــط زیســت اســت.  ــت از محی مراقب
ــوان ســمبل  ــه عن ــر زوج ب ــاً ه ثانی
نخــل  درخــت  یــک  زایندگــی 
ــم  ــک رس ــن ی ــه ای ــتند. البت کاش
اســتان  در  باســتانی  و  ســنتی 
ــی  ــه فراموش ــه ب ــت ک ــهر اس بوش

ــود.  ــده ب ــپرده ش س
 کارهــای دیگــری ماننــد حمایــت از حیوانــات بــه خصــوص اعتــراض بــه ســگ کشــی، 
ــر  ــات جاســک، از دیگ ــه شــکارچیان در ارتفاع ــی از تل ــگ محل ــالده پلن ــک ق نجــات ی
ــود  ــه خ ــردم را ب ــر م ــر نظ ــای اخی ــه در روزه ــود ک ــط زیســتی ب ــای محی ــت ه فعالی

جلــب کــرد. 
ــه مدیــران آب کشــور و ســمن هــا پیشــنهاد مــی شــود، خطــر بحــران آب  در اینجــا ب
را جــدی بگیرنــد و هرچــه زود تــر حرکــت هایــی در زمینــه حفــظ و صرفــه جویــی آب 
ــر محافظــان آب! ــم، درود ب ــم بگویی ــا بتوانی ــا م ــد، ت ــدازی کنن در ســطح کشــور راه ان

KWC محصول جدید

فکر می کنید بهترین راه تربیت کردن فرزندان چیست؟
پاسخ این است که با فرزند خود مثل فرزند همسایه رفتار کنید!

وقتي فرزند همسایه د ر خانه شــما میهمان است به او احترام مــی گذاریــد، حالش را مــی پرســید، 
ــه او  ــید، ب ــی پرس ــد، نظرش را د ر رابطه با نوع غذا م ــی روی سراغ کیف و نمرات او نم
زور نمــی کنیــد کــه بایــد بخوابــد، اگــر قــرار باشــد بخوابــد، دــرباره زمان خوابیدن با او 
مشورت مــی کنیــد، نظر او را خیلي از مواقع جویا مــی شــوید، نزد او با همسرتــان دعوا 

نمــی کنیــد.
بدانیــد که فرزند شــما و فرزند همسایه هر د و د ر خانه شــما میهمــان هســتند. یکي چند 

روز و آن دیگري چند سال.
آنچه که احترام می آورد احترام متقابل است و نه احساس مالکیت.

روکش شده توسط بچه همسایه
طالی 22 عیار


