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بُزک نمیر بهار میآد ،کمبوزه و خیار میآد

چرا باید به آینده تغییرات آب و هوا خوشبین باشیم

امسال طلیعه سال نو در بیشتر نقاط کشور ،همراه با بارندگی های وسیع بود .تا جایی که
آب سفید رود از باالی سد سرازیر شد ،رودخانه ها و تاالب های خشکی مانند رودخانه
شیراز که از وسط شهر شیراز می گذرد ،رودخانه قوری چای در استان همدان ،رودخانه
زهره هندیجان و دریاچه مهارلو و چندین رودخانه و دریاچه دیگر در سراسر کشور ،که
سالیان متوالی از آب تهی بودند ،بار دیگر زنده شدند.
اگر مردم و مسئوالن با دیدگاه قضا و قدری و ساده اندیشانه به این شرایط نگاه کنند،
ممکن است به سادگی گول بخورند و فکر کنند ،الاقل امسال از مشکل بی آبی در امان
هستند .واقعیت این است که بارش در استان تهران از ابتدای مهرماه سال ( ۹۴سال آبی)
تا کنون در مقایسه با دوره بلند مدت  ۴۸ساله ،هنوز  6درصد کاهش نشان میدهد و در
حال حاضر  43درصد از مخازن آب در کل کشور خالی هستند.
چاره اندیشی و مدیریت علمی آب هر چند بسیار دیر هنگام است ،ولی ظاهرا ً در شرایط
فعلی مسئوالن هم به فکر برخورد قاطع با بحران آب افتاده اند .در همین راستا اخیرا ً زمزمه
هایی از طرح های عظیم مبارزه با کم آبی به گوش می رسد .البته به نظر می رسد این بار
هم مسئوالن قصد دارند شیپور از سر گشاد آن بنوازند .نمونه این چاره اندیشی ها ،طرح
عظیم ایران رود است .کانالی قابل کشتی رانی ،که خلیج فارس را به دریای خزر وصل
می کند و تمام کویر های ایران را پُر از آب می نماید ،تا جایی که آب و هوای منطقه عوض
شده و زمین های اطراف به زیر کشت می رود! طرح عظیم ولی کمتر جاه طلبانه بعدی
انتقال آب دریای عمان و خلیج فارس به فالت مرکزی ایران است.
سناریو پُر آب کردن کویرهای ایران و وصل دریا خزر به خلیج فارس بیشتر به درد فیلم های
تخیلی و شاید هم کمدی می خورد ،چون در کشوری که احداث یک بزرگ راه 100
کیلومتری و ساخت یک پل  1/7کیلومتری و یک نیروگاه  700مگاواتی هرکدام بیش از
 20سال تاخیر پیدا می کند و هزینه هرکدام دست کم 7 ،برابر بیشتر از برآورد اولیه
می شود ،فکر می کنید ساختن یک آب راه به طول  1600کیلومتر و به عرض  300متر
و به عمق  500متر ،با داشتن هزاران دنگ و فنگ جانبی ،چقدر هزینه خواهد داشت و تا
کی طول خواهد کشید!؟ در واقع بُزک نمیر بهار میآد ،کمبوزه و خیار میآد.

آلبرت آرنولد گور ()Albert Arnold Gore
مشهوربه اَلگور،سیاستمدارو فعالمحیطزیست
است .او به عنوان معاون رئیس جمهور ایاالت
متحده آمریکا ،بین سالهای  ۱۹۹۳تا  ۲۰۰۱در دو
دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون فعالیت کرده
است.اوازجملهمشهورترینفعاالنغیردولتی در باب
مسائل صلح جهانی و محیط زیست به خصوص
مسئله گرم شدن زمین است .اَل گور در تاریخ
 20فوریه سال  2016این سخنرانی را در همایش
باشگاه  TEDانجام داد .ترجمه این سخنرانی که
نگرشی جدید دارد ،طی دو شماره تقدیم شما
خواهد شد.
در مورد بحران آب و هوا خبرهایی وجود دارد ،چند
خبر بد ،ولی کلی خبر خوب هم داریم ،در این
سخنرانی می خواهم  3سوال را مطرح کنم .برای
پاسخ به سوال اولی باید کمی خبر بد بدهم .اما پاسخ
به سواالت دوم و سوم واقعاً خیلی مثبت است.
سوال اول این است که ،آیا واقعاً باید در شیوه
برخورد با بحران آب و هوا باید تغییر کنیم؟ یکی از مهم ترین ترین واقعیت ها درباره بحران
تغییر آب و هوا مربوط به آسمان است .آسمان یک پهنه بی انتها نیست .پوسته نازکی به
نام َجو ،سیاره ما را احاطه کرده که هیچ خروجی ندارد .همین االن این پوسته تبدیل به
فاضالبی برای تمدن صنعتی بشر شده ،ما در هر  ۲۴ساعت  ۱۱۰میلیون تُن از گازهای
آلوده و جمع کننده حرارت را در آن تخلیه می کنیم ۸۵ .درصد از تمامی انرژی که جهان
هر سال می سوزاند ،مربوط به انرژی های فسیلی است .جمع شدن آلودگی های گرم کننده
جهان ،که اکنون در َجو وجود دارد و توسط انسان تولید شده ،انرژی اضافه ای را در خودش
نگه می دارد که معادل انفجار  ۴۰۰٬۰۰۰بمب اتمی در اندازه هیروشیما در هر  ۲۴ساعت،

پروژه انتقال آب از خلیج فارس به استان هایی مانند یزد و کرمان و اصفهان ،چون کمتر
تخیلی است و به دلیل اینکه چندین منطقه جنوبی کشور ،با سرعت زیاد در معرض
خطر تمام شدن منابع آب محلی و کوچ اهالی قرار دارند و چون الترناتیو دیگری به نظر
کارشناسان و مسئولین نرسیده ،اجرای این پروژه به احتمال زیاد در دستور کار قرار خواهد
گرفت .متاسفانه این پروژه چندین آفت بزرگ دارد که اگر برای آنها از هم اکنون چاره اندیشی
نشود ،نتیجه کار ناموفق خواهد بود .اولین آفت مسئله زمان است ،کشوری که در ساخت
و سازهای دولتی معموالً با تاخیر های طوالنی مواجه است و سوابق نا خوشایندی در این
موارد دارد ،آیا می تواند در زمان مناسب و تا قبل از بروز آشفتگی های بحران آب ،پروژه ای
در این ابعاد را تحویل دهد .آفت بعدی مسئله پول است .بودجه اولیه ای که برای این پروژه
در نظر گرفته شده کمی بیشتر از یک میلیارد دالر و کل بودجه پیش بینی شده ،حدود
 7میلیارد دالر است .چندی پیش هزینه نوسازی چاه های نفت کشور را که پروژه ای در
همین ابعاد است ،مبلغ  30میلیارد دالر برآورد شد ،همان موقع عده ای از کارشناسان،
رقم واقعی را چیزی نزدیک به دو برابر تشخیص دادند .شاید به قول بنا ها مسئوالن فقط
می خواهند در این شرایط سخت ،تیشه را بند کنند .ولی فراموش نکنیم با قیمت های
جدید نفت و رکودی که در اقتصاد کشور وجود دارد ،دیگر نمی توان به تامین هزینه ها
از دریچه غیب امیدوار بود .فقط یک لحظه با خود تصور کنید که پروژه به دلیل مشکالت
مالی نیمه کاره مانده ،منابع آبی به پایان رسیده و دیگر حتی بودجه ای برای کمک رسانی
غیر زیربنایی هم وجود ندارد! آفت بعدی مسئله تخریب محیط زیست است .در این زمان
کهبهدلیلکمبودآبتولیدبرقنیزکاهشیافته،چهفکریبرایبرقموردنیازآبشیرینکنها
برق آب شیرین کن ها را چه کار
شده؟ آلودگی هوا در اثر سوزاندن سوخت فسیلی برای تامین ِ
خواهید کرد؟ نمک حاصل از شیرین کردن آب را کجا خواهید ریخت؟ چه بر سر جانوران
آبزی آن منطقه خواهد آمد؟ این طرح دارای مشکالت بین المللی هم هست .آیا کشورهای
منطقه به حق و یا از روی خصومت ،تحمل آلودگی شدید خلیج فارس را در چند قدمی
خود خواهند داشت .این حرف درستی است که ُدبی اکثر آب مورد نیاز خود را به وسیله
آب شیرین کن تامین می کند ،ولی فراموش نکنیم جمعیت ُدبی  700هزار نفر است و
فقط آب مصرفی غیر شُ رب را شیرین می کند .درحالی که در طرف ما صحبت بر سر30
میلیون نفر جمعیت ،به اضافه آب مورد نیاز کشاورزی است.
حاال فرض کنیم با تمام این مشکالت ،آب شیرین به دست مصرف کننده رسید ،قیمت
تمام شده آن را چه کسی می خواهد بپردازد! کشاورزی که سال ها است آب را تقریباً
مجانی دریافت کرده و باز هم ضرر می دهد ،آیا می تواند متر مکعبی  6000تومان پول
آب بدهد .آیا مصرف کنندگان شهری و روستایی که برای هر متر مکعب آب فقط 350
تومان پرداخت می کنند ،می توانند برای مصارف غیر شُ رب خود حدود  2دالر برای یک
متر مکعب پرداخت کند .الزم به یادآوری است که آب دریا پس از شیرین شدن قابل
شُ رب نیست و آب شُ رب هم باید جداگانه تامین شود.
پس چه باید کرد؟ آیاراهچارهای وجود دارد؟راه چاره همیشه وجود دارد که تلفیقی
مناسب از همه کارها است .شیرین سازی حداقلی ،انتقال آب حداقلی ،فرهنگ سازی
حداکثری و از همه مهم تر صرفه جویی و مصرف بهینه حداکثری .اگر اولین گام
تامین آب ،با صرفه جویی و مصرف بهینه آغاز نشود ،به هیچ مقصدی
ش.ب
نخواهد رسید.

از  ۳۶۵روز سال است .این روند رو به افزایش است .تمامی سوخت های کربنی که از ابتدای
انقالب صنعتی سوزانده ایم برابراست با مقداری که در  ۱۶سال اخیر سوزانده ایم .اگرچه
سیاره ما بزرگ است ،اما مقدار این انرژی بسیار زیاد تر از توان زمین است ،تمامی این انرژی
اضافه موجب گرم شدن َجو ،و تمامی نظام زمین می شود .چهارده تا از  ۱۵گرم ترین
سال هایی که تا کنون اندازه گیری شده در این قرن جوان که تازه  15سال آن گذشته ،قرار
دارد .برای اولین بار ،گرم ترین ژانویه ،که بیش از دو درجه گرم تر از میانگین سال های قبل
بود در سال گذشته اتفاق افتاد ۹۳ .درصد این انرژی حرارتی اضافی ،در اقیانوس ها جمع
می شود که دارای عواقب وخیمی است.اولین دسته این عواقب ،توفان های اقیانوسی قوی تر
هستند .توفان سندی ()Hurricane Sandyکه در سال گذشته در اقیانوس اطلس اتفاق
افتاد و با نیویورک و نیوجرسی برخورد کرد 9،درجه گرم تر از معمول بود .دومین بخش
نتایج این موضوع همین االن بر همگی ما اثر می گذارد .اقیانوس های گرم تر ،آب بیشتری
را به صورت بخار به آسمان ها می فرستند .در سال های اخیر متوسط رطوبت جهانی
هوا  4درصد افزایش یافته .دانشمندان این رطوبت موجود در اتمسفر را « رودخانه های
هوایی» می نامند .تمامی بخار آب اضافه ،به باالی خشکی ها هدایت می شود و باعث ریزش
باران های سنگین و ایجاد سیل می شود .این بارش ها واقعاً غیر عادی هستند .درجوالی
گذشته ،برای دو روز در هیوستن تگزاس باران بارید ،که حجم آن  650میلیارد لیتر بود،
که معادل بیش از دو روز جریان کامل آبشار نیاگارا است ،ولی این بار درست در وسط شهر
جریان پیدا کرد ،که البته فلج کننده بود .این بارش های بی سابقه منجر به سیل های تاریخی
و رانش زمین شده اند .این روزها گردشی در اخبار تلویزیون مثل گردشی در آخرالزمان است.
روز  ۲۰دسامبر گذشته ،یک توفان دمای قطب شمال را باال برد و باعث آب شدن بخشی از
یخ های قطب در میانه زمستان تاریک و طوالنی ،در شب قطبی شد .وقتی یخ های قطب
آب شود ،سطح دریا ها باال می رود .خطرناک ترین شهرهای جهان با توجه به سطح تماس
با دریا و جمعیت بیشتر در جنوب و جنوب شرقی آسیا قرار دارند .ولی اگر بر مبنای
سرمایه هایی که در خطر هستند محاسبه کنید ،شهر خطرناک شماره یک میامی است با سه
و نیم تریلیون دالری که در خطر است .در همایش جهانی اقتصاد داووس هم عنوان شد که
بحران آب و هوا اکنون خطر شماره یک برای اقتصاد جهان محسوب می شود.
تا پایان این قرن ما در خطر از دست دادن  ۵۰درصد همه گونه های زنده روی زمین هستیم.
گیاهان و حیوانات به خاطر گرم با سرعت متوسط  5متر در روز به سمت قطب ها حرکت
می کنند .حرارت اضافه هوا رطوبت خاک را بیرون می کشد و موجب خشکسالی های
عمیق ،طوالنی و گسترده می شود .خشک شدن پوشش گیاهی موجب آتش سوزی های
بیشترشده است .این فاجعه های آب و هوایی تاثیرات عمیقی در جغرافیای سیاسی دارند و
موجب بی ثباتی مناطق مختلف می شوند .خشکسالی بی سابقه ای که در سال ۲۰۰۶
در سوریه شروع شد  ۶۰درصد مزارع سوریه را از میان برد و  ۸۰درصد دام ها را کشت و
۱/۵میلیون پناهنده این شرایط را به شهرهای سوریه هدایت کرد ،که در آنجا با  ۱/۵میلیون
پناهنده دیگر ناشی از جنگ عراق برخورد کردند و همراه با دیگر عوامل ،درهای جهنمی باز
شد،که حاال دنیا می خواهد آن را ببندد .همان طور که می بینید روز به روز هزینه های بحران
آب و هوا باال می رود و تازه خیلی از بحران ها هنوز در راه هستند.
با این شرایط پاسخ به سوال اول که آیا باید تغییر کنیم؟« بله» است ،ما باید تغییر کنیم .حاال

سوال دوم ،آیا می توانیم تغییر کنیم؟ یک خبر هیجان انگیز! باالترین پیش بینی ها
در  ۱۶سال قبل این بود که دنیا در سال  ،۲۰۱۰خواهد توانست برای  ۳۰گیگاوات
ظرفیت ،مولد انرژی بادی نصب کند .ما در سال  2010با  ۱۴و نیم برابر بیشتر به این
هدف رسیدیم و به دلیل نصب این تعداد نیروگاه بادی ،هزینه های آن نیز به شدت
کاهش یافته است .خبر های خوب بیشتر ،ذخیره انرژی ،خصوصاً توسط باطری ها ،دارای
رشدی فزاینده است و دلیل آن نیز کاهش هزینه ها به شکلی چشمگیر است .در انرژی
خورشیدی ،خبر ها بیشتر جالبند! بهترین پیش بینی های  ۱۴سال پیش آن بود که
می توانیم تا سال ۲۰۱۰یک گیگاوات پنل خورشیدی نصب کنیم .وقتی سال  ۲۰۱۰از

راه رسید ،ما از این هدف با ضریب  ۱۷عبور کردیم و فقط درسال گذشته ،این رقم ۵۸
برابر شد .امسال در مسیر عبور از  ۶۸برابر هستیم.
ما می توانیم پیروز شویم .هزینه ها طی  30سال گذشته سالی  ۱۰درصد کم شده و
همچنان در حال کم شدن است .هر زمان که قیمت برق تجدید پذیر کمی ارزان تر از
برقی بشود که از سوزاندن سوخت های فسیلی تولید می شود ،به جایی خواهیم رسید
که مانند مرز صفر درجه و یک درجه است .هرچند تفاوت فقط یک درجه است ولی
این تفاوت بین یخ و آب است .این تفاوت مابین بازارهایی است که برای تولید انرژی تجدید
پذیر یخ زده اند و جریان سیال سرمایه به سوی فرصت های جدید سرمایه گذاری،
این بزرگ ترین موقعیت سرمایه گذاری تجاری در تاریخ جهان خواهد بود .دو سوم این
سرمایه گذاری به بخش خصوصی تعلق خواهد داشت .من انفجاری از سرمایه گذاری های
جدید را در راه می بینم .تازه سرمایه گذاری جهانی در تولید الکتریسیته تجدید پذیر،
از سال  ۲۰۱۰آغاز شده است .پیش بینی های آینده از این هم دیدنی تر است ،اگر چه
هنوز هم به انرژی های فسیلی با میزانی بیشتر از  ۴۰برابر تجدید پذیرها یارانه داده
می شود .آیا امکان دارد که انرژی پاک به سرعت جایگزین انرژی حاصل از سوخت های
فسیلی شود؟ آیا هیچ سابقه ای از به کارگیری سریع فناوری های جدید در دنیا وجود
دارد؟ پاسخ این سوال در شماره آینده به نظر شما خواهد رسید.
مترجم بهداد خزعلی

گفت و گو با آقای دکتر محمد تقی َفر َور درباره مدیریت محیط زیست
آقای دکتر محمدتقی فرور ،تحصیالت دبیرستانی خود را در دبیرستان البرز
تهران به پایان رساندند .سپس تحصیالت عاليه خود را در زمینههاي معماری،
مهندسی ،ریاضیات محض و فیزیک در دانشگاه آمریکایی بیروت ،دانشگاه
اوانزویل آمریکا و دانشگاه واشنگتن گذرانده و باالخره دکترای اکولوژی و علوم
اجتماعی را از دانشگاه واشنگتن دریافت کردند .ایشان از بنیانگذاران سازمان
حفاظت محیط زیست ايران هستند ودر حال حاضر رئیس کنسرسیوم
بین المللی قرقهای بومی ( )ICCA Consortiumو عضو هیأت امنای بنیاد
پاول.ک.فایرآبند ( )Paul K Feyerabendسوئیس و رئیس هیأت مدیره
مؤسسه توسعه پایدار و محیط زیست ( )CENESTAدر ایران می باشند .ایشان
طراح و مدیر اولین برنامه توسعه مشارکت اجتماعي در ایران با نام «طرح توسعه
یکپارچه سلسله» هستند.
در این شماره پای صحبت آقای دکتر فرور می نشینیم تا از
تجربیاتایشاندررابطهبامدیریتمحیطزیستبرخوردارشویم.
چرا ما در مدیریت محیط زیست و منابع طبیعی تا این
حد اشتباه کار هستیم؟
من در این قضیه دو عامل اصلی را گناه کار می دانم یکی
بالهایی است که دیگران بر سر ما آوردند و دیگری بالهایی
است که خودمان بر سر خودمان می آوریم .آنچه که دیگران
بر سر ما آوردند در مبحث استعمار می گنجدکه ناشی از
سلطه ای است که چندین بار تاکنون برای ما اتفاق افتاده
است .اگرچه در دوران معاصر کشور ما هیچ وقت مستعمره
رسمی جایی نبوده ،اما از زمان ناصرالدین شاه مرحله خود
استعماری ما آغاز شد و بالهای زیادی خودمان برسر خودمان
آوردیم .من ،جناب میرزا تقی خان را یکی از بزرگ ترین
دولت شخصان این مملکت می دانم ،ولی در عین حال
ریشه توسعه تقلیدی که شکلی از خود استعماری است را
به ایشان نسبت می دهم .ایشان برای اولین بار یک تعداد
دانشجو به خارج فرستاد و به آنها دستور داد ،بروید آنجا
هر چه که می بیند بردارید بیاورید و در اینجا پیاده کنید.
این دانشجویان رفتند و برگشتند و هر چیزی که دیده بودند
پیاده کردند .مث ً
ال فرنگی ها پلی تکنیک داشتند ما دارالفنون
ایجاد کردیم ،آنها مرسی می گفتند و ما هم مرسی گفتیم.
خالصه از زبان و آداب و رسوم گرفته تا دانشگاه و صنعت و

آخر نه تنها صنعت نساجی در بلوچستان پا نگرفت بلکه همان صنایع بومی را هم
نابود کردند .زمانی هم که در زمان پهلوی ها تصمیم گرفتند روش اروپایی را کنار
بگذارند ،ما تبدیل شدیم به الگوی مصرف گرای آمریکایی ،البته این مصرف گرایی
فقط مخصوص ایران نیست بلکه نفوذ نظام سرمایه داری نوین است که باعث می شود
مصرف گرایی باال برود ،زیرا آن نظام احتیاج دارد که مردم دائم مصرف کنند و
بیشتر بخرند تا او بتواند سودش را ببرد .همین الگو برداری و تبعیت بی چون و چرا،
در مدیریت محیط زیست و منابع طبیعی هم به وجود آمد .در حالیکه در همان
زمان نظام های آبیاری سنتی ما جوابـــگو بودند و مقدار بسیار زیادی از
شیوه های تولید کشاورزان ما هنوز به خوبی کارآمد بودند ،ولی محمد رضا شاه
دوست داشت ،هر کدام از شئون مملکت را به یک نهاد خارجی و به خصوص
آمریکایی بسپارد .منابع طبیعی و جنگل و مرتع را نیز دربست به دانشگاه ایالتی

چیست؟ گفتند اینها مطالعات مهندسان مشاور آقای روحانی وزیر کشاورزی
در زمان شاه است .گفتم روی میز شما چه کار می کند؟ گفتند کل راه حل
مشکالت ما در اینها خوابیده است .گفتم ببخشید من در این انقالب بودم و
علت بودنم هم این بود که اعتقاد راسخ داشتم الگوهای توسعه ما در آن زمان
غلط بود ،االن باید الگوهای مناسب تر داشته باشیم و حیف است که دنبال این
الگوها برویم .گفتند نه اینها راه حل مشکالت است .گفتم پس من از شما به
عنوان یک سیاست مدار و صاحب منصب باید بپرسم اگر قرار بود همان الگوهای
توسعه را ادامه بدهیم پس چرا انقالب کردیم؟ الگوی کشاورزی شیمیایی و
دامداری متمرکز و همچنین ساخت بی رویه سد که باعث اکثر مشکالت فعلی
بحران آب شده ادامه همان الگوی وارداتی زمان شاه است .هرچند سد سازی
مدرن از نظر مهندسی توسعه ،پیشرفت بزرگی به حساب می آید .ولی مدتی
است که آثار مخرب و ضد توسعه پایدار سد ها برای همه
مشخص شده ،تا جایی که در ایاالت متحده سالی حدود 75
سد از میان برداشته می شود و در چند دهه اخیر بیش از
 1300سد را در ایاالت مختلف جمع آوری کرده و رودخانه
های اسیر را احیا کرده اند .پس علت ساختن این همه سد
در ایران طبق الگوی قدیمی استفاده از انرژی آخرین
قطره آب رودخانه ها چیست؟ آن هم در کشوری که به
دالیل شرایط اقلیمی سطح تبخیر بسیار باالیی دارد .چرا 37
سال است همان الگوی زمان اصل چهار ترومن را تعقیب می
کنیم؟ به نظر من سد سازی در ایران به خاطر این نیست
که ما به سد نیاز داریم چون همین حاال هم یک چهارم
سدها خالی هستند و آثار تخریبی سد سازی برای دریاچه
ها و تاالب ها و منابع آب زیر زمینی کام ً
ال آشکار شده .بلکه
دلیل سدسازی این است که این کار به مذاق عده ای خیلی
خوشمزه است .یعنی به اعتقاد من سد را در جهان سوم،
مخصوصاً در ایران ،معموالً برای تولید آب و برق نمی
سازند .بلکه برای تولید «نان» می سازند .ترکیه هم این جور
است ،کشورهای آفریقایی هم این جور هستند ،ولی در ایران
دیگر بی داد کرده .دریاچه ارومیه یک پارک ملی حفاظت
شده ایران است و پارک ملی از باالترین سطح حفاظت در
ایران برخوردار است و هیچ کس حق کوچک ترین دخالت
و تغییر رژیم آب و این چیزها را در آن ندارد ،چرا برای 14

محیط زیست مان ،طبق الگوی تقلیدی فرنگی ها پیاده شد و کلیه تجربیات
بومی کشور که حاصل هزاران سال تجربه در همین مرز بوم بود و بسیار هم
کارآمد بود ،همگی با روش های غیر بومی عوض شد .این شرایط در زمان محمد
رضا شاه و پدرش خیلی بدتر شد ،چون توأم شد با یک نوع خود کم بینی و
حس حقارت و دگر برتر بینی ،به عالوه معنی مدرنیزاسیون نیز برای ما مساوی
شد با اروپایی شدن .جالب است که ایران و ژاپن برای مدرن شدن و یادگیری
آنچه که اروپایی ها انجام می دادند و آوردن تکنولوژی و علم و چیزهای جدید،
هم زمان اقدام به فرستادن دانشجو و کار آموز به اروپا کردند .ژاپنی ها در
حکومت «مِی جی» این کار را انجام دادند که همزمان بود با دوران میرزا تقی
خان .پس چه اتفاقی افتاد که ما با اینکه نفت داشتیم و چیزی از ژاپنی ها کم
نداشتیم ،عقب مانده باقی ماندیم و هنوز هم هستیم و ژاپن به این حدی رسید
که شد ،جلودار تکنولوژی مدرن .بعضی ها می گویند نژاد ژاپنی ها عامل این
تفاوت است ،بعضی ها می گویند فرهنگ آنها باعث این تفاوت شده .یکی از
دوستان من که تحقیقی در این مورد انجام داده انگشت روی نقطه دیگری
گذاشته ،او می گوید ،ببینیم میرزا تقی خان کدام قشر و طبقه را به اروپا فرستاد
و ژاپنی ها چه کسانی را فرستادند ،نتیجه بسیار جالب است .ما بچه های اشراف
و هزار فامیل را به اروپا فرستادیم .این گروه مرفه بودند ،در نتیجه تغذیه شان
بهتر و هوش شان بیشتر بود و فرستادن شان آسان تر و خیلی بهتر درس
خواندند و شاگرد اول هم شدند ،ولی فقط در تئوری .یک خصلت دیگر اشراف
و ثروتمندان این است که حاضر نیستند دست به سیاه و سفید بزنند و فقط
دوست دارند دست در جیب ،فرمان بدهند و تمایل شان به خرید کردن ،بیشتر
است تا ساختن .درنتیجه تحصیل کرده های ما هرچند در سطح جهانی استاد و
محقق شدند ،ولی وقتی برگشتند دست به سیاه و سفید نزدند .در حالی که ژاپن
اص ً
ال و ابدا ً اشراف را نفرستاد ،بلکه قشر «صنعت گر سنتی» را فرستاد .قشری
که دست هایشان از کار پینه بسته بود و صنعت در خون شان جریان داشت.
معروف است صنعتگران ژاپنی وقتی به یک کارخانه در اروپا می رفتند ،چرخی
می زدند و به همه چیز نگاه می کردند ،بعد می آمدند عین آن کارخانه را طبق
روش های سنتی در ژاپن پیاده می کردند .چرا؟ چون صنعت در خون شان بود.
وقتی هم که به کشورشان بر گشتند ابتدا صنعت بومی خودشان را رشد دادند
و آن رادر حد الزم و به تدریج مکانیزه کردند ،بعد اقدام به ساخت صنایع جدید
نمودند .در حالی که در ایران وقتی آقای محمد رضا شاه خواست بلوچستان را
صنعتی کند ،متخصصان از فرنگ برگشته ما پس از بررسی های کارشناسانه و
علمی ،به خوبی متوجه شدند که به دلیل حضور صنایع بافندگی دستی و سنتی
در بلوچستان ،صنعت مناسب برای این منطقه پارچه بافی است ،ولی به جای
رشد و تغذیه و نوسازی همان صنایع بومی ،رفتند آخرین مدل کارخانه پارچه
بافی را از سوئد آوردند و در بلوچستان راه انداختند ،عملی که با سبک کار و
سطح صنعت و چیزهایی که داخل خون مردم بلوچ بود هیچ ارتباطی نداشت.
درنتیجه مجبور شدند تکنسین و کارگر از تهران یا خارج به بلوچستان ببرند .در

یوتا سپرد .به همین دلیل ما نظام مرتع داری غربی به خصوص آمریکایی را
از دانشگاه ایالتی یوتا گرفتیم ،بزرگان مرتع شناس ما نیز آنجا تحصیل کردند
و دانشجویان آنها شدند استادهای استادهای فعلی ما .ما االن داریم به صورت
دست سوم و چهارم مرتع داری  70-60سال پیش آنها را به دانشجویان مان یاد
می دهیم در صورتی که خود آنها از آن شیوه مرتع داری صرف نظر کردند و
فهمیدند غلط بوده .مث ً
ال ما هم در جنگلداری و هم در مرتعداری یک نظام مدیرت
منابع طبیعی خاص خودمان را داشتیم که مبتنی بر کوچ بود .دام داران سنتی ما
متخصص جنگل و مرتع بودند و تخصص شان در این بود که دام را به موقع تالیف
کنند و به موقع از یک جنگل یا مرتع معین به جای دیگر ببرند .این موقع را ریش
سفیدان آنها می دانستند ،یعنی مشخصه نظام پایدار جنگلداری و مرتعداری ما
مبتنی بر کوچ بود .کارشناس فرانسوی ،آلمانی یا آمریکایی ،سازمان ملل و بانک
جهانی آمدند ،ولی هیچ کدام توجه نکردند که نظام جنگلداری و مرتعداری ایران
بر اساس کوچ است .اگر هم کوچ رادیدند ،گفتند اینها چرا حرکت می کنند؟
همین ها باعث تخریب جنگل می شوند! پس باید ساکن شوند! به همین بهانه و
بعضی دالیل دیگر تخت قاپو کردن عشایر آغاز شد .بز حیوانی است که به نظر دولت
و طبق همان آموزه های یوتا مخرب محیط زیست است ،درصورتی که بز کوچنده
مخرب نیست ،رفیق محیط زیست است ،این بز ساکن است که تخریب می کند،
عشایر ساکن مخرب محیط زیست هستند ،شتر ساکن مخرب جنگل های اطراف
کویر است .در صورتی که شتر کوچنده خودش می تواند شرایط را مدیریت کند.
این شتر می داند که االن باید کجا را بچرد و از چه تاریخی باید برود جای
دیگر را در 100کیلومتر دورتر بچرد .چندین سال پیش استادان قدیمی دانشگاه
ایالتی یوتا مرا که دیدند ،پرسیدند تو ایرانی هستی ،گفتم بله گفتند از قول ما از
کارشناسان و عشایرکشورت معذرت بخواه .گفتم چرا؟ گفتند چون ما چیزهایی را
به آنها یاد دادیم که خودمان بعدا ً پی بردیم غلط بود و خودمان هم دیگر آنها را انجام
نمی دهیم .پس سابقه تقلیدی بودن علم ما ،عمل ما ،توسعه ما ،الگوهای حفظ
طبیعت ما ،الگوهای منابع طبیعی ما ،الگوهای آب ما ،همگی غلط است و از جای
دیگر آمده و به درد ما نمی خورد.
مگر این الگو ها با تغییر سیستم در این  37سال عوض نشده؟
هرچند الگوهای سیاسی و شاید اجتماعی ما تغییر کرده است ،اما الگوی توسعه
در بعد از انقالب ک ً
ال با الگوی توسعه در قبل از انقالب فرقی نکرده است .همان
الگوهای غلط زمان شاه را داریم مصرف می کنیم .چرا؟ چون نرفتیم دنبال پیدا
کردن راه حل های مناسب خودمان .پرده انقالب را یواشکی باال زدیم و از زیرآن
مطالعات مهندسان مشاور گذشته را برداشتیم و از آنها استفاده کردیم .یک بار دفتر
یکی از وزرای اسبق کشاورزی بودم .دیدم یکسری کتابچه های کت و کلفت روی
میز ایشان است ،از ظاهر کتاب ها فهمیدم که اینها مطالعات مهندسان مشاور باید
باشد و تا آنجا که می دانستم ما این کار را بعد از انقالب نکرده بودیم .پرسیدم اینها

رودخانه این دریاچه ،حدود  90سدطراحی شده و بیشترآنها را ساخته اند؟ به
این شکل است که توانستند یکی از دو تا بزرگ ترین دریاچه شور دنیا را ،که در
یک منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده ،خشک کنند .چه کسی و با چه
عقل سلیمی این کار را می کند .حاال که نگاه می کنیم ،می بینیم تاالب ها از
بین رفته ،رودخانه ها از بین رفته ،تنها رودخانه قابل کشتی رانی ما که کارون
بود خشک شده ،آن وقت باید دنبال بهانه بگردیم .وقتی می گوییم تغییرات
آب و هوا باعث خشک شدن دریاچه ارومیه شده یعنی تقصیر را گردن خدا می
اندازیم ،یعنی تقصیر من نیست که سد ساختم .متاسفانه فساد ارتباط مستقیم
با توسعه دارد و آن را نا پایدار می کند.
حاال راه حل چیست؟
ببینید تا سیستم آموزش کشور اصالح نشود هر کار دیگری ،روبنایی و کوتاه
مدت خواهد بود .مشکل در سیستم آموزش ما است .ببینیم وزات علوم یک
واحد درسی را چگونه تعریف می کند .زمان شاه همین گونه بود و االن هم
همین طور است که یک واحد درسی معادل یک ساعت کالس در هفته و
یا دو ساعت آزمایشگاه و یا سه ساعت کارگاه و یا  4ساعت بیابان است .یعنی
هرچه آموزش تئوری تر باشد ارزش بیشتری دارد و هرچه عملی بشود از ارزش
کمتری برخوردار است .در صورتی که به نظر من برای هر یک واحد درسی،
دانشجو و استاد بایدیک هفته درمحیط موضوع درس در معرض همدیگر قرار
بگیرند .مث ً
ال اگر استادی بخواهد اکولوژی آب تدریس کند باید بتواند بپرد
داخل آب و درس بدهد .اگر اکولوژی جنگل درس می دهد باید دانشجویان را
ببرد داخل جنگل ،اگر درس اکولوژی مرتع است باید برود در مرتع .اگر دریا
است برود در دریا .با این روش بال فاصله استا ِد سره از ناسره جدا می شود .زیرا
استادهای کم انگیزه دوست دارند یک ساعت سر کالس ،درس تئوری بدهند و
پول شان را بگیرند و بروند ،تا اینکه برای همان مقدار دستمزد چهار ساعت زیر
آفتاب و باد و باران قرار بگیرند .اگر استادی را به صورت شبانه روزی در معرض
دانشجو بگذارید اول از همه بی سوادی استاد آشکار می شود .با این شیوه به
جای اینکه یک دانشگاه دور افتاده ،از استادهای پروازی استفاده کند و کلی
هزینه پرواز و فوق العاده بدهد و دانشجویان بیچاره را غلط تربیت کند ،می تواند
مث ً
ال برای  4واحد تخصصی در رشته مبارزه بیولوژیکی با آفات یک استاد خبره
مهمان را از هر کجای ایران و یا حتی از جا های دور دست دنیا دعوت کند ،تا
یک ماه با دانشجو ها کار کند و برود ،بهترین استاد ایرانی یا خارجی باالخره می
تواندیک ماه مرخصی بگیرد و در یک دانشگاه دور افتاده کارکند .مدت زیادی
است که ما در یک کوچه بن بست حرکت می کنیم و به خاطر سیاست های
غلط به جایی نمی رسیم حاال از من می پرسید راه چیست؟ دوستان عزیز،باید
از این بن بست بیرون بیاییم و راه را پیدا کنیم ،برای همه مشکالت راه حل پیدا
می شود .جالب است که اکثر اوقات راهی که برای ما مناسب است ،از تداوم و
تکامل راه نیاکان مان آغاز می شود.
از اینکه وقت خود را در اختیار ماهنامه  KWCقرار دادید متشکرم.

مسئولیت اجتماعی شرکت ها ()CRS
در طول 8سالی که از انتشار ماهنامه KWCمی گذرد ،مدیران شرکت همواره در معرض
این سئوال قرار داشتند که با توجه به هزینه ها ،انتشار این ماهنامه چه سودی برای شرکت
 KWCمی تواند در برداشته باشد؟ پس از یک تجربه نسبتاً طوالنی می خواهیم به این
سئوال پاسخ دهیم .شاید انتشار این نشریه به نوعی پاسخ دادن به مبحث «مسئولیت
اجتماعی شــرکت ها» ( )Corporate Social Responsibilityباشد ،که در علم
مدیریت به صورت مخفف به آن( )CSRمی گویند .در این مقاله ابعاد مختلف( )CSRرا
بررسیمیکنیم.
ً
در گذشته معموال شرکت ها فقط به حداقل مسئولیتی که قانون از آنها خواسته بود،
عمل میکردند و اگر شرکتی ،یک هدف اجتماعی را پیگیری می کرد ،معموالً بهمنظور
رسیدن به اهداف اقتصادی بود .قديمي ترين اشاره به مسئوليت اجتماعي شركت ها،
مربوط به سال  1953مي باشد كه آربوون در كتاب «مسئوليت اجتماعي تجار» يك
تعريف اوليه از «تعهدات كسب و مسئوليت اجتماعي شركت ها» ارائه کرد که مفهوم
آن این گونه بود« ،پيگيری آن دسته از سياست ها ،تصميم گيري ها و فعاليت ها كه
از نظر اهداف و ارزش هاي جامعه ،مطلوب هســتند» .در اواسط قرن بيستم)CSR( ،
توسط متفكرين و متخصصين مديريت كسب و كار ،مانند پيتر دراكر ،مدون شد و در
بسياري از محافل علمي ،سياسي و اقتصادي كشورهاي پيشرفته ،به دغدغه مهمي در
مديريت ،بازاريابي و سرمايه گذاري ،تبديل گردید .مبحث ( ،)CSRحاکمیت اخالقی را
در مسئولیت های اجتماعی عمده تشخیص داده و آن را مجموعه فعالیتهایی دانست
که کیفیت جامعه را ارتقاء می دهد و از انجام کارهایی که باعث بدتر شدن وضعیت جامعه
میشودپرهیزمیکند.امروزهکمسیوناروپامسئولیتاجتماعیشرکتهارامفهومیمی
داند که شرکت ها ،مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی خود را با ذی نفعان بر مبنایی
داوطلبانه انجام می دهند .كه شامل مشتريان ،كاركنان ،صاحبان يا سرمايه گذاران ،دولت
و رقبا مي شود.
شــرکت ها برای اینکه در کسبوکار خود موفق باشند و بتواند آن را ادامه دهند ،باید
مسئولیت خود را در قبال جامعه و تمام کسانی که تحت تأثیر فعالیتهای سازمان آنها
قرارمیگیرندایفاکنندوتوجهویژهایبهپاسخگوییاجتماعیداشتهباشندوحفظثبات
زیستبوم را ترویج نمایند .در واقع مسئولیت اجتماعی فعالیتهایی است که پیش برنده
منفعت اجتماع بوده و فراتر از منافع شرکت و الزامات قانونی قرار می گیرد .مزایای ناشی
از بهکارگیری این مفهوم در یک شرکت یا سازمان ،عبارتند از ،بهبود تصویر سازمان در

جامعه ،افزایش ارزش نام تجاری یا برند ،دسترسی بیشتر به
منابع تامین مالی ،محیط کار ایمنتر و بهداشتیتر ،مدیریت
ریســک و ســاختار امنیتی قویتر ،کارکنان باانگیزهتر،
وفاداری بیشتر مشتری ،افزایش اعتماد ذی نفعان و سهام
داران به تشکیالت.
كسب و كارهای امروزي نياز خود به همزيستي مسالمت آميز
را با جامعه و محيط كسب و كار درك كرده اند و اين حقيقت
را دريافته اند كه با آسيب ديدن و تضعيف اجتماع و محيط
پيرامون ،پايداري كسب و كار و توسعه پايدار اجتماع كه مي
تواند عامل اصلي بقاي سازمان باشد ،به خطر مي افتد.
در ایران این مفهوم به دلیل نو بودنش هنوز رایج نشده است.
در پرســش نامه ای که بین  100شرکت برتر ایرانی توزیع
گردید ،مشــخص شد تصوری که صاحبان صنایع ایرانی از
مسئولیت اجتماعی شــرکت ها دارند عمدتاً در حوزه های
زیست محیطی ،کمک های خیریه ،ایجاد و حفظ اشتغال،
تالش هایی که منجر به دریافت گواهی نامه هایی درجهت رعایت حقوق مصرف کننده
شود و حمایت مالی از همایش ها و کنفرانس ها می بینند .به عبارت دیگر شرکت های
ایرانی این گونه فعالیت های خود را ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت خود می دانند.
مسئوليت پذيري اجتماعي شركت ها مبحثي نوين در كسب و كار امروزي است كه به
دليل گستردگي و پيچيدگي مفهوم ( ،)CSRمتخصصان و ارگان های گوناگون ،برداشت
هاي متفاوتي از اين مفهوم ارائه می کنند .حتي از نگاه برخي ،اين مفهوم بيانگر كوششي
گمراه كننده براي دور ريختن پول و هدر دادن سرمايه است .بسیاری از صاحب نظران
کمک های خیریه و بشر دوستانه را به عنوان نوعی از مسئولیت اجتماعی شرکت ها
قبول ندارند .برخی از منتقدین نیز می گویند که مفهوم مسئولیت اجتماعی به صورت
پوششی در آمده تا سازمان ها یا افراد بتواند برای ارضای نیازهای شخصی خود سخاوتمند
از جیب سهامدارن خرج کنند و دست مدیران شرکت ها را باز گذاشته تا تعهدات اجتماعی
شرکت را با توجه به نظر و خواست شخصی خود تعیین نمایند .برخی نیز می گویند انگیزه
شرکت ها از فعالیت های اجتماعی جنبه سیاسی دارد و می خواهند بدین طریق به برخی
از مقامات سیاســی و محلی نزدیک شده تا امتیازاتی را به دست آورند .دسته دیگری از

حرمت نفس(قسمت دوم)

افراد است تا جایی که پدر و مادر هم حق ندارند در بسیاری از موارد
وارد حریم فردی فرزندان خود شوند .پایه سوم برابری است .یعنی من
به عنوان یکی از افراد اجتماع با همه برابرم و همه با من برابر هستند
و هیچ عاملی نمی تواند این برابری را تحت تاثیر قرار دهد .پایه چهارم
یکسان بودن است .یعنی هیچ فرقی بین گروه های سنی مختلف یا نژاد
های مختلف یا جنیست های متفاوت وجود ندارد .یک فرد  50ساله
از نظر یکسان بودن هیچ مزیت یا مذلتی نسبت به یک کودک  5ساله
ندارد .پایه پنجم خوب بودن همه است .یعنی من باید باور کنم که نه
از تو بهترم نه بدتر ،نه باال ترم نه پایین تر .اصوالً مهم نیست که چه
کسی بهتر یا بدتر یا پایین تر یا باالتر است چون قرار نیست کسی به
این مسائل توجه کند ،اگر هم توجه کند نباید برای ما مهم باشد .همان
طور که عواملی مانند قد و وزن و سن افراد ،نباید عاملی برای قضاوت
کردن آنها باشد .پایه ششم ارزشمند بودن است .در واقع هر فردی
دارای ارزش ،اعتبار و اهمیت است .همان گونه که دیگران ارزش دارند
من هم ارزش دارم .من هم مانند دیگران دارای اعتبار هستم .همان
مقدار که وقت دیگران ارزش دارد وقت من هم ارزش دارد .قرار نیست
وقت من بی اهمیت باشد ولی وقت تو مهم باشد .یا بر عکس وقت من
پُر ارزش باشد و وقت دیگران بی ارزش .پایه هفتم خوب دانستن دنیا
است .یعنی من خودم را خوب می دانم و شما را خوب می دانم و زندگی
را خوب می دانم و دنیا را خوب می دانم .زیرا اکثریت مطلق دنیا و هرچه در آن
است ،در اکثریت مواقع بهترین کاری را که بلدند و می دانند انجام می دهند .پس
اکثریت مطلق دنیا خوب است .پایه هشتم دوست داشتن خود است .من خودم را
دوست دارم و دوست داشتنی می دانم و همواره رابطه من با خودم دوستانه است.
البته دوست داشتن خود با آنچه که خود پرستی می گویند به کلی فرق می کند.
پایه نهم امنیت است .یعنی من در محیط امنی زندگی می کنم و از خودم احساس
خجالت و شرمندگی نمی کنم .از قدم ،وزنم ،خانواده ام ،رنگ پوستم ،محل تولدم،
میزان تحصیالتم ،مقدار درآمدم ،فرزندانم و از هیچ کدام شرم و خجالتی ندارم به
همین دلیل در محیط اطرافم احساس امنیت می کنم .پایه دهم نداشتن اضطراب
و نگرانی است .من از هیچ کس و هیچ چیز هراس و نگرانی ندارم و در واقع دچار
هراس اجتماعی نیستم و همیشه به دنبال راهی هستم که به خودم و دیگران

گرفتاری آن جا است که از کودکی ما را دائم مقایسه کرده اند و از ما خواسته اند
در همه مسائل زندگی با دیگران مسابقه بدهیم ،مسابقه ای که باالخره به رقابت
و حسادت می انجامد .یکی از اهداف کسانی که ما را به مسابقه تشویق می کنند
این است که ما پیشرفت کنیم و از همه جلو بزنیم .با این کار اگر پیروز نشویم
دچار احساس حقارت می شویم ،ولی اگر جلو زدیم تازه متوجه می شویم که تنها
شده ایم .در حالی که قرار است ما تمام نیرو و انرژی مان را صرف رشد و تکامل
خود بکنیم و آن را برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران خرج نکنیم .بسیاری از
مردم زندگی شان خالصه شده در اینکه به همه ثابت کنند که خوب و خواستنی
و دوست داشتنی هستند ،هر جایی که می روند می خواهند بگویند ببیند من
چه خوبم ،لطفاً من را دوست داشته باشید .اینگونه افراد در واقع نه خود را دوست
دارند و نه خوب می دانند ،پس اگر کسی آنها را دوست داشته باشد و خوب
بداند باورش نمی کنند ،چون این فکر را قبول ندارند .اگر هم باور کنند ،آن فرد
را به عنوان یک متظاهر می شناسند و خیلی زود ولش می کنند و به سراغ نفر
بعدی می روند .اگر ما از مردم وحشت داریم و عقیده خود را با آنها در میان
نمی گذاریم ،معنی اش این است که مردم را خوب و دوست داشتنی نمی دانیم
و معتقدیم اگر حرفی بر خالف میل آنها بزنیم آنها ما را آزار و اذیت خواهند کرد،
در نتیجه اکثرا ً در اجتماع گوشه گیر و منزوی خواهیم ماند ،زیرا نتیجه گفتگو را
جذاب و موثر نمی دانیم .این رفتار باعث دور شدن ما از اجتماع با همه خوبی هایی
که در آن وجود دارد ،خواهد شد.
حرمت نفس دارای  10پایه اصلی است .پایه اول تقدس است .به این معنی که
حرمت نفس جزء حقوق انسانی و غیر قابل تفکیک است .تا جایی که به حرمت
نفس یک محکوم به اعدام ،حتی در پای چوبه دار هم باید احترام گذاشته شود.
پایه دوم فردیت است .معموالً ما در جایگاه خانواده یا دوستان و یا سایر افراد
اجتماع خودمان را با دیگران یکی می پنداریم و یا الاقل اینگونه وانمود می کنیم
که درد دیگران درد خود ما است و فکر می کنیم با این کار حداکثر محبت
خود را ابراز داشته ایم ،در صورتی که این کار نفی فردیت و حرمت نفس است.
چون من و شما قرار نیست همدرد یکدیگر باشیم ،بلکه قرار است دکتر و داروی
دردهای هم باشیم و به مداوای یکدیگر بپردازیم .حرمت نفس پذیرفتن فردیت

منتقدان به رسوایی های مالی و اخالقی شرکت های بزرگی چون انرون ،پارالرمات ،ورلد
کام و ..اشــاره می کنند ،که این شرکت ها و مدیران آن به خاطر فرار از مالیات و امکان
دست کاری صورت حساب ها ،اقدام به کار هایی در جهت مسئولیت اجتماعی شرکتی
نمودند.منتقدینمیگوینداقداممایکروسافتوبنیادگیتسجهتسرمایهگذاریدربازار
آفریقا بر علیه ایدز و بی سوادی به این دلیل است که در صورت جهش آفریقا از یک سطح
توسعه به سطحی دیگر ،تبدیل به بزرگ ترین بازار محصوالت مایکروسافت خواهد شد.
منتقدین می گویند شرکتهای نفتی بزرگ مانند «شل» نزدیک به 5درصد درآمد خود
را به این دلیل صرف سرمایهگذاری ،تحقیق و توسعه روی انرژیهای تجدیدپذیر میکنند،
تا هنگامی که سوختهای فسیلی به اتمام رسید ،هم چنان رهبر بازار انرژی باقی بمانند.
فارغ از اینکه این نقد ها چقدر صحیح یا بدبینانه است ،اصوالً اين ديدگاه كه شرکت ها صرفاً
بايد در پي سودآوري باشند ،هم اكنون درسطحي كالن و جهاني ،دچار دگرگوني شده و
شايسته است كه سازمانها عالوه بر توجه به حفظ منافع ،سود آوري و بقاي مادي خود،
جهان پيرامون نیز غافل نشوند و تالش كنند سهمي در حفظ ،ارتقاء و سازندگي جامعه
از
ِ
به خود اختصاص دهند .زيرا اين گونه مي توانند جهاني بهتر و زيباتر ،داشت آن چنان كه
زيستگاهي درخور ابناي بشر ،به عنوان اشرف مخلوقات باقی بماند.

خدمت کنم.
حاال که با ارکان حرمت نفس آشنا شدیم .فارغ از اینکه چگونه حرمت نفس ما
آسیب دیده ،می توانیم با مراجعه به این پایه ها متوجه شویم در کدام قسمت
آسیب دیده ایم و کدام پایه بیشتر آسیب دیده و حجم آسیب چقدر است .حال اگر
متوجه شدیم که خودمان را خوب نمی دانیم ،اضطراب داریم ،خجالت می کشیم،
دائم در حال مقایسه خود با دیگران هستیم ،رفتار دیگران را با خود بد می دانیم،
به کار دیگران دخالت می کنیم ،اجازه می دهیم دیگران در کار ما دخالت کنند
(تبادل نظر را با دخالت اشتباه نکنید) برابری را قبول نداریم ،خود را باالتر و برتر
از دیگران می دانیم ،خود را کمتر و پایین تر از دیگران می دانیم ،و ...این عالئم
نشان دهنده این است که در حرمت نفس ما ایراد و اشکالی وجود دارد و باید در
جهت حل این مشکل اقدام کنیم.

شیطونک

تحلیل اخبار آب

اسم من تیم اوربانه ( .)TIM URBANرشته من در دانشگاه کارشناسی مدیریت دولتی بود،
یعنی من باید در طول تحصیل کلی مقاله می نوشتم .یک دانشجوی معمولی وقتی می خواد مقاله
بنویسه ،ممکنه کار رو کمی آهسته تر شروع کنه ،بعد یک کم بیشتر کار کنه ،روش درستش
ظاهرا ً همینه .من هم در طول تحصیل کم و بیش همین کار رو می کردم تا نوبت به پایان نامه
اصلی که  ۹۰صفحه بود رسید ،مقاله ای که معموالً باید یک سال روی آن کار کنی ،متوجه شدم
که برنامه معمولی من مناسب یک پروژه خیلی بزرگ نیست .پس برنامه ریزی جدیدی کردم و
تصمیم گرفتم که شروع آرومی داشته باشم ،در ماه های وسط کمی تندش کنم و در آخر بزنم
تو دنده سنگین و سر باالیی رو گاز بدم .اما بعدش ،یک اتفاق بامزه افتاد .چند ماه اول آمدند و
رفتند و من نتونستم خیلی کاری بکنم .بعد اون ماه های وسطی هم گذشتند و من یک کلمه هم
ننوشتم ،بعد دو ماه وقت باقی مونده تبدیل شد به یک ماه ،بعد تبدیل شد به دو هفته ،یک روز
متوجه شدم که فقط سه روز مانده بود به مهلت و من هنوز یک کلمه هم ننوشته بودم ،پس تنها
کاری را که می تونستم انجام دادم ،یعنی  ۹۰صفحه رو در  ۷۲ساعت نوشتم و دو شب کامل بیدار
بودم ،در آخر کل محوطه دانشگاه رو مثل صحنه های کند شده فیلم ها دویدم و درست سر وقت
پایان نامه را تحویلش دادم.
به هرحال ،امروز من یک وبالگ نویس هستم و در وبالگ  Wait But Whyمی نویسم.
چند سال پیش ،تصمیم گرفتم مطلبی درباره «از زیر کار در رفتن» بنویسم .می خواستم برای
آدم هایی که از زیر کار در نمی روند ،توضیح بدم که در مغز «از زیر کار در روها» چه اتفاقی
می افته و ما چرا اینجوری هستیم .من یک فرضیه دارم که مغز افراد «از زیر کار در رو» با مغز
سایر آدم ها فرق می کنه .برای آزمایش این موضوع ،یک آزمایشگاه  MRIپیدا کردم که اجازه
داد تا از مغز خودم و مغز شخصی که از زیر کار در رو نیست یک اسکن تهیه کنم ،تا بتونم اونها
رو با هم مقایسه کنم .نتیجه این بود که در هر دو نوع مغز یک تصمیم گیرنده منطقی وجود
داشت ،اما در مغز «زیر کار در رو» یک شیطونک « لذت فوری» هم وجود داشت .هر وقت
تصمیم گیرنده منطقی یک تصمیمی می گیره که شیطونک اون برنامه رو دوست نداره ،فوری
کنترل فرمان رو به دست می گیره و می گه ،حاال ،بیا کل صفحه ویکی پدیا مربوط به فالن
هنرپیشه را رو بخونیم ،بعدش می خواد بریم سراغ یخچال ،تا ببینیم چیز جدیدی از  ۱۰دقیقه
پیش به اون اضافه شده یا نه .بعدش ،میریم سراغ گرداب یوتیوب تا چند تا داب اسمش جدید
که تازه آپ لود شده ببینیم .همه این کارها آنقدر طول می کشه که دیگه امروز وقتی برای
هیچ کاری باقی نمی مونه!
ظاهرا ً این شیطونک « لذت فوری» کام ًال در زمان حال زندگی می کنه و هیچ حافظه ای از
گذشته و اطالعی از آینده نداره ،تنها دو چیز برایش مهمه ،راحتی و سرگرمی .این طرز فکر
دردنیای حیوانات ،چیز خوبیه ،ما اگه سگ بودیم و در تمام طول زندگی کاری جز بازی و تفریح
نداشتیم ،خیلی هم خوب بود! برای این شیطونک آدم ها همه یک نوع حیوان هستند .باید
خوب بخورند ،خوب بخوابند و نسل شون رو ادامه بدند .شاید در زمان زندگی قبیله ای این
روش خوبی بوده .اما ظاهرا ً اون هنوز توجه نکرده ،که دیگه در زمان زندگی قبیله ای نیستیم .ما

 600دریاچه ایران در حال مرگ است
عیسیکالنتریدبیرستاداحیایدریاچهارومیهمیگوید ۶۰۰:دریاچهروزمینیوزیرزمینی
در حال خشک شدن است که از این تعداد  ۱۰دریاچه زیرزمینی هستند .وی اضافه کرد:
بنا به بررسيهاي صورتگرفته  80درصد تاالبهاي كشور در وضعيت بحراني يا در معرض
خطر بسيار جدي قرار دارند .وی گفت :هرچند آب يك عنصر طبيعي تجديدپذير تلقي
ميشود ،اما بهدليل برداشتهاي بسيار زياد و بی رویه ،آب از حالت تجديدپذير خارج شده
و اين بزرگترين خطري است كه كشور را تهديد ميكند .او يادآور شد كه موضوع كاهش
رشد اقتصادي ،افزايش تورم و نقدينگي و ...قابل احيا و حل است و حتي با تغيير برنامهها
قابل جبران است ،ولي مسئله آب خيلي جديتر از اين مسائل است .وی بررسيهاي
كارشناسان وزارت نيرو را خوشبينانه عنوان کرد و ميزان واقعي منابع آب كشور را كمتر
دانست و اضافه کرد طبق استانداردهاي بينالمللي و سازمانهاي جهاني محيطزيستي،
سقف برداشت از منابع تجديدپذير 40درصد است ،يعني اگر ما 100ميليارد مترمكعب آب
تجديدپذيردركشورداريم،بايد 40ميلياردمترمكعببرداشتكنيموحقبرداشتبيشتررا
نداريم درحاليكه ما امروز حدود 96ميليارد مترمكعب برداشت ميكنيم و اگر ميزان منابع
را طبق نظر وزارت نيرو 120ميليارد مترمكعب درنظر بگيريم 80،درصد برداشت ميكنيم
كه اين يك فاجعه است .وی بدون پرده پوشی گفت :ما (مسئوالن) و مردم ،طبيعت كشور را
در معرض نابودي قرار دادهايم و هنوز بدون درك درست از شرايط بهدنبال مقصر ميگرديم.

در یک تمدن پیشرفته قرار داریم .متوجه شدم ما در مغزمون یک نفر دیگر را هم داریم
بنام «تصمیم گیر منطقی» ،که به ما امکان انجام کارهایی را می ده که هیچ حیوانی
نمی تونه انجام بده .فقط ما انسان ها می تونیم آینده را تصور کنیم ،ما می تونیم کلیت مسائل
را ببینیم ،می تونیم برنامه های بلند مدت بریزیم .البته شیطونک هم کار خوش را می کنه و
دائم می خواهد ما را وادار کنه که هر کار لذت بخشی را همین االن انجام بدیم .بعضی
وقت ها به نظر درسته که ما باید کارهای راحت و سرگرم کننده انجام بدیم ،مث ًال وقتی که شام
می خوریم یا می خوابیم یا از اوقات فراغتی که حق مسلم ما است لذت می بریم .به همین
دلیل در خیلی از مواقع بین این دو ،یک هم پوشانی وجود داره و با هم موافقند .اما وقت های
دیگه« ،تصمیم گیر منطقی» میگه بهتره کار های سخت تر و کمتر خوشایند را اول انجام بدی،
چون نتیجه اش در کل زندگی تو موثره .اینجا است که ما دچار تضاد می شیم .برای یک « از زیر کار
در رو» این تضاد هر دفعه به شکل متفاوتی تمام میشه.
من نام اون منطقه از مغز که جایگاه شیطونک است را «زمین بازی تاریک» و اسم منطقه
کار های منطقی رو منطقه نارنجی گذاشتم« .زمین بازی تاریک» جاییه که همه «از زیر کار
در روها» اونجا را خیلی خوب می شناسند .جاییه که وقتی که قرار نیست که خوش گذرونی
اتفاق بیفته ،همه خوش گذرونی ها در اون اتفاق می افته .البته خوشی های داخل «زمین بازی
تاریک» واقعاً خوشی نیست ،چون اص ًال حق ما نبوده .در این مواقع فضا پر از احساس گناه،
وحشت و اضطراب میشه ،در اینجا تو از خودت بدت میاد ،احساساتی که یک « از زیر کار در رو»
خوب اون رو می شناسه .حاال سوال اینه ،در شرایطی که ،شیطونک پشت فرمونه ،آیا یک «از
زیر کار در رو» می تونه خودش رو به منطقه آبی برسونه ،جایی که کمتر خوش می گذره ،اما
کارهای اصلی اونجا به نتیجه می رسه؟
خوشبختانه ،به نظر میاد که «از زیر کار در رو» یه فرشته محافظ داره ،کسی که همیشه
حواسش هست و مواظبشه من اسمش رو گذاشته «هیوالی ترس» .این هیوالی ترس بیشتر
وقت ها خوابه ،اما معموالً وقتی که نزدیک آخرین فرصت ها میشه ،یا خطر خجالت کشیدن
پیش میاد ،یا مشکالت شغلی ،یا نتایج ترسناک دیگه ،از خواب بیدار می شه .تنها چیزی که
شیطونک ازش میترسه همین هیوالی ترسه.
یادتون هست وقتی من می خواستم پایان نامه ام را بنویسم «تصمیم گیر منطقی» هر وقت
به من می گفت ،تو یک چه چیزی رو قبول کردی؟ میدونی اگر انجام ندی در آینده قراره
چه اتفاقی بیفته؟ باید بشینی و روی پایان نامه کار کنی ،شیطونک بال فاصله می گفت ،کامال
موافقم ،اما حاال بگذار گوگل ارت رو باز کنیم و روی ارتفاع  ۶۰متری هند رو ببینیم ،تا یه حس
بهتری از هند داشته باشیم .در نتیجه  ۶ماه شد  ۴و بعد دو و بعد یک ،تا رسید به  ۷۲ساعت که
ناگهان هیوالی ترس یکدفعه از کوره در رفت ،و چند ثانیه بعد همه چیز به هم ریخت .یادتون
باشه که شیطونک از هیوالی ترس ،حساب می بره .در نتیجه فرمون را داد دست «تصمیم گیر
منطقی» و باالخره پایان نامه پایان پیدا کرد.
حاال این هیوالی ترس انواع رفتار های دیوانه وار منو توضیح می ده ،مثال چطور نمی تونستم
طی دو هفته ،جمله مقدمه یک مقاله رو شروع کنم ،بعد به طور معجزه آسایی توان این رو پیدا
کردم که دو شب بیدار بمونم و  90صفحه بنویسم .تمام این وضعیت ،در سه کلمه خالصه
میشه .این روش کار یک « از زیر کار در رو» است .خوب خدا رو شکر که آخرش با خوشی
تمام شد.
وقتی این مطلب رو توی وبالگ نوشتم ،از تاثیرش حیرت کردم ،بی کم و کاست هزاران ایمیل

برایم رسید ،از همه جور آدم های مختلف از سراسر دنیا ،همه شون نوشته بودند ،من هم همین
مشکل رو دارم .اما آنچه برایم جالب شد ،تضاد بین هپی اند بودن نوشته من و نوشته های این
آدم ها بود ،نوشته هایی که پر بود از نا امیدی ،از اینکه «از زیر کار در روی» چه بر سر زندگی
شان آورده ،د باره اینکه شیطونک چه بالیی سرشون آورده .من به خودم گفتم ،خب ،اگر روش
« از زیر کار در رفتن» میتونه هپی اند باشه ،پس چرا همه این آدم ها توی این وضعیت سیاه
قرار گرفته اند .با کمی فکر برایم روشن شد که دو نوع از «زیر کار در روی» وجود داره ،نوع اول
اونهایی که مهلت مشخصی دارند .وقتی که یک مهلت محدود وجود داشته باشه ،تاثیر از زیر کار
در رفتن ،کوتاه مدته ،چون باالخره هیوالی ترس درگیر میشه و شیطونک را سر جای خودش
میشونه ،ولی یک نوع دومی از« زیر کاردر رفتن» هم وجود داره که مهلت خاصی نداره .اگه
دنبال شغلی هستی که خودت باید شروع کنی ،اولش مهلت محدودی نداره ،چون اگه بیرون
نرفتی و کار سخت رو انجام ندادی ،اتفاق خاصی نمی افته ،موارد مهم غیر شغلی هم است که
هیچ مهلت مشخصی برای انجام دادنش وجود نداره ،مثل سر زدن به خانواده یا ورزش و مواظبت
از سالمتی ،توجه به روابط شخصی یا تمام کردن رابطه ای که مناسب نیست.
حاال اگه تنها روشی که «از زیر کار در رو» می تونه این کارهای سخت رو انجام بده حضور هیوالی
ترسه ،یک مشکل پیش میاد ،این کارها بدون مهلت هستند ،به همین دلیل هیوالی ترسی
خودش رو نشون نمی ده ،دلیلی برای بیرون آمدن نداره ،به همین دلیل اثرهای «از زیر کار در
رفتن» محدود نمی شه و تا ابد ادامه پیدا می کنه .معموالً کمتر درباره این نوع « از زیر کار در
رفتن» ها صحبت میشه ،عذاب این نوع ،معموالً در خفا و سکوت کشیده میشه ،فقط منبع مقدار
زیادی از ناراحتی های بلند مدت و افسوس ها و افسردگی ها میشه .حاال متوجه شدم که
ایمیل های نا امید کننده مربوط به «از زیر کار در روی» هایی است که در دراز مدت تبدیل به
تماشاچی شدن ،کسانی که در طول زمان ،فقط به زندگی خودشون نگاه کردن ولی نتونستند کار
خاصی انجام بدهند .نا امیدی و افسردگی اونها به این خاطر نیست که نتونستند به آرزو هاشون
برسند ،بلکه از اینه که حتی نتونستند دنبال کردن آرزوهاشونو ،شروع کنند .یادتون باشه،
موذیانه ترین کلک شیطونک وقتیه ،که مهلتی وجود نداره.
مترجم بهداد خزاعلی

اخبار KWC
شرکت پخش غفرانی نماینده شرکت  KWCدر شهرستان کرج ،اخیرا ً اقدام به افتتاح نمایشگاه
جدیدی به مساحت  800متر مربع نمود که  120متر از این نمایشگاه اختصاص به محصوالت
 KWCدارد .آقای محمد غفرانی می گوید ،به دلیل اضافه شدن به تنوع کاال های شرکت KWC
نیاز به گسترش نمایشگاه احساس شد ،به خصوص که در سال های اخیر تعداد ساخت و ساز در
کرج و حومه باال رفته و عالقه مصرف کنندگان به کاالهای شیک و با کیفیت روز به روز افزوده
می شود .وی معتقد است فضای مناسب و وسیع نمایشگاه  KWCامکان عرصه تمامی تنوع
کاالی این برند را در یک محل فراهم می کند در نتیجه تصمیم گیری برای مصرف کنندگان
آسان تر می شود .شما نیز می توانید برای بازدید از این نمایشگاه به کرج منطقه کالک ،ایستگاه
شهرداری ،فروشگاه و نمایشگاه پخش غفرانی مراجعه فرمایید.

ایرنا

ما خدا را شکر می کنیم که یکی از مسئوالن کشور که خود چند سالی در
مسند وزارت جهاد کشاورزی قرار داشت و به احتمال زیاد در سیاست های غلط مدیریت آب
نقشی را به خود اختصاص داده بود ،حاال بر اثر مرور ایام و باال رفتن تجربه و باز شدن فضای
گفتگو ،خود یکی از منتقدین سیاست های دولت در سالیان اخیر شده و بی محابا و در کمال
شهامت مشکالت مدیریت آب کشور را بیان می کند .مشکل این جاست که در مدیریت های
سابق و فعلی ،فقط همین یک نفر را می بینیم که به جای نگرانی برای وجیه المله بودن خود
و انداختن مشکل به دوش دیگران ،خطرناک بودن بی آبی کشور را مطرح کرده ،به نقش
مسئوالن اشاره می کند .حاال با یک حساب سر انگشتی بگویید ،چه مقدار پول و عمر باید
هزینه شود ،تا تعداد مسئوالن با تجربه و شجاع ما به تعداد مورد نیاز برسد.
میزان تبخیر آب در کشور سه برابر میانگین جهانی است
خداکرم جاللی ،رئیس سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه کشور ما
بر روی کمربند خشک زمین قرار گرفته است ،گفت :میزان بارندگی در کشور ایران یک
سوم میانگین جهانی است ،در حالی که میزان تبخیر کشور سه برابر ن ُرم و میانگین
جهانی برآورد شده است.
تسنیم

کاش این اطالعات خود را قب ً
ال در اختیار مدافعان و برنامه ریزان سد سازی
قرار می دادید!
دفاع تمامقد وزارت نیرو از سد سازی
رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت :کشور ما نیازمند توسعه ،ایجاد
اشتغال مولد ،افزایش ظرفیت تولید مواد غذایی و تأمین مناسب آب است که در کنار
تمامی این موارد باید به توسعه پایدار توجه کنیم .پس از برخی اظهارات وزیر نیرو با
مضمون این که سد جدیدی در کشور ساخته نخواهد شد ،وی با اشاره به بازنگریهای
صورت گرفته بر روی پروژههای سدسازی در دولت یازدهم ،گفت :بازنگری پروژههای
سدسازی به لحاظ تأکید بر اهمیت محیط زیست بوده و این گونه نیست که ما نیاز
به سدسازی نداریم ،توجه ما در سدسازی این بود که باید به مطالبات محیط زیستی
توجه کرد ،چرا که نمیشود حق محیط زیست را نادیده گرفت .وی با بیان اینکه بدون
سدسازی نمیتوان کشور را اداره کرد ،ادامه داد :کسانی که منتقد سدسازی در ایران
هستند ،وضعیت طبیعی وجغرافیایی ایران را در نظر نمیگیرند ،چرا که  47درصد
بارشهای کشور در فصل زمستان است ،اما پیک مصرف ما در تابستان قرار دارد .او
تصریح کرد :وزارت نیرو تالش میکند یک برنامه کالن و درازمدت در بخش آب داشته
باشد تا با تعیین میزان آب قابل برنامهریزی و استفاده درست از منابع آب تجدیدپذیر
بتواند مصرف آب در کشور را به درستی مدیریت کند.
ایسنا

شرایط سد سازی به قدری با مسائل دیگر مملکتی در آمیخته که دیگر
کوچک ترین رنگی از خیر و صالح طبیعت و مردم در آن قابل تشخیص نیست .این
اظهارات نیز نقطه پایانی بود بر تصور کسانی که فکر میکردند وزارت نیرو درباره ادامه
سدسازی به گونه ای متفاوت و سخت گیرانه عمل خواهد کرد.

سردبیر:شهریاربدیعی
گرافیک :احمد غالمی
عکس :الهه طلوعی
لیتوگرافی و چاپ  :آرتا
تهیه شده در مشار ایران 88822860
moshariran@yahoo.com

استفاده از مطالب ماهنامه بدون ذکر ماخذ ،بالمانع است
شمارگان کاغذی ۴5۰۰ :نسخه

شمارگان الکترونیک 3000 :ایمیل

حذف آب بها برای کشور گران تمام میشود
هدایت اهلل میر مراد زهی عضوکمیسیون کشاورزی در خصوص طرح حذف آب بهای
محصوالت کشاورزی استراتژیک اظهار داشت :با توجه به محدودیت منابع آبی و
برداشتهای مازاد از منابع آبهای زیر زمینی ،باید به فکر حفظ ذخایر آبی باشیم و
الزم به ذکر است که تصویب این طرح به نفع کشور نیست ،چون حذف آب بها نه تنها
منافعی برای کشاورزان ندارد ،بلکه منجر به افزایش مصرف میشود .وی افزود :آب یکی
از مهمترین بخشهای نهادهای کشاورزی است که برای کنترل مصرف آن ،اجرای
روشهای نوین آبیاری تحت فشار و بازچرخانی آبهای فاضالب و غیر شُ رب را باید
افزایش دهیم تا راندمان آب را از  37درصد به  70درصد برسانیم .وی تصریح کرد :بعد
از نفت ،کشاورزی مه م ترین بخش در اقتصاد کشور است و همواره در همه جای دنیا
کشاورزی بسیار حائز اهمیت است ،به همین خاطر الزم است سرمایه گذاری در این
بخش صورت گیرد تا وابستگی ما روز به روز کمتر شود.
قطرهنیوز
معموالً در کتاب های آموزش زبان می بینیم یک خانواده که اکثرا ً هم نام
فامیلی شان اسمیت است ،دور هم نشسته اند و مث ً
ال آقای اسمیت از دخترش می پرسد
نام تو چیست؟ او هم می گوید :نام من سوزان است .حاال خانم اسمیت از پسرشان می
پرسد نام تو چیست پسر پاسخ می دهد :نام من ویلیام است .خالصه این خانواده تعداد
فرزندان و شهری که در آن زندگی می کنند و اینکه آیا اتومبیل دارند یا نه را از هم
اول یک زبان جدید نبود ،بسیار خنده آور بود که
سوال می کنند .اگر اینها درس کالس ِ
افراد یک خانواده چنین سوال هایی از هم بکنند .حاال مسئله آب هم شده مثل درس
کالس اول و یک زبان جدید .مسئوالن ما بعد از سالیان دراز تجربه ،هنوز از هم
می پرسند :حذف آب بها کار خوبی است یا نه؟!

