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چگونه می توان سبز زندگی کرد؟

والیبال ایران مدتی است شگفتی آفرین شده و در رده باالی جهانی عرض اندام
می کند .این تیم اخیرًا در استودیوم سرپوشیده آزادی ،چهار مسابقه با حضور دو
تیم رده اول جهان یعنی آمریکا و لهستان برگزار کرد و در سه بازی برنده شد .به
قول ورزشی نویسان «در این پیروزی ها تماشاگران ایرانی نقش یار اضافی را بازی
کردند ».اهمیت این یار اضافی وقتی به خوبی درک می شود که بدانیم تیم ایران در
زمین حریف هر چهار بازی خود را واگذار کرده بود.
در اوج پیروزی های پی در پی تیم ایران به خصوص در مقابل تیم آمریکا ،رسانه ها
از حضور 20هزار نفر در ورزشگاه سرپوشیده آزادی خبر دادند .سالنی که از ابتدای
تاسیس در سال ،1350به عنوان استودیوم 12هزار نفره شناخته می شد .جالب است
بدانیم استودیوم سرپوشیده آزادی از ابتدا فقط گنجایش  7500صندلی را داشت که
این رقم در حال حاضر به دلیل نوسازی صندلی ها به  6900نفر تقلیل یافته .در واقع
به خاطر گرایش تاریخی ما ایرانی ها به غلو که 20ستون را چهل ستون می نامیم ،این
استودیومرا 45سالقبل 12هزارنفرینامگذاریکردند!حاالاگرآمار 20هزارتماشاگر
صحیح باشد ،به دلیل خطرات ایمنی و امنیتی و استحکام بنا و سرویس دهی هیچ
کس نباید از حضور جمعیتی بالغ بر  3برابر ظرفیت یک سالن خوشحال شود ،بلکه
حتمًا بایدبهوحشتبیافتاد.چوناینبردملی،میتوانستتبدیلباعزایملیشود.
ممکن است گفته شود ،کمی دست کاری در تعداد تماشاگران یک استودیو ورزشی
در جهت افزایش غرور ملی ،به جای زیادی بر نمی خورد .با کالبد شناسی اتفاقی که
در  5فروردین سال  1384در استودیوم  100هزار نفری آزادی پیش آمد ،شاید ابعاد
خطراتاستفادهازاوهامبهجایآمارمشخصشودومتوجهشویمکههموارهحقیقت
تلخهمیشهازدروغشیرینموثرتراست.
در سال  1384طبق برنامه فدراسیون جهانی تاریخ برگزاری مسابقه بین تیم ملی
ایران با تیم ژاپن روز  5فروردین اعالم شد .به دلیل تعطیالت نوروزی ،مسئوالن
وقت فدراسیون نگران حضورکم رنگ مردم در این مسابقه شدند زیرا برطبق روال،
تعداد زیادی از مردم تهران در ایام نوروز در مسافرت به سر می بردند .مسئوالن
فکر کردند برای پیروزی به حمایت تماشاگران نیاز دارند ،آنها از روی دل سوزی
از صدا و سیما خواستند مردم را به دیدن مسابقه در محل استودیوم تشویق کنند.
صدا و سیما هم تبلیغات وسیعی تحت عنوان «یار دوازدهم» انجام داد .در صبح
روز مسابقه مسئوالن ورزش کشور تعداد بلیط فروخته شده را استعالم کردند،
که چیزی در حدود  50هزار بلیط بود .با این شرایط به نظر می رسید نیمی از

بیشترین رنگی که در یک طبیعت سالم و ُپر برکت
به چشم می خورد رنگ سبز است ،به همین دلیل
افراد ،احزاب و گروه های که سعی می کنند رفتار آنها
با محیط زیست دوستانه باشد و به طبیعت احترام
بگذارند و از آن مراقبت کنند ،خود را سبز می نامند.
البته تازگی ها ُمد شده عده ای بدون اینکه بدانند
سبز بودن چیست و افرد یا گروه های سبز در زندگی
روزمره خود چگونه باید رفتار کنند ،نام سبز را بر خود
می گذارند .اگر شما می خواهید سبز باشید ،باید در
شیوه زندگی خود تجدید نظر کنید .در اینجا چند ایده
و پیشنهاد برای نزدیک شدن سبک زندگی به زندگی
اشاره می کنیم.
-1مرتب به وب سایت های مربوط به محیط زیست سر
بزنید .از آخرین اخبار و دست آوردهای زیستمحیطی
مطلع شوید و در مورد روش های مختلف حفظ محیط
زیست مطالعه کنید .از طریق وسایل ارتباط جمعی
در اجتماعات طرفداران محیط زیست مانند رفتگران
طبیعت،مخالفتباشکارچیان،اطفاءحریقجنگلها
و  ...شرکت کنید و عکس و خبر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.
-2مهمانیهاومراسمخودرابهصورتسبزبرگزارکنید .سبز بودن ترمز لحظات خوش
نیست.بلکهراهیاستدرجهتداشتنزندگیشادبرایخودوفرزندانتان.شمامیتوانید
میهمانیهاوانواعمراسممانندعروسیوجشنتولدراسبزبرگزارکنید.تنوعغذاهاراکم
کنید،ازظروفیکبارمصرفاستفادهنکنید،مواظبدورریزغذاوشیرینیومیوهباشید.
دادن غذا به صورت پرسی در ظروف قابل شستشو و پذیرایی با میوه و تنقالت به صورت

استودیوم  ۱۰۰هزار نفری خالی بماند ،اینگونه بود که مسئوالن تمهیدی به خرج
دادند و ورود به جایگاه های طبقه دوم ورزشگاه را جهت افزایش تشویق کننده،
مجانی اعالم کردند ،صدا و سیما هم از روی دل سوزی با حرارت و مکرارًا اطالع
رسانی کرد که ورود به ورزشگاه رایگان است .در این میان چند نکته نادیده گرفته
شد ،او ًال گنجایش ورزشگاه آزادی از زمان ساخت  84/412نفر بود که به دلیل
بزرگنمایی ،ظرفیت آن را  100هزار نفر اعالم نمودند .البته اگر در تمام راهروها و
اطراف زمین چمن و باالی دکل ها تماشاگر بنشیند ممکن است صد هزار نفر جا
شوند ،که چنین شرایطی بسیار خطرناک و بیرون از پوشش بیمه است .ثانیًا در
بازی های حساس همواره تعداد زیادی از تماشاگران به هزار و یک دلیل بدون
بلیط وارد ورزشگاه می شوند .ثالثًا در آن زمان بخشی از بالکن ها در حال تعمیر و
غیر قابل استفاده بود .رابعًا در جامع شناسی ایرانی عده زیادی همیشه در آخرین
لحظه اقدام به خرید بلیط می کنند ،در آن زمان به طور متوسط 20الی 30درصد
تماشاگران در لحظه آخر و قبل از ورود به ورزشگاه بلیط می خریدند چون خرید
اینترنتی بلیط هنوز راه اندازی نشده بود .اگر تمام این پارامترها در نظر گرفته می
شد ،نیاز به بوق و کرنا برای رایگان شدن بلیط وجود نداشت ،چون در واقع ورزشگاه
به اندازه کافی ُپر بود .متاسفانه با اعالم مجانی شدن بلیط ،بیشتر از  100هزار نفر
که ظرفیت غیر مجاز است ،به ورزشگاه هجوم بردند و به دلیل ازدحام جمعیت 6
نفر کشته و  40نفر راهی بیمارستان شدند .در صورتی که اگر تصمیم گیری های
غیرکارشناسانه ،جزیره ای و خلق الساعه نبود و اگر کمیته ای کارشناسانه در رأس
امور وجود داشت و حرف آخر را می زد ،شاید چنین حادثه دردناکی برای عده ای از
جوانان کشور پیش نمی آمد ،یا حداقل تجربه آن برای گردهمایی های بعدی باقی
می ماند .در صورتی که به نظر می رسد هم اکنون هم به جز سرایدار ،هیچ کس
نداند گنجایش استودیوم آزادی خیلی کمتر از  100هزار نفر و حد اکثر ظرفیت
سالن سر پوشیده فقط 7000نفر است.
کسی دقیقًا نمی داند چند حلقه چاه غیر مجاز در کشور حفر شده .وزارت نیرو
می گوید بیش از  ۱۰۰هزار حلقه ،اما نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران ،حرف از۴۰۰
هزار حلقه چاه می زند .آماری که اگرچه دقیق نیست ،اما به اندازه کافی ترسناک
است .چند سال پیش یکی از مسئولین اعالم کرد « چه كسي گفته است بيالن
سفره هاي آبي كشور منفي است؟ هركس بخواهد مي تواند هر حجم آبي كه الزم
داشته باشد را از چاه هاي زير زميني پمپاژ كند .مناطق ممنوعه يعني چي؟ اين
دكان وزارت نيرو است ،هر كس هر جا توانست ،چاه حفر كند « .شما فکر می کنید
این سخنان را چه کسی به زبان آورده ،احتما ًال باید کسی باشد که با دولت دشمنی
دارد .زیرا وزارت نیرو را که زیر نظر دولت قرار دارد «دکان دار» خوانده و مصوبات
مجلس و دولت مبنی بر «مناطق ممنوع حفر چاه» را زیر سوال برده و اجازه یک نوع
هرج و مرج را با فرمان «هرکس در هر جا که توانست چاه بزند و هرمقدار خواست
پمپاژ کند» صادر کرده است .به نظر می رسد اشتباه حدس زده باشید ،گوینده این
جمالت رئیس دولت دهم خطاب به کشاورزان منطقه فیروزکوه است که از کم
آبی گالیه کرده بودند .احتما ًال ایشان در آن لحظه نیت خیر داشته و دل سوزانه و
البته کمی غلو آمیز می خواسته مشکل کشاورزان را به سریع ترین شکل ممکنه
حل کند و بیشتر به فکر یار دوازدهم بوده تا ظرفیت منابع زیر زمینی ،ولی
شاید نمی دانسته منابع آب زیر زمینی بر یکدیگر تاثیر دارند و فقط از قانون ظروف
مرتبطه پی روی می کنند و نه از حرف های دل سوزانه و یار جمع کن.
متاسفانه اگر بخواهیم به روش های مدیریتی غلوآمیز ،ظاهرًا دلسوزانه ولی غیر
کارشناسانهادامهدهیمخساراتکمآبیبه 6نفرکشتهو 40نفرزخمیختمنمیشود.
ش.ب
مشکلکمبودآبچیزیدرحدیکجنگبزرگسراسریاست.

کنترلشده،نشانهخسیسبودننیستبلکهعالمتسبزبودناست.
-3بر گرمای جهانی نیفزایید .راه های زیادی برای کاهش انتشار گرمایش به اتمسفر
وجود دارد .در مصرف برق و انواع انرژی فسیلی صرفه جویی کنید .از المپ های
 LEDو کم مصرف استفاده نمایید ،وسایل منزل خود را از بین کاالهایی که بهترین
راندمان را دارند انتخاب کنید ،از گرم کن های خورشیدی برای گرمایش محیط منزل
و تامین آب گرم مصرفی استفاده کنید .هر چیزی که وابستگی شما را به سوخت های
فسیلی کمتر کند مناسب تر است.
-4غذای خود را بکارید و رشد دهید .اگر به زمینی مناسب برای کشاورزی دسترسی
دارید بهتر است تمرین کشاورزی کنید .حتی اگر یک بالکن کوچک دارید می توانید
چیز های مثل لوبیا سبز و یا گوجه فرنگی و خیار را در گلدان بکارید و رشد دهید.
جلو پنجره های منزل خود را به
یک باغچه کوچک تبدیل کنید
و یک باغبان خانگی باشید .اگر
تکه زمینی در همسایگی شما
وجود دارد ،با توجه به رضایت
مالک در آن گیاهان خوراکی
مانند بادمجان و کدو بکارید .اگر
امکان رشد دادن گیاه را ندارید
کشاورزان را حمایت کنید و خرید
خود را تا حد امکان از بازارهای
عرصه مستقیم کشاورزان انجام
دهید.
-5سعی کنید از اتومبیل زیاد
استفاده نکنید .وسایل زیادی
است که می توانید به جای
اتومبیل از آنها استفاده کنید که به محیط زیست صدمه نزنید .مترو ،اتوبوس ،دوچرخه
و پیاده روی بهترین جانشین های اتومبیل هستند .اگر مسیر شما طوالنی است و
بدون اتومبیل نمی توانید زندگی کنید ،اتومبیل از نوع هیبرید یا الکتریکی بخرید و یا
از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنید.
-6به مقدار مصرف آب توجه کنید .به دنبال راهی باشید تا بتوانید در مصرف آب
صرفه جویی کنید و آن روش را به دیگران نیز بیاموزید .شما همچنین می توانید با
آبیاری چمن ها و درختان خانه با آب خاکستری در مصرف آب صرفه جویی کنید.
سعی کنید آب تمیز و زیبا را آلوده نکنید و اگر شیر آب خانه شما نشتی دارد آن را به
سرعت تعمیر کنید .در زمان خرید وسایل مرتبط با آب مانند شیر ،دوش ،فالش تانک
نوع کم مصرف آن را انتخاب کنید.
-7در خرید کردن دقت کنید .هنگامی خرید توجه نمایید آنچه را که می خرید واقعًا

نیاز داشته باشید .از خرید کاالهایی که غیر قابل بازیافت هستند خودداری کنید و
ترجیحًا کاالهایی را که از طرف شرکت تولید کننده ،برچسب سبز دارند خریداری
نمایید .قبل از اینکه چیزی را دور بریزید سعی کنید راه خالقانه ای برای استفاده
مجدد آن پیدا کنید .شما متعجب می شوید اگر بدانید با کیسه پالستیکی ،بطری
پالستیکی و مقوا و کارتن چه وسایلی را می توان ساخت .برای آشنا شدن با روش
ساخت اینگونه وسایل ،سری به اینترنت بزنید.
-8ازلباسخود سبزاستفادهکنید .شما می توانید بدون اینکه فقط لباس های سبز
رنگ بپوشید ،با لباس های خود سبز رفتار کنید .اولین قانون این است که لباس های
کهنه و از ُمد افتاده را که استفاده نمی کنید ،دور نریزید ،آنها را پس از شستن و اتو
کردن و بسته بندی ،به موسسات خیریه و یا افراد نیازمند بدهید تا آنها استفاده کنند.
قبلازاینکهلباسیکهنهومندرسرادوربریزید،بهاینفکرکنیدکهچگونهمیتوانید
آنرابهیکچیزدیگرتبدبلکنید.راههایزیادیاستکهشمامیتوانیدیکتیشرت
بی استفاده را به یک چیز قابل استفاده تبدیل کنید ،مانند کیسه کفش ،دستمال
آشپزخانه یا شیشه پاک کن اتومبیل .یک شلوار جین کهنه را می توانید تبدبل به یک
کیف،مایویاشلوارراحتیکنید.بهکمک یکخیاطمیتوانیدلباسگشادراتنگترو
یا تنگ را گشاد تر کنید ،یا مدل لباس ها را تغییر دهید .وقتی برای خرید لباس
می روید از روی نیاز خرید کنید و نه از سر هوس.
-9با طبیعت اطراف خود ارتباط برقرار کنید .بعضی اوقات به جای رفتن به رستوران
یا بازار و سینما از طبیعت و هوای آزاد لذت ببرید .به جای رفتن به هتل ،در طبیعت
کمپینگ کنید ،به جای فست فود ،غذا های گیاهی و طبیعی را در دل طبیعت بپزید
و بخورید .به شرط اینکه به شکلی از طبیعت خارج شوید که هیچگونه اثری از خود
به جا نگذاشته باشید .از رها کردن آشغال و اجاق روشن در طبیعت خود داری کنید.
 -10خانه تان را سبز اداره کنید .اگر خانه کوچکی داشته باشید نیاز به استفاده زیاد از
سیستمگرمایشیاسرمایشنداریدوجایزیادیبرایوسایلتجملیزندگیندارید،
به خصوص وسایلی که از چوب ساخته می شوند .برای سبز زندگی کردن ،خانه
کوچک انتخاب کنید .در زمان سرما با پوشیدن لباس بیشتر خود را در خانه گرم نگاه
دارید .زباله های خانه را تفکیک کنید .اگر در محله شما برنامه خاصی برای بازیافت
وجود دارد از آن استفاده کنید ،اگر وجود ندارد برای راه اندازی آن پیش قدم شوید.
 -11از مصرف بی رویه پالستیک و نایلون و کاغذ اجتناب کنید .هنگام خرید سبد
اختصاصی خود را که از الیاف پنبه ای ساخته شده ،همراه بردارید و از مصرف
پاکت های پالستیکی اجتناب کنید .بطری های آب را که قابل بازیافت هستند را
جمع آوری کنید .بر روی هردو طرف کاغذ بنویسید و از دور انداختن کاغذ و مقوا
ترجمه :شهرام موبد
که قابل بازیافت است اجتناب کنید.

گفتگو با استاد عبدالحسين وهاب زاده مبتکر مدرسه محیط زیست
استاد عبدالحسينوهاب زاده باکمک تعدادیاز جوانانعالقمند ،اولینمدرسه
طبیعتایران ،باناممدرسهطبیعتکاوی کنج را،پسازچندماهكارآزمايشي ،در
تاریخ4دی ماه ۱۳۹۳در شهر مشهد افتتاح کردند .عبدالحسین وهابزاده حدود
 40سال است به تدریس رشته های وابسته به محیط زیست در دانشگاه های
کشور مشغول بوده است .در این شماره پای صحبت ایشان می نشینیم تا لزوم
احداث مدارس طبیعت و شیوه آموزش کودکان و نوجوانان در این گونه مدارس
را برایماتشریحکنند.
انگیزه شما برای احداث مدرسه طبیعت کاوی كنج چه بود؟
کودکان تا سنین  12-11سالگی به شکل ذاتی به طبیعت گرایش دارند و دوست
دارند با سنگ و خاک و آب و گل و حیوان سر و کار داشته باشند و آن ها را لمس
کنند .بچه ها الزم دارند تا در فضای طبیعی تخیل و کاوش کنند ،با مشکالتی
برخورد و آن مشکالت را حل کنند .در دوره ای که ما بچه
بودیم چند چیز با امروز بسیار متفاوت بود .اول اینکه خانواده ها
ُپر بچه بودند ،دوم اینکه محله ها شلوغ بود ،سوم اینکه پدر و
مادرها زیاد مواظب بچه ها نبودند و آنها با بهره گيري از غفلت
والدين در فضای بیرون از خانه با بچه های دیگر مشغول
بازی می شدند .دیگر اینکه معمو ًال حیاط خانه ها دارای یک
فضای طبیعی بود و دسترسی به درخت و گل و سبزه و خاک
بسیار آسان بود ،در بسياري از خانه ها چند نوع حيوان اهلي
نگهداري مي شد ،به عالوه یک نظام آموزش برنامه ریزی
شده کالسیک كه تا حد امروزی قوي و فراگير باشد و نقش
عمده ای در زندگی کودکان بازی نماید وجود نداشت .اما
امروز اکثر بچه ها در خانه های تک فرزندی و در آپارتمان های
کوچک زندگیمیکنند ،کهدرآننهدرختی هست ونهحیوانی
و چشم انداز بچه ها را پرده های کلفت پوشانده ،نهادی به
مفهوم محله وجود ندارد و دسترسی به فضاهای آزاد سخت
شده و عالوه بر همه اینها چنگ سیستم آموزش بر بچه ها
به شدت محکم شده است و فرصت هر نوع فراغت و گريز از
كنترلهايوالدينومدرسهكهبهكودكانامكانتجربهمستقل
می دهد ،به كلي سلب شده است .مدرسه گزارش بچه را
به خانواده ها مي دهد و خانواده ها به مدرسه ،كودك در اين
شبكه كنترل به گونه اي گرفتار است كه حيات مستقلي براي
خود ندارد .بچه با سرویس از خانه خارج و به مدرسه تحویل

بیاید تا بتوانند برای طبیعت و محیط زیست دل بسوزانند .ولی اگر این رابطه برقرار
نشود کودکان آسیب شخصیتی می بینند و در واقع نسل های آینده مي بازند .بر
اساس آمار و اطالعاتی که خود آموزش و پرورش می دهد مهارت های حرکتی
در بین کودکان دبستانی در سال های اخیر به شدت پایین آمده .خود شیفتگی،
افسردگی ،بیشفعالی ،اوتیسم ،ناسازگاریهای اجتماعی و چاقیبهشدتافزایش
پیدا کرده است .یکی از ُپر مصرف ترین داروها بین کودکان ریتالین است که رشد
مصرف اش از هر دارویی در دنیا باالتر است .ریتالین به عنوان آرام کننده تجویز
می شود تا جلوی بیش فعالی کودکان را بگیرد ،در حالی که بسیاری از روانشناسان
عقیدهدارند آن چیزیکهمابهعنوان بیشفعالیبهبچههابرچسبمیزنیم ،چیزی
جز طغیان آنها نسبت به شرایطی که در آن امکان فعالیت ندارند نیست و اگر اجازه
فعالیت و جست وخیز داشته باشند ،اكثر آنها بچه های سالم و نرمال خواهند بود و

به باور من بایستی برای بچه ها تا سن  12سالگی این فرصت را فراهم
کنیم تا بتوانند به شکل مستمر ساعاتی از روز و هفته را در محیط های طبیعی
بگذرانند ،ما باید بچه ها را بدون هیچ امر و نهی و هشدار امنیتی و ایمنی در
محیط طبیعی رها کنیم و فقط از دور مراقب آنها باشیم ،اجازه بدهیم آنها با
محیط های طبیعی ،با سنگ ،خاک ،آب ،گل ،حیوان و گیاه تعامل برقرارکنند .از
درخت میوه بچینند .حیوان ها را لمس کنند و بر اساس تخیل ،حس كنجكاوي،
مهارتوعالیقخودشان چیزهاییدرطبیعتبسازند.درشرایطفعلیشهرهای
ما دوست دار کودکان نیست و چنین امکاناتی را ندارد .خیلی متضاد
جلوه می کند که در عهد کودک ساالری ،پدر و مادر و خانواده و همه
می خواهند به بچه ها رسیدگی کنند ،ولی ما می گوییم شهر ،خانواده ،نظام
آموزش و قانون دوست دار کودک نیستند ،زیرا در  50-40سال اخیر عمدتًا به
سالمت جسمی کودکان توجه شده ،ولی از سالمت روحی آن ها
بهشدتغفلت گردیده.اینغفلتبایدهرچهزودترجبران شود،
بايد حق كودك براي دسترسي آزاد و مستمر و هدايت نشده
به محيط هاي طبيعي تا سن  ١٢سالگي از جانب قانون ،شهر،
نظام آموزش و جامعه به رسميت شناخته شود و در رويه هاي
آموزشي و تربيتي كام ًال انعكاس يابد .پارك ،محله ،مدرسه و
مجموعه هاي مسكوني بايد با توجه به اين نياز كودكان طراحي
مجدد شوند .يكي ديگر از راه هاي رفع اين مشكل برای شهرها
ایجاد نهادی است به نام مدرسه طبیعت .مدرسه طبیعت جایی
است که در آن بچه ها می توانند در یک فضاي بزرگ و طبیعی
در کنار هم با محیط های طبیعی تعامل داشته باشند .در این
مدارس کودکان می توانند حیوان ها را بغل بگیرند ،گیاه ها
را لمس کنند ،حشرات مختلف را ببینند ،با آب و گل بازی کنند
و تخیل کنند ،مهارت هاي فيزيكي و حركتي خود را از طريق
بازي هاي خود ساخته و نه از پيش طراحي شده ،تقويت
نمایند و با سایر بچههابازیهایسرخوشانهداشتهباشند .یکی
از مشکالتی که بچه هاي ما امروز در زندگي شهري با آن دست
به گریبان هستند این است که پیوستگی فرآیندهای طبیعی
برای آنها مغشوش شده است .مث ًال تخم مرغ را داخل شانه
کاغذی از مغازه می گیرند ،مرغ را به شکل تکه شده از مرغ
فروشی می گیرند ،در نتیجه تصورشان این است که مرغ و تخم
مرغچیزی مانند پفک است که در کارخانه تولیدمی شود.بچههای

داده می شود  4تا  5ساعت سر کالس است و به هیچ عنوان نه در مدرسه و نه در
خانه فرصت جست و خیز چنداني ندارد .حتی در بعضی مدارس بچه ها باید در
زنگ تفریح برای اینکه به هم برخورد نکنند به دیوار بچسبند .بعد دوباره والدین
آن ها را از سرویس تحویل می گیرند و آنها باید در خانه بشینند و مشغول نوشتن و
خواندن درس و مشق شان شوند ،باقی مانده زمان این بچه ها را هم تبلت و گيم و
تلویزیون می بلعد .در واقع در سنین طالیی کودکی ،فرصتی برای اینکه بتوانند
وقت خود را در طبیعت بگذرانند باقی نمی ماند .اگر کودکان در این دوره طالیی
با طبیعت ارتباط ملموس ،مستقیم ،رها ،بی هدف ،خود انگیخته و بدون هر گونه
آموزشمستقیم وبرنامهریزی ،نداشتهباشندچگونهعشقبهطبيعتدروجودآنها
بنشيندكهدرآیندهبتوان ازآنهاانتظارداشتکهبهطبیعتعالقهداشتهباشند وبا
محیطزیستخوشرفتاریکنند.
   کی تواند که شود هستی بخش  
ذات نایافته از هستی بخش  
ارتباط نداشتن کودکان با طبیعت چه پیامدهایی می تواند داشته باشد؟
از نظر من این شرایط مثل یک بمب ساعتی است يا آن طور كه بيل مك كيبن ،
فعالمحيطزيستمشهورامريكاييتوصيفميكند،يكيازبزرگترينتجربههاي
تاريخ بشري است كه ما با كودكان خويش انجام مي دهيم .امروزه ما گوشه ای
از اثرات مخرب آن را می بینیم ،ولی به نظر می رسد در آینده نزدیک ،به صورت
یک مشکل فراگیر جامعه ما را در بر بگیرد .اين تنها نوك كوه يخ است كه از آب
سر برآورده .کودکی که در سال هاي طاليي بچگی ،از قدرت متحول كننده و نيرو
بخش طبيعت بي بهره مانده باشد و با گياه و حیوان،كوه و دشت سر و کار نداشته
باشد ،فردا موجود توانا و خالقي نخواهد بود ،چاالكي و ورزيدگي كافي نخواهد
داشت ،ازهر حیوان ريزودرشتيخواهد ترسيدودوريخواهد كرد ،ازمحیطهای
طبیعی پروا خواهد نمود و جرأت این را که ریسک بکند و با محیط های جدید رو
به رو شود را نخواهد داشت ،چنین فردی نمی تواند در آینده به طبیعت
عالقهمندباشدوازآنمراقبتکند ،ازطرفیاینمحروميت برخصوصیاتجسمی
و روحی کودک نيز اثرات زیان باری وارد می کند .ما می دانیم که در این دوره
طالییتعامل کودک باطبیعتبراستعدادهایحسی ،حرکتی ،عاطفی ،شناختی
تاثیرشگرفدارد.مهارتهایحرکتیکودکاندرجریاناینتعاملشکلمیگیرد .وقتی
بچه ها به صورت دسته جمعی در طبیعت هستند سازگاری های اجتماعی
در آن ها شکل مي گيرد و آنها متوجه پيچيدگي هاي اجتماعي مي شوند ،ياد
مي گيرند که در سلسله مراتب اجتماعی جايگاه آنها كجاست ،در روابط چه
کسی از آنها باالتر و چه کسی از آن ها پایین تر قرار دارد .آنها در تعامل هایی که
با سایرکودکاندارند ،اختالفپیدامیکنند ،دعوامیکنند وباالخرهيادميگيرند
كه چگونه حل اختالف کنند .در نهایت یاد می گیرند که چگونه با یکدیگر
همکاري کنند .تمام اینها از بچه های امروز دریغ شده است .اگر بچه ها در این
سنین در طبیعت حضور داشته باشند و با محیط های طبیعی تعامل پیدا کنند
اين برای ما یک معامله دو سر ُبرد محسوب می شود ،چون او ًال استعداد هاي
آنها به خوبی شکوفا شده و مهارت های اجتماعی در کودکان به خوبی رشد
می کند ،ثانیًا عاشق طبیعت می شوند و این عشق در آینده می تواند به کمک

نیازيبهمداوانخواهندداشت .بنابراین اگررابطهكودكانباطبيعتبرقرارنشوداين
یک معامله دو سر باخت خواهد بود كه از یک طرف نسل آینده ما یک نسل ترسو و
خطرگریز ،باخالقیتكموناتوانازحلمسائل خواهند شد وازطرف دیگر اگراین
بچه ها به اندازه کافی در طبیعت نباشند و نسبت به طبیعت انگیزه پیدا نکنند ،در
آینده نمیتوانندمراقبودلسوز محیطزیستباشند ،درنهایتاین طبیعتومحیط
زیست است که از بین می رود.
جواناننسلکنونیازنظر عالقهبه حفظمحیطزیستدرچهشرایطیهستند؟
ما در یک وضعیت متضاد قرار داریم و دو عالمت متضاد از نسل جوان دریافت
می کنیم که با هم  180درجه تضاد دارند .از یک طرف فعال ترین ،آگاه ترین
و عالقه مندترین جوانان به طبيعت را در این نسل می بینیم ،چیزی که در
گذشته زیاد وجود نداشت ،از طرف دیگر سیل عظیمی از افراد هستندکه
به رغم این که مشکالت فراوان محیط زیستی اطراف شان را گرفته ،ولی از
خودشان واکنش نشان نمی دهند و برخورد مسئوالنه اي با محيط خويش
ندارند .این شرایط هم در سازمان های دولتی و هم در بین سیاست مداران و
هم در بین افراد عادی وجود دارد .اگر پیشینه این دو گروه را با هم مقایسه کنیم
دلیل این تفاوت آشکار می شود .معمو ًال جوانان فعال و عالقه مند ،در کودکی
با طبیعت مأنوس بوده اند و وقتی که به سنین نوجوانی و جوانی رسیده اند ،با
توجه به وفور منابع اطالعاتی كه به اندازه کافی در اختیارشان قرار دارد ،نسبت
به محیط زیست آگاه و ُپر انگیزه شده اند .نسل بی تفاوت هم معمو ًال محصول
نظام آموزش و تربیتی ما هستندکه بویی از عالقه به طبیعت و محیط زیست
نبرده است .بخشی از ناهنجاری های محیط زیست هم مربوط به عدم مشارکت
عمومی است که باز از همین شیوه تربیتی سرچشمه می گیرد .البته همه
ناهنجاري ها را نمي توان به اين مشكل نسبت داد .بخشي از معضالت محيط
زيست ما ريشه در مرحله ویژه توسعه دارد ،که ما در آن قرار داریم .همه جوامع
در مرحله گذار از جوامع سنتی و روستایی به جامعه شهری به صورت افراطی
سراغ رفاه می روند و با روی آوردن به مصرف بی رویه به محیط زیست آسیب
می رسانند .در کشور ما هم از آن جایی که آگاهی نسبت به پیامدهای رفاه افسار
گسیخته وجود نداشت ،در جهت ایجاد رفاه افراطی برای تمام آحاد اجتماع ،به
منابع و به طبیعت و محیط زیست آسیب جدی وارد آمد .معمو ًال این آسیب تا
جایی جلو می رود که طبیعت یک سیلی محکم به اجتماع بنوازد ،تا کسانی
كه سال ها به هشدارهاي دل سوزان محيط زيست بي اعتنايي كرده اند ،بیدار
شوند .وقتی دریاچه ارومیه خشک می شود ،وقتی زاینده رود خشک شده و مردم
اصفهان از خشک شدن آن بیماری افسردگی می گیرند ،در واقع سیلی طبیعت
نواخته شده ،حاال جامعه و دولت مردان می خواهند به هشدارهایی که طی
سالیان به آن توجه نکردند ،توجه کنند و به آن بپردازند .اما فاجعه در آن جا است
که نسل های امروزی ما به اندازه کافی نمی توانند در مقابل این سیلی از خود
واکنش نشان بدهند ،زیرا دست پرورده یک شیوه آموزشی غلط هستند.
با این شرایط چه می توانیم بکنیم؟

این زمانه کمتر میوه را به درخت دیده اند ،آن ها هیچ وقت تخم را از زیر مرغ بر
نداشته اند ،شیر را از گاو ندوشیده اند ،زایمان یک گاو و یک گوسفند را ندیده اند.
بنابرایناینتوالیزندگی وارتباطآنباطبیعتدرذهن آنهاقطعشدهاست.ما باید
این توالی را یک بار دیگر در ذهن کودکان فراهم کنیم .آنها باید خودشان بیایند از
زیرمرغتخم را بردارندوباآنبرایخودشانغذابپزند .خودشانبایدیادبگیرندکه
آتش روشن کنند .خودشان باید بروند در گاو داری و از گاو شیر بدوشند .خودشان
باید گندم را درو کنند و تبدیل به آرد کنند ،خمیر کنند و آتش به پا کنند و با آن
نان بپزند .فقط در این شرایط بچه ها می توانند قدر نانی که برای شان در سفره
می گذارید بفهمند .بنابراین می شود بسیاری از این فرآیند ها را به صورت
کارگاهیدرمدرسه طبیعت برایآنها ایجادکرد.بهنظرمن تجربهطبیعتبرای
کودک باید یکتجربهسرخوشانه ،خیالپردازانه ،ولنگارانه ،بیهدف ،خودانگیخته
و کنجکاوانه باشد و در آن آموزش مستقیم کم ترین تاثیر را داشته باشد .کسانی که
درمدرسهطبیعتکارمیکنندمسئولیتاصليشان فقطمتوجهایمنیوسالمت
بچهها است ودیگردرکارآنها نبایددخالتی کنند وبایداجازهدهندبچههاخودشان
برایتعاملباطبیعت درس ها رابهطورآزادانهفرابگیرند .مگردرمواردیکهسنگی
را از جلوی پای آنها برمي دارند و در فرايند تجربه طبيعت تسهيل ایجاد مي
كنند.دراین دوره نباید ازاخبارناشاد ،مباحثانتزاعی و مباحثغیراخالقیوایجاد
احساسمنفیدرارتباطباطبیعت بابچهها گفتگو کرد .صحبت کردن ازمسائلی
مثل کشتار یا شکار یا انقراض حیوانات ،مسائلی مانند گرمایش جهانی و از بین
رفتناکوسیستمها ،دراینسن برایبچهها بهدودلیل مضراست.دلیلاولاینکه
کودکان در این سنین هنوز قدرت درک مسائل انتزاعی را ندارند و آنها را کج و معوج
فرا می گیرند و دوم اینکه تحمل اخبار ناشاد را ندارند .یعنی وقتی ما به یک کودک
می گوییم که حیوانات شکار شدند و دیگر نیستند کودک افسرده می شود و پیامد
ایناخبارناگوارایناستکهکودکرامضطربميكندودرنتيجهازطبیعتفاصله
میگیرد .بهعالوهوقتیمابایکبزرگسال ازتخريبطبيعتواينكه محیطزیست
ماازبینرفتهوحیواناتمنقرضشده،صحبتميكنيم هردومیدانیمکهعنصري
از اغراق در گفته ها وجود دارد ،ولی کودک این عنصر اغراق را تشخیص نمی دهد.
کودک فکر می کند تمام گفته ما حقیقت دارد و همه حیوانات و محیط زیست از
بین رفته است .تاثیر این حرف بر روی کودکان بسیار مایوس کننده و افسرده
کنندهاست.بهقدریطبیعت آسیبدیده کهآنهادربزرگسالی فرصتكافيبرای
شنیدن اخبارناشاد خواهندداشت.پساجازه دهیمدردورانکودکیشانچنین
اخباریرا کمتربشنوندتابتوانندنسبتبه طبیعت بهاندازهکافی عالقهمندوعاشق
بار بیایند و در بزرگسالی توان این را داشته باشند با مشکالت جدي محيط زيست
رو به رو شوند .کودکان ما تا سنین  12-11سالگی برای اینکه در بزرگسالی عاشق
طبیعتبشوندبهسخنرانینیازندارند.آنهابهفیلمهایطبیعت گرا نیازندارند ،آنها
بهاینکهدرکالسودر کتابدرسیشانازاهمیتطبیعتبگوییمنیازندارند،تنها
كافي است آنها را طبیعت رها کنیم و اجازه بدهیم که هر کاری دل شان می خواهد
انجامبدهند.ماامروزهازاینمسئلهبسیارفاصلهداریم ،ولیمنناامیدنیستم.
از زمانی که در اختیار ماهنامه  KWCقرار دادید متشکریم.

توجه مردم و مسئوالن به محیط زیست
از ســالیان دور مسئوالن کشــور با احداث تعداد زیادی سد و برداشتن حق
آبه تاالب ها و دریاچه ها و انتقــال آب به مکان های دور و زدن تعداد زیادی
چاه مجاز و غیر مجاز ،هر مقدار آب که مردم و کشــاورزان الزم داشــتند ،به
قیمت رایگان در اختیارآن ها قرار دادند .این روش صدمات عمیقی به محیط
زیست و ذخیره آبی کشور وارد کرد و تاالب ها و دریاچه ها یکی پس از دیگری
خشک شدند .صدمات دیگری مانند ساخت و ساز بی رویه در مناطق جنگلی
و حریم رودخانه ها ،گسترش راه ها و صنایع در زیست گاه ها و مراتع ،احداث
سدهای غیر الزم یا غلط ،آسیب فراوانی به محیط زیست ،جنگل ها و مراتع
وارد نمود .از همان شــروع تخریب ها کسانی از متخصصان و افراد با تجربه
بودند که زنگ خطر را به صدا درآوردند.کسانی مانند استاد صفی نژاد ،سرکار
خانم مالح ،آقای آهنگ کوثر،آقای َفرور ،زنده یاد کامبیز بهرام سلطانی ،خانم
فاطمه ظفر نژاد و بسیاری دیگر از فعاالن محیط زیست و طرفداران میراث
فرهنگی کشور .این گروه در زمان مقتضی اخطار کردند و راه کارنشان دادند
ولی متاســفانه کسی به حرف آنها توجه نکرد و حتی انگ کسی که با آبادانی
کشور و رفاه مردم مخالف اســت برآنها زده شد .این دلسوزان ملی به جای
اینکه قدر ببینند و در صدر نشــینند ،یا گوشه گیری کردند و یا به گوشه ای
فرســتاده شدند .تا اینکه حدود  5سال قبل با باال گرفتن آثار تخریب زیست
بوم ،دانشــجویان و جوانان و دوستداران محیط زیست یا به قولی سبزها ،به
ســخن آمدند و نسبت به دســت درازی هایی که به محیط زیست می شد
اعتراض کردند .در ابتدا با این جوانان برخورد دوســتانه ای نشد و به آنها با
دیده ســوءظن نگاه گردید .حتی بعضی از کسانی که اعتراضاتی به ساخته
شدن سد گتوند و خشکشدندریاچهارومیهوانتقالآبکارونبهاصفهانویزد
از طریق تونل های مختلف کوهرنگ نمودند ،به عنوان اخالل گر و اغتشاش
کننده دستگیر شدند ،اگرچه ممکن است چند نفری از فرصت طلبان نیز ،در
صفوف این جوانانعاشقزیستبومنفوذکردهباشند،ولیبهنظرمیرسدچنین
عکسالعملی ناشی از باور نداشتن حرف جوانان توسط مسئوالن بود.
بدبختانه با آشکار شدن شدت تخریب محیط زیست و عواقب آن و خوشبختانه
با تغییراتی که در دولت اتفاق افتاد و روشن بینی نسبی دولت مردان جدید،
به تدریج در چند ماه گذشته بحث آب و محیط زیست خود را به صدر اخبار
کشور کشاند و مورد توجه مردم و مسئوالن قرار گرفت .درهمین راستا تعداد
زیادی حرکات مردم محور در سراسر کشور شکل گرفت .مسئوالن و مقامات
دولتی نیز به آهستگی در مبحث محیط زیست ورود کردند .برای قدر شناسی
از کســانی که ذوق و خالقیت خود را برای موثر بودن در سرنوشــت محیط
زیســت که در واقع سرنوشت خود و فرزندانشان است به کار بردند ،به چند
نمونه از فعالیت های جالب و موثر این گروه نیم نگاهی می اندازیم.

مکانیزمتصمیم گیری
تصمیم گیری یعنی از قوه به فعل درآوردن یک رفتار ،عمل یا گفتار ،با توجه به
همه شرایط و سودها و زیان های آن فعل .تصمیم گیری معمو ًال به دو صورت
اتفاق می افتد ،اولی به صورت اتوماتیک و بر اساس آن چه که از قبل آموخته ایم
و یا معمو ًال به آن شیوه عمل می کنیم که به صورت عادت و اعتیاد در ما به وجود
آمده ،مث ًال وقتی وارد یک مهمانی می شــویم بیان جمالتی مانند «از دیدارتان
خوشــحالم» یا «دلم برایتان تنگ شده» یا هر جمله دیگری ،از اتوماتیک ذهن
فرمان می گیرد .منظور این نیست که ما از این جمالت خبر نداریم ،بلکه برای
بیان آن تصمیم نمی گیریم و اجازه می دهیــم ذهن به صورت اتوماتیک این
جمالت را بگوید.
مورد دوم وقتی است که به دلیل تازگی شرایط موضوع باید به سرعت تصمیم
بگیرید.مث ًالشمابهسهفروشگاهمیرویدتایکجفتکفشبخرید،تقریبًامیدانید
چه چیزی می خواهید ،قیمت ها را می پرســید ،ظاهر و قیمت کفش هایی را
که در مغازه های مختلف دیده اید با هم مقایسه می کنید و در ذهن تان به این
نتیجه می رسید که بهتر است به مغازه اولی برگردید و از آن جا کفش بخرید.
انسان هایی هستند که ترجیح می دهند برای تصمیم گیری اتوماتیک عمل
کنند ،این افراد معمو ًال درگیر گفتگوها و تصمیم گیری های تکراری هستند و
سعی می کنند با واقعیت و مسئولیت تصمیم گیری رو به رو نشوند و بر دو گونه
هستند ،یکی آنهایی که از قبل انتخاب شان را کرده و تصمیم شان را گرفته اند
و حــاال دنبال دلیل و بهانه می گردند تا آن تصمیم را توجیح کنند .مث ًال از قبل
تصمیم گرفته اند که به فالن مهمانی نروند ،بنابراین دنبال بهانه هایی مانند ،کار
دارم ،باید سفر بروم و  .....می گردند ،شاخه دیگر واقعًا در شرایطی هستندکه
ظاهرًا دلیل موجهی برای تصمیمی که از قبل گرفته اند دارند ،مث ًال برای انجام
کاری واقعًا وقت ندارند و یا در سفر هستند ،ولی هیچ سعی برای آزاد کردن وقت
یا برگشتن سریع از سفر نمی کنند.
به هر شــکل در موارد زیادی ما مجبور به تصمیم گیری هستیم ،پس باید بلد
باشــیم چگونه تصمیم بگیریم .در برخی موارد تصمیــم گیری با درصد 51به
 49کافی اســت ،ولی در مواردی مثل انتخاب رشته تحصیلی یا شغل یا محل
اقامت و به ویژه ازدواج تصمیمی که تا  ۹۵درصد به آن مطمئن نیستید را نباید
انتخاب کنید .البته تصمیماتی که منجر به مرگ و زندگی می شــود احتیاج به
ضریب  100درصد دارد .تصمیم گیری احتیاج به دقت ،مطالعه و تحقیق دارد

عده ای از جوانان تصمیم می گیرند هم زمان با مسابقات والیبال کشور اقدامی
در جهت فرهنگ سازی برای پاک سازی محیط زیست انجام دهند .موضوع را
از زبان یکی از برگزار کنندگان می شنویم.
طبق اطالعیه قبلی قرار بود یک فعالیت محیط زیستی را همزمان با بازی تیم
ی والیبال ایران با لهســتان به انجام برسانیم .بر همین اساس روز جمعه۵ ،
مل 
تیر سال  ۹۴ســاعت  ۱۹جلوی در هتل المپیک با عالقمندان قرار گذاشتیم.
حدود  100نفر اعالم آمادگی کرده بودند که حدود  ۸۰نفر آمدند ،اسم نوشتند،
لباسهای آستین بلند با نقش درنا ،و بلیط حضور در استادیوم را تحویل گرفتند
و داخل ســالن استادیوم  ۱۲۰۰۰نفری شدند .همان ابتدای کار ،حدود  ۱۰نفر
به بهانه اینکه “کاری برایمان پیش اومده”“ ،ســالن خیلی شلوغه”“ ،میریم
ماشینمون را پارک کنیم” ،رفتند که رفتند .بعد از اتمام بازی حدود  ۵۰نفر باقی
مانده بودند (از  ۲۰نفر دیگر خبری ندارم که چگونه ناپدید شدند!) .این دوستان
 ۳ساعت سرپا بازی را تماشا کردند و بعد از آن ،حدود  ۱ساعت به جمع کردن
زبالههای سالن پرداختند .وظیفه خودم میدانم که از این همراهان قدردانی
کنم .دوســتان از طرف “کانون انجمنهای صنفی راهنمایان گردشــگری
سراسر کشور”“ ،انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران”“ ،انجمن
یوز ایرانی”“ ،موسســه ارسباران”“ ،موسســه آوای طبیعت پایدار”“ ،دیده بان
حقوق حیوانات” و جمعی دیگر از عالقمندان در این برنامه حضور داشــتند.
جالب اینکه در میان شرکت کنندگان ،دو کودک هم دیده میشد .این برنامه
با هماهنگی دفتر “حفاظت محیط زیست و توســعه پایدار” “وزارت ورزش و
جوانان” و پیگیریهای آقای دکتر احمد شجیع انجام گرفت.
مورد بعدی پاکسازی طبیعت توســط زندانیان است .مدیران زندان مرکزی
بنابراینابتدابایدواقعیتهارابسنجیموشرایطرابهدرستیاندازه
گیری کنیم و از تصمیمات قالبی و از پیش گرفته شــده اجتناب
کنیم .در شرایط تصمیم گیری باید واقعیات را در حدی که برای
تصمیم گیری ضرورت دارد ،درک کنیم ،البته قرار نیست وسواس
بهخرج دهیم .ما برای تصمیم گیری ابتدا احتیاج به چیزی که در
دنیــای امروز به آن علم می گویند داریم ،دوم احتیاج به اطالعات
داریم ،هرکس می تواند عالم باشــد ،اما موظف نیست مطلع
باشد .یعنی شما می توانید استاد و دکترای اقتصاد باشید ،اما اگر
به شهر جدیدی رفتید و دوست شما پرسید که آیا این خانه را بخرم
یا نخرم؟ شما چون اطالعات مربوط به اوضاع اقتصادی و آینده آن
شهر را ندارید نمی توانید بدون اطالعات و فقط به صرف داشتن
علم ،پاسخ دهید چون احتمال خطای آن زیاد است .سوم این که در بیشتر موارد
بایدمشورت بگیرید ،البتهنبایدبهسراغ کسانی برویدکهمانندشمافکرمی کنند.
بسیاری از اوقات ما سراغ کسانی می رویم که می دانیم نظر ما را تایید می کنند.
چهارم این که باید در مورد تصمیمات خود بیاندیشیم ،پس باید عقل مان را به کار
بگیریم .درست است که در همه موارد قبلی عقل درگیر است ،ولی اگر علم باشد
و اطالعات فراهم شود و مشورت هم بگیریم ،این عقل است که باید آنها را وارد
سیســتم کند و تا آن جایی که ممکن است به صورت واقع بینانه ،تبدیل به یک
تصمیم نماید .همین جا ضرورت دارد به این نکته اشــاره شود که او ًال می شود
هوش را با عقل اشتباه گرفت ،شواهد نشان می دهد نیمی از مردم دنیا عقل کافی
برای تصمیم گیری ندارند ،بلکه آنچه که دارند هوش است .ثانیًا به فرض وجود
عقل تصمیم گیری ،باید مطمئن باشیم که عقل را به صحنه آورده ایم .آدمی که
عقل دارد مانند کسی است که اتومبیل دارد ،ممکن است از آن استفاده بکند و یا
استفاده نکند .بسیاری از مردم هستند که وقتی به مسائل اعتقادی یا احساسی و
عاطفی می رسند دیگر از عقل استفاده نمی کنند ،با علم و اطالعات و مشورت هم
دیگر کاری ندارند و فقط از سیستم خودکاری که در کودکی در ذهن شان نقش
بستهبرایتصمیمگیریاستفادهمیکنند.
موضوع اساسی در تصمیم گیری موفق ،داشتن هدف است .هدف یعنی اینکه ما
می دانیم کجا می خواهیم برویم .این کار ممکن نیســت مگر اینکه دقیقًا بدانیم
کجا هستیم و بعد به دنبال راه بگردیم .ما باید آرزو و خیال و ایده آل را کنار بگذاریم
مگر اینکه آن را تبدیل به هدف مشخص و معین کرده باشیم .مث ًال به جای اینکه
بخواهیم پولدار شویم باید بدانیم چه مقدار پول و در چه زمانی و به چه شکلی نیاز

رشت ،طرح پاکسازی محیط زیست گیالن توسط زندانیان را با هدف مشارکت
مددجویان در فعالیتهای اجتماعی آغاز کرده و در اولین مرحله از این طرح
ُ ۲تن زباله و ضایعات از سطح مناطق جنگلی استان گرد آوری شد.
آقای احمد زمانی رئیس زندان مرکزی رشــت درباره این طرح تصریح کرد:
تقویت احساس مسئولیت و مشارکت دادن زندانیان در فعالیتهای اجتماعی
یکی از روشهای موثر در باز اجتماعی کردن و بازپروری زندانیان اســت .در
همین راستا طرح پاکسازی محیط زیست گیالن با حمایت مدیرکل زندانها
و همکاری و مســاعدت قاضی زندان مرکزی رشت آغاز شده و در نظر داریم
با بهرهگیری از این ظرفیت بالقوه ،نقاط دیگرمحیط زیســت استان با تالش
مددجویان زندانهای استان ،پاک سازی شود و اقدامی ارزشمندی در حفظ
محیط زیست استان صورت گیرد .آقای زمانی همچنین ابراز امیدواری کرد که
با حمایتهای قضایی به منظور کسب اجازه و همکاری اداره محیط زیست و
شهرداری جهت تامین ادوات و تجهیزات این تیم ،شاهد آثار مثبت این قبیل
اقدامات در فرد زندانی و نیز در محیط زیســت باشیم .وی با اشاره به این که
درصد بســیاری از زندانیان برای مدتی کمتر از ۱۰روز به زندانها اعزام
می شوند ،گفت :بهتر اســت قضات در صورت نداشتن منع جدی قانونی ،به
جای اعزام افراد به خصوص جوانان و زنان به زندان ،آنان را موظف به انجام امور
اجتماعی ،مانند پاک سازی محیط زیست کنند.
با همین دو خبر با پتانسیل های عظیمی که در کشور وجود دارد آشنا می شویم و
نتیجهمیگیریماگربرنامهریزیمناسبیازطرفخودمردموبامساعدتمدیران
دلسوز کشور صورت گیرد غول خشکسالی ،بی آبی ،نابودی جنگل ها ،آلودگی
آبها و محیط زیست آنقدر قوی نیست که بتواند این کشور را از پا بیندازد.

داریم .در غیر این صورت پول داشتن دیگر یک هدف نیست ،بلکه آرزو و ایده آل
است و نه تنها تحقق پیدا نمی کند بلکه می تواند ما را به انحراف و بی راه بکشاند.
برای رسیدن به هدف استراتژی الزم است ،برای داشتن استراتژی باید سه نکته
را در نظر بگیریم ،نکته اول نقشه است ،کسی می تواند بگوید استراتژی دارد که
بتواند همه راه های رسیدن به هدف را بشناسد .اگر برای رفتن از نقطه ای به نقطه
دیگر ۱۰راه وجود داشته باشد ،انسان با هدف باید تمام آن راه ها را بشناسد ،تا اگر
در یک راه با مشکلی رو به رو شد ،از راه دوم یا سوم استفاده کند .نکته دوم پالن یا
طرح است،یعنیمابتوانیمباجمیعشرایطتصمیمبگیریمکه اولکدامپالنیا راه
راانتخابکنیمتاامکانپیروزیبیشترباشد.نکتهسومبرنامهاست.وقتیمابهپالن
یا طرح خود ،عامل زمان را اضافه می کنیم تصمیم ما دارای برنامه می شود ،مث ًال
می گوییم هفته آینده دوشنبه ساعت  ۱۰صبح زمان آغازعمل است .نقشه همه
راه های رسیدن به هدف است ،طرح انتخاب یک یا دو راه است برای شروع برنامه
وقتی است که برای آن زمان تعیین می کنیم .مطالعات نشان می دهد که آدم های
موفق کسانی هستند که وقتی کاری را شروع می کنند ،اگر با مسئله و مشکل رو به
رو شوند و متوجه شوند راه شان غلط و اشتباه بوده ،در همان جا متوقف می شوند.
این اشــتباه است که به دلیل خودخواهی یا نادانی راه غلط را ادامه بدهند .دیگر
اینکه اگــر کاری را آغاز کردند و تا حدودی با همان پیش بینی هایی که کرده اند
سازگاری بود ،اگر کار بهتری پیدا شود کار اصلی را ِول نمی کنند .در حقیقت از این
شاخه به آن شاخهنمی پرند .یکی ازخطراتدر تصمیم گیریوقتی است که کاری
را شروع کنیم و بعد همین که فکر کردیم کار دیگری زحمت ،درد و هزینه کم تر و
فواید بیشتری دارد ،کار اول را رها کنیم و به سراغ کار دوم برویم .مطالعات نشان
می دهد در اغلب اوقات کار دوم یک فریب و دروغ بیش نیست.

درآمدهای نفتی نروژ برای نسل آینده
کشور نروژ از سال ۱۹۹۶با ایجاد صندوقی ،تمامی درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز خود
را برای نسلهای آینده ذخیره میکند .این صندوق تامین اجتماعی بزرگترین نوع خود در
جهانبهشمارمیآید.سرمایهموجوددرصندوقنفتنروژهماکنونحدود ۹۰۰میلیارددالر
تخمین زده میشود .حجم هنگفت پول در صندوق نفت نروژ ،دایره سرمایهگذاری و نفوذ
اینموسسهراب هطرزچشمگیریافزایشدادهاست.بهگفتهمتولیاناینصندوق،مسئولیت
اینموسسهباافزایشنفوذآنرابطهایمستقیمدارد.
موجودی این صندوق تنها پسانداز حاصل از درآمدهای نفتی را شامل نمیشود ،بلکه
همچون موسسهای مالی دست به سرمایهگذاری نیز میزند .به طور کلی ۶۰درصد سرمایه
این صندوق برای خرید سهام شرکتها ۳۵ ،درصد برای سپردههای سودآور و  ۵درصد
باقیمانده برای خرید امالک و مستغالت در نظر گرفته شده است .برای مثال در سال۲۰۱۴
این تقسیمبندی در سه حوزه فوق به ترتیب  ۶۱ /۳درصد ۳۶ /۵ ،درصد و  ۲/۲درصد بوده
است 40.درصد سرمایهگذاری ،بخشهای سهگانه در آمریکای شمالی و اروپا و  ۶۰درصد
باقیمانده در آسیا و اقیانوسیه و دیگر نقاط جهان است .این صندوق با فروش نفت و گاز و
سرمایهگذاری مستمر در کشورهای خارجی تنها در سال  ۲۰۱۴بالغ بر ۷۰میلیارد دالر بر
درآمد خود افزوده است،که معادل کل توان اقتصادی کشور بلغارستان یا کرواسی ،یا تقریبًا
معادل باالترین فروش نفت ایران در سال ۱۳۸۷است .فراموش نباید کرد که جمعیت نروژ
حدود 16/5میلیوننفراست.ناماصلیاینموسسه«صندوقدولتیبازنشستگینروژ»است
که از سوی شهروندان این کشور بهاختصار به آن «صندوق نفت» اطالق میشود .مقر اصلی
این صندوق در اسلو و در همسایگی بانک مرکزی نروژ است .برای جلوگیری از زیانهای
احتمالی ،صندوق نفت مجاز نیست که بیش از  ۱۰درصد سهام یک شرکت را خریداری
کند .سقف این  ۱۰درصد نیز نباید از  ۵میلیارد کرون نروژ (معادل  ۶۴۴میلیون دالر ) تجاوز
کند .دولت نروژ برای جلوگیری از زیانهای احتمالی صندوق نفت ،راهکارهایی را در نظر
گرفته است .از جمله رعایت سرمایهگذاری در بخشهای سهگانه و گزینش شمار زیادی
از شرکتها و بانکها به عنوان طرفهای معامله .دولت نروژ مجاز است که تنها  ۴درصد
از دارایی این صندوق را برای رفع کسری بودجه مورد استفاده قرار دهد .البته این برداشت
درسال ۲۰۱۴به عنوان موردی استثنایی حدود 6/7درصد بود .الگوی نروژ میتواند نمونه ای
برایبسیاریازکشورهایتولیدکنندهنفتوگازدرجهانباشد.

«صندوق نفت» نروژ نه تنها ذخیره مالی بزرگی به شمار میآید ،بلکه بهعنوان موسسهای
پویا نقش برجسته ای در زمینه سرمایهگذاری ایفا میکند .دولت نروژ در زمینه کسب
ف شدهپیروی میکند.
سود از طریق سرمایهگذاری صندوق نفت از یک استراتژی تعری 
از آن جاییکه سودآوری کوتا ه مدت دغدغه صندوق نفت نیست ،تضمین سود بر اساس
یک برنامه بلندمدت صورت میگیرد .پارلمان نروژ همواره بر استراتژی سرمایهگذاری
صندوق نفت نظارت دارد .تمامی عرصههای اقتصادی که به شکلی مخرب محیط زیست
یا نقض کننده حقوق انسان هستند ،حتی اگر معامله با این شرکتها با سوددهی باالیی
همراه باشد از سوی این صندوق نفت نادیده گرفته میشوند ،برای نمونه شرکتهایی
که بر پایه کار کودکان استوارند و حوزههای اقتصادی که سبب افزایش آلودگی محیط
زیست میشوند ،شرکت هایی که در نحوه مدیریت آنها نا روشنی و احتمال عدم
سالمت وجود داشته باشد نیز ،از حوزه سرمایهگذاری این صندوق خارجاند .بهتازگی
پارلمان نروژ با پشتیبانی گستردهی احزاب این کشور ،تصمیم گرفته که سرمایهگذاری
صندوق نفت در شرکتهایی که  ۳۰درصد از درآمد ،یا  ۳۰درصد از برق مصرفیشان را
از طریق انرژیهای فسیلی بدست میآورند ،کاهش دهد .صندوق نفت نروژ نهتنها در
قبال دولت این کشور ،بلکه در قبال شهروندان نروژ خود را مسئول سرمایهگذاریهای
پسندیده و نگهبان پول مردم میداند.

تحلیل اخبار آب
مصرف بی رویه آبهای تجدیدپذیر مثل یک خودکشی آرام است

مسعود تجریشی مدیر دفتر برنامهریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه و مسئول دفتر
مطالعاتآبومحیطزیستدانشگاهصنعتیشریفگفت:براساساستانداردجهانیوتجربه
کشورهایمختلفمیتوانساالنهحداکثراز 40درصدآبهایتجدیدپذیراستفادهکرد،وی
افزود :وقتی بیش از 40درصد از این آبها استفاده میشود در دورانهای خشکسالی چیزی
برای سالهای بعد و محیط زیست باقی نمیماند .اکنون در کل کشور 80درصد و در برخی
مناطقتا 97درصدازاینآبهامورداستفادهقرارمیگیردبرایمثالدرحوزهدریاچهارومیه
 70درصد و در شیراز نزدیک به  100درصد از آبهای تجدیدپذیر مورد استفاده قرار
میگیرد .وی گفت :مصرف بی رویه آبهای تجدیدپذیر در کشور مثل یک خودکشی آرام
است و تبعات شومی پیش روی ماست ،وی تصریح کرد :مصرف بیش از ظرفیت و خارج
ازشاخصهایبینالمللیازآبهایتجدیدپذیرتبعاتیچونخشکسالیهایممتد،بلند
شدن گرد و غبار ،شور شدن آبها و جابهجایی گسترده جمعیت را به دنبال دارد .وی
در ادامه با نقد مدیران ،خبرنگاران و دانشگاهیان به علت کمبود اطالعات و آگاهی آنان
درباره تبعات مصرف بیش از حد آب گفت :اینکه برخی مدیران حوزه آب ،خبرنگاران
و دانشگاهیان در مورد تبعات مصرف بیش از حد آبها اطالع ندارند و نسبت به این
مسئله حساس نیستند ،باعث تعجب من است .در حالی که برخی از شهروندان به ویژه
کشاورزان درک خوبی نسبت به این بحران به دست آوردهاند ،برای مثال در رفسنجان
کشاورزان به این نتیجه رسیدند که با تغییر کاربری دهها هزار هکتار زمین پسته ،در زمینه
صرفهجویی مصرف آب اهتمام کنند و این امر نشاندهنده توجه و هوشیاری کشاورزان به
این مسئله علیرغم عدم حساسیت رسانهها و مسئوالن امر است .وی با اشاره به اینکه اگر
تا دو سال دیگر دچار خشکسالی شویم مردم باید فاضالب بخورند چون آبی وجود ندارد،
تصریح کرد :در کالیفرنیا که به لحاظ خشکسالی در وضعیتی شبیه به وضعیت کشور ما
قرار دارد ،مصرف آب شهری تا  36درصد کاهش یافته و این نشاندهنده آن است که
بعد از ایجاد حساسیت نسبت به این مسئله اقدامات الزم صورت گرفته و با واکنش مردم
نسبت به مسئله کمبود آب ،این مشکل کمتر شده است .مردم ایران اگر بدانند در صورت
خشکسالی باید از آب فاضالب استفاده کنند ،مصرف آب خود را کاهش میدهند.
سالمتنیوز

دیگر کارشناسان چگونه مشکل بحران آب را مطرح کنند تا مردم و مسئوالن
آن را جدی بگیرند؟

 24سد جدید تا اوایل سال آینده آبگیری می شود

محمد حاج رسولی ها مدیرعامل شرکت منابع آب ایران گفت :هم اکنون 119سد در کشور
در دست ساخت است که از این تعداد 24 ،سد تا اوایل سال آینده آبگیری شده و به بهره
برداری می رسد .ظرفیت آب این سدها ۲میلیارد و 500میلیون مترمکعب است  .وی افزود:
میزان بارش ها در کشور نسبت به دوره دراز مدت 20 ،درصد و نسبت به سال گذشته14 ،
درصد کاهش دارد .وی خاطرنشان کرد :کاهش شدید بارندگی ،تغییر اقلیم و تغییر درجه
حرارت در سالهای اخیر و تغییر نوع نزوالت از مهمترین دالیل کاهش منابع آبی کشور
است .وی تصریح کرد :منابع آب های زیر زمینی نیز از 123میلیارد متر مکعب به 88میلیارد
مترمکعبکاهشیافتهکهساالنهپنجتاششمیلیاردمترمکعباضافهبرداشتمیشودکه
قابلبرگشتنیست.
ایرنا

جناب مدیرعامل شرکت منابع آب ایران به دقت شرایط خطرناک فعلی
آب کشور را تشریح کردند ولی نگفتند آب مورد نیاز این  24سد درحال آبگیری و  95سد
دردست احداث قرار است از کجا تامین شود!
مسئوالن هنوز بحران آب را باور ندارند

دیواری

اخبار KWC
حضور  KWCدرنمایشگاهساختمان
پانزدهمیننمایشگاهبینالمللیصنعتساختمانتهرانازهجدهمالیبیستویکممرداد
ماهدرمحلنمایشگاهبینالمللیتهرانبرگزارخواهدشد.
شرکت KWCدر سالن شماره 35این نمایشگاه ،جدید ترین محصوالت خود را از ساعت9
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استفاده از مطالب ماهنامه بدون ذکر ماخذ ،بالمانع است
شمارگان کاغذی ۴5۰۰ :نسخه

شمارگان الکترونیک 4000 :ایمیل

محسنرنانیاستاددانشگاهاصفهاندرنشست«نقشباورها،ارزشهاوسرمایهاجتماعیدر
حکمرانیآب»بااشارهبهاینکهبحرانحقیقیایران،مناقشههستهاینیستگفت:اینمناقشه
دیر یا زود حل خواهد شد ،اما بحران آب امنیت ملی ما را تهدید خواهد کرد .امروز میدان
واقعی جنگ ما ،در حوزه آب است .وی خاطر نشان کرد :مردم در مسئله بحران آب متهم
نیستند بلکه آنها قربانی سیاستهای غلط و حکمرانی اشتباه در حوزه آب شدهاند .بحرانی
که اکنون در این حوزه پدیدار شده ،ناشی از حکمرانی غلط آب در  30سال گذشته بوده و
سیاستمدارانباخطاهایفاحشمارابهبحرانرساندهاند.ویدرپاسخبهکسانیکهمیگویند
بایدفرهنگمصرفیمردماصالحشودوبایددرحوزهآبکارفرهنگیکرد،وضعیتمنابعآب
ایران را به بیماری تشبیه کرد که در مرحله تشنج و نزدیک به کما قرار دارد ،اما پزشکان برای
چنین بیماری تغییر رژیم تغذیه تجویزمی کند.وی با اشاره به اینکهمسئوالنهنوز بحران را
باور نکردهاند ،گفت :در گذشته با شیوه غلط حکمرانی در حوزه آب ،تعادل زیستی چندهزار
ساله اقلیم ایران به هم خورد ،حاال هم دوباره به جای بازگشت به روشهای عقالنی و شفاف،
حکمرانان ما شیوه غلط دیگری را در پیش گرفتهاند و آن این است که موضوع بحران آب را
توگویفراگیردرموردبحرانآبراآغازنمیکنند.
کتمانمیکنندوگف 
مهرنیوز

از دو حال خارج نیست یا این اساتید محترم دانشگاه اصفهان و شریف با
اغراق و سیاه نمایی به مشکل آب کشور نگاه می کنند و یا اینکه حرفهایشان دقیق و
علمی است ،چیزی که از یک استاد دانشگاه انتظار می رود .در هر دوصورت به خاطر
خطر مهیبی که اعالم می کنند ،جا دارد نظراتشان مورد نقد و بررسی قرار گیرد ،تا اگر
واقعًا چنین خطراتی ما را تهدید می کند تا دیر نشده به فکر چاره باشیم.

