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فرصت! تبدیل! تهدید!
در ماه جوالی سال  2010باران های موسمی سبب وقوع سیل بزرگی در تایلند شد و
زندگی 9/5میلیون نفر از مردم را تحت تاثیر قرار داد .این سیل تاثیر قابل توجهی بر
تولید کنندگان کامپیوتر ،تبلت و نوت بوک در سراسر جهان گذاشت .چندان که در
همان زمان قیمت کامپیوتر در بازار های ایران تا  40درصد ترقی کرد.کشور تایلند
بزرگترین تولیدکننده هارد دیسک در جهان است و کارخانه هایی مانند هیتاچی،
توشیبا و  ،Western Digitalمراکز بزرگی در این کشور دارند که ساالنه یک چهارم
نیاز کل جهان را که معادل  120میلیون قطعه هارد درایو است ،تولید می کنند.
ُکره يکي از بزرگ ترين توليدکنندگان َکشتی در جهان است .تازهترین گزارش
مؤسسه تحقیقاتی کالرکسون( )Clarkson Research Instituteنشان میدهد
کشور ُکره جنوبی ،با ساخت بیش از یک چهارم کشتیهای دنیا ،مقام اول را به
خود اختصاص داده 5 .شرکت از  10شرکت بزرگ کشتی سازی جهان متعلق به
ُکره است .بیشترین نیاز کشتی سازی به فوالد است ،دلیل موفقیت ُکره جنوبی
در کشتی سازی باز می گردد به رشد صنایع فوالد در این کشور .تاريخچه توسعه
صنعت فوالد در ُکره جنوبي نشان مي دهد که ظرفيت توليد ُکره از ُ 100تن در سال
1956ميالدي ،به 1/2ميليون ُتن در سال 1973ميالدي و به  50ميليون ُتن در سال
 2007ميالدي جهش پيدا کرد و در حال حاضر تولیدات ُکره جنوبی به  400میلیون
ُتن رسیده .رده بندي جهاني در سال 2014ميالدي نشان مي دهد که اين کشور
بعد از چين ،ژاپن ،آمريکا و روسيه در رتبه پنجمين توليدکنندگان فوالد جهان قرار
کره کشور آلمان رتبه ششم را دارد.
دارد و بعد از ُ
اکنون در دهه اول قرن بیست و یکم ،تفکر خودکفایی یک نگرش کهنه و غیر
کارآمد به نظر می رسد ،چندان که الاقل ما  2بار در سالیان اخیر ،نتایج وخیم آن را
در خودکفایی گندم و بنزین تجربه کردیم .در زمان هایی که زندگی انسان خیلی
سادهبود،شایداهالییکروستامیتوانستندخودشانبهاندازهنیازکشاورزیکنند،
دامداری کنند ،از چوب و فضوالت حیوانات سوخت تهیه نمایند و به کسی وابسته
نباشند .از حدود 150سال قبل و با گسترش شهر نشینی این تفکر به تدریج منسوخ
شد .وقتی جاده ها ساخته شد و اتومبیل ها به حرکت درآمد ،روستاییان که کام ًال
خودکفابودند،کمکمتوتخشکوکشمشراکنارگذاشتندوکلهقندمصرفیخود
را از شهر تهیه کردند ،سپس پای نفت ،المپا ،توری چراغ ،چای ،استکان نعلبکی،
چراغ قوه و اقالم زیادی به این فهرست باز شد .امروزه کار به جایی رسیده که آرد و
برنج و میوه هم از شهر به روستا می رود .با خود تصور کنید ما بخواهیم در عینک،
ساعت ،پمپ آب ،اتومبیل ،دارو ،ابزار پزشکی ،موبایل ،تبلت و هزاران مورد دیگر
خودکفا شویم.
امروزهکشورهابایدباتوجهبهنیازهمسایگانوکشورهایمنطقهوباالخرهکلجهان
مزیت های نسبی خود را یافته و آن را تقویت کنند .همان طورکه هند به دلیل ارزان
بودن نیروی کار و انگلیسی دان بودن طبقه تحصیل کرده ،بازار ارتباطات الکترونیک
جهان را در اختیار گرفته ،امروزه تقریبًا برای خرید کاال و خدمات در هرکجای جهان
با یک کمپانی تماس بگیرید ،یک نفر با لهجه هندی و از داخل هند پاسخ شما
را می دهد .اکثر کشورهای دنیا به دلیل باال بودن مصرف آب مجازی ،به جای پرورش
گاو،گوشتمصرفیخودراازبرزیل،کاناداوهند واردمیکنند.غریببهاتفاقموبایل
های دنیا به دلیل ارزان بودن و مدیریت پذیری نیروی کار ،در چین مونتاژ می شود،
حتی محصوالت کمپانی آمریکایی اپل که ُپر درآمد ترین سازنده موبایل جهان است،
مونتاژ چین می باشد .ژاپن به دلیل اینکه جزیره است و به دریا های آزاد راه دارد،
بزرگترینماهیگیرجهاناستوماهیخودرابهسراسردنیاصادرمیکند.فقطیک
شرکت شکالت سازی سوئیس در سال گذشته 13میلیارد دالر شکالت فروخته .اگر
دقت کنید هر کدام از این کشورها مزیت های نسبی خود را در نظر گرفته و خود را بر
بخش های درآمد زا و کارآفرین متمرکز نموده اند .به نظر نمی رسد هیچکدام از این
کشورها خواسته باشند در بافت فرش یا تولید پسته و زعفران خودکفا بشوند ،چون
مزیت نسبی آنرا ندارند.
ُ
در خانه خیلی از کشورها خواهد خوابید.
که
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تری
ش
آب،
مشکل کم آبی و بحران
ِ
این مشکل هم اکنون نیز چنگ دندان خود را به بخشی از آفریقا ،آمریکای جنوبی،
بخش بزرگی از خاورمیانه و بیش از یک سوم ایاالت متحده نشان داده ،متاسفانه
کشور ما جزء اولین مناطقی است که به تدریج از مرحله کم آبی خارج و وارد مرحله
بحران شده است .تفاوت ایران با سایر کشورهایی که هم اکنون با کمبود آب مشکل
اساسی دارند ،در این است ما از یک پشتوانه علمی تخصصی خوب ،تعداد زیادی
دانشگاه و مرکز تحقیق ،نیروی کار فنی و ارزان و سرمایه برخوردار هستیم .یک شعار
نخ نما در مورد تبدیل تهدید به فرصت وجود دارد که هیچ مورد آن تا کنون به واقعیت
حتی نزدیک هم نشده ،ولی باید باور کرد ،این بار یک فرصت تاریخی و مزیت نسبی
برای کشور ما به وجود آمده .ما می توانیم بسیاری از ابزار ،وسایل ،تکنیک ها و نرم
افزارهای الزم در زمینه باال بردن راندمان آب کشاورزی ،تغیر الگوی کاشت ،نحوه
تغذیه سریع آبخوان ،شیوه های انتقال آب ،نمک زدایی از آب دریا ،شیوه احیاء
تاالب ها و راه اندازی قنوات ،ساخت انواع برنامه و نرم افزارهای آموزش ،شیوه های
مناسب جدا سازی ُکنترآب ،تولید انواع وسایل کاهنده مصرف و بسیاری موارد دیگر
را تهیه نماییم ،تا عالوه بر نجات خودمان از معضالت کم آبی ،آماده شویم تا دست
آوردهای خود را به جهانی که با سرعت به طرف بی آبی می رود ارائه کنیم .با این
شیوه هم مشکل بیکاری کشور را می توان حل کرد و هم درآمد ارزی برای واردات
چیزهایی که در آن مزیت نداریم کسب نمود .با امید نخ نما نشدن این شعار ،یک بار
ش.ب
دیگر باید گفت ،حل بحران آب نیاز به عزم ملی دارد.

گفتگو با سرکارخانم گیتی خزاعی درباره جامعه شناسی آب
آب ایران به سطح بحرانی می رسد
دالیل تنبلی و راه های فائق آمدن به آن
حضور KWCدرنمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
تحلیل اخبار آب

تنها در کائنات
آیا به جز کره زمین ،در جایی از کائنات موجود زنده
وجود دارد؟ اگر وجود دارد چه قدر باهوش است؟ آیا
ما می توانیم با آنها ارتباط برقرار کنیم؟ واقعیت این
است که انسان با نگاهی به حیات موجود بر روی زمین
در ُ
سایرکرات به دنبال آثار زندگی می گردد و انواعی
از حیات که برای ما ناشناخته است نمی تواند مورد
بررسی قرار گیرد ،زیرا ناشناخته است.
در سال  1969یک شهاب سنگ  100کیلویی در
مرچیسون ( )Murchisonاسترالیا سقوط کرد.
عمر این شهاب سنگ بیش از عمر منظومه شمسی
تخمین زده شد .با این حال دانشمندان بقایایی از
سلول های بنیادین حیات را درآن پیدا کردند ،موادی
مثل اسید امینه و انواع دیگری از ترکیبات شیمیایی
که برای ساخت شدن یک سلول زنده الزم است .این
کشف به ما نشان می دهد که پیش از شکل گیری
حیات بر روی زمین ،سلول های بنیادین در کائنات
وجود داشته است .پس می توان نتیجه گرفت که
بذر حیات در کائنات منتشر است و هرجا که شرایط
مناسب باشد ،حیات هم در آن جا می تواند شکل پیدا
کند .دانشمندان عقیده دارند حیاتی که امروز ما در زمین می بینیم با شهاب سنگی
به زمین آمده است ،این تئوری تا کنون به شدت واقعی به نظر می رسد .در این صورت
سایر سیارات نیز اگر شرایط پرورش حیات را داشته باشند ،می توانند موجودات زنده
را پرورش دهند.
حال ببینیم شرایط الزم برای حیات چیست .یکی از عناصر الزم آب به شکل مایع
است .آب به شکل یخ به وسیله ستارگان دنباله دار در سراسر کائنات در حرکت است.
ولی فقط می توان امیدوار بود که روی ُکراتی که جامد هستند ،آب ُمنجر به حیات

شود.درستارههاییمانندخورشید،بهدلیلگرمایفوقالعادهامکانحیاتوجودندارد.
تعداد زیادی از ُکرات نیز از گاز تشکیل شده اند ،مانند اورانوس و نپتون ،بعضی از سیارات
آنقدربهستارهخودنزدیکهستندکهسطحبسیارسوزانیدارند،مانندعطاردوزهرهو
تعدادبیشتریآنقدرازستارهخوددورهستندکهیخزدههستند،مانندمریخومشتری.
پسبایدبهدنبالسیاراتیبگردیمکهدر«منطقهقابل ُسکنی»قرارداشتهباشند.
تا اینجا تعداد زیادی از اجرام آسمانی از دور رقابت خارج می شوند ،اما نباید نا امید
بود چون جهان به طرز غیر قابل تصوری بزرگ است .تا جایی که علم بشر تا کنون
توانسته محاسبه کند چیزی در حدود  400میلیارد کهکشان در کائنات وجود دارد
که هر کهکشان از حدود  400میلیارد ستاره و سیاره تشکیل شده است .در همین
کهکشان راه شیری هنوز  60میلیارد سیاره وجود دارد که به القوه میتوانند شرایط
الزم برای زندگی را داشته باشند .ولی مشکل به همین جا ختم نمی شود .یکی دیگر
از ملزومات حیات وجود َجو مناسب برای رشد موجودات زنده استَ ،جوی که باید
حیات را از گزند اشعه گاما که به دلیل فعل و انفعاالت اتمی ستاره گان ،در کل جهان
پخش هستند مصون بدارد ،مانند َجو ُکره زمین .با این شرط ،تعداد زیادی از سیاراتی
که در «منطقه قابل سکونت» قرار دارند ولی فاقد جو هستند نیز از دور خارج می شوند.
مسئلهبعدیاندازهسیاراتاست.سیاراتکم ِجرم،بهدلیلجاذبهاندکنمیتوانند َجو
را در اطراف خود نگاه دارند ،از طرفی اگر ِجرم سیارهای  50درصد بیشتر از زمین
باشد ،نیروی جاذبه قوی باعث افزایش غلظت گازهای «کشنده» در َجو آن سیاره
میشود و شکلگیری حیات را درآن ناممکن میسازد .با این خصوصیات بازهم تعداد
زیادی از سیاره ها جای مناسبی برای حیات نخواهند بود.
اگر سیاره ای تمام این شرایط را داشته باشد ،امکان پیدایش نوعی از حیات در آن
وجود دارد ،ولی هنوز تا حیات هوشمند چند قدم فاصله داریم .اگر جرم سیاره
فرضی تا حد ممکن کمتر از جرم زمین باشد ،موجودات آن بسیار باریک و بلند و
سبکخواهندشدکهشرایطخوبیبرایشکلگیرییکهوشمتعالیبهدستنمیدهد.
چندان که در ُکره زمین مشهود است ،بین  16میلیون انواع موجودات زمین ،انسان
که از قد و قواره و وزن متوسطی برخوردار است توانسته تا حد یک موجود هوشمند
تکامل پیدا کند .اگر جرم سیاره فرضی تا حد امکان بیشتر از زمین باشد موجودات
آن پهن ،سنگین و دارای پاهای کوتاهی خواهند بود تا بتوانند با جاذبه مقابله کنند،

این شرایط هم مناسب برای تکامل یافتن هوش نیست .نیاز بعدی برای ایجاد
موجوداتهوشمند،نیازبهپدیدهفصولاست،مانندآنچهکهدرزمیناتفاقمیافتد.
دلیل پیدایش فصول در زمین ،انحراف  23درجه ای محور زمین نسبت به سطح
مدار گردشی آن است .تا به حال هیچ سیاره ای کشف نشده که با چنین انحراف
مناسبی به دور ستاره خود به چرخد .نکته دیگر این است که حضور ُکره ماه در
نزدیکی زمین باعث شده انحرافی که ظاهرًا به دلیل برخورد یک شهاب سنگ
عظیم با زمین ایجاد شده ،مجددًا به وسیله نیروی جاذبه خورشید اصالح نشود.
داشتن چهار فصل باعث تعادل نسبی گرما و سرما در کل ُکره زمین گردیده ،اتفاقی
که در موقع هم زدن یک دیگ غذا بر َسر اجاق می افتد و همین تعادل سراسری،
زمینه ساز رشد هوش پس از قریب به چهار میلیون سال شده است ،تازه فراموش
نکنید از بین میلیون ها موجود زنده ُکره زمین ،تنها یک موجود آن هوشمند و
دارای تکنولوژی شده.
پژوهش گران سازمان فضایی ناسا در سال  ۲۰۰۹تلسکوپ کپلر را جهت کشف
سیارههاییمشابهزمینبهفضاپرتابکردند.اینتلسکوپتاکنون،حدود 900سیاره
جدیدکشفکردهکهتنهامعدودیازآنهادر«منطقهقابل ُسکنی»ستارهمیزبانخود
قرار دارند .اخیرًا سیاره ای کشف شده که شبیهترین سیاره به زمین است .نام آن را
کپلر ۱۸۶اف گذاشتند ،این سیاره در فاصله 500سال نوری از زمین قرار دارد و یکی از
 5سیاره منظومه ای متعلق به یک «ستاره کوتوله» است .اندازه این ستاره کوچک تر
و دمای آن کمتر از خورشید ما است ،اما فاصله کپلر  ۱۸۶اف با این ستاره میزبان در
حدی است که شرایط سطح سیاره و دمای آن شباهت زیادی به شرایط زمین دارد.
پژوهش گران تخمین میزنند که سیاره کپلر  ۱۸۶اف کمی بزرگ تر از ُکره زمین
است و به خاطر اندازه آن ،احتما ًال یک سیاره صخرهای است که ساختار آن به
ساختار زمین بیشباهت نیست .وجود آب به صورت مایع در این سیاره محتمل
است و ممکن است شرایط مساعدی را برای شکلگیری حیات ،به شکلی مشابه
زمین در این سیاره وجود داشته باشد .در حال حاضر ،هنوز مشخص نیست که آیا
واقعًا در این سیاره آب وجود دارد و آیا َجو آن ،همانند زمین ،دارای حفاظ مناسبی
برای جلوگیری از رسیدن تشعشات مرگ آور به سطح سیاره است یا نه.
به فرض که این سیاره همه شرایط زیست موجود زنده را داشته باشد و در آن
حیات موجود باشد و آن حیات از انسان روی زمین هم بسیار پیشرفته تر باشد،
نباید فراموش کرد که فاصله این بدل زمین  500سال نوری است .یعنی تا بخواهیم
اطالعاتی را برای آنها بفرستیم احتیاج به  500سال زمان داریم و پاسخ آن هم 500
سال دیگر زمان می خواهد.
به نظر می رسد با این پارامترهای پیچیده برای فراهم آمدن حیات هوشمند و با
این فواصل عظیم ،نمی توان به این زودی ها امید به سایر سیارات داشت .پس
بهتر است قدر سیاره خود را بدانیم و به خوبی از آن مراقبت کنیم و به خوشی در
آن زندگی نماییم.

گفتگوباسرکارخانم گیتیخزاعیدربارهجامعهشناسی آب
سرکارخانمگیتیخزاعی،لیسانسخودرادررشتهپژوهشگریاجتماعیازدانشگاه
تهرانوفوقلیسانسرادررشتهتوسعهروستاییباگرایشتوسهاجتماعیازدانشگاه
تهراندریافتکردهاندوهماکنوندانشجویمقطعدکتراجامعهشناسیباگرایش
تغییراتاجتماعیدردانشگاهشیرازهستند.ایشانکتابجامعهشناسیکاربردیدر
زندگی روزمره نوشته زیگمونت باومن( )Zygmunt Baumanرا ترجمه
نموده اند و مدتی نیز در سازمان پیش گیری مدیریت بحران شهر تهران به عنوان
کارشناس اجتماعی فعالیت کرده و اکنون معاون سردبیر مجله علمی پژوهشی
«انسان شناسی» و معاون سردبیر مجله انگلیسی  Cultural social changeکه
توسطدانشگاهسبزدرآملمنتشرمیشودهستند.باتوجهبهتغییراتآبوهواییدر
کلجهانوآسیبهایفراوانیکهبهمنابعطبیعیومحیطزیستکشورواردشدهو
افزایشبیرویهجمعیت،بهنظرمیرسدهرچهزودتربایدجامعهشناسیرابهکمک
بطلبیم.دراینشمارهدرموردنقشجامعهشناسیدرحلمشکالتمحیطزیستبا
سرکارخانمخزاعیصحبتکردهایم،لطفًاتوجهفرمایید.
جامعهشناسیچهنقشیدرحلمشکالتمحیطزیستمیتواندبازیکند؟
به نظر من جامعه شناسانی که می خواهند در مورد محیط زیست فعالیت و اظهار
نظر کنند باید خود را در سه حوزهی مطالعاتی متمرکز کنند .مساله اول ،شناخت
بسترهایی است که در بستر تاریخی مشکالت محیط زیستی و مسائل آب را ایجاد
کردهاند.برایناساس،بخشیازمشکالتمحیطزیستبهنگاهاومانیستیبهجهان
بازمیگردد.یعنیبخشیازمشکالتمحیطزیستیبهخاطرنگاهمدرنبهجهان
به وجود آمده .وقتی انسان خود را محور جهان تصور کرد ،این حق را برای خود
قائل شد که می تواند در هر کجای زمین و آسمان و زیر زمین ،برای راحت تر زندگی
کردن خودش ،هر کاری که در توان دارد انجام دهد .بنابراین یکی از وظایف جامعه
شناسی تبیین این مسئله است که فلسفه مدرن چقدر در ایجاد مشکالت محیط
زیست نقش داشته است .نقش دومی که جامعه شناسی می تواند در حوزه محیط
زیستبازیکندایناستکهپیامدهایمشکالتمحیطزیستیرامطرحکند.اگر
خشکسالی و خشکیدگی ایران به همین سرعت فعلی ادامه پیدا کند ،پیامدهای
اجتناب ناپذیری در انتظار است که بخش مهمی از آن به خاطر جایگاه استراتژیک
و موقعیت جغرافیایی بسیار شکننده کشور است که الجرم مسائل امنیتی بسیار
مهمی را پیش خواهد آورد .در همه جای دنیا خشونت گام به گام با خشکسالی
حرکت می کند که باید به این موضوع توجه خاص کنیم .هم اکنون دو گروه مهم
تروریستی دنیا در دو سوی سرزمین ما حضور دارند .اگر خشکسالی گسترش پیدا
کندوسرزمینایرانخشکشود،اولینخطریکهیکمنطقهبیابانیراتهدیدمی
کندمسائلامنیتیاست،زیرابیابانیکیازامنترینمکانهابرایانجامکنشهای

درحالحاضربهجامعهشناسیچهقدربهادادهمیشود؟
متاسفانهنسبتبهجامعهشناسی،حتیدرحوزههایآکادمیکوتخصصیدانشگاهی
هم نگاه تخصصی وجود ندارد .به جرات می توان گفت جامعه شناسی در کشور ما به
عنوان یک علم تخصصی شناخته نمی شود و یک حوزه عمومی تلقی می گردد ،که
همه متخصصین خود را مجاز به اظهار نظر درباره موضوعات آن می دانند .از سوی
دیگر حوزه برنامه ریزی و سیاست گذاری کشور یک حوزه مهندسی محور است،
یعنیدرحوزهسیاستگذاری،توجهجدیبهبهرهگیریازعلومانسانیبهمعنایعامو
مطالعاتاجتماعیبهمفهومخاصنمیشود.البتهدرمقامحرف،همهتکرارمیکنند
کهمطالعاتاجتماعیخیلیخوباست،وتوجهبهمسئلهفرهنگیخیلیالزماست.
ولیوقتیقرارمیشودبهشکلبنیادیواردمبحثسیاستگذاریوبرنامهریزیبشویم
و از افراد متخصص کمک بگیریم ،نگاه به موضوعات اجتماعی و فرهنگی یک نگاه
تخصصینیستواینتصوروجودداردکههرکسیدرجامعهزندگیمیکندباجامعه
شناسی و فرهنگ آشنا است و هرکسی که مطالعات آکادمیک در هر رشته ای داشته

روی آن تامل نشده .در نتیجه مجبور می شویم بحث هایی کلی را مطرح کنیم که
این روش باعث ضعیف تر شدن جایگاه جامعه شناسی در حوزه محیط زیست
می شود .متاسفانه در حال حاضر دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران رشته
جامعه شناسی محیط زیست ندارد ،فکر می کنم بهتر است خود جامعه شناسان
یکحوزهتخصصیومشخصیبرایخودشانتعریفکنندوافرادیرادراینحوزه
به عنوان متخصص به رسمیت بشناسند و به صورت منسجم یکسری مباحث را
مطرح کنند ،تا نهاد جامعه شناسی مشغول تبادل نظر درباره محیط زیست و آب
شود.اینکارخیلیبهاقتداراینرشتهکمکخواهدکردومدیرانراقانعمیکندبه
نقشجامعهشناسیتوجهکنند.
برخورد مدیران کشور در حال حاضر با جامعه شناسان چگونه است؟
در حال حاضر عمده پروژه های کالن کشور توسط شرکت های مهندسین مشاور
انجام می شود .به لحاظ صوری این شرکت ها مجبورند در زمان ثبت شرکت
رزومه ای از یک جامعه شناس ارائه دهند .اما در اکثر شرکت ها این کار در حد
ارائه رزومه و ثبت مدرک باقی می ماند و جامعه شناس به عنوان کادر فنی ،در
شرکت مهندسین مشاور حضور ندارد .اگر ما بخواهیم مبحث را به صورت کالن
نگاه کنیم ،باید بازنگری در کادر و چیدمان تخصص ها ،در شرکت های مهندسین
مشاور اتفاق بیفتد و به طور ثابت یک جامعه شناس و یک مردم شناس و متخصص
محیط زیست و اقلیم شناس در کادر مهندسین مشاور حضور داشته باشد .اگر این
بازنگری در کادر مهندسین مشاور انجام بشود ،خود به خود اقتدار رشته های غیر
مهندسیازجملهجامعهشناسیوعلوماجتماعیدرتصمیمگیریبرایپروژههای
عمرانیکشوربهرسمیتشناختهخواهدشد.وزارتخانههاوموسساتدولتیهم
همین شرایطی را دارند .من با عده ای از کارشناسانی که در حوزه علوم اجتماعی
و جامعه شناسی فعالیت می کنند و تعدادشان هم زیاد نیست ،در ارتباط هستم
ولی کسی را نمی شناسم که به عنوان کادر ثابت در وزارت نیرو ،در آبفا ،در وزارت
کشاورزی و جهاد مشغول به کار باشند .ما وقتی که در این رشته تحصیلی تحصیل
می کردیم ،به ما می گفتند محل اصلی کار شما وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان
برنامه و بودجه است ،ولی هیچ کدام از ما که فارغ التحصیل شدیم در هیچ کدام از
این دو موسسه مهم کشور نتوانستیم شغل بگیریم ،چون آن ها دنبال مهندس
فنی می گردند و جامعه شناسی و علوم اجتماعی را باور ندارند .بعضی اوقات من و
همکارانم پروژه هایی در این موسسات انجام داده ایم ولی این کافی نیست .جامعه
شناسبایددرسیاستگذاریکشورحضورداشتهباشد.بههرحالنیازبهیکتغییر
اساسی در نگاه مدیران کشور وجود دارد .مهم ترین کاری که باید انجام شود این
استکهمدیرانقانعشوندکهعلوماجتماعییکعلمتخصصیاست.

خشنوضدامنیتیاست.توجهبهوضعیتاقلیمیهمسایگانمسالهمهمدیگری
است .چون بخشی از مشکالت آنها دامن گیر ما نیز خواهد شد .در واقع بسیاری از
مشکالتی که در حال حاضر در این کشورها اتفاق می افتد پیامد خشکسالی است.
امروز آن ها ،آینده ما می باشد .مطالعاتی انجام شده که نشان می دهد نقش
خشکسالیدرآوارگیدرونسرزمینوتشدیدکنشهایتروریستیدرکشورهایی
مثل سوریه و عراق و سومالی ،نقش قابل توجهی داشته است .این پیامد هم اکنون
هم در ایران به صورت خاموش در حال اتفاق افتادن است .نقش دیگر جامعه
شناسان گوشزد کردن و تذکر دادن رابطه بین خشکسالی ،جمعیت و آب است،
بنابراینیکیدیگرازوظایفجامعهشناسی،پایشجمعیتمناطقمختلفکشورو
هشداردربارهاینموضوعاست.جامعهشناسانبایدتشخیصدهندازنظراقلیمی
و محدودیت منابع آب تا چه میزان افزایش جمعیت برای ما معقول و مجاز است.
منطقیوخردمندانهنیستکهمابهخاطراحساسخطریکهدرموردهویتملی
ومذهبیمیکنیم،سیاستیدرپیشبگیریمکهخودتشدیدکنندهخطراتیباشدکه
حیات و عزت بلند مدت جامعه را تهدید کند .یکی دیگر از مسائل مهم مورد توجه
جامعه شناسان تبیین رابطه بین فقر و بحران های طبیعی است .قطعًا با توسعه و
فراگیر شدن بحران کم آبی و خشکسالی ،کشور فقیرتر خواهد شد .بهره مندی ما
از نفت هم بی نهایت نخواهد بود .ضمن اینکه رابطه اقتصادی دنیا با نفت تقریبًا
در حال نابودی است و قطعًا تا  30سال دیگر ،این میزان نیاز به نفت وجود نخواهد
داشت .نکته مهم دیگر بازنگری در سرفصل های درسی است .با توجه بهشرایط
اقلیمیجدیدیدرایران،جامعهشناسیبایددرهمهسرفصلهایخودیکبازنگری
کلی و جامع انجام دهد و مولفه خشکسالی در واحدهای درسی درنظرگرفته شود.
جمعیتشناسی،جامعهشناسیشهری،جامعهشناسیسیاسی،جامعهشناسی
دین و بقیه مباحث تخصصی که به عنوان زیر ساخت های حوزه جامعه شناسی
شناخته می شوند ،باید مبحث آب و خشکسالی را به عنوان یکی از سرفصل های
اصلی در واحدهای ارائه شده دانشگاه در نظر بگیرند .شرایط به سرعت در حال
تغییراستوآببرایماتبدیلبهیکمسئلهمحوریشدهاست.لذاجامعهوجامعه
شناسان باید خود را به شدت برای شرایط جدید مهیا کنند .با اتمام آب ،کشاورز
نمی تواند بی تفاوت به تماشای تلف شدن دام و خانواده اش بنشیند ،او ناگزیر است
کوله بارش را بر دارد و برود یک جای دیگر .از آن مهم تر پیامدهای اجتماعی و
فرهنگی ناشی از بی آبی است که باید یکی از دغدغه های اصلی مطالعاتی جامعه
شناسان باشد .رویدادهای زیست محیطی ،خیلی سریع به خشونت کشیده می
شوند .بحران ریزگردهای خوزستان بر خالف انتظار به مسائل حاشیه ای قومیتی
انجامید .در اهواز مردم به خیابان ها ریختند و درکنار بحران پیش آمده مطالبات
سیاسی و دلخوری های قومیتی خود را پیش کشیدند .یا مث ًال در هفته دوم خرداد
ماه در شیروان به خاطر آب ،درگیری هایی صورت گرفت که به کشته شدن یک نفر
انجامید .اختالفات بر سر انتقال آب که عمدتًا ناشی از احساس کمبود منابع است،
که ذیل پیامدهای اجتماعی بی آبی و خشکسالی و رابطه آن با خشونت باید مورد
توجه جامعه شناسان قرار بگیرد .جامعه شناسان باید این مشکالت را پیش بینی
کنند و راه های نرم افزاری مقابله با آنها را نشان دهند و آن قدر باید آن را تکرار کنند
تاتوجهسیاستمدارانبهاهمیتموضوعجلبشود.

باشد ،می تواند در حوزه اجتماعی و فرهنگی هم اظهار نظر کند .همین کم توجهی
در مطالعات مهندسی برای پروژه های زیربنایی و مهم هم وجود دارد .در بسیاری از
پروژه های بزرگ و کوچک کشور پیوست های اجتماعی و فرهنگی وجود دارد .اما اگر
به آنها مراجعه کنیم میبینیم ،نه توسط جامعه شناسان ،بلکه توسط مهندسان فنی
تهیه و تائید شده اند .مث ًال برای ساخت یک سد الزم است ،کاغذهایی امضاء شود که
مربوط به مطالعات اجتماعی و فرهنگیطرح هستند ،این اسناد معمو ًال از نمونه های
فرنگی ترجمه شده اند یا نمونههای قدیمی سازمان برنامه و بودجه هستند .اما در
نهایت ،مجموعه ای که درباره جزییات تهیه این پیوست ها تصمیمگیری می کند به
ضرورتتوجهبهجزییاتتخصصیپیوستهاتقریبًااهمیتینمیدهندولزومیبرای
استفادهازنظرتخصصیکارشناسانحوزهاجتماعیوفرهنگیبرایتهیهآنهااحساس
نمی کنند .اگر از مسئوالن پروژه بپرسیدکه چرا این پیوست ها توسط متخصصان
جامعهشناسیوفرهنگیتهیهنشده،میگویندمسئلهمهمینیستوماخودمانهر
روز با مسائل اجتماعی در ارتباط هستیم .در واقع تصور بر این است که بررسی های
اجتماعی کاری فورمالیته است .اما گاهی اوقات چنین بیتوجهی هایی به پیامدهای
غیرقابل بازگشتی منتهی می شود .در حال حاضر چندین پروژه کام ًال اجتماعی
و محیط زیستی در کشور در دست اجراست که اگر نکات اجتماعی و فرهنگی و
محیط زیستیدرآنهالحاظنشود،محیطزیستکشوررابهسمتنابودیمطلقپیش
خواهد برد .وقتی به فازهای مطالعاتی این پروژه نگاه می کنید ،می بینید فاز مطالعاتی
آن 4سالهپیشبینیشدهومطالعاتاجتماعیوفرهنگیومحیطزیستیآندرمرحله
چهارم،یعنیدرسالآخرقراردارد.درحوزههایمهندسی،درصورتتامینمنابعمالی
کافی ،هیچ پاسخ منفی وجود ندارد و هر کاری را می توان انجام داد ،لذا امکان سنجی
مهندسیهمهپروژههاباکمیتعدیلبودجه،همیشهمثبتاست.حاالپسازخاتمه
پروژهمهندسی ،تازه یک پیوست اجتماعی و فرهنگی و محیط زیستی در انتهای کار
قرارمیگیرد،کهدیگرکارازکارگذشته.درحالیکهاساسًامطالعاتاجتماعیوفرهنگی
بایددرمراحل اولیهباشدتاتشخیصدادهشودکهاصو ًال اینپروژهبهلحاظاجتماعیو
فرهنگیومحیطزیستیامکانعملیداردیانه،سپسواردفازمهندسیشد.
چهعاملیباعثبهوجودآمدناینشرایطاست؟
جامعه شناسی محیط زیست که جامعه شناسی آب هم بخشی از زیر مجموعه آن
است ،در دنیا یک موضوع جدید و نوپا است .جامعه شناسی اگر 200سال عمر داشته
باشد ،جامعه شناسی محیط زیست عمرش 30الی 40سال بیشتر نیست و در واقع از
دهه 1970به این طرف شکل گرفته است .طبیعی است وقتی جامعه شناسی در دنیا
و به خصوص در ایران ،هنوز یک علم نوپا است ،زیر مجموعه های آن هم به حد کافی
شناخته شده نیستند .در حال حاضر ما جامعه شناس محیط زیست کم داریم .وقتی
علم آموختگان این رشته کم باشند ،امکان معرفی خودشان را ندارند .به همین دلیل
افرادی که در حوزه سیاست گذاری هستند ،متخصصان این حوزه را نمی شناسند
و آنها را باور ندارند ،تا بخواهند به آنها مراجعه کنند .این روزها با توجه به بحران آب،
موضوع جامعه شناسی آب و محیط زیست به موضوعی مورد توجه تبدیل شده است
و در نتیجه بسیاری از جامعه شناسان دوست دارند در این زمینه فعالیت کنند .اما اگر
هرکدامازمااشرافواطالعاتکافینسبتبهحوزهجامعهشناسیآبنداشتهباشیم،
نمایی از نقش علوم اجتماعی در مطالعات محیط زیستی و آب را در نظر می گیریم که

چراتاکنوناهمیتجامعهشناسیدرمباحثمحیطزیستبهخوبیمطرحنشده؟
منهمهموضوعرابهبیتوجهیمدیرانربطنمیدهم،بلکهمعتقدهستم،جامعه
شناسان ما هم در ارائه مباحث خود درست عمل نکرده اند .هیچ تغییر اجتماعی
بدونسماجتاتفاقنمیافتد.اگرمابتوانیممباحثرابهشیوهعلمیودقیقمطرح
و با سماجت تکرار کنیم به تدریج اهمیت جامعه شناسی آشکار خواهد شد ،این
طور نیست که ما بیاییم موضوعی را ارائه بدهیم ،بعد بگوییم چون این موضوع از
پشتوانهنظری،منطقیوعقالنیمحکمیبرخورداراستمردمومدیرانکشورباید
آن را بپذیرند .ما باید بتوانیم استدالل های قوی خودمان را ارائه بدهیم .ما اگر به
عنوان جامعه شناس بگوییم مشکالت بی آبی وجود دارد ،حرفی تکراری است و
مشکلی را حل نمی کند ،چون همه دارند همین حرف را می گویند .جامعه شناس
بایدحرفیبزندکهمعلومباشدفقطیکجامعهشناسمیتوانداینحرفرابگوید.
مهمترینتواناییجامعهشناسایناستکهبتواندوضعیتآیندهراپیشبینیکند.
برای رسیدن به این هدف همکاران ما باید به صورت کام ًال تخصصی وارد حوزه آب
و محیط زیست شوند و به شکل آکادمیک و علمی آب و محیط زیست را مورد بحث
و تبادل نظر قرار دهند .کار مهم دیگر اضافه کردن سرفصل جامعه شناسی محیط
زیستبهرشتههایدانشگاهیاست.اینکاربهمطرحشدنموضوعمحیطزیست
کمک می کند .چرا ما نباید رشته جامعه شناسی آب داشته باشیم؟ حتی اگر در
حال حاضر نمی توانیم در مقطع لیسانس و فوق لیسانس رشته جامعه شناسی آب
دایر کنیم ،می توانیم از پروژه های دکترا و فوق دکترا در این رشته حمایت کنیم تا به
تدریجشرایطبرایسایرمقاطعفراهمشود.
یک دیدگاه بدبینانه می گوید به دلیل بحران آب وقت از دست رفته و مردم ایران
چارهایجزمهاجرتندارند؟
نگاه من بدبینانه تر است .اگر رویکردی وجود داردکه می گوید شرایط سرزمین
ما در چند سال آینده آن قدر شکننده خواهد شد که به خاطر کمبود آب مردم
بعضی از مناطق مجبور به مهاجرت دسته جمعی خواهند شد ،من می گویم
شرایط امروز دنیا دیگر اجازه مهاجرت را به مردم یک سرزمین نمی دهد .آنچه
در انتظار ماست یک جور آوارگی است .در قرن بیست و یکم برای مردم هیچ
سرزمینی این امکان وجود نخواهد داشت که با اتمام آب ،کوله بار زندگی شان را
بر دارند و در یک کشور دیگر ،با امکانات مناسب اقلیمی و آب کافی ساکن شوند.
در صورت از کف رفتن امکانات اقلیمی و سرزمینی ،مردم در درون مرزهای
سرزمین آواره خواهند شد .از سوی دیگر ،خشکسالی چه بخواهیم یا نخواهیم ما
را از امروز فقیرتر خواهد کرد .این فقر ،قدرت چانه زنی یک ملت را برای مهاجرت
کاهش خواهد داد .چند ماه قبل گزارشی تحلیلی در روزنامه های رسمی کشور
منتشر شد که ُپر آب ترین استان کشور یعنی مازندران هم تا  30سال آینده بیابان
خواهد شد .بنابراین تا  30سال دیگر ما نقطه ای ُپر آب و ُپر طراوتی در کشور
نخواهیم داشت تا مردم از مناطق که کم آب می شوند به آنجاکوچ کنند .بنابراین
ما چاره ای نداریم جز اینکه از امروز برای این مشکل راه حلی پیدا کنیم .اگر به
سرعت چاره اندیشی نکنیم ،مهاجرت پیامدی نیست که در انتظار ما است ،آنچه
در انتظار ما خواهد بود فقر و آوارگی است.
از این که وقت خود را در اختیار ماهنامه KWCقرار دادید متشکرم.

آب ایران به سطح بحرانی می رسد
بر طبق گزارش َال مانیتور ( )Al-Monitorدر ماه می سال  2014ایران با کمبود
آب بی سابقه ای روبرو شد ،حاال پس از یک سال ،بحران به جایی رسیده است
که باید اعالم خطرکرد .عده ای از مردم ایران اگر راه حل مناسبی برای مقابله
با کمبود آب پیدا نشود ،شاید مجبور به مهاجرت شوند .دولت مردان سیاسی
ایران باید هر چه ســریع تر راه حلی برای این بحران پیدا کنند قبل از اینکه
مهاجرت دسته جمعی ایرانیان رخ بدهد .این بحران جدی مسئوالن ایران را
به چالش انداخته تا استراتژی و برنامه ریزی صحیح انجام دهند.

برای درک عمق بحران ،می توان بحث را با بررســی دقیق تر اظهارات عیسی
کالنتری ،وزیر سابق کشاورزی و دبیر ســتاد احیای دریاچه ارومیه آغاز کرد.
کالنتری در  25آوریل خطاب به گروهی از کارشناسان وخبرنگاران ،جنبه های
مختلفازفاجعهمنابعآبرابرجستهکرد.اوسیاستمدارانکشوررابهانکارابعاد
واقعیبحرانآبمتهمکردوبرخیازمسائلکلیدیرااینگونهمشخصنمود:
-1کمبود آب در ایران ناشی از بهره برداری  97درصدی از آب های سطحی
است .معیار بین المللی برای استفاده از آب سطحی  40درصد است که این
مقدار بهره برداری ناشی از سوء مدیریت آب در ایران است.
-2فشار برای خود کفایی در کشاورزی در گذشته ،باعث مصرف بیش از حد
ذخایر آب شده اســت که به نوبه خود باعث ضعف توسعه گردیده .به گفته
کالنتری ،تعدادی از سیاسیون ،توسعه پایدار را یک مفهوم غربی می دانستند
که در ایران کاربردی ندارد.
-3سد سازی به عنوان یک نشانه پیشرفت باعث خشک شدن رودخانه ها و
دیگر تاالب ها شده است.
-4ایران باید تقریبًا مصرف آب ساالنه خود را به نصف کاهش دهد یعنی از 96
میلیارد متر مکعب به 56میلیارد متر مکعب برساند .چنین تالشی تا 8میلیارد
دالر سرمایه گذاری نیاز دارد و شامل بازاندیشی اساسی و باال بردن راندمان و
کاهش مصرف به نصف ،در بخش کشاورزی می شود.
-5دولت باید به شدت در ترویج نگرش جدید نسبت به کاهش مصرف آب تا
ُپر شدن دوباره منابع تجدید پذیر تالش کند.
بررسی های اخیر نشان می دهد که هفت استان از 32استان این کشور «کمبود
آب»راتجربهمیکنندو 13استاندروضعیت«بحرانآب» طبقهبندی شده اند.
با توجه به این گزارش هیچ یک از استان های ایران ،از جمله استان های منطقه
دریای خزر از منابع فراوان آب برخوردار نیســتند و نمی توان آنها را به عنوان

دالیل تنبلی و راه های فائق آمدن به آن
همان گونه که قد آدم ها کوتاه و بلند است ،یا رنگ پوست آنها سفیدتر و یا
سیاه تر است ،انرژی انسان ها هم متفاوت است .برخی از افراد از متوسط
مردم انرژی کم تر یا بیشتری دارند ،مث ًال کسانی هستند که دو برابر افراد
عادیانرژیدارند وهنوزهمدرمرزطبیعیقرارمیگیرند.بنابرایننمیشود
از همه انســان ها انتظار یک مقدار انرژی ثابت را داشت .پس فعالیت هر
کسی را باید در محدوده انرژی همان فرد سنجید و از مقایسه کردن خود
و یا دیگران با کسانی که ُپر انرژی هستند خود داری نمود ،اگر این مقایسه
انجام شود ،به صورت کاذب به این نتیجه می رسیم که تنبل هستیم و کاری
از ما بر نمی آید.
برخی اوقات زمینه خفیف افسردگی نیز دلیلی برای تنبلی می شود .البته
در افسردگی انرژی کم نیســت بلکه هدر می رود .یعنی جدال درونی و
ذهنی انسان افسرده ،زمینه ای را فراهم می کند که انرژی او بر باد برود.
مانند کســی که  ۱۰۰۰تومان پول بگیرد و  ۵۰۰تومان آن را دور بریزد ،حاال
باید با  ۵۰۰تومــان زندگی کند .بنابراین در خیلی از اوقات موضوع تنبلی
مطرح نیست بلکه مشکل ،زمینه افسردگی خفیف در فرد است ،که این
نوع افسردگی در ۳۰تا  ۴۰درصد مردم دنیا وجود دارد .راه حل آن مراجعه
به روانپزشک و روان کاو است تا قبل از ُمذمن شدن بیماری و تنبلی ناشی
از آن معالجه را آغاز شود.
من و شما برای اینکه حرکت کنیم به دو چیز احتیاج داریم ،اولی انگیزه و
دومی هدف است .بدترین کار دنیا بی کاری و بدترین نوع زندگی نداشتن
برنامه ،انگیزه و هدف است .انگیزه و هدف را باید به وجود آورد و به دنبال آن
حرکتکرد.معمو ًالانگیزهوهدفبراساسنظری کهماراجعبهاحتیاجات
و نیاز های خود داریم به وجود می آید .مث ًال بیشتر افراد اگر محتاج و نیازمند
باشند ،بیشتر کار می کنند و اگر پول زیادی در اختیار داشته باشند تنبل
می شوند .فرض کنیم شخصی روزی  ۸ساعت کار می کند و خرج زندگی
خود را در می آورد ،اگر فرزند این شــخص بیمار شــود و مخارج اش باال
برود ،انگیزه پیدا می کند تا چند ســاعتی هم اضافه کاری نماید یا دست
به اقداماتی بزنند که پول بیشتری بدست آورند .بسیاری از آدم ها به دالیل
تربیتی و یا شیوه نگاهی که دارند یا به دلیل انتظار و نیازی که در خودشان
احساس می کنند ،در زندگی خیلی احساس احتیاج نمی کنند ،در نتیجه

استان های بدون مشکل طبقه بندی کرد .به این دالیل است که مدیریت آب
در اولویت های دولت قرار می گیرد.
عالوه بر ایجاد یک ستاد ویژه ،برای احیا دریاچه ارومیه ،دولت عملیات بزرگی را
برای نمک زدایی آب دریا خزر و انتقال آن به شهرســتان های هم مرز با دریای
و همچنین به مراکز ُپر جمعیت جنوب تر کشــور را آغاز کرده است .همچنین
تاکیدزیادیبرمصرفبهینهآبوسرمایهگذاریهایعمدهدرمدیریتوتصفیه
فاضالب دارد .هدف این اســت تا آنجا که ممکن است برای مصارف کشاورزی
از آب خاکستری استفاده شود تا آب شیرین را برای استفاده مسکونی و صنعتی
حفظ کنند .برای رسیدگی به موضوع آب در ماه مارس ،دولت یک کنفرانس ملی
در شیراز برگزار کرد ،تعدادی از راه حل های پیشنهادی معرفی شدند که نه تنها
ســرمایه گذاری های عظیم می طلبد ،بلکه روش های جدید استراتژی و
برنامه ریزی در بخش های امنیتی ،کشاورزی و مواد غذایی را نیز الزم دارد.کلید
بحرانمدیریتآبدرایران،تجدیدساختارمصرفآبدربخشکشاورزیاست.
در حال حاضر مصرف آب در بخش کشــاورزی  90درصد از منابع آب کشور را
می بلعد ،این مقدار در مقایسه با معیار های بین المللی که 70درصد است ،بسیار
باال است .بخش کشاورزی در دو سطح برای ایران قابل توجه است:
فرصت های شــغلی (استخدام حدود  20درصد از نیروی کار درحالی که تنها
حدود  9درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را فراهم می کند) و امنیت غذایی
(هدف اصلی خودکفایی).
سال گذشته حســن روحانی رئیس جمهور برای دستیابی به خودکفایی به
وزارت جهاد کشــاورزی دســتور داد تا بر  5محصول استرتژی تمرکز کنند:
گندم ،برنج ،شــکر ،دانه های روغنی و پنبه .کارشناسان معتقدند که تغییرات
سنجیده در استراتژی های کشاورزی ،ممکن است لزومًا منجر به کاهش سطح

انگیزه الزم را برای کار و فعالیت و تحصیل
ندارند و یک هدف عالی و متعالی را انتخاب
نمیکنند تاحرکتیانجامدهند.
بسیاری از پدر و مادرها متاسفانه بچه ها را
خودکفا،مستقلوآزاد ومسئولبارنمیآورند،
آنها از ســر خیر خواهی کارهای بچه ها را
برعهده مــی گیرند ،یعنی بچه را ازخواب
بیدارمیکنند،باالیسراومینشینندتادرس
بخواند ،بچه را وادار می کنند حمام برود.
در این شــرایط بسیاری از فرزندان به این
نتیجه می رســند که وقتی فشار خارجی
نباشد،آنهادیگرنبایدفعالیتکنند.بنابراین
جنبه خودکار بودن در آنها از بین می رود و
همیشهمنتظرمیمانندتایکیآنهاراهولبدهد .بنابراینخیلیازاوقاتپدر
و مادرها با رفتار نادرستی که خود فکر می کنند از روی مهربانی و مواظبت
و مراقبت است ،انگیزه فعالیت را از فرزندان خود سلب می کنند و آنها را به
طرفتنبلیسوقمیدهند.کودکدر ۱۰ماهگیخودشمیتواندجوراباش
را در بیاورد ،ما باید بگذاریم این کار را بکند .تا یاد بگیرد که کارهای خودش
را انجام دهد .بنابراین احتمال دارد در کار تربیتی افراد تنبل ،خطایی اتفاق
افتادهباشد.والدینمعمو ًال باگفتندستوراتیمانندحاالاینکاررابکن،حاال
بخواب ،حاال بخور ،حاال بنشین ،حاال بخوان ،حاال برو ،حاال بیا ،حاال بپوش و
حاال نپوش ،بچه ها را تبدیل به َبرده می کنند .اینگونه افراد بعد از مدتی به
این نتیجه می رسند که این دیگران هستند که باید از آنها بخواهند کاری
را انجام دهند ،ولی اگر به عهده خودشان باشد کاری صورت نخواهند داد
و با سرکشــی که در دوران بلوغ پیش می آید دیگر به حرف پدر و مادر هم
گوش نمی دهند.
بعضی اوقات انتظار و توقع پدر و مادرها از فرزندانشان بسیار زیاد است .در
نتیجه فرزندان فکر می کنند که همه کار ها را باید به بهترین صورت ممکن
انجام دهند و چون نمی توانند ،به این نتیجه می رســند که اگر اص ًال کاری
انجامندهندبهتراست.

زیر کشت نشود .البته کاهش مصرف آب به طور قطع ایران را وادار به کاهش
تولید محصوالت کلیدی مانند گندم و جو خواهد کرد ،که مانع رسیدن به هدف
خودکفایی خواهد شد.
پایداری محیط زیســت و نیاز به توسعه صنعتی با معادالت استراتژیک امروز
ایران متضاد اســت .با این حال ،دولت باید برای رسیدگی به این موضوع به
سرعت و با شکلی کارآمد وارد کارزار شود .در واقع ،ضرورت رسیدگی به چالش
آب به عنوان یک مسئله اساسی ،شیوه ای مانند پرداختن به الگوهای مصرف
برق در چند سال گذشته را می طلبد.
در حال حاضر ،مدیریت آب زیر نظر وزارت نیرو اســت ،که مســئول تنظیم و
تولید برق و آب و جمع آوری و تصفیه فاضالب می باشــد .به نظر می رسد یک
بخش جدید مورد نیاز است تا با داشتن قدرت مدیریتی ،به شکلی مجزا توسعه
استراتژی آب را به عهده بگیرد .توجه داشته باشید ،یکی از روش های ارائه شده
دولتبرایاجرایمرحلهنهاییاصالحیارانهوافزایشقیمتسوخت،تخصیص
این پول جهت ســرمایه گذاری و کمک های مالی در بخش آب و کشــاورزی
است .هنگامی که منابع مالی تامین شود ،دولت باید سطح مدیریت آب را جهت
حفاظت از محیط زیست باال ببرد و بخشی را با سرپرستی معاون رئيس جمهور،
برایآمادهسازیسیستممدیریتیکپارچهمنابعآبایجادکند.
بحران آب یکی از چالش های اصلی ایران در مســیر تبدیل شدن به یک کشور
توسعهیافتهاست.اینمسئلهایاستکهتنهامیتواندازطریقمتخصصانیکه
رها از سیاست زدگی هستند حل و فصل شود .اکنون زمان تصمیم گیری است.
ترجمه :شهرام موبد

بعضیاوقاتپدرومادرهاسرقولوقرارهایخودبافرزندانشاننمیایستند،
مث ًال به فرزندان خود قول می دهند که اگر امروز فالن کار را انجام بدهی من
هم برای تو فالن کار را می کنم ،ولی در عمل وقتی کاری را که خواستند انجام
شد ،زیر قول شان می زنند .در این شرایط فرزندان به این نتیجه می رسند که
کاری را انجام داده اند ،ولی پاداش آن را دریافت نکرده اند و احساس فریب
خوردگی می کنند .این افراد به تدریج فقط زمان حال برای شــان مهم
می شود و آینده برای شان یک فریب است .زمانی که انسان ها ،امروز برایشان
مهم تر از فردا شــود ،درد امروز هم بیشتر از درد فردا و لذت امروز بیشتر از
لذت فردا خواهد شد .در نتیجه امروز به دنبال لذت می روند و درد را برای بعد
می گذارند ،در نتیجه کارهای مهمی که انجام شان همراه با درد است مرتبًا
عقبمیافتد.آنهاکارهارادرآخرینلحظهکهدیگرچارهایندارندوزیرفشار
رسری
هستندومیدانندکهخطراتجدیآنهاراتهدیدمیکند،به صورت َس َ
وحداقلیانجاممیدهندودردخودراچندبرابرمیکنند،درحالیکهآدمهای
موفق و خوشبخت و ســالم دنیا ،معتقدند امروز مساوی است با فردا .هر
زمانی که انسان باور کرد درد امروز مساوی است با درد فردا ،آن وقت است
که ترجیح می دهد درد را امروز بکشد تا فردا خیالش راحت باشد و روزش را
خراب نکند .اگر ما درد را امروز بکشیم آسیب درد کم تر می شود و اگر لذت
را به فردا موکول کنیم لذت افزایش پیدا می کند .روزی که انسان به استقبال
ضرر و خطر برود و پاداش و لذت را به تاخیر اندازد زندگی را برده است.

تحلیل اخبار آب

حضور  KWCدرنمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
پانزدهمیندوره نمایشگاهبینالمللیصنعتساختمانازتاریخ21-18مرداد ماهسالجاری در
محل نمایشگاهبینالمللیتهران باحضورشرکتهایمتعددوفعالدراینزمینه برگزارشد.
مانند سال های گذشته شرکت KWCدر این نمایشگاه حضور داشت و جدیدترین محصوالت
خود را به نمایش گذاشت و از معماران ،طراحان داخلی ،انبوه سازان ،فروشندگان شیرها
بهداشتیوسایرمصرفکنندگاناستقبالکردوبهسوالهایآنهاپاسخداد.
فرصتی دست داد تا با چند نفر از این عزیزان گفتگو کنیم و از نظرات آنها مطلع
شویم .مهم ترین نکات این گفتگوها را جهت اطالع شما و مدیران شرکت KWC
در اینجا مطرح می کنیم.
از یکی از مراجعین با نام سرکار خان مریم چلبی که خانه دار هستند پرسیدیم :آیا شما از قبل با
محصوالت KWCآشنایی داشتید؟ ایشان فرمودند :بله من چندین سال قبل از شیرهایKWC
استفاده کردم .فوق العاده شیرهای بادوام و باکیفیتی بوده ،ولی نمی دانم االن هم کیفیت اش به
همانگونههستیاخیر.حاالهماینجاهستیمتابرایساختمانپدرمازاینشیرهاخریداریکنم.
پرسیدیم:آیاشماازخدماتپسازفروششرکتاستفادهکردید؟فرمودندخیر.ولیمیدانمکه
تا 2سالخدماتپسازفروشدارد(.الزمبهیادآوریاستخدماتبعدازفروش 5سالاست).
ازافرادخانوادهفالحکهدستهجمعیبهنمایشگاهآمدهبودندپرسیدیم:نظرتاننسبتبهبرند
 KWCچیست؟ پدر خانواده فرمودند :نسبت به برندهای دیگر ایرانی که دیدم بهتر بوده است.

تنوع شیرها بیشتر است .از لحاظ طراحی شیرها واقعًا به روز هستند .من تا به حال از این
شرکت خرید نکرده ام و برای اولین بار است که از نزدیک محصوالت این شرکت را می بینم.
اماباسایربازدیدکنندگانکهصحبتکردمآنهاکهازمحصوالت KWCاستفادهکردهاندبسیار
راضی بودند .حاال KWCیکی از گزینه های ما برای خرید است.
وقتی از دوست عزیز انبوه سازی که ترجیح دادند خودشان را معرفی نکنند پرسیدیم
نظرشان در مورد نمایشگاه امسال چیست؟ فرمودند من چون سازنده هستم ،مدت
زیادی است که با این شرکت آشنایی دارم .غرفه بسیار خوبی دارند .شیرها در اینجا
خیلی تنوع دارد ،اما وقتی به فروشگاه می رویم هم تنوع پایین است و هم از لحاظ
قیمتی فرق می کند .وقتی می گوییم که قیمت شرکت ارزان تر است می گویند اینجا
فروشگاه است و کمی قیمت ها فرق می کند ( .باید اعتراف کنیم کمترین تخفیف را به
دلیل پرداخت دقیق مالیات و ارزش افزوده شرکت  KWCمی دهد و بارها به نمایندگان
تذکر داده ایم که قیمت ها را رعایت کنند و بیش از اندازه تخفیف ندهند .ممکن است
این دوست عزیز از فروشگاه های متفرقه خرید کرده اند).
خانمیکهخودراخانهدارمعرفیکردندفرمودند:اولینباراستکهشیرهای KWCرامیبینم.
شیریراکهتنظیمدماداردخیلیپسندیدم.بقیهشیرهاشبیهاشدرغرفههایدیگرهمبود،
امااینشیرخیلیبرایمجالببود.اینطوریکهمسئوالنغرفهتوضیحدادندشیرترموستاتیک
هم دما را تنظیم می کند و هم در مصرف آب صرفه جویی می نماید.
از جناب آقای اسعدی ساختمان ساز که در مناطق  2و  5فعالیت می کنند و سفارش شیر
داده بودند ،پرسیدیم به چه دلیل شیرهای شرکت KWCرا پسندیدید.ایشان فرمودند :چون
هم زیبا و هم شناخته شده است .وقتی مشتری برای خرید می آید شیرهای KWCیک پوئن
مثبت برای ما به حساب می آید .از نظر کیفیت هم شیر های با دوامی است .خدمات پس از
فروش را هم که دارد .در کل در ایران  2یا  3برند هستند که این خصوصیات را دارند و یکی از
آن ها KWCاست که من انتخاب کرده ام.
سرکار خانم سرمدی فرمودند :شیرهای مدرن و به روزی است .من شیر ایو( )EVEرا بسیار
پسندیدمهمتنوعرنگیزیباییداشتوهمازدیزاینخوبیبرخورداربود.
سرکار خانم رعنا بهجت
آبادی فرمودند :من اولین
بار است که با  KWCآشنا
می شوم .همه اجناس از نظر
طرح عالی است .شیرهایی
دارند که در مصرف آب
صرفه جویی می کند.

وزارتنیروغافلگیرشد!
رحیممیدانیمعاونوزیرنیرودرامورآبوآبفابااعالماینکهبه۷میلیونروستاییباتانکرآبرسانی
می شود ،گفت :از ُافت شدید آب چاهها غافلگیر شدیم .یکی از مشکالتی که وزارت نیرو را
غافلگیرکردخشکشدنچشمههاوقنواتُ ،افتشدیدآبچاههاوهمچنین ُافتکیفیمنابع
آبدرروستاهااست.
مهر

یکیازمدیرانشرکتساختمانیبیدرنگفرمودند:ماقب ًالازمحصوالت KWCاستفادهکردهایم.
غرفه بسیار جالب و قشنگی دارند .محصوالت جدیدی هم اضافه شده بود .امیدواریم باز هم
بتوانیم مشتری این شرکت خوب باشیم .از خدمات پس از فروش شان هم استفاده کردم واقعا
عالیوبهموقعپیگیریمیکنند.
جنابآقایمجیدیفرمودند:شیرهای KWCنسبتبهدیگرمارکهایایرانیکمیگراناست.
چون من یک ست کامل می خواهم کمی برای بودجه من گران است .ولی همین که شیرهایی
دارد که در مصرف آب صرفه جویی می کند خیلی خوب است .حاال داریم با خانواده بررسی
میکنیم،ممکناستاز KWCخریدکنیم.
سرکار خانم رحمانی که خانه دار هستند فرمودند :مدل های خوبی و رنگ بندی های متنوعی
دارد که آدم را جذب می کند .مخصوصًا شیرهای  LEDدارش خیلی زیبا است.کیفیت اش را
نمی دانم چون تا به حال استفاده نکرده ام.
جنابآقایفراهانیفرمودند:مندرهمدانمغازهفروشوسایلبهداشتیدارمبااینشرکتهم
آشنا هستم .آمده ام تا ببینم برای همکاری چه کاری الزم است انجام دهم .من همه جور شیری
درمغازهامدارم.شیرهای KWCهممتقاضیخاصخودشرادارد.شیرگرانیاستامامشتری
ها سراغش می آیند و ما هم باید خدمات رسانی کنیم.
سرکار خانم سجادی که دکوراتور ساختمان هستند :همیشه یکی از گزینه های من شیرهای
 KWCاست .چون از نظر طرح و رنگ بسیار متنوع است و مشتریانم آن را می پسندند.در
نمایشگاه امسال تمام محصوالت را یک جا دیدم و از آنها برای کارم عکس گرفتم.

خانوادهمرادیبعدمقداریتعریففرمودند:فقطمشکلیکهداشتمدرکاتالوگفقطاسمشیرها
و کدشان موجود بود و هیچ گونه توضیحی داده نشده بود .به نظر من این شرکت باید در
کاتالوگ اش در مورد هر کدام از شیرها توضیح دهد.
چند َتن از دانشجویان رشته عمران فرمودند :ما آمده ایم تا با برندها و وسایل جدید صنعت
ساختمان آشنا بشویم چون در آینده به دردمان می خورد .اسم شرکت  KWCرا شنیده بودیم
االن آمدیم و از غرفه اش بازدید کردیم .غرفه خوبی بود .آن هایی که از این شرکت خرید و از
شیرهایشاستفادهکردهبودند،اکثرًاراضیبودند.درکلغرفهخوبیبود
جناب آقای داوودی در حالی که با دلخوری از غرفه خارج می شدند دلیل ناراحتی خود را اینگونه
بیانفرمودند:ازغرفهبازدیدکردم.خوببود،تنوعشیرهازیادبود.اماوقتیبرایگرفتنکاتالوگ
و لیست نمایندگی مراجعه کردیم ،گفتند کاتالوگ نداریم و یک کارت ویزیت به ما دادند تا به
سایتمراجعهکنیم.او ًالشایدکسیدسترسیبهاینترنتوکامپیوتروسایت نداشتهباشد.ثانیًا
مگر می شود شرکتی با این بزرگی کاتالوگ نداشته باشد؟ این شرکت باید بداند که افراد مسنی
مثل من دسترسی به سایت برای شان
مشکلاست.
در شب سه شنبه  20مرداد طبق روال
سال های گذشته مهمانی شام به افتخار
نمایندگان شرکت  KWCدر سفره خانه
عالی قاپو برگزار شد .نمایندگان ضمن
پیداکردنآشناییبیشتربایکدیگروتبادل
نظر ،این فرصت را پیدا کردند تا با مدیران
شرکت نیز گفتگو کنند البته وجه غالب
این شب لذت بردن مهمانان از برنامههای
مفرح سفره خانه و شامی بود که در کنار
یکدیگرصرفکردند.

دریاچهها و تاالبها قربانیان سیاست و خشکسالی
ازتابستانسالجاری()۱۳۸۷انتشاراخباروگزارشهاییدرموردخشکشدنتدریجیبرخی
از بزرگ ترین تاالبها و دریاچههای ایران ،از جمله هامون در سیستان و بختگان در فارس
افزایش یافته است .برخی از این دریاچهها مانند بختگان بیش از 30سال است به عنوان یکی
اززیستگاههایمهمبینالمللیبهثبترسیدهاند،برخیدیگرچونهامونبهجزارزشهای
ت محیطی نقشی مهم در اقتصاد منطقه و زندگی مردم دارند .از قرنها پیش نیزارها و
زیس 
مراتع وسیع اطراف تاالب ،خوراک دامها را فراهم کردهاند و صید ماهی منبع تغذیه و درآمد
بسیاریازساکنانبودهاست.سیاستهاییکهاغلببهبهان هتوسع هکشاورزیاتخاذشده،در
خشکشدنبعضیازتاالبهاودریاچههاتاثیرفراوانیداشته.گرچهدرسالهایاخیردوران
کمبارشی به نسبت طوالنیتر و تکرار آن بیشتر از گذشته است ،ولی خشکسالی در مناطق
وسیعیازایرانپدید هبیسابقهاینبوده.گزارشهایفراوانیدرموردبستنراهرودخانههایی
به تاالبها یا حفر چاه در حریم دریاچهها منتشر شده .یکی از این نمونهها ،دریاچ ه بختگان
است که خشک شدن آن به سال  ۱۳۸۶باز میگردد .ساخت سد بر روی رودخانهی ُکر که از
تامینکنندههایاصلیآببختگانبود،همراهباحفرچاههایعمیقدرنزدیکیدریاچه،باعث
شدآباینذخیرهگاهطبیعیوبهتبعآنسطحآبهایزیرزمینیمنطقهبهشدتکاهشیابد.
درچنینشرایطیخشکسالیتیرخالص رابهیکیازبزرگتریندریاچههایکشور زد.
دویچهوله

شاید خبر دویچه وله بی ارتباط با خبر غافلگیری وزارت نیرو به نظر آید ،ولی
اگربهتاریخآنتوجهکنیدکهمربوطبهسال1387یعنی 7سالقبلاست،متوجهمیشویمکه
خطرهای پیش رو و حوادث درحالاتفاق ،مانندخشک شدن تاالب ها ،پایین آمدنسطح
آب های زیرزمینی ،خطرات احداث سد برای محیط زیست و خطر خشکسالی را در آن زمان
یک خبرگزاری خارجی ،با ذکر دالیل و شواهد مطرح کرده .جالب است بدانیم در سالهای
گذشته صدها مقاله داخلی و خارجی ،خطر بحران آب را مرتبًا گوشزد می کردند ،ولی افتخار
مدیرانآب،تامینآببههرمیزانوبهقیمتتقریبًارایگانبرایکلیهمصرفکنندگانبود.البته
این مدیران هم گناهی نداشتند چون اگر درجهت اعالم واقعیت ها اشاره ای به کمبود آب
میکردند،بالفاصلهمطلبسیاسیمیشد.مانند اتفاقاتیکهدرپروژهمسکنمهرافتاد.
آب گران می شود ،پُرمصرف ها منتظر جریمه باشند

سید رسول باقری معاون درآمد و امور مشترکین آبفای استان تهران گفت :با تصویب شورای
اقتصاد،تعرفههایجدیدبرایآب ُشرباعمالو آبباقیمتواقعیبهمشترکانارائهخواهد
شد .با اجرای این طرح ،مشترکان ُپرمصرف بیش از ۳۰مترمکعب ،دو برابر قیمت تمام شده،
بیشاز ۲۰مترمکعببهقیمتتمامشده,مشترکانیکه ۱۰مترمکعبدرماهمصرفکنند۴۰،
درصد و مشترکانی که ۵مترمکعب مصرف کنند ۳۰،درصد قیمت تمام شده آب را پرداخت
خواهند کرد .وی تصریح کرد :قیمت تمام شده آب را آبفا به شورای اقتصاد ارائه کرده و پس از
تائید ،اعمال می شود .وی با اشاره به اینکه برای اعمال تعرفه های جدید منتظر تائید شورای
اقتصادهستیم،گفت:اجرایاینطرحعالوهبرکمکبهصنعتآببرایتعمیرات،نگهداریو
خدماترسانیبهتربهمشترکانودرمدیریتمصرفنیزبسیارموثرخواهدبود.
خبرگزاریمهر

سال ها است لزوم قیمت گذاری صحیح آب در جهت بهینه سازی مصرف،
مطرحاستولیظاهرًاکسینمیخواهدمسئولیتآنرابهعهدهبگیرد.کشورمااگرپولاش
ازپاروباالبرودوبخواهدبهتماممردمماهیچندمیلیونتومانپولتوجیبیبدهد،نمیتوانداز
قیمتآبسرسوزنیبهکسانیکهآبرابیرویهمصرفمیکنندتخفیفدهد،چونهدفاولیه
ازواقعیسازیقیمتآببهاکسبدرآمدنیست،بلکهشیوهایاستبرایکنترلمصرف.لطفًا
اگرشورایاقتصادباافزایشهزینهآبموافقتنکرد،هرگزبهکسیدرموردهدردادنآبتذکر
ندهید،چونحتمًادهانشرا ُپرمیکندومیگویدپولاشرامیدهمبهتوچه!

تهرانیهاسهبرابراهالیاشتوتگارتآبمصرفمیکنند

مختارهاشمیپژوهشگرانستیتوپژوهشنیوکاسلدربریتانیاگفتکهشهروندانتهرانی۳
برابر شهروندان اشتوتگارت آب مصرف میکنند .او معتقد است برای اصال ح الگوی مصرف
در ایران باید فرهنگسازی صورت بگیرد و مراجع باید فتوی دهند و مردم را به صرفه جویی
دعوت کنند .وی همچنین یادآور شد که شرکت های آب و فاضالب در ایران اغلب زیان ِده
هستند و از همین رو امکان اجرای طرحهایی چون جداسازی آب ُشرب و بهداشتی در
ایران را بعید دانست.آب ُشرب معموال آبی است که در آشپزخانه استفاده میشود .آبی با
کیفیت پایینتر هم وجود دارد که برای موارد بهداشتی و استحمام و شستن لباس به کار
میرود .این روش در بسیاری از کشورهای پیشرفته اجرا میشود.
خبرگزاریایلنا

سردبیر:شهریاربدیعی
گرافیک :احمد غالمی
عکس :الهه طلوعی
لیتوگرافی و چاپ  :آرتا
تهیه شده در مشار ایران 88822860
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استفاده از مطالب ماهنامه بدون ذکر ماخذ ،بالمانع است
شمارگان کاغذی ۴5۰۰ :نسخه

شمارگان الکترونیک 4000 :ایمیل

متاسفانه مدتی است که کشور ما در جدول آمار های بین المللی همواره در
نواحی خطرناک قرار دارد .مث ًال در رواج مصرف مواد مخدر در افراد بین  16تا  65سال ،در
دنیا اول هستیم ،در حالی که افغانستان پنجم است .در جذب گردشگر جهانی رتبه  118را
در بین 139کشور جهان داریم ،یعنی پایین تر از سوریه قبل از جنگ .از نظر کیفیت زندگی
در بین 110کشور جهان رتبه 87را داریم ،پایین تر از مصر و هند .از نظر باال بودن سود بانکی
در رده هشتم قرار داریم یعنی پایینتر از زیمباوه و باالتر از عراق و پاکستان .چه منطقی
تجویز می کند مردم کشور ایران که در بحران آب به سر می برند ،سه برابر مردم آلمان که
در قاره سبز و در کنار رودخانه های ُپر آب و فراوان هستند ،آب مصرف کند.

