
همکاری، دعوتنامه یک جلسه را روی میز شما می گذاره، عنوان دعوتنامه اشاره 
وجود  ای  جلسه  دستور  هیچ  اما  آشناس،  شما  برای  اندکی  که  داره  ای  پروژه  به 
ندارد. هیچ اطالعاتی درباره اینکه چرا شما به این جلسه دعوت شدین هم موجود 
نیست. شما در هر صورت دعوت رو قبول می کنین و به جلسه می روید. این جلسه 
به شدت به درد نخور برگزار می شه و بعد از دو ساعت به پایان می رسه، به پشت میزتون 
برمی گردین پشت میزتون می شینید و با خودتون می گین اوه پسر! کاش می تونستم 

این دو ساعت از عمرم رو که تلف شد از کائنات پس بگیرم.
همه روزه ما اجازه می دیم که همکارامون، کسانی که آدم های بسیار بسیار نازنینی هم 
هستند، از ما دزدی کنند. منظورم وسایل روی میز یا توی جیبمان نیست، من دارم درباره 
چیزی به مراتب با ارزش تر از قلم و خودکار و پوشه صحبت می کنم. درباره »زمان« حرف 
می زنم. وقت عزیز من و شما! در واقع من اعتقاد دارم ما همه درگیر یک بیماری واگیر دار 
جهانی هستیم. یک بیماری وحشتناک به نام« سندروم پذیرش، بدون تفکر«. عالمت 
اصلی این بیماری کارهایی است که دفعتًا برایمان پیش می آید و یک واکنش غیر ارادی 

توی مغز ما صدا می کنه، دینگ، کلیک، ببینگ! از من دعوت شده پس باید برم! 
جلسات مهم هستند. این حرف درستیه؟  همکاری هم کلید موفقیت هر سازمانی 
هست. اینم حرف درستیه، ولی فقط جلساتی که به خوبی برگزار می شوند می تونن 

نتایج واقعًا مثبت و عملی داشته باشن. 
در دوره جهانی شدن و فراگیر شدن فناوری اطالعات، روش های مدیریت واقعًا به 
طور چشمگیری تغییر کرده و ما بیچاره شدیم. چون مدیران می خواهند از رسوم 
جهانی پیروی کنن و پشت سر هم جلسه بذارن. این جوریه که ما بیچاره شدیم. نه 
فقط به خاطر اینکه مدیرها جلسات رو خوب اداره نمی کنن، بلکه به خاطرسندروم 

پذیرش، بدون تفکر، این زخمیه که از جانب خودمان به ما وارد می شه.
من برای اینکه ثابت کنم این سندروم، یک بیماری واگیردار جهانی هست، مدرکی 
دارم، اجازه بدین بگم چرا. چند سال پیش من یک ویدئو در یوتیوب قرار دادم و در 
این ویدئو تمام افتضاحاتی رو که می شود توی یک جلسه اتفاق بیفته نشون دادم. 
مدت این ویدئو ۵ دقیقه است و شامل همه چیزهایی می شه که در یک جلسه بد 
می تونیم ازش متنفر باشیم. مدیر جلسه ای که نمی دونه چطور باید جلسه را اداره 
کنه. شرکت کنندگانی که نمی دونن برای چه اونجا هستن. موضوع جلسه ای که 
باالخره معلوم نمی شه چی بوده. حرف هایی که اصواًل به موضوع جلسه مربوط 
نیست و یک جلسه طوالنی و کسالت آور. همه اینها قطار جلسه را رو به سمت انهدام 
می بره و باالخره همه با سرخوردگی زیاد جلسه رو ترک می کنن. در ویدئو می بینین 
جلسه شروع می شه و مسئول جلسه می گوید، »هدف ما امروز دستیابی به یک توافق 
درباره یک پیشنهاد بسیار مهم هست. ما به عنوان یک شرکت نیاز داریم که...« در 
اتاق جلسه تلقی صدا می کنه و یکی از همکاران به نام »جو« وارد می شه و می گوید 
»ببخشید امروز سرم شلوغ بود و دیر به جلسه رسیدم«. مدیر جلسه می گوید »سالم 
جو، ممنون از این که امروز به ما پیوستی، چون کمی از وقت جلسه را از دست دادیم، 
مستقیم می رم سر اصل مطلب، هدف ما امروز دستیابی به یک توافق درباره یک 
پیشنهاد بسیار مهم هست، ما به عنوان یک شرکت نیاز داریم که ...«  مجددًا تلقی 
در صدا می کنه و یک نفر با سینی چای و بیسکوئیت وارد می شه و از سر صبر چای 
و بیسکوئیت رو به همه تعارف می کنه. فیلم ادامه پیدا می کنه که بقیه شو می تونین 

داخل یوتوب ببینین...

نیست، هزاران هزار کامنت ذیل این ویدئو پست شده. هزاران نفر چیزهایی مثل این 
رو نوشتند »اوه خدای من! امروز دقیقًا همین شرایط برای من اتفاق افتاد. هر روز من، 
همین شکلی هست! متاسفانه زندگی من اینطوریه!«  یکی نوشته بود »این کلیپ خنده 
داره، چون واقعیت داره! واقعیتی مهیب، غمگین و افسرده کننده، من رو اونقدر خندوند 
تا جایی که به گریه افتادم، گریه کردم و گریه کردم و باز گریه کردم، این زندگی روزانه من 
هست تا بازنشستگی و یا مرگ!«  ِتم مشترکی که در تمام این نظرات جریان داره این 
اعتقاد عمیقه که ما قدرتی نداریم تا کاری جز حضور در این جلسات و رنج کشیدن از 
برگزاری ضعیف اون ها انجام بدیم و هر جلسه ای که تموم می شه بالفاصله کابوس 
جلسه بعدی باالی سرما هست. اما واقعیت اینه که ما به هیچ وجه ناتوان نیستیم. در 
واقع درمان »سندروم پذیرش« همین جا در دستان ماست. به معنای واقعی کلمه 
 Enough is Enough درست در نوک زبون ماست، چیزی که من بهش می گم

یعنی: جون به لب شدم، بِس دیگه!
اگه می خواهید شرایط درست بشه خیلی ساده است. دفعه بعدی که یک دعوت 
نامه برای جلسه داشتین که اطالعات کافی درون اون نبود، حضورتان را در جلسه 
مشروط کنید، مشکلی نیست. شما اجازه این کار رو دارید. برای همین دعوت نامه 
برای شما فرستاده اند که به شما اجازه می ده فورًا قبول نکنید. بعد با فردی که از 
شما دعوت کرده تماس بگیرید. بهش بگین که خیلی مشتاقین نقش موثری در 
جلسه داشته باشین، ولی چون دستور جلسه برای شما واضح نیست، می خواهید 
بدونید هدف از برگزاری این جلسه چی هست و بهش بگید عالقه مندید که بدونید 
چطور می تونید برای رسیدن به هدف کمک شون کنید.  اگر ما این کار رو به اندازه 
کافی و با احترام انجامش بدیم، ممکنه همه شروع کنن به اینکه برای سرهم بندی 
دعوتنامه ها، اندکی با مالحظه تر عمل کنن. اونوقت شما می تونید تصمیم 
اندیشمندانه تری درباره پذیرش دعوت بگیرین. شاید بقیه هم شروع کنند به 
درخواست اطالعات بیشتر درباره هدف از تشکیل جلسه، شاید سایرین هم  شروع 
کنند به تغییر رفتارشون، چون شما رفتارتون رو تغییر دادید. ممکنه دیگه الزم 
نباشه جلسات را با شرکت ۱۲ نفر برگزار بشه، وقتی می شه بسیاری از سوال های 
کوچک رو از طریق ایمیل پرسید و برای شرکت کنندگان جلسه از قبل فوروارد 
کرد، حضور بعضی از افراد دیگه ضرورت نداره، بقیه هم با یک اطالعات جامع تر در 
جلسه شرکت می کنن و جلسات می تونه خیلی سریع به نتایج مهم و مثبت برسه.  

در سال 1895 زیر نظر کشور انگلستان، فدراسیوني مركب از ماالگا، سنگاپور و برونئي در 
جنوب شرقی آسیا به وجود آمد. این فدراسیون تا بعد از جنگ جهاني دوم، دوام آورد. 
باالخره در 31 اوت 1957 با مبارزات مردمي، از دل این فدراسیون کشور مالزی تاسیس 
شد. این کشور سال ها زیر سلطه ژاپن و مستعمره انگلستان بود، مناقشات و جنگ های 
مذهبی ناشی از وجود 18 دین و مذهب و نژاد نیز كشور مالزی را به شدت نا امن و فقیر 
کرده بود. تا اینکه در سال 1981 ماهاتیر محمد به عنوان چهارمین نخست وزیر این 
کشور انتخاب و باعث تحوالت اقتصادی عمیقی در مالزی گردید. در شور و التهاب اولیه 
استقالل مالزی، مردم می خواستند صنایع را ملی اعالم کنند و زبان ماالیی به جای 
انگلیسی آموزش داده شود. اما ماهاتیر محمد معتقد بود، ملی نمودن صنایع، ظلم در 
حق مالزی است، زیرا تخصص و مدیریت الزم و دانش نگهداری صنایع در کشور وجود 
ندارد. او می گفت: اگر صنایع را ملی کنیم، آنها را به دست خود نابود خواهیم ساخت. 
هرچند فرهنگ ملی مالزی برای ما بسیار اهمیت دارد، ولی زبان انگلیسی زبان علم 
و ارتباط دنیاست، پس بهتر است زبان رسمی دانشگاه ها، انگلیسی باشد. او در حوزه 
صنایع، با کشورهای غربی توافق کرد که بمانند و سهم خود را داشته باشند و مدیریت 
کنند، ولی طی یک دوره چند ساله مدیران مالزیایی تربیت نمایند تا آنها بتوانند جانشین 
مدیران غربی گردند. وی در یک سخنرانی گفت: ما به جای استراتژی واردات، توسعه 
صادرات را پیگیری می کنیم ولی اجازه می دهیم خارجی ها با تکنولوژی خود، کشور 
ما را صنعتی کنند. اگر خودمان بخواهیم هر یک از این تکنولوژی ها را بسازیم، 30 تا 
40 سال طول می کشد. او می گفت اگر مالزی در فكر خصومت با همسایه ابر قدرت 
چین که سالیان دراز با هم دشمن بودند باشد، باید همواره در حالت جنگی قرار گیرد، 
در صورتی که بهتر است از كیك ترقی و رشد، به جای كل آن، لقمه ای به اندازه خود 
برداریم. او یقین داشت اولین قدم در خلق حماسه در عرصه های اقتصادی و سر و 

سامان دادن به فضای کسب و کار، انضباط اقتصادی است. 
ماهاتیر محمد در فاصله سال 1981 تا 2003 فقر مردم مالزی را از ۵۰ درصد به ۷ درصد 
رساند و موفق شد كشور عقب افتاده ای با درآمد سرانه 100 دالر را به كشوری توسعه یافته 
با درآمد سرانه 1600 دالر در سال و سرمایه گذاری 98 میلیارد دالر و صادرات قابل توجه 

200 میلیارد دالر برساند. او پس از 21 سال نخست وزیری با وجودی که سن زیادی نداشت 
و اکثریت مردم عالقه مند بودند به او   رای دهند، با اراده شخصی تصمیم به كناره گیری و 

سپردن زمام اموركشور به نیروهای جوان و تازه نفس را گرفت.
ماهاتیر محمد در دوران صدارتش انضباط را به بازار، شبکه های توزیع، حامل های 
انرژی، زنجیره تأمین مواد اولیه، ترانزیت، واردات  و صادرات و ظرفیت های تجاری 
کشور باز گرداند و روان سازی تجارت قانونی و مبارزه با فساد مالی و اداری از جمله 
اقدامات سازنده ای است که او را شایسته لقب پدر مالزی مدرن نمود. او یك بار كه 
مهمان شهر اصفهان بود گفت: »اگر مدیریت جاذبه های توریستی استان اصفهان در 

اختیار مالزی قرار گیرد، ساالنه برابر با ارز آوری نفت برای ایران سودآور خواهد بود.«
 دولت انگلستان پس از پایان جنگ دوم جهانی، برای دلجویی از مردم جنگ زده و 
جلوگیری از جذب کارگران صنایع، به مارکسیسم، سیاست های پوپولیستی، رفاهی 
را سرلوحه کار خود قرار داد و کمیِت خدمات عمومی، قدرت اتحادیه های کارگری، 
حقوق بازنشستگی و بیکاری را به شدت افزایش داد، تا جایی که کاماًل به طرف یک 
اقتصاد سوسیالیستی حرکت کرد. به خاطر باال رفتن مخارج، طی سه دهه رشد 
اقتصاد انگلستان به شدت پایین آمد و انبساط پولی نه تنها تورم  به وجود آورد، بلکه به 
رکود تولیدات صنعتی منجر شد. در نتیجه این رکود  تورمی، اقتصاد انگلستان در حال 
به زانو در آمدن بود. در چنین شرایطی مارگارت تاچر با انتقاد شدید از دولت های رفاه 
گستر و وعده اصالحات عمیق اقتصادی، در سال 1979 نخست وزیر شد. او بالفاصله 
وعده های انتخاباتی خود را بدون مسامحه و با شدت به اجرا گذاشت و با اتخاذ 
سیاست های ریاضتی و انقباضی، تورم 18 درصدی را در مدت کوتاهی تک رقمی کرد. 
البته این سیاست ها موقتًا بر رکود اقتصادی و افزایش بیکاری دامن زد و موجب پایین 
آمدن شدید محبوبیت وی در نظرسنجی های عمومی شد، اما او با عزمی تزلزل ناپذیر، از 
راهی که در پیش گرفته بود، گامی عقب ننشست و لقب بانوی آهنین را برای خود کسب 
کرد. او با در پیش گرفتن سیاست خصوصی سازی گسترده، دولت را کوچک تر و چابک تر 
کرد و رونق اقتصادی را به کشور بازگرداند. او اعتقاد داشت، افراد نباید از دولت متوقع 
باشند که شرایط اقتصادی آنها را بهبود بخشد، آنها باید به کار و تالش خود تکیه کنند. 
دولت نیز به نوبه خود، نباید در فعالیت های اقتصادی مردم مداخله و سنگ اندازی کند. او 
از مردم انگلستان درباره دستاوردهای ظاهرًا رفاهی دولت های گذشته توهم زدایی کرد 

و به مردم نشان داد کج روی های گذشته چگونه باید اصالح شود.
آنچه که می تواند یک مملکت را از بحران خارج کند، طرز فکر صحیح، مدیریت شجاع 
و قوی و شناخت دقیق نقاط ظعف است. اگر کشوری در زمینه ای دچار بحران شد می توان 
اینگونه تفسیر کرد که از این خصوصیات بی بهره بوده است. مثاًل  در مدیریت آب 
کشور خودمان وقتی ساختن پل میانگذر دریاچه ارومیه، بیش از 30 سال طول می کشد 
و در نهایت یکی از عوامل خشک شدن دریاچه ارومیه می گردد. وقتی طرح ساخت 
کارخانه فوالد مبارکه که نیاز به مقدار زیادی آب دارد، ازسواحل استان بوشهر به کنار 
زاینده رود انتقال پیدا می کند و رمق زاینده رود را از َتن آن بیرون می کشد. وقتی به 
گفته مسئوالن آب کشور 25 سد کشور اشتباه جانمایی می شود. زمانی که میلیون ها 
ُتن نمک در مسیر سد گتوند شناسایی نمی شود و باعث شور شدن آب کارون می گردد. 
بتوان  که  است  معتقد  کسی  چه  عمیق  بازنگری  یک  بدون  و  مدیریت  اینگونه  با 
مشکل کمبود آب کشور را حل کرد، آن هم مشکلی که مدتی است شمارش معکوس 

آن آغاز شده.                                                                                                                                                                                                                                        

سندروم پذیرش، بدون تفکر مدیران آهنین، مدیران کاغذی

دیویـد گریـدی)David Grady( مدیـر امنیـت اطالعـات اسـت و تـا کنـون برای 
کارکنان 500 کمپانی در مورد شـیوه های مدیریت سـخنرانی کرده. در این شـماره 
سـخنرانی او را در ماه نوامبر سـال 2014 در انجمن TED برای شـما چاپ می کنیم. او 
بسـیار خودمانـی صحبت کرده، مـا هم خود را موظـف دیدیم صحبت هـای او را به 

زبـان محـاوره ای ترجمه کنیم، تا  از لطف آن کاسـته نشـود.
کارتون  دفتر  است توی  دوشنبه  صبح  کنین:  مجسم  خودتون  با  رو  تصویر  این 
هستین خودتون رو برای یک روز کاری اول هفته آمده می کنین. در همین موقع 

چند هفته بعد از اینکه من این ویدئو را آپلود کردم ۵۰۰٫۰۰۰ نفر از ده ها کشور این 
ویدئو رو تماشا کردن. االن سه سال می گذره و هنوز هم هر ماه هزاران بازدید 
کننده داره. تا االن نزدیک به یک میلیون نفر شدن. در واقع بعضی از بزرگترین 
شرکت های دنیا،  شرکت هایی که نام نمی برم، ولی شما می شناسیدشون از 
استفاده  جدیدشون  کارکنان  آموزش  برای  ویدئو  این  از  تا  خواستن  اجازه  من 
کنن، تا به اونها یاد بدن چگونه در جلسات نباید رفتار کنن. آیا همین عدد یک میلیون 
بازدید کننده برای اثبات اینکه ما یک مشکل جهانی با برگزاری جلسات داریم کافی 
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 گفت وگو با آقای فتح اهلل امیری مستندساز حیات وحش 

آقای فتح اهلل امیری تهیه کننده و مستند سازی با گرایش حیات وحش 
هستند. ایشان مدرک کارشناسی خود را در رشته تولید سیما و کارشناسی 
ارشد را در رشته تهیه کنندگی از دانشکده صدا و سیما دریافت کردند. پایان 
نامه کارشناسی ارشد ایشان فیلم »زندگی در کسوف« نام دارد. ایشان در حال 
حاضر مدیر موسسه »تصویر حیات وحش« هستند. فیلم هایی که تاکنون در 
رابطه با طبیعت و حیات وحش ساخته اند عبارتند از: در جستجوی پلنگ 
ایرانی، حیات در رگ های سرد، زندگی در کسوف، اشک سیاه، مجموعه 
خزندگان ایران، غروب ُخجیر، در قلمرو ُدم عنکبوتی ها و... در این شماره با 
آقای امیری در مورد نقش فیلم مستند در حفظ محیط زیست و حیات وحش 

صحبت می کنیم.
چه شد که شما در فیلم سازی حیطه فیلم مستند را انتخاب کردید؟

من اصالتًا ایالمی هستم ولی تا سال 83 ایالم را در تابستان ندیده بودم. در 
آن سال دانشجوی ترم سه یا چهار دانشکده صدا و سیما بودم و چون رشته 

دبیرستانی من تجربی بود، هنوز از هنر زیاد سر در 
نمی آوردم و هنوز فیلمی نساخته بودم. آن سال وقتی 
که در تابستان  به روستای پدری رفتم، رودخانه ای را 
دیدم که مانند شیشه بود و تمام ماهی ها و گیاهان آن 
به خوبی دیده می شد. با خودم گفتم کاش می شد از 
این منظره ها در زیر آب فیلم برداری کنم. در همین 
ایام به صورت خیلی اتفاقی مادرم از مکه یک دوربین 
مینی DV با چند نوار برای من سوغات آورد. تصمیم 
گرفتم با پلکسی گالس یک جعبه طراحی کنم که 
ضد آب باشد تا بتوانم دوربین را در آن گذاشته به 
زیر آب ببرم. فکر می کنم در آن ایام 60 هزار تومان 
هزینه اش شد که برای من پول زیادی بود. بعد به 
محل رودخانه رفتم و از زیر آب، کلی تصویر گرفتم. 
در آن زمان هدفم ساختن فیلم نبود. وقتی فیلم های 
گرفته شده را به استادم آقای دکتر ضابطی جهرمی 
نشان دادم، ایشان گفتند: تصویر های جالبی است 
و به دلیل بزرگ بودن دوربین ها تا آن زمان و نیاز 
به وسایل خاص زیر آبی، تا کنون در کشور ما فیلم 
زیادی از زیر آب گرفته نشده. در مرحله بعد جهت 
آشنا شدن با نرم افزارهای تدوین، با کمک چند نفر 

از دانشجوهای ترم باالتر، شروع به تدوین همین تصاویرکردم. در واقع این 
اولین فیلمی بود که ساختم. اتفاقًا در همان ایام جشنواره ای در دانشکده 
برگزار شد که همین فیلم مقام اول را به دست آورد و انگیزه ای شد که من به 
طرف سینمای مستند با محوریت طبیعت کشیده شوم. تا اینکه نوروز سال 
بعد که به ایالم رفته بودم، گوساله ای مرده به دنیا آمد و صاحب اش به من 
گفت تو که به حیوانات عالقه داری این گوساله را ببر آن سوی آبادی بینداز، 
اگر صبر کنی شغال می آید و این را می خورد و تو می توانی فیلم بگیری. 
من هم همین کار را کردم و نور یک پروژکتور را روی الشه گوساله انداختم و 
منتظر شدم. بعد از مدتی یکی، دو تا، چهارتا، شش تا شغال آمدند. کفتار هم 
آمد و آنجا در مدت کمی شبیه آفریقا شد. خیلی هیجان زده بودم و تا صبح 
مرتبًا فیلم گرفتم. 4 صبح ناگهان دوتا گرگ هم اضافه شدند و باقی مانده 
گوساله را  نصف کردند و با خود بردند. این فیلم شد پایان نامه لیسانس من. 

اتفاقًا نمره بیست هم گرفتم و پایان نامه برتر دانشکده هم شناخته شد. 
به نظر می رسد عالقه شما به طبیعت اتفاقی نبوده و از کودکی در شما ریشه 

داشته است؟
من از تولد تا هفت سالگی در طبیعت ایالم رشد کردم هرچند خاطره زیادی 
از آن دوران ندارم، ولی حتمًا این شرایط در گرایش های من به طبیعت و 
حیوانات تاثیر داشته. یادم می آید 13یا 14 ساله بودم که برای سیزده بدر به 
ایالم رفتیم. پای کوه، همه مشغول بازی و کباب درست کردن بودند، یکی از 
تفریح های مردم منطقه این بود که سنگی را به عنوان نشانه در کوه می گذاشتند 
و به آن شلیک می کردند. در این هنگام منظره و درخت های باالی کوه 
نظر مرا جلب کرد و شروع کردم از کوه باال رفتن. تیر انداز ها از ترس آسیب 
دیدن من دیگر تیر نینداختند. آنقدر رفتم که دیگر کسی دیده نمی شد. در 
کوه چشمه ای پیدا کردم و کنارش نشستم، یک حیوانی آمد که نه بز بود 
و نه گوساله، پشت گردنش موهای صافی داشت. این جا بود که ترسیدم و 
برگشتم. زمانی که برگشتم همه از دستم عصبانی بودند. وقتی تعریف کردم 
چه چیزی دیده ام، فهمیدم آن حیوان گراز بوده و امکان داشته به من حمله 

کند. من تا آن موقع گراز ندیده بودم. 
چقدر کارهای مستند خارجی را می بینید و از آنها ایده می گیرید؟

من اکثر فیلم های مستندی را که ساخته می شود می بینم. تقریبًا همیشه 
تلویزیونم روی کانال مستند است. تا یک مدتی سعی من این بود که خودم 
را از نظر فنی به روز کنم، که اوجش را در مستند »زندگی در کسوف« می توانید 
ببینید. ابتدا می خواستم شبیه خارجی ها فیلم بسازم، خیلی هم به مسائل 
فنی و فن آوری های نوین ساخت فیلم مستند عالقه مند شدم. چون پیدا 
و  بردار  فیلم  به  و  است  کار خیلی مشکلی  کردن حیوانات حیات وحش 
کارگردان اجازه نمی دهد مسائل فنی را به خوبی رعایت کند. به همین 
دلیل دنبال سوژه ای بودم که حیوانات در دسترس باشند، تا من روی تکنیک 
فیلم کار کنم. در ایالم غاری است که همیشه صدها خفاش در آن زندگی می 
کنند. طرحی بر اساس زندگی خفاش ها نوشتم. تا آن موقع تمام کارهایم 
را با هزینه شخصی ساخته بودم. چون هزینه این کار باال بود، طرح آن را به 

شبکه چهار دادم آنها حاضر شدند دقیقه ای 200 هزار تومان برای ساخت این 
فیلم به من بدهند. ولی با یک حساب سر انگشتی دیدم که این کار حداقل 
400 هزار تومان برای هر دقیقه هزینه خواهد داشت. بعد مرحوم آقای شریفی 
که قائم مقام صداوسیمای ایالم بود از من خواست برای آنها کاری انجام دهم. 
گفتم چنین طرحی دارم و هزینه آن دقیقه ای 500 هزار تومان است. با حمایت 
آقای رحیمی مدیر کل وقت باالخره 500 هزار تومان را قبول کردند و این کار 
باعث تحولی در تصویب طرح در صدا و سیمای مراکز شد. در این فیلم از نور 
مادون قرمز و دوربین حرارت نگار استفاده کردیم. در آنجا یک چشمه قیر بود 
که از زیر چشمه تصویر برداری کردیم. برای نماهای ماکرو ناچار شدیم یک 
دوربین خاص از آلمان بیاوریم. فیلم »زندگی در کسوف« یکی از ُپر افتخارترین 
فیلم های من شد، چون در جشنواره ملی دانشجویان اول شد و در فستیوال 
فجر جایزه بهترین کارگردانی را گرفت. در مسکو هم فیلم اول شد و کلی 
جایزه گرفت. بعد متوجه شدم مستند حیات وحشی که ما می سازیم با حیات 

BBC می سازد باید خیلی متفاوت باشد. مثاًل شعار  وحشی که به فرض 
موسسه تصویر حیات وحش»لذت ببر و حفاظت کن«است. در صورتی که کاری 
که خارجی ها می کند، ایجاد سرگرمی و لذت به هر قیمت است. آنها از صحنه 
شکار یوز فیلم می گیرند یا اینکه نشان می دهند شیرها  و تمساح ها چه گونه 
بوفالوها را می درند. ولی همه تصویربرداری های ما باید منجر به حفاظت از 
حیات وحش و محیط زیست باشد. به همین دلیل در کار بعدیم یعنی »در 
جستجوی پلنگ ایرانی« به سمت نگاه غریزی خودم برگشتم و تکنیک را رها 
کردم و به این نتیجه رسیدم که اگر بخواهم فیلم تاثیر گذاری بسازم، باید خودم 
به یک محیط بان تبدیل شوم. در نهایت این فیلم خیلی تاثیر گذار شد، زمان 
پخش فیلم خیلی ها گریه کردند. فیلم حدود 100 بار در سال 1391 از تلویزیون 
پخش شد که شاید نقطه عطفی بود در فرهنگ سازی حفاظت از حیات وحش، 
این روزها هر پلنگی یا یوزپلنگی کشته می شود، یا حتی دیده می شود در اخبار 
تلویزیون اعالم می کنند. این می تواند تاثیر فیلم » در جستجوی پلنگ ایرانی« 
باشد. این مستند، سیمرغ بهترین فیلم جشنواره فجر سال ۹۰ را دریافت کرد. 
فکر می کنید استقبال اجتماع نسبت به فیلم های مستند و محیط زیست در چه 

حد است؟ 
برای جامعه باید ذائقه سازی بشود. مثاًل این روز ها ذائقه جامعه به طرف 
خندوانه رفته که تاثیرات خوبی هم برای محیط زیست دارد. ولی اگر مثاًل فقط 
سالی سه فیلم برای حیات وحش ایران ساخته شود، آیا می شود با این پشتوانه، 
ذائقه ساخت! می دانید چرا در جستجوی پلنگ ایرانی مثاًل هفته ای سه بار 
پخش می شود، چون در تلوزیون به اندازه کافی فیلم مناسب ساخته نمی شود. 
برای اینکه جامعه تاثیر بگیرد، سازمان صدا و سیما باید روی سیستم پخش 
خود، کار کند. مثاًل بگوید پنج شنبه شب ها ساعت 10 از فالن کانال یک مستند 
حیات وحش ایرانی نشان داده خواهد شد و این کار را سال ها ادامه بدهد تا 
مخاطب عادت کند. در صورتی که درحال حاضر پخش مستند حیات وحش 
نامرتب است و بیشتر به عنوان ُپر کردن جاهای خالی برنامه ها از آن استفاده 
می شود. در تلوزیون های مطرح دنیا بعضی برنامه ها 50 سال است که در یک 

زمان مشخص پخش می شود.
مشکالت ساخت یک فیلم مستند حیات وحش چیست؟

 یکی از مشکالت این است که از کارگردان ها می خواهند فیلم هایشان را تلخ 
درست نکنند. مثاًل من کارگردان در پایان فیلمی که می گویم فقط50 یوزپلنگ 
در کشور باقی مانده و نسل آنها در حال انقراض است، البد باید بگویم به به این 
اتفاق خیلی خوب و عالی است! در صورتی که باید واقعیات ها گفته بشود تا 
جامعه نسبت به آن عکس العمل نشان داده و محیط بانان انگیزه بهتری برای 
حفاظت پیدا کنند. مشکل بعدی بودجه فیلم مستند است. فیلم های مستند 
همیشه به خاطر کسری بودجه ضربه می خورند. عشق و عالقه تا یک جایی 
کار می کند، ولی تجهیزات و افراد متخصص بودجه می خواهند. اگر کسی 
کار حرفه ای بخواهد باید بودجه آن را هم تامین کند. چند هفته پیش شبکه

ORF تلویزیون اتریش از من دعوت کرد تا به عنوان مشاور، بررسی کنم که 

آیا سوژه آنها اصواًل قابلیت تولید در ایران را دارد یا نه. متوجه شدم بودجه ای 
که به این کار اختصاص داده اند دو میلیون یورو است. یعنی حدود هفت 
میلیارد تومان. بودجه من برای ساختن گران ترین فیلمم با نام »حیات در 
رگ های سرد« 35 میلیون تومان بود. چرا در حال حاضر کسی فیلم حیات وحش 
نمی سازد؟ چون فیلم مستند را می توان در یک ماه تصویر برداری کرد. در 
حالی که فیلم برداری حیات وحش حداقل یک سال زمان الزم دارد. ما در 
کشوری 4 فصل زندگی می کنیم. اگر فیلم سازی در ماه آبان نتوانست شاخ 
جنگی کل بزها را فیلم بگیرد، باید یک سال صبر کند تا فصل برسد. مشکل 
دیگر تعویض مدیران شبکه ها است. چندی پیش شبکه مستند سیما یکی از 
طرح های مرا که در مورد پرنده ای به نام میش مرغ است تصویب کرد. این 
پرنده بزرگ ترین پرنده خشکی زی ایران است و در سال 93 فقط 32 عدد از 
آنها باقی مانده بود. امسال این تعداد 26 عدد رسیده. قرار بود فیلم میش مرغ 
زود ساخته و پخش شود تا کمکی باشد برای حفاظت از این پرنده در حال 
انقراض. مدیر شبکه چندی بعد عوض شد و قرارداد 
ما متوقف گردید. البته هیچ پرداختی هم تا آن موقع 
به ما نشده بود. دوباره با مدیر جدید قرارداد نوشتیم. 
یک سال از آن زمان هم گذشته و هنوز یک ریال به 
ما بودجه نداده اند. حرف تکراری مسئوالن این است 
که پول نداریم، فعاًل صبر کنید! سازمان محیط زیست 
هم فعالیت فرهنگ سازی خاصی ندارد. زمانی هم 
و  زیست  محیط  برای  فرهنگی  کار  بخواهد  که 
حیات وحش بکند، حداکثر حمایتش این است که 
مجوز بدهد، آخرین مجوزی را هم که به ما دادند فکر 

کنم 5 ماه طول کشید.
شما که نگران انقراض گونه ها حیات وحش هستید 

تفنگ را بیشتر مقصر می دانی یا کم آبی را؟ 
قباًل دغدغه من حفظ حیات وحش از دست شکار چیان 
بود، ولی االن درد خیلی بیشتر شده. گرد و غبار را 
ببینید که چه کار می کند. یا بحث خشکی دریاچه 
ارومیه، یا تاالب گاو خونی. به خاطر کم آبی اکنون 
بسیاری از تاالب ها خشک شده است که این خشکی 
باعث از بین رفتن حیات وحش می شود. این روزها 
جنگل های بلوط که محل زندگی تعداد زیادی از 

گونه های حیات وحش هستند، به دلیل خشکی خیلی راحت آتش می گیرند. 
مثاًل درختانی که بین300 تا 700 سال سن دارند به آسانی می سوزند و از بین 
می روند. اخیرًا چند نفر زغال فروش با یک کبریت 40 هکتار جنگل را آتش 
زدند. وقتی باالخره آتش خاموش شد. آنها     زغال ها را در کیسه می ریختند و می بردند. 
یا اینکه یک نوع بیماری در ایالم و لرستان باعث مرگ ناگهانی بلوط ها شده، 
در نتیجه طی یک سال 5 درصد درختان بلوط خشک شدند. علت اش این 
است که در اثر خشکسالی و گرد و غبار، بستری برای رشد یک نوع آفت فراهم 
شده، در نتیجه درختان بلوط خیلی سریع خشک می شوند. کی قرار است این 
خسارات جبران شود. شکارچی ها هم به کار خود مشغول اند و متاسفانه به 
گونه هایی از حیات وحش که کمتر یافت می شود و در حال انقراض هستند، 
بیشتر عالقه نشان می دهند. کاًل تمام حوزه های محیط زیست و حیات 

وحش بحرانی است و باید مشکل جدی گرفته شده و فرهنگ سازی شود. 
شما تا به حال فیلمی با سوژه آب ساخته اید؟

»آب را گل نکنیم« اولین فیلمی است که درباره آب ساخته ام. فیلم درباره 
رودخانه ای است که آب خیلی زالل دارد. چند وقت بعد که دوباره به محل 
رودخانه می رویم، هر زمینی دو تا یا سه تا موتور آب داخل رودخانه گذاشته و 
دارند آب را پمپ می کنند، به همین دلیل آب رودخانه بسیار اندک و گل آلود 

شده. این فیلم کاماًل بی کالم است. 
برای آینده چه برنامه ای دارید؟

از نظر تولیدی بیشتر به فکر این هستم که یک کار مشترکی بین صدا و سیما و 
شبکه های بین المللی انجام دهم تا الاقل بودجه به اندازه کافی داشته باشیم. 
در مورد سوژه، آن قدر وضعیت محیط زیست خراب است که مثاًل با خودم 
می گویم فیلمی درباره گرد و غبار بسازم. بعد فکر می کنم ساختن فیلمی از 
دریاچه ارومیه مهم تر است. می خواهم فیلمی بسازم که چرا هامون خشک 
شد، چرا جازموریان خشک شد. دریاچه پریشان چرا به این صورت درآمد، 
هوبره ها دارند منقرض می شوند. از آن جایی که برای من مهم است کاری 
که می سازم تاثیر گذار باشد، نمی خواهم بیشتر از سالی یک فیلم بسازم که 
فکر می کنم حتمًا درباره حیات وحش خواهد بود. برای حفظ محیط زیست 
فقط کار فیزیکی کافی نیست، ما فرهنگ سازی نکرده ایم و حیات وحش و 
محیط زیست ایران خیلی وضعیت بحرانی دارد. ما در 100 سال اخیر اول 
ببر مازندران را منقرض کردیم. بعد شیر ایرانی را منقرض کردیم. االن هم 
که یوز پلنگ در خطر جدی انقراض است. اگر یوز هم منقرض شود ما تنها 
کشوری هستیم که در طول یک قرن سه تا گربه سان بزرگ دنیا را منقرض 
کرده ایم. تحت این شرایط فکر نمی کنم الزم باشد من هم بروم ازگل و بلبل 
فیلم بسازم و بگویم ببینید این ُبز یا این َکل چقدر خوشگل است. البته اعتراف 
می کنم که قباًل این گونه فکر می کردم ولی حاال می خواهم هر فیلمی که 
می سازم منجر به حفاظت از حیات وحش شود و دیگر هیچ تفنگی به سمت 

پلنگ، هوبره یا سایر حیوانات نشانه نرود. 
از اینکه وقت خود را در اختیار ماهنامه  KWC   قرار دادید از شما متشکرم.



»مسئله« هر موضوع و موقعیت سختی است که باید از آن عبور کرد. مانند 
فوت یکی از عزیزان، تصادف رانندگی، یک جدایی و مواردی مانند این ها. 
وقتی درباره »مسئله« حرف می زنیم، واقعیتی است که مطلوب نیست و به 
دو گونه می توان با آن برخورد کرد، یا آن را به شکل متمدنانه و با سر پنجه 
تدبیر سر و سامان دهیم، یا اینکه مشکل را تبدیل به فاجعه کنیم. مثاًل در 
یک تصادف رانندگی می توان، یک خســارت مالی غیر عمد را با استفاده 
از قفل فرمان تبدیل بــه ضرب و جرح و قتل عمد کرد، یا این که به جای 
هرگونــه درگیری و عصبانیت صبر کنیم تا پلیس و قانون برای ما تصمیم 
بگیرد، انسان خردمند مجبور است بر اساس قانونمندی عمل کند، قانون 

گریزی یعنی خرد گریزی.
اگر کسی را می شناســید که آمادگی دارد مسائل را به سرعت تبدیل به 
فاجعه کند، این شخص از مطلق گرایی رنج می برد. دنیای آدم های مطلق 
گرا یا ســیاه است و یا ســفید و حالت میانه و انواع طیف های رنگی در آن 
وجود ندارد. وقتی برای یک انسان مطلق گرا مسئله ای پیش آید، در ذهن 
او بالفاصله یک راه حل کلیشه ای نقش می بندد. اما فرد نسبی گرا معتقد 
است، هر مسئله ای می تواند راه حل های متنوعی داشته باشد. برای اینکه 
ما مسائل زندگی مان را به فاجعه تبدیل نکنیم، باید نسبی گرا باشیم و باور 
کنیم در واقعیت و بیرون از ذهن ما دنیای متنوعی وجود دارد، که نه ســیاه 
مطلق است و نه سفید مطلق و می تواند ۷ میلیارد رنگ، به تعداد جمعیت 
ُکره زمین داشته باشد. مطلق گرا مسائل را جوری حس می کند که انگار 
تمام زندگی، آبرو و حیثیت او در آن مشکل خالصه شده است. اما کسی که 
ذهنی باز دارد، هرگز خودش را اسیر و درگیر فاجعه آفرینی های مصنوعی 
نمی کند چون معتقد است این مسئله نه اولین مسئله زندگی او است و نه 

آخرین آن و به قول معروف باور دارد که »این نیز بگذرد«. 
یک مطلق گرا چون این ظرفیت را دارد که مسائل کوچک را تبدیل به فاجعه 
کند، اگر در اداره ای دچار مشکل شد، حتمًا با کارمندی که کار او را به سرعت 
انجام نداده دست به یقه می شود، اگر احساس کند کسی به او توهین کرده 
باید ازطرف مقابل انتقام بگیرد. اما آدم نسبی گرا می گوید من اولین نفر در 
ُکره زمین نیســتم که با این مشــکل مواجه می شوم، شاید دچار سوء 

آیا شما در این سن و سال آمادگی آموختن تنیس را در خود می بینید؟ نظرتان در 
مورد آموختن برنامه فتوشاپ چیست؟ اگر شنا بلد نیستید حاضرید شنا بیاموزید؟ 
بگذارید کار را آسان تر کنیم، بیایید یک زبان جدید بیاموزید. اگر انگلیسی شما 
خوب نیست بهتر است از انگلیسی شروع کنید، در غیر این صورت می توانید 
اسپانیولی، آلمانی یا فرانسه را انتخاب کنید. نظرتان در مورد آموختن زبان چینی 

ماندارین چیست؟ این زبان این روزها خیلی خریدار دارد.
به نظر می رسد بسیاری از افراد به دلیل کمبود وقت، حاضر به شروع این گونه 
آموزش ها نباشند. اگر کسانی هم آموزش را شروع کنند، بعد از مدتی به بهانه 
تنگی وقت و یا ُپر مشــغله بودن آن را رها خواهند کرد. اگر فکر می کنید برای 
یک آموزش جدید زمان کافی ندارید، البد خیلی گرفتار هستید و کارهای مهمی 
هســت که باید انجام دهید. اگر شما مدیر عامل یک شرکت با یک میلیارد و 
چهارصد نود میلیون مخاطب هســتید و پول در گردش شرکت شما در سال 
گذشته40 درصد ترقی کرده و به رقم 4 میلیارد و40 میلیون دالر رسیده و سود 
خالص نیز در یک سال 917 میلیون دالر بوده، حتمًا عذرتان موجه است، حتی 
اگر شغل شما یک هزارم چنین شرایطی را داشته باشد، همه به شما حق 

می دهند که دیگر چالش جدیدی را برای خود به وجود نیاورید.
مارک زاکربرگ پایه گذار و مدیر عامل شرکت فیسبوک که اخیرًا یک میلیارد 
و یکصد میلیون کاربر موبایل، به مشتریان موسسه خود اضافه کرده، هر سال 
مهــارت یا هدف جدیدی را برای خود انتخاب مــی کند تا با تمرکز آن را به 
نتیجه برساند. در سال 2011 هدف وی یادگیری زبان چینی ماندارین بود. در 
نشســتی که در سال 2012 به خاطر انتصاب وی به عنوان عضو هیات مشاور 
دانشگاه چینهوا )Tsinghua University( در پکن برگزار شد، زاکر برگ 
حضار را که اکثرًا دانشجویان چینی بودند شگفت زده کرد و در کمال تعجب 
سخن رانی خود را به زبان چینی ماندارین انجام داد. وی در ابتدای سخنرانی 
به زبان چینی به حضار گفت: » بسیار خوشحالم که در پکن هستم، من عاشق 
این شهرم. زبان چینی من واقعا افتضاح است، اما هر روز زبان چینی تمرین 
می کنم.« وی در ادامه گفــت: »از منظر تجاری یادگیری زبان چینی به وی 
در درک فرهنگ چینی کمک می کند« از واکنش حضار به نظر می رســید 
تالش های وی به خوبی جواب داده، چون با تعجب و تشویق حضار مواجه 
شد. دلیلی که او برای یادگیری زبان چینی ذکر کرد، این بود »من چالش را 
دوست دارم«. مارک زاکر برگ تا اندازه ای در زبان چینی مسلط بود که عالوه 
بر ســخنرانی، توانست جلسه پرسش و پاسخ را هم به زبان ماندارین برگزار 
کرده و به سواالت پاسخ گوید. البته آقای زاکربرگ در بخشی از اظهاراتش ، 
به اشتباه گفت که ۱۱ کاربر موبایل دارد، در حالی که این رقم، یک میلیارد و 
یکصد میلیون کاربر است. اغلب چینی هایی که سخنان او در را این نشست 

شنیدند، گفتند که به نظرآنها زبان ماندارین آقای زاکربرگ خیلی سلیس و روان 
نبود، ولی او توانست با ما ارتباط برقراری کند.

زاکربرگ در پاســخ سوال خبرنگاری که از او پرســید: شما در طول روز چند 
ســاعت کار می کنید؟ جواب داد: »این بستگی دارد که شما چه چیزی را کار 
به حســاب بیاورید. اگر حضور در دفتر یا رفتن به جلســات مختلف، یا انجام 
کارهای روزمره را شما به عنوان کار مطلق تعریف کنید، من وقت زیادی را برای 
اینگونه کار ها تلف نمی کنم. من هر هفته بین۵۰ تا۶۰ ساعت در اداره مشغول 
کار هستم، ولی بیشتر وقتم را صرف فکرکردن در مورد این که چطور با جهان 
ارتباط برقرار کنم می نمایم. همچنین زمان زیادی را صرف خواندن می کنم. 

چالش جدید مارک زاکربرگ برای ســال ۲۰۱۵ کتاب خوانی است. او از دنبال 
 کنندگانش در فیس بوک خواســت با او در این راه همگام شــوند. درخواست 
زاکر برگ از دوستان فیس بوکی اش این است که هر دو هفته یک  کتاب جدید 
بخوانند. همچنین او برای گســترش این طرح، صفحه ای با نام »سال کتاب  
خوانی« راه انــدازی کرده که تا به حال ۳5 میلیون نفر عضــو دارد. او مرتبًا به 
دنبال کنندگانش اطالع می دهد در حال خواندن چه کتابی است، بقیه اعضاء 
صفحه نیز کتاب هایی را که در دست مطالعه دارند معرفی می کنند و مفاهیم و 
ایده هــای موجود در آن  را بــا یکدیگر در فیس بوک به اشــتراک می 
گذارنــد. آخرین کتابی که زاکر برگ برای مطالعه انتخاب و به ســایر 
اعضاء معرفی کرد، کتاب »مقدمه« اســت که در ســال 1377 میالدی 

تفاهم شده ام، شاید حق با طرف مقابل باشد، شاید. . .، مطلق گرا می خواهد از تبدیل شدن مسائل به فاجعه جلوگیری کنیم
به دیگران بفهماند مسئله ای که برای او پیش آمده بسیار مهیب است و دیگران 
متوجه نیستند که چه بالیی بر سرش آمده است. مثاًل اگر فرزندش یک نخ 
سیگار کشید، دیگر معتاد شده و یا باید او را کتک بزند، یا از خانه بیرون کند، یا او 
را به کمپ ترک اعتیاد ببرد. اما نسبی گرا می داند هر چه مسائل را بزرگ تر کند، 
پیدا کردن راه حل برای آن مشکل تر خواهد شد. یک آدم نسبی گرا، معقول و با 
خرد، دائم در حال ارزیابی حد و اندازه واقعی مسائل است و این آمادگی را دارد تا 

خودش را جای طرف مقابل بگذارد، تا بتواند راه حل مناسبی پیدا کند. 
ما وقتی مسئله ای را برای خودمان بزرگ می کنیم، به این نتیجه می رسیم که 
چقدر کوچک، ناتوان و ضعیف هستیم و احساس می کنیم همه مردم مشغول 

حرف زدن درباره این ضعف ما هستند. اما عقالنیت، تجربه و علم و دانش 
می گوید اگر مقداری از موضوع فاصله بگیریم، ابعاد واقعی مســئله برایمان 
روشن تر می شود. جامعه شناسی و علوم اجتماعی به ما می گوید باید احساس 
خود را کنترل کرده، به صورت عینی به مسائل نگاه کنیم. کسی که یک موضوع، 
تمام فکر و ذهن اش را درگیر می کند، دیگر قادر نیست سایر مسائل وابسته به 
آن را حالجی کند. به این شکل است که موضوعاتی مانند شکست رابطه یک 
مرد و زن، ناگهان تبدیل به فاجعه ای در حد اسید پاشی و خودکشی می شود. در 
واقع اسید پاش چیزی جز مشکل خود را نمی بیند و تمام دنیایش می شود رنج 

بردن از آن مشکل، چرا نمی بیند؟ چون نگاه نمی کند، چون افق دید وسیعی 
ندارد، چون مســائل را تک ُبعدی می بیند. اگر ذهن وســیعی داشت 
و می توانست گســتره دیدش را بازتر کند، می دید که در کنار یک شکست 
عشقی و عاطفی، مسائل دیگری مانند تحصیل و کار، مسائل اجتماعی، مسائل 
طبقاتی، مسائل اقتصادی، خواست و عالقه و محدودیت های طرف مقابل و 
هزار و یک موضوع دیگر هم قابل بررسی است. اگر کسی این گونه به شکست 
خود نگاه کند، متوجه می شود موضوع آن قدر هم بزرگ و دردناک نیست و 
مشکل مرتبًا برایش کوچک وکوچک تر می شد،کم کم از اهمیت اش کاسته 

می شود و درجه حساسیت آن پایین آمده، به حد معقول می رسد.
مغز انســان بر اساس تقسیم بندی هایی که درون خودش دارد بر دو مبنای 
عقل و احســاس عمل می کند. در روش عقلی فرد با چندین اســتدالل، 
به یک نتیجه گیری می رسد. در حالی که احساس بر عکس عمل می کند 
و بالفاصلــه فرد را در مقابل یک نتیجه گیری محتوم قرار می دهد، آن گاه او 
مجبور می شود بر اساس آن نتیجه قالبی، استدالل و منطق اختراع کند. هر 
چه تصمیم گیری برای یک مسئله، با عجله و با پیش فرض های قالبی و سنتی 
گرفته شود، مطمئنًا به سمت احساس گرایی می رود، در این صورت شانس 
استفاده از عقالنیت کم می شود. البته تصمیماتی که از حوزه عقل و خرد دور 
می شود به احتمال خیلی زیاد تبدیل به فاجعه خواهد شد. چون به جای اینکه 
از توان عقالنی مغز استفاده گردد، وجه احساسی غالب می شود، حاال اگر شیوه 
احساسی از خردسالی به کودک آموزش داده شود و در ذهن او جا بیافتد، تا آخر 

عمر برای فاجعه سازی آمادگی پیدا می کند.
اگر یک فرد مطلق گرا هنگام مواجه شدن با مسائل بخواهد نسبی گرا عمل 
کند، چه باید بکند؟ اول قدم این است که مشکل را به چند جزء کوچک تبدیل 
کند. این کار کمک می کند تا یک غول بزرگ و شکست ناپذیر، به چند غول 
کوچک تبدیل شوند. قدم بعدی پیدا کردن پاسخ برای سواالت و جزئیاتی است 
که حل آنها آسان تر است. پس از بررسی و حل قسمت های کوچک ماجرا، 
آنگاه کم کم می توان ســراغ قسمت های سخت تر موضوع رفت.  فقط باید 
مواظب باشید، نکته ای را جا نیاندازید و فراموش نکنید. بعد از اینکه چندین بار 
این کار را به صورت کامل انجام شد، کم کم ملکه ذهن می گردد. ما اگر بیاموزیم 
زندگی مان را بر اساس واقعیات و قانون مندی های بیرون از ذهن مان تنظیم 
کنیم، هرگز سعی نمی کنیم فاجعه سازی کنیم، چون می دانیم در نهایت کسی 

که بیشترین آسیب مالی و احساسی را خواهد خورد خود ما هستیم.

توسط ابن خلدون تاریخ شناس، جامعه شناس و سیاست مدار تونسی 
نوشته شــده اســت. »مقدمه« اثری اســت که با هدف نهی تعصبات 
مرتبط بــا اتفاقات تاریخی و یافتن ایده های مشــترک در پیشــرفت 
بشــریت نگاشــته شــده. نگاه هوشــمندانه خلدون به تاریخ، وی را 
به عنــوان یکی از متفکران پایه گذار تاریخ شناســی و جامعه شناســی 
مدرن مشــهور کرده اســت. زاکر برگ دلیل جدیدترین اثر انتخابی 
خود را این چنین شــرح می دهد: »این کتاب تاریخی، توســط روشن 
فکری نوشــته شده است که سال ها پیش می زیسته. تمرکز این اثر بر 
روی نحوه رشــد و تعالی جامعه و فرهنگ می باشــد و شامل مباحثی 
چون ایجاد شهرها، سیاســت، صنعت و علم است. اگرچه قسمتی از 
نظرات او پس از گذشــت 700 ســال کهنه به نظر می رسد، اما اطالع 
از آن چه در گذشــته اســتنباط می شــده، در تقابل با شرایط جاری، 
بســیار جالب اســت.« زاکر بــرگ در اکثر کتاب هــا و انتخاب هایش 
به دنبال یافتن معایب و معضالت از دیدگاه جامعه شناســی می باشد، 
بنابرایــن خواندن کتابی که بــا هدف یافتن انگیزه هــای ایجاد یک 

جامعه نگاشــته شده، دور از انتظار نیست.
آیا راه فراری برای هریک از ما باقی می ماند تا اگر به اهداف خود نرســیدیم، 
بخواهیم با عنوان کردن مشغله وگرفتاری و کمبود وقت، عدم مدیریت زمان 
خود را توجیح کنیم؟ آیا این امکان وجود ندارد تا سالی یک هدف جدید برای 

خود در نظر بگیریم، هرچند کوچک؟ 

چالش های مارک زوکربرگ
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تحلیل اخبار آب
مردم کمبود آب را جدی نمی گیرند!

چیت چیان وزیر نیرو با بیان این که برخی افراد بحران آب را آنگونه که هست جدی نمی گیرند، 
گفت: نشانه های زیادی برای بحران آب وجود دارد که از جمله می توان به کاهش منابع آب 
زیرزمینی اشاره کرد. وی خشک شدن قنات ها و چشمه ها را نشانه وضعیت بحرانی در رابطه 
با آب های زیرزمینی دانست و افزود: خشک شدن تاالب ها و دریاچه ها همچون دریاچه ارومیه، 

گاوخونی و هامون، وجود ریزگرد ها از جمله نشانه های دیگر بحران آب است.
اقتصاد آنالین

بررسی این مطلب را به آقای مهندس درویش واگذار می کنیم.

مردم حق دارند
مردم حق دارند كه بحران بي آبي را جدي نگیرند، چون مدیران دولتي با رفتارشان، نشان 
داده اند كه این بحران جدي نیست. در سال هاي گذشته، آن قدر رفتارهاي اشتباه مدیریتي 
در این زمینه وجود داشته و آن قدر پیام هاي اشتباه به مردم منتقل شده كه حاالدیگر كسي به 
پیام ها درباره صرفه جویي در مصرف آب، اهمیت نمي دهد و بحران بي آبي، بي اهمیت شده 
است. بحران بي آبي نه از طرف مردم و نه حتي صنایع به وجود آمده. براساس آمار وزارت نیرو، 
مصرف سرانه آب ُشرب 6 درصد، مصرف سرانه آب هاي صنعتي 4 درصد و كشاورزي 90 درصد 
است. ُپر مصرف ترین بخش هم كشاورزي است. بخشي كه تنها 30 درصد از سرانه خود 
را استفاده مي كند و 70 درصد باقي را هدر مي دهد و هرسال حدود 27 میلیارد مترمكعب 
آب را از بین مي برد. این آمار در مقایسه با مصرف مردم و رقم 10 میلیارد مترمكعبي، رقم بسیار 
كمي است. در چنین شرایطي، وقتي آب در جایي دیگر هدر مي رود و هیچ كنترلي هم درباره آن 
وجود ندارد، چطور مي شود از مردم انتظار داشت كه صرفه جویي كنند و حواس شان به بحران 
بي آبي باشد. مردم مي بینند كه راه حل بحران بي آبي در دست آنها نیست، مي شنوند كه هرسال 
یك سوم آب ُشرب به دلیل كهنگي لوله هاي شهري قبل از آن كه به دست آنها برسد هدر مي رود 
و مي دانند كه ساخت و سازهاي بي رویه بدون در نظر گرفتن آب رساني، باعث مي شود تا شهري 
مثل تهران به سد طالقان و سفیدآب نیازمند شود و مدیراني كه اجازه این ساخت و سازها را مي 
دهند كاري با بحران آب ندارند. در چنین شرایطي نمي شود از مردم انتظار داشت و باید به سمت 
مدیران برگشت و از آنها پرسید كه چرا بحران بي آبي را جدي نمي گیرند. باید پرسید كه چرا 
فكري به حال مصرف بي رویه آب در بخش كشاورزي نمي كنند، چرا مقابل ساخت و سازهاي 
بي رویه نمي ایستند، چرا مشتركین ُپر مصرف را از آب محروم نمي كنند، چرا زیرساخت ها را 
درست نمي كنند و چراهاي دیگر. تا زماني كه مدیران، در حوزه هاي مختلف، این بحران را جدي نمي 
گیرند و آن را مدیریت نمي كنند، نمي توانیم از مردم انتظار داشته باشیم كه به جاي سه لیوان آب، 

یك لیوان آب مصرف كنند و حواس شان به مسئله اي باشد كه راه حلش در دست آنها نیست.

فرصت سه ماهه مجلس به وزارت نیرو برای تعیین الگوی مصرف آب
در اعالم تعداد شهرهایی که دچار تنش آبی هستند و کالن شهرهایی که در وضعیت بحران 
آب قرار دارند، بعضًا از سوی برخی مدیران دولتی و برخی کارشناسان، آمارهای متفاوتی ذکر 
می شد. از این رو، نمایندگان مجلس شورای به باز تعریف مباحثی چون »تنش آبی« و »بحران 
آب« پرداختند تا با تعریف قانونی این مباحث، وزارت نیرو آمارهای خود را بر این اساس به روز 
کند. نمایندگان مجلس همچنین وزارت نیرو را مکلف کردند ظرف مدت ۳ ماه از ابالغ این 
قانون، الگوی مصرف آب را برای مناطق مختلف کشور بر اساس تعداد خانوار استانی و مناطق 

جغرافیایی به تفکیک شرایط عادی، تنش و بحران تهیه و ابالغ کنند.
خبرگزاری تسنیم

  اواًل تهیه چنین طرحی اگر بخواهد واقع بینانه و کاربردی باشد کار ۳ ماه و ۶ ماه 
نیست. ثانیًا هیچ گونه ضمانت اجرایی برای این طرح و هر طرح دیگری که تهیه شود وجود 
ندارد، چون اجرا احتیاج به بودجه و متخصص دلسوز و پیگیری مدیریتی دارد که در هر سه مورد 
آب کشور از قبل مشکالتی داشته که به این سرنوشت دچار شده است! فعاًل یک ماه و ۷ روز از 
ابالغ این تکلیف گذشته، خبری هم از کارهای انجام شده، طرح ها پیشنهاد ها و دریافت مشاوره 
از متخصصان غیر دولتی وجود ندارد. اگر این سه ماه هم بگذرد و هیچ اتفاقی نیفتد، باید به این 

نتیجه برسیم که وقت گرانبها برای چاره جویی مشکل آب روز به روز تلف می شود.

شش محیط بان از اعدام نجات یافتند
معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفت: هشت محیط بان در سال ۹۲ 
خورشیدی و پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم به اعدام محکوم شده بودند. وی در فروردین ماه 
سال جاری از توقف حکم اعدام شش َتن از محیط بانان خبر داد. تشکل های زیست محیطی 
صدور حکم اعدام را باعث دلسردی محیط بانان ایرانی می دانند که در شرایط دشوار مجبور به کار 
هستند و هر از چندی نیز توسط شکارچیان مورد حمله قرار می گیرند. درگیری میان محیط بانان 
و شکارچیان در ایران ، در دهه گذشته ۲۰ کشته به جا گذاشته است. بر اساس قانون، محیط بان 
ابتدا باید اعالم »ایست« کند، سپس تیر هوایی شلیک کند و در صورت بی اثر بودن این اقدامات، 
حق تیراندازی به سمت کمر به پایین متخلف را دارد. بر همین اساس محیط بانان تنها زمانی 
می توانند از اسلحه خود به طور مستقیم استفاده کنند که مورد هجوم و در خطر مرگ قرار گرفته 

باشند و از تیراندازی مستقیم به سمت طرف مقابل منع شده اند.
زیست بوم

  اگر پلیسی بخواهد متهمی را دستگیر کند و با رعایت کلیه قوانین به طرف او 
شلیک کند و متهم کشته شود، آیا پلیس را اعدام می کنند؟ فرق بین یک مجری قانون با سایر 
افراد در چیست؟ شکار بانی که به تعداد کافی همراه و وسایلی مانند بیسیم، اتومبیل مناسب، 
پشتیبانی هلی کوپتر در اختیار ندارد در کدام دادگاه می تواند غیر عمد بودن عمل خود را به قاضی 
به قبوالند، در حالی که شکارچیان یا به صورت گروهی هستند یا از خانواده های سر شناس و با 

نفوذ محلی. این نگرانی وجود دارد که به زودی نسل شکاربانان هم منقرض شود.

ماهشهر،نقطه داغ زمین 
این روزها خبر زیست محیطی مهمی تحت تاثیر شلوغی بحث درباره توافق هسته ای ایران نادیده  
گرفته شد. به گزارش نشریه USA Today در ۳۱ جوالی امسال )۹ مرداد(، در حالی که موجی 
از گرما خاورمیانه را که یکی از گرم ترین مناطق ُکره زمین است، به آتش کشیده بود، در بندر 

ماهشهر، شهری نزدیک خلیج فارس ایران، دما به ۷۳ درجه سانتی گراد رسید. 
آنتونی سلینی کارشناس سرشناس هواشناسی گفت: این یکی از باورنكردنی ترین دماهایی 

است که من تا به حال دیده ام و یکی از باالترین دماهایی است که تا به حال در جهان ثبت شده. 
درحالی که دمای هوای ماهشهر در سایه ۴۵ درجه سانتی گراد بود، نقطه شبنم    ) نقطه ای که 
هوا از بخار آب اشباع شده و تبدیل به قطرات آب می گردد( به عدد غیر قابل تصور۹۰ درصد 
رسیده بود. ترکیب درجه حرارت هوا و میزان رطوبت که به وسیله نقطه شبنم، اندازه گیری 
می شود شاخص سنجش گرمای واقعی یا میزان دمای است که بدن انسان احساس می کند. با 

این مقیاس بود که حرارت ماهشهر به عدد حیرت آور ۷۳ درجه رسید. 
در اکثر نقاط خاورمیانه این روز ها انواع جنگ و درگیری بر سر مسائلی مانند اختالفات مذهبی، 
مناقشات ارضی و دعواهای قومی قبیله ای در جریان است. به جرعت می توان گفت اگر کشورها 
و گروه ها، دست از این کشمكش های طوالنی بر ندارند، به زودی باید منتظر خشم طبیعت باشند 
و باید بدانند، پیش از آن که خودشان یکدیگر را نابود کنند، طبیعت آنها را نابود خواهد کرد. آن طور 
که آن برنارد، خبرنگار تایمز در گزارش مورخ اول آگوست )۱۰ مرداد( می نویسد، »مسئله گرما در 
عراق حتی مسئله جنگ با داعش را هم تحت شعاع خود قرار داده  است. نخست  وزیر عراق برای 

دور نگه داشتن مردم از آفتاب و گرما زدگی، چهار روز در هفته را تعطیل کرده و یکی از امتیازات 
تشریفاتی مدیران دولتی را که حق داشتن برق برای دستگاه های تهویه در هر ساعتی از شبانه روز 

بود را از آنها سلب کرد«
 در ۱۹ فوریه ۲۰۱۴، آسوشیتد پرس از ایران گزارش داد: » نخستین مصوبه کابینه رییس جمهور جدید 
ایران، حسن روحانی، درباره چگونگی حل منازعات هسته ای کشورش با قدرت های جهانی نبود، 
بلكه درباره راه های جلوگیری از نابودی بزرگترین دریاچه کشور بود. چون بیش از هشتاد درصد 
دریاچه ارومیه، یکی از بزرگترین دریاچه های آب شور جهان، از دهه های گذشته تا کنون خشک 
شده است. به گفته کارشناسان، دلیل اصلی این موضوع تغییرات اقلیمی آب و هوا، افزایش مصرف 
آب توسط زمین های زراعی منطقه و سد زدن بر رودخانه هایی است که به دریاچه می ریزند، 
می باشد. به سوریه نگاه کنید، درگیری های داخلی این کشور همراه شد با ۴ سال خشکسالی، که 
شدیدترین خشکسالی در تاریخ مدرن سوریه است، تاکنون بیش از یک میلیون کشاورز و گله دار، 
زمین های شان را ترک کرده  و به شهرها رفته اند و دولت سوریه نیز به کلی از کمک رسانی به آن ها 
ناتوان شده. این مسئله بر آتش درگیری ها و نابسامانی های سوریه دمیده است و اخیرًا موج مهاجرت 

آنها به اروپا و سایر کشورها آغاز شده. 
اکثر مردم منطقه خاورمیانه تحت این شرایط گرمای هوا و خشکسالی در حال بازی با آتش هستند. 
در حالی که آنها بر سر این که چه کسی خلیفه است، یا چه گروهی جایگزین راستین پیامبر است، 
یا خداوند سرزمین مقدس را به چه کسی وعده داده است، با هم می جنگند. اما در این میان مادر 
طبیعت بی کار ننشسته، او اهل سیاست نیست، فقط قوانین فیزیک، زیست شناسی و شیمی را 
می فهمد و اگر مردم این منطقه به سرعت مسیرشان را اصالح نكنند، خطرهایی بسیار ترسناک تر 
از جنگ و آوارگی در انتظارشان خواهد بود. این مردم باید از گروه گرایی های قومی دست بردارند، 
چون تنها گرایشی که می تواند ناجی این مردم باشد، »محیط زیست گرایی« است. فهمیدن این 
که هیچ گرایش سیاسی، آب و هوا را تغیر نخواهد داد کار سختی نیست. تفاوت ها هیچ کمکی 
به خطرات زیست محیطی که متوجه مردم این منطقه است، نخواهد کرد، فقط نقاط اشتراک و 
محافظت از اكوسیستمی که به طور مشترک از آن استفاده می کنند، می تواند نجات بخش آنها باشد. 
مردم خاورمیانه اگر در مدیریت و حفظ زیست با هم همكاری و اهتمام نورزند، مرگ محیط زیست و 

آوارگی چیزی است که در انتظار شان خواهد بود.
توماس فریدمن- نیویورک تایمز - مترجم شهرام موبد

 مادر من بدترین مادر دنیاست. چون او هیچ وقت کارهایی را که مادران فداکار و مهربان انجام 
می دهند، انجام نمی دهد. مثاًل هیچ وقت نشده که باقیمانده غذای مرا بخورد یا مثاًل برای اینکه غذایم 
را تمام کنم بشقاب به دست دنبال من دور خانه راه نیفتاده است. او هیچ وقت به خاطر خراب کردن 
امتحانم برای من دلسوزی یا توبیخ و  تنبیه ام   نکرده. من فکر می کنم  او مرا دوست نداشته باشد، 
چون او هیچ گاه برای من بستنی نمی خرد. او همیشه وقتی برای خودش بستنی می خرد یکی هم 
برای من می گیرد و همراه من بستنی می خورد و بستنی خوردن من را هم تماشا می کند. یا وقتی 
بازی می کنم  تشویقم نمی کند و برایم کف نمی زند چون او همیشه خودش همراه من در بازی ها 
شرکت می کند و اگر ببرد خوشحال می شود و از باختن من ناراحت نمی شود. به نظرم مادرم اصاًل 
شبیه مادران مهربان و ایثارگر داستان ها نیست، مادران فداکار قصه ها کمی چاق هستند، اما او همیشه 
مواظب سالمتی و هیکل خودش هست، یا مثاًل هیچ وقت به خاطر اینکه من گرسنه هستم  با موهای 
ژولیده و لباس های کثیف و نامرتب به غذا پختن برای من نمی پردازد. او به جای بوی پیاز داغ و قرمه 

خوب  بوی  همیشه  سبزی 
می دهد! هیچ وقت نشده که 
مادر من به خاطر نبودن من 
به مهمانی یا گردش نرود یا 
چون من نیستم به او خوش 
نگذرد. هیچ وقت کارهایی را 
که دوست دارد کنار نگذاشته 
و  من  کارهای  به  فقط  تا 
هیچ  او  برسد.  من  زندگی 

وقت نشده که به من نصیحت کند و ساعت ها به من بگوید چه کار کنم و چه کار نکنم. او برای اینکه 
من خسته نشوم، تنهایی همه کارهای خانه را انجام نمی دهد. او صبح به صبح مهربانانه اتاق مرا مرتب 
نمی کند و انجام کارهای مرا به عهده نمی گیرد. او همیشه از من کمک می گیرد و مرا به کار می کشد 
حتی اگر بگویم کار دارم. او همیشه دلش را به شانه کردن موهای من یا درست کردن غذای مورد عالقه 
ام خوش نمی کند، به عالقه های خودش و دیگران توجه می کند. او فقط برای من کتاب نمی خرد 
بلکه برای خودش کتاب می خرد و می خواند. اصواًل او هر کاری را که دلش می خواهد انجام می دهد. 
شاید یادش رفته که مادر است و مادران نباید کارهای مورد عالقه شان را انجام دهند! ولی در هر حال 
مادر من اینطوری است. ولی یک چیز را می دانید؟ مادر من مادریست که مرا از مادر و پدر 
شدن نمی ترساند. حاال خوب می دانم که می شود هم مادر یا پدر باشم و هم زندگی خودم را از دست 
ندهم، مادر بشوم و هویت انسانی خودم را به کناری نگذارم. می دانم که لزومی ندارد برای مادر بودن 
دچار خود فراموشی شوم و تمام زندگی خودم را در زندگی فرزندانم جستجو کنم. حاال می دانم که 

هم می شود خودم باشم و هم یک مادر حتی یک مادر خوب! و شاید بشود گفت: بهترین مادر دنیا...

مادِر بد

KWC اخبار
حضور KWC در نمایشگاه متل قو 

نمایشگاه بین المللی برترین های صنعت ساختمان و صنایع وابسته از ۲۷ الی ۲۹ آبان  در شهر متل قو 
محل پروژه الماس خاورمیانه برگزار خواهد شد. 

شرکت  KWC  ایر ا ن در این نمایشگاه حضور خواهد داشت و جدید ترین طرح ها  و  محصوالت خود 
را به نمایش خواهد گذاشت. مشروح خبر برگزاری این نمایشگاه در ماه آینده به نظر شما خواهد رسید.

کنفرانس انرژ ی های تجدیدپذیر در)۲۴ اوت/ ۲ شهریور( در الس وگاس برگزار شد. بارک اوباما رئیس 
جمهور ایاالت متحده آمریکا یکی از سخنرانان این کنفرانس بود. اوگفت، مهار تغییرات آب و هوایی 
نه تنها برای زمان ما، بلکه برای تمامی زمان ها یکی از مهم ترین موضوع ها است. او افزود: سال  ها به 

ما می گفتند که انرژی های تجدیدپذیر 
از نظر اقتصادی کارایی الزم را ندارد، اما 
ندارد.  حقیقت  موضوع  این  دیگر  امروز 
وی خاطر نشان ساخت در حال حاضر در 
حوزه انرژی خورشیدی در  آمریکا تا دو برابر 
معادن ذغال سنگ اشتغال زایی شده است. 
بعالوه آمریکا در زمینه تولید انرژی بادی در 
سراسر جهان مقام اول را دارد. به گفته او، 

تغییر سیاست انرژی آمریکا، صنعت ذغال سنگ را »مضطرب« ساخته و به همین خاطر دست اندرکاران 
این صنعت تالش دارند تا با انرژی های تجدیدپذیر بجنگند. اوباما طرحی ارائه داده که طبق آن باید 
تا سال ۲۰۳۰ انتشار گاز زیان آور دی اکسید کربن در آمریکا ۳۲ درصد نسبت به سال ۲۰۰۵ تقلیل یابد. 
جمهوری خواهان که عمدتًا از طرفداران تولید برق از ذغال هستند، در مورد پیامدهای سنگین طرح 

زیست محیطی اوباما برای اقتصاد به او  هشدار دادند.

کنفرانس انرژی های تجدید پذیر


