
و  می گذشت  کشاورزی  طریق  از  زندگی شان  که  سوری  نفر  دو  میلیون  تقریبًا 
معیشت خود را در حال نابودی می دیدند، اغلب به نواحی حاشیه  شهرهایی مثل 
حمص و دمشق هجوم آوردند. شهرهایی با زیرساختی فقیر که پیش از آن نیز 
مقصد پناهندگانی از عراق و برخی کشورهای دیگر بودند. در نتیجه بین مهاجران 
داخلی و خارجی رقابتی خصمانه بر سر مسکن، کار، آب و غذا باال گرفت. باالخره 
جرقه اعتراض ها در 15 مارس 2011 در شهر »درعا« در نزدیکی مرز اردن زده 
از مردم خواستار کمک دولت شدند. در خواست کمکی که  نفر  شد و هزاران 
موقع  به  نتوانست  سوریه  نشد.  مواجه  دولت  هوشمندانه  واکنش  با  متاسفانه 
کمک موثری به آوارگان بکند، تعدادی از مردم نیز در این اعتراضات اجتماعی 
کشته شدند. این تحوالت در نهایت منجر به یک جنگ ویرانگر داخلی شد که 

تا امروز ادامه دارد.
عبداهلل بن یحیی وزیر کشاورزی سوریه در سال 2006 از دفتر مدیریت کمک های 
انسان دوستانه سازمان ملل، برای کمک به حدود یک میلیون نفری که از خشک سالی 
سوریه آسیب دیده اند، درخواست کمکی در حدود 24میلیون دالر کرد. او پیشنهاد 
داد این پول برای تهیه بذر و ارایه کمک های فنی به ۱۵ هزار کشاورز در شمال 
غرب سوریه مصرف شود تا بافت اجتماعی و اقتصادی این منطقه آسیب بیشتری 
نبیند. در همان جا عبداهلل بن یحیی پیش بینی کرد» اگر تالش های فائو شکست 
بخورد، ساکنان شمال غرب سوریه به صورت گسترده مهاجرت خواهند کرد و 
ثبات سیاسی منطقه  و  را تشدید  اقتصادی  و  اجتماعی  این مهاجرت فشارهای 
از  فراتر  را  سالی  خشک  عواقب  سوریه  کشاورزی  وزیر  نمود.«  خواهد  تهدید  را 
ظرفیت کشورش دانست و اضافه کرد، »سازمان ملل باید با خطر »تخریب ساختار 
اجتماعی« و از بین رفتن کشاورزی در سوریه مقابله نماید، زیرا تخریب ساختار 
اعالم کرد، بدون کمک  او  ثباتی سیاسی شود.  به بی  تواند منجر  اجتماعی می 
استان  این ۱۵ هزار کشاورز مجبور می شوند  از  مستقیم سازمان ملل، بسیاری 
کار  به  مشغول  سوریه  غرب  در  تر  بزرگ  شهرهای  در  تا  کنند  ترک  را  الحسکه 
شوند.« به گفته یحیی »حدود ۱۰۰ هزار نفر از بستگان این کشاورزان شامل زنان، 
کودکان، سالخوردگان و فراد ناتوان، در این منطقه باقی خواهند ماند و با فقر دست 
و پنجه نرم خواهند نمود و احتمااًل کودکان آنها دیگر به مدرسه فرستاده نخواهند 
شد تا منبع درآمدی برای خانواده هایی که باقی مانده اند، باشند. افزون بر این، 
مهاجرت ۱۵ هزار کارگر بی تجربه می تواند فشار اجتماعی و اقتصادی موجود 
در شهرهای بزرگ سوریه را بیشتر کند. شهرهایی که هم اکنون زیر فشار حضور 
جمعیت پناهندگان عراقی هستند و دیگر نمی توانند موج تازه ای از آوارگان را 
تحمل کنند، به ویژه اینکه از هم اکنون موج  نارضایتی از افزایش قیمت ها در بین 

طبقه متوسط رو به افزایش است.«
حال ببینیم تبعات این پدیده محیط زیستی بر مردم سوریه چه بود؟ صلیب سرخ 
جهانی در سال 2009 گزارش داد هشتصد هزار سوری بر اثر خشک سالی به طور 
کامل امکان تامین معیشت خود را از دست داده اند و حدود یک میلیون نفر هم در 
نا امنی غذایی به سر می برند. در سال 2011 طبق تخمین سازمان ملل گله داران 
سوریه 85 درصد احشام خود را از دست دادند که این موضوع یک و نیم میلیون نفر از 
مردم را تحت تاثیر قرار داد. سازمان ملل متحد در گزارش دیگری برآورد کرد که بیش 

از 3 میلیون نفر از مردم سوریه بر اثر خشکسالی و قحطی دچار فقر کامل شده اند.

در این میان برخی بی تدبیری ها از سوی حکومت سوریه نیز باعث تشدید 
مشکالت مردم شد. در سال 2006 همزمان با آغاز خشک سالی، دولت سوریه 
پول،  به  نیاز  دلیل  به  و  بازارهای جهانی  در  گندم  قیمت  افزایش  به  توجه  با 
به گزارش دپارتمان کشاورزی سازمان  را فروخت.  منابع ذخیره گندم خود 
ملل متحد، یک میلیون و پانصد هزار ُتن گندم توسط سوریه در سال 2006 
در بازارهای جهانی فروخته شد که این میزان سه برابر گندم فروخته شده در 
سال قبل از آن بود. به دلیل این بی تدبیری در فروش ذخایر گندم، در سال 
2007 ذخیره گندم ناچیزی برای مصرف داخلی باقی ماند و از سال 2008 به 
بعد در اوج مصائب مرتبط با خشک سالی، دولت سوریه مجبور به واردات 
گندم شد. ذکر این نکته هم ضروری است که دولت در سال های پیش از 
خشک سالی نیز با برنامه ریزی غلط موجب از بین رفتن آب های زیرزمینی 
ناکارآمد  های  تکنیک  تشویق  با  سوریه  دولت  ها،  سال  آن  در  بود.  شده 
به  کشاروزان  شد  سبب  بلکه  کرد،  هزینه  دالر  میلیارد   15 تنها  نه  آبیاری، 
اعالم  بیاورند. طبق  به مصرف آب های زیر زمینی روی  شکل بی رویه ای 
مرکز ملی سیاست گذاری کشاورزی سوریه، بین سال های 1999 تا 2007 
تعداد چاه های آب حفر شده از 130 هزار به 213 هزار حلقه افزایش یافت. 
این امر سبب شد  که در دوران خشک سالی، نقاط مختلف کشور با کاهش 

سطح آب های زیر زمینی مواجه شوند.
غلط  های  مدیریت  و  اقلیمی  تغییرات  ویژه  به  زیستی  محیط  های  چالش 
افزایش  و  مردم  بین  در  مطلق  فقر  افزایش  سوریه،  در  قحطی  بروز  باعث 
شکاف اجتماعی بین شهروندان و دولت گردید. این موضوع همراه با ناتوانی 
در  ها  آرامی  نا  آغاز  های  زمینه  از  یکی  بحران،  مدیریت  در  حکومت سوریه 
سوریه شد. مخالفان دولت سوریه از این شرایط استفاده کردند و توانستند 
آورند.  دست  به  سالی  خشک  آوارگان  میان  در  زیادی  طرفداران  سرعت  به 
باز  داعش  تجاوز  روی  به  را  درها  نیز،  سوریه  جامعه  در  موجود  تضادهای 
کرد. این مسئله به  سرعت به جنگی منطقه ای بدل شد. در نتیجه موجی از 
مهاجران سوری روانه اروپا شدند و باعث یکی از حادترین بحران های اروپا در 
سال های اخیر گردیدند. جنگ داخلی سوریه نیز که با جرقه بحران کم آبی 

شروع شد، همچنان با شدت ادامه دارد.

پس از 13 سال بحث و جدل و چانه زنی، سرانجام در تاریخ 23 تیرماه سال جاری 
مذاکرات هسته ای به نتیجه رسید. با تجربه ای که مردم از قطعنامه پایانی جنگ 
ایران و عراق، معروف به 598 داشتند و تبلیغات که درباره برداشته شدن تحریم ها 
انجام شد. بسیاری از مردم و مسئوالن امیدوار بودند که با پایان گرفتن مذاکرات 

قیمت ارز کاهش چشمگیری  پیدا کند. 
 قبل از پذیرش قطعنامه 598، هر دالر آمریکا در بازار آزاد 145 تومان قیمت 
داشت و پس از اعالم پذیرش قطعنامه، قیمت دالر ظرف چند روز تا 59 تومان 
کاهش یافت. در پی جو روانی که در اثر کاهش قیمت پول های خارجی ایجاد 
از قوانین علم  گردید، بعضی از مدیران و برنامه ریزان اقتصاد، بدون پیروی 
اقتصاد و در نظر گرفتن مصالح دراز مدت کشور با خوش بینی خاص، اعالم 
نمودند که پول ملی به زودی جایگاه و ارزش قبلی خود باز خواهد یافت. دولت 
وقت هم با ذوق زدگی اقدام به پرداخت 5 هزار دالر با نرخ دولتی به هر نفر 
نمود، آن هم فقط در مقابل ارائه شناسنامه. بر اساس فرمول های علم اقتصاد، 
بر اساس مقایسه تورم و تراز تجاری کشورها، در همان مقطع قیمت واقعی ارز 
بسیار باالتر از نرخی بود که بانک مرکزی دالر ها را می فروخت. به همین دلیل 
کم کم عده ای از مردم با جمع آوری شناسنامه به بانک ها هجوم بردند و در 
نهایت پس از خارج شدن میلیون ها دالر از ذخایر ارزی، این روش متوقف شد 
و ظرف کمتر از یک سال قیمت ارز فراتر از قیمت سابقش رفت و کسانی که 
توانسته بودند دالر دولتی بگیرند، چندین برابر سود کردند و در واقع از جیب 
دولت و از حساب مردم، رانت قابل مالحظه ای دریافت کردند، پولی که در 
این بود که به  اتفاق بعدی  با آن خانه ای کوچک خرید.  زمان خود می شد 
توهم ارزان شدن ارز، سازمان ها و ارگان های کشور، در جهت واردات بیشتر با 
هم مسابقه گذاشتند و سیلی از کاالهای خارجی به کشور وارد شد و از همان 
زمان زنگ تعطیلی بسیاری از صنایع نواخته شد، زیرا به دلیل ارزان شدن پول 
خارجی، صادرات دیگر به صرفه نبود و اجناس خارجی هم با قیمت ارزان در 
دسترس مصرف کنندگان قرار داشت و دیگر انگیزه زیادی برای خرید صنایع 

داخلی باقی نماند.

 قبل از پایان مذاکرات وین نیز عده ای از مردم و مسئوالن انتظار داشتند قیمت 
دالر الاقل به قیمت 1000 تومان بازگردد. بازهم مسئوالنی بودند که به شکل غیر 
کارشناسانه بر طبل ارزان شدن دالر کوبیدند و َدِر باغ سبز به مردم نشان دادند. 
هرچند پس از توافق اولیه برجام چیزی در حدود 100 تومان از قیمت دالر کاسته 
شد، ولی چون به شکل فیزیکی ارزی به بازار تزریق نگردید، دالر ظرف کمتر از یک 
ماه قیمت قبلی خود را به دست آورد و 100 تومان هم گران تر شد و در مقطع تصویب 
نهایی برجام، قیمت دالر نه تنها پایین نیامد، بلکه شروع به رشد کرد تا جایی که ظرف 

6 ماه، نرخ دالر بیش از 700 تومان افزایش یافت و به رقم 3700 تومان رسید. 
باز هم کسانی هستند که رویای پایین آمدن قیمت ارز در زمان اجرایی شدن برجام 
را مطرح می کنند، در حالی که واقعیت اقتصادی کشور نشان می دهد به خاطر 
شرایط اقتصادی و کاهش قیمت نفت  این اتفاق تقریبًا  غیر ممکن به نظر می رسد. 
رئیس کل بانک مرکزی هم تا کنون 3 بار اعالم کرده، از روند کاهشی ارز جلوگیری 
خواهند شد، چون با ارزان شدن ارز، رشد اقتصادي ُكند تر و صادرات كشور گران تر و 

غیررقابتي تر خواهد شد. 
 خوش بینی چیز خوبی است ولی به شرطی که تبدیل به ساده لوحی نشود. انتظار 
کاهش قیمت ارز اگر نگوییم نوعی گول زدن مردم و رانت خواری است، الاقل 
یک نوع ساده لوحی است. چون تقویت پول ملی باعث تحلیل رفتن قدرت اندک 
تولیدات داخلی و وابسطه شدن بیشتر کشور به واردات خواهد شد.کشور چین 
با داشتن باالترین رشد اقتصادی در جهان، بیش از 10 سال است که جلو کاسته 
شدن از قیمت دالر و از منظری باال رفتن قیمت یوان را در کشورشان گرفته، کاری 
برخالف نظر اکثریت قریب به اتفاق مدیران اقتصادی ایران! کسانی که سعی دارند 
به صورت کاذب و فورسپسی قیمت دالر را پایین نگاه دارند، چون به این نتیجه 

رسیده اند که تولید کاری ُپر دردسر و واردات کاری ساده و سودآور است. 
مدتی است چین به دلیل  اشباع ظرفیت برخی از تولیدات خود نظیر فوالد و پایین 
آمدن بی سابقه قیمت نفت که باعث کاهش درآمد مشتریان کاالی چینی از جمله 
ایران، کشورهای عضو اوپک، آمریکا و روسیه شده، ناگهان 8/3 درصد از حجم 
صادراتش کاسته شد. این کشور با واقع بینی و به دور از ساده لوحی بالفاصله 3 
درصد از قیمت پول خود کاست، تا آب رفته را به جوی باز آورد و صادرات خود را 

مجددًا افزایش دهد. 
مشکل خوش بینی تا سرحد ساده لوحی، در بحران آب کشور نیز وجود دارد. 
آب،  امور  در  رئیس  جمهور  مشاور  و  شده  آبی  تنش  مرحله  وارد  که  کشوری 
کشاورزی و محیط زیست که سابقًا وزیر کشاورزی نیز بوده، می گوید »در سال های 
آینده ۵۰ میلیون ایرانی در اثر بحران آب ناچار به مهاجرت از سرزمین های خود 
خواهند شد.« بارش چند نوبت باران و برف در بعضی از نقاط کشور نباید به شکلی 
خوش بینانه کلیه برنامه های مهار بحران آب را عقیم کند. آن هم در حالی که در 
سال جاری، میزان بارش در استان یزد 95 درصد کمتر از سال قبل بوده. دادن نوید 
اینکه مشکل دریاچه ارومیه تحت کنترل است و تاکنون 36 سانتی متر بر ارتفاع آب 
آن افزوده شده، فقط موجب ایجاد یک خوش بینی کاذب و فصلی خواهد شد، در 
نتیجه اندک واقع بینی که در مورد کم آبی به وجود آمده، به سرعت رنگ خواهد 
باخت. همه باید باور کنیم تنش آبی کشور زود گذر و اتفاقی نیست و نیاز به برنامه 
ریزی طوالنی  و  پیگیری منظم دارد.                                                                                                            ش.ب

تاثیر تغییرات اقلیمی در آغاز جنگ سوریه خوش بینی تا سرحد  ساده لوحی
در ۲۰ سال گذشته در جهان بیش از ۶۰۰  
زیست  محیطی  فجایع  اثر  بر  نفر  هزار 
خود  جان  توفان  و  سونامی  و  سیل  مثل 
از  آنها  درصد   90 که  داده اند  دست  از  را 
بودند. همچنین  نیافته  کشورهای توسعه  
جهان  در  غذایی  عمده  محصول   4 تولید 
طول  در  سویا  و  ذرت  گندم،  برنج،  شامل 
یک دهه، 7 درصد کاهش یافته. تغییرات 
تأثیر  بر  عالوه  زمین  گرمایش  و  اقلیمی 
حیوانات  و  کشاورزی  نابودی  بر  مستقیم 
و  بیابان  به  کشاورزی  زمین های  تبدیل  و 
کمبود آب و منابع غذایی، باعث بحران های 
منطقه ای و جهانی، مثل جنگ، مهاجرت 
به  توجه  با  گردیده.  نیز  امنیتی  مسائل  و 
اینکه سال 2015 گرم ترین سال ُکره زمین 
شناخته شده، متاسفانه پیش بینی می شود 
در دهه های آینده، این بحران ها افزایش 
مواردی  از  یکی  سوریه  داشت.  خواهد 
جنگ  بروز  در  اقلیمی  تغییرات  که  است 

داخلی آن نقش ُپر رنگی داشت، هرچند تا حدود زیادی از نظرها مخفی ماند. 
در سال 2006، چندین سال قبل از اولین تظاهرات در درعا و شلیک اولین گلوله 
در دمشق، خشک سالی گسترده ای در سوریه اتفاق افتاد که هنوز هم ادامه دارد و 
باعث آسیب فراوانی به محصوالت کشاورزی شده است. در طول این خشک سالی 
در شمال شرقی سوریه، 85 درصد از دام ها تلف شدند. در مناطق شمالی سوریه 
که پیش از آن قطب کشاورزی بود، 75 درصد از کشاورزان، بیشتر محصول ساالنه 
خود را از دست دادند. در طول این بحران، قیمت غذا نزدیک به 30 درصد افزایش 
یافت و بخش های بزرگی از طبقات محروم جامعه سوریه دچار سوء تغذیه شدند. 

بود. طبق گزارش مؤسسه صندوق  پیشگویانه  بن یحیی،  حرف های عبداهلل 
کمک برای صلح، موج عظیمی از  مهاجرت بین سال های 2006 تا 2011 در 
افتاد. در سال۲۰۱۰ تقربیًا یک میلیون نفر که شامل کشاورزان،  اتفاق  سوریه 
چوپانان و خانواده های آنها می شدند، مجبور شدند محل زندگی شان را ترک 
پناهندگان  این  نمایند.  مهاجرت  محروم  و  جمعیت  ُپر  شهرهای  به  و  کنند 
داخلی، میان یک میلیون پناهنده عراقی پراکنده شدند. مطابق گزارش همین 
موسسه، دولت سوریه  درسال 2006 در شاخص جابه جایی جمعیت با امتیاز 7  
در رتبه 60  جهانی قرار داشت. درحالی که 5 سال پس از آغاز خشک سالی با 

امتیاز5/6  به رتبه 115سقوط کرد.
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مدیریت قناتی که االن این بحران برایش به وجود آمده از توان آنها خارج است. این 
کار یک بودجه فرا منطقه ای و یک مدیریت قوی می خواهد. برخی مسئوالن 
می گویند آب این قنات دیگر به وسیله بیمارستان ها یا مراکز صنعتی  آلوده 
نمی شود ولی  ما  در فیلم« اوسیا » برای اثبات موضوع  آلودگی، آب قنات را  در 
چند منطقه آزمایش کردیم. جواب آزمایش آب بدینگونه بود. در اوایل شهر یزد 
در هر100 میلی لیتر آب mpn 350  آلودگی وجود دارد. وقتی آب به چاه قبل 

  

گفتگو با آقای علیرضا دهقان فیلم ساز محیط زیست

آقای علیرضا دهقان تحصیالت سینمایی خود را  از سال 1380 در رشته سینما 
از هنرستان هنرهای زیبا یزد آغاز کردند. ایشان  مدرک  لیسانس نمایش را 
از دانشکده هنر و معماری  و فوق لیسانس سینما را از دانشگاه سینما تئاتر 
دریافت نمودند. ساخت 15 فیلم کوتاه و مستند و حضور در 100 جشنواره 
داخلی و خارجی  و کسب 30 جایزه را در کارنامه خود دارد . »اینجا خانه ما 
است« اولین فیلم ایشان بود که در جشنواره اوبرن  سیدنی جایزه اول بخش 
داستانی را دریافت کرد. سپس فیلمی به نام »من فقط ایدز دارم« را ساختند 
که در جشنواره سئول ُکره جایزه بهترین تدوین و جشنواره رشد جایزه بهترین 
مستند  را گرفت. فیلم های بعدی ایشان »بوی گردو« » روز بیست و هفتم« فیلم 
داستانی »تاالس« فیلم داستانی »آرزوی سرد« مستند »نخل درخت زندگی« 
مستند »آرامش در سنگ« مستند »التیام« و باالخره مستند »اوسیا« است که برای 
اولین بار در جشنواره بین المللی فیلم »سینما حقیقت« در بخش اصلی مسابقه 
فیلم های نیمه بلند و در بخش بین المللی بحران آب به نمایش گذاشته شد و 

جایزه بخش بحران آب و محیط زیست را دریافت کرد.
 در این شماره با آقای علیرضا دهقان به عنوان یک فیلمساز مستند، درباره 

مشکالت فرهنگی آب صحبت می کنیم. لطفًا توجه فرمایید. 
دلیل گرایش شما در فیلم سازی به محیط زیست و به خصوص بحران  آب چیست؟

بعضی اوقات سوژه هایی دغدغه انسان می شوند که خودمان نمی دانیم چرا 
این اتفاق افتاده. فکر می کنم دغدغه شخصی من در این حوزه بیشتر ناشی از 
محل تولد و دوره رشد و نوجوانی ام در شهر کویری یزد بوده. من معمواًل 
روی سوژه هایی کار می کنم که با آن زندگی کرده باشم. کویر در ذهن کودکی 
من یک دنیا تصویر به جا گذاشته. مثاًل در یزد و کرمان  نخل هایی وجود دارد 
که از کودکی برایم بسیار جذاب بودند. با تحقیقاتی که بر روی درخت نخل 
است.  نفر  نخل هردو  و  انسان  واحد شمارش  که  متوجه شدم  دادم  انجام 
نخل ها عاشق می شوند و از لحاظ گرده افشانی و سیستم تولید مثل، خیلی 
شبیه انسان هستند. بر خالف سایر درختان، اگر سر درخت  نخل را قطع کنیم 
این درخت می میرد. شاید به دلیل همین جذابیت ها، مستند پژوهشی »نخل 
درخت زندگی« را در رابطه با تاریخچه درخت نخل و بررسی شباهت های بین 
درخت نخل و انسان ساختم. یا مثاًل  قنات هایی که در یزد وجود دارد و همیشه 
جذابیت خاصی برایم داشته اند موضوع فیلم »اوسیا« شده. سال ها شنیده بودم 
که طوالنی ترین قنات دنیا در شهر یزد وجود دارد. قناتی به نام »زارچ« که نیاکان 
ما 3000 سال پیش، با ابتدایی ترین وسایل آن را حفر کرده اند. از قدیمی ترین 
بناهایی که بر روی مسیر قنات  ساخته شده آب انباری است که  قبله آن  رو به 
بیت المقدس است، که نشان دهنده قدمت آن است. قناتی که آب را در طول 84 
کیلومتر و از عمق 90 متری به سطح زمین می رساند، البته  فکر نکنید قنات فقط 

مختص ایران است. از زمان هخامنشیان قنات در نقاط مختلف جهان توسعه 
پیدا کرد. در شاخ آفریقا، یمن، عمان ، عربستان حتی تا اسپانیا هم رفت. االن 
ژاپن و ُکره هم قنات دارند ولی ایران مهد تمدن قنات در جهان است. متاسفانه 
در سالیان اخیر هزاران قنات در بخش های مرکزی کویر از بین رفته اند، من 
فیلم »اوسیا« را درباره  قنات زارچ ساختم چون یکی از معدود قنات های 
زنده در استان یزد است که هنوز در سرچشمه اش آب وجود دارد، هر چند 
میزان آن کاهش پیدا کرده است . چاه اصلی قنات زارچ )مادر چاه(  در 30 
کیلومتری جنوب شرقی یزد در آبادی فهرج  قرار دارد و پس از عبور از روستاها و 
شهر یزد و طی کردن 84 کیلومتر مسیر طوالنی، به شهر زارچ  در 20کیلومتری 
شمال  یزد می رسد. این قنات هرچند هنوز آب دارد ولی در سال های اخیر 
آب آن غیر قابل استفاده شده، چون در مسیر عبور از یزد تعدادی از خانه ها و 
حتی بیمارستان ها، فاضالب خود را درون این قنات می ریزند، تا جایی که آب 
آن به رنگ سیاه در آمده وکشاورزان دیگر نمی توانند از آب آن استفاده نمایند. 
گازهای سمی فاضالب نیز باعث شده امکان الیه روبی قنات از بین برود. دولت 
هم متاسفانه هیچ حمایتی نمی کند و حال قنات روز به روز در حال وخیم تر 
شدن است. در فیلم اوسیا بحث این است که در طوالنی ترین قنات زنده دنیا، 
یک عده فاضالب شان را به داخل آن می ریزند. حال اگر ما به عنوان مدیر و 
مسئول توانایی و همت نداریم تا این قنات کهن را که نیاکان ما هزاران سال پیش 
با ابتدایی ترین وسایل کنده اند، امروزه با بهترین دستگاه های لجن کش دوباره 
احیا کنیم، حداقل می توانیم جلوی ورود فاضالب را بگیریم تا این فاضالب به 
سفره های آب های زیرزمینی وارد نشود و به آن صدمه نزد. البته چون من فیلم 
ساز در جایگاه قاضی قرار ندارم، فقط بحران را نشان می دهم. سالیان دراز این 
قنات به مردم یزد حیات بخشیده، زندگی هدیه کرده، مثاًل مسجد جامع یزد 
که یکی از قدیمی ترین بناهای شهر است، با آب این قنات قد کشیده و باال رفته 
است. پس نا سپاسی است که به دلیل اینکه در بافت قدیم یزد اجازه حفر شبکه 
فاضالب شهری داده  نمی شود، مردم با خالی کردن فاضالب شان در داخل 
قنات حیات آن رابگیرند و مشکالت قانونی کار را نیز با مصالحه حل نمایند. البته 
مسئوالن قول داده اند از این پس الاقل بیمارستان ها فاضالب شان را داخل 
قنات نریزد، ولی الاقل بیمارستان گودرزی که در بافت قدیم یزد قرار دارد و فاقد 
فاضالب شهری می باشد، چون باید فاضالب اش را تا مرکز شهر و دسترسی به 
شبکه فاضالب شهری پمپاژ کند، معمواًل به دالیل مختلف مثل خرابی دستگاه 
پمپاژ و غیره،  در برخی موارد  فاضالب شان را در قنات می ریزد. کما اینکه به 
جز بیمارستان مراکز صنعتی هم هستند که مخفیانه پساب خود را وارد قنات 

می کنند و آب قنات را آلوده به فلزات سنگین کرده اند.
شما در این رابطه مردم را مقصر می دانید یا مدیریت شهر را؟

هم مردم و هم مدیریت. اواًل مدیریت این قنات معلوم نیست مربوط به کدام 
نهاد است. بخشداری می گوید این قنات چون آب دارد باید برود در بخش 
جهاد کشاورزی. جهاد هم می گوید درست است که این قنات زیرزمین است 
و آب دارد ولی چون قدیمی است باید میراث فرهنگی برای آن فکری بکند. 
میراث می گوید  ما فقط نقش نظارتی داریم  و مدیریت این کار در حیطه آب 
منطقه ای است و آب منطقه ای می گوید حفاظت از قنات بر عهده مالکان قنات 
است. باقی مانده مالکان قنات هم چند پیر مرد میرآب 80-90 ساله هستند که 

از بیمارستان می رسد، آلودگی آن به 
افزوده می شود، در   1600  mpn
چاه بعد از بیمارستان و بافت قدیم  
  120000mpn به  ناگهان  آلودگی 
می رسد. این ارقام نشان می دهد 
هرچند آلودگی در طول مسیر یک 
سیر صعودی را طی می کند، ولی 
در قسمت بیمارستان و بافت قدیم 
انگیز  آلودگی شگفت  شهری رشد 
است. پس البد این آلودگی از یک 
جایی نشأت می گیرد. بحث دیگر 
که برای من، به عنوان یک یزدی که 
همشهری ها و اقوامم در این شهر 
زندگی می کنند بسیار مهم است، 
آلودگی آب های زیر زمینی  امکان 
است، چون سطح تونل قنات زارچ 
باالتر از سطح سفره های آب زیرزمینی شهر یزد قرار دارد. اگر این آلودگی ها 
ادامه داشته باشد و حتی مقدار کمی از  آن به آب های زیرزمینی نفوذ کند، باید 
منتظر یک فاجعه زیست محیطی باشیم. درست است که آب شرب یزد از منطقه 
کوهرنگ به یزد می رسد، اما  با گسترش جمعیت، حجم آبی که به یزد انتقال 
داده می شود کفاف نمی دهد و در بسیاری از مواقع از آب های زیرزمینی هم  نیز 

استفاده می شود.
کشاورزانی که در گذشته از آب قنات استفاده می کردند، حاال آب مصرفی خود را 

چگونه تامین می کنند؟
چون در سال های اخیر در منطقه زارچ آبی نبوده که با آن کشاورزی شود، مردم 
باغ ها و زمین هایشان را رها کرده اند. وقتی ما فیلمبرداری هوایی  می کردیم 
یک کویر خشک دیده می شد و باغ هایی که تبدیل به زمین های بایر شده اند و 
فقط دیوارهای مخروبه حریم باغ ها را نشان می دهد. چون کشاورزی و باغداری 
در منطقه از بین رفته دیگر کسی پول نفقه آب را نمی دهد تا با آن پول قنات را 
احیا کنند. دولت هم سالی 2تا 3 میلیون تومان کمک می کند که با توجه به مسیر 
طوالنی و مشکالت زیاد آن اصاًل کفاف نمی دهد. از 15 سال پیش تا کنون سازمان 
یونسکو قصد داشته که این قنات را به عنوان یکی از قدیمی ترین و طوالنی ترین 
قنات های دنیا ثبت جهانی کند، اما به دلیل همین فاضالب هایی که داخل قنات 
ریخته می شود این کار به تعویق افتاده است. مرکز بین المللی قنات هم که کل 
قنات های ایران را پوشش می دهد، آنقدر بودجه کمی دارد که هیچ چیزی از آن 

به مقنی ها و احیا کردن قنات ها اختصاص نمی یابد.
چه شد که قنات ها از چرخه تولید آب خارج شدند؟

 دو بحث در میان است، یکی حفر چاه های غیر مجاز در محدوده اطراف قنات ها 
که باعث شد سطح آب های زیرزمینی پایین برود. مثاًل در کرمان و در بسیاری 
از مناطق آب های زیرزمینی آن قدر پایین رفته که عمق چاه های آب  به 300 
متر رسیده. آبی که از این عمق می آید کیفیت بدی دارد و شور است، به همین 
دلیل خیلی از باغ های پسته رفسنجان خشک شده است. ُافت آب های زیرزمینی 

باعث شده قنوات نیز خشک شوند، نمونه اش هزاران قناتی است که در همین 
چند سال اخیر خشک شده اند. مسئله دوم کشاورزی بی رویه در برخی از 
استان ها است که به نظر من نباید انجام  می شد. در استان هایی که بحران 
آب دارند، کاشت محصوالتی مانند هندوانه، سیب زمینی و برنج اشتباه است. 
یک هندوانه10 کیلویی اگر با آب معمولی آبیاری شود، دو و نیم میلیون تومان 
آب هدر می دهد. در حالی که مصرف کننده، هندوانه را از مغازه کیلویی 500 تا 
1000 تومان می خرد، تازه بخشی از این محصول صادر هم می شود. مدیریت 
کاشت محصوالتی که آب فراوانی نیاز دارند باید در استان هایی باشد که با 
بحران آب مواجه نباشند و اگر بازهم کفاف نداد، به نظرم واردات آن هیچ اشکالی 
ندارد! مگر همین حاال گندم وارد نمی کنیم؟ درست است بحث استراتژیک 
خود کفایی مطرح است، ولی از این سو، سفره های آب زیرزمینی مان را از دست 
می دهیم که بسیار مهم تر است. عده ای معتقدند خشک شدن قنات ها از زمان 
اصالحات اراضی شروع شده. در آن زمان یک زمین بود و یک قنات و یک مالک 
که پول می داد و قنات را الیه روبی و مدیریت می کرد و هزاران کشاورز از آن 
استفاده می نمودند. بعد از اصالحات ارضی این زمین ها بین 100 تا 1000 نفر 
تقسیم شد و این خورده مالکیت ها باعث شد که مدیریت و اداره  قنات ها، با 

مشکل مواجه شوند به تدریج از بین بروند. 
با ساختن مستند »اوسیا« امیدوارید به چه هدفی برسید؟

من اگر فیلمی مربوط به بیماری  به ایدز می سازم، یا درباره تاالسمی می سازم، یا 
درباره  محیط زیست می سازم، دوست دارم با این اطالع رسانی یک اتفاق مهم 
و مفید در این حوزه ها رخ دهد. چون رسانه های تصویری میلیون ها مخاطب 
دارند، اگر فیلم من بتواند بر روی چند نفر از مسئولین یا مردم تاثیر بگذارد تا 
مثاًل برای قنات زارچ کاری انجام دهند، من کار خودم را انجام داده ام. رییس 
جمهور، مسئول آب منطقه ای، مسئول جهاد کشاورزی، رییس سازمان محیط 
زیست ممکن است فقط بدانند قنات زارچ آلوده شده و ممکن است افرادی یک 
اطالعات مختصر و یا گاه متضادی به آنها بدهند. مثاًل  کسی پیشنهاد دهد که 
مرگ قنات زارچ را اعالم کنید، کسی دیگر بگوید حاال 2000 قنات خشک شده 
این یکی هم مثل بقیه. یک نفر بگوید این میراث فرهنگی  عظیم  با بیش از 80 
کیلومتر سازه زیرزمینی جزء گران بهاترین میراث فرهنگی  ایران و دنیا است. 
من فیلم ساز مجموعه این نظرات را به صورت مستند، جلو دوربین می آورم تا  
تمام زوایا بررسی و روشن شود تا شاید کاری برای قنات های ایران که در حال 
خشک شدن هستند انجام شود. یک مقنی در فیلم من حرف جالبی را مطرح 
کرد، او می گفت تصور کنید یک روز برق نباشد، آب چاه ها را چه کسی می تواند 
باال بیاورد. در صورتی که قنات ها بدون هیچ انرژی مصنوعی آب را از عمق زمین 
به سطح می آورند و به سفره های آب زیرزمینی نیز آسیبی نمی زنند، چون قنات ها 

سر ریز سفره ها هستند. ما باید به این فکر کنیم که اگر یک روز به هر دلیل از 
آب چاه ها نتوانیم استفاده کنیم، دوباره به این قنات ها که با بی احترامی کامل 
داریم همه آن ها را خشک می کنیم، نیاز پیدا خواهیم کرد. در فیلم من، قنات 
یک بهانه ای بود که به سمت بحران آب بروم. وقتی که به حمام می رویم و دوش 
آب را باز می گذاریم، ماشین مان، حیاط مان را با آب ُشرب می شوریم و مقدار 
زیادی آب هدر می دهیم، بحران آب روز به روز بیشر خواهد شد. متاسفانه به 
نظر می رسد مشکل بحران آب تا زمانی که از شیر خانه ها آب بیرون می آید، 

احساس نخواهد شد.  
در آینده بر روی چه موضوع هایی می خواهید کار کنید، آیا باز هم سراغ سوژه های 

محیط زیست خواهید رفت؟
این روزها آنقدر خبرهای محیط زیستی بدی می شنویم که نمی دانم راجع به 
کدام یک باید کار کرد. من دوست دارم روی مسئله بحران آب و مخصوصًا قنات ها 
متمرکز شوم چون جای کار زیادی دارد و می شود درباره آن فرهنگ سازی 
کرد. اگر واقعًا برای بحران آب فکری نشود تا 15 سال آینده طبق پیش بینی 
کارشناسان  10-15 شهر ایران خالی از سکنه می شود و اگر قرار باشد به عنوان 
مثال مردم شهرهای جنوب شرقی مانند یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان و 
خراسان جنوبی، که بیشتر با بحران آب مواجه هستند، خالی از سکنه شوند و 
اکثر جمعیت آنها در غرب و شمال کشور  متمرکز شوند چه پیامد های منفی را 
به وجود خواهد آورد؟! حداقل برای اینکه این اتفاق رخ ندهد باید سریعًا یک 
برنامه ریزی کارشناسانه صورت بگیرد. ببینید همانگونه که استفاده کردن از 
هر چیزی نیاز به آموزش دارد، استفاده از منابع طبیعی و زیست محیطی هم  
نیز نیاز به آموزش و  فرهنگ سازی دارد. این آموزش نیاز به ابزار و هزینه دارد. 
یکی از ابزار موثر در تبادل اطالعات و فرهنگ سازی، تولید فیلم های مستند 
است. چون در کارهای مستند مرحله پژوهش زمان َبر است و ساختن یک 
فیلم مستند مستلزم هزینه های زیادی است، این کار نیاز به یک برنامه ریزی 
منسجم دارد. نهادهایی که اکنون در این حیطه به فیلم سازان کمک می کنند 
بسیار اندک هستند. این روزها نهاد هایی هستند که برای دکور و طراحی 
غرفه های نمایشگاهی شان به راحتی100 میلیون هزینه می کنند، غرفه ای 
که فقط دو یا سه روز برقرار است و تعداد بازدیدکنندگان آن اندک و تاثیرگذاری 
آنها نا مشخص است. اما چنین پولی را برای یک فیلم که میلیون ها نفر آن را 
در داخل و خارج کشور می بینند،  هزینه نمی کنند. ما همواره مدعی هستیم 
که ایران دارای یک فرهنگ غنی است. درست است ما فرهنگی غنی داریم و 
به آن می بالیم اما این فرهنگ باید  قطعًا حفظ شود. امروزه این فرهنگ در 
خیلی از موارد ضعیف شده، فرهنگ همیشه موروثی نیست و نیاز به آموزش 
دارد. یک زمانی فرهنگ در خانواده ها و دور ُکرسی ها شکل می گرفت. ولی 
امروزه اکثریت مردم درگیر مسائل زندگی روزمره و تکرار مکررات شده اند. از 
طرفی با پیشرفت تکنولوژی بیشتر آموزش ها از طریق اینترنت یا تلویزیون 
موارد   برخی  در  است  ممکن  که  جایی  گیرد.  انجام می  مجازی  فضای  و 
افرادی که صاحب نظر و صاحب تفکر نیستند، برای ما فرهنگ سازی های 
غلط کنند. پس حضور یک روش فرهنگ سازی فکر شده و علمی بسیار 

با اهمیت است. 
از وقتی که در اختیار ماهنامه  KWC قرار دادید متشکرم.



چرا هرگاه از ما می پرسند چه کسی مقصر است و مسئولیت با کیست؟ در 
جواب می گوییم معلوم است من مقصر نیستم و حتمًا دیگران مقصرند. چرا 
باید ما همیشه دیگران را مقصر بدانیم این کار چه فایده ای برای ما دارد؟ 
به این عمل در روانشناسی فرافکنی می گویند و تعریف آن عبارت است از  
نسبت دادن کارها، عیب ها و خواست های ناپسند خود به دیگران، به عبارت 
دیگر در پدیده فرافکنی ما سعی می کنیم آن چیزی را که در درونمان مسئله 
آفرین است، به دیگران منتقل کنیم و به این ترتیب با نتایج و عوارض آن کم تر 
برخورد نماییم. در فرافکنی ما مشکالت درونی و رفتاری یا روانی خودمان را 
یا به دیگران نسبت می دهیم یا به شرایط و قضا و قدر حواله می کنیم، سپس 
یک نفس راحت می کشیم و با خود می گوییم، ما آدم خوبی هستیم و مشکل 
خاصی نداریم. در واقع فرافکنی بر ضعف های شخصیتی، فردی، خانوادگی 

و قومی قبیله ای ما پرده می کشد. 
یکی از گرایش های تمام موجودات زنده ذخیره کردن انرژی و هدر ندادن 
آن برای روز مبادا است. فرایند فرافکنی مشکالت را به بیرون هول می دهد 
و راه فکر کردن را بر ما می بندد، تا ما مجبور به پذیرفتن مسئولیت و صرف 
انرژی نشــویم. در واقع فرافکنی به ما اجازه می دهد که بدون تغییر باقی 
بمانیم و انرژی ذخیره کنیم. اما اگر این غریزه به گرایش اصلی انسان تبدیل 
شود، انسان متفکر به درجه حیوانی تقلیل پیدا می کند و تا جایی که بتواند از 
اندیشه ورزی و فکر کردن به مسایل و خطر پذیری و مسئولیت پذیری و تمام 

شاخصه های انسانی دور می شود. 
در بســیاری از مواقع ما آن میزان از خودآگاهی که مانع از فرافکنی شود را 
در وجود خود داریم. پس چرا فرافکنی می کنیم؟ زیرا فرافکنی به ما اجازه 
می دهد شخصیت، ضعیف مساله دار و ُپر مشکل خودمان را پنهان کنیم. 
این مشکالت را از چه کسی می خواهیم پنهان کنیم؟ در درجه اول، از دید 
خودمان و در درجه بعدی از دید دیگران، تا یک نوع رضایت کاذب در ما به 
وجود آید. در فرافکنی آن چیزهایی که شما به دیگران می گویید، در واقع 
مقابل آیینه ایستاده اید و با خودتان صحبت می کنید، ولی چون جرعت اش 
را ندارید که بگویید کسی که اشتباه کرده من هستم، به ناچار ضعف های 
شــخصیتی خود را حواله دیگران می کنید. فرافکنی به ما این اجازه را 
می دهد که خود را آدم ترسویی نشناسیم و ضعف شخصیتی خود را پنهان 
کنیم. فرافکنی ما را برتر از دیگران نشان می دهد، چون زمانی که بتوانید 
مشکلی را بر سر دیگران بکوبید، خود به خود خودتان را باالتر احساس 
می کنید. یعنی خودتان را در یک موقعیت کاذبی قرار می دهید که بتوانید به 
توانایی های خود  بال و َپر دهید. فرافکنی خوراک مناسبی برای انسان های 

در دنیا از میان هر ۱۰۰ استارتآپ ۹۰ مورد معمواًل به در بسته می خورند. این 
آمار ممکن است در ایران کمی بیشتر یا کمتر باشد ولی درهر صورت رقم 
باالیی را تشکیل می دهد. در شماره گذشته اشتباهاتی که ممکن است باعث 
شکست یک استارت آپ شود را بررسی کردیم. در این شماره با چند استارت 
آپ شکست خورده آشنا می شویم تا بدانیم شکست یکی از ارکان کارآفرینی 

است و از اشتباهات آنها عبرت بگیریم.
اتوبوس خصوصی لوکسی که حضوری درخشان اما کوتاه داشت

لیپ ترانزیت )Leap Transit( استارت آپی بود که با شعار »اتوبوسی که 
تنها سانفرانسیسکو لیاقتش را دارد« کار خود را آغاز کرد. اتوبوس های شهری 
این شرکت بسیار لوکس، دارای  WI FI و دکوراسیون داخلی چوبی بسیار 

شیک بود. در این اتوبوس انواع آبمیوه سرو می شد و مسافران می توانستند 
در طول راه از وای فای مجانی استفاده کنند و لپ تاب خود را بر روی میز های 
داخل اتوبوس قرار دهند و به کارهای خود برسند. قیمت بلیط این اتوبوس در 
مسیرهای مشابه با سایر اتوبوس ها سه برابر گران تر بود. استارت آپ یادشده 
که در ماه مارس سال 2015 کار خود را آغاز کرد، با استقبال اولیه خوبی مواجه 
شد، ولی به سرعت از رونق افتاد و در ماه جوالی سال 2015 تعطیل شد. این 
شرکت ناگزیر شد تمام اتوبوس های خود را به علت ورشکستگی در یک 

حراجی بفروشد.
شایعه ای که کارآفرین محبوب حوزه پزشکی را تکان داد

ترانوس)Theranos(یک استارت آپ آزمایشگاهی است که با نمونه گیری 
اندکی خون از طریق نوک انگشت، به جای روش سنتی نمونه گیری مقدار 
زیادی خون از ورید، پایه گذاری شد. این موسسه حدود ۲۵۰ تست مختلف 
برای تشخیص بیماری های گوناگون را ارائه می دهد، از میزان کلسترول گرفته 
تا انواع سرطان. این شرکت ادعا دارد که همه این کارها را تنها با آزمایش یک 

قطره خون و با سرعتی غیر قابل مقایسه با دیگران انجام می دهد.
یکی از انگیزه های الیزابت هولمز، کار آفرین 31 ساله از تاسیس ترانوس، ترسی 
بود که خود او از سرنگ و سوزن داشت. ایده  با ارزشی که ابتدا توانست بیش از 
۴۰۰ میلیون دالر سرمایه جذب کند و ارزش آن به سرعت تا حدود ۹ میلیارد دالر 
باال رفت. اما رازی که وال استریت ژورنال از آن پرده برداشت، باعث تنزل ارزش 
سهام ترانوس تا حد انحالل شده است. راز این است که شرکت مذکور تنها برای 
بخش کوچکی از آزمایشات خود از فناوری جدیدی با نام ادیسون استفاده می 
کند و باقی تست ها را با رقیق کردن خون به شیوه های معمول انجام می دهد 
و عمل رقیق کردن خون، صحت نتیجه تست ها را زیر سوال می برد. یکی از 
کارکنان ارشد پیشین شرکت به وال استریت ژورنال گفته از میان 250 آزمایش، 

تنها 15 مورد با ماشین ادیسون تست گرفته می شود. بیش از 60 نوع آزمایش با 
ماشین های عادی و به وسیله خون رقیق شده انجام می شود و بقیه موارد نیز 
با استفاده از سوزن و سرنگ و با گرفتن حداقل50 میلی لیتر خون آزمایش می 
شود، که در تضاد کامل با ادعا های اعالم شده از طرف شرکت ترانوس است. 
برای مثال، چندی پیش طی یک تست، میزان پتاسیوم خون بیمار به اندازه ای 
برآورد شد که برای انسان، کاماًل کشنده است. به همین دلیل دستوراتی در 
جهت پوشش ضعف دستگاه ادیسون از سوی مدیران به کارمندان داده شد، 
که باعث نگرانی کارکنان نسبت به زیر پای گذاشتن قوانین فدرال گردیده است.

این  به  پول خود  از سرازیر کردن  زمانی که خیال سرمایه گذاران  درست 
استارت آپ حوزه بهداشت و سالمت آسوده می شد، این گزارش نگرانی های 
بسیاری را نسبت به عملکرد صحیح تکنولوژی الیزابت هولمز بر انگیخت تا جایی 

که بیم ورشکست شدن این استارت آپ روز به روز زیادتر می شود.
فروپاشی نه چندان پنهان اپلیکیشن شایعه پراکنی

دیوید بیتو و کریس بیدر که هر دو قباًل کارمند سابق گوگل بوده اند، اپلیکیشنی 

ترسو و غلوگر است. چون به آنها اجازه می دهد ضعف های خود را بپوشانند ریشه ها و عوارض فرا فکنی
و به صورت کاذب خود را برتر از دیگران نشان دهند. فرافکنی نیاز به کنکاش 
و تحقیق و پی بردن به اصل ماجرا را از بین می برد و ما می توانیم بدون اینکه 
وارد موضوع و جزئیات آن شویم و دالیل را به دقت پیدا کنیم و منصفانه قضاوت 
نماییم، می توانیم به آســانی از کنار مسائل عبور کنیم. در واقع به ما اجازه 
می دهد در نوعی از توهم کاذب مسائل را برای خود توجیح کنیم و از رفتن به 
درون دالیل به شکل واقعی، عینی و بیرونی، خالص شویم و تمام احساسات 
منفی و ترس ها و نگرانی ها و ضعف های خود را پنهان کنیم و در مقابل دیگران 
احساس آرامش بنماییم. در واقع فرافکنی چون استرس را کاهش می دهد، یکی 
از ابزار آرامش درونی است. کار دیگری که فرافکنی برای ما انجام می دهد این 

است که ما را از قبول مسئولیت رها و خالص می سازد. رابطه ذهنیت و عینیت 
در یک انسان سالم و عادی به این صورت است که از جهان بیرونی واقعیت ها 
را می گیرد و بر اساس آن برای خودش آگاهی به وجود می آورد و آگاهی اش را 
با عیار وجدان و مسولیت می سنجد و به واسطه آن عمل می کند. ولی در مورد 
انسان ناسالم و فرافکن رابطه ذهنیت و عینیت به این صورت است که وقتی 
جهان بیرونی به او اطالعاتی می دهد، او اطالعات را به جای اینکه در وجدان 
گاه و مسئول خود ببرد و به عنوان یک عنصر مسولیت زا با آن برخورد می کند و 
به بیرون َپرتش می کند و حاضر نیست این روند را به آگاهی و سپس به وجدان 

و مسئولیت و عمل تبدیل کند.
دالیل فرافکنی

چرا ما به فرافکنی دچار می شــویم؟ چون عیب دیگران را یافتن و به آنها 

گوش زد کردن آســان تر اســت تا اینکه عیب خودمان را پیدا کنیم و با آن 
برخورد نماییم. چون همیشه تقصیر را به گردن دیگران انداختن آسان تر 
است، در غیر این صورت ما باید مسئولیت یک بحران یا فاجعه را قبول کنیم. 
چون دیگران را فریب دادن از گفتن حقیقت آســان تر است. یعنی وقتی از 
شما پرسیده می شود که فالن کار چه شد و یا اینکه چرا موفق نشدی، شما 
به جای اینکه حقیقت را بگویید، راحت تر است که دروغ بگویید و فرافکنی 
کنید. چون خود را فریب دادن، از رو راست بودن با خود آسان تر است. معمواًل 
انسان ها تصویرکاذبی از خودشان درست می کنند و خودشان را با آن فریب 
می دهند، در حالی که می توانند از خودش انتقاد کنند و خود را ارتقاع دهند. 
چون از زیر بار مســئولیت فرار کردن و زحمت را از گردن خویش باز کردن 
راحت تر است و بار را بر روی دوش دیگران گذاشتن از بار را بر دوش کشیدن 

آسان تر می باشد.
عوارض فرافکنی

یک شخص فرافکن هرگز به بلوغ شخصیتی نمی رسد و همیشه در رویا ها و 
ترس های کاذب به سر می برد و شخصیت کودک صفت خود را از دست 
نمی دهد. عارضه دیگر عدم درک و تعامل با واقعیت اســت، به واسطه 
فرافکنی اشــخاص توان این را پیدا نمی کنندکه واقعیت را آن گونه که 
هست کشف و درک کنند و با آن وارد تعامل شوند. فرافکنان همیشه در 
رویاها و خیــال بافی ها، دروغ ها و خود فریبی ها  گرفتارند و با واقعیت 
بیرونی تعامل ندارند. آنها برای خود یک فضای مه آلود درست می کنند 
کــه درآن خیاالت و اوهام و حرف های نا مربــوط را می توانند به خورد 
دیگــران بدهند. فرافکنان همواره زندگی تــوام با ترس و ذلت و نکبت 
را تجربه می کنند و به خاطر همین ترس و نکبت اســت که در زندگی 
پیشرفت واقعی و همراه با لذت به دست نخواهند آورد. کسانی می توانند 
در زندگی پیشرفت کنند که از موانع خود ساخته عبور نمایند، فرافکنی 
پدیده ای است که مانع می شود تا موانعی را که در زندگی با دست، فکر، 
رفتار، ترس، وحشــت و تنبلی خودمان درســت کرده ایم و پرورشش 
داده ایم خالص شویم. بسیاری از آدم های فرافکن چون ترسو هستند، 
کافی است ترس را کنار بگذارند تا بتوانند موفقیت های بزرگ به دست 

آورند، ولی در اکثر اوقات این کار را نمی کنند چون می ترسند. 
راه حل

زندگی به خودی خود آسان تر نمی شود و ما هستیم که باید قوی تر شویم. 
اگر مــی خواهید در زندگی فردی اجتماعی و حرفه ای و موفق باشــید، 
منتظر نباشــید زندگی راه آسانی را برای شما باز کند، بلکه خود را قوی تر 
کنید تا مشکالت در مقابل شما آسان تر شود. یکی از بهترین روش های 

قوی شدن به دور انداختن فرافکنی و استقبال از مسئولیت پذیری است. 

روانه بازار کردند با نام سیکرت )Secret(، این نرم افزار به کاربران اجازه می داد 
تا به صورت ناشناس تاریکترین رازهای خود را در یک فضای اجتماعی فاش 
کنند و در معرض دید دیگر قرار دهند. توجه و عالقه مردم به این وبالگ در 
میان سرمایه گذاران هیجان خاصی به راه انداخت. به شکلی که موسسان آن 
در سال ۲۰۱۴ بیش از ۳۳ میلیون دالر سرمایه جذب کردند. اپلیکیشن یاد شده 
ظرف ۱۰ ماه به اوج رسید و سپس تعطیل شد. دیوید بیتو در مورد علت تعطیل 
شدن این نرم افزار می گوید، سیکرت مانند یک شمشیر دو لبه بود، همان 
طور که می توانست جالب و سودمند باشد، ضررهایی را هم به همراه داشت. 
سکرت به مردم اجازه می داد تا به صورت ناشناس رازها وشایعاتی را بازگو کنند 
که آبروی افراد را به خطر اندازد. برزیل این استارتاپ را در سال پیش ممنوع 

اعالم کرد و به سرعت این استارت آپ محبوبیت خود را از دست داد.
قربانی شدن شرکت خدمات نظافت با شکایت ۱۰۹۹ کارمند خود

بـرای خدمـات تمیـزکاری  آپـی  اسـتارت   )Homejoy( هـوم جـوی
بـه  را  هـا  صاحبخانـه  اختصاصـی،  اپلیکیشـن  طریـق  از  کـه  بـود 
نظافتچی متصل مـی کـرد. ارزش آن بـه سـرعت بـه رقم۴۰ میلیـون دالر 
رسـید. ولـی در ۳۱ جـوالی 2015 ده مـاه پس از افتتاح کارش متوقف شـد. 
کارمنـدان شـرکت هـای آمریکا مـی تواننـد براسـاس قـرار داد و در مقابل 
دریافـت حقـوق و مزایـا، از برخـی از آزادی هـای شـخصی خـود صـرف 
نظـر کننـد، مثاًل مجبور باشـند لبـاس فرم بپوشـند. اما نیروهـای پیمانی 
مجبـور نیسـتند چنیـن کارهایـی انجـام بدهنـد. ۱۰۹۹ نفـر از کارمنـد 
پیمانـی خدمـات نظافت هوم جـوی به دادگاه شـکایت کردند که این شـرکت 
بـدون اینکه مزایای یک کارمند رسـمی را بدهد، با آنها مثل کارمندان رسـمی 
رفتـار کـرده و آنها را موظف به پوشـیدن لباس فرم نموده اسـت. همین پرونده 

باعـث شـد مدیران شـرکت تصمیم بـه تعطیل شـرکت بگیرند.

استارت آپ های شکست خورده
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تحلیل اخبار آب
آب رایگان برای محصوالت استراتژیک کشاورزی

ــوان  ــا عن ــاورزی ب ــوالت کش ــد محص ــای تولی ــه ه ــش هزین ــور کاه ــه منظ ــی ب طرح
»طــرح حــذف آب بهــای محصــوالت اســتراتژیک کشــاورزی« کلیــد خــورد. ایــن طــرح 
کــه امضــای ۹۶ نماینــده مجلــس را بــه همــراه و ۲۶ آبــان مــاه در مجلــس اعــالم وصــول 
شــد. ســید راضــی نــوری نماینــده مــردم شــوش در مجلــس در ایــن خصــوص گفــت: 
در بحــث حمایــت از تولیــدات کشــاورزی بــا هــدف جلوگیــری از زیــان زیرســاخت های 
وزارت نیــرو، طــرح حــذف آب بهــای محصــوالت اســتراتژیک کشــاورزی موفــق خواهــد 
بــود. وی ادامــه داد: یکــی از دغدغه هــا و مشــکالتی که بــرای تولیدکننــدگان محصوالت 
کشــاورزی وجــود دارد، هزینه هــای تولیــدی اســت کــه متأســفانه بــا توجــه بــه طــرح 
هدفمنــد کــردن یارانه هــا، مشــکل آب بهــا بــرای ایــن قشــر پیــش آمــد و باعث شکســته 
شــدن کمــر تولیــد در کشــاورزی شــد کــه اگــر آن را بــا اصــول کارشناســی پیگیــری و 
ارائــه می کردیــم، نتایــج موفق تــری بــه دنبــال داشــت. همچنیــن، »حســین نیــاز آذری« 
نماینــده مــردم بابــل در مجلــس نهــم کــه یکــی از امضاکننــدگان ایــن طــرح اســت، 
ــوالت  ــا از محص ــذف آب به ــرح ح ــن ط ــدف از ای ــت: ه ــار داش ــوص اظه ــن خص در ای
اســتراتژیک و کاهــش هزینه هــای تولید و توســعه بخــش کشــاورزی اســت. وی از اقبال 
ــا و  ــه ایــن طــرح خبــر داد و گفــت: صنعــت دام و طیــور از مزای اکثریــت نماینــدگان ب

معافیت هــای ایــن طــرح برخــوردار خواهنــد شــد.
خبرگزاری تسنیم

معلــوم نیســت تــا چــه زمانــی بایــد تصمیــم گیــران کشــور با آزمــون و 
خطــا برنامــه ریــزی کننــد. تــا کنــون هــم در داخــل کشــور و هــم در ســایر کشــورها 
اعــم از ســرمایه داری و سوسیالیســت و کمونیســت و آنارشیســت و تمــام ایســم های 
دیگــر، هــزاران بــار ثابــت شــده کــه رایــگان کــردن هــر چیــزی خطرنــاک اســت. 
ــوده. چــه  ــا راه حلــش رایــگان کــردن ب ــه راســتی چــه مشــکلی و درکجــای دنی ب
کســی مــی خواهــد محصــول اســتراتژیک را تعریــف کنــد. چــه کســی مــی خواهــد 
ــگان  ــن رای ــا ای ــت ب ــرار اس ــت آوردی ق ــه دس ــد. چ ــال کن ــن کار را اعم ــن ای قوانی
بــودن به دســت آیــد. آیــا بــه جــز اســراف و  مصــرف بــی رویــه، از بیــن رفتــن زیــر 
ــواع حیلــه و تولیــد رانــت، توقــع دیگــری هــم  بنــا هــای فکــری اعتقــادی، رواج ان
مــی تــوان از رایــگان ســازی داشــت. راســتی کشــاورزی اســتراتژیک بــا آب رایــگان 
چــه زمانــی مــی خواهــد مــدرن و مکانیــزه و دارای راندمــان معقــول شــود. عزیــزان 
ــای  ــرح ه ــه ط ــوند ک ــه ش ــد متوج ــته بای ــه گذش ــی ب ــم نگاه ــا نی ــذار ب ــون گ قان

رایــگان از زمــان بســته شــدن نطفــه مــرده محســوب مــی شــوند.   

داستان دو شهر
در ماه گذشته ) دی ۹۴ ( تعدادی از شهر های ایران به دلیل وارونگی هوا دچار آلودگی های 
وسیع و طوالنی شدند. وضعیت هوای تهران، بیش از سه هفته به صورت متوالی در شرایط 
خطرناک قرار داشت و به افراد آسیب پذیر هشدار داده شد، تا از منزل خارج نشوند. تهران 
تنها شهر آلوده جهان نیست. در همین مدت شهر دهلی در هند و ِپکن در چین در شرایطی 
بدتر از تهران قرار داشت. اما شهرهای هم در جهان هستندکه در گذشته شرایط خطرناکی 
داشتند ولی به دلیل راه کارهایی که اندیشیدند، از لیست شهرهای آلوده جهان خارج شدند. 
در این مقاله با روش هایی که لندن و مکزیکو سیتی به کار بستند آشنا می شویم. امیدواریم 

شیوه برخورد و راه کارهای این دو شهر مورد توجه مسئوالن کشور ما نیز قرار گیرد.  
مکزیکو سیتی

این شهر شباهت های زیادی به تهران دارد، چون هر دو شهر در محاصره کوه ها هستند و 
پدیده وارونگی که باعث آلودگی شدید هوا می شود همه ساله در فصل زمستان اتفاق می افتد. 
مکزیکوسیتی در سال ۱۹۹۲ در صدر جدول آلوده ترین شهرهای دنیا قرار داشت. مشهور 

بود که در این شهر پرنده ها 
در هنگام پرواز می مردند و 
در  می افتادند.  زمین  روی 
طول سال ۱۹۹۰،  شاخص 
آالینده ها در این شهر۳۳۰ 
استاندارد  حد  از  باالتر  روز 
اجرای  با  اما  امروز  بود. 
برنامه های منسجم مقابله 
این  نام  دیگر  آلودگی،  با 
شهر حتی در میان ۱۰ شهر 
چشم  به  جهان  آلوده  اول 

نمی خورد. به راستی چه چیزی توانست حجم آلودگی این شهر را این چنین کاهش دهد؟ 
اگر بخواهیم روش ها را به شکل خالصه مطرح کنیم باید بگوییم دولت مکزیک به صورت 
منسجم و سریع چندین راه کار را به صورت موازی  اعمال کرد. از جمله کاهش استفاده 
از خودروهای شخصی، بهبود کیفیت خودروها، گسترش سیستم نقلیه عمومی، اصالح 
کیفیت بنزین نامطلوب و حذف خودروهای فرسوده. اصالح کیفیت بنزین را می توان مهم 
ترین سیاست دولت مکزیک در مهار آلودگی هوای مکزیکوسیتی دانست. دولت مکزیک 
به سرعت با سرمایه ۹/۳ میلیارد دالر پاالیشگاه هایی برای تولید سوخت مناسب )با میزان 
گوگرد پایین( راه اندازی کرد. بحرانی بودن اوضاع سبب شد دولت مکزیک برنامه ای جامع 
برای کاهش آلودگی این شهر  ۲۱ میلیون نفری طراحی کند. در این طرح، منابع مختلف 
آالینده هوا مورد بررسی قرار گرفت، سپس برای هر یک از آنها قوانینی وضع شد. اجرای 
این قوانین سبب شد تا حجم آلودگی هوا و نیز روزهای آلوده به طرز چشمگیری کاهش 
یابد. از سال ۱۹۹۰ تا کنون این شهر شاهد کاهش ۹۰ درصدی ُسرب معلق در هوا، کاهش 
7۰ درصدی مواد شیمیایی سرطان زا و نیز کاهش 7۵ درصدی سطح ُازن بوده است. ناوگان 
حمل و نقل عمومی شهر مکزیکوسیتی در آن روزگار بسیار فرسوده و در نتیجه آالینده 

به  را  مقامات  مساله  همین  بود. 
فکر جایگزینی این وسایل نقلیه، 
مصرف  با  و  جدید  خودروهای  با 
تعویض  بر  افزون  انداخت.  کمتر 
دارندگان  به  دولتی،  خودروهای 
و  حمل  وسایل  سایر  و  تاکسی 
بانکی کم   نقل عمومی تسهیالت 
و  نو  خودروی  خرید  برای  بهره 
که  آنجا  از  شد.  ارائه  مصرف  کم 
اتوبوس های کوچک در این شهر 
با  اتوبوس های کوچک  تعویض  بودند، سیاست  آلودگی  تولید  منابع  اصلی ترین  از  یکی 
اتوبوس های کم مصرف و با گنجایش مسافر بیشتر در دستور کار مقامات شهری قرار گرفت.

عالوه  که  انداختند  راه  »متروباس«  نام  به  اتوبوسرانی  سیستم  نوعی  شهری  مقام های 
طرح  این  در  دارد.  نیز  کمتری  بسیار  آلودگی  اتوبوس،  در  مسافران  تعداد  افزایش  بر 
حجم  با  جدید  اتوبوس های  با  سریع،  سرمایه گذاری  با  کوچک  و  فرسوده  اتوبوس های 
مسافر بیشتر تعویض شدند. کارخانه های و مراکز صنعتی مجبور شدند که شهر و حومه 
آن را ترک کنند و به مناطق دورتر بروند. با پرداخت وام، خودروها و تاکسی های فرسوده 
با روالی منظم تعویض شدند. ۱۲ خط متروی مکزیکو سیتی خیلی سریع راه اندازی شد. با 
سهولت استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی مردم تشویق شدند تا کمتر از خودروهای 
شخصی استفاده کنند. مقام های دولتی در سال های اخیر برای جایگزینی اتوبوس ها با نوع 
هیبریدی در تالش هستند. محدودیت ورود خودروهای شخصی به برخی مناطق شهر در 
روزهای مشخص هفته و الزام برای معاینه فنی خودرو را می توان از دیگر گام های موثر برای 
کاهش آلودگی هوا دانست. مکزیکوسیتی برنامه بلند  مدتی را برای ترویج فرهنگ استفاده 
از دوچرخه اجرا کرده است. ایستگاه های متعدد کرایه دوچرخه در فواصل ۳۰۰ متری در 
برخی مناطق شهری ایجاد شده و شهروندان می توانند با پرداخت مبلغی به عنوان حق 
اشتراک ساالنه از این دوچرخه ها استفاده کنند. با این تغییرات شمار روزهای پاک در کالن 

شهر ۲۰ میلیونی مکزیکوسیتی در سال ۲۰۱۲ به ۲۳7 روز رسید. 
لندن، تجریه ای موفق در اروپا 

افزایـش تعداد وسـایل نقلیه و آلودگی ناشـی از آن یکی از اصلی ترین مشـکالتی اسـت 
کـه از حـدود ۶۰ سـال اسـت پیش، در برنامـه کار مدیران شـهری لندن قـرار گرفته. در 
زمسـتان سـال ۱۹۵۲ به دلیـل وارونگی هـــــــوا، پایتخت انگلیـس را آلودگی عظیمی 
کـه  گرفـت  فـرا 
بـود.  َسـمی  کامـاًل 
بـه  مـه دود  ایـن 
سـوزندان  خاطـر 
سـنگ  زغـــــــال 
در کــــــارخانجات 
اجـاق  صنعتـی، 
تـردد  و   خانه هـا 
خودروها ایجاد شـد 
آلودگـی  شـاخص  و 

هـوای لنـدن را به 1600mpm رسـانید، در نتیجه ظرف چند روز  موجب مرگ بیشـتر 
از ۱۳ هـزار نفـر شـد. روزنامـه دیلی تلگراف نوشـت، وقتی رسـانه ها از تمام شـدن تابوت 
در شـهر خبـر دادنـد، مقام هـای کشـور بـه فکـر چـاره ای بـرای ایـن بحـران افتادنـد. 
آن اتفـاق باعـث شـد تا در سـال ۱۹۵۶ »الیحه هوای پـاک« در پارلمان انگلسـتان به تصویب 
برسـد. این قانون سـوزاندن ذغال سـنگ در منازل را محدود کرد و به موجب آن، کارخانه ها 
بـه مناطق دور از شـهرها منتقل شـدند. ایـن روز ها افرادی کـه می خواهند با خـودرو وارد 
مناطـق مرکـزی لندن شـوند بایـد هزینه ای سـنگین را به عنـوان عـوارض پرداخت کنند. 
ایـن هزینـه به قـدری اسـت که اکثـر مـردم، اسـتفاده از وسـایل نقیلـه عمومـی را ترجیح 

اقـدام  همیـن  می دهنـد. 
باعـث کاهـش چشـمگیر 
حجـم ترافیـک و افزایـش 
سرعت متوسـط خودروها 
در مناطـق مرکـزی شـده 
و آلودگـی را کـم کرد. برای 
خـودرو  کننـدگان  تولیـد 
برنامه هـای  چارچـوب  در 
اتحادیه اروپــــــا مقررات 
سـختی در نظر گرفته شد 
مناسـب  خودروهایـی  تـا 
تعویـض  کننـد.  تولیـد 

وسـایل نقلیـه آالینـده از جملـه اتوبوس هـای قدیمی بـا نمونه هایـی با گنجایش بیشـتر و 
آالیندگی کمتر نیز از جمله برنامه های اجرا شـده در لندن اسـت. اسـتاندار سـازی سوخت 
اروپـا هم که دیگر مشـهور اسـت. کاهش حجـم گاز دی اکسـید کربن در هوای شـهر لندن 
دال بـر موفقیت آمیـز بـودن اجـرای این قانون اسـت. سیاسـت های تشـویقی دولـت برای 
خریـد و اسـتفاده از خودروهـای برقی نیز یکی دیگر از اقدامات انجام شـده اسـت. هدف از 
ایـن سیاسـت ها، افزایش سـهم خودروهـای برقی در حمل و نقل شـهری اسـت. پرداخت 
درصـدی از قیمـت خـودرو و نیـز معافیـت از برخـی مالیات هـا را می تـوان نمونه هایـی از 
ایـن سیاسـت های تشـویقی دانسـت. با ایـن اقدام هـا آلودگی هوای شـهر لندن نسـبت به 
دهه هـای گذشـته بـه مراتـب کمتر شـده و مـردم هـوای تمیزی تـری را تنفـس می کنند.

تجربه موفق مکزیکوسیتی و لندن نشان می دهد با بررسی دقیق منابع ایجاد آلودگی 
هوا  آلودگی  کاهش  جهت  در  بلندی  گام های  می توان  کاربردی  تصمیمات  اتخاذ  و 
برداشت. البته موفقیت این شهرها به معنای پایان این طرح ها نیست. هم اکنون این دو 
شهر برنامه های بلند مدت و جامعی برای حفظ وضع موجود و حرکت به سمت آلودگی 
کمتر را در دستور کار دارند. با در نظر گرفتن همه این موارد شاید بتوان گفت که تعیین 
تعویض خودروهای  آمد خودروهای شخصی،  و  برای رفت  و مکانی  محدودیت زمانی 
با  به سمت سوخت های سازگار  نقل عمومی و حرکت  و  ناوگان حمل  آالینده، تجهیز 
آالینده های موجود  میزان  برای کاهش  اقدامات الزم  ازجمله مهم ترین  محیط زیست 

در هوای کالن شهرها است.

برگزاری کنسرت درشهر ساوه
در جهت ارتقاء سطح فرهنگ کارگران و مردم ساوه، در تاریخ ۹۴/۱۰/۲ کنسرتی توسط گروه 
»رتوریک« به رهبری رضا مریوندی در سالن سلمان ساوجی شهرستان ساوه برگزارشد. این 
گروه قطعات فاخری از موسیقی فیلم و آهنگسازان بزرگ دنیا از جمله ویوالدی و باخ را با 

ارکستر بزرگ به صورت زنده اجرا کردند. 
شرکت KWC ایران به دلیل عالقه ای که به رشد و ارتقاء کارگران دارد، در این اقدام فرهنگی به 

عنوان اسپانسر حضور پیدا کرد.

KWC ژاپن برای کمک به احیای دریاچه ارومیه اعالم آمادگی کرد اخبار
خانـــم معصومـــه ابتـــکار معـــاون رئیس جمهـــور و رئیـــس ســـازمان حفاظـــت 
ـــت  ـــائل زیس ـــل مس ـــه دلی ـــعه را ب ـــوری توس ـــچ کش ـــت: هی ـــت گف ـــط زیس محی
ــه  ــدارد، بلکـ ــدی را نـ ــن قصـ ــم چنیـ ــت هـ ــرده و دولـ ــف نکـ ــی متوقـ محیطـ
می خواهیـــم ایـــن دو بـــا هـــم در یـــک راســـتا قـــرار گرفتـــه و پیـــش برونـــد.

وی تصریـــح کـــرد: بایـــد در کشـــور بـــه دنبـــال ســـه مقولـــه و ســـه منحنـــی 
رشـــد اقتصـــادی یعنـــی جلوگیـــری از تخریـــب جنگل هـــا، فرســـایش خـــاک 
ــا  ــیم. وی بـ ــا باشـ ــود آلودگی هـ ــدم وجـ ــفره های زیرزمینـــی و عـ ــودی سـ و نابـ
اشـــاره بـــه اقتصـــاد ســـبز در برنامه هـــای دولـــت بیـــان کـــرد: اقتصـــاد ســـبز، 
یعنـــی اقداماتـــی کـــه منحنـــی رشـــد اقتصـــادی را افزایـــش بدهـــد، امـــا هـــم 
زمـــان منحنـــی تخریـــب و آلودگـــی نیزکاهـــش یابـــد. وی افـــزود: وقتـــی کـــه 
۱7۰ هـــزار هکتـــار زمین هـــای زراعـــی اطـــراف دریاچـــه ارومیـــه بـــه ۴۰۰ هـــزار 
هکتـــار افزایـــش یافـــت و محصوالتـــی بـــا آب بـــری بـــاال در اســـتان هـــای هـــم 
ـــرد:  ـــح ک ـــد. وی تصری ـــت کن ـــت مقاوم ـــه نتوانس ـــه ارومی ـــد، دریاچ ـــت ش جوارکش
ـــا  ـــده ام ـــام ش ـــه انج ـــه ارومی ـــای دریاچ ـــه احی ـــیاری در زمین ـــالش بس ـــون ت هم اکن
ـــا،  ـــجام در کاره ـــم انس ـــل مه ـــه اص ـــرا ک ـــت چ ـــام اس ـــه کار تم ـــت ک ـــوان گف نمی ت
بســـیج همگانـــی و هم پیمانـــی دولـــت و مـــردم اســـت.ابتکار گفـــت: بـــه هیـــچ 
ـــم  ـــن مه ـــه ای ـــده، بلک ـــام ش ـــد تم ـــه کار ۱۰۰ در ص ـــم ک ـــم بگویی ـــوان نمی توانی عن
ـــرل  ـــارت و کنت ـــا، نظ ـــن برنامه ه ـــت و تدوی ـــی اس ـــکل گیری اراده مل ـــه ش ـــوط ب من
ـــان  ـــه بی ـــه ارومی ـــی دریاچ ـــگاه جهان ـــه جای ـــاره ب ـــا اش ـــد. وی ب ـــژه را می طلب وی
ـــه  ـــت بلک ـــی اس ـــا مل ـــتانی و ی ـــت اس ـــک نعم ـــا ی ـــه تنه ـــه ن ـــه ارومی ـــرد: دریاچ ک
ـــدادی از  ـــوزه تع ـــن ح ـــون در ای ـــم اکن ـــد و ه ـــی باش ـــی م ـــئله بین الملل ـــک مس ی
ـــی  ـــالم آمادگ ـــه اع ـــای دریاچ ـــه احی ـــک ب ـــرای کم ـــن ب ـــور ژاپ ـــل کش ـــورها، مث کش

کرده انـــد.
خبرگزاری ایسنا

ـــرایط  ـــر ش ـــر س ـــی ب ـــق فن ـــک تواف ـــوز ی ـــور هن ـــل کش ـــی در داخ وقت
دریاچـــه ارومیـــه نیســـت و در زمانـــی کـــه هنـــوز یـــک اقـــدام جـــدی بـــرای 
ـــه  ـــطح آب دریاچ ـــد س ـــی کن ـــالم م ـــئوالن اع ـــی از مس ـــاًل یک ـــده، مث ـــای آن نش احی
ـــده  ـــزوده ش ـــر اف ـــانتی مت ـــد ۵۰ س ـــی گوی ـــری م ـــده، دیگ ـــاال آم ـــر ب ـــانتی مت 7۰ س
ســـومی رقـــم ۳۶ ســـانتی متـــر را پیشـــنهاد مـــی کنـــد و چهارمـــی مـــی گویـــد 
ـــته،  ـــه نداش ـــطح آب دریاچ ـــش س ـــری در افزای ـــچ تاثی ـــر هی ـــای اخی ـــی ه بارندگ
ـــه  ـــاد از درج ـــواره و پهب ـــم و ماه ـــش و عل ـــط ک ـــه خ ـــیم ک ـــی رس ـــه م ـــن نتیج ـــه ای ب
ـــد  ـــه را رص ـــرایط دریاچ ـــخصی ش ـــای ش ـــع و باوره ـــد و مناف ـــده ان ـــاقط ش ـــار س اعتب
مـــی کنـــد، کـــدام کارشـــناس خارجـــی و از کـــدام کشـــور مـــی توانـــد کمـــک 

ـــد؟  ـــا بکن ـــه م ـــی ب علم

پوزش
در فروردین سال ۱۳۹۱ با محمد علی اینانلو به عنوان مستند 
ساز و دوستدار طبیعت مصاحبه ای انجام دادم که در شماره ۴8  
این ماهنامه چاپ شد. به دلیل آشنایی طوالنی که من با اینانلو 
داشتم، از سیر تحوالت فکریش به عنوان یک فرد روشنفکر 
امروزی که همیشه آماده است در افکار و باورهای اکتسابی خود 
تغییر ایجاد کند آشنا بودم. یک سال پیش با او قرار گذاشتم تا 
بار دیگر گفتگویی درباره »شکار« داشته باشیم. من هیچ عجله ای 
نکردم، چون فکر می کردم عجله ای الزم نیست. افسوس که 
عجله الزم بود. به خاطر تاخیری که انجام دادم و موجب آگاه 
نشدن شما ،  برای همیشه از نظریات محمدعلی عزیز شد،  
پوزش می طلبم.                                                                                ش ب


