پرونده سال

ایـــران مـــا

وزیر نیرو در گفتوگو با «ایران»:

با ایران خشک سازگار شویم
عطیه لباف

خبرنگار

«از همان ابتدا هم بنا نبود که کشــورم را برای همیشه ترک کنم .رفتم که تجربههای جدیدی به
دســت آورم و برای ادای دین نســبت به وطنم قویتر بازگردم .اآلن هــم افتخار میکنم که در
حال خدمت به کشورم هستم ».وزیر نیرو این موضوع را میگوید .رضا اردکانیان که دانشمند
آب در ســطح جهانی اســت 10 ،ســال مدیر ارشــد ســازمان ملل متحد و اســتاد تمام دانشــگاه
درســدن آلمان بوده اســت .او در این گفتوگو از شــبهایی صحبت میکند که در آلمان به
ایران فکر میکرده و با بررسی عملکرد کشــورهای جهان به دنبال راهی برای آبادی ایران بوده
اســت .او میگوید به شــرایط کنونی که فرصتی برای خدمت به هموطنــان در اختیارش قرار
داده ،افتخــار میکنــد و امیدوار اســت در پایان خدمتش رفتــار مصرفی مردم کشــور بویژه در
زمینه آب و برق را تغییر داده باشد.
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ëëشــما زمانی که به ایران بازگشــتید از ادای دین
به ایران صحبــت کردید .بزرگتریــن مأموریت
خودتان را در وزارت نیرو چه میدانید؟
از همان ابتدا اساس برنامهای که نمایندگان
مــردم در مجلــس شــورای اســامی برمبنــای
آن به وزیر پیشــنهادی نیــروی دولت دوازدهم
رأی اعتمــاد دادنــد ،مدیریت توأمــان عرضه و
تقاضــا بود .یعنی ما در دورانی به ســر میبریم
که میبایســت همپــای بحث تأمیــن و عرضه،
بــه بحث تقاضــا و مصرف هــم بپردازیم و این
بــه معنای یــک ارتباط ســازمان یافته ،منظم و
گســترده با مردم اســت .برقراری این ارتباط بر
اساس یک همکاری نزدیک با پلهای ارتباطی
اســت که رســانهها از جمله مهمترینهایشــان
هســتند .این گفتوگو اصالً جنبه یک مصاحبه
معمولــی و هرازگاهی را نــدارد بلکه به معنای
هموار کردن یک معبر مهم ،اساسی و ارتباطی
برنامهمنــد و هدفمنــد بــرای تأثیرگــذاری روی

اصلیتریــن مبحــث فرهنگــی یعنــی فرهنــگ
مصرف اســت کــه در حال تبدیل شــدن به یک
نقطه ضعف ماست.
نیاز است که گریزی به مسائل سیاسی بزنم.
شــخصاً اعتقــاد دارم اینکــه مشــمول تحریــم
واقــع میشــویم ،عــادات مصرفــی مــا هــم در
این تحرک تأثیرگذار اســت .نــه به این معنا که
اگــر ما نقطه ضعفی در زمینه مصرف نداشــته
باشــیم دشــمنان دســت از ســر ما برمــی دارند
امــا اگــر عالمتهایــی از خودمــان بــروز دهیم
کــه مردمانــی ســازگار در مدلهــای مختلــف
معیشــت از حیــث خــوراک ،پوشــاک و ســایر
مقتضیات و جنبههای زندگی هســتیم ،طبیعتاً
ایــن بخشهــا ،عرصه فشــارآوردن بــه ایرانیان
نمیشود و یا به این میزان نخواهد بود.
اگــر نشــان دهیــم کــه میتوانیم معیشــت
خودمــان را بــدون اتــکا بــه نفــت هــم تــدارک
ببینیــم ،ایــن گونــه برنامهریــزی ســنگین روی

موضوع صادرات نفت ،توقف آن و تأثیرگذاری
بر آن نمیشــود .لذا ما همگــی بیش از هر چیز
نیازمند هستیم که به موضوع مصرفی بیشتر از
گذشته بپردازیم.
ëëآیــا در بخــش آب و برق کشــور نشــانههایی از
تأثیــر بدمصرفی و ســوء اســتفاده دشــمن از آن
دیده اید؟
بله .وضعیتی که بویژه در تابســتان ســال 97
با آن مواجه بودیم ،بســیار سخت بود .ما گرفتار
یکی از خشــکترین ســالها در پنج دهه گذشته
بودیــم .اگــر بارانهــای فروردیــن و اردیبهشــت
نبــود بــه جــرأت میگفتیــم خشــکترین ســال
در  50ســال اخیــر ولی بــا توجه بــه آن بارشها،
خشــکترین ســال در  48ســال اخیــر بــود.
ایــن خشــکی و کمآبــی و کاهــش تولیــد بــرق از
نیروگاههای برق آبی در کنار آن عادات مصرفی
که وجود داشت ،شرایط سختی را رقم زد.
ایــن موضــوع در آســتانه تحریکاتــی کــه
دشــمنان ایــن مملکــت ســازمان داده بودنــد،
آنقــدر برایشــان وسوســهانگیز شــده بــود کــه
حتــی در رســانهها آمدنــد و شــروع کردنــد بــه
ارتبــاط با روســتاها کــه از این اخبار علیه کشــور
اســتفاده کننــد .فکــر کردنــد کــه ایــن کمبرقــی
و کمآبــی آســتانه تحمــل مــردم را پاییــن
مــیآورد و بعــد آنهــا میتواننــد برنامههــای
اصلیشــان را طراحــی کننــد و اتفاقاتــی را
سازمان دهند.
امــا بــه لطــف خــدا ،صبــوری مــردم و البته
برنامهریزی و تالشی که در مجموع در خانواده
صنعــت آب و بــرق صــورت گرفــت کــه واقعاً
چشــمگیر و افتخارآمیــز بــود ،قــادر شــدیم از
آن شــرایط ســخت عبور کنیــم .البتــه در زمینه
فرهنگــی هنــوز باید کار شــود .برای مثــال بنده
بــه یکــی از اســتانهای گرمســیری ســفر کردم.
در آنجــا زمانی که دمای محیــط خیلی هم باال
نبــود و حــدود  38 ،37درجــه ســانتیگراد بود،
مــن به فرودگاه ،دفتر اســتاندار ،اتاق فرماندار،
دفتر امــام جمعــه ،دفتر شــرکت زیرمجموعه
وزارتخانــه رفتــم و بدون اســتثنا در یک منطقه
گرمســیر در حالــی که دمای مطبــوع حدود 25
درجــه ســانتیگراد اســت ،دمــای ایــن اتاقها و
ســالنها  17یــا  18درجــه بیشــتر نبــود .مفهوم
آن چیســت؟ ســاالنه  800هزار کولــر گازی وارد
کشــور میکنیــم که بنا بــر گزارشها حــدود 70
درصد آن اســتاندارد نیســت و مصــارف باالیی
دارند .برای آن باید رقم باالیی ســرمایهگذاری
و نیروگاه احداث کنیم .چرا؟ چون میخواهیم
در اســتانهای گرمســیرمان هم یک شــرایطی
ماننــد اســکاندیناوی ایجاد و زندگــی کنیم .این
جز عادت بد ،هیچ چیز دیگر نیست.
مــا اآلن ماهواره به مدار زمین میفرســتیم؛
در صنایــع مختلــف واقعــاً دســتاوردهایمان
شــگفتانگیز اســت .امــا بــه خاطــر تحریمهــا
مقداری ارتباطمان با مردم کشورهای دیگر کم
بوده اســت .با تکیــه بر این موضــوع هرازگاهی
شــیطنتهایی شــده ولــی هر بــار که گشایشــی
مانند برجــام رقم خورده ،افرادی تحت عنوان
جهانگرد و توریســت به کشــور آمدنــد و متوجه

