پرونده سال

شــدند که چه فاصله چشمگیری بین واقعیات
ایــران و آنچــه کــه در دنیــا منعکــس میشــود،
هست.
امــا بــه رغــم همــه ایــن پیشــرفتهایی کــه
داریــم ،بپذیریــم کــه در زمینــه مصــرف حتــی
عقبگــرد هــم کردهایــم ،بــا یــک عــادات بــدی
متخلــق و آلوده شــدیم کــه باید حتمــاً همه به
هم کمک کنیم و از این دست برداریم.
ëëدر کشــورهای دیگر نظیر آلمانی که شما در آن
زندگی کــرده اید ،عادات مصرفــی مردم چگونه
است؟
در اروپا که معروف به قاره ســبز اســت یکی
از مشــکالت مردم به ویژه در کشورهای اروپای
مرکزی یا غربــی مانند بریتانیا یا آلمان ،تعداد
فــراوان روزهــای پربارش اســت .امــا در همین
اروپــا مناطقــی هســت که ایــن آب فــراوان را تا
چندیــن بــار تصفیه و باز مصــرف میکنند و در
این ســیکل میچرخانند تا دوبــاره به رودخانه
بــاز گرداننــد .مجــدداً ایــن آب را از رودخانــه
میگیرند و تصفیه میکنند.
در همیــن اروپــا با وجــود گســتردگی فضای
ســبز قوانین بســیار ســختی بــرای از بیــن بردن
یــک بوتــه و گیاه وجــود دارد که اگــر بیمباالتی
در نگهــداری از آن صــورت گیــرد باید جرایمی
پرداخــت شــود .ایــن حاکــی از آن اســت که در
زندگــی توســعه یافتــه یــک موضوع مقــدم بر
شــرایط اقلیمــی اســت و آن هــم پایبنــدی بــه
اخالقیات اســت .یکی از عرصههای آن اخالق
مصرف میشــود .ما نیــز آن را باید دریابیم و از
هر عاملی که حواسمان را پرت میکند ،فاصله
بگیریم.
ëëیعنی باید چکار کنیم که حداقل شرایط کنونی
ایران حفظ شود؟
وقتی با خشکسالی مواجه میشویم ،بهطور
طبیعی بایــد ما را به فکر بینــدازد ،حاال که آب
کــم اســت ایــن آب موجــود را چطــور مصــرف
میکنیم و بعد ذهنمان بیاید متوجه این شــود
که آیا این شــیوه مصرف بهترین شــیوه اســت؟
آیا ایــن محصول مناســبترین محصول برای
این دشت اســت؟ آیا این شیوه آبیاری بهترین
شــیوه آبیاری اســت؟ نباید آن را تغییر دهیم؟
اگر بخواهیم آن را تغییر دهیم چه سختیهایی
دارد و چه هزینههایی باید کنیم؟ چه چیزهایی
را نباید بکاریم و هر چیز را باید کجا بکاریم؟
اما یک قرارداد نانوشــته بیــن همهما وجود
دارد کــه در هیــچ دفترخانــهای آن را ثبــت
نکردهایــم .بــر اســاس این تفکــر ما وقتــی وارد
این عرصههای سخت میشویم ،فکر میکنیم
که از چــه راههای جدیدی میشــود آب فراهم
کــرد .یکی میگوید برویم ســراغ بــاروری ابرها،
دیگــری میگویــد از اعمــاق زمیــن آب ژرف را
اســتخراج کنیــم ،یکــی دیگــر میگوید مــا دریا
داریــم و بایــد برویم ســراغ شــیرین کــردن آب
دریاهــا .درحالی که پشــت همه ایــن راهحلها
این اســت که ما عادتهــا و ترتیبات فعلیمان
را بــرای مصــرف نمیخواهیــم برهــم بزنیــم.
دنبال فردی هســتیم که بیاید به دادمان برسد
و مقــدار آب بیشــتری پیــدا کنیــم و کمــاکان به

همین روال ادامه دهیم.
اروپــا  10ســال محــل زندگــیام بوده اســت.
البته شــغلم به گونهای بود که همیشه در سفر
بــودم .یکی از دوســتان میگفت« ،ســاعاتی که
در آســمان بــودی ،از ســاعاتی کــه روی زمیــن
بودهای بیشــتر اســت» .ولــی باالخــره وقتی که
در زمیــن بــودم ،شــبها محل زندگــیام آنجا
بــود و آن زمان بارها و بارها به این مســأله فکر
کــردم ،اینها که هیچ مشــکل کمبود آب ندارند
چــرا اینقــدر هزینه میکنند که ایــن آب موجود
درســت مصرف شــود .بعد پاســخ خودم را در
این دیدم که آنها بدمصرفی را منشــأ یکســری
بداخالقیها دیگر میدانند .اگر این بدمصرفی
در آب یــا در انــرژی اتفــاق افتــاد ،دامنهاش به
ســایر وجوه زندگیمان هم میرســد و آن وقت
دیگــر کســی جلودار آن نیســت .البته سیاســت
تعرفــه و قیمتهــا و اقدامــات فرهنگــی دیگر

هــم نیــاز اســت و همه اینهــا کمــک میکند که
آن وجه اخالقی و درســت مصرف کردن پایدار
بماند .اما باید به رفتار درست و همسو با اقلیم
کشــورمان عــادت کنیــم .خوشــبختانه ملتــی
هســتیم که گذشته نشــان میدهد پدران ما در
ی و اســتقامت،
همین شــرایط اقلیمی با پایدار 
ســازگار با اقلیم و تمدن ســاز بودهاند .خشــکی
ایران اتفاق حادثی نیســت .در همین اقلیم ما
قنــات را به دنیا عرضــه و تنها مرکز بینالمللی
قنات را هم در ایران با مجوز یونســکو تأســیس
کردیــم تا به خودمان یــادآوری کنیــم ،اوالً این
خشــکی و کمآبــی حــادث نیســت و کــم آبــی
ربطــی به ایــن نظام و آن نظــام ،این دین و آن
دین ندارد .هزاران ســال وجود داشــته و پدران
مــا حریــف آن شــدند و فــرار نکردند .اگــر آنها
توانستهاند ،ما نیز میتوانیم.
ëëفکر میکنید که در این زمینه موفق میشوید؟
من کمــاکان برای ادامــه کار انگیــزه دارم .فکر
میکنــم بــه آنچــه ایــران را ســربلند خواهــد کرد،

ایـــران مـــا

دست خواهیم یافت و مسیر فرهنگسازی مصرف
آب و برق را ادامه خواهیم داد .چون اصلیترین و
گرانبهاترین سرمایه همه ما ،عمرمان است و همه
مــا یک قیمتــی داریم .مهم آن اســت که آن عدد
را چقــدر میگذاریم .من یک عــددی مقابل عمر
کاری خــودم گذاشــتم که باید حتماً بــه این عواید
برســم .اگر نرسم متوجه میشوم که ضرر کردهام.
چــون میدانــم کــه بــرای چــه ،کار و مســئولیت
قبلــی را رهــا کــردم و آمدم .لــذا به جــد دنبال آن
هستم.
ëëمهمترین سرمایه ایران را چه میدانید؟
نــه بــا احساســات و عواطفم بلکه بــه اتکای
دریافتهــای مســتقیم عــرض میکنــم کــه
اصلیترین ثروت و ســرمای ه کشــور ما که مانند
خورشــید تجدیدپذیــر هــم
ی است.
هست ،منابع انسان 
در بحــث آب و محیــط
زیست  10سال با حداقل 46
تنها مرکز بینالمللی
کشــور دنیا ســروکار داشــتم.
بیشــتر هــم در مناطــق در
قنات را در ایران
حــال توســعه نظیــر آفریقا،
با مجوز یونسکو
امریــکای جنوبــی ،آســیا و
تأسیس کردیم تا به
شــرق اروپا تردد میکردم و
خودمان یادآوری
با ظرفیتهای علمیشــان
کنیم ،اوالً این
ً
آشــنا میشــدم .واقعــا یکی
خشکی و کمآبی
از غنیتریــن ظرفیتهــا در
کشــور ماست .منابع انسانی
حادثه نیست و کم
ما بســیار توانمند است و اگر
آبی ربطی به این
بــه درســتی از آن اســتفاده
نظام و آن نظام،
کنیــم و ســازوکارهای الزم
این دین و آن دین
را تــدارک ببینیــم ،نهتنهــا
ندارد .هزاران سال
مســائل خودمــان را حــل
وجود داشته و پدران
میکنیــم و با شــاخصهای
ما حریف آن شدند و
روز دنیا به یک کشور توسعه
یافته تبدیل میشــویم بلکه
فرار نکردند .اگر آنها
ســرریز این ظرفیت ،منطقه
توانستهاند ،ما نیز
را آباد خواهد کرد.
میتوانیم
بــه نظــر مــن توســعه
یافته شــدن کشــور مــا لزوماً
بــه شــاخصهای فیزیکــی
برنمــی گــردد .البتــه بایــد
بــرق ،آب ،مخابــرات،
آمــوزش و غیــره را بــرای همــه فراهــم کنیــم
ولــی مهمتــر از اینهــا منابــع انســانی اســت که
حــرف اول و آخــر را میزنــد .امــا از ایــن حیث
بــا توســعه یافتههــا فاصلــه داریــم .بارهــا فکر
کــردهام که ایــن تأکیدات مقــام معظم رهبری
در ســالهای اخیــر بویــژه روی بحــث جوانهــا
بیشــتر از چــه زاویــهای اســت؟ اآلن درک خود
من این است که سرمایهگذاری روی مهمترین
منبع تجدیدپذیر کشــور اســت .چه بســا اغراق
نباشــد که بگوییم بخش عمــده گرفتاریهایی
کــه برایمــان فراهــم میکنند ،به خاطــر نوع به
کارگیری همین ظرفیت اســت .آنهایی که باید
تشــخیص دهنــد ،میداننــد کــه اگــر ایــن منبع
نیــروی انســانی را به حــال خــودش بگذاریم و
درگیــر و مشــغولش نکنیــم ،فرصــت ســوزی و
منجر به مشکل خواهد شد.
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