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ایر ـتشمحتـرمشجههـوایشداشدفرعیـ شاعضـریشکربینـ ش
داشمجلسش ـواایشا ـامیشازشدوشمشـکلشا ر ـیشکشـوا"ش

بیـکرایشوشبحـرانششب"شنـرمشبردنـد.
اینجرنبشبرشحدودشاسش ـرلش ـربق شخدمتگـزاایشمردمش
وشدولـتشکـ شچندش ـرلشاخیرشمسـئولیتشاداامشمنربعشطشیعیش
 هر ـترنشنقـدمشااشب شعهدمشدا ـتمشمیخواهـمشتجربیرتشوش
شموختـ شهـریشخـودشااشداشاختیراشمسـئولینش یربطشبگـذاام.
مشکلشبیکرایشوشبحرانششبشعلتشنیستندشبلک شمعلولش
هسـتند.عواملشوشفرکتواهرییشک شبرعثش ـدمشبحرانششبشوش

بحـرانشبیکرایشبوجودششیدشزیردشا ـت.
امـرشیکـیشازشعوامـلشبسـیراشمهـمشایـنشا ـتشکـ شمدیرانش
میرنـیشوشپریـ هشاطاعـرتشوششمراشدا ـتشوشدقیـقشب شمدیرانش
برالشگزااششنهیکنند.اینشنقط ششغرزشانحرافشتصهیمشگیرانش

ا ت.
عرمـلشدیگـرشاصـولشااشاعریتشنهیکنندشیـکشکراشانجرمش

میدهنـدشداشعـوضشچنـدشکراشدیگـرشااشخرابشمیکنند
برایشاو نش دنشمطلبشمصردیقشااشبیرنشمیکنم:

منربـعششبشتجدیـدشپذیـرشکلشایـرانشبـ ش0هسشمیلیـرادش
متـرشمکعـبشبرلـغشمیگردد.مطرلعـرتشوشبرا ـیشهـرشنشـرنش
میدهدشک شداش ـرلششاهسشازشکلشمنربعششبشتجدیدش ـوندمش
کشـواشحـدودشش/ اشمیلیـونشمترشمکعبشجهـتشمصرافش
کشروازیهصنعتهمعدنشوشخرنگیشبردا تشمیشدمشا تش
کـ شحـدودشهاشمیلیـونشمتـرشمکعـبششنش)ه شداصـد(شبـ ش
بخـششکشـروازیشهشش/ششمیلیـونشمتـرشمکعـبش)شداصـد(ش
بـ شبخـششخرنگـیشوشمربقـیشب شبخـششصنعتشوشنیـرزشهریش

متفرقـ شدیگرشاختصرصشمیدا ـت شا ـت.
برشا ـرسش ـرخصشفرلکنشمراکش) ـرزمرنشملل(شایرانش
نیـزشاکنـونشداشوضعیـتشبحرانش ـدیدششبـیشقـرااشدااد.بنربرش
 ـرخصشهـریش کـرش ـدمشکشـواشایرانشبـرایشحفـظشوضعش
موجـودشخـودشتـرش ـرلششس0سشبریـدشبتوانـدشسسسشداصـدشب ش
منربـعششبشقربلشا ـتحصرلشخـودشبیرفزایدشک شایـنشمقدااشبرش
توجـ شبـ شامکرنـرتشوشمنربـعششبشموجـودشغیرشمهکنشب شنظرش

)س( میر د.ش
داش ـرلشششهسش)زمرنشدانشجوییشاینجرنب(شمسرحتش
مراتـعشکلشکشـواش0 شمیلیـونشهکتـراشبودمشا ـتشاکنـونشبرش
ا ـرسششمـراشااائـ ش ـدمشداش ـریتش ـرزمرنشجنـگلشهـرشوش
مراتعشوششبخیزداایشکشواشکهترشازششاشمیلیونشهکتراشا تش
یعنیشداشطیش0هش ـرلشهشبیششازشششمیلیونشهکتراشازش ـطحش
مراتعشکرهششیرفت شا ت.ب شعشراتشدیگرشبیششازشششمیلیونش
هکتـراشبـ ش ـطحشاااضـیشکشـروازیشکشـواشافـزودمش ـدمش
ا ـت.اینششمراشمربوطشب شتخریبشوشکرهششمراتعشمیشر ـد.
اگـرشازشششمیلیـونشهکتـراشمراتـعشتخریشـیشنصـفششنشداش
اااضیششبیشبر ندشیعنیشش/سشمیلیونشهکتراشمرزادشبرشاااضیش
کشـروازیشازششبشهـریشزیرزمینـیشبهـرمشبـرداایشمیکنند.برش
ا ـرسششمـراشهـرشهرشهکتـراشمحصولششبـیش)برشلحـرظشکردنش
تشخیـرشوشهـداشافتـنششبشداشکرنـرلشهـرشوشمصـرفشواقعـی(ش

0000سشمتـرشمکعـبششبشمصـرفشمیکند.بنربرایـنشش/س 
میلیـونشهکتـراشمراتـعشتغییرشکرابـریشدادمش ـدمشحـدودششس 
میلیرادشمترشمکعبش رالن ششبشمصرفشمیکنندشداشصواتیش
کـ شایـنشمراتـعشداشتولیدشوشا ـتحصرلششبشنقششدا ـتند.
داشحوض ششبریزشدایرچ شاوامی شبرشا ـرسشگزااشش ـتردش
احیـریشدایرچ شاوامی شحـدودش00ششهزااشهکتراشاااضیششبیش
وجـودشداادشکـ شنسـشتشبـ شدهـ ش0شهسشهش00سشهـزااشهکتراش

افزایـششپیداشکردمشا ـت.ش)س(شش
بـرشا ـرسشبعضـیشازشگزاا ـرتشمقـدااشاااضـیششبـیش
حـوزمشبیـششازش0شششهـزااشهکتـراشا ـتشکـ شبریـدشبرا ـیش
دقیـقشصـواتشگیـردشداشاینشصواتشمیـزانشافزایششاااضیش
شبیشبیششازش00هشهزااشهکتراشخواهدشبود. والشاینجر تش
کـ شایـنشحـدودش00هشهـزااشهکتـراشافزایـششاااضـیششبـیشازش
کجرششمدمشا تشههرنطوایک شا رامش دشقسهتشاعظمشاینش
اااضیشهشمنربعشطشیعیشتخریبش ـدمشا ـتشک شاکنونشموادش

بهـرمشبرداایشکشـروازانشقـرااشمیگیرد.
اگـرشبـرایشهـرشهکتـراشزمیـنششبـیش0000سشمتـرشمکعبش
شبشداشنظرشبگیریمشداشحوض ششبریزدایرچ شاوامی ش رالن شه 
میلیرادشمترشمکعبششبشتو ـطشاااضیشتخریبش ـدمشمنربعش

طشیعیشمصرفشمیشود.
میـزانشحجـمششبشترازشاکولرژیکشدایرچـ شاوامی شش/مس 
میلیرادشمترشمکعبششا تشاگرشبرشاحتیرطشمیزانشاااضیششبیش
افزایـششیرفت شنر ـیشازشتخریبشمنربعشطشیعـیشااش00سشهزااش
هکتراشداشنظرشبگیریمش ـرالن شسشمیلیرادشمترشمکعبششبشازش

طریـقشایـنشاااضیشمصرفشمیگردد.
بـرایشپـروژمش ـدشکرنیش ـیبشوشاحداثشتونلششبر ـرنیش
ازشاودخرنـ شزابشبـ شدایرچـ شاوامیـ شهزااانشمیلیـرادشتومرنش
هزین شمیشودشداشصواتیشک شمیزانششبشانتقرلیش رالن ش00ش 

هـزااشمترشمکعبشخواهـدشبود.
اگـرشاااضـیشملـیشتخریبش ـدمشبرشیکشعـزمشملیشجدیش
ب ش کلشواقعیشوشعهلیشخلعشیدشوشب شطشیعتشبرگشتشدادمش
 ـودش ـرالن شحـدودشسشمیلیـرادشمترشمکعـبششبشداشحوض ش

دایرچـ شاوامی شصرف شجوییشمیگردد.
مهکـنشا ـتشگفت ش ـودشبرزپـسشگیریشایـنشهه شزمینش
)زااعـیش ـدم(شازشمـردمشامـکرنشپذیـرشنیسـت.ب شعـرضش
میر ـرندشازشهـرشاو ـترشتعـدادشاندکـیشازشاهرلـیشاقـدامشبـ ش
تخریـبشمرتـعشکردمشاندشبقیـ شاهرلیشنرااضیشازشاینشهسـتندش
کـ شچـراشجلـوشتخریـبشمراتـعشگرفتـ شنهیشـودشخصوصـرش
دامـدااانشنیـزشازشتخریـبشمراتـعشبسـیراشنرااضـیشهسـتند.
بندمشبرا ـرسشتجرب شوشمشـرهداتشعینیشعرضشمیکنمش
کـ شبـرشتوجـ شبـ شایـنشکـ شاااضـیشملـیشتخریـبش ـدمشبدونش
تشعیضشازشتخریبشکنندگرنشپسشگرفت شمیش ودشهیچگون ش

اعتراضیشصـواتشنهیگیرد.
طرحشدیگریشک شپیشـنهردشمیشـودشبرایشمشرازمشبرشبحرانش
ّشبشعهلیرتـیش ـودشایـنشا ـتشکـ شاااضـیشدیهـیشزیـردیش
هسـتندشکـ شمرلـکرنششنهـرشازشطریـقشلول شکشـیشوشانتقـرلششبش
ازشچـرمشاااضـیشپرییـنشد ـتهششنهـرشااشبـ شاااضـیششبیشتشدیلش
کـردمشاند.مقـدااشزیـردیشازششبشهـریشزیرزمینیشبدینشطریقش

مصـرفشمیشـودشکـ شبریدشجلـوششنهرشگرفت ش ـود.
.داشحوضـ ششبریـزشدایرچـ شاوامیـ ششسشحوضـ ششبخیـزش
وجـودشداادشکـ ش شحوضـ شداشا ـترنشش ابریجـرنشغربـیش
قراادااد.بردا ـتشبـیشاویـ شازششبشهـریشزیرزمینـیشبرعـثش
خشـکش ـدنشبسـیرایشازشچشـه شهرش ـدمشوشتعدادشزیردیش

هـمشبـرشکرهـششدبـیششبشمواجـ شهسـتند.
داشحوضـ ششبخیـزشگردااشچـریش هر ـترنشنقـدمشهش ـدش

مخزنیشحسـنلوش ـرخت ش دمشا ـت.ازششبشاینش ـدش00اش 
هکتـراشازشزمیـنشهـریشبرالشد ـتشاینش ـد)شبرشصرفشهزین ش
هریشهنگفت(برشپهپرژشوشلول شکشیشبصواتشبراانیششبیرایش
میشـودشیعنـیشاااضـیشدیهـیشبـ ششبـیشتشدیـلشگردیـدمشانـدشوش
متر ـفرن شکشـروازانشداشایـنشزمینشهـرشمحصوالتیشازشقشیلش
چغنداقنـدشهش اتشوشیونجـ شکشـتشمیکننـدشک ششبشبسـیراش

زیـردیشمصرفشمیشـود.
بـ ش اااضـیشصرفـرش ایـنش ا ـتشکـ ش ایـنش دیگـرش طـرحش
محصوالتـیشمرننـدشغـاتشوشکلـزاشاختصـرصشیربـدشوشازش
کشـتشمحصـوالتشدیگـرشجلوگیـریشگردد.بدیـنشطریـقش
میتـوانشازششبش ـدشحسـنلوشبـرایششبیـرایش00هششهکتـراشازش
اااضـیششبـیشپرییـنشد ـتش ـدشا ـتفردمشکرد.بدیـنشترتیبش
00هششهکتراشازشاااضیششبیشوشبرغرتشازششبشهریشزیرزمینیش

ا ـتفردمشنخواهنـدشکـرد.
الزمشبـ شیـردششوایشا ـتشکـ شاگـرششبشهـریشزیرزمینـیش
حوضـ ششبریـزشدایرچ شاوامی شاحیرشنشـودشدایرچ شاوامی شهمش
احیرشنخواهدش ـدشک شهیچشبلک شبرشپیشـرویششبشهریش ـواش
زیـرشدایرچـ شبـ شطـرفشد ـتشهـریششبش ـیرینشهششبشهریش

زیرزمینـیشمنطق ش ـواشوشجشـرانشنرپذیرشخواهدش ـد.
ایش منطقـ ش مسـئولینش ا ـتشکـ ش ایـنش دیگـرش مسـئل ش
تصهیهـرتشضـدشوشنقیـضشمیگیرنـدهشازشیـکشطـرفشبرایش

مشـرازمشبـرشبحـرانششبشچرمشهـریششبشب شاصطاحشغیرشمجرزش
ااشپـرشمیکننـدشازشطـرفشدیگـرشبـرشاجـرایشبعضیشطـرحشهریش
بـ شاصطـاحشا ـتغرلزاشبـ شتعـدادیشافـرادش ـودشجـوشتحـتش
عنروینشکشـتشگیرهرنشدااوییشوش ـرکتشهریشدانششبنیرنش
کـ شقصـدشتخریـبشوتغییـرشکرابـریشمراتـعشااشداانـدشب ششنهرش

کهـکشمیکنند.
ایـنشافـرادشب شبنـدمشمراجع شکردندشتعـدادیشازششنهرشتهکنش
مرلـیشخیلـیشخوبـیشداانـدشوشمیلیـرادشهرشتومرنشتسـهیاتش
برنکـیشمصـوبشداانـدش)بنربـرشاظهـراشخود ـرن(شمیتواننـدش
زمیـنشزااعـیشخوبشخریـداایشوشیرشاجرامشنهریندشوشتعدادیش
هـمشقصـدشتغییرشکرابـریشوشفـروششاااضـیشملـیشااشدااند.
ازشطـرفشدیگـرشکراخرنـ شهـریشتولیـدشدااوشمیتواننـدشبـرش
کشـروازانشمحلیشقراادادشبشندندشوشکشروازانشمحصوالتش

اولیـ شکراخرنـ شهـرشااشتولیدشنهریند.
لـذاشازشیـکشطـرفشمنربعشطشیعـیشااشتخریـبششوشازشطرفش

دیگـرشبرشبحـرانشّشبشمشرازمشمیکنیم.
مسـئل شدیگـرشکشـتشدومشمحصـوالتشزااعیشا ـتشهش
میزانشمصرفششبشداشکشتشاولشخیلیشبیشترشازشا ترنداادش
جهرنیشا ـتشحرلشبعدشازشبردا ـتشمحصولیشمثلشگندمشوش
جـوشهشدوبـرامشمحصـولشپرمصرفیشمثلش اتشکشـتش ـودش
هیچشتوجیهیششنداادشمتر ـفرن شجلوگیریشهمشنهیش ـود

اینکـ شگفت شمیشـودشازشچرههریشغیرشمجرزشبهـرمشبرداایش
بیشاوی شمیشودشدا تشنیستشاوالشچرمشمجرزشوشغیرشمجرزش
برهـمشفرقـیشنداانـدشیکـیششینـدمشنگـرشوشبرهـوششبـودمهشافت ش
پروانـ شبهـرمشبـرداایشگرفت شوشیکیشبیسـوادشوبیشاطـاعشوشیرش
مشـکاتیشدا ـت شنتوانسـت شپروان شبگیردشهرشدوشکشـروازشوشش
ههسری شهمشهستندشزمینشوشخرکشهرشدوشازشکیفیتشیکسرنش
برخوادااا ـتشحرلشکسـیشک شپروان شنداادشچرهششپرش ودش
هصـواتشمسـئل شااشپـرکشکـردنشا ـتشواالششبششنشزمیـنش
هـمشبریـدشترمیـنش ـودشچراکـ شصرحـبششنشزمیـنشازشداشمـدش
شنشزندگـیشخرنـوادمشاششااشمـیشچرخرنـدشوشهـمشتولیـدشملـیش
ا ـتشکشـواشب شتولیدششنشاحتیرجشداادشلذاشمشـکلشمدیریتیش

وجـودشداادش.شش
پیشـنهردشمیشـودشب شکلی شچرههرشکشـروازیشبخصوصش
چرههریـیشکـ شدااایشاااضـیشکشـروازیشحرصـلشخیـزششوش
توجیـ شاقتصـردیشبرالیـیشدااندشب ش ـرطشاینک شازشفـنششوایش
هـریشنویـنششبیرایشبهـرمشبرداایشنهریندشپروان شصرداش ـودش.
بدیـنشترتیـبشمصـرفششبشب شیـکشچهـرامشکرهششپیداش

خواهـدشکردش
دااابطـ شبـرشبحـرانششبشنکتـ شبسـیراشمههـیشکـ شوجـودش
داادشایـنشا ـتشکـ شایـنشبحـرانشبصـواتشمنطق شایشا ـتش
بـ شعشـراتشدیگـرشداهریـکشازشحوضـ شهـریششبریـزشکشـواش

متفـروتشا ـت.شعرصـ شحوض شهریششبخیزشکشـواش ـرملش
ششابرحوضـ ش)برشا ـرسشتقسـیهرتشتهـآبهشوزااتشنیرو(ش
برابـرشبـرشمسـرحتشکلشکشـواشمیشبر ـدهشکـ شهـرشیـکشازشاینش
حوض شهـرشخـودشب شحوض شهریشکوچکشوشترشچندینشادمشنیزش
کوچکترشتقسـیمشمیش ـوند.شاینش ـششابرشحوضـ شعشراتندش
از:شس-شحوضـ ششبخیـزشدایـریشخـزاشس-شحوضـ ششبخیـزش
خلیـجشفـراسشوشدایـریشعهـرنشه-شحوضـ ششبخیـزشدایرچ ش
اوامیـ هشم-شحوضـ ششبخیـزشفـاتشمرکـزیشش-شحوضـ ش

شبخیـزشمـرزیش ـرقشش-شحوضـ ششبخیـزشقرمشقـوم.
حوضـ شهـریششبریـزشبـزاگشبـ شحوضـ شهـریششبخیـزش
تقسـیمشمـیش ـوندشحوضـ ششبریـزشدایرچـ شاوامیـ ش ـرملش
 ـیزدمشحوض ششبخیزشا ـتشهن شحوض ششبخیزششنشداشا ـترنش

ش ابریجـرنشغربـیشقـرااااشداادش.
بـرشتوجـ شبـ شنحومشمدیریتشوشبهـرمشبـرداایشازشمنربعششبش
وشمیزانشبراندگیشداشهرشحوض ششبخیزشهوضعیتشوش ـرایطش

موجودششنهرشمتفروتشا ـت.
میـزانشمدیریـتشصحیـحشهـرشحوضـ شبـرشمیـزانشبحرانش
شبششنشحوضـ شااتشـرطشمسـتقیمشوجـودشداادشب شاینشمعنیشک ش
اگـرشفرمرندااش هر ـترنیشحوضـ ششبخیزششنـراشازشلحرظشبهرمش
برداایشبهین شازشمنربعششبششنشخوبشمدیریتشکندشبحرانششبش
شنشحوضـ شبـرشحوض شهریشدیگرشمتفـروتشخواهدشبودشبرایش
مثرلشد ـتشنقدمشوشا ـنوی شوشد تشاوامی شک شههجوااشهمش
هسـتندشاگرشکشـروازانشد ـتشاوامی ش)حوض شهریششبخیزش
نرزلـوشچـریشه ـهرشچـریشوشبراانـدوزشچـریش(شازششبهـریشزیـرش
زمینیشهشبیروی شبردا تشنهریندشولیشکشروازانشد تشنقدمش
وشا نوی ش)حوض ششبخیزشگردااشچریش(شازش یستمشهریشنوینش
شبیـرایشا ـتفردمشوشازششبهـریشزیـرشزمینـیشبهرمشبـرداایشبهین ش
نهریندشقطعرشوضعیتشدوشد ـتشههجوااشازشلحرظشبحرانش
شبشیکسـرنشنخواهدشبودبرایشههینشا تشک شاکولوژیستهرش
معتقدنـدشبریـدشحوض شهریششبخیزششواحـدشهریشمدیریتشداش

نظرشگرفت ش ـوندش.ش
غیـرشازشموضـوعشبحـرانششبشکـ ششنشهـمشنر ـیشازشبحرانش
مدیریـتشداشکشـواشا ـتشبنظرشبنـدمشاگرشمدیرانشا ـترنشازش
کفریتشهلیرقتشوش ریستگیشالزمشبرخوادااشبر ندشبرشمنربعش
داخلـیشا ـترنشوشمنربـعشمرکزشمیشتوانشا ـترنشااشچنـرنشاداامش
کردشک شنسشتشب شا ترنهریشدیگرش رخصشبر دشکهرشاینک ش
قسـهتشاعظمشتفروتشا ـترنهرشازشلحرظشتو ـع شب شتفروتش
داشمدیریـتشمدیـرانششنهر ـتش.شاگـرشامـروزشتصهیـمشجدیش

گرفتـ شنشـودشفرداشدیرشا ـتشششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش
بحرانششبشواقعرشجدیشا ـتشاینجرنبشداش ـرلش0 هس 
برایشاحداثشمنزلشمسـکونیشچرهیشحفرشوبرششنش ـرختهرنش
ااشبنـرشکـردمشوشتـرش ـهریواشامسـرلشازششبششنشبـرایششبیـرایش
داخترنشوش ستشویشمر ینشا تفردمشمیشکردمششولیشاکنونش

خشـکش ـدمشا تش.
تنهـرشاامشنجـرتشکشـواشازشبحـرانششبشهشنجـرتشمنربـعش
طشیعـیشکشـواشا ـتشهشمنربعشطشیعـیشنجرتشپیـداشنخواهدش
کردشمگرش ـرزمرنشمتولیشمنربعشطشیعیشکشـواشمستقلش ودش
چـ شبصـواتشوزااتخرنـ شوشچ شبصواتش ـرزمرنشمسـتقلش
وابسـت شبـ شایر ـتشجههـوایش.شششمثـلشمرشمرنندشمثـلشفردیش
ا ـتشکـ شلشر ـشششتـششگرفتـ هشدادوفریـردشمیکنـدشولـیش
خـودششبـرایشخرمـوششکردنششتششهیـچشاقدامیشنهیشکند.

منربع:
س- ریتشویکیشپدیر

س- ریتشدانشگرمش ریف

مهندس دیود پنـها

ربـبه قلا پور

خشـــونتشصرفـــرشکتـــکشزدنشوشفحر ـــیشوشبـــدشدهنـــیش
نیســـت.شزخمشهریـــیشا ـــتشکـــ شدیـــدمشنهیش ـــوندهش
ندیـــدمش ـــدنشهرییشا ـــتشکـــ شاوحشوشاوانشیـــکشزنشااش
ـــدش ـــدشوشمشـــتشوشلگ ـــوشوشکهربن ـــهریشچرق ـــرشازشخرا  بدت
مـــیششزاادشوشاعتهـــردشبـــ شنفســـشهشطـــراوتشوش ـــردابیش
ـــرش ـــونتشدخت ـــرد.شخش ـــیشگی ـــ شازشاوشم اششااشنرجوانهردان
ــاقش ــ شداادشطـ ــتشکـ ــ شایشا ـ ــرل شمدا ـ ــ شمسش ـ بچـ
ــ شداش0س  ــتشکـ ــنشا ـ ــ ”یشکاسشمـ ــرد!ش“محشوبـ میگیـ
 ـــرلگیشبـــ شزواشهـــمشکـــ ش ـــدمشبریـــدشبـــزاگشمیش ـــدهش
انـــدازمشیـــکشزنش0هش ـــرل !شخشـــونتشتنهـــرششزااشوشا یـــتش
ـــ ش ـــردمش ـــدنشداشخرن ـــ شزواشب ـــودمش ـــدنشوشب جنســـیشوشاب
ــنش ــونتشههیـ ــتهشخشـ ــوامشنیسـ ــرشدمشکـ ــ شیـ ایشمتروکـ
نوعرو ـــرنشخرد ـــرلشاو ـــترهریشدواوشبرمـــرنشهســـت.
ههیـــنشتـــنشدادنشاجشـــرایشایـــنشدختـــرکرنشبـــ شهـــمش
شغو ـــیشبـــرشیـــکشمـــردشمیرنســـرلشا ـــتهشبـــرشاضریـــتش
کرمـــلشپـــداشوشبراداهـــریشغیرتیشـــرن.شخشـــونتشایـــنش
ـــریش ـــرشداشدادگرهه ـــیشی ـــنشمدن ـــطشداشقوانی ـــ شفق نیســـتشک
ــیشوش ــروشوشترکسـ ــنشمتـ ــیهشههیـ ــردیشبر ـ ــوادمشزیـ خرنـ

ـــتنش ـــریشنشس ـــکشوجـــبشج ـــنشی ـــوسشهســـتهشههی اتوب
هســـتشکـــ شبریـــدشخـــودتشااشمچرلـــ شکنـــیشتـــرششقریـــرنش
محتـــرمش ـــوهرنشاوحـــتشنشـــوندشبـــرایشااضـــریش
ـــمش ـــرشه ـــنشج ـــ شههی ـــرن!شک ـــیخت ش  ـــرمشگس ـــهریشلج هو 
ــراشخیربرنهـــریش ــردیشهســـتی؟!شخشـــونتشکنـ انـــگراشزیـ
گـــرمشتربســـترنشوش ـــردشزمســـترنش ـــرعتهرش ـــرشپـــرش
ایســـتردنشا ـــتشکـــ شهـــرش ـــواایش ـــخصیشجلویـــتش
ــوش ــدنشوشتـ ــوااش ـ ــ ش ـ ــدشبـ ــرااشکنـ ــردمشوشاصـ ــزشکـ ترمـ
ـــراتش ـــیشب ـــکششنچنرن ـــدشمتل ـــتشچن ـــویشوششنوق ـــوااشنش  
ــیشازش ــیشخرلـ ــدشترکسـ ــرششچنـ ــتش ـ ــرشپشـ ــدهشامـ کننـ
جلـــویشچشـــههریتشویـــراژشبکشـــندشوشبرونـــد.شخشـــونتش
هنجـــرایشا ـــتشکـــ شتـــوشااشواشمیـــداادشتـــرشازشجنســـیتش
ـــرنش ـــی!شهه ـــتفردمشکن ـــواشا  ـــقشام ـــقشوشفت ـــرایشات ـــودشب خ
اییـــسشاداامشوش ـــرکتشوشمو ســـ شاتشکـــ شتوانریـــیش
وشکراتشااشنهیشخواهـــدشوشنهیشینـــدشداشعـــوضشبـــ ش
جریـــششعشـــومشوشنـــرزتشااشمـــیشخواهـــدشوشاگـــرشایـــنش
ـــ شنرنو ـــت شااشامضـــرشنکنـــیششنششقـــریشاییـــسشانـــگش معرمل
ـــرتش ـــدشوشتحقی ـــوشمیزن ـــ شت ـــودنشب بداخاقـــیشوشخشـــکشب
میشکنـــدشوشکراتشتـــرشمدتهـــرشلنـــگشمیهرنـــد!شچـــونش
ـــرتش ـــ شوشمه ـــریشزنرن ـــ شظرافتشه ـــتشک ـــنشا  ـــتشای جرم
ـــرش ـــششدادمشایشی ـــتشجری ـــ شداشدل ـــریشک ـــکشنف ـــرایشی ااشب
خواهـــیشدادشنگـــ شدا ـــت شایهشخشـــونتش یســـتهیشا ـــتش
کـــ شتـــوشااشبـــرایشمـــوادشپســـندشواقـــعش ـــدنشداشایـــنشش ـــفت ش
ـــدشعرو ـــکش ـــت شان ـــهششااشازدواجشگذا  ـــ شا  ـــرزاایشک ب
میخواهـــد!شهـــرشچـــ شپـــرشزاقشوشبرقتـــرشمشـــتریشپســـندتر!ش
ـــط!( ـــمشفق ـــدشمیگوی ـــتشکنی ـــطش)دق ـــ شنقشـــتشااشفق اینک
ـــ شوش ـــ شجرمع ـــیهشاینک ـــپزخرن شبشین ـــوابشوشش  ـــرقشخ داشات
ـــ ش ـــرشوشکراشو…شهه ـــ شوشهن ـــردشوشاندیش ـــتشوشاقتص  یر 

جنسشـــرنشمذکـــرشا ـــتشوشجنـــسشتـــوشااش ـــنخیتیشبـــرش
ایـــنشحیطـــ شهـــرشنیســـتشکـــ شاگـــرشچنیـــنشنشر ـــیشمیگوینـــدش
مثـــلشخـــودتشنیســـتیهشمثـــلشخـــودتشننو ـــت شایهشمثـــلش
خـــودتش ـــخنشنگفتـــ شایشوشبریـــدشتروانـــششااشیـــرشبـــرش
ـــیشوش ـــتشبزن ـــ شصوات ـــیشب ـــ شنقرب ـــرشاینک ـــیشی ـــیشبده تنهری
ـــرشبـــربشمیـــلش ـــیشت خـــودتشنشر ـــیهشخـــودتشااشپنهـــرنشکن
وش ائقهـــیشایـــنشبـــرزااشوشکرالیشخوبـــیش ـــویشوشخریـــدااش

ـــی... ـــیشبر  ـــردشکرف ـــرایشم ـــرشب ـــیشت ـــداشکن پی
ـــدشوش ـــدشبشین ـــوشااشبری ـــ شت ـــتشک ـــیشا  ـــونتشجرهری خش
نهیشیننـــدشامـــرشداشمواقعـــیشکـــ شمـــوادشنیـــرزشهســـتیشبشـــویش
تشلیـــغشبـــرایشابـــرازشوجـــودهشبـــرایشموجـــ شجلـــومشدادنش
هـــرهشاینکـــ شداشتقویـــمشیـــکشجریـــیشا ـــهتشنو ـــت ش ـــودش
وشویتریـــنشخوبـــیش ـــویشبـــرایشاوزشزنشوشاوزشدختـــرو…ش

امـــرشداشقرنـــونشااثششوشخیلـــیشچیزهـــریشدیگـــرشازشایـــنش
ویتریـــنشپرییـــنشکشـــیدمش ـــوی.شخشـــونتشوششزااشتنهـــرش
داشدهـــرنشخونیـــنشوشپـــریش کســـت شوشچشـــمشکشـــودش ـــدمش
تعریـــفشنهیش ـــود.شاینهـــرشخـــوبشمیشـــوندشامـــرششنچـــ ش
التیـــرمشنهـــیشیربـــدشاوحشوشاوانششزادمشوشبیهـــراشزنـــرنشیـــکش
ـــدشتوانســـتش جرمعـــ شا ـــتشکـــ شنســـلش ـــرلهیشااشنخواهن
ـــ ش ـــرمشجرمع ـــرشپیک ـــ شب ـــیشا ـــتشک ـــدهشزخه ـــرواششدهن پ
فـــرودشمـــیششیـــدشوشههـــ شجـــریششنشااشش ـــیبشمیر ـــرندش
ـــیش ـــریشنرمرئ ـــرنشتنرقضشه ـــرهشهه خشـــونتهششزااشوشتحقی
ــتش ــیشزنشبودنـ ــیشوشجزایـ ــنشمدنـ ــ شداشقوانیـ ــتشکـ ا ـ
متـــرادفشش“ضعیفـــ شبـــودنش”شتعریـــفشمیشـــودشامـــرشداش
وانفســـریشکراشوشنـــرنشداششوادنشتوجهـــیشبـــ شجنســـیتتش
نهـــیش ـــودشوشههرننـــدشمردهـــرشدیـــدمشمیشـــویهشتنهـــرش

جریـــیشکـــ شبـــ شنرحـــقشبـــرشمردهـــرشیکســـرنشقشـــولشمیشـــوی
ــریش ــرشظرافتهـ ــ شنربرابریهـ ــرایشتوجیـ ــ شبـ شنجریـــیشکـ
اوحـــیشوشجســـهیشاتشااشبـــرش ـــرتشمیکوبنـــدشامـــرشداش
ـــدش ـــ شاتشااشبشینن ـــریشزنرن ـــنشویژگیه ـــدشای ـــ شبری ـــیشک جرهری
ـــد!شچـــونشزنشهســـتیهشچـــونشاوحشوشجســـهتش نهـــیشبینن
ـــونشنیســـت!شحضرنـــتش ظریـــفشا ـــتشقضـــروتشحـــقشت
بـــرایشتـــوشزیـــردیشا ـــت!شبحـــثشطـــاقشااشنشریـــدشتـــوش
پیـــششبکشـــی!شچـــونشزودشاحسر ـــرتیشمیشـــویهشامـــرشداش
ـــرش ـــرشکج ـــی.شه ـــردشکراشکن ـــکشم ـــلشی ـــدشمث ـــعشکراشبری موق
کـــ شبر ـــدشپشـــتشکـــومشهـــمشکـــ شبر ـــدشبریـــدشبـــرویش
ـــمش ـــرشمردهـــرشیکســـرنشهســـتی!شمه ـــرنشداششوادن.شب ـــرایشن ب
ـــمشنیســـتشاوحش ـــ !شمه ـــرشن ـــیشداایشی ـــتشجرن نیســـتشامنی
وشجســـمشظریفـــتشتـــربش ـــرایطش ـــختشمحیـــطشکراشااش

ـــ !شمهـــمشنیســـتشکـــ شداشیـــکشاو ـــتریشپشـــتش ـــرشن داادشی
ـــرعدش ـــوایشنرمس ـــرشه ـــروبشب ـــتیشوشدمشغ ـــمشهس ـــومشمعل ک
میخواهـــیشبرگـــردیهشوقتـــیشچـــرامشایشنـــداایشکـــ ش ـــوااش
هـــرشو ـــیل شایش ـــویشتـــرشطعهـــ شگـــرگشوشکـــوالکشوش
بـــواانشنشـــویشوشوقتـــیشهـــمشکـــ شبـــرشدامرندگـــیش ـــوااش
مر ـــینش ـــدیشلحظـــ شهـــرشبرایـــتشتشدیـــلشبشـــودشبـــ ش
ـــیش ـــوشوه ـــکشچرق ـــ شی ـــشهشی ـــکشچک ـــ شی ـــوزنهشب ـــکش  ی
دلـــتشااشمغـــزتشااشجـــرشبدهنـــدشازشا ـــترسشوشتـــرسش
ـــیندش ـــتشبنش ـــتشوشاوح ـــ ششاامششاامشبرجرن ـــ شایشک وشواهه
ـــکش“زن”ش ـــوااشی ـــسشت ـــرشهیچک ـــدشوشاینج ـــتشکنن وشداغون
ـــ ش ـــهیشاتشااشک ـــریشاوحـــیشوشجس ـــرنشظرافته ـــد.شهه نشین
ـــوادمش ـــیشوشخرن ـــونشمدن ـــلشهـــزااشوشیـــکشقرن ـــوشااشداشمقرب ت
ــرش ــد!شتحقیـ ــرااشمیدهـ ــردشقـ ــرشمـ ــرشبـ ــ شیشنربرابـ داشنقطـ
صرفـــرشفحر ـــیشوشبـــدشدهنـــیشوشمتلـــکشانداختـــنش
نیســـت.شجهرلتـــیشکـــ شزنشااشزیـــرش ـــوالشمیشـــردشوش ـــعواش
ـــردمشوشتشصـــرمش ـــرنشم ـــد.شهه ـــرشمیکن ـــتشاوشااشتحقی وشلیرق
ـــنش ـــریکش ایشا ـــتشکـــ ش ـــهمشدو ـــتشدا ـــتنشوشتعیی
ـــونشوش ـــد.شههـــرنشقرن ـــغشمیکن زندگـــیشیـــکشزنشااشازشاوشدای
ـــیشاگـــرشا ـــتردش ـــوشحت ـــدشت ـــرشازشنشهنجـــرایشکـــ شمیگوی بدت
دانشـــگرمشهـــمشبر ـــیشوشهـــزااانشمـــردشااشتربیـــتشکنـــیش
بـــرزشلیرقـــتشا ـــتقالشداشتعییـــنش ـــریکشزندگـــیشاتش
ـــدش ـــرزمشده ـــرشاج ـــیشت ـــت شبر  ـــیشدا  ـــدشقیه ـــداایهشبری ااشن
دو ـــتشدا ـــت شبر ـــیشیـــرشنـــ !شامـــرشههیـــنشمردهریـــیش
ـــنشدانـــشش ـــرشازششنشههی کـــ ش ـــرشکا ـــتشمینشـــینندشبدت
ــرتش ــوششدابشوشمعر ـ ــ شتـ ــرل شایشکـ ــرششسش ـ ــوزشپسـ شمـ
ــ شاوشمیگویـــیش ــردشمیدهـــیشبـ ــ شاوشیـ ــ شزندگـــیشااشبـ اولیـ
ـــرشوش ـــوشعرقلت ـــیشازشت ـــششمیکن ـــدشوشتربیت ـــ شبیرندیش چگون
ـــرایشانتخـــربشدو ـــتشدا ـــتنهریشش ـــرشا ـــتشب ـــ شحقت ب
ـــرش ـــرشمه ـــرشاینه ـــ شایشا ـــتشکـــ شب ـــو!شخشـــونتشجرمع ـــرشت ت
ترییـــدشمیزنـــدهشتفکـــریشا ـــتشکـــ شداشا هـــرنشمـــرشچـــ ش

او ـــنفکرشوشچـــ شعـــوامشجـــرایشا ـــت.
ـــیش ـــنشمردان ـــنشچنی خشـــونتش یســـتهیشا ـــتشکـــ شای
ـــنش ـــیشهســـتمشکـــ شای ـــرداشوشزن ـــرواششمیدهـــدهشمـــنشم ااشپ
 یســـتمشااشترییـــدشمیکنـــمشوشایـــنشنســـلشااشبـــراشمـــیششوامهش
داشجهرلتـــیشکـــ شگرفتـــراشنشهســـتیمشهیـــچشکـــسشبـــ شانـــدازمش

خودمـــرنشمقصـــرشنیســـت!

تنها راه نجات کشور از بحران آب، نجات منابع طبیعی است

میزان مدیریت صحیح هر حوضه با میزان بحران آب آن حوضه ارتباط 
مستقیم وجود دارد به این معنی که اگر فرماندار شهرستانی حوضه آبخیز 
آنرا از لحاظ بهره برداری بهینه از منابع آب آن خوب مدیریت کند بحران 
آب آن حوضه با حوضه های دیگر متفاوت خواهد بود برای مثال دشت نقده و اشنویه 
و دشت اورمیه که همجوار هم هستند اگر کشاورزان دشت اورمیه )حوضه های 

آبخیز نازلو چای ،شهر چای و باراندوز چای ( از آبهای زیر زمینی ، بیرویه برداشت 
نمایند ولی کشاورزان دشت نقده و اشنویه )حوضه آبخیز گادار چای ( از سیستم 
های نوین آبیاری استفاده و از آبهای زیر زمینی بهره برداری بهینه نمایند قطعا وضعیت 
دو دشت همجوار از لحاظ بحران آب یکسان نخواهد بودبرای همین است که 
اکولوژیستها معتقدند باید حوضه های آبخیز  واحد های مدیریت در نظر گرفته شوند 

تکس: ییسنـ

به بهانه ۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

خشـونت و آزار تنهـا در دهـان خونیـن و پـای شکسـته و چشـم کبـود شـده تعریـف نمی شـود. 
اینهـا خـوب میشـوند امـا آنچـه التیـام نمـی یابـد روح و روان آزرده و بیمـار زنـان یـک جامعـه 
پیکـره  بـر  اسـت کـه  پـرورش دهنـد، زخمـی  توانسـت  را نخواهنـد  نسـل سـالمی  اسـت کـه 
جامعـه فـرود مـی آیـد و همـه جـای آن را آسـیب میرسـاند خشـونت، آزار و تحقیـر، همـان تناقض هـای 
تعریـف میشـود  » بـودن  بودنـت متـرادف  »ضعیفـه  نامرئـی اسـت کـه در قوانیـن مدنـی و جزایـی زن 


