
یادداشت سبز

مشکالت بدقلق  
مشکل کرونا از جمله مشکالتی است که در علم 

به آن مشکل بدقلق، بدذات یا بدخیم می گوییم.
وقتی سیستمی دچار مشکل بدخیم می شود و شروع 
به درست کردن آن می کنیم، هر جایی را بخواهیم 

درست کنیم جای دیگر خراب می شود.
انسان ها را حفظ کنیم و تصمیم  می خواهیم جان 
به تعطیلی کشور می گیریم، آن وقت این تصمیم به 
از بین رفتن مشاغل و کسب وکارها، فقر و بیکاری 

منجر می شود.
حاال جامعه ای که نگران جان مردمش بودیم ممکن 
است با نگرانی های عدیده دیگری مواجه شود. از 
طرف دیگر اگر بخواهید اقتصاد را حفظ کنید جان 
به سیستم درمانی  به خطر می اندازید و  را  آدم ها 
فشار زیادی وارد می کنید و در بلندمدت باز هم 

ممکن است به اقتصاد آسیب وارد شود.
 صورت مساله و راه حل ها و روش هایی که به نظر 
درست می رسد، به این نکات بستگی دارد که ما 
سطح مساله را چطور می بینیم؟ مرزبندی این مساله 
را چگونه انتخاب می کنیم؟ و کدام بخش از مشکل 

را می خواهیم ببینیم؟

 راه حل های هر کشور 
راه حل  را  تعطیلی  است  ممکن  کشور  یک  وزیر 
کشور بداند و از طرف دیگر نخست وزیر یا رئیس  
جمهور همان کشور با نگرشی دیگر در سطحی دیگر 

تصمیم متفاوتی بگیرد.

خاصیت  مسائل بدقلق این است که راه حل و تعریف 
درستی ندارند. به همین علت راه حل ها از کشوری 
به کشور دیگر متفاوت است؛ چه توسعه یافته و چه 
توسعه نیافته، چه با اقتصاد خوب و چه با اقتصاد 
آن  با  مواجهه  برای  راه حل ها  و  ضعیف. روش ها 
متفاوت است. هنوز هم کسی نمی داند روش کدام 

کشور درست است.

مشکالت بدقلق در همه جا با راه حلی 
غیریکسان

در حوزه محیط زیست مسائل بدخیم زیادی داریم. 
یکی از راه هایی که نمی توانیم به راه حل برسیم نیز 

همین است.
هوا  آلودگی  مشکالت  خاطر  به  بخواهیم  اگر   
کارخانه ها را تعطیل کنیم، معیشت مردم را دچار 
مشکل می کنیم چرا که حل مشکل آلودگی هوا در 
کوتاه مدت، می تواند مشکل کاهش تولید و بیکاری 

را به دنبال داشته باشد.
همین مساله می تواند در سیاست های مدیریت آبی 
و بحث تعطیل کردن کشاورزی پیش بیاید. به عالوه  
تولیدات غذا در کشور می تواند با مشکالتی روبرو 
شود. ما اگر برای آب هم کاری نکنیم، محیط زیست 
دچار مشکل می شود و اگر دیروز نگران کشاورزان 
پدیده  نگران  باید  حاال  نشوند،  بیکار  که  بودیم 

مهاجرت شان باشیم.
اگر بخواهیم برای کاهش گازهای گلخانه ای کاری 
بکنیم نیز می توانیم مسیر توسعه کشورها را دچار 
مشکل کنیم. به همین دلیل است که ما دائم بر سر 
صورت مساله و راه  حل و اینکه باید مساله را چطور 

ببینیم، بحث و دعوا می کنیم.

بخشی نگری مهلک 
بخشی نگری می تواند بسیار مهلک باشد و آثار سوئی 

زیاد  ما  نادانسته های  دیگر،  از طرف  باشد.  داشته 
است و نمی توان راه حل قطعی تعریف کرد. مرور 
زمان شاید مشخص کند کدام راه حل ها بهتر است.
به  مشکالتی  چنین  که  است  این  می دانیم  آنچه 
یک  با  نمی توان  و  دارد  نیاز  متعددی  راه حل های 
راه حل سراغ حل مساله رفت، بلکه باید از درهای 

مختلف برای حل آن وارد شد.
ممکن است هیچ گاه ندانیم صورت مساله چه بوده 

و بهترین راه حل چیست.
باید صبور باشیم و تالش کنیم و با تمام این عدم 
قطعیت ها تصمیمی که به نظر درست می رسد را 
بگیریم.  درباره مرزبندی درست مساله و چگونگی 

آن نیز احساسی عمل نکنیم. 

وضعیت موجود؛ شاید آرامش پیش از 
توفان

باور نکنید مشکالت محیط زیستی با کرونا حل شده 
باید به این مساله به  نباید احساساتی شد.  است، 
عنوان فرصت نگریست. وضعیت موجود شاید برای 
زمین آرامش قبل از توفان باشد. بحران کرونا مثل 
بحران های دیگر می تواند شامل فرصت هایی باشد 
اما نمی توان از مرگ انسان های بی گناه خوشحال بود.
نابودی اقتصاد، نابودی محیط زیست را به دنبال خواهد 
داشت. با چند تصویر و خبر خوب محیط زیستی باور 
نکنیم مشکالت محیط زیست توسط این ویروس حل 
شده است. کسی که نگران دستمال کاغذی است 
و برای تامین نیازهای اولیه دچار مشکل است به 

آینده زمین فکر نمی کند.

کرونا، تلخی ها و فرصت ها
شاید نتوان گفت این ویروس دوست زمین است 
چراکه انسان هم یکی از ساکنان روی کره زمین است 
و این ویروس انسان های بی گناه را از بین می برد.

ما  ویروس  این  اگر  شاید  تلخی ها  این  با وجود 
مزیت هایی  بتواند  بلندمدت  در  نبرد  بین  از  را 
این  جمله  از  کند.  ایجاد  فرصت  و  باشد  داشته 
فرصت ها تغییر الگوی رفتاری و توسعه اقتصادی 

و مصرف گرایی ماست.
در کشور چین وقتی قرنطینه آغاز شد، به تبع آن 
فعالیت های اقتصادی کم شد و کارخانه ها تعطیل 
شدند. همین مساله موجب شد مصرف انرژی و 
سوخت پایین بیاید. تبعاتش را هم دیدیم که قیمت 
نفت را در جهان کاهش داد. همچنین کاهش تردد 
به مصرف  خودروها و توقف فعالیت کارخانه ها 
هوا  آلودگی   کاهش  آن  تبع  به  و  کمتر  سوخت 

منجر شد.
این اتفاق تنها در ووهان چین رخ نداد، بلکه در 
که  کشورهایی  از  دیگر  بسیاری  و  ایتالیا  و  ایران 

ویروس کرونا در آن شیوع یافته نیز اتفاق افتاد.

 کرونا و احتمال تغییر الگوی مصرف 
 آنچه این روزها رخ داده می تواند با کاهش گازهای 
جنبش های  به  مصرف  الگوی  تغییر  و  گلخانه ای 

محیط زیستی کمک کند.
شاید الگوی مصرف ما و مصرف گرایی بزرگ ترین 

عامل مشکالت محیط زیستی باشد.
پس از این پیش بینی می شود درآمدها کاهش پیدا 
کند و چرخه تولید و عرضه و تقاضا دیگر مانند 

گذشته نباشد. 
شاید قیمت برخی محصوالت باال برود و قدرت 
خرید برخی نیز پایین بیاید. این چرخه شاید بتواند تا 
حدودی به تغییر الگوهای مصرف گرایی ما کمک کند.

کسی که نگران غذا و درآمد و دستمال 
کاغذی است شاید کمتر به آینده و آخر 

قرن فکر کند
 سوال اصلی همین است؛ اینکه آیا این آرامش قبل 
از توفان است؟ آیا رفتارهای مصرف گرایی ما دوباره 
بازخواهدگشت؟ این رفتارها چقدر بازگشت پذیر 

هستند؟

این نکته نیز قابل پیش بینی است که کشورها وقتی 
از شر این ویروس خالص شوند شاید خشن تر با 
محیط زیست برخورد کنند. شاید دوباره شاهد همان 
رفتارهای گذشته باشیم. شاید بشری که چنین چیزی 
را تجربه کرده دیگر به آینده مانند گذشته فکر نکند. 
شاید تصورش این باشد که چنین ویروسی احتمال 

دارد در آینده نزدیک شیوع یابد.
کسی که نگران غذا و درآمد و دستمال کاغذی است 
شاید کمتر به آینده و آخر قرن فکر کند. بنابراین 
برخی رفتارهای ما پایدار نخواهد بود اما به تصور 
من، در این مرحله با یک فرصت روبرو هستیم. 
نباید مدام از خوبی ها بگوییم و با چند تصویر سبز 

و ماهی و پرنده خیلی خوشنود باشیم.
نباید فکر کنیم کار تمام شده است. به  این علت که 
ما طبیعت را زیادی دستکاری کردیم. تغییرات ناگهانی 
نظم زندگی ما هم می تواند خطرآفرین باشد، چنانچه 
در برخی مناطق حیواناتی که به گردشگران و انسان ها 

برای غذا متکی بودند حاال دچار مشکل شده اند.
تغییر الگوی رفتاری ما به گونه ای نیست که هیچ 
بارگذاری  باشد.  نداشته  محیط زیست  روی  اثری 

زیادی گاز گلخانه ای فراوانی تولید می کند.

کشورهای با اقتصاد ضعیف نمی توانند به 
محیط زیست بپردازند

وقتی به دنیای داده ها و دنیای مجازی فشار زیادی 
می آوریم می تواند الگوی مصرف انرژی ما را در 

طول روز تغییر بدهد.
سیستم های فاضالب در برخی مناطق دچار مشکل 
می شود چراکه برخی افراد دستمال های مرطوب را 
به فاضالب می اندازند. مصرف آب به دلیل وسواس 
و شستشوی زیاد باال رفته و مشکل ایجاد شده است. 
ماجرا و  مثبت دیدن  نباید احساساتی شد؛ خیلی 

خیلی منفی دیدن آن درست نیست.
یادمان باشد تجربه به ما ثابت کرده کشورهای فقیر 
و جوامعی که برای تامین نیازهای اولیه با مشکل 
مواجه هستند نمی توانند به محیط زیست بپردازند 
پس اقتصاد در برخی کشورها نابود می شود و نباید 

از این مساله خوشنود بود.
برای  نمی توانند  ضعیف  اقتصاد  با  کشورهای 
محیط زیست هزینه کرده و به تغییر الگوی مصرف 

خود فکر کنند.
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قاب سبز

وضعیت موجود در محیط زیست شاید آرامش پیش از طوفان باشد  

درس های کرونا؛ برای مشکالت بدقلق راه حل قطعی وجود ندارد، نباید ناامید شد

جنگل زدایی عامل افزایش انتقال بیماری ها از حیوان به انسان. نتایج 
بررسی ها نشان می دهد جنگل زدایی می تواند عامل گسترش عفونت ها 

و آلودگی ها از حیوانات به انسان باشد.

بدون شرح

دم جنبانك زرد. عکاس: علی عالی اسالم. حشرات در حیات و بقای 
زمین نقش بسیار مهمی دارند و با از بین رفتن آنها خطر بزرگی زمین 
را تهدید خواهد کرد. بر اساس هشدار مراکز حفاظت منابع طبیعی، 

بیش از 40 درصد از گونه های حشرات در جهان، طی چند دهه آینده 
در معرض انقراض قرار خواهند گرفت. انقراض حشرات به نابودی 

حیات منجر می شود.

درختان در محیط 
شهری سرمایه ای 
باارزش اما 
فراموش شده هستند. 
درختان مهربان 
شهرمان را فراموش 
نکنیم.

قوچ اصفهان، اثر حسین مقیمی، عکاس طبیعت. به مناسب هفتم 
اردیبهشت، روز نمادجانوری اصفهان

تردد با دوچرخه؛ یعني رعایت فاصله گذاری اجتماعي

هشدار سبز

سیدمحمدرضا اعتصامی، کارشناس ارشد طراحی 
شهری می نویسد: »با گسترش شهرنشینی در تهران، 
مسیر عبور رودها در شهر با تغییر نام به مسیل، تعریف 
جدیدی پیدا کردند و مسوولیت عبور سیالب از داخل 
شهر را برعهده گرفتند. با گذشت زمان و وقتی نگاه 
مدیران ما به جای فردا متوجه گذران امروز شد، حریم 
مسیل ها مورد تجاوز قرار گرفت و کانال رفته رفته به 
نام جدید مسیل ها و سیمان به جنس جدید بسترشان 
تبدیل شد. نگاه اشتباه مدیریت شهری منجر به دور 
شدن فاصله مردم و آب و درنتیجه کاهش توجه 
مردم به مسیل ها شد. حاصل این امر تبدیل مسیل ها 
به زباله دانی و محل تخلیه فاضالب بود که امروز با 
وقوع هر سیالبی در تهران بیم آن می رود که با بند 
آمدن مسیر کانال ها به دلیل انباشت زباله، از همین 
امکان انسان ساخته هم نتوانیم استفاده کنیم اما مدیریت 
شهری نه تنها تغییر رویکرد نداد که مسیل ها را با قدرت 
بیشتری به تسخیر درآورد. مراکز خرید گیشا و میرداماد 
دو نمونه هستند که روی مسیل ها ساخته شده اند. فیلم 
گذر شهر بر آب، ساخته فرهاد ورهام انباشت زباله 
و آلودگی فاضالب، نفوذناپذیر شدن بستر با سیمان، 

جلوگیری از تابش نور  و ایجاد مکان های تاریک و 
مرطوب را که مسیل ها را به زیستگاه مناسب موش ها 

تبدیل کرده به خوبی نشان می دهد.

با پارک ها شهر را پیرایش کنیم
ترانه یلدا، معمار، شهرساز و فعال مدنی درباره توسعه 
قلمرو عمومی در گفت وگو با شهرنوشت می گوید:

»هرجا از فضای شهر که مردم بتوانند به صورت رایگان 
در آن حضور پیدا کنند، قلمرو عمومی شهری است؛ 
یعنی کوچه ها، خیابان ها، میادین، پارک ها و همه 
فضاهایی که شهروندان بدون هیچ گونه محدودیتی 
می توانند در آن حضور پیدا کنند، قلمرو عمومی 
شهری است. البته فضاهای عمومی دیگری هم در این 
میان هست که به واسطه  عملکرد خاص از فضاهای 
گذری و عام جدا می شوند، مثل پایانه ها، پارکینگ ها، 
فرودگاه ها، بیمارستان ها و مکان هایی از این نوع که به 
آنها قلمروی عمومی خاص می گویند. نوع حضور در 
مکان ها و قلمروهای عمومی در شهرهای مختلف با 
هم فرق می کند. مثال شهری مثل اصفهان که رودخانه  
مهمی مثل زاینده رود را در خود دارد می تواند شهروندان 

را کنار این رود جمع کند و می بینیم که همین طور 
است. یعنی حضور در فضای عمومی کنارِ رودخانه 
بخشی از فرهنگ مردم آن شهر شده است. فرهنگی 
که اطراف رودخانه های تهران هنوز جا نیفتاده است، 
مثال کنار رودخانه های کن یا فرحزاد. اگرچه پارک 
جوانمردان و نهج البالغه به عنوان فضاهایی خطی 
ساخته شده و با سیمان به استقبال طبیعت رفته اند، 
بدون این دخالت می توانست بهتر از این رودکناران 

از آن استفاده شود.
امکانات ذاتی تهران در عرصه  فضاهای عمومی شاید 
از همه  شهرهای ایران بیشتر باشد؛ وجود روددره های 
تهران امکان فوق العاده ای ا ست یا هوای خوب این شهر 
که گاه از همه  شهرهای ایران بهتر است. پاییز و بهار 

تهران را هیچ شهری در ایران ندارد. به تپه های عباس آباد 
نگاه کنید. همه  این فضا خیابان و ماشیِن پارک شده و 
نقاطی که اسمش باغ است هیچ نشانی از باغ ندارد. 
مساله این نیست که چنین فضاهایی وجود ندارد، 
مساله در پیرایش کلی شهر برای ایجاد بیشتر اینگونه 
فضاهاست. یعنی اراضی ای که در دست شهرداری 
است را به جای اینکه بفروشد، در آنجا پارک بسازد 

 شهر تهران شمالی-جنوبی کار می کند
امتداد این روددره ها امتداد از شمال تا جنوب شهر 
کشیده می شود. قدیم هم که حدود ۳۰۰روستا در 
این  بین  فاصله  است،  بوده  پراکنده  این محدوده  
لکه های روستایی در وسط این محدوده، که االن 
به آن شهر تهران می گوییم، عمال خالی بوده است. 
اهالی روستاهایی مثل تجریش و دربند و درکه و 
فرحزاد که دامنه کوه البرز بوده اند تمام کوه را مال 
خود می دانسته اند. حاال هم همان  افراد، یا با بنچاق 
یا به واسطه  قرار اراضی را مال خود کرده اند. درخت 
هم در آن کاشته اند و شده مال آنها. بعد هم فروخته 
یا تصرف کرده اند تا در آن ساخت وساز شود. پس 
این مسیری هم که رودخانه مثال از ده دربند می آمده 
پایین تا برسد به تجریش را هم، کنار رودخانه همه جا 

را  سرتاسر ساختمان ساخته اند.

روددره ها مسیل و زباله دانی شده اند

اگر برای آب کاری نکنیم، محیط زیست 
دچار مشکل می شود و اگردیروز نگران 

بودیم کشاورزان بیکار شوند و حاال باید 
نگران پدیده مهاجرت شان باشیم. 

اگر بخواهیم برای کاهش گازهای گلخانه ای 
کاری بکنیم نیز ممکن است مسیر توسعه 
کشورها را دچار مشکل کنیم. برای همین 

است که ما دائم بر سر صورت مساله و 
راه  حل و اینکه باید مساله را چطور ببینیم، 

بحث و دعوا می کنیم


