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 32/1/1231شناسی و محیط زیست روانالمللی بینسخنرانی ایراد شده در روز 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 با سالم و عرض ارادت

 تبریک سال نو به همه سروران گرامی و حضار عزیزو 

باید در این جلسه مطالبی را به عرض بخش به من ابالغ شد که میفقط چند روز پیش بود که این خبر مسرت

 برسانم.

رسانم از محفوظات بنده فرصت بسیار اندک بود و موضوع بسیار مهم. در نتیجه بخشی از آنچه را به عرض می   

 کنم به واقعیت نزدیک باشد.انشااهلل آنچه از محفوظات ذکر می است و فرصت وارسی مجدد منابع و مأخذ نبود.

شناسی آن کشورها پیش از ما به تغییرات های روانمقدمتاً باید عرض کنم که برخی از کشورها و انجمن    

طور کلی این طور خالصه و بهاند. بهتوانند در این مورد ایفا کنند پرداختهشناسان مینقشی که روان اقلیمی و

 تواند داشته باشد:مداخله و ایفای نقش سه وجه اساسی می

تغییرات  در ارتباط بااجتماعی از طریق مطالعه جوامع طور کلی متخصصان علومشناسان و بهاول اینکه روان    

       های مختلف اجتماعیرسانی مؤثرتر به گروهحلی برای آموزش و اطالعپیشنهاد راه توانند باچگونه می محیط زیست

ها به در مورد همه گروه ،الاقل در کندتر کردن این تغییرات مؤثر واقع شوند: گفته شده است که یک شیوه تعامل

 کهینادیگر  .های مؤثرتر در مورد هر گروه اجتماعی را یافت و شناختباید روششود و مییکسان مؤثر واقع نمی

و پذیرترند تر آسیبهای اجتماعی پایینها درنتیجه تغییرات اقلیمی یکسان نیست. گروهپذیری گروهآسیب

شود. همچنین کشورهای کمتر رشدیافته نیز یدرنتیجه، آسیب تغییرات اقلیمی موجب شکاف طبقاتی بیشتر م

 تر هستند.پذیرتر از کشورهای رشدیافتهآسیب

تر ساختن جوامع و توانند در مقاومطورکلی متخصصان علوم اجتماعی میشناسان و بهوجه دوم اینکه روان    

 آمادگی روانی آنان برای مقابله با مشکالت زیست ـ محیطی ایفای نقش کنند.
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دیدگان توانند به یاری  آسیبها میهای اقلیمی و یا مهاجرتشناسان پس از وقوع بحرانکه روانوجه سوم این    

 روانی از این وقایع بشتابند و یاور آنان در فائق آمدن بر این مشکالت باشند.

: یکی از عوامل مهم شناسی است و تغییرات اقلیمی و عوامل این تغییراتروانبحث کنم که موضوع عرض می    

 یعنی افزایش جمعیت است: ،تغییرات اقلیمی تغییرات جمعیتی است

نفر حدود ده میلیون سال پیش(  111)یعنی حدود توجه بفرمایید که جمعیت ایران در اواخر دوره قاجار    

در زمان میلیون افزایش یافت.  11تا زمان ملی شدن صنعت نفت این جمعیت به حدود  .شودتخمین زده می

     میلیون نفر است. 11از و اکنون صحبت شد میمیلیون برآورد  23و  23انقالب اسالمی جمعیت ایران بین 

زمان انقالب اسالمی تاکنون  از برابر افزایش یافت و 1سال جمعیت ایران به  111زمانی حدود در عبارت دیگر به

ظرف  ،برابر افزایش یافت. با همین نرخ رشد 2/3سال به  23تر بگوییم ظرف دقیقو سال  01یعنی در کمتر از 

 خواهد رسید.نفر میلیون  311 به میلیون یعنی نزدیک 131 حدود چهل سال آینده جمعیت به

نکته موردنظر من افزایش جمعیت نیست افزایش جمعیت را نظام به مصلحت تشخیص داده است و همین    

 است که به آن خواهیم رسید.خواهد شد. مطلب موردنظر من حرف دیگری 

نه  ،توجهی در راه استکنند که تغییرات اقلیمی قابلبینی مینکته دیگر اینکه بسیاری از متخصصان پیش   

آثار آن در بسیاری از نقاط جهان اگر نگوییم در همه اکنون نیز در جریان است و هم ،اینکه فقط در راه است

یخ در نقاط قطبی هر  -3 شودهاگرمتر میطور متوسط طی سالدریج بههوا به ت -1 جهان قابل مشاهده است.

د و نقاط ساحلی را تهدید گردو این امر موجب باال آمدن سطح دریاهای آزاد می شودتر میتر و نازکساله نازک

اتی قافتعنوان ایابند. اگرچه برخی با مطالبی که عرض کردم بهنزوالت آسمانی تقلیل می -2 کندیا تخریب می

های وسیعی در سرزمین ،دلیل تغییرات آب و هوارفته بههای از دستسرزمین منفی مخالفند و معتقدند در عوضِ

شوند. اگر این نظر خوشبینانه را هم بپذیریم بازهم تر میقطبی برای زندگی آمادهنزدیک به مناطق مناطق 

 های عظیم مسائل روانی عظیم را.اه این مهاجرتهمرهای عظیم انسانی را در پی خواهد داشت و بهمهاجرت

 میلیون نفر مهاجرت خواهند کرد. 311حدود  3131بینی شده است تا سال پیش
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    پذیرترند و یکی از نقاط آسیب ،در مقابل تغییرات آب و هوایی شود که برخی از نقاط جهانگفته می   

  است.ایران ایران بخصوص فالت مرکزی  ،پذیرتر جهانآسیب

در نتیجه تغییرات عظیم ها سال پیش میلیون :کنمعرض می رادانم شناس نیستم ولی آنچه میمن زمین   

های دور که احتماالً در گذشتهو فالت ایران را شکل داد های سر به فلک کشیده تشکیل شد شناسی کوهزمین

در این کاسه به تله افتاد ولی با گذشت  اصطالح،، بهتوجهی آبتر و بلندتر بودند. مقدار قابلعظیمها این کوه

      بجای گذاشت. را های خشک و کویری و سرزمیناز دست رفت بر اثر تبخیر ها قسمت اعظم این آب قرن

 عبارت دیگر خروجی این کاسه بیشتر از ورودی آن بوده است.به

 .احتماالً مربوط قرن ششم و یا هفتم هجریکردم ای را مطالعه میپیش سفرنامهسال ها خاطر دارم دهبه    

ای در شمال فالت به جنوب و صحبت بود از شد به طی مصافتی از منطقهبخشی از این سفرنامه مربوط می

 نیست.  سرسبز و پر درخت بودن مسیر، مسیری که درحال حاضر بیابانی برهوت بیش

تخصصشان در تاریخ و ادبیات ایران  که یساتید محترمکنم بسیار جالب باشد اگر دانشجویان گرامی و افکر می   

تر شدن خشک ها و مأخذ دیگر را از این نظر مطالعه بفرمایند تا بدانیم اینگونه تغییرات و خشک و است سفرنامه

تر شدن خشکنرخ و سرعت تری در مورد نتیجه دقیقبه شاید بتوان  .ه سرعتی روی داده استچاین سرزمین با 

و تغییرات اقلیمی آن رسید با توجه به اینکه در حال حاضر در نتیجه استفاده از از این به بعد ن این سرزمی

 .ستاههر چه بوده بیشتر شداین تغییرات  سرعتهای فسیلی و مداخالت انسانی سوخت

که فرصت ای سه نفر از پنج نماینده .دمدابه مذاکرات مجلس شورای اسالمی گوش میاین هفته روز یکشنبه    

یکی از آنان ؟ کم آبی. بود زنید چهحدس می ،کردم به سخنرانی آنان گوش کنم یک دغدغه اصلی داشتند

های سیستان و بلوچستان، و سومی ای از یکی از شهرستانهای کرمان، دیگری نمایندهنماینده یکی از شهرستان

ایشان  .بگریدود از مصیبت کم آبی زار زار نماینده اصفهان. نماینده محترم از سیستان و بلوچستان نزدیک ب

 تحت حمایت  نیمیشان بیش از بیش از چهارصد هزار نفر ساکنان حوزه نمایندگیاز داشت که اظهار می

نماینده  کم آبی و اختالل در آبیاری کشاورزی.فقر درنتیجة عمدتاً به دلیل  ،های دیگر هستندها و سازمانکمیته
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پشت سدها و  شدهگرفت که آب ذخیرهو ارقام اگر درست متوجه شده باشم نتیجه می محترم اصفهان با اعداد

دهد و تلویحاً درخواست میلیون مردم منطقه را می جنمورد نیاز پسختی جواب آب شرب نزوالت احتمالی به

 از منظور  ماًحت .های دیگر کاهش داده شود و به آب شرب اختصاص داده شودداشت که آب سهمی بخش

های اصلی کنندهمصرف ی،رهن دو بخش عالوه بر مصرف شبخش کشاورزی و صنعت بود چون ایهای دیگر بخش

   دیگری از استان اصفهان از مشکالت و  ةروز هم نماینددیاست.  چقدر عملیآیا چنین کاری امّا هستند. 

اکنون در مناطق همکه ر شنیدید گفت. حتماً از اخبامی دلیل کمبود آب سخنهای ایجادشده در منطقه بهآشوب

دستی آب اتفاق افتاده است. و پایین یهای باالدستهایی بر سر آب بین اقوام و جمعیتدرگیری ،مرکزی ایران

 شود.این اتفاقات و این وضعیت صدمات روانی و اجتماعی شدیدی را موجب می

لیون نفر با آب کمتر، آلودگی بیشتر و می 311به تصور بفرمایید حدود چهل سال دیگر، جمعیتی نزدیک     

را چنین وضعیتی ممکن است موجب و اقتصادی و رفاهی ی جتماعه مشکالت روانی و اچهوای گرمتر از امروز. 

های شدید اجتماعی تبدیل گردد. افزایش جمعیت شود؟ نزاع فعلی و پراکنده بر سر آب ممکن است به آشوب

بحرانی شدید در راه آن تشخیص داده شده است. عرض من این است که تصمیم نظام است و حتماً مصلحتی در 

 عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد.است و 

های اروپایی و آمریکایی به اینجا رسیده است که طبقات و ردهکشورهای عمدتاً  ،پژوهش در کشورهای دیگر   

ی دارند و برای وتاات و باورهای متفذهنیّ مختلف اجتماعی در مورد آلودگی محیط زیست و تغییرات اقلیمی

متناسب با ذهنیت و طرز  ،خاصهای متفاوت و ات و باورها و اشاعه اطالعات موثق باید از شیوهتغییر این ذهنیّ

اجتماعی  علوم شناسان و دیگر متخصصاناینجاست که بخصوص پای رواناز جمله استفاده کرد. هر گروه تفکر 

بخواهیم مصیبت را به تأخیر بیندازیم یا از آن جلوگیری کنیم باید برخورد خود را با محیط آید. اگر به میان می

و دیگر  یاز سوخت فسیل یاستفاده حداقل ،زیست و مسائل محیط زیستی تغییر دهیم؛ استفاده بهینه از آب

 ایفا کنند. شناسان و دیگر متخصصان علوم اجتماعی می توانند نقش اساسی در این مواردروان مسائل.
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ام مطلبی بیان زیستهسال ها ای که خودم با آن دههاجازه بفرمایید از این فرصت استفاده کنم و در مورد رشته   

ایش یافته است شناختی بسیار افزهای روانیت پژوهشهای اخیر کمّکنم. مشاهده عینی من این است که طی دهه

طور نبود. اما این شکا کنماست که آرزو میبوده یت به مراتب کمتر از کمّ ت آنولی رشد کیفیّکه ستودنی است 

محدودی از مشکالت روانی و روانی ـ اجتماعی  ةهای ما دامنکمبود و مشکل دیگری هم هست و آن اینکه پژوهش

کشد و می کسربه اصطالح این جهان پهناور از ای است که به هر گوشه شناسی رشتهد. رواننشورا شامل می

      پردازد. این را من بر مبنای تجربه به مسائل محدودی میفقط اما پژوهش در سرزمین ما  .کندای میافاضه

طور روزمره مشاهده ای علمی ـ پژوهشی را بر عهده دارم و بهنزدیک سی سال است که مسئولیت نشریه .گویممی

 بجز استثنائاتی نادر و گاه به گاه. وظیفه ما ایجاب ،شوندمحدودی از مسائل می ةهای ما شامل دامنکنم پژوهشمی

های تسکین و راهبه بپردازیم و شوند ایجاد میدر نتیجة تغییرات اقلیمی که کند که به مشکالت زیست محیطی می

ئل زیست محیطی و بهتر است به موضوعات و مسا ،عنوان اعضاء یک حرفهما به .میفکر کن تتقلیل این مشکال

تری ایفاء کنیم. از شود نقش عمدهبینی میبهتر از آنچه پیش یساختن جهانطرق کمک به حل آنها بپردازیم و در 

توان نسبت به این می در سنین اولیه تحصیالت رسمی  راویژه بپردازیم به اینکه چگونه کودکان جمله و به

 .های رایج در ایرانپژوهش محدوده فعلی از مند کرد و مسائل بسیاری دیگر خارج موضوعات حساس و عالقه

کنند و اساساً در مسئله به یک نحو برخورد نمیاین های اجتماعی با اند که همه گروهتحقیقات نشان داده   

ه تا انکار کامل از نگرانی شدید در مورد موضوع گرفت .مسئله ذهنیات مختلفی در جامعه موجود استاین مورد 

به کشور دیگر متفاوت است. بر مبنای  یاین ذهنیت از کشورعالوه براین، وجود مشکلی به نام تغییرات اقلیمی و 

های مختلف اجتماعی در مورد وجود مشکل و مشارکت در جلوگیری از ناع گروهقگفته شده است که ا ،تحقیقات

مختلف های در مورد تفکر گروه یپژوهشمتأسفانه اما احتماالً کند. های مختلفی را ایجاب میتشدید مشکل شیوه

ای ضروری است برای مقدمهگونه تحقیق اینکه درحالی است اجتماعی در این مورد در ایران انجام نشده 

 چه باید کرد.گروه مشارکت آن  هر گروه و کسبِدر مورد که  بابپژوهش در این 
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تر با محیط زیست های مادی برای تشویق رفتارهای دوستانهقحتی مشوّه دیگر اینکه گفته شده است که نکت   

شود ندارد و برای تأثیر بیشتر این اقدامات به بینی میمعموالً اثری را که بر مبنای محاسبات اقتصادی پیش

 علوم اجتماعی نیاز هست.کلی طور شناختی یا بهمداخالت روان

و از این قبیل  ،آلودگی بیشتر هوا، ریزگردهاگرمای بیشتر هوا،  یعنی مینکته دیگر اینکه این تغییرات اقلی    

که کسانی در مورد  ازجمله .شدد نخواه ترپذیرهای آسیبموجب ایجاد و تشدید مشکالت روانی در جمعیت

پذیرتر دیگر افراد آسیبدر همچنین  و زمینه مشکل روانی دارند که موجب تشدید این مشکالت خواهد شد

 .یددگرموجب مشکالت بیشتری خواهد  کودکان و سالخوردگان مانند

آمیز بیشتر، اقدام گفته شده است که تغییرات اقلیمی و بخصوص گرمای بیشتر هوا موجب رفتارهای خشونت   

تغییرات اقلیمی موجب تشدید و افزایش موارد همچنین و خودکشی بیشتر خواهد شد.  ،بیشتر به خودکشی

 .گردیدافسردگی خواهد 

شهر خودمان تهران را تصور بفرمایید در سی چهل سال  ؛خواهم کمی به اصطالح مطلب را دراماتیزه کنممی   

مداومی به تهران در جریان است. در  ةهای ساالنچون مهاجرت ،بیشترحتی دیگر با جمعیتی حدود دو برابر یا 

های عمیق امیدوار بود زیرا از آبهای زیرزمینی چاه های حاصل ازتوان به اندازه زمان حاضر به آبآن زمان نمی

   ام که در بعضی نقاط استان کرمان ایم و حتماً بازده آنها کمتر خواهد شد. شنیدهبیش از حد استفاده کرده

متری آب کافی داشتند در حال حاضر باید تعمیق شوند و برای دستیابی به همان مقدار  131در که هایی چاه

های اند در سالها سال ذخیره شدهمتری متوسل شد. از آبهای زیرزمینی که میلیون 331های چاه آب باید به

بسیار شدید است و ها درنتیجه برداشت از این آبایم. میزان فرونشست زمین در ایران رویه کردهبی ةاخیر استفاد

های کرج، رودخانهیرات آب و هوایی، درنتیجه تغیگفته شده است که ما از این نظر دومین کشور جهان هستیم. 

 در آن زمان بازدهی کمتری خواهند داشت. تصور بفرمایید تهرانِاحتماالً طالقان، جاجرود و دیگر منابع آب نیز 

و احتماالً ریزگردهای  ،هواآلودگی بیشتر  ،منابع آب کمتر ،بسیار بیشتر یسی چهل سال دیگر را با جمعیت

در چنین شرایطی به گل و درخت اطرافمان کمتر بندی شده است. شدت جیره آب مصرفی خانگی بهبیشتر. 
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فضاهای درست نخواهیم پرداخت. در چنین شرایطی شهرداری هم قادر به آبیاری اصالً خواهیم پرداخت یا 

پرغبار، بی گل و گیاه و درخت، با هوای  ،ها نخواهد شد. تهران شهری خواهد شد دود گرفتهعمومی و پارک

شهری که دیگر شهر نیست؛  سنین. تهران احتماالً شبیه شهر ارواح خواهد شد. در همهالم برای همه افراد ناس

 و پرخاشگر.  ،خشمگین ،مردمان آزرده، افسردهپرغبار، هوای آلوده، با دود گرفته، 

شده کاری بکنیم تا دیرتر ن .یک قدم جلوتر از ما ن این است که بحران با ماست حتینکته اصلی م ،نتیجه بگیرم

   به هر قیمت که شده به هر قیمت که شده.    هو تمهیدی بیندیشیم به هر قیمت که شد

جویی در منابع خواهم باز هم پا را فراتر از محدوده خود بگذارم و مطلبی را بیان کنم. البته رعایت صرفهمی    

به  دّعجهت و معین و همکاری مُراهاما طبیعی و حفظ سالمت محیط زیست در حد امکان الزم و ضروری است. 

حدود پنجاه شصت سال پیش مطلبی منتشر شد که توجه مطبوعات و  این مطلب است: ی گفته شدهکارهاراه

مندی با ارائه طرح و های بسیاری در آن زمان شد. فرد عالقهبخشی از مردم را به شدت جلب کرد و موجب بحث

یا  دریاچه های الزم، و محل تشکیلکانال ،فارس و دریای عمانشامل نحوه انتقال آب از خلیج یمفصل ةنقش

   ها و استثنائاً را مطرح کرد. همانطور که عرض کردم این پیشنهاد بحثموضوع در داخل فالت مرکزی ها دریاچه

اما بعدها به کرّات مطرح شد و حتی هایی را برانگیخت. در اوائل انقالب اسالمی این مطلب مسکوت ماند مخالفت

جمهور این مطلب را تکرار و بر آن تأکید کردند. تصور من این شد که مطلب محترم بخاطر دارم یکی از روسای 

رسد تنها راه اساسی حل یا تسکین یکی از مشکالت آینده نظر میجداً دنبال خواهد شد ولی متأسفانه نشد. به

عظمت این رغم مشکالت عظیم و هزینه بسیاری که دارد. یک دلیل علی ،شداین سرزمین فقط همین راه با

کویر لوت از سطح دریا حدود سیصد متر ارتفاع دارد. پس برای انجام در ایران فالت ترین نقطه پایینکه آنمشکل 

 به بیش از سیصد متر باالتر منتقل کرد. حداقل این پروژه مقادیر عظیمی آب را باید 

توان امید بست زیر آب آن دریا هم درحال  مان یعنی دریای خزر نمیمطلب دیگر اینکه به دریای شمال   

ند که اههای شمالی و شرقی این دریاچه کردها در رودخانههایی که روسکاریرفت است مخصوصاً با دستپست

ازجمله اند تشدید این مشکل شدهموجب مختلف  اقدامات. ه استدر نتیجه مقدار آب ورودی آن تقلیل یافت
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معلول این  هم ای که ما هم در داخل کشور کردیم و بخشی از مشکالت فعلی داخل فالترویههای بیسدسازی

در منابع تاریخی از آنها یاد شده است درحال که یک از شهرهای شمالی . هیچکه انجام شد ستیهایدست کار

ند نامی از قرار دارتر هستند و مناطق مسکونی که در کنار دریا اط مرتفعحاضر در کنار دریا نیستند بلکه در نق

 های به خشکی تبدیل شده در نتیجه که در سرزمینزیرا شهرهایی جدیدترند  ،آنها در منابع تاریخی نیست

تر بودن کم عمق دلیلاحتماالً در مناطق شمالی این دریاچه به  رفت آباین پس اند.دریا ایجاد شدهرفت پس

 است.بوده شدیدتر در سواحل شمالی دریاچه 

آبهای خلیج فارس و مانده بهره بردن از توان امید بست و تنها راه باقینمی خزربنابر آنچه گفته شد به دریای    

و  ،خواهداما تسلیم نشدن به مصیبتی عظیم در آینده، شهامتی عظیم می ،است. کار دشواری است عماندریای 

 طلبد.می سترگاقداماتی 

 اجازه بفرمایید با این جمله مطلبم را تمام کنم:

 درنگ عمل کنیم.بحران پیشاپیش ماست، بیشتر بیندیشیم، بی
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