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زيستمحيطفعالرضوی؛کاترينخديجهباگووگفت

 سال است سد نمی سازد30با کمبود آب، مهاجرت از تهران شروع می شود/ سدسازی را متوقف کنيم/ آمريکا 
/ نبايد در اصفهان، ذوب آهن ساخته می شد

جايیماکشوردربنابراين. اندکردهتوليدهايیحوضچهدرراخاويارماهیاند،بردهآنجابهراکارونآبوداردقرارخشکمنطقهدرکهيزددرشنويممی
.لنگدمی

عواملميانايندر. شودمیبردهکاربهوفوربهايراندرآببحراناصطالحاخيرهایماهدر-ناصری يوسف ايران؛ عصر

.نداردوجودنظراشتراککاملطوربهزمينهايندرکهچهاگر. اندکردهمعرفیبحرانکنندهايجادعنوانبهرامختلفی

بارانکموخشکاقليمبرخیودانندمیبحراندراصلیعاملراآنودارندتاکيدکشاورزیبخشدرآبزيادمصرفبربرخی

.برندمینامبحرانايناصلیعواملعنوانبهرامهاجرتوجمعيترشدهمبرخیو

آنبامرتبطمسائلبرخیوآببحرانموضوع،)زيستمحيطفعاالناز( رضویکاترينخديجهدکترباگووگفتدرايرانعصر

.استکردهبررسیرا

درتحصيلبرایکهبودهايرانیدانشجوياناولينازيکیپدرش. استفرانسویمادرشواست1323متولدرضویکاترينخديجه

.کردازدواجبودشدهمسلمانکهفرانسویزنیباوشدهاعزامفرانسهبهپزشکیرشته

پدرشوآمدهدنيابهاسالمپيامبرمبعثروزدرکهاستصورتاينبهاوبخشیدواسمحکايترضوی،کاترينخديجهگفتهبهبنا

.راکاتريننامبودهفرانسویکهمادرواستکردهانتخابفرزندشبرایراخديجهنام



زيستمحيطدرحوزهایموسسه1358سالدروگرفتهروستايیتوسعهدکترایپاريس،سورُبندانشگاهدررضوی،کاترينخديجه

.است) سنستا(زيستمحيطوپايدارتوسعهموسسهآنفعلیوبعدینامکهکردتاسيسايراندررا

کردستانواحمدبويروکهگيلويههرمزگان،محرومهایاستاندرایناحيهتوسعهطرحاجرایوتهيهموسسه،ايناقداماتازيکی

.استبودهمحروممناطقاينمردممستقيممشارکتباومتحدمللسازمانکودکانصندوقهمکاریبا

.خوانيدمیرارضویکاترينخديجهدکترباايرانعصرگویوگفت

***

ايدرفتهپايدارتوسعهوآبوزيستمحيطبامرتبطموضوعاتسمتبهچطورايدگرفتهدکتراروستايیتوسعهرشتهدرکهشما*

داريد؟کشورآببحرانوآبدغدغهوايدکردهاندازیراهزمينهايندرایموسسهحتیو

دغدغههموباشدداشتهآبدغدغههمبايدپذيریمسئوليتايرانیهر. نداردرفتندانشگاهوخواندندرسبهاحتياجیکنممیفکر-

حتماکهباشيمنداشتهاصرار. نکنيمدرازدستدرياها،سویآنبهيعنی. استقاللهموخودکفايیهموباشدداشتهپايدارتوسعه

.کنيماجرارادرياهاطرفآنالگوهای

ِعرقذّرهيککهآدمیهر. باشيمنداشتهرادرياهاسویآنالگوهایواردات. باشيمنداشتهراچيزهااينکهکرديمانقالبدقيقاما

.باشدنداشتهياباشدداشتهدکتراحتماکهندارداحتياجوباشدطوراينبايدباشدداشتهملی

.دهيممیبادبرداريمراکشوردليلهمينبه. شوندمیخودشاندکترایشيفتهچون. نيستندچيزیمتوجهگيرندمیدکتراکهکسانی

.داريمبارشمکعبمترميليارد420ايراندرساليانهبارشکمهایسالدرحتیدارنداعتقادايرانیکارشناسان*

معدن،وصنعتکشاورزی،هایبخشهمهدروکشورماندرآبمصرفمقدارکلکهاستاينشدهاعالمرقمیديگرطرفاز



جایآياکشور،کلدرمصرفمقداراينباوبارشمقداراينبا. استسالدرمکعبمترميليارد89مجموعاتجاریوخانگی

دارد؟وجودنگرانی

کردهاشتباهآب،مديريتدرما. دارم  کشورخاکوآببهکهعشقیوکنممیصحبتکشورايندرکارمساله43تجربهازمن- 

.ايمنبودهمهربانآببااستشايستهکهطورآن. ايم

راهبهآهنذوباصفهان،ياکويروسطدرکهباشداينازتردقيقبايدخيلیکندتاسيسآهنذوبکارخانهخواستکشوريکوقتی

جايیدرآهنذوبکارخانه. دهندنمیانجامراکاراينهستنداسکانديناویآبُپرمنطقهدرکهسوئدمثلکشورهايیحتی. بيندازد

.شودتاسيسبايددرياساحلمثل

سدهایهيجانیصورتبهنبايدقاعدتاداردراآبحکمتمديريتتجربهسالهزار7کهکشوریکهايندوم. ايمکردهاشتباهاولاز

تاسيسسدکشورآناالنکهحالیدر. کندپيادهنداردقدمتهمسال400حتیکهراکشوریالگوهاینبايدوکندتاسيسروّيهبی

.سازيممیسدافتخارباهنوزماولیکندنمی

وتهرانسابقشهردارچطوردانمنمیمن.شديمنمیمواجهمشکالتنوعاينباداشتيممیراخودمانهويتُحرمتاگرما

تهرانشهرظرفيتکهدادهمینشانقبلیتحقيقات. شودساختهشهرايندرخانهاينهمهکهانددادهاجازهتهرانقبلیشهرداری

شفافطوربهآنهاباودانندنمیونيستندمتوجههممردم. نبوددرستکرديمتهرانباکهکاریاين. استنفرميليون5حداکثر

.کنيمنمیصحبت

آب،درنهوقت،هيچمااجداد. شديمکهآمريکايیمدلمصرفیجامعهبانهوکنيمزندگیخودمانايرانیالگویآنباتوانستيممیما

.بودندمتعادلیهایآدم. کشاورزیدرنهوخوردنغذادرنهوکردندمیاسراف

استزيادیمدت. کنيمفراموشراخودمانهويتحتیوکنيمپيادهراآمريکايیالگویکهايننهوشديممیديگرانالگویبايدما

عبورآببحرانازمادارداعتقاد] زيستمحيطسازمانفعلیمعاونوآبمديريتحوزهدرنظرصاحب[مدنیکاوهدکترآقایکه

.ايمرسيدهآبورشکستگیبهوايمکرده

.کردفراموشهمراخودشرفتنراهولیدرآوردراکبکادایخواستمیکالغکهاستکبکوکالغماجرایهمانمارفتارنوع

.استخشکيدههاتاالبکهبينيممیوندارندآبفعلی،سدهایبينيممیکهحالیدر. کنندتاسيسسدخواهندمیمابزرگانهمهنوز

.نپرسيدندمردمگويندمینگفتيد،مردمبهراموضوعفالنچراگوييممیوکنيممیصحبتبزرگانبرخیبهماوقتی

مثلکارهايیبرایحتیماهموطنانازبرخی. استکردهپيداتوسعهتجارتومعامالتوسازوساختلحاظازتهرانشهر*

.دارنددرآمدیوهستندکارمشغولوآمدهتهرانبهقديمبازاردربارحمليادستفروشی

شود؟ممنوعتهرانبهمهاجرتوآمدنکهاستايننظرتانشماآيا

همآنازبعدسالچند. استکشورمضعف،]شمسی1338سالدرمجلسمصوبه[ارضیاصالحات. شويممتعادلیکشوربايدما-

.رفتنمیهدرآبارضی،اصالحاتازقبل. شدتصويبهاجنگلومراتعشدنملی

بهراچيزهمهکهنبودهايندولتوظيفه. نکرديمآنجايگزينچيزیوفروختيمراطبيعیمنابعمديريتهاینظامکارها،اينبا

انجامکاریکنندنمیجراتاستانداروفرمانداربدهيمانجامهاشهرستاندرکوچکیکارخواهيممیمااگرحاال. بياوردتهران

.کندموافقبايدمرکزاولچون. بدهند



.استمطرحموضوعیچهکشورروستایفالندرشودمتوجههمتهراناستاندارکهنيستدرست. استکشوريکضعفاين

.ايمکردهمتمرکزتهراندرراچيزهمهکهاستاينمحضاشتباه

رفاهوتوسعهاينقدرماهایاستانوهاشهرستانهمهاگرولیدارمهمدوستشوامشدهبزرگآندروآمدهدنيابهتهراندرمن

.آوردنمیهجومتهرانبهآدماينهمهکردندمیپيدا

.کردندمیکشاورزیآنهاآبباقبالکهحالیدر. شدهتاسيسسدآنهارویوهستندتهراناطرافدرکرجوجاجرودهایرودخانه

باعثکارايناما. آيدمیماامثالوبندهماشينشستنبرایطالقانآب. بياورندتهرانبهراطالقانرودخانهآبخواهندمیهماالن

.گرددبرمیمديريتبهموضوعاين. برودبينازکشاورزیشودمی

کهجايیبهاندرساندهودادهتوسعهراعلماينغربیکشورهای. شودانجامسازوساختوبسازندسازهکهآمدهوجودبهعلمی*

همانعماندريایکناردرفرضاشدنمیآيااما. ايمکردهتاسيسآهنذوبکارخانهاصفهاندرکهايمبودهخودمانما. بسازندسد

باشيد؟نداشتهرامسائلايندغدغهاالنشماکهشودساختهآهنذوبکارخانه

.استنشدهساختهبزرگسدآمريکاکشوردرکهاستسال30االن-

.شدهساختهقبلسال50اصفهانرودزايندهسدهمانولیکرديدمطرحرامختلفیموضوعاتشما* 

بودمیبهترشدمیتاسيسعماندريایکناردرآهنذوبکارخانهاگر. شدهساختهقبلسال50کهاستخوبگويممیمنمگر-

.استمطرحمردممشارکتبحثاالن. شدمیانجاممحيطیزيستارزيابیبايداول. بودترعاقالنهو

می. بودهمادرآمدهایازيکیخاويار. گذاردمیتخمداردخاويارماهیکهاستاینقطهآخرينخزر،دريایآشورادهجزيره

.کنندتبديلسومکيشيادومکيشبهوکردهتبديلگردشگریمحلبهراآنجاخواهند



کردهتوليدهايیحوضچهدرراخاويارماهیاند،بردهآنجابهراکارونآبوداردقرارخشکمنطقهدرکهيزددرشنويممیبعد

.لنگدمیجايیماکشوردربنابراين. اند

دراگر. افتادهاتفاقتهراندرزميننشست. کندتحملراجمعيتاينقدرتواندنمیتهران. باشدداشتهجمعيتاينقدرنبايدهمتهران

ساختند،میتهراندرنبايدکهجاهايیدر. بودخواهدآمريکااخيرحوادثازبدتريعنی. شودمیقرنفاجعهبدهدرخزلزلهتهران،

.شدهانجامسازوساخت

.استدادهطبقه20برجساختمجوزبازولینداردوجودتهرانبرایکافیآبکهداندمیشهرداری

ايندرآمريکا. شدهساختهشورویجماهيراتحادتوسطهماصفهانذوبکارخانهوفرانسویهایشرکتتوسطرودزايندهسد*

.نداشتهنقشیخاصموارد

فرانسهجملهازکشورهابقيهبعدودادهانجامراسازیسدنوعاينکشورآناول. استبزرگهایسازیسدبزرگپدرآمريکا-

.سازيممیسدايراندرهنوزمااماکندمیايجادمشکالتیچهسدفهميدهآمريکاکهاستمدتیحالاينبا. اندگرفتهياد

استانبرخیوتهراناستانآبوشدهتاسيسقبلهایدههازسدهايی. داردجمعيتنفرميليون13تهراناستانفعلیوضعيتدر*

.کندمیتامينراالبرزاستانمثلديگرهای

عواقبمتوجهماامروز. بريممیبينازراهاقناتوکنيممیايجادهممترو. کندتاميننبايدوکندمیتامينکهاستاشتباه-

.نيستيمخودمانکارهای

.گردندبرنمیخودشانشهرهایوهااستانبهراحتیبهکنندمیزندگیتهراندروکردهمهاجرتتهرانبهکهجمعيتیاين*



زندهکهمن. شودمیروشنهمهتکليفنرسيدهاساختمانسومطبقهبهآبوقتیديگرسال15شايدولینيستراحتیاينبهاالن-

متوجهتاکندنزديکمرگبهراماوکندخفهرامابحرانبايدکهاستطوراينظاهرا. ديدخواهيدراوضعآنشماولینخواهم

.ايمکردهاشتباهکهشويم

ومردهکیديگرسال50رضویخانمگفتمن،جوابدراما. کردمبيانراخودمهاینگرانیوکردهصحبتمسئوليکبامن

.استزندهکی

آن. کنممیمطرحراهابحثاينطبيعی،منابعنظرازفقط. نيستمسياسیفردیاصالمن. دادجوابمنبهطوراينگيرندهتصميم

.استفروختهراانديشیدورآنيانداشتهدورانديشیياما،گيرندهتصميمفعالکهدهدمینشاندادنجوابنوع

کتابوحسابرویهمهما،طبيعیمنابعمديريتهاینظامومارفتاریالگوهای. بودنددورانديشما،پيشينيانکهصورتیدر

.کندمیبازيافتراآببار20داردزيادیآبکهژاپن. کرديمنمیاسرافوجههيچبه. بوده

بگوييمافراداينبهاگرما. هستندکشیلولهآبباخودشانماشينشستنمشغولآب،بحرانوجودبابينيممیمصرفیجامعهيکدر

.دهندمیراپولشگويندمیندهيدهدرراآبماشين،شستنخاطربه

.کندمیمصرفراکشورشدهمصرفُشربآبکلازدرصد18.7ودهدمیتشکيلراايرانجمعيتدرصد16تهراناستان*

ميليون6همرضویخراسان. کندمیمصرفراکشورُشربآبازدرصد15.8اماداردجمعيتنفرميليون4خوزستاناستان

.کندمیمصرفراکشورمانمصرفیُشربآبکلازدرصد7وداردجمعيتنفر

گرماخاطربهصرفادارندبيشتریُشربآبمصرفسرانهکهخوزستاندرآيا. استمتفاوتهااستاندرُشربآبمصرفدرصد

دارد؟ِاشکالآبمصرفالگویياهست

ولیداردوجودزيادیآبآنجادر. ندارمکاریانگليسبدياخوببهکاریمن. داردِاشکالکشورکلمصرفالگویمننظراز-

.کنندمیمصرفکمیخيلیآبُشستن،ظرفهنگاممثالآنها

کنندقطعراآبروزسهاگرولیاستخوبخيلینظافت، . دهيممیشستشوراهاظرفبارچند. کنيممینظافتواروسواسما

.کنيممیکارچهکهنيستيممتوجهاالن. فهميممیراآبقدرموقعآن

در. نيايندتهرانبههمهکهکنيمرسيدگیايرانشهرهایبهبايدما. شويمنيويورکبايدچراما. شودنيويورککهنشدهساختهماشهر

گويمنمی. کنيمروزبهراخودمانبايدما. داشتندمديريتوداشتندمحلهگذشته،درماشهرهای. کنندايجادکارمختلفهایاستان

.کنيمروزبهولیبرويمعقبدنده

بخشدردرصد93اما. استبودهمکعبمترميليارد89خانگیومعدنوصنعتکشاورزی،هایبخشآبساليانهمصرفکل*

ناديدهنوعیبهراعمدهبخشدرآبرفتنهدروداريمتاکيدخانگیبخشدراسرافرویاينهمهماچرا. شدهمصرفکشاورزی

گيريم؟می

بينازماکشاورزیاگر. کنيمدرازوارداتبرایراخودماندستبايدچرا. شودصرفغذابرایکشوريکآبدرصد90بايد-

.باشدداشتهدورانديشیکشور،برایبايدمسئوليککرد؟بايدکارچهشودتمامهمنفتوبرود

ندارد؟ِاشکالشودمصرفکشاورزیبخشدرکشورآبدرصد90ازبيشبهينهغيرهایروشبااگرحتی*

کنيمکشاورزیديگرکشورهایدربرويمماکهاين. نيستقبولقابلديگر،کشورهایازوارداتولیکنيمبهينهراهاروشبايدما-

مديريتچگونهراآبدانستندمیکهزمانیبهبرگرديمبايددليلهمينبه. نيستاساسیراهکارکنيم،ذخيرهايراندرراآبمثالو

.کنند



صحيحکشاورزی،بخشسهمدرصد90اين. داريمديگریعددما. دانمنمیاينقدرراکشاورزیبخشآبمصرفسهممنالبته

کشاورزیخواهندمیواقعی،غيرعددهایايناعالمبابرخی. اندکردهمحاسبهراکشاورزیبخشسهمواقعی،کارشناسان. نيست

.برودبينازما

کشاورزی؟بخشدرکندنمیمصرفزيادیآبغرقابیآبياریروش*

شمالبهرافيليپينازکارشناسانیماپيش،سالچند. استخوبغرقابیآبياریگويمنمیمن. کنيمروزبهبايدهمراآبياریروش-

.کنيماستفادهغرقابیروشازنيستالزمبرنج،کشتبرایحتیدادندمیتوضيحوبرديمايران

وباشدداشتهوجودمحصولتنوعکهکنيممیتالشآنجادر. دهممیانجامآموزشیکارهایکرمانشاهاستاندرکهاستسال10من

.کنندمیبرداشتجووگندمهکتاردرُتنچهارباران،يکباآنجادراالن. نداريماعتقادمحصولیتکبه

.بکارندسويابايدچرا. نبودهسوياماکشوردربکارند؟ذرتايراندربايددليلچهبهاالن. کاشتندنمیذرتماکشوردر

.داردکاربردانسانیوداممصرفبرایسوياوذرت. شودمیواردکشورازخارجازروغن،توليدبرایمصرفیسويایعمده*

کنند؟تامينکجاازراخوراکیروغنوهادامغذاینکنندکشتداخلدرسوياوذرتاگر

شدهکاریدستآيدمیکشوربهوارداتطريقازکههمسويايی. بدهيمانجامديگریکاربايدما. شدهنمیکشتسوياايراندر-

.استژنتيکی

واستروزشبانهدرليتر150روزشبانهدرآبسرانهمصرفاستانداردکهاندکردهاعالم1395سالدرنيرووزارتمقامات*

درليتر237باخوزستانواستبودهليتر242رقماينداشتهراسرانهمصرفباالترينکهمازندراناستاندر1393سالبرای

.بودهدومرتبه

خشکسالیشرايطدرشدهاعالم. استداشتهليتر177سرانههمگيالناستانوبودهنهمرتبهدرليتر208سرانهباهرمزگاناستان

مصرفکلازمقداريکودادکاهشراخانگیبخشدرآبمصرفميزانتوانمیصورتچهبه. باشدليتر105بايدآبسرانه

کند؟پيداکاهشطريقاينازآب



همينشودمطرحفايدهبیهایبحثخواهيممیاگر. برگرديمخودمانهويتبهدوبارهبايدبدهيمنجاتراايرانخواهيممیاگرما-

نمیخوردمیبستبنبهکهبرويمراهیبهابزاریباماوقتیگفتهاينشتينآلبرتکهخواندمجايیدر. کردخواهدپيداادامهوضع

.بدهيمتغييرراابزارمانبايدمابرويمجلورادرستراهتوانيم

بايد. خودمانبهبرگرديمبايد. تواندنمیکند،درستراايرانبخواهداروپايیوآمريکايیابزاربامادولتکهزمانیتابنابراين

.کرديممیاقدامچگونهخودمانببينيمبرگرديم

مورددرنشستی1395سالدر. کندمیتامينراالبرزاستانوتهرانشهرنيازموردآبچاه،تعدادیوسدچندحاضرحالدر*

.بوديدکردهدفاعآنبهمربوطبومیدانشوانبارآبازشماوبودشدهبرگزارايرانبومیهایسنتدرآببهينهاستفاده

نيست؟کارسازسدبگوييمبايدصرفاآياداردجمعيتنفرميليون13تهراناستانکهفعلیوضعيتدر

ماوقتآن. ندارندآبیکهداريمايراندرسدهايیمااالن. نداردآبتهرانديگرسالسهدو،چون. نيستکارسازکهاستمعلوم-

نيازبومیدانشاينبهديگرسال60کهچرا. کنممیمستندرابومیدانشدارمتوانکهجايیتامندليل،همينبه. کنيمکارچه

.استداشتهکتابوحسابچيزهمهقديمدوراندر. شودمیپيدا

اينبهکشورفالندرکهبگويندمابهنبايد. انگليسینهوامريکايینهوباشيمداشتهخودمانهويتیابزارباوجديدیفکربايدما

.اندکردهاقدامصورت

احترامیونيستيممتوجه. رودمیهدرزيادیآباستحمام،زماندررويممیحمامبهوقتیما. ببينيمآموزشبايدماتکتکاوال

.دانممیرااينهاهمهاستبودههمدانیپدرمچونمن. کردندمیزندگیدرستیبهما،قبلیهاینسل. نيستيمقائل

ودليلبازنممیکهحرفیهر. باشيمداشتهکشاورزیکشورمان،دربايدما. هستيمآبورشکستهبرنگرديمخودمانهويتبهاگرما

من. کنيمتوليدگندمُتن5هکتارهردرديمزميندروکمخيلیآبباتوانيممیراحتیبه. امکردهکارسال10من. استبرهان

.امکردهمستندرااينهاهمه

ثبترابومیدانشکهکرديمتالشاخيرهایسالدرمااساساينبر. نداريمزيادیبارندگیواستخشککشوريکما،کشور

کنيماستفادهشترازخودروجایبهکهنيستاينمابحثالبته. نرودبينازتاکنيم

داشت؟بيشتریتوليدوکردمصرفکمتریآبتوانمیایقطرهآبياریروشهمانبا*

کهمشکالتی. نداشتوجودآمريکاساختيمراسداولينکهزمانیما. استجهانیروشيک. امنکردهابداعراروشاينمن. خير-

.کنندقبولراخودشاناشتباهواندکردهاشتباهکجادرآبزمينهدرببينندما،مسئوالنکهشرطیبه. استکردنحلقابلداريمما

موفقديگرکشورهایمثلاماکرديممونتاژبهشروع. نگرفتيمنتيجهولیدرآورديمراژاپنادایما. ايمنگرفتهنتيجهمدرنيسمباما

.نگرفتيمنتيجهولیدرآورديمراآمريکاادایما. نبوديم

.ندارندمناسبیحالماهایرودخانهوشدهخشککشورمان،هایتاالب. داريمرابدبختیوسراسيمگیهمينفعلی،وضعادامهبا

.ايمرفتهبيراههبهما. دانيممیکهراهادرياچهودرياوضع

باکنيماستفادهمدرنيسمازکهشداحتياجوقتهر. کنيمروزبهراخودماندانشوبشماريممحترمراخودمانهويتاولبايدما

.بدهيمانجامراکارايندرستهایارزيابی

کهصورتیدر. شدساختهويالهازمينآندروفروختندراکشاورزیهایزمينکشور،شمالدرماشاليکاراناخيرهایسالدر

فروختهراخودشکشاورزیزمينکهبودهبداينقدرماکشاورزحال. نفروشدراکشاورزیزمينماکشاورزکرديممیکاریبايدما

.است



درستفعلیوضعتداوم. برگشتمايرانبهوهستمکشورمعاشقمنولیکنمزندگیوبمانمايرانازخارجدرکهداشتمموقعيتمن

.دارندگناهآيندمیکهبعدیهاینسلونيست

اطالعزمينهايندربايدبيندازندهمجانبهراماکهاينبدونهارسانه. کنندتالشکشورنجاتبرایداريمانتظارهارسانهازما

.کنندرسانی


