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دغدغههای محیطزیستی و خیرخواهانه نامداران و جنبههایی از تالش آنها برای نجات محیط زیست

مردم باید درک کنند که آب کم است
ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺼﻄﻔﺎﯾﻰ
وقتی درباره او جستوجو کنید ،خواهید دید در اینترنت دربارهاش نوشتهاند
که متولد شــهر کمبریج در ایالت ماساچوست آمریکاســت .پدرش »کنت« ،از
فعاالن بــورس و مادرش »نانســی« ،اســتاد دانشــگاه بود .پــدرش اصلیت
اســکاتلندی -انگلیسی داشــته و مادرش فنالندی -ســوئدی است .برادرش
در عرصه هنری و مجسمهســازی فعالیت میکند .چنــدی بعد وی به همراه
خانوادهاش به شــهر نیوتون میروند ،ولی مجددا به همراه مادرش به کمبریج
برمیگردد» .بنافلک« از دوستان صمیمی اوست و این دو از کودکی با یکدیگر
دوستان نزدیکی بودند .همچنین »هوارد زین« ،مورخ ،نیز از همسایگان او بوده
اســت .او دوران مدرسه خود را در همین شــهر گذراند .شاید اولینبار ،بازیگری
را در دوران دبیرســتان تجربه کرده باشــد .او در دوره دبیرســتان در نقشهای
مختلــف تئاتر بازی میکرد .وی همیشــه از معلم نمایــشاش تقدیر میکند.
ضمنا از سال  ۱۹۸۸تا  ۱۹۹۲در دانشگاه هاروارد تحصیل میکرد ،اما هیچوقت
فارغالتحصیل نشــد .در دانشــگاه رشته وی زبان انگلیســی بود و در دانشگاه
هم نقشهای زیادی را در تئاتــر آنجا قبول میکرد .چندی بعد نیز برای ادامه
بازیگری ،تصمیم به ترک تحصیل گرفت و از دانشگاه هاروارد خارج شد .بعدها
دربــاره این تصمیمش گفت» :زمانی فهمیدم تصمیمم اشــتباه بوده که دیگر
کار از کار گذشــت« .او در اصل بازیگــر ،فیلمنامهنویس و تهیهکننده آمریکایی
است .دوران حرفهای او از زمانی شروع شد که با همراهی »بنافلک« در فیلم
ویل هانتینگ خوب بهعنوان نویسنده فعالیت کرد و به خاطر همین نیز این دو،
برنده جایزه اســکار بهترین نمایشنامه اصلی )غیراقتباســی( شدند .همچنین
برای بازی در این فیلم نیز نامزد دریافت جایزه اسکار ،جایزه گلدنگلوب ،جایزه
ستالیت و جایزه انجمن بازیگران فیلم شد .وی اول در فیلم زیبای »نجات سرباز
رایــان« حضور یافــت .او در این فیلم با »تام هنکس« همبــازی بود که نقش
نســبتا کوتاه ولی مهمی داشت .سپس شــروع به نقشآفرینی در سهگانههای
اوشــن و بعد ،مجموعه فیلمهــای بورن کرد .درادامــه در فیلمهای ژانر درام
نیز بهخوبی ظاهر شــد و فیلمهــای زیبایی همچون ســیریانا ،چوپان خوب و
رفتگان از جمله آثار درام وی اســت .وی همچنیــن بهخاطر نقشآفرینیاش
در فیلم شکســتناپذیر نامزد دریافت گلدنگلوب شد .در سال  ۲۰۰۷ستاره وی
را در پیادهرو شــهرت هالیوود نصب کردند و مجله پیپل وی را بهعنوان یکی از
جذابترین بازیگران مرد جهان معرفی کرد .با این پیشــینه مشخص نیست که
آقای »مت دیمون« از چه زمانی به موضوع محیط زیست و آب عالقهمند شد.
او مؤسســهای را به نام  water.orgتأسیس کرد تا از آن طریق بتواند کمکی در
راه فراهمکردن آب آشامیدنی سالم برای مردم نیازمند جهان انجام دهد» .مت
دیمون« همچنین از گروه هنرمندان فعال در عرصه خیریه اســت .وی مؤسس
و پشــتیبان مؤسســات خیریه در حوزههای مختلفی همچــون مقابله با فقر و
گرســنگی در آفریقاست .شبکه تلویزیونی »اچبیاو« با همکاری »مت دیمون«
و »بنافلک« فیلمی درباره بحران جهانی آب ســاخته اســت .فیلم تلویزیونی
»تشــنه« داســتانی چندالیه را درباره بحران جهانی آب روایت میکند .رئیس
برنامههای »اچبیاو« در بیانیهای اعالم کرد» :از اینکه همکاریمان را با دیمون
و افلک ادامه میدهیم ،بسیار خوشحال هستیم« .این در حالی است که این دو
فیلمساز خیلی بااستعداد ،امروز از استعدادهای سینمایی خود برای آگاهیدادن
بــه این موضوع که اهمیتی جهانی دارد ،اســتفاده میکننــد .این دو پیشتر با
»پروژه گرینالیت« با این شــبکه همکاری کرده بودند .دو فصل نخست »پروژه
گرینالیت« اولینبار بین سالهای  ۲۰۰۱تا  ۲۰۰۳از شبکه اچبیاو روی آنتن رفت
و ســومین فصل آن در سال  ۲۰۰۵از طریق شبکه تلویزیونی »براوو« به نمایش
درآمد و یک دهه بعد دوباره به روی آنتن شبکه اچبیاو بازگشت» .مت دیمون«
چند ســال قبل به جمعیــت زیادی که در کنفرانس انســتیتوی میلکن گلوبال
حضور داشتند ،گفت» :روی سیاره زمین تعداد مردمی که یک تلفن همراه دارند
از کسانی که دسترســی به آب و خدمات بهداشتی دارند ،بیشتر است« .منظور
او این بود که آب بهعنوان یک حق انســانی برای آنهایی که دسترسی کامل به
آن دارند ،یک موضوع نســبتا بیاهمیت اســت درحالیکــه در بعضی از نقاط
جهــان کودکان نمیتوانند تحصیل کنند چون شغلشــان جمعآوری آب برای
خانواده اســت و این کار دیگر زمانی برای درسخوانــدن باقی نمیگذارد .این
هنرپیشه آمریکایی در این مراسم هدیه یک میلیوندالریاش را به مؤسسه »واتر
اورگ« اهدا کرد .اخیرا در برنامه دیگری اعالم شــد کــه آقایان »مت دیمون«،
»بنافلــک« و »تام بــردی« وارد یک کار خیریه جالب شــدهاند و به این منظور
بلیت بختآزمایی یک برنامه را که شــامل پیتزاخوردن با این سه بازیگر است،
میفروشند .یعنی میان خریداران بلیت این رقابت ،قرعهکشی میشود و برنده
بهعنوان میهمان به بوســتون )که شهر این ســه هنرپیشه است( ،پرواز میکند
و در یک هتل چهارســتاره اقامت میکند و آنجا با این سه نفر پیتزا میخورد و
میتواند با آنها درباره مسائل ورزشی یا سیاسی صحبت کند .برای شرکت در این
قرعهکشی ،بلیتهای ۱۰دالری فروخته میشود .هریک از این هنرپیشهها در کار
خیریه هستند» .دیمون« بنیادی برای بهرهمندی مردم از آب پاکیزه و سالم دارد،
»بنافلــک« یک بنیاد خیریه برای کمک به مــردم کنگو و »بردی« بنیادی برای
حمایت از ورزشــکاران جوان آماتور دارند .هدف »دیمون« کمککردن به مردم
در درک این مسئله است که کمبود آب یک مسئله جدی است .بههمینمنظور

او در پروژهای دیگر با همراهی چند نفر از دوستان مشهورش ویدئوهایی درست
کرده است که در آنها از مردم درخواست میشود به »بحران آب« فکر کنند.
پای در راه نه و هیچ مپرس
مطمئنا او تنها هنرپیشــه در جهان نیســت که دغدغههای محیطزیستی و
خیرخواهانــه دارد .همین چندیپیش بود که »لئوناردو دیکاپریو« عکســی از
کشتی بهگلنشسته در بخش خشکشده دریاچه ارومیه را در صفحه اینستاگرام
خود منتشر کرد و زیر آن به نقل از پایگاه جهانی هواشناسی نوشت» :یک کشتی
مخروبه در دریاچه خشکشــده ارومیه در شــمال غربی ایــران .این بزرگترین
دریاچه نمک در خاورمیانه اســت ،امــا درحالحاضر فقط پنج درصد از آب آن
باقی مانده اســت .از دو دهه پیش به دلیل تغییر آبوهوا ،ساختوســاز سد و
کاهش بارندگی ،دریاچه رو به خشــکی رفته است .«...این حرکت او باعث شد
که »گری لوئیس« نماینده سازمان ملل با انتشار توییتی در فضای مجازی ضمن
قدردانــی از این حرکت ،توجه ویژه به این دریاچه را خواســتار شــود .در ادامه
نیز نماینــده مجری طرح احیای دریاچه ارومیه و نماینده منتخب مردم ارومیه
در مجلس شــورای اسالمی ،ضمن تقدیر و تشــکر از ابراز احساسات »لئوناردو
دیکاپریو« بازیگر مشــهور ،نســبت به وضعیت دریاچه ارومیه و انتشار عکس
دریاچه ارومیه در صفحه شخصی اینستاگرام خود ،از این بازیگر توانمند سینما
بــرای بازدید از دریاچه ارومیه و همســوکردن همه مردم جهــان برای احیای
دریاچه ارومیه دعوت کرد» .دیکاپریو« نیز یکی از برندگان اســکار است .او در
سپتامبر  ۲۰۱۴به سمت سفیر صلح ســازمان ملل متحد و نماینده این سازمان
در امور تغییرات جوی برگزیده شــد .وی از ســال  ۱۹۹۸تاکنــون همواره برای

»مت دیمون« معتقد است آب بهعنوان یک حق انسانی برای آنهایی
که دسترسی کامل به آن دارند ،یک موضوع نسبتا بیاهمیت است
درحالیکه در بعضی از نقاط جهان کودکان نمیتوانند تحصیل کنند
چون شغلشان جمعآوری آب برای خانواده است و این کار دیگر
زمانی برای درسخواندن باقی نمیگذارد .او در مراسم میلکنگلوبال
هدیه یک میلیوندالریاش را به مؤسسه »واتر اورگ« اهدا کرد
حفظ محیط زیســت تالش کرده اســت و در بنیادی که با نام خود او راهاندازی
شده ،فعالیت میکند .در واقع صفحه اینستاگرام »دیکاپریو« را باید یک مجله
اینترنتی مصور از اطالعات مربوط به مسائل زیستمحیطی دانست که به زبان
ســاده و با لینک و اطالعات مســتند ،تالش میکند مسائل ساده اما بسیار مهم
محیط زیســت جهانی را به خوانندگان و عالقهمندان این عرصه معرفی کند .با
کمی جستوجو میتوان دریافت که »لئوناردو دیکاپریو« پس از موفقیت فیلم
سینمایی »تایتانیک« ،در سال  ۱۹۹۸میالدی یعنی زمانی که تنها  ۲۴سال داشت،
»بنیاد لئوناردو دیکاپریو« را برای حمایت از محیط زیســت راهاندازی کرد .این
مؤسسه نهادی غیرانتفاعی برای افزایش آگاهی نسبت به مسائل محیطزیستي
بود .گرچه بخشهای مختلف طبیعت ،محور توجه او بود ،اما او بیشــتر تمرکز
خــود را روی مباحثی مانند گرمشــدن کــره زمین ،حفظ تنوع زیســتی زمین و
حمایت از گسترش انرژیهای تجدیدپذیر قرار داد .این بنیاد در  ۴۰کشور جهان
روی پروژههای متعدد محیطزیســتی کار کرده و دو فیلم مستند به نام »سیاره
آب« و »گرمایش جهانی« ســاخته و منتشر کرده است .فعالیتهای چشمگیر

ایــن بازیگر و فعال اجتماعی در این زمینه جوایزی را از ســوی گروههای حامی
محیط زیست برایش به ارمغان آورد که جایزه محیط زیست مارتین لیتون سال
 ۲۰۱۱میالدی و جایزه رهبری محیط زیســت  ۲۰۰۳میالدی که از سوی مؤسسه
جهان ســبز آمریکا برگزار میشود ،از آن جمله هستند» .دیکاپریو« سال ۲۰۰۰
میالدی جشن روز ملی زمین را در واشنگتن آمریکا برگزار و در این مراسم با »بیل
کلینتــون« ،رئیسجمهور وقت مصاحبه کرد .ایــن دو درباره موضوعاتی مانند
گرمایش زمین و مسائل محیطزیستی با هم به گفتوگو پرداختند .او تالش دارد
بخشی از سرمایه خود را در این راه صرف کند و به خاطر محیط زیست ،به سفر
برود و ســخنرانیهای پرحرارت ایراد کند .او را باید در باالی فهرست هنرمندان
حامی محیط زیســت برشمرد .هنرپیشه »جزیره شــاتر« در سال  ۲۰۱۳از طریق
برگزاری حراجی آثار هنری که به نام ســاعت یازدهم برپا شــد ۴۰ ،میلیون دالر
کسب و آن را در راه اهداف بنیاد حامی محیط زیست خود خرج کرد .او در این
حراجی به شــرکتکنندگان گفت» :جوری چانه بزنید که انگار سرنوشــت کره
زمین به ما بســتگی دارد« .اینگونه بود که ایــن حراجی ،پردرآمدترین حراجی
خیریه مربوط به مســائل محیطزیســتی جهان لقب گرفت .این هنرپیشه سال
گذشــته میالدی در اقدامی دیگر به اندونزی ســفر کرد و از دولت این کشور به
دلیل گسترش صنعت روغن پالم که منجر به ازبینرفتن »جنگلهای سوماترا«
شده است ،انتقاد کرد.
به خودمان برگردیم
مطمئنا در این چند ســطر نمیتوان تمامی هنرپیشگان فعال در امر محیط
زیســت جهان را نام برد و افراد فوقالذکر بهعنوان مثال انتخاب شدهاند .البته
در کشــورمان نیز هســتند هنرپیشــگانی که دغدغههای محیطزیستی دارند و
هرازچندگاهــی این دغدغههای خود را با مردم در میان میگذارند ،ولی شــاید
نیاز به انجام پژوهشی در این عرصه باشد تا مشخص شود که دلیل پررنگنبودن
حضور اینگونه افراد فرهیخته در حل مشــکالت زیســتمحیطی کشــورمان
چیســت؟ آیا آین افراد از مشکالت محیط زیست ایران و جهان آگاه نیستند؟ آیا
آنان در عرصههای دیگر از قبیل امور خیریه مشغولاند و آیا حاضرند به موازات
فعالیت در دیگر امور خیریه ،در زمینه محیط زیست نیز فعالیت کنند؟ آیا محیط
زیست را بهعنوان یک خط قرمز میشناسند و ترجیح میدهند وارد آن نشوند؟
آیا تصور میکنند که دغدغه آنان ،دغدغه عموم مردم نیست و امکان جمعآوری
کمکهای مردمی برای انجام پروژههای زیستمحیطی وجود ندارد؟ دلیل این
فرهیختگان هرچه باشــد ،تفاوتی نمیکند ولی شخصا عقیده دارم که با توجه
به وجود رسانههای مختلف در فضای واقعی و مجازی ،میتوان به موضوعاتی
از قبیل آلودگی هوای کالنشــهرها ،انباشت زباله در سواحل و جنگلها ،شکار
حیوانات در معرض انقراض ،نابودی دشت اللههای واژگون ،هجوم کیسهها و
بطریهای پالستیکی به محیط زیست ،گسترش بیابان ،ترک روستاها و مهاجرت
به شــهرها به دلیل نبود آب و امکانات ،بحــث آلودگیهای صنعتی و هزاران
مشکل خرد و کالن دیگر پرداخت .مطمئنا همه مستحضرید که مثال یک کلیپ
کوچک که چند هنرپیشــه مطرح در آن حضور داشــته باشند و در شبکههای
مجازی دستبهدست شــود ،بهراحتی میتواند با تأثیرگذاری زیاد ،یک مشکل
محیطزیســتی را مطرح یا چارهجویی کند و احتماال کمکهای مالی برای حل
آن را فراهم کند .در اینجاســت که باید گفت» :باید در انتظار روزی بود که همه
ایرانیان اعم از مردم عادی ،فرهیختگان و مسئوالن به مسئولیت اجتماعی خود
واقف شده و عمل کنند تا جامعه بهتری داشته باشیم«.

تشدید تغییرات آبوهوایی با ضایعات مواد غذایی

ﺗﺄﺛﯿﺮات اﺳﺮاف ﺑﺮ آﯾﻨﺪه ﺟﻬﺎن
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ دﺳﺘﻮراﻧﻰ
محققان مؤسســه مطالعات تأثیرات آبوهوایی پتسدام )پیک (PIK ،برای
نخستینبار ،میزان انتشــار گازهای گلخانهای ناشی از ضایعات مواد غذایی را
محاســبه و پیشبینی جامعی دراینباره ارائه کردند .تحقیقات نشان میدهد
حدود یکســوم از تولیــد جهانی مواد غذایی تلف میشــود و در صورتی که
اقتصادهای نوظهور مانند چین و هند ،سبک تغذیهای غرب را در پیش بگیرند،
این مقدار بهشدت افزایش خواهد یافت .کاهش ضایعات مواد غذایی ،عالوه
بــر کمک به تضمین امنیت غذایــی در جهان ،همزمان بــه کاهش تغییرات
آبوهوایی خطرناک کمک میکند .آمارها حاکی از آن اســت حدود یکدهم
میزان انتشــار گازهای گلخانهای از بخش کشاورزی ،مربوط به ضایعات مواد
غذایی است .گفتنی اســت برآوردهای فائو نشان میدهد هر سال حدود ۱٫۳
میلیــارد تن غــذا در جهان هدر میرود که  ۳۵میلیون تــن از این رقم معادل
 ۲٫۷درصد در ایران دور ریخته میشــود .آمارهای منتشرشده از سوی سازمان
جهانی خواروبار و کشاورزی )فائو( نشان میدهد درحالیکه میلیونها انسان
در جهان با مشکل گرسنگی دستوپنجه نرم میکنند ،هرساله بخش مهمی
از تولیــد غذای جهان در زنجیره توزیع ،برداشــت و مصــرف به هدر میرود.
براســاس جدیدترین برآورد این نهاد بینالمللی ۱٫۳ ،میلیارد تن از مواد غذایی
و محصوالت کشــاورزی تولیدی در جهان طی یک سال از بین میرود که این
رقم معادل تولید  ۲۸درصد از کل زمینهای کشــاورزی اســت .بر این اساس
 ۳۰درصــد غالت ۲۰ ،درصد لبنیات ۳۵ ،درصد ماهــی و غذاهای دریایی۴۵ ،
درصد میوه و ســبزی ۲۰ ،درصد دانههای روغنی و  ۲۰درصد گوشت تولیدی

جهان به هدر میرود .براساس این گزارش ،ایران نیز از جمله کشورهایی است
که هرســاله درصد باالیی از مواد غذایی تولیدی را به هدر میدهد .همچنین
گزارشهای غیررســمی نشــان میدهــد  ۳۵درصد محصوالت کشــاورزی
تولیــدی در ایران به هدر میرود .بر این اســاس از صــد میلیون تن محصول
کشــاورزی تولیدی در کشور  ۳۵میلیون تن در ســال دور ریخته میشود .این
رقم معادل غذای ۱۵میلیون نفر اســت .در این زمینــه میتوان به  ۳۰درصد
ضایعــات در نــان ۲۵ ،تا ) ۳۰و حتــی در برخی مــوارد  (۵۰درصد ضایعات
در میوهها و ســبزیجات ۱۰ ،درصد ضایعات در برنــج ۲۵ ،درصد ضایعات در
خرما و  ...اشــاره کرد .ســهم ایران از کل غذایی که هرســال در جهان به هدر
میرود  ۲٫۷درصد اعالم شــده است .محققان مؤسسه پیک میگویند بخش
کشــاورزی یکی از محرکهای اصلی تغییرات آبوهوایی محسوب میشود و
بیش از  ۲۰درصد میزان جهانی انتشــار گازهای گلخانهای در ســال  ۲۰۱۰به
این بخش اختصاص داشــت .جلوگیری از نابودشدن محصوالت کشاورزی و
کاهش ضایعات مواد غذایی ،از انتشار بیش از حد گازهای گلخانهای جلوگیری
کرده و به مقابله با تغییرات آبوهوایی کمک شایانی میکند .آمارها حاکی از
آن اســت حدود یکدهم میزان انتشار گازهای گلخانهای از بخش کشاورزی،
مربوط به ضایعات مواد غذایی اســت» .سرن هیک« ،نویسنده ارشد این مقاله
و سرپرست تیم تحقیقاتی مؤسســه »پیک« ،میگوید» :کاهش ضایعات مواد
غذایی میتواند در مبارزه با گرســنگی نقش مؤثــری ایفا کند و درعینحال ،از
اثرات مخرب تغییرات آبوهوایی مانند افزایش ســطح آب دریا و شــرایط بد

آبوهوایی پیشگیری کند« .محققان مؤسسه »پیک« در این پژوهش ،تغییرات
جمعیتی ،تقاضا برای غذا ،در دسترسبودن و میزان انتشار گازهای گلخانهای
مرتبط با این بخش را محاســبه کردند .آنهــا دریافتند درحالیکه در پنج دهه
گذشــته متوســط تقاضای جهانی برای غذا به ازای هر نفر تقریبا ثابت مانده
است ،دسترسی به مواد غذایی بهسرعت افزایش یافته است .از همه مهمتر،
در دسترسبودن مواد غذایی و مقدار مورد نیاز ،با توسعه جوامع انسانی رابطه
خطی دارد .به بیان دیگر کشــورهای ثروتمندتر مواد غذایی بیشــتری مصرف
میکنند و در نتیجه ،میزان انتشــار گازهای گلخانهای مرتبط با ضایعات مواد
غذایی ممکن است بهشدت افزایش یابد .با توجه به رشد بدون مهار جمعیت
و تغییرات سبک زندگی ،انتظار میرود میزان انتشار در چند دهه آینده بهشدت
افزایش پیدا کند .میزان انتشــار گازهای گلخانهای مربــوط به ضایعات مواد
غذایــی نقش تعیینکنندهای در این بین ایفا میکند و در عوض ،تغییر در رفتار
فــردی در کاهش بحران تغییرات آبوهوایی مؤثر اســت .با مدیریت صحیح
اســتفاده و توزیع مواد غذایی ،بهراحتی میتوان از  ۱۴درصد میزان کل انتشار
گازهای گلخانهای از بخش کشــاورزی تا ســال  ۲۰۵۰جلوگیری کرد .چگونه
میتوان زنجیره تأمین مواد غذایی را هوشــمندتر و کارآمدتر کرد؟ آیا میتوان
مصرفکنندگان را متقاعد کرد که ضایعات مواد غذایی را کاهش دهند؟ اینها
سؤاالتی هســتند که به انجام تحقیقات بیشــتر نیاز دارند .باید در نظر داشت
در ســالهای آینده و با افزایش جمعیت جهان به  ۱۰میلیارد نفر ،دو موضوع
امنیت غذایی و تغییرات آبوهوایی از اهمیت بیشتری برخوردار میشوند.

زاوﯾﻪ دﯾﺪ

نوشیدن آب قطب در امارات

محصوالت تراریخته راهکاری براي دستیابی به توسعه پایدار

سفر کوه یخ

بدون فناوری ،توسعه امکانپذیر نیست

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮐﺎﻇﻤﻰ

اﻟﻬﺎم ﺑﺎﻗﺮىراد  .ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﺴﺖ

امارات متحده عربی قصد دارد با
یدککشیدن یک قطعه یخ از قطب
به ســاحل خلیجفارس ،آب شــرب
مردم این کشــور را تأمین کند .دفتر
مشاور ملی در ابوظبی تصمیم دارد
قطعه یخ بزرگــی را از جزیرهای در
فاصله حدود هزارکیلومتری ساحل
اصلی قطب جنوب به جزیره فجیره
بیــاورد .فاصله بین ایــن دو جزیره
حدود هشــت هــزارو  ۸۰۰کیلومتر
اســت .این قطعه یخ میتواند آب
آشــامیدنی یــک میلیون نفــر را به
مدت پنج ســال تأمیــن کند .طرح
»یدککشــیدن یخ از قطب جنوب«
از سال  ۲۰۱۸میالدی آغاز میشود.
مدیــر شــرکت مجــری ایــن طرح
میگوید قبال در این مســیر سفر و با
استفاده از دستگاههای شبیهسازی
امــکان اجرای این طرح را بررســی
کرده اســت .گفته میشــود اجرای
چنین طرحی ،بیــش از یکمیلیون
دالر هزینــه دارد» .عبداﷲمحمــد
سلیمانالشیخ« دراینباره میگوید:
»دستگاههای شبیهساز ما پیشبینی
میکنند انتقــال قطعه یخ از قطب
جنوب تا خلیجفارس یک سال طول
میکشد .ما برنامهریزیهای مالی و
فنی را انجام دادهایم .بهترین روش،
کشــیدن یــخ در آب دریاســت .در
جریان این ســفر چندهزارکیلومتری
روی اقیانــوس هند ،یکســوم کوه
یخی ذوب میشــود ،اما آنچه از آن
باقی میماند ،حاوی  ۲۰میلیارد لیتر
آب شیرین اســت که آب آشامیدنی
مــورد نیاز مــردم امــارات متحده
عربــی را به مدت پنج ســال تأمین
خواهــد کرد و باعــث صرفهجویی
در میلیونها دالر هزینهای میشود
که اماراتیها ســاالنه بــرای خرید
بطریهــای آبمعدنــی وارداتــی
پرداخت میکنند«.
گفتنی اســت این پــروژه رؤیایی
دو قرن پیش به ذهن بشــر رســید،
اما تاکنون اجرا نشــده بــود و حاال
اماراتیهــا میخواهنــد ایــن رؤیا
را تحقــق بخشــند .در دهــه ۷۰
میالدی ،دولت عربستانســعودی
هم این ایــده را مطرح کــرد ،اما با
توجه به تجهیزات آن زمان ،امکان
پــروژه جابهجایی کــوه یخی وجود
نداشت .اکنون با پیشرفت امکانات
و تکنولوژی ،امــارات میخواهد با
همــکاری یک شــرکت فرانســوی،
یــک کــوه یــخ عظیــم را از قطب
جنوب به ســواحل امــارات متحده
عربی برســاند .قرار اســت هزاران
گردشــگر از سراســر جهــان برای
تماشــای لنگرانداختن کــوه یخی
در ســواحل امــارات به این کشــور
ســفر کنند .کوه یــخ در مدتزمان
کوتاهی بعــد از ورود به ســواحل
امارات بر اثر گرمای هوا ،ذوب شده
و آب آن در انبارهای بزرگ سیســتم
تصفیه ،ذخیره میشــود .شــرکت
فرانســویای که قرار اســت در این
پروژه با طرف اماراتی همکاری کند،
در زمینــه حملونقل قطعات یخی
با کشــتیهای یدککــش تخصص
دارد و قطعــات غولپیکر یخی را از
قارهای بــه قاره دیگر حمل میکند.
این شــرکت اکنون یک قطعه یخی
به طول ســه کیلومتر آماده فروش
دارد؛ ضخامــت بخشــی از ایــن
قطعــه یخی کــه در زیــر آب قرار
دارد ۳۰۰ ،متــر اســت و اکنــون در
دوهزارکیلومتری ســواحل شــمال
قطب جنوب مستقر شده است.
ایــن قطعه باید به بنــدر ُفجیره
در دریــای عمــان حمــل شــود و
در فاصلــه  ۲۴کیلومتری ســاحل
متوقف شده و پس از انجام مراحل
تصفیــه آب ،مردم امــارات متحده
عربی از خنکی هوا و آب آشامیدنی
بهرهمند میشــوند .گفتنی اســت
امــارات متحــده عربــی یکــی از
خشکترین کشورهای جهان و یکی
از کمآبتریــن کشــورهای دنیا به
حساب میآید .میزان بارش ساالنه
این کشــور ،کمتر از صــد میلیمتر
است .مصرف آب در امارات متحده
عربی نیز دوبرابر متوســط جهانی
اســت و بههمیندلیل این کشور در
 ۲۵ســال آتی در خطر خشکسالی
شدید قرار دارد.

تا ســال  ۲۰۵۰میالدی جمعیت جهان از  ۹میلیارد نفر فراتر خواهد
رفت .ســازمان خواروبار جهانی پیشبینی کرده اســت تولید غذا تا آن
هنگام باید حداقل  ۷۰درصد افزایش یابد تا تعداد گرســنگان در همین
سطح امروز باقی بماند .دسترسی به غذای کافی و سالم ،آب آشامیدنی
ســالم و هوای پاک از بدیهیترین حقوق همه انسانهاســت که تولید و
تأمین آن برای همه ساکنان زمین نیز وظیفه ذاتی دولتهاست .بنابراین
باید کشاورزی ،به شیوهای نوآورانه ،پاسخگوی نیازهای جمعیت در حال
رشد بوده و عالوه بر آن منابع تأمین نیازهای نسل آتی را نیز ضایع نکند.
در این راستا ،حرکت بخش کشاورزی به سوی توسعه پایدار از ضروریات
امر است و تولید محصوالت تراریخته با هدف تأمین غذای سالم و کافی،
یکی از گزینههای دلپذیر بخش کشاورزی در این راستاست.
از گذشــته تاکنون ،همواره غذا اصلیترین دغدغه بشر برای بقا بوده
و بشــر از راههای گوناگون درصدد حل معادله نامساوی غذا و جمعیت
و دســتیابی به الگو و تعیین پارادایمی برای تساوی این دو مؤلفه است.
امروزه در گزارشهای مختلف رســمی ســازمانهای بینالمللی مکررا
هشدار کمبود غذا برای نسلهای آینده مطرح میشود .بنابراین به منظور
جلوگیری از مواجهه با چالش کمبود غذا و تأمین امنیت غذایی در عین
سالمت ،اســتفاده از روشهای مهندســی ژنتیک ،موجودات و گیاهان
تراریخته افزایش یافته اســت .مهندســی ژنتیک به دلیل گستره وسیع
کاربردهای خود در بخشهای مختلف صنعت ،کشــاورزی ،پزشــکی،
محیط زیست و  ،...فناوری برتری است که نقش مهمی در ترسیم آینده
کشــورهای جهان ایفا خواهد کرد به گونهای که تجاریســازی گیاهان
تراریخته در سطح جهانی با سرعت در حال افزایش است .بیوتکنولوژی،
فناوری اســتفاده از سیستمهای بیولوژیکی و موجودات زنده در ایجاد یا
اصالح محصوالت یا فرایندها برای استفادههای خاص است .این تکنیک
با رفع موانع اصالح نباتات به روش ســنتی و ایجاد امکان دسترسی به
ژنهــای مفید ،از گونههــا ،جنسها و حتی خانوادههــای متفاوت ،گام
بلندی را در جهت تحقق انقالب ژن برداشــته اســت .شایان ذکر است
هماکنــون بیش از صدها نــوع مواد غذایی تراریختــه در بازار فروش و
مصرف جهانی وجود دارد و محصوالت تراریخته پذیرفتهشــدهای مانند
ســیبزمینی ،گوجهفرنگی ،کدو ،ذرت ،برنج ،دانههای سویا ،کانوال ،پنبه،
گندم ،گیــاه کتان و چغندر قنــد ،تولید ،عرضه و مصرف میشــوند .در
کشورهای توسعهیافته حدود  ۱۰درصد محصوالت کشاورزی موجود در
بــازار مصرف ،از نوع مواد غذایی تراریخته هســتند .در ایران نیز با هدف
افزایش تولید و همچنین ارتقای مقاومت محصوالت استراتژیک در برابر
تنشهایی مانند خشــکی ،گیاهان تراریخته به بخش کشــاورزی کشور
معرفی شــدند ،اما متأسفانه به دلیل بیتوجهی مدیران وقت ،هیچ گیاه
تراریختهای تا به امروز در کشور مورد کشت قرار نگرفته است.
امروزه با گسترش کشاورزی رایج ،افزایش فشار بر اگرواکوسیستمها،
اثرات منفی آفتکشهای شیمیایی مانند آلودگی هوا ،آلودگی آبهای
زیرزمینی ،فرسایش خاک و ازبینرفتن تنوع زیستی افزایش یافته است .در
این سیستم بیش از  ۳۰۰نوع ترکیب شیمیایی خطرناک مورد استفاده قرار
میگیرد که عالوه بر آلودهکردن اکوسیستمها ،بخشی از آنها وارد گیاهان
شده و به صورت بقایای سموم در محصوالت کشاورزی باقی مانده و طی
فرایند مصرف به بدن انسان انتقال مییابد که باعث بروز انواع بیماریها
میشــود .در هــر هفته  ۲۵هزار تن ســموم آفتکــش در دنیا مصرف
میشود که از این میزان  ۷۵درصد آن به وسیله کشورهای توسعهیافته
و  ۲۵درصد آن را کشــورهای در حال توســعه مصرف میکنند ،با وجود
این ،میزان آلودگی محصوالت کشاورزی در کشورهای در حال توسعه به
علت عدم اطالع کافی از شیوه صحیح مصرف و اقدامات بعد از مصرف
ســموم و ...حدود  ۱۳برابر کشورهای توســعهیافته است .طبق آمار ،به
طور متوسط هر فرد ســاالنه حدود نیم کیلوگرم سموم شیمیایی را وارد
بدن خود میکند که این میزان سم ورودی به بدن انسان عامل مهم اکثر
بیماریهای کشنده قرن حاضر مانند انواع سرطان و بیماری دستگاههای
عصبی است .بنابراین به لحاظ حل معضالت اینچنینی فناوری مهندسی
ژنتیک با معرفی محصوالت تراریخته ،به کمک بقای بشر و حفظ محیط
زیست آمد .محصوالت تراریخته مصرف سموم کشنده شیمیایی را تا ۳۷
درصد کاهــش داده و از این لحاظ موجب حفاظت از محیط زیســت و
سالمت انسانها میشــوند که در عین حال از مهمترین اهداف توسعه
پایدار نیز به شــمار میآیند .امروزه توسعه بهعنوان یک فرایند ،مهمترین
بحث کشــورها ،بهویژه کشورهای در حال توســعه است .توسعه پایدار
طبق تعاریف معمول اقتصادی ،توســعهای است که نیاز نسل حاضر را
بدون بهمخاطرهانداختن حقوق نسلهای آینده تأمین میکند و میتوان
آن را اداره و بهرهبــرداری صحیــح و کارا از منابــع پایه ،طبیعی ،مالی و
نیروی انسانی برای دستیابی به الگوی مطلوب دانست که با بهکارگیری
امکانات فنی ،ساختار و تشکیالت مناسب برای رفع نیاز نسل امروز و آینده
به طور مستمر و رضایتبخش میکوشد.
در گذشــته به علت محدودیت تقاضا ،بهرهبرداری از محیط بیشتر
براســاس میل به تطابــق با محیط بوده اســت .درحالیکه با افزایش
جمعیــت بهرهبــرداری از طبیعت متحول شــد و میل به تســلط بر
محیط افزایش یافت و شــدت بهرهبرداریها سرانجام به جایی رسید
که طبیعــت را مورد تهدیــد قرار داد .ارزیابی آســیبهای ناشــی از
مصرف نهادههایی نظیر کود و ســم به محیط زیســت نشان میدهد
همزمان با ترویج و توسعه مصرف این نهادهها ،مشکالت و پیامدهای
زیســتمحیطی ناشــی از مصرف آنها نیز به مرور زمان گسترش یافته
اســت بهطوری که افکار دولتمردان ،سیاستگذاران و جامعه جهانی
به ســمت بهرهبرداری بهینه و متوازن از نهادهها ،اســتمرار و پایداری
تولید و مصرف محصوالت ســالم و عاری از مواد شــیمیایی همچون
محصوالت تراریخته سوق پیدا کرده است .خطر استفاده از نهادههای
شیمیایی بر محیط زیست و سالمت انسان تا آنجا پیش رفت که سازمان
خواروبار جهانی اعالم کرد کشــورهایی که میزان ســموم شیمیایی را
در محصوالت کشــاورزی کشورشــان کاهش ندهند ،بهعنوان مخربان
محیط زیست شناخته شده و کشاورزی در آن کشورها ممنوع میشود.
از طرف دیگر امروزه مالک تمایز کشــورهای توسعهیافته و پیشرفته از
کشــورهای توسعهنیافته یا عقبمانده میزان بهرهگیری آنها از فناوری
در ابعاد مختلف توســعه است .توسعه در شرایط فعلی جهان ،بدون
دســتیابی به فناوری پیشرفته امکانپذیر نیست .آنچه اهمیت و ارزش
سرمایهگذاری دارد ،قابلیت تبدیل علم به ثروت از طریق تولید فناوری
و تولید محصوالت فناورانه و تســخیر بازارهای جهانی است .باید این
نکته را مدنظر داشــت که تولید محصوالت تراریخته راهحل ســریع و
مســتقیم برای غلبه بر موانع موجود در راه رســیدن به توسعه پایدار،
بهویژه در کشــورهای در حال توســعه همچون ایران اســت؛ راهحلی
دلپذیر که ضمن تأمین امنیت غذایی کشــور با کاهش مصرف ســموم
شیمیایی خطرناک موجبات تأمین غذای سالم را فراهم میکند.

