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دﮐﺗر ﻣﮭدی ﻋﺳﻠﯽ

ﻟﯿﺪا زﯾﻨﺎل ﭘﻮر

ﺑﺤﺮان آب دراﯾﺮان
و راهھﺎی ﺑﺮونرﻓﺖ از آن

ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش در رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن،
ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ دﺳﺘﺎوردھﺎی
دﮐﺘﺮ ﻣﺎرﯾﺎ ﻣﻮﻧﺘﮫ ﺳﻮری

ﭼﮑﯿﺪه :اﺧﺑﺎر ﻧﮕرانﮐﻧﻧده از ﺧﺷﮏﺷدن
رودﺧﺎﻧﮫھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد زاﯾﻧدهرود و ِدز ،ﮐﺎھش
ذﺧﯾره آب در ﭘﺷت ﺳدھﺎ و ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﺑروز
ﺗﻧشھﺎی آﺑﯽ در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﻧﺎطق ﮐﺷور،
ﻧﺷﺎﻧﮫھﺎﯾﯽ از ﺑﺣران آب در ﮐﺷوراﻧد .ﺗﻧش
آﺑﯽ در ﮐﺷور ﺑﺎ ﺑﺎرﻧدﮔﯽھﺎی ﻓﺻﻠﯽ در ﯾﮏ
ﯾﺎ ﭼﻧد ﺳﺎل آﺑﯽ ﺑرطرف ﻧﺧواھد ﺷد .ﺑﺣران
ﮐﻧوﻧﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ دهھﺎ ﺳﺎل ﺑﮭرهﺑرداری ﻧﺎﮐﺎرآﻣد
از ﻣﻧﺎﺑﻊ آب در ﮐﺷور اﺳت و ﻧﻣﯽﺗوان آن را
ﺗﻧﮭﺎ ﭘﯾﺎﻣد ﺧﺷﮑﺳﺎﻟﯽھﺎ داﻧﺳت .ﻣوازﻧﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ
ﺗﺟدﯾد ﺷوﻧده آب ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑرﻧﺎﻣﮫای ﺑﻠﻧد ﻣدت
اﺳت .ﺳﺧﻧران در ﮐﻧﺎر ﺑررﺳﯽ ﺑﺣران آب در
اﯾران ﺑﮫ اراﺋﮫ راھﮑﺎرھﺎﯾﯽ ﺑرای ﺑرون رﻓت
از آن ﻧﯾزﺧواھد ﭘرداﺧت.
ﻣﮭدی ﻋﺳﻠﯽ ) ١٣٣۵ـ ﺗﮭران( داﻧشآﻣوﺧﺗﮫ
داﻧﺷﮕﺎه اﻗﺗﺻﺎد ﺗﮭران ،داﻧﺷﮕﺎه ﺻﻧﻌﺗﯽ
اﺻﻔﮭﺎن و داﻧﺷﮕﺎه دورھﺎم اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن )دﮐﺗرا
در ﻣﺎﮐرواﮐوﻧوﻣﯽ( اﺳت .وی از ﺟﻣﻠﮫ ﻣدﯾر
ﮐل دﻓﺗر اﻗﺗﺻﺎد ﮐﻼن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ
) ١٣٨١ـ  ،(١٣٧۶رﯾﯾس ﻣوﺳﺳﮫ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ اﻧرژی ) ١٣٨۴ـ  ،(١٣٨١ﻣدﯾر ﮐل اﻣور
اوﭘﮏ و ﻣﺟﺎﻣﻊ اﻧرژی وزارت ﻧﻔت
) ١٣٩۶ـ  (١٣٩٣و ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﻠﯽ اﯾران در
ﺳﺎزﻣﺎن اوﭘﮏ )وﯾن( و ﻣﺟﻣﻊ ﮐﺷورھﺎی
ﺻﺎدر ﮐﻧﻧده ﮔﺎز )دوﺣﮫ( ﺑوده اﺳت.

اﺷﺎره :ﻧﺎم ﻣﺎرﯾﺎ ﻣﻮﻧﺘﮫﺳﻮری اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﮭﺎن
وطﻦ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﻮآوریھﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯽﻣﺎﻧﻨﺪش،
ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ دﻧﯿﺎ را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮد ،ﺑﺮ ﺗﺎرک
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﮭﺎن ﻣﯽدرﺧﺸﺪ.
در ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری او ھﻤﯿﻦ ﺑﺲ ﮐﮫ
ﻣﻮﺳﻮﻟﯿﻨﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ،ﻣﺪارس او را ﺗﺎب ﻧﯿﺎورد
و ﺧﻮد وی را ﻧﯿﺰ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮد.
ﺳﺨﻨﺮان از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﯾﮏ آﻣﻮزﮔﺎر ،ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﮫ
ﻣﺎرﯾﺎ ﻣﻮﻧﺘﮫ ﺳﻮری و روش ھﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ او را
ﺑﺮای ﺧﻮد ،ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﺗﮑﻠﯿﻒ و ادای دﯾﻦ
ﻣﯽداﻧﺪ.
ﻟﯾدا زﯾﻧﺎل ﭘور ) ١٣٢٨ـ اھواز( ﭘس از ١۵
ت ﻓﺎرﺳﯽ
ﺗدرﯾس
ﺳﺎل
زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و ادﺑﯾﺎ ِ
ِ
ِ
در ﻣدرﺳﮫھﺎی ﺗﮭران ،در ﺳﺎل  ١٩٨٨ﺑﮫ
اﺗرﯾش ﻣﮭﺎﺟرت ﮐرد .ﻋﻣدهﺗرﯾن دﻟﯾل
ﻣﮭﺎﺟرت وی ،ﻧﺎﺑﺳﺎﻣﺎﻧﯽھﺎی آزاردھﻧده در
ﻣﺣﯾط ﮐﺎر و آزارھﺎی ﮐﻧد و آرام ،وﻟﯽ
ھﻣﯾﺷﮕﯽ ﺑود ﮐﮫ روﺣش را ﺑﺳﯾﺎر ﻣﯽﻓﺷرد.
او در ﺧﺎرج از ﮐﺷور از ﺑﻧﯾﺎدﮔذاران ﮐﺎﻧون
ﻓرھﻧﮕﯽ اﯾراﻧﯾﺎن و ﻧﺷرﯾﮥ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ آن
ت
»ﮔﻔﺗﮕو« ﺑود ﮐﮫ ﺧوش درﺧﺷﯾد وﻟﯽ دوﻟ ِ
ﻋﻼﻗﻣﻧدان ﮐﺎﻧون اﻧدﯾﺷﮫ
ﻣﺳﺗﻌﺟل ﺑود .وی از
ِ
ﺗداوم ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی آن اﺳت.
ﮐﻧﻧدﮔﺎن
و از ﺗﺣﺳﯾن
ِ
ِ

