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دُر ّ دریای َ
دری

حمیدرضا مح ّمدی

روزنامهنگار

بیش از هزار سال اســت که ابیات بلند شاهنامه
حکیم توس را در خانهها و مجامع و محافل آرام
یا به آواز میخوانند و اغلب مردم این سرزمین با
آن کتابِ با ارج و سراینده خردمند و آیندهنگ ِر آن
آشــنایی دارند ،و در کتب ادب و تاریخ و تذکره
نامش را ِ
ثبت جاویدی دادهاند.
سیدمحمد دبیرسیاقی

اوتاراکند :زوج ســالمندی در هنــد در دادگاه علیه فرزند
خود ،روی جایگاه شاکی نشســتهاند تا از وی بهخاطر نداشتن
فرزند و محروم کردن آنها از داشــتن نوه شــکایت کنند .آنها
به شکایت بسندهنکردند و درخواســت 650هزار دالر غرامت
هم دارند .به گزارش آدیتیســنترال ،ادله آنها در دادگاه برای
چنین درخواست شگفت و البته دالری ،هزینهای بود که برای
ازدواج پسرشان داده بودند و افزون بر این هزینههای دانشگاه
و دبیرستان او را هم بهصورت مستند فاکتور کرده و به دادگاه
ارائه دادند .آنها در ادامه لطمههای روانی که بابت محروم شدن
از داشتن نوه و ناامیدشدن از آیندهشان به آنها تحمیل شده را
پیش کشیدند .حتی این بخش از ادعای آنها هم بدون مستندات
قابل ارائه به دادگاه نبود و روانشناسی لطمههای روانی آنها را در
برگهای تایید کرده بود .هرچند این پرونده شــگفتانگیزترین
در نوع خود نبود و پیش از این پرونده شکایت از پسر 30ساله
برای جدا نشدن از والدین ،شکایت از فرزند 41ساله برای اصرار
بر دریافت کمکمالی از والدین هم مطرح بوده است.

زبان فارســی با قلم فرزند توس جان گرفت و پا
گرفت .او در زمانی دســت به آفرینش شاهکار
خود زد که ایــن زبان میرفت تا بــه محاق رود
پس سیســال
اما ّ
جد و جهدش کارگر افتاد و از ِ
ذوقآزمایی به خلق «شاهنامه»ای منجر شد که

اول آخر

نه تنهازبان فارســی ،که قوم ایرانی را زنده کرد.

حکیم ابوالقاسم فردوسی فرزند برومند ایران بود
و چنان دل در گرو وطن داشت که مقابل سلطان
غزنی سر خم نکرد و حتی خا نومان خود را از کف
داد تا بهمنظور نظرش برسد .او اهل ایرانی که بود
میرفت تا بسان مصر و دیگر ممالک ،زبان بومی
خود را از دســت دهد اما او ماند و زبان فارسی از
قفایش ماند .اگرچه در سدههای بعدتر مهمترین
آثار نظم و نثر فارســی چون گلستان و بوستان
ســعدی شــیرازی ،پنجگنج نظامی گنجهای،
رباعیات خیام نیشابوری ،دیوان حافظ شیرازی،
تذکرهاالولیــا و منطقالطیر عطار نیشــابوری و
مثنوی معنــوی مولوی بلخی پدیــد آمدند اما
هیچیک به جایگاه و پایگاه شــاهنامه در پایایی
و مانایی زبان فارسی دســت نیافتند .منظومه
فردوسی در یکی از حساسترین برهههای تاریخ
زبان فارسی به منصه ظهور رسید؛ روزگاری که

توزيع و اشتراك:

موسسهنشرگسترامروزنوين
تلفن61933000:

موج ایرانیستیزی و فارســیگریزی به روندی
فزاینده مبدل شده بود و او از این رهگذر توانست
در تحکیم و تثبیت آن بکوشد زیرا دیگر نمادهای
فارسیزبان وقتی عرضه شدند که این زبان ق ّوت
و قدرت خود را بازیافته بود .اما شاهنامه تنها در
حفظ زبان فارســی نقش ممتازی ایفا نکرد که
خود را به میــان افواه و افکار تمام اقشــار مردم
طی این هزارســال برد؛ هم در مکتبخانهها و
بعد ،مدرسهها تدریس شد ،هم در زورخانهها و
قهوهخانهها خوانده شد و با این اسباب یاریگر
زبان فارسی شد .افزون بر این ،در آیینهای جشن
و ســوگ ،در هنگام تولد کودکان ،موقع ادعیه و
مناقبخوانی ،ورزش و شکار و البته در مثلها و
متلها ،در همه و همه ،ر ّد پای شاهنامه را میتوان
یافت که شاید دیگر آثار زبان فارسی  -که البته در
ادبیات جهان همه بیمثالاند  -هیچگاه به چنین
و چنان مرتبتی نرسیده باشــند .این مصادیق و
معاییر را اگر کنار هم نهیم ،درمییابیم که حکیم
توس با این ُد ّر دریای َدری ،چه یادگا ِر ماندگاری
برای زبان فارسی به جای گذاشته است و نامش و
یادش ،تا همیشه بر تارک آن میدرخشد.

زیرپل خواب های دهلی نو -هند عکس :گاردین

رانندگی روی پلههای باستانی

رم :مردی اهل عربستان ســعودی پس از اینکه با
یک خودروی مازراتی وارد محوطهای باستانی شد و
روی پلههای آن رانندگی کرد ،توسط پلیس متوقف
و سپس دستگیر شد .البته ماجرا به همینجا ختم
نشد و پلههایی که حتی توسط تمدنهای دیگر در
2هزار سال پیش تخریب نشده بود توسط او تخریب
شــدند .به گزارش ســیانان ،خودروی این مرد
37ساله اجارهای بود و بهگفته پلیس ،او در حالت
غیرعادی نبود و در شــرایطی کامال عادی تصمیم
گرفته بود با خودرو از روی ایــن پلههای تاریخی
میانبر بزند و چند دقیقهای زودتر به مقصد برسد.
ســنگهای این پلهها از جنس سنگ مرمر بود و با
وجود این لبه برخی از آنها شکسته است .در سال
2015میالدی تعمیر چند قطعه از این پلهها معادل
یک میلیون و 600هزار دالر آمریــکا برای ایتالیا
هزینه بر جای گذاشت.

نخستین مرکز هن ر دیجیتال

ریاض :نخســتین مرکز آموزش تخصصی هنرهای دیجیتال
بهزودی در عربستان سعودی افتتاح میشود .براساس گزارش
خبرگزاری عربستان سعودی «اسپیای» ( ،)SPAنخستین
مرکز آمــوزش تخصصی هنرهای دیجیتال بــه نام آیندگان
هنر دیریه ( )Diriyah Art Futuresبهزودی در ســرزمین
پادشاهی عربستان ســعودی آغاز بهکار میکند .اداره توسعه
دروازه دیریه «دیجیدیای» ( )DGDAدر حاشیه نمایشگاه
بازار سفر عربی اعالم کرد که «نمایشــگاه هنر آینده دیریه،
پروژهای مشترک با وزارت فرهنگ این کشور است و پیشبینی
میشود تا سال آینده به پایان برسد و نخستین شبکه جهانی
هنر و نوآوری در زمینه هنرهای دیجیتال ،هوش مصنوعی و
فناوریهای نوین را رقم بزند .همکاری دو نهاد توسعه دروازه
دیریه و وزارت بازرگانی به توسعه یک موز ه الگو منجر میشود
که برای پیوند با جهان پلهایــی فرهنگی و ارتباطی خواهد
زد ».مرکز آموزشــی آیندگان هنر دیریه در فضایی بیش از
۱۰هزار مترمربع در دل کویر و بهعنوان موزهای الگو برای هزاره
سوم ساخته میشود و به تازهترین فناوریهای ساخت وسایل
و ابزار موردنیاز هنرمندان نوظهور مجهز خواهد بود .عالوه بر
همه اینها ،این آموزشگاه بزرگ کتابخانه ،فروشگاه و مرکزی
به نام خانه هنرمندان را برای عالقهمندان فراهم میآورد.

در مقابــل ورزشهایی مثل
جواد نصرتی
اســکی و تنیــس و حتــی
بســکتبال که ورزش برخوردارها و نخبهها خوانده
میشــود ،دویدن را کامال خلقــی و ورزش تودهها
میدانند .در نــگاه اول بهنظر میرســد که دویدن
تجهیزات و تاسیسات زیربنایی خاصی نمیخواهد و
هر کسی که دو پا و ذهنی قوی داشته باشد ،میتواند
دویدن را شــروع کند .اما ماجرا ،اینقدر هم ســاده
نیســت .وقتی کمی در دویدن پیــش برویم و نوبت
به خرید تجهیزات و پوشــاک مناسب مطرح شود،
ممکن اســت گزاره «دویدن ورزش ســاده و ارزانی
است» به چالش کشیده شــود .اینبار که یک دونده
را دیدید ،دقیقتر براندازش کنید و متوجه خواهید
شــد که تقریبا هرچه بر تن و دســت و پای اوست،
با تجهیزات و پوشــاک ورزشهای دیگر فرق دارد.
دوندهها ،لباسهای مخصوص خودشان را دارند ،چه
در تابستان ،و چه در زمستان .شلوارک دوندهها ،بسیار
سبک هستند و طوری تولید شدهاند که هوا از بافت
آنها عبور کند ،همینطور تیشرتهای آنها .لباسها ،تا
آنجا که میشود سبک شدهاند و هوا
در آنها گردش دارد .فکرش را بکنید
یک دونــده ماراتــن غیرحرفهای،
باید  4تا 5ســاعت با همان لباسها
بدود .پس بهتر است تا میشود
لباسها سبک باشــد و بهخاطر
عرقکردن ،سنگین نشوند .بدون
عینک مخصوص در روزهای آفتابی،
دویدن سخت اســت و بهتر است که
کاله نقابدار سبکی هم در دویدنهای
بسیار بلند در چنین روزهایی داشته
باشیم .اینها تازه برای تابستان است،
در زمســتانها ،داشــتن لباسهای
گرم و چسبان زیر شــلوار و تیشرت
از واجبات است .بعد نوبت کاپشنهای
فوقسبک برای روزهای سرد و بارانی

میرسد .تقریبا همه دوندهها ،باید زمان دویدنشان را
ثبت کنند و اینجاست که ساعتهای ورزشی هم به
تجهیزات ضروری اضافه میشوند؛ از مدلهای ارزان
ن تومانی گرفته تا ساعتهای بسیار
حدود یک میلیو 
حرفهای چند ده میلیونتومانی و بیشتر از آن .و البته
که دویدن بدون کفش مناسب ،نوعی خودکشی است.
همه اینها یعنی اینکه اگــر یک دونده ،در دام خرید
دائمی تجیهزات و لباسهای دو بیفتد،هرگز خالص
نخواهد شــد .محصوالت از برندهای مختلف چنان
متنوع هســتند و چنان روزبهروز نو میشــوند که
میتوانند همیشه آدم را خریدار نگه دارند .بسیاری
میگویند این روحیه مصرفی ،در تضاد با روح ورزش
و بهخصوص دویدن است .در یک دهه اخیر ،بسیاری
به دویدن با پای برهنه ،عادت بســیار قدیمی بشر
برگشــتهاند و اینطــور میگویند که مــا برای این
مدل دویدن زاده شــدهایم و تجهیزات و لباسهای
رنگ به رنگ ،فریب دنیای ســرمایهداری اســت .با
این حال ،فعال ایــن مدل دویدن ،چنــدان فراگیر
نشــده اســت و دوندهها ،همچنان به کفش خوب
نیاز دارند .ما برای شــروع دویدن ،بیشتر از هرچیز،
به یک کفش خوب کــه جلوی مصدومشــدنمان
را بگیرد ،نیــاز داریــم .رکوردهایمان را هم
میتوانیم با اپلیکیشنهای ورزشیای که
در موبایلهایمــان نصب میکنیم ،ثبت
کنیم و برای خرید ساعت هزینه نکنیم.
اینکه بعــدا دلمان بخواهــد لباسهای
مخصوص بخریــم یا نــه ،بهخودمان و
جیبمــان بســتگی دارد .دوندهها ،وقتی
زمان زیادی را به ایــن کار ادامه میدهند،
معموال با عالقه برای خودشــان
لباس و تجهیزات میخرند ،چون
برای کاری هزینه میکنند که
عاشقش هستند.

عدد خبر
سالمرگ
تقويم /

محیالدین معاصر
وقتــی محمدمهــدی
محیالدین الهیقمشهای
نان و کاسه ماستی توی
دســتمالش میگذاشت
که از قمشــه (شهرضا)
پیاده راه بیفتد بهسمت
اصفهان بــرای تحصیل
در مدرســه صدربرود،
البد نمیدانست که یک
روز پســرش سخنران
معروفی میشــود و همه ایرانیان را با مرحوم پدر آشنا
خواهد کرد.
محمد مهدی یک ســالی را در اصفهان ماند و بعد راه
افتاد به سمت مشهد تا آنجا تحصیالتش را ادامه بدهد.
در همان سالهای اول طلبگی در مشهد ،شبی خواب
میبیند که از مشهد به طرف تهران میرود و سیدحسن
مدرس را دستگیر کردهاند و به طرف مشهد میبرند .در
راه به یکدیگر برخورد میکننــد و مدرس کتابی را که
در دست داشته ،به او میدهد و میگوید «:ما را تبعید
کردهاند ،شــما این را بگیرید و بروید جای من درس
بدهید ».همان شب که از خواب بیدار میشود .با خودش
میگوید« :اگر خواب پریشان است ،همین است .ما کجا
و شــخصیتی مبارز و عالم چون مدرس کجا» .سالها
میگذرد .محمد مهدی تصمیم میگیرد برای استفاده از
استادان قم و نجف ،به این شهرها برود .در راه این سفر
است که به مدرسه سپهساالر در تهران وارد میشود،
مدرس را همان جا میبیند .وقتی که به مدرس معرفیاش
میکنند ،مدرس میگوید « :الزم نیست ایشان را معرفی
کنید ،چون پدربزرگ همین شخص ،امکانات مادی مرا
فراهم آورد و برای تعلیم و تعلم از قمشــه به اصفهان
فرستاد» .همین میشود که دوســتی محمد مهدی و
مدرس عمیق میشــود و همان جا در تهران میماند.
چند سال بعد رضاخان ،مدرس و دوستانش را دستگیر
میکند .بعد از تبعید مــدرس ،محمدمهدی هم آزاد
میشود .بعد از آزادی ،طالب مدرسه سپهساالر جمع
میشــوند و کتابی را به او میدهند و میگویند «:آقای
مدرس این کتاب را برای مــا تدریس میکرد ،بقیهاش
با شما».
دانشگاه که تاسیس شد ،مدرســه سپهساالر هم شد
دانشــکده معقول و منقول .توی دانشگاه محمد مهدی
الهی قمشــهای ،منطق ،حکمت و ادبیات درس میداد.
همزمان کتاب «توحید هوشــمندان» را هم نوشــت و
دکترایش را از دانشکده گرفت .او نخستین کسی است که
قرآن را برخالف قدما که ترجمه تحتالفظی میکردند ،به
زبان فارسی روان و سلیس ترجمه کرد ،بدون آنکه دخل
و تصرفی در اصل معنا شود .محمدمهدی الهی قمشهای
25اردیبهشت 1352از دنیا میرود و پس از مرگ پیکرش
در وادیالسالم قم به خاک سپرده میشود.

بوکمارک

از دو که حرف میزنیم

دویدن ارزان یا سرمایهداری؟

سازمان آگهيها و نيازمنديها:

خيابانقائممقام فراهاني ،ميدان شعاع ،خيابان شهيد خدري
شماره - 29طبقه اول تلفن88861819 - 84321700 :

ملکوت
خانــهام را رنگروغن میزنم ،صبحهــا زود از
بهرام صادقی
خواب بلند میشوم ،دندانهایم را مرتب مسواک
میکنم ،به این ترتیب قطره ناچیزی میشوم در این دریای بزرگ ،در این
اقیانوس یکسان و یکرنگی که اســمش اجتماع آدمها است .یکی مثل آنها
میشوم با همان عالقهها و عادات و آداب ،هرچند که حقیر و پوچ و احمقانه
باشند و با آنکه خودم آنها را صدها بار به مسخره گرفتهام .اکنون من میان
زمین و آسمان معلق ماندهام ،تنها هســتم و به جایی و کسی تعلق ندارم و
این ب ه جای آنکه برایم فخر و غروری بیاورد رنجم میدهد .ممکن است حاال
افکارم خیلی عالی باشند ،آدم واقعبینی باشم که همهچیزهای باطل و پوچ
را احساس کرده و ممکن است کسی باشم غیر از میلیونها نفر مردم عادی.
همینهاست که عذابم میدهد و بهنظرم پوچتر و ابلهانهتر از هر چیز میآید.

دیالوگ

ویل هانتینگ نابغه
«من با خوندن چندتــا کتاب المصب نمیتونم
گاس ون سنت
درباره تو بفهمم و بشناسمت .تا زمانی که خودت
نخوای درباره افکارت و اینکه چهکسی هستی حرف بزنی من هیچی نمیتونم
بفهمم ازت .و من استقبال میکنم از این قضیه ،از اینکه سفره دلت رو باز کنی
و حرف بزنی .ولی تو دلت نمیخواد همچی کاری کنی مگه نه رفیق؟ چون
وحشت داری که ممکنه چه چیزایی بگی».

آخر مصور

فراخوان
بی تعارف و تکلف  ،مثل همین متن کوتاهی که می بینید .ما منتظریم
تا نوشتههایتان درباره مسائل روزمره ،مشکالت و دغدغه هایتان را
برای ما ارسال کنید .اگر اهل طنز و کاریکاتور و طراحی هم هستید جایتان اینجا محفوظ
س با شماره  23023636بگیرید تا برای
است .متن یا طرح تان که آماده شــد یک تما 
رساندنش به ما  ،راهنمایی تان کنیم.

هنرمند بريتانيايي پتكرينر در اين اثر به نام آسماني(  )Celestialبه مرگ شرین ابوعاقله،
خبرنگار شبکه الجزیره پرداخته است.

یکشنبه

باشگاه
نویسندگان

روزی که فراموشاش نمیکنیم
سیدجواد رسولی

کارشناس رسانه

امروز در تقویم میــادی روز 15ماه
میاســت .این روز را «روز نکبت»
نام گذاشتهاند؛ نکبتی که به واسطه تولد یکباره دولتی نامشروع
به نام اسرائیل در سال 1948دامن مردمان سرزمین فلسطین را
گرفت و صدها هزار نفر را آواره کــرد؛ نکبتی که برندگان جنگ
جهانی دوم نصیب کشــوری کردند که تا پیش از آن مستعمره
و تحتالحمایه انگلســتان بود؛ نکبتی که دلیلش «هدیه دادن»
سرزمینی به نام فلسطین به گروهی ایدئولوژیک و نژادپرست به نام
جنبش صهیونیسم بود .از این روز است که مصیبت آغاز میشود
و تا امروز ادامه مییابد.
به خاطر داشتن و روایت کردن این روز مهم است؛ زیرا این روایت
اشغال و تصرف و آواره کردن ،روایتی است که گروه صهیونیست
حاکم بر این ســرزمین نمیخواهد شنیده شــود .مهم است که
درباره این حضور و این اشــغال ناگهانی و همه جنایتهایی که
بهدنبال آن آمدند حرف بزنیم .روایت نکبت نباید فراموش شود
چون هزینه زیادی برای فراموششدنش خرج کردهاند .قرار نیست
کسی به مبدا برگردد و سؤال کند آنچه امروز در جهان «اسرائیل»
مینامندش چگونه متولد شــده اســت .این خاطره قرار است از
حافظهها پاک شود .قرار است جایش را چیزهای دیگری بگیرند.
قرار است تقصیر خود فلسطینیها باشد .قرار است اینگونه وانمود
شود که این کشور عجیبالخلقه از همیشه وجود داشته است .قرار
است کسی به ذهنش هم نرسد که از تولد آن سؤال کند یا نکبت
ایجاد آن را بهخاطر آورد.
داستان نکبت را باید هر سال بهخاطر آورد و باید درباره آن حرف
زد ،خواند ،پژوهــش کرد و برای دیگران بازگو کرد .باید نوشــت
که در آن ســال نحس 1948نزدیک به 700هزار ســاکن بومی
کشور فلسطین آواره شدند .آنها را از روستاهایشان بیرون کردند.
120روستا از 530روستای کشــور فلسطین تخلیه شدند؛ با زور
اسلحه ،با تهدید ،با قتل عام و با تخریب خانهها بر سر ساکنانش.
باید از «قبیه التحا»« ،قبیه الفوقا»« ،خربت الراس» «ابو شوشه»،
«کفرین»« ،ابو زریق»« ،منســی» و دهها روســتای اشــغال و
تخریب شده ســخن گفت .باید روایت آوارگان این روستاها که
به ناچار پا به جاده گذاشــتند و بهســوی جنین به راه افتادند را
بازگو کرد .روز نکبت ،آغاز داستانی تلخ و غمگین در تاریخ بشری
است که میکوشند تا فراموش شود؛ زیرا تنها چیزی که از سوی
صهیونیستها و به کمک جریان اصلی رسانهای در جهان قرار است
مدام تکرار و به یاد آورده شود ،روایت هولوکاست است .هولوکاست
نازیها باید مدام تکرار شــود و به یاد آورده شود تا همگان روایت
هولوکاست صهیونیستها را که از روز نکبت آغاز شده فراموش
کنند .حاال که نمایشگاه کتاب تهران هم به پاست و زمان خوبی
برای خرید کردن است ،بد نیست در روز نکبت امسال به یکی از
بهترین کتابهایی که با نثر روان و با دقت بسیار باال تاریخ شکل
گرفتن صهیونیسم را از سالها پیش از روز نکبت تا سالها پس از
آن روایت میکند معرفی کنم :کتاب «متاستاز اسرائیل» نوشته
کورش علیانی و چاپ شده توسط انتشــارات جامجم؛ کتابی که
داستان هولناک ظهور پدیده صهیونیسم و وجود نامشروعش را
با دادههای فراوان تاریخی تعریــف میکند؛ کتابی که خواندنش
پاسخی به این پرســش اســت که چرا نباید هرگز روز نکبت را
فراموش کرد.

دغدغه

امان از بیآبی
فاطمه عباسی
طي 2هفته اخیر ،بعد از گذشت ماه گرم و بیآب فروردین و
نیمی از اردیبهشت ،باالخره آســمان سخاوت به خرج داد و
چهره قدیمی بهار با رگبارهای گاه و بیگاهش نمایان شــد.
با این همه اما هنوز اوضاع ســدهای کشــور بحرانی است و
مشکل کمبود آب همچنان پابرجاست .بارندگیهای اخیر
هم نتوانست جبران بیآبیهای ماههای گذشته را بکند و تنها
۵۳درصد از مخازن سدهای کشور پر شده و هنوز ۴۷درصد
آن خالی است.
با توجه به ســدهای خالــی ،تاالبهای خشــک ،رودهای
بیرمق ،افت شــدید آبهای زیرزمینی ،فرونشســت ،گرد
و غبــار ،بیابانزایی ،آتشســوزی و مرگ جانــداران ،باید
اعتراف کرد که کشــور ما دچار ورشکستگی آبی شده است.
یعنی چه باران ببارد و چه نبارد ،مــا آب کم میآوریم .چرا؟
چون خرجمان(مصرف آب) بیشــتر از دخلمان(میزان آب
تجدیدپذیر) است .وقتی کم میآوریم هم از پساندازمان(آب
زیرزمینی) میخوریم .بنابراین نمیتوان همه مشکالت بخش
آب را بر گردن خشکسالی و تغییر اقلیم انداخت و بخش عمده
این مشــکالت به دلیل مدیریت غلط در حوزه آب است .بد
نیست بدانید که همین طرحهای سدسازی متعدد و هزینهبر
در برخی استانهای کشــور ،بدون توجه به اقتضائات آب و
هوایی و ســاختار خاک ،خود موجب از دست رفتن بخشی
از ذخایر آب به دنبال وقوع تبخیر شــده است .حفر چاههای
متعدد ،فرونشست زمین را در پی داشــته و ندادن حقابه به
تاالبها ،گرد و غبار و ریزگردها را به سمت شهرها روانه کرده
است .بههرحال ایران با دارا بودن فقط یکسوم میانگین بارش
در سطح دنیا ،کشوری خشک و کمآب محسوب میشود اما
گذر از آنچه امروز بهعنوان بحران خشکســالی و تغییر اقلیم
مطرح است ،نیازمند مدیریت درســت ،اصالح ساختارها و
بهروزرســانی راهکارهای بومی و قدیمی در مدیریت منابع
آب در کشور است .بهروز کردن شیوههای آبیاری و مدیریت
منابع آب اصل فراموششدهای است که این روزها با توجه به
وضعیت منابع آبی باید به آن توجه شود و اگر به سمت این اصل
حرکت نشود ،کمآبی بهعنوان یک چالش جدی برای آیندگان
تداوم خواهد داشــت و مانع از تحقق طرحهای توسعهای در
بخشهای مختلف خواهد شد.

