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ــــــــــسرمقاله

تک کرسی سازی؛ آیا نسخه
مناسب افغانستان است؟

مهدی مدبر
در طرح جدید قانون انتخابات کشــور ،روی تک کرسی سازی
حوزه های انتخاباتی تاکید شده اســت و به معاون دوم ریاست
جمهوری وظیفه سپرده شده است تا این طرح را طبق پیشنهادات
جلسه کابینه ،تصحیح و نهایی سازد .قرار است این قانون پس از
نهایی شدن توسط رئیس جمهور توشیح شود و حالت اجرایی را
به خود بگیرد.
تک کرسی ســازی حوزه های انتخاباتی به این معنی است که هر
حوزه ی انتخاباتی فقط می تواند یک نماینده انتخاب کند .تعداد
حوزه های انتخاباتی نیز برابر است با تعداد اعضای نهادی که برای
آن انتخابات برگزار می شود و تعداد نفوس حوزه ها نیز باید باهم
برابر باشند .در قانون اساسی افغانستان تعداد کرسی های مجلس
نماینده گان  249کرسی تعیین شــده است .بر اساس طرح تک
کرسی سازی حوزه های انتخاباتی ،افغانستان باید به  249حوزه
ی انتخاباتی تقسیم شود و از هر حوزه یک نماینده انتخاب شود.
اصالح نظام انتخاباتی یکــی از موارد توافق نامه حکومت وحدت
ملی بود .این کار اما در دو ســال گذشــته همواره با چالش های
فراوان رو برو بوده اســت .اکنون که پیش نویس طرح این قانون
تصویب گردیده اســت ،دیده می شود که هنوز هم مشکالتی در
آن وجود دارد و با توجه به شــرایط افغانستان ،مزایای آن کمتر و
مشکالت آن زیاد است.
یکی از مهمترین مزایای تک کرســی سازی حوزه های انتخاباتی
پاسخگو سازی نمایندگان مجلس در قبال موکلین شان است.
اما با توجه به وضعیت سیاســی و امنیتی کشور ،عملی سازی این
طرح در حال حاضر با چالش های زیادی روبرو اســت و می تواند
مشکالت زیادی را به بار آورد و حتی ضریب فساد در انتخابات را
افزایش دهد.
اولین مشــکلی که در برابر عملی سازی این طرح ظاهر می شود
این اســت که با توجه به وضعیت ناگوار امنیتی کشــور ،تقسیم
کردن افغانســتان به  249حوزه ی انتخاباتی مســاوی غیر قابل
تصور است .اکنون حکومت افغانستان کنترول چندین ولسوالی و
منطقه را در والیت های که جنگ جریان دارد ،در دست ندارد ،در
صورت تداوم نا امنی ،این ولسوالی ها و منطقه ها که حتما چندین
حوزه انتخاباتی را دربر خواهد گرفت ،چگونه نماینده های شان را
انتخاب کنند؟
همچنان برای عملی سازی این طرح نیاز است که نفوس کشور به
صورت دقیق شمارش گردد ،تا نفوس حوزه های انتخابات بصورت
مساویانه تقســیم بندی گردد و مشخص باشد .اما نفوس شماری
دقیق در حال حاضر ناممکن است و زمان طوالنی را دربر خواهد
گرفت .برای مشخص شدن تعداد دقیق نفوس کشور ،قرار بود که
تذکره های الکترونیکی توزیع گردد ،اما متاسفانه پروسه ی توزیع
تذکره های الکترونیکی نیز مدت ها پیش به حالت تعلیق در آمد
و هنوز کار عملی آن دوباره آغاز نشده است .بدون شمارش دقیق
نفوس کشور ،تقسیم کردن حوزه های انتخاباتی با نفوس برابر ،نا
ممکن است.
از سوی دیگر این طرح زمینه گرفتن چوکی های بیشتر را از سوی
زنان می گیرد .همچنان مشخص نیست که تعداد کرسی های که
بصورت قانونی برای زنان اختصاص داده شــده است ،چگونه در
حوزه های انتخاباتی عملی می گردد .در بســیاری از والیت های
دور افتاده و والیت های که جنگ جریان داشــته است ،زنان نمی
توانند خود را کاندیدا کنند و با مشــکالت زیادی روبرو است .در
عین زمان بســیاری از زنها در ســالهای گذشته عالوه بر کرسی
های قانونی ،از طریق رقابت آزاد و با به دست آوردن آرای بیشتر
انتخاب گردیده بودند.
عالوه بر این ها ،طرح تک کرسی ســازی حوزه های انتخاباتی،
باعث می شود که زمینه انتخاب شــدن برای افراد تندرو فراهم
گردد .بسیاری از افراد تندرو در مناطق محل سکونت شان از نفوذ
و قدرت کافی برخوردار هستند و با تک کرسی شدن حوزه های
انتخاباتی ،آنها به راحتی می توانند به مرجع قانون گذاری کشور
داخل شوند و اعمال نفوذ کنند.
این طرح عالوه بر اینها ،فرصت انتخاب شــدن را از اقلیت ها و
جوانان می گیرد .در صورتی که حوزه ی رای گیری یک نماینده ی
مجلس یک والیت باشد ،امکان اینکه اقلیت ها و جوانان بتوانند
به مجلس نمایندگان راه یابند ،زیاد است ،اما در صورتی که طرح
تک کرسی سازی حوزه های انتخاباتی نهایی شود ،این فرصت از
جوانان و اقلیت ها گرفته می شود.

فرانسه چگونه به صورت هدف «مشروع» گروه های جهادی درآمد؟
عقیده رایج در پاریس این اســت که هیچ
ارتباطی بین سیاســت فرانســه درخاور
نزدیک و شــمال آفریقا (ســاحل) و سوء
قصدهایی که کشور قربانی آن بوده وجود
ندارد .این جنگی که فرانسه در «آنجا» به
آن می پردازد نیســت که موجب تحریک
پاســخ هایی مرگبار در خاک فرانسه می
شــود ،بلکه دلیل این امر نفرت از «ارزش
های ما»« ،ایده هایمان» و شــیوه زندگی
فرانسوی اســت .با این حال ،سراسر تاریخ
اخیر عکس این را می آموزد.
دردوران استعمار ،سناریوی اعزام نیروهای
نظامی ســاده بود :جنگ منحصرا در قلمرو
قربانی انجام می شــد و متجاوز تصور هم
نمی کرد که شهرها و روستاهایش بتوانند
هدف ضدحمله دشــمنان قرارگیرند و حق
هم داشت .داشتن برتری تسلیحاتی ،سلطه
مطلق بر دریاها و فقدان هرگونه «ســتون
پنجم» فعال در خاکــش مانع این امر می
شد .انگلستان و فرانسه در قرون هجدهم
و نوزدهم تقریبا تمام کره زمین را برمبنای
این طرح تســخیرکردند ،که با جنگ های
اروپایی بسیار متفاوت بود که در آنها ،جز
در جزیره بریتانیا ،هیچ کشــور یا مردمی
از تخریب ،کشــته یا مجروح شدن در امان
نبودند.
اکنون وضــع برآن منوال نیســت .البته،
جنگ همچنان نابرابر است ،اگرچه سازمان
حکومت اســامی (داعــش) قلمرویی در
اختیاردارد ،برمیلیون ها سکنه آن حکم می
راند و ازمرزهایش دفاع می کند .ولی نوعی
تعادل وحشت شــکل گرفته و کارشناسان
از «جنگ نامتقارن» ســخن می گویند که
درآن از یک ســو هواپیما ،پهباد و موشک
به کار می رود و ازسوی دیگر ،سالح حریف
خرابکاری های اینترنتــی ،مواد منفجره و
کالشنیکف اســت .الربی بن مهیدی ،یکی
از رهبران شورش الجزایر که درسال ۱۹۵۷
بازداشت شد به بازجویانی که براو ایراد می
گرفتند چرا از بمب های مخفی شده درسبد
اســتفاده کرده ،گفت« :هواپیماهایتان را
به ما بدهید ،ماهم ســبدهایمان را به شما
خواهیم داد».
اکنون دیگر دشــمنان فرانســه و ایاالت
متحده ،اعم از حکومت ها یا سازمان های
سیاســی-نظامی دربیرون از خاک کشور
ناتوان نیستند و می توانند به هروسیله به
داخل ســرزمینی که آنها را هدف قرارمی
دهد دسترسی یابند .نمونه این امر در سنت
برناردینوی کالیفرنیا دیده شــد که درآن
زندگی  ۱۴تن فدای انتقامجویی زوجی شد
که زیرنفوذ داعــش بودند و حمالت نیروی
هوایی آمریکا در هزاران کیلومتر آنسوتر را
تالفی می کردند.
از جنگ عراق  -ایران تــا نبرد الجزایر و
بمباران ها علیه داعش
کمتر از  ۲۵ســال پس از جنگ الجزایر با
شمار زیادی از تیراندازی ،خرابکاری و سوء
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قصدها در داخل خاک فرانسه ،کشور ازنو
با تروریسم رودررو شــد .در  ۱۷سپتامبر
 ،۱۹۸۶در شماره  ۱۴۰خیابان رن در پاریس،
روبروی فروشگاه مشهور تاتی ،یک صندوق
فلزی زباله شهرداری منفجرشد :حاصل آن
 ۷کشته و  ۵۵مجروح بود .این آخرین مورد
از مجموع  ۱۴سوء قصدی بود که در کمتر از
یک سال توسط کمیته مرموز «همبستگی
با زندانیان سیاســی عرب خاور نزدیک»
اجرا شده بود .این عنوان هدف اصلی «مغز
متفکر» آن فواد علــی صالح را پنهان می
کند که یک تونســی گرویده به شیعه بود
که بیش از آن که درپی آزادی یاران زندانی
خود باشد ،خواســتار قطع حمایت نظامی
پاریس از عــراق در جنگ مرگباری بود که
ازسال  ۱۹۸۰علیه جمهوری اسالمی ایران
جریان داشت.
فرانسوا میتران که در ماه می  ۱۹۸۱انتخاب
شــده بود ،حمایت خود از عراق را پنهان
نمی کرد .اما سوء قصد در ساختمان دراکار
بیروت که دراختیار ارتش فرانســه بود (و
 ۵۸چترباز درآن کشته شدند) در  ۲۳اکتبر
 ،۱۹۸۳که بــه گروه های درارتباط با تهران
نســبت داده شــد ،او را واداشت که برای
تحویل مهمات به نیروهای مســلح ایران
مجوز بدهد .این نیروها پیش از سقوط شاه
درسال  ۱۹۷۹به شمار محدودی از تجهیزات
فرانسوی مجهز بودند .پنج هزار گلوله توپ
 ۱۵۵و  ۲۰۳میلیمتری ازطریق کشــورهای
آمریکای جنوبــی و بالکان ،که ازروی لطف
بــرای آنها گواهی صادر کردنــد ،به ایران
تحویل داده شــد .با پیروزی ژاک شیراک
و جناح راســت در انتخابات پارلمانی سال
« ،۱۹۸۶همزیستی» آغازشد .آندره ژیرو،
وزیر دفاع فرمان قطع فوری تحویل هرگونه
سالح را صادر کرد و دست اندرکاران آنچه
که به «مساله لوشیر» ( )۱موسوم شد را به
دستگاه قضایی ســپرد .سوء قصد خیابان
رن ،پاسخ ایران به این امر بود.

پس از قطع نخستین انتخابات قانونگذاری
آزاد در الجزایر در دســامبر  ،۱۹۹۱که به
پیروزی «جبهه اســامی نجات» ()FIS
انجامیده بود ،میتران و دولتش بین تسلی
یافتن از این که اســام گرایان درقدرت
نیستند ،و محکوم کردن کودتا ،که برخالف
اصول ایشان بود ،درنوسان بودند.
درماه مارچ  ،۱۹۹۳ادوارد باالدور نخست
وزیر شد .در دسامبر  ،۱۹۹۴یک هواپیمای
ایرباس ایرفرانس از الجزایر ربوده شــد و
در مارسی به زمین نشست .گروه مداخله
ژاندارمری ملــی ( )GIGNبه آن حمله
کرد و مانع از آن شــد کــه به هدفش که
برخورد با برج ایفل بود دست یابد .شارل
پاســکوا ،وزیر جدید کشــور از سیاست
سلف سوسیالیســت خود فاصله گرفته
بود که برهمکاری هایی که گروه مســلح
اسالمی ( )GIAدرخاک فرانسه با مخالفان
حکومت الجزایر داشتند چشم می بست.
او عملیاتی برای ســرکوب ترتیب داد و
تعقیب و بازداشــت خانگی علیه کسانی
که در خفــا از  GIAحمایت می کردند را
تشدید کرد و آنان را واداشت که فرانسه
را به مقصد سوئیس یا بلژیک ترک کنند.
بین ماه های جوالی و اکتبر  ،۱۹۹۵موجی
از  ۸ســوء قصد فرانســه را فراگرفت.
مرگبارتراز همه در  ۲۵جوالی در ایستگاه
سن میشل خطوط سریع پاریس بود که ۸
کشــته و  ۵۵مجروح به جا گذاشت .این
ســوء قصد ها که به  GIAنسبت داده می
شــد ،درپی موضع گیری پاریس دربرابر
جنگ داخلی الجزایر بود .ژاک شــیراک،
رئیس جمهوری جدید ،که درســال ۱۹۹۵
انتخاب شــده بود ،پیام را کامال درک کرد
و درمورد الجزایر ،هم نســبت به رئیس
جمهوری لیامین زروال و هم اسالم گرایان
دست به عقب نشینی زد.
در جنــوری  ،۲۰۱۵کمتراز پنج ماه پس از
آغاز بمباران های فرانسه درعراق ،پاریس

ازنو به خون کشیده شد .با آن که دو مهاجم
«شــارلی ابدو» بیانگر عدم تحمل مذهبی
بسیار افراطی بودند ،آمدی کولیباری ،که
به سوپرمارکت کاشر در پورت دو ونسان
حمله کرد ،مدعــی انتقامجویی به خاطر
قربانیان مداخله فرانسه درکشورخود مالی
بود .در  ۱۳نوامبــر ،کمتر از  ۳ماه پس از
گســترش بمباران ها به ســوریه ،داعش
مسئولیت کشــتار مرگبار شرق پاریس با
 ۱۳۰کشــته و بیش از  ۴۰۰مجروح) را به
عهده گرفت.
تغییر جهت سیاست پاریس
چنان که دیده می شــود ،ســوء قصدها،
هرقدر که درخور محکوم کردن باشــد،
تنها در چهارچوب سیاسی و دیپلوماتیک
می تواند درک (و برآن غلبه) شــود .پس
از  ۱۱سپتامبر  ،۲۰۰۱و به ویژه جنگ اعالم
شده ایاالت متحده علیه عراق درماه مارس
 ،۲۰۰۳خاک اروپا از نو هدف قرارگرفت :دو
ســوء قصد عمده درماه مارس  ۲۰۰۴در
مادرید و درژانویه  ۲۰۰۵در لندن انجام شد.
هدف این سوء قصدها ،نه «شیوه زندگی»
غربی ،بلکه دو کشــوری بود که جزء فعال
ترین کشورها در ائتالفی بودند که عراق را
تخریب کردند .بی تردید فرانسه از جمله
به خاطر سخنان ضدجنگ  ۱۴فوریه ۲۰۰۳
وزیر امورخارجه ،دومینیک دو ویلپن در
شورای امنیت سازمان ملل ،از این حمالت
درامان ماند.
نفرتی که دنیای مســلمان نسبت به غرب
دارد ،درحدی زیاد از گروه های افراط گرا
فراتــر می رود و نمی تــوان میزان آن را
اندازه گرفت .صدها هزار کشــته ،میلیون
ها پناهنده ،شکنجه های زندان ابوغریب،
«آسیب های جانبی» ،حمالت هواپیماهای
بدون سرنشین – که همه برروی کشورهای
مســلمان متمرکز است – همگی تبلیغات
داعش را تغذیه می کند که مدعی «جنگ
صلیبی» علیه اســام و بــدون مجازات

جهان در مواجه با بحران کم آبی
دامیان کارینگتن

یافته های جدید نشان میدهند که چهار
میلیارد نفر با کم آبی شــدید مواجه اند.
کمبود آب هر ســاله دو سوم از جمعیت
جهان ،بیــش از چهار میلیــارد نفر ،را

 کارتون روز

به مدت یک ماه متأثر از خود میســازد.
افشاسازیها نشان میدهند بحران کم آبی،
یعنی یکی از خطرناکترین چالش های پیش
روی جهان ،خیلی وخیــم تر از آن چیزی
است که پیشتر تصور میشد.
تحقیقات جدید همچنین آشکار کرده اند
که  500میلیون نفــر در مکانهایی زندگی
می کنند که مصرف آب دو برابر یک ســال
کامل پر باران است ،با به راه افتادن سفره
های آب زیرزمینی این میزان بارش آنها را
به شدت آســیب پذیر می کند .بسیاری از
مردم که از منابع آبی شکننده برخوردارند
در هند و چیــن زندگی می کنند ،اما دیگر
مناطق مربوط به ایاالت متحدهی مرکزی و
غربی ،استرالیا و حتی شهر لندن هستند.
چنانچــه ارزیابی ها نشــان می دهند این
مشــکالت آب که قرار است همراه با رشد
جمعیــت و افزایش مصــرف آب – بویژه
بواســطه خوردن گوشت – وخیم تر شوند،
رو به افزایش هستند.
در ماه جنــوری مجمع اقتصــاد جهانی
بحرانهای آبی را در کنــار تغییرات آب و
هوایی و مهاجرت دســته جمعی به عنوان
یکی از ســه خطر بزرگ آسیبرســان به
مردم و اقتصاد در دهــهی بعدی ،معرفی
کرد .کشورهایی مثل سوریه همزمان با سه
خطر مواجه هستند :مطالعات اخیر گویای
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این بوده که تغییرات آب و هوایی احتمال
وقوع خشکسالی شدید سالهای  2007تا
 2010را خیلی بیشــتر کرد و خشکسالی
منجر به مهاجرت دســته جمعی خانواده
های کشاورز به شهرها شد.
پروفســور آریِــن هوکســترا (Arjen
 ،)Hoekstraاســتاد دانشگاه توئنته در
هالند و کســی که ارزیابی های جدید را
به عمل آورده می گوید« :اگر به مشکالت
زیســت محیطی نگاهی بیندازیم ،یقینا
[کمبود آب] مهترین معضل محسوب می
شود« ».یکی از مناطق که وضعیت بسیار
بسیار بحرانی دارد یمن است ».طی چند
ســال آینده منابع آبی یمن به پایان می
رســد ،اما مناطق دیگر از جمله پاکستان،
ایران ،مکزیک و عربســتان ســعودی
همزمان با خالی شــدن مداوم منابع آب
زیرزمینی در زمانــی که به عاریت گرفته
شده ،زندگی می کنند.
هوکســترا همچنین حــوزه آبگیر موری
دارلینــگ(  )Murray-Darlingدر
اســترالیا و میانه غربی ایاالت متحده را
مورد توجه قرار داده اســت« .منابع آبی
زیرزمینی عظیم اوگاالال ( )Ogallalaدر
این ناحیه اســتقرار یافته که رو به اتمام
اســت ».او بیان داشت که حتی شهرهای
ثروتمندی همچون لندن در انگلستان در

شرایط ناپایداری به ســر می بردند :طی
مدت زمان طوالنی «شما در نواحی اطراف
برای حفظ آبی که به ســمت لندن جریان
دارد ،آب در اختیار ندارید ».مطالعات اخیر
که روز جمعه در مجله پیشرفتهای علمی
منتشر شــده اســت اولین بررسی برای
آزمون کمبود جهانی آب با مبنای ماهیانه
و تفکیک پذیری  31مایل یا کمتر محسوب
می شود.
ایــن ارزیابی داده ها را از ســال  1996تا
 2005مورد تحلیل قــرار داد و به کم آبی
شدیدی – کمبود آب شــدید آن هنگام
تعریف می شــود که استفاده از آب بیش
از دوبرابر میزان ذخیره مجدد آب باشد –
پی برد که  4میلیارد نفر را دست کم یک
ماه در سال تحت تأثیر خود قرار می دهد.
«نتایج حاصل داللت بر این موضوع دارند
که شــرایط جهانی آب بسیار وخیم تر از
آن چیزی است که مطالعات پیشین نشان
می دادند .بررسی ها برآورد می کردند که
کم آبی جمعیتی بین  1.7تا  3.1میلیون را
تحت شــعاع خود قرار می هد ».به عالوه
ارزیابی جدید نشــان داد که  1.8میلیون
نفر برای حداقل نیمی از ســال از کم آبی
شدید رنج می برند .کشاورزی بزرگترین
مصرف کننده آب اســت و جمعیت رو به
رشد جهان به غذای بیشتری نیاز دارند .به

ماندن ناروا و یک جانبه است .هیچ یک از
مســئوالن آمریکایی فاجعه عراق محاکمه
نشده اند و حتی دادگاه جزایی بین المللی
به سراغ آنها نیز نرفته است.
درخــاور نزدیک ،صدای فرانســه ویژگی
موسیقی واری که خاص آن بود را ازدست
داده اســت .پاریس پس از ســال ،۲۰۰۳
درســال های آخر ریاست جمهوری جرج
دبلیو بوش ،به دنباله روی از ایاالت متحده
پرداخت ،اشغال عراق را به رسمیت شناخت
و در لیبیا ،مالی ،جمهوری آفریقای مرکزی
و ســرانجام عراق و بعد سوریه به دخالت
نظامی پرداخت .از ویران کردن یمن توسط
عربستان سعودی – بدون مخالفت عمومی
ابراز شــده – حمایت کرده و به این کشور
تسلیحات می دهد .هیچ قدرت غربی دیگر،
به اســتثنای ایاالت متحده ،این چنین در
قلمرو اسالم حضور نظامی ندارد و هنگامی
که پاریس به بیان تفاوت خود می پردازد،
برای انتقاد از رئیس جمهوری باراک اوباما
اســت که به نظرش در پرونده هســته ای
نرمــش به خرج داده و ازدید فرانســه در
سوریه به قدر کافی دخالت نکرده است.
موضع گیری نــرم فرانســه در درگیری
اسرائیل – فلسطین را نیز نباید از یاد برد.
پس از سرکوب شدید انتفاضه دوم توسط
تانک های اســرائیلی در سال های – ۲۰۰۳
 ۲۰۰۲افکار عمومی ،غالبا به طور مستقیم،
ناظر حمالت وســیع علیه غزه درسال های
 ۲۰۱۲ ،۲۰۰۸و  ۲۰۱۴بوده است .هربار ،دولت
فرانسه ،اعم از راســت یا چپ ،به عنوان
«حق اسرائیل به دفاع از خود» این اعمال
را تائید کرده اســت .وزارت امورخارجه،
مانند شماری از روشــنفکران ،چگونه می
تواند مدعی شــود که خشم علیه غرب و
فرانسه ناشــی از فاجعه فلسطین نیست؟
دیوید پترائوس ،ژنرال آمریکایی که پیشتر
فرمانده مرکز فرماندهی نیروهای آمریکایی
بود ( ،)۲با روشن بینی بیشتری می گوید:
«تنش های بین اســرائیل – فلسطین غالبا
به خشونت و رودررویی مسلحانه درسطح
باال منجر می شــود .ایــن درگیری ها ،به
خاطر جانبداری ایاالت متحده از اسرائیل،
برانگیزاننده احساسات ضد آمریکایی است.
خشم عرب ها درمورد مساله فلسطین نیرو
و عمق روابط ما دراین منطقه را محدود می
کند و موجب تضعیف مشروعیت رژیم های
میانه رو در دنیای عرب می شــود .القاعده
و دیگر گروه های شــبه نظامی ازاین خشم
برای تجهیز خود بهره برداری می کنند».
به فراموشی ســپردن ارتباط بین سیاست
خارجی اعمال شده در دنیای عرب و توسعه
جهادگرایی سبب نابینایی ای می شود که
بیانگر  ۱۵سال شکســت در «جنگ علیه
تروریسم» است .این نادیده انگاری اندیشه
راهبردی را دچار فلج می کند و فرانسه را
به «چرخه ای دوزخی» می کشاند که نمی
تواند بهای سنگین آن را بپردازد.
عالوه نظر به اینکه مردم با افزایش درآمدها
گوشت بیشتری می خورند ،تغییر رژیمهای
غذایی اثر عمده ای بر افزایش مصرف آب
داشته است.
هوکسترا عنوان کرده است که «گرفتن یک
دوش کوتاهمدت تر پاسخی به معضل جهانی
نیســت» ،به دلیل اینکه فقط  1تا  4درصد
از مصرف شــخصی آب قابل شرب در خانه
صورت می گیــرد در حالیکه  25درصد آن
از طریق مصرف گوشت است .بیش از 15000
لیتر آب برای تولید یک کیلوگرم گوشــت
گاو استفاده می شود ،تقریبا همین میزان
آب نیز برای آبیاری محصوالت کشــاورزی
مختص تغذیه گاو مصرف می شود .از دیگر
جنبه های منحصر به فرد تحقیق جدید این
بود که الزامات آبی زیســت محیطی را نیز
شامل می شد ،به عنوان مثال نیاز بود از این
امر اطمینان حاصل شود که زندگی آبی در
رودخانه ها و دریاچه ها باقی خواهد ماند.
ماهی می تواند یکــی از منابع مهم غذایی
برای انســانها باشد که از راههای آبی برای
حمل و نقل استفاده می کند .حتی فقط یک
ماه کمبود آب شدید اثرات ویرانکننده ای
بر سالمت رودخانه دارد ،بنابر نظر هوکسترا:
«یک رودخانهی خالی رودخانه نیســت».
رودخانه کلورادو در غــرب ایاالت متحده
و رودخانــه زرد در چین ،از جمله رودخانه
هایی هستند که قبل از رسیدن به انتهای
مسیرشان خشک می شــوند ،یا نزدیک
اســت که در چنین موقعیتی قرار گیرند.
دیوید تیکنر ( )David Ticknerمشــاور
ارشــد آب شــیرین در WWF (World
 )Wide Fund for Natureانگلستان می
گوید« :این مقاله مجددا اشــاره به فوریت
این چالش دارد .میلیاردها انسان و نظامهای
اقتصادی بسیاری به دلیل خطرات مربوط به
آب که بهتر می توان آنها را مدیریت کرد،
به صورت فزاینده ای متحمل خسارت می
شوند .زیانهای مشابه سبب فروپاشی حیات
وحش آبزیان در سراســر جهان هستند».
هوکسترا معتقد است سرپوشهای حفاظتی
آب مصرفی بایستی در تمامی حوضه های
رودخانه ای نیز اســتقرار یابند ،شــرکتها
بایــد در مورد اینکه چه مقــدار آب برای
تولید محصوالتشان مورد نیاز است شفاف
بوده و در پی کاهش آن باشــند ،در عین
حال سرمایهگذاران باید پایداری آب را در
تصمیمگیریهایشان ادغام کنند.
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