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 تا آشوراده سکویاز سانفرانس -قسمت هشتم 

 ی رٌیجز ت،یپارک گندن گ ت،یىعرِف ىحه په گندن گ یستیتّر یشَر بزرگ پر از جاذبُ ٍا ُی
 ستیتّر یکُ کن بایز یِ کاخ ٍنرٍا یمّىبارد، ساختيان فر  ابّنیِاشنگتن، خ دانیآمکاتراز، ى

 ُیاز نظر ىن  یدنیىناطق د نیا یٍيُ  نی. اىا بشنیى ریسراز دنشّنید یبرا ایاز سرتاسر دن
 .رسُیبُ گّش ى عتیکُ از طب ُییترٌ کُ ىشخصُ اش صدا ژٌیٍيُ ِ جا از

کُ رِش قدو  نطّریٍي سکّیسانفرانس جیخن یبزرگ، ساختُ شدٌ از چّب، رِ ینیاسکنُ خ ُی
 جیکُ از سيت خن یخنک ًی. نسشُیى ریىحبتّ حس خّب بُ سيتتّن سراز یانرژ  یکن دیزنیى
ترٌ  یىختنف، دستفرِش ٍا یجّر ِاجّر، رستّران ٍا یادو ٍا، ىغازٌ ٍا یِزٌ، ٍيَيُ  یى

 .یابّنیخ یٍا یقیبار ِ ىّس

 ی رٌیجز دنیاسکنُ برسن ِ ىّفق بُ د یتر بُ انتَا عیعجنُ دِس دارن کُ سر ٍا با ینیخ
فرار از آمکاتراز ًٍ  نًیکُ تّش زندان آمکتراز قرار دارٌ ِ ف یا رٌیىعرِف آمکاتراز بشن. ٍيّن جز

اِن جاذبُ ٍا  یقبه از ٍيُ  گُید یاس ساختُ شدٌ. اىا ىن بر خالف ادو ٍابر ٍيّن اس
کُ با صداشّن اسکنُ رِ گذاشتن رِ  ییرِ داشتً. ٍيّن ٍا گُید زیچ ُی دنید اقیاشت

 .93اسکنُ شيارٌ  ُییایدر یرٍایش ،ییایدر یرٍایسرشّن. بنُ ش

شدن اىا از ٍيّن اِل کُ  93کُ ىَيّن اسکنُ شيارٌ  ستیِقت ن ینیخ ییایدر یرٍایش نیا
 .شن یصاب خّنُ ىحسّب ى گُیبرگشت نداشتن ِاالن د الیاِىدن خ

رخ داد بُ طرز  سکّیزمزمُ کُ در شَر سانفرانس ُیبعد از  شیسال پ 93 یعنی 0331 سال
کنُ اطراف اس یعرشُ ٍا یاسکنُ شدن ِ رِ نیِارد ا ییایدر ریتعداد چند صد ش یبیعج

 جُیشدن کرد. در نت ادیشرِع بُ ز ییایدر یرٍایش نیا تیىّندگار شدن. از سال بعدش جيع
 یکنن ِ فضا ادیفک ٍا رِ ز نیىخصّص ا یتعداد عرشُ ٍا نگرفت ًیشَر تصي نیىسِّم

 .اختصاص بدن ییایدر یرٍایش نیرِ بُ ا یشتر یب

 ییایدر یرٍایش نیرِ بدِن ا سکّیٍّ بنکُ شَر سانفرانس 93نُ تنَا اسکنُ شيارٌ  اىرِزٌ
 .تصّر کرد شُیني
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درستُ اىا اگر بخّاو  بایان. تقر ییایدر یرٍایکُ ىّضّع اىرِز ىا ش دیتا االن حدس زد احتياال
خّاو در ىّرد خانّادٌ بزرگ فّک ٍا صحبت کنً. خانّادٌ  یبگً اىرِز ى دیباشً با قتریدق

 بیِ غر بیىّجّدات عج یشاىه کن ییایدر یرٍایاز خّد فّک ٍا ِ ش ریکُ بُ غ یىتنّع
کُ پّزٌ  ییایدر یٍا هیاز جينُ ف نیباش دٌیاسيشّنً نشن یکُ ىيکنُ حت شُیًٍ ى گُید
ىتر  یسانت 01دارن کُ بُ بعضا بُ  یشیکُ دِ تا دندِن ن ییایدر یدارن، گرازٍا یدراز  یٍا
سرپّش دار کُ  یٍستند، فّک ٍا یخّار آبز  اٌیکُ تنَا پستان داران گ ییایدر ی، گاٍِا رسُیى
 یرِبان یکنن، فّک ٍا یبادش ى ازیبزرگ دارن کُ ىّقع ن ریپذ طافانع سُیک ُیسرشّن  یرِ

ِ امبتُ فّک  یکردٌ باش نشّنییتز دیِ سف اٌیس یکُ انگار با رِبان ٍا ُیکُ پّستشّن طّر
 .خّشگنشّن یٍا شیدار با اِن ر شیر یٍا

است ِ  ژٌیِ ینیخ ینیخ َایرانیىا ا یگّنُ ٍست کُ برا ُیفّک ٍا  یتياو گّنُ ٍا نیب اىا
فّک  نیا زبانیى شُیىا ٍي ینیسرزى یِ آبَا کنُیى یخزر زندگ یایکُ در در ُیاِن فّک خزر

بُ اداىُ  دیبدِن یدر ىّرد فّک خصّصا فّک خزر  شتریب دیخّا یبّدٌ ِ ٍست. اگر ى بایز
ِ در ٍر قسيت از پادکست  عتُیٍستً. دغدغً طب ندٌیپا رضای. ىن عندیپادکست گّش کن

 رانیکشّرو ا زیٍا رِ بُ ىردو عز انّسیِ اق اٍایخصّصا در عتیکنً عشق بُ طب یى یژرفا سع
 .بدو ُیٍد

 یٍستن کُ تّ یىّجّدات نیتر یِ کيد نیىّجّدات تّپّل بُ نظر ىن باىزٌ تر نیٍا ا فّک
حتيا حرف ىنّ  نیباش دٌیازشّن د نًیف ای. اگر تا بُ حال چند تا عکس کننیى یزندگ ایدر
. انیبامُ پا ًیگیخانّادٌ بزرگ ٍستن کُ بَشّن ى ُیىجيّعُ  ری. اِن ٍا زنیکن یى دییتا

ىّجّدات ًٍ در  نیا نکُیاٌ بُ خاطر ا ییاىا اتفاقا اسً با ىسيا یبیعج اسًچُ  نیگ یحتيا ى
 یز یشدٌ بُ چ هیپاٍاشّن در تکاىه تبد هیدم نی. بُ ٍيیکنن ِ ًٍ در خشک یى یآب زندگ

 .انیبامُ پا گنیبَشّن ى نیبامُ کُ بتّنُ ٍر دِ تا کاربرد بامُ ِ پا رِ داشتُ باشُ بنابرا ُیشب

فک ٍا ِ  شنیبا ًٍ اشتباٌ گرفتُ ى ینیچند تا شاخُ دارن. دِ تا گّنش کُ خ انیپا بامُ
 تّنیدارٌ کُ با قٌّ بصر ازین کًیخّاو بگً  یکُ در اداىُ ى یز یند. چٍست ییایدر یرٍایش

ژرفا گذاشتً بُ اسً فّک  نستاگراویشدٌ در ا تیالیٍا یاستّر  یسر  ُی. ىن نیخّب تجسً کن
ٍارِ  یگّش دادن بُ اداىُ پادکست اِن استّر  نیِ ح دیاالن بر نیکنً ٍي یى شنَادیٍا ِ پ



https://zharfapodcast.com/ 

نگران قطع شدن  دیشنّ یپادکست ىارِ ى ی. اگر از اپ ٍادیتا کاىال ىتّجُ بش دینیبب
 .دیپادکستّ ٍيچنان گّش بد دیتّن یٍا ى یاستّر  دنید نی. حدیپادکست نباش

ِاقعا  نکُیکُ فک ٍا گّش ندارن. امبتُ نُ ا نُیا ییایدر یرٍایفک ٍا ِ ش زیِجُ تيا نیىَيتر
 یانی. اىا بامُ پاستیِ ظاٍر ن کُیکّچ ینیگّش ندارن، گّش دارن اىا گّششّن بستست ِ خ

 ینیاٌ کُ باٍاش خ ییتفاِت جز ُیفقط  نی. امبتُ اییایدر ریگن ش یکُ گّش دارن بَشّن ى
 ییایدر یرٍایاىا در عيه فک ٍا ِ ش ًیبد صیتشخ ییایدر ریفک رِ از ش ًیتّنیى عیسر

 .ًٍ دارن یا گُید یاساس یتفاِت ٍا

در  یىناسب زندگ شتریکردن کُ ب دایتکاىه پ یکنً فک ٍا طّر  انیصّرت سادٌ اگر بخّاو ب بُ
بزرگتر از  ییایدر یرٍای. شیخشک یبر رِ یىناسب زندگ شتریب ییایدر یرٍایآب باشن ِ ش

 یدر خشک دٌیبَشّن اجازٌ ى نیدارٌ ِ ا یشتر یفک ٍا ٍستن، پاٍاشّن بزرگترٌ ِ انعطاف ب
ِقتَا شکارشّن ىحه پنگّئن  ینیتّنن بدِان، خ یى یِ اگر الزو باشُ حت ننتر حرکت ک عیسر

 بشّنیقاته تعق ینَنگ ٍا یکُ ِقت نُیشگردشّنً ا ُیکنن؛  یکنن ِ شکار ى یٍا رِ دنبال ى
 ینطّر یدِان تّ ساحه ِ ا یِ ى شنیپا ى عیکنن تا ساحه ِ سر یشکار شنا ى یکنُ برا یى

 .ٍستن یًٍ اجتياع ینیخکنن ِ  یى یزندگ یگرٍِ حرا. اِنَا اکدنیخّدشّنّ نجات ى

 یبنند یکُ اِنَا غرشَا نُیا ییایدر ریىّجّدات رِ بزارن ش نیکُ باعخ شدٌ اسً ا ینیدم ُی
 …دارن

 ینیخ ینیخ ییایدر یرٍایبا فک ٍا، ش سُیدارن. در ىقا الیاز اِنَا دِر گردنشّن  یبعض یحت
 یِ از انسانَا ًٍ ني شنیدر ساحه جيع ى یتر ٍستند. ىعيّال بُ صّرت گنُ ا یاجتياع
 نیا رٌیِقت از خاطرو ني چیکُ ٍ ییایدر یرٍایبّدن ش یاز اجتياع یتجربُ شخص ُیترسن. 

ِ اِنا در کيال آراىش بُ  ًیشد کینزد شّنیىتر ًیتا ن اکیگّ با کا ُیبّد کُ تّ سّاحه سن د
 .صخرٌ ٍا اداىُ دادن یاستراحتشّن رِ

 …کنن یترٌ ِ غرش ني فیتر ٍستند. صداشّنً ظر ریفک ٍا گّشُ گ ییایدر یرٍایش برخالف
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 یى یِقتشّن رِ در آب سپر  شتریٍستند کُ ب یىّجّدات ،ییایدر یرٍایٍا برعکس ش فک
عيال  یپاٍاشّن در خشک نیحامت بامُ رِ دارٌ تا پا بنابرا شتریپاٍاشّن ب هیدم نیکنن. بُ ٍي

 یبرا اد،یِقت رِ بُ جنّ ني چیِ نَنگ ٍا ٍ ایاِنَا ىحه دو ىاٍ یپشت ی. پاٍادستیفا یب
 کًیخّدشّنّ  ایزنن ِ  یقنط ى ایحرکت  یِ برا دنیخّاب شُیٍي یخشکفک ٍا در  نیٍي
بَتر از  اریٍستن. بس یىاٍر  یشناگرا ایجنّ. اىا برعکس در در دنیخّردٌ ى ُیباال ِ  ندازنیى
 عتریسُ برابرسر یعنی نیا رسُیدر ساعت ى نّىتریک 99اِنَا بُ  ی. سرعت شناییایدر یرٍایش

 کیاميپ یٍا یباز  خیقَرىان تار نیکُ پرافتخارتر ییکایآىر نپسیف کهیىا ایدن یاز اسطّرٌ شنا
تا ىدال طال با  2 نیچ کیتّ اميپ ادىُیفنپس  نیا ُی. عجب اعجّبُ اکُیىدال اميپ 92ِ برندٌ 

 .ًیًٍ گرفت.. بگذر

تياو  یچرب ًیضخ ُیال کی نیکنن بُ خاطر ٍي یى یزندگ ریتّ ىناطق سردس شتریٍا ب فک
کنن ِ اگرچُ  یى یدر ىناطق گرىتر ًٍ زندگ ییایدر یرٍای. اىا شدٌیبدنشّن رِ پّشش ى

 .دارن یکيتر  ینیخ یانداىشّن بزرگترٌ اىا چرب

 ای یبُ اسً فک خزر  ًیگّنُ فک دار ُیٍستن چّن ىا  ژٌیِ ینیخ ایرانیىا ا یفک ٍا برا خب
ِ در ِاقع تنَا پستان دار ىّجّد در  کنُیى یزندگ نیکاسپ یایکُ در در یٍيّن فک کاسپ

 .ٍست نیکاسپ یایدر

سرد ِ پّشش  یبُ ٍّا ازیزاد ِمدشّن ن یکُ برا ییاز اِنجا یدِست داشتن یفک ٍا نیا
ِ در فصّل گرىتر  نیکاسپ یایکنن بُ سيت شيال در یدارن تّ فصّل سرد ىَاجرت ى یخی
 نیکاسپ یایِ ترکينستان. جنّب در جانیآذربا ران،یسيت ا یعنیخزر  یایبُ جنّب در انیى
 حیاِنَا تّ فصّل گرىتر ترج هیدم نیدارٌ، بُ ٍي یتر  نییپا یىاترٌ ِ در عيق، آب د قیعي
 .خزر باشن یایکُ در جنّب در دنیى

 یکُ باق ایدن اچُیدر نیتراست، اِنً بزرگ اچُیدر ُیخزر در اصه  یایدر ًیدِنیى َایرانیىا ا ٍيُ
 .سیتت یایبُ اسً در ُیباستان انّسیاق ُیىّندٌ 

قارٌ بُ شکه اىرِزش ِجّد داشتُ باشُ.  7 نینبّدٌ کُ از ابتدا ا ینطّر یا نیدِستان زى دینیبب
را  نیزى یٍا یکُ اىرِز ىجيّعُ خشک ییا  تا قارٌ 7 شیسال پ ّنینیى 993بنکُ حدِدا 
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آ کُ  بُ اسً پانگُ ًیابرقارٌ داشت کیٍيشّن بًَ ىتصه بّدن ِ در ِاقع ىا  دن یى هیتشک
 .ابرقارٌ ایکَن قارٌ  ًیگ یى شبَ یتّفارس

کَن قارٌ شرِع کرد بُ  نیکً کً ا شیسال پ ّنینیى 073 نکُیپارچُ بّد تا ا کیابر قارٌ  نیا
 نیبزرگ بّد کُ ب انّسیاق کیدر ِاقع  سیتت یایجدا شدن ِ تکُ تکُ شدن، در اِن زىان در

اِىدن  نییبا پا شیسال پ ّنینیى 3.3حدِدا  سیتت انّسیدِ تا قارٌ کَن قرار داشت. اق
از خّدش بُ جا گذاشت از  ییادگارٍایرفت اىا  نیٍا از ب یاِىدن سطح خشک السطح آب ِ با

 .نیکاسپ اچُیجينُ در

ىنظّرو ٍزاران سال  اچُیدر نیاسّاحه  یيیاِنقدر بزرگُ کُ ساکنان قد اچُیدر نیِاقع ا در
 .انّسُیاق ُیخزر  اچُیکردن کُ در یفکر ى شُیقبنُ، ٍي

کردند. عربَا بُ  یاطالق ى یرکانیٍ انّسیٍا اِن رِ اق یّنانیدِران باستان پارس ٍا ِ  در
باعخ شدٌ ٍنّزو کُ  نَایدِنستن. ٍيُ ا یى نیقزِ یایدر ای نیاِن رِ بحر امقزِ یصّرت سنت
 .استفادٌ نکنُ ایدن یپَنُ آب نیا یبرا اچُیاز ِاژٌ در یٍنّزٌ کس

باز ندارٌ پس  یبُ آبَا یِ راٍ اچستیدر ُیکُ  نیکاسپ یایدر نیىيکنُ از خّدتّن بپرس حاال
 یفک ٍا دٌیبگً کُ شّاٍد نشّن ى دیبازشدٌ. با اچُیدر نیفک ٍا از کجا پاشّن بُ ا نیا

کردن.  یى یفک حنقُ دار کُ در قطب شيال زندگنّع فک ٍستند بُ اسً  کینّادگان  یکاسپ
کُ درش چرخُ  یشرِع شد. دِرٌ ا نیزى یرِ یدِران کّاترنر  شیسال پ ّنینیى 9.3حدِد 

تکرار شدٌ. احتياال در اِن دِرٌ با  نیزى یِ بعد ذِب شدنشّن رِ خَایاز گسترش  یا
 یایکنن بُ در دایکردن تّنستن راٌ پ یى یکُ تّ قطب شيال زندگ ییٍا فک ٍا خیگسترش 

خزر ىحصّر  یایدر در یخزر  یٍا، فک ٍا خیرفتن  نیبِ از  یِ با اتياو دِرٌ کّاترنر  نیکاسپ
 .ىّندن یافتادن ِ تا االن ًٍ باق ریگ ییجّرا ُیشدن ِ در ِاقع 

 کی یکاسپ یتعداد فک ٍا شیقرن پ کی. ستیخّب ن یاىرِزٌ حال فک ٍا کاسپ ىتاسفانُ
 دایعدد حدِدا بُ صد ٍزار قالدٌ کاٍش پ نیا 9113ِ پّنصد ٍزار قالدٌ بّد. در سال  ّنینیى

 .کاٍش ٍيچنان ًٍ اداىُ دارٌ نیکرد ِ ا
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در سال  رانیدر کشّر ا یِ تنَا ىرکز حفاظت از فک خزر  نیکُ اِم نُیخّب ا ینیخبر خ ُی اىا
ِ  یٍارت ىؤسس ىرکز بازتّان یىرکز بُ ٍيت خانً من نیرسيًا شرِع بُ کار کردٌ. ا ۰۲۰۲
 .سّاحه بندر ترکين احداث شدٌ یکیآشّرادٌ، در نزد رٌیفک ٍنند در جز یقاتیتحق

کُ  یقسيت گپ ِ گفت نیچّن قرارٌ کُ در ٍي دویني حیىرکز تّض نیدربارٌ ا نیاز ا شتریب ىن
خّاو چند تا  یى دنشیقبه از شناىا  دیىرکز داشتيّ بشنّ نیىسِّل ا یراز یکُ با دکتر ش

 .رِ در ىّرد فّک ٍا بگً گُید قتیحق

 یٍا هیف ،ییایدر یىتنّعن. گرازٍا ینیٍيّنطّر کُ قبال ًٍ گفتً خانّادٌ بزرگ فّک خ خّب
 .ییایدر یدار ِ گاٍِا شیِ فّک ر یرِبان یسرپّش دار، فّک ٍا یفّک ٍا ،ییایدر

 نستاگراىتّنیا یتّ ُیژرفا. کاف نستاگراویدر ا ًیزار یىّجّدات رِ بُ ىرِر ى نیا ریتصّ ىا
 نیٍي زِدیاپ حاتیدر تّض ًیگذاشت نکشًی. مشُیى دای. پیپادکست ژرفا بُ فارس دیسرچ کن
 .دیکن کیرِش کن نیتّنیاالن ى

 زِدیِ باز ًٍ در اداىُ اپ ًیکُ در ىّردشّن صحبت کرد یخزر  یعالٌِ بر فّک ٍا خّب
 یگاٍِا زبانیعيان ى یایفارس ِ در جیىا در خن ینیسرزى یٍاکرد، آب  ًیصحبت خّاٍ

بار ارزشُ کُ بُ نظر ىن انسانَا  اریِ بس ُیا ژٌیِ اریگّنُ بس ییایبّدٌ ِ ٍست. گاِ در ییایدر
است کُ تنَا  ژٌیِ هیدم نیٍيُ تالششّن رِ بکنن تا از خطر انقراض نجاتش بدن. بُ ا دیبا

 ُیکنُ. بق یى ُیتغذ ایىّجّد در در اٍانیخّارٌ ِ از عنف ٍا ِ گ اٌیجَانُ کُ گ ییایپستاندار در
 .گّشت خّارن یٍيگ رٌیٍا، فّک ٍا ِ غ نیىحه نَنگ ٍا، دمف ییایدر یپستاندارٍا

کُ ٍيتّن  ًیخّار دار اٌیگّشت خّار ِ گ یادیىا بُ تعداد ز یخشک یپستان داران رِ نیب در
کُ بُ  ییایگاِ در نی. اىا در آب ٍيُ پستانداران گّشت خّارن اال ٍيدیشناس یِ ى دیدِنیى

 یحت رانیدرصد ىردو ا 33ِجّد ىن ىطيئنً  نیکنُ. با ا یاش ى ژٌیِ ینینظر ىن خ
فارس  جیعيان ِ خن یایدر سّاحه در یارزشيند یپستاندار آبز  نیرِحشّنً خبر ندارٌ کُ ٍيچ

. ىتاسفانُ «نیگّک»گن  یى یدر زبان ىحن ییایِ درچابَار بُ گا یبّى یکنُ. اٍام یى یزندگ
 یتّ دیِ فقط با گستید یفقط ىال کشّرا بایىّجّدات ز نیا کننیفکر ى ایرانیاز ا ینیخ
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ِجّد در جنّب  نیاىا با ا ابنیکي ایکال در دن ییایدر یٍِاگا دیاىا بدِن دشّن،یىستندٍا د
 .ِجّد دارن

. ىتاسفانُ سُیگّاتر، سّاحه پسابندر ِ بر جیاحتيال حضّرش در سّاحه چابَار، خن نیشتریب
 ُینیشّد تخي یکُ اعالو ى یجانّر ِجّد ندارٌ ِ گاٍا آىار  نیا یتیجيع تیاز ِضع یآىار درست

کنُ. ىن شک دارو اگر از  یگّنُ ني نیِ حفاظت از ا یستیز تیبُ ِضع یىسامُ کيک نیِ ا
چشاش  دیدیرِ شن ییایکُ شيا تا حاال اسً گاِ در دیبپرس رانیا ستیز طیىح نسازىا سییر

ىّجّدات صّرت  نیا یىطامعُ درست رِ کی یحت شُیى نیا جشی. نترِنیاز حدقُ نزنُ ب
 .نُ ایِجّد دارن  رانیا یٍنّز تّ آبَا ایکُ آ ًیدِن یني ینگرفتُ ِ االن ىا حت

 30در سال  ییایگاِ در کیىشاٍدٌ الشُ  ران،یا یدر آبَا ییاینشانُ از ِجّد گاِ در نیآخر
 یجانّر ٍيچنان بُ چشً ى نیچابَار اىا عالئً حضّر ا سیبر یبّدٌ ِ در سّاحه ىاسُ ا

ىّجّدات ٍنّز در  نیحتيا ا رٌیصّرت بگ یکاىن یدانیى قیخّرٌ. ىن ًٍ ىطينً اگر تحق
 .کنن یى یزندگ رانیا یآبَا

 نیکُ چقد ا دینیِ بب ییایدر یٍا هیدر ىّرد ف دیِ سرچ کن دیکنً بر یخّاٍش ى ازتّن
. اصال دیبد ادیِ بُ بچُ ٍاتّن ًٍ  دیىّجّدات ارزشيندن ِ در ىّردشّن اطالعات کسب کن

ِ بنّچستان جزِ  ستانی. سّاحه سدینیبب کیِ بنّچستان رِ از نزد ستانیسّاحه س دیبر
گّاتر تنَا  جیقعا چشً نّازٌ. خنچابَار ِ کنارک ِا ی. سّاحه صخرٌ ااستیسّاحه دن نیباتریز

رسُ ِ اتصامش  یىتر ى 0011بّدنش کُ بُ  قیعي هیعيان بُ دم یای. دررانُیا یانّسیاق جیخن
ٍا نَنگ ٍا ِ  نیفیًٍ ٍست از جينُ دم گُید یپستاندارٍا ینیخ زبانیٍند ى انّسیبُ اق

 عتیکُ بُ طب داریامبتُ پا ستیصنعت تّر دی. باگُید ییایرٍا گّنُ د ّنینیى دیٍزاران ِ شا
 .رٌینرسّنُ در جنّب کشّر پا بگ بیآس

 چیبّدنش گذشتُ. ٍ ستیتّر یرایسّاحه شيال از حد آستانُ پذ دیشيال. باِر کن گُید چقدر
آشّرادٌ کُ اِن ًٍ با ٍيت بنند  رٌینيّندٌ جز جز یباق یفّک خزر  یبرا یساحه بکر 

 .ّندٌینخّاٍد بّد کُ بُ خاطرٌ ٍا بپ رید عتیطب بیامبتُ نُ در حفظ کُ در تخر نیىسِّم
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ٍيچّن شغال، رِباٌ،  یّاناتیح رٌیجز نیخزرٌ. تّ ا یایدر یرانیا رٌیدر ِاقع تنَا جز آشّرادٌ
ِ  زیپائ یدر فصه ٍا نیکنن. عالٌِ بر اِنَا آشّرادٌ ٍيچن یى یخرگّش، قرقاِل ِ کبک زندگ

آنان،  انیاست کُ در ى ُیِ کشّر رِس یبر یٍزاران پرندٌ ىَاجر از ىنطقُ س زبانیزىستان ى
 یزندگ رٌیجز نیدر ا یاسب ِحش یگراز ِ نّع یِجّد دارٌ. حت ییبایز ارینادر ِ بس گانپرند 
شدن طرح  ییکُ دستّر اجرا ًیدیشن رایرا دارند. اخ ایخّردن آب شّر در ییکُ تّانا کنند یى

با  ستیز طیسازىان ىح سییر نکُیا رتریآشّرادٌ صادر شد ِ غً انگ رٌیدر جز یگردشگر 
 یطرح گردشگر  یبا اِن ىّافقت کرد. اجرا ستیز طینظرات کارشناسان ىح وگرفتن تيا دٌیناد

 .دٌ یى یخزر فرار  یایىَاجر را از سّاحه در یٍا ٍا ِ پرندٌ آشّرادٌ، فک

باغ  س،یگنف ِ تن نیىتعدد، زى یبازارٍا ،یداز رانیت دانیى ،یدر آشّرادٌ ٍته، ىرکز تجار  قرارٌ
ِ جادٌ احداث  یقرانیقا ان،یرستّران، سفرٌ خانُ، پالژ بانّان ِ آقا ،یپرندگان، ىّزٌ، پارک باز 

باٍاش  یکالنتر  یىقاِىت شدٌ اىا حاال آقا یطرح بُ خّب نیا یبشُ. در زىان خانً ابتکار جنّ
 ُیگرفتن نّن خّدِشن رِ آجر نکنن ِ با  ًیيًٍ تص شّنیرسُ ا یىّافقت کردن. بُ نظر ى

 .خّدشّنّ خالص کنن کیکّچ یاىضا

 نیباٍاش تجارت کرد؟ در ا ایازش حفاظت کرد  دیبا ای. آنُیکاسپ یایدر یبایز دیىرِار آشّرادٌ
سامشّنُ.  019نقه قّل بکنً از خانً ىُ مقا ىالح. خانً ىُ مقا ىالح االن  ُی نیاجازٌ بد نُیزى
ٍستند ِ  رانیا ستیز طیگذاشتن ِ ىادر ىح رانیا ستیز طیىح یعيرشّن رِ برا شّنیا
 011در جشن تّمد  شّنیگذاشتن. ا انیرا بن «ستیز طیىح یت زنان ىبارزٌ با آمّدگیجيع»

 :آشّرادٌ رِ فراىّش نکردن ِ گفتن رٌیىسامُ ىًَ جز شّنیسامگ

 ًیزیاشک بر شیبرا دیىسأمُ آشّرادٌ است ِ با انیرانیٍيُ ا یبرا زیاز ىسائه غً انگ یکی
 ًیبر یى نیٍيُ جا را از ب ًیاش کنند. دار کنند تا آمّدٌ یگذار ُ یسرىا نجایا خّاٍند یچّن ى

چندصدسامُ دارد ِ  یخیىاست کُ تار یشيام رٌیتنَا جز نیا یِم ىان، یجنّب ریىحه ٍيُ جزا
ست ؟ ىن از ىسئّالن عاجزانُ تقاضا درست ا ياتیتصي نیا یپرندگان است. کجا ستگاٌیز

 زنند؛ یرا کُ چندسال است ضجُ ى ستیز طیطرفداران ىح نیا یکً فکر کنند ِ صدا کیدارو 
 .بشنّند د،یآشّرادٌ را خراب نکن
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 ی. زندگشّنًی. ىن عاشق ادیدر ىّرد خانً ىُ مقا ىالح بخّن دیکنً بر یى شنَادیپ بَتّن
حد بگنً کُ با  نیًٍ ِطنً. فقط در ٍي یخانيا یپربارشّن ِاقعا امَاو بخشُ خصّصا برا

. کارن یدرخت ى نن،ینش یى دار  چرخ یصندم یکُ رِ یٍنّز در حام  از صد سال شیداشتن ب
باش4ُ  نیا شّنیا یٍا تالش اویپ دی. شاراننینگران فرزندشّن ا ٍيچنان دل رانیا عتیىادر طب
گفتن ِضع  یى شُیٍي شّنی. اشناسُیسن ني شناسُ یزىان ني ستیز  طیىحاز  یپاسدار 

 یستیز طیکشّر فاجعُ ىح ی. ىسئنُ اصندیرٍا کن   را یاسیس یٍا حرف دیبا»کُ  يُیچنان ِخ
با  دیجينُ رِ با نیا دی. امحق کُ باینُ دشين خارج ِنُ راست  شناسد، یاست کُ نُ چپ ى

 .یجيَّر  استیِ نَاد ر ُییآب طال نّشت زد سر در ىجنس ِ قٌّ قضا

 طیىح کرٌیباشُ بر پ یخالص ریتّنُ ت یىنتشر شد ِ ى شیکُ ٍفتُ پ یا گُیخبر بد د ُی
کشّرىّن با انتشار ناىُ  ستیز طیسازىان ىح سییر یکالنتر  یکُ آقا نُیکشّرىّن ا ستیز
کُ  یخزر بُ سينان اعالو کرد. ناىُ ا یایِ با انتقال آب درسازىان  نیىّافقت ا رِین ریبُ ِز یا

خّان  یى ّنیجبت شد. بُ نظر آقا خیکشّرىّن در تار ستیز طیبُ ىح انتیخ سندبُ عنّان 
 نکُیا ی. براارندیخزر ًٍ ب اچُیِ کارِن آِردند بر سر در ُیارِى اچُیرِد، در ندٌیکُ سر زا ییبال

ىختنف ىطرح شدٌ.  یخزر سامَاست کُ در دِمت ٍا یایپرِژٌ انتقال آب در د،یباش انیدر جر
خزر رِ ِصه کنُ بُ  یایبزنن کُ در یخّاستن کانام یران رِد شرِع شد. ىیاِمش ًٍ با ا

بُ شکه  دٌیآزاد. بُ ىرِر طرح عّض شدٌ ِ عّض شدٌ تا رس یعيان ِ آب ٍا یایدر
 یایکُ در رٌیى ادشّنیٍست. دِستان  یت ىرکز کُ انتقال آب خزر بُ سينان ِ فال شیاىرِز
رِ  یخیچند نيّنُ تار دی. بزارًیریبگ ادی خیتار زا دیبا شُیىا ٍي دینی. بباچستیدر کیخزر 

 .دیىتّجُ اِج فاجعُ بش شتریب دیبراتّن بگً شا

ِ بعد ٍا در زىان  نیکار اِىدن من یسابق خصّصا در زىان رِ یشّرِ ریاتحاد جياٍ دینیبب
ىجيّعُ از  کی یىردىش دست بُ اجرا تیاقتصاد کشّرش ِ ِضع شرفتیپ یبرا نیاستام

گّالگ ساختُ شد.  یکار اجبار  یپرِژٌ ٍا ًٍ تّسط اردِگاٌ ٍا نیبزرگ زد. اکحر ا یپرِژٌ ٍا
شدٌ ىحکّو بُ  یرِ شاىه ى یشّرِ تیدًٍ جيع کیزىان حدِد  ِنکُ ا یاسیس نیىحکّى
 انیاز زندان ینی. خشدن یکّدکان ِ سامخّردگان ًٍ شاىه ى یدر گّالگ بّدند. حت یکار اجبار 

 اریبس یرفتند. داستانَا ایاز دن یکار اجبار  یاردِگاٌ ٍا نیدر ا یِ خستگ یاز سرىا، گرسنگ
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کتاب  دیِ شدکنً اگر کنجکا یى شنَادیکُ بَتّن پ یاجبار  یاردِگاٌ ٍا نیتکان دٍندٌ ا اریبس
پالس رِ گّش  یگّالک از پادکست ب ریىجيع امجزا زِدیاپ ای دیگّالک رِ بخّن ریىجيع امجزا

 .ىّرد صحبت کردٌ نیخّب ِ کاىه در ا ینیخ زیعز یبندر  ی. عندیکن

خزر بُ آب  اچُیاردِگاٌ ٍا انجاو شد پرِژٌ ِصه کردن در نیپرِژٌ ٍا کُ تّسط ا نیاز ا یکی
ِ  اٌیس یایخزر ِصنُ بُ در اچُیکار رِ انجاو داد ِ االن در ِاقع در نیا یآزاد بّد. ِ شّرِ یٍا

ِ  زٌیر یخزر ى یایِمگا کُ بُ در یبُ ناو ٍا ُیآزاد. دِ تا رِدخّنُ ِجّد دارٌ در رِس یآب ٍا
آزادٌ، ِصه  یایدر ًیدِنیًٍ کُ ى اٌیس یایِ در زٌیر یى اٌیس یایرِدخانُ دِن کُ بُ در

 .اطنس انّسیِ از اِنجا ًٍ کُ بُ اق ترانُیبُ ىد شُیى

دِ تا رِدخّنُ رِ بُ ًٍ ِصه  نیبزنُ ِ ا یکانام ُیداد کُ  یطرح کی یشّرِ ریجياٍ اتحاد
چَار سال ساختُ شد.  یگّالگ ط یکار اجبار  یتّسط اردِگاٌ ٍا ًیپرِژٌ عظ نیکنُ. ا

تنخ ِ  یاتصال، اتفاق نیآزاد. حاال بعد از ا یخزر ِصه شدٌ بُ آب ٍا یایدر ینطّر یا
خزر افتاد ِ ٍنّز ًٍ بعد از گذشت سامَا برطرف نشدٌ بنکُ ٍر رِز  اچُیدر یبرا یِحشتناک

 یشانُ دارٍا یسر  کی اٌیس یایخزر بُ در اچُیکُ بعد از اتصال در نُیا شُیبدتر ِ بدتر ى
 .خزر شدن اچُیکانال ِارد در نیا قیاز طر شنیگّنُ ىَاجً ىحسّب ى کیکُ در ِاقع  ییایدر

ِ ساختار  کنیکّچ ینیٍستند کُ خ ییایدر یاز خانّادٌ عرِس ٍا ییایدر یدارٍا شانُ
. اىا دٌیى هیدرصد بدنشّن رِ آب تشک 33سادست در ِاقع  ینیبدنشّن کاىال شفاف ِ خ

 اچُیدر نیاطنسن، در ا انّسیِ در اصه ىتعنق بُ غرب اق ستنیخزر ن اچُیدر نیا یچّن بّى
گفتُ  یا گّنُ ىَاجً بُ ىّجّد زندٌ ؟یچ یعنیىَاجً  گّنُ. شنیگّنُ ىَاجً ىحسّب ى

شدن بُ آن ىنطقُ باعخ بر ًٍ  یىنطقُ حضّر نداشتُ ِ با ىعرف کیدر  شیکُ از پ شّد یى
 .شّد یى یکیاکّمّژ ای یستیز طیىح ،یاقتصاد یٍا خسارت جادیآن ِ ا یعیخّردن نظً طب

را بُ  بیرق یٍا گّنُ تّاند یشدٌ ندارٌ ى یبُ اِن ىنطقُ ىعرف یآنکُ تعنق هیىَاجً بُ دم گّنُ
در آن ىنطقُ  یعیشّد کُ بُ صّرت طب ییٍا گّنُ گرید شیکنار بزند ِ ىانع از رشد ِ زا یراحت
 رٌیِ در اِن زنج ستًیاِن گّنُ در اِن س یعیطب بیکُ رق نُیا نشًیاند. دم کردٌ یى یزندگ
افتاد ِ نظً  ییایدر یخزر ًٍ با ِرِد شانُ دارٍا اچُیاتفاق در در نیِجّد ندارٌ. ٍي ییغذا
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خزر شدن. چّن  اچُیجان در یشانُ دارٍا بال نیِ االن ا ختُیىنظقُ بُ ًٍ ر یکیاکّمّژ
فّک  تیکاٍش جيع هیدال نیتر یاز اصن یکیدر ىّرد فّک ٍاست جا دارٌ بگً،  زِدىّنیاپ
 .ىَاجً ٍستند یدارٍا شانُ نیٍي یخزر  یٍا

باعخ شدٌ  نیِ ا کننیى ُیبُ اسً زِپالنکتّن تغذ یز یاز ىّجّدات ر ییایدر یشانُ دارٍا نیا
 یکنُ. از آن جا کُ ىّجّدات غذا دایخزر بُ شدت کاٍش پ اچُیىّجّدات در در نیا تیجيع
شتُ ِ از دا یر یکاٍش چشيگ نکاٍایشيار ک ٍاست، یبچُ ىاٍ یِ تياى نکایک یىاٍ یاصن
ِ امبتُ  دیسف یىاٍ ارٍا،یىحه خاِ ایاکحر جانّران گّشتخّار در یغذا نیيترىَ نکایجا کُ ک آن

 .است دٌیرس بیٍا ًٍ آس گّنُ نیا تیبُ جيع ُ،یفک خزر

چُ عّاقب  شیطیىح ستیپرِژٌ بدِن در نظر گرفتن عّارض ز کیکُ انجاو  دینیبیى پس
اِج فاجعُ  گُید نیسابق بزنً. ا یبا ًٍ از شّرِ گُیىحال د ُی دیداشتُ باشُ. بزار یِحشتناک

( حّنی)ج ایآىّدر یٍا گرفت، رِدخانُ ًیتصي یدِمت شّرِ ،یالدیى ۰۶۹۲دٍُ  هیاست. در اِا
 یایآس یٍا ابانیب یبُ سّ کردند یى نیآرال را تأى اچُیآب در شتری( کُ بحّنی)س ایردریِ س
 ینیىناطق کشت شّد. خ نیِ غالت در ا جات یفیدٍد تا پنبُ، برنج، ص ریىس رییتغ انُیى

استيرار ِ گسترش کاشت  یخزر بُ سينان برا ییایانتقال آب در ن؟یفتیى یچ ادیآشناست نُ؟ 
 .خربزٌ ِ ٍندِانُ

ىربع ِسعت داشت اىا از  نّىتریٍزار ک ۹۶ بّد کُ  ایبزرگ دن اچُیاز چَار در یکیدر گذشتُ  آرال
 نیا ،یقّو بُ ىنظّر کشاِرز  قرٌ ابانیبُ ب ایردریِ س ایآىّدر یٍا رِدخانُ ریز انحراف ىسبعد ا
ُ  یبُ دِ در یالدیى ۰۶۶۱رفتُ رفتُ کّچک شد ِ در سال  اچُیدر  رالِ آ یکّچک آرال شيام اچ

 ۵آب آن  یِ شّر  دیرس یىساحت اصن ۰۵۲ىساحت آن بُ  ۰۲۲۲شد. در سال  ًیتقس یجنّب
را دارٌ. دٌ درصد.  اچُیدر یدرصد ىساحت اصن ۰۲در ىجيّع  اچُیبرابر شد. االن سطح در

ىحسّب  نیکرٌ زى یطیىح ستیز ُیفجا نیاز بدتر یکیارال اىرِزٌ  اچُیخشک شدن در
 .شُیى
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 نیٍا از ابتدا انتظار آن را داشتند. چّن ا نبّد ِ آن بیعج ٍا یشّرِ یامبتُ برا اچُیدر ینابّد
بُ آن  تّانست یني تر نیدر سطّح پائ یبّد ِ شخص  گرفتُ شدٌ رانیِز یدر شّرا ًیتصي

 .تکرار بشُ خیتار ًیبزار یستیاعتراض کند. اىا ىا نبا

کرد. اگر نظر  دیچُ کار با یطیىح ستیٍيُ ىشکالت ز نیبا ا ُ؟یچارٌ کار چ نیبپرس ىيکنُ
عنّان يك ِزارتخانُ  زيست بُ  باشُ کُ سازىان ىحيط نیا دیاقداو با نیاِم نیىن رِ بپرس

زيست ِ   ِزارت خّنُ تّسعُ پايدار ىبتني بر حفظ ىحيط نیکنُ ِ ا دایىقتدر ارتقا پ
 .ٍاي آتي كشّر قرار بدٌ كشّرىّن رِ در اِمّيت برناىُ ّژيكيتّانينديَاي اكّم

درستُ اىا  ستیت خّنُ نِزار ستیز طیًٍ آژانس حفاظت از ىح کایکُ در آىر دیبگ ىيکنُ
رِ بر تياو  یطیىح ستیز نیکنُ ِ قّان یِزارت خّنُ ًٍ قدرتيندتر عيه ى کیسازىان از  نیا

پرِژٌ است  کیسازىان ىالک سالىت  نیا یطیىح ستیز یٍا یابی. ارزکنُیپرِژٌ ٍا اعيال ى
 ستیز عیکُ فجا ُینطّری. ارٌیسازىان رِ بگ نیا تیرضا دین باشُ پرِژٌ بایاز ا ریِ اگر غ

سد گتّند رِ ساختند ِ آب  گُید دیدِن ی. حتيا ىفتُیاتفاق ني نجایىحه سد گتّند ا یطیىح
کُ اىرِز جنگُ سرسبز  نُیا جشیرِدخانُ کشّر رِ شّر کردند. ِ نت نیکارِن بزرگتر نیریش

 .شُیى ریکّ دارٌ شُ،یى رانیخّزستان دارٌ ِ

 یٍا یدر نبّد آگاٍ شُیکشّرىّن ًٍ ر یطیحى ستیاز ىعضالت ز یبخش عيدٌ ا ُی. بنُ
 یىشکه فرٍنگ یدارٌ ِ در ِاقع نّع عتیارتباط انسان ِ طب نُیدر زى یالزو ِ ضعف فرٍنگ

 یاِرد ِ آگاٍ یرِ بُ آىّزش ٍيگان دیًٍ ب یىشکه فرٍنگ نیرفع ا ی. براشّدیىحسّب ى
ىختنف بارٍا بَش اشارٌ  یزِدٍایکُ در اپ یداد. نکتُ ا رتقاىردو رِ ا یطیىح ستیز یٍا

 .کردو

حينُ با سنگ بُ تّمُ خرس  یزدو، ىاجرا یفقر فرٍنگ نیرِ براتّن از ا یىختنف یىحال ٍا قبال
کشتُ شدٌ بّد  یانسان یِ زبامُ ٍا کیپالست دنیکُ بر اجر بنع یکاٌِ پننگ یدر سّادکٌّ، ىاجرا

 .کنً فیبراتّن تعر گُینيّنُ د ُی دی. بزارگُید ینيّنُ ٍا ینیِ خ

کنن، بعد  ینَنگ حرکت ى ُیشّنُ بُ شّنُ  قشّنیفارس با قا جیخن یتّ یرانیتا جِّن ا چند
سطح آب در حال حرکتُ، بعدشً نفر  یکُ ىّاز  ینَنگ یپرٌ رِ یى قیقا یاز اِنَا از تّ یکی
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در  قیقا ینّا. نفر سّو ًٍ از تّ ینَنگ ب یرِ دنیکنُ بُ پر یِ شرِع ى شُیدِو اضافُ ى
بامش،  یکنُ کُ برِ، برِ رحيت رِ یى قیدِستانشّ تشّ یِ قُ قُ زدنُ ِ ٍ فتنگر نًیحال ف
رٌ ِ  یآب ى ریتحيه در کيال نجابت ز قُیشدٌ بعد از چند دق تیکُ اذ یسرش. نَنگ یبرِ رِ

خّاست. اىا عيق  یمقيُ چپشّن کنُ اگر ى ُیتّنست  یکُ ى یکنُ در حام یصحنُ رِ ترک ى
 کجاست؟ نیدِن یفاجعُ ى

 نندٌیپرب یّنیبرناىُ تنّز ُیکنن بُ  یرفتار زشت رِ انجاو دادٌ دعّتش ى نیکُ ا یجِّن اِن
رحيت ىعرِف شدنش  ستی. بنُ پاداش کار ناشاایض یعن یگر  یبا ىجر  کیبُ اسً فرىّل 

ىختنف  یپرٌ از ىصاحبُ ٍا نترنتیبرناىُ. ا نیدر ا یشياتت ِ سرزنش جد کیاز  غیبّد ِ در
گذرن صرف نظر  یجذب ىخاطب ني یبرا یفرصت چیکُ از ٍ یىختنف یٍا  یر رحيت با خبرگزا

 .جاىعُ یىصاحبُ ٍاشّن برا دٌیاز سّد ِ فا

با نَنگ. امبتُ  یرانیجّان ا نیریش طنتی4 شنُیا ستیکار ناشا نیاِنَا از ا فیتّص تینَا
 ینیانتقاد کردن اىا خ یُ درستاز رحيت ِ کارش ب یاجتياع یاز کاربران شبکُ ٍا یبعض
 .خّنً یًٍ از خجامت اِنَا دراِىدن. چند تا نيّنُ از کاىنت ٍا رِ ى گُید یکاربرا

 :گُیبُ اسً ىَراز ى یکی

. دویچند ِقت د نیبّد کُ ا یز یچ نیتر باحال ن،یتر قشنگ ن،یتر خفن ،ینَنگ سّار  نًیف نیا
 .ًٍ ىَارت خّادی. ًٍ جرات ىدیغر بزن ادیدمتّن ى یچطّر 

حرف  نَيُیا کنُیى یمقيُ نّن حالل دارٌ ىسافرکش ُیدست آِردن  زحيتکش برا بُ نَنگ
 .دیپشتش درآِردن خجامت بکش

 نیسّار نش نیدیاگُ نَنگ د شيا

 :گفتُ گُید یکی

 ٍست؟ یدِنفرٌ کس ینَنگ سّار  یبرا

 :گفتُ چینّیراى
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 بر نَنگ ستادٌی4 اٍا یبّشَر  یسرخپّست اسً

رحيت نشدن  ستیاز جاىعُ ٍيُ با ًٍ ىتّجُ کار ناشا یادیفاجعُ است کُ افراد ز ینیخ نیا
ِ ٍيُ  رٌیٍا صّرت بگ یآىّزش ٍا دادٌ بشُ ِ فرٍنگ ساز  دیبا ًیکار دار ینیخ یعنی نیِ ا
حقّق اِنَا  تیِ رعا ّاناتیرفتار با ح یآغاز بشُ. چگّنگ نییپا نیِ سن یاز کّدک دیًٍ با نَایا

بدتر از  تایشُ. ِ نَا یى رید ینیخ گُیِ اال د ًیبد ادیبُ بچُ ٍاىّن  یاز ٍيّن کّدک دیارِ ب
نشد کُ بگُ  داینفر پ کی یٍيُ گفتُ شد ِ گفتُ شد اىا حت نیرحيت ا یىاجرا نکُیٍيُ ا
ىصاحبُ خّندو کُ خّد  ُیکّسُ است. تّ  کیفقط  نی. استیىّجّد اصال نَنگ ن نیبابا ا

پّستش ِ از شکه  یرِ یکُ در خامَا یسّار نَنگ عنبر شدٌ در صّرت دکر یى الیرحيت خ
رِ  یاز خانّادٌ فرش کّسُ ٍا کُ بُ خاطر طرح ٍا ُیسرش کاىال ىشخصُ کُ اِن کّسُ ا

رحيت ٍست  نًیکّسُ کُ در ف نیىّنُ بُ فرش کّسُ ىعرِفن. ا یپّستشّن کُ ىحه فرش ى
ىحه پالنکتّن ٍا  زیر ینیًٍ از ىّجّدات خ قطاست ِ ف اینّع کّسُ تّ دن نیقع بزرگتردر ِا
 یىحسّب ى ایشکنندست ِ گّنُ در ىعرض خطر در دن ینیًٍ خ تشیکنن ِ ِضع یى ُیتغذ
 .شُ

 دنیى تیاٍي شتریکُ ب ییرِ در کشّرٍا ستیز طیتّجُ بُ ىح زانیى نکُیا یفقط برا حاال
 .کنً یى فیرِ براتّن تعر یداستان جامب ُیکنً  انیبراتّن ب

شدن  هیتعط ای Government Shout Down ِجّد دارٌ تحت عنّان یز یچ کایآىر یتّ
بّدجُ با کنگرٌ بُ تفاًٍ نرسن.  بیکُ دِمت بر سر تصّ فتُیاتفاق ى یدِمت. ىعيّال ًٍ زىان

رِش تفاًٍ صّرت  دیبا بّدجُ ٍا کُ حتيا نیکُ چقدر نظارت ٍست رِ دالر دالر ا دینیشيا بب
دِمت بشُ.  ینیِ ىاجرا کش دار بشُ ىيکنُ باعخ تعط رٌین تفاًٍ صّرت نگی. حاال اگر ارٌیبگ

 .تّنُ بدِن بّدجُ کار کنُ یچّن دِمت کُ ني

رِز.  93رقً خّرد بُ ىدت  کایدِمت آىر ینیتعط نیتر یافتاد ِ طّالن 9102اتفاق سال  نیا
 ایِ  شنیى هیتعط نَایِ ا یبُ جز ىراکز حساس ِ درىان یىدت ىراکز دِمت نیخّب تّ ا

 ًیِ ىا باٍاش کار دار شُیکُ بستُ ى ییاز جاٍا گُید یکیکنن.  یکارىندان بدِن حقّق کار ى
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پارکَا برٌ  نیتّنُ بُ ا یني یدارٌ. در اِن زىان کس یپارک ىن 0931 کای. اىرُیىن یپارک ٍا
 .دیبازد یبرا

 ایفرنیکام امتیدر ا سکّیباالتر از سان فرانس Point Reyes یک ساحناطراف پار  یرِز اٍام کی
پارک ِ بچُ ٍاشّنّ  نیاِىدن بُ ساحه ا ینیف یتا فّک از نّع فّک ٍا 01، 31کُ  ننیب یى

فّک ٍا از فرصت  نیىسامُ اصال سابقُ نداشتُ در اِن ىنطقُ. بُ نظر ا نیاِردن. ا ایبُ دن
کُ بَشّن  یتیکنن ِ با احساس اىن یِ نبّد گردشگر در اِن ىنطقُ استفادٌ ى دِمت ینیتعط

ِ ازشّن  ارنیب ایٍيّنجا بچُ ٍاشّنّ بُ دن رنیگ یى ًیِ تصي انیبُ ساحه ى دٌیدست ى
اراو  انّسیبزرگ بشن ِ اىادٌ بازگشت بُ اق یتّمُ ٍا بُ قدر کاف نیا نکُیا یکنن. برا ینگَدار 

 .بدٌ ریکنُ ِ بَشّن ش یىادرشّن در ساحه ازشّن ىراقبت ى دیبا ٌبشن حداقه چند ىا

ىاٌ  نیچند یبرا یگرفت اِن پارک رِ بُ کن ًیگرفت؟ تصي یيیچُ تصي دیدِن یى دِمت
 یگّنُ ىزاحيت چیکردن تا ٍ هیبُ اِن پارک رِ ًٍ تعط یجادٌ ىنتَ یکنُ. اِنَا حت هیتعط
 .رِ آزار بدٌ یفّک نَایعبّر ِ ىرِر ىاش ینشُ ِ ىبادا سر ِصدا جادیفّک ٍا ا نیا یبرا

 دنیکنن چّن احتيال ى یرِ عّض ى یادارٌ اِن پارک ساحن یدارن برناىُ ٍا یًٍ بُ کن االن
چامش  ُیىسامُ ًٍ بُ عنّان  نیفّک ٍا برگردن. اِنَا بُ ا نیکُ ىيکنُ سال بعد ًٍ دِبارٌ ا

 یفرصت، فرصت تياشا ُین ِحش ِ ًٍ بُ عنّا اتیکنن، چامش ىحافظت از ح ینگاٌ ى
نداشتُ  یدِ تا با ًٍ تضاد نیکُ ا زارنیى ی. حاال دارن برناىُ اوِحش تّسط ىرد اتیح

 .باشن ِ بشُ ٍر دِ رِ انجاو داد

در  گُیآشّرادٌ ِ ساخت پالژ ِ ٍته ِ ٍزاران ىگا پرِژٌ د یبا طرح گردشگر  دیکن سشیىقا
 یى نجایچّن ىا ا رِنیب دیىَاجر، بر یفّک ٍا، پرندٌ ٍا یعنیجّر پرِژٌ ٍا  نیکشّرىّن. ا

 .ًیاریپّل در ب ًیخّا

 شیدر کشّر خّدىّن کُ ىنجر بُ افزا نیىّفق ِ در خّر تحس ینيّنُ از تالش ٍا کی خّب
شدٌ، احداث  یشيال کشّرىّن نسبت بُ فّک خزر  ادانیِ ص یاٍام انیدر ى یعيّى یآگاٍ

بزنً با دکتر  یگپ ُی ًیخّایآشّرادٌ. ى رٌیٍست در جز یخزر فّک  یقاتیِ تحق یىرکز درىان
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ازشّن گرفتً کُ حتيا براتّن جامب خّاٍد بّد.  دیاطالعات ىف یىرکز ِ کن نیا سییر یراز یش
 .ًیبا ًٍ بشنّ

رِ دارن ِ حاضرن  ستیز طیپادکست ژرفا دغدغُ ىح یاز شنّندٌ ٍا ینیکُ خ دِنًیى خّب
در جَت  یحت ای ستیز طیىح یرِ برا یکّچک ًٍ کُ شدٌ کار  ینیخ یبُ نّبُ خّدشّن حت

 یقدو بر ى یخزر  ینجات فک ٍا یبرا یخانً ٍنند کی یىردو انجاو بدن. ِقت یفرٍنگ ساز 
 .ًیدارٌ چرا ىا کيک نکن

ِ  دنیخدىات رِ انجاو ى نیِ گرٍِشّن بُ صّرت کاىال داِطنبانُ ا یراز یش یآقا دیبدِن الزىُ
کنار  دِنیفر ی. پرندٌ ٍادیشرِع کن انتّنیدست رِ با اطراف نیاز ا ییکارٍا دیتّن یشيا ًٍ ى

 ازىندیجنّب ن ییایدر یشيا ٍستند، گاٍِا ازىندین یخزر  یکيک شيا ٍستند، فّک ٍا ازىندین
 ُیدغدغُ رِ داشتُ باشُ  نیا یاگر ذٍن یىحال زد. ِم شُیٍستند. تا دمتّن بخّاد ى ُتّج

بردارٌ. ٍر چند اِن قدو در حد جيع کردن زبامُ  یکُ دست بُ کار بشُ ِ قدى ُیىحال براش کاف
 .باشُ گرانیدغدغُ در ذٍن د نیا جادیباز کردن سر صحبت ِ ا ایباشُ  عتیاز طب یا

. شُیٍا شرِع ى زٌیبزرگ با جابجا کردن سنگ ر یباشُ کُ جابجا کردن کٌّ ٍا ادىّنی
 الدیى ،یکُ بُ کيک افسانُ قضاِ ی. پادکستشُیى دیدغدغُ ٍا تّم نیپادکست ژرفا با ٍي

 .شُیى دیتّم ندٌیپا رضایِ ىن عن ندٌیپا


