زا گروس در جدال با آتش بیمسئولیتی
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سدسازی و نابودی ههورامان ،از بڵ تا بڵبر
دکتر افراسیاب جمالی  -دکترای تاریخ
بلبر سرزمین آبها و قلعهها .بعل ،بل ،بلبر،
بل چهمه گاهی وقتها نیازی به زبانشناسی
و نشانهشناسی نیست اسامی خ��ود گویای
همهچیز هستند وق��ت��ی م��ق��داری از ت��اری��خ
و گذشته خ��اورم��ی��ان��ه اط�ل�اع داش �ت��ه باشیم
بهسادگی ،اسامی خود کولهباری از گذشته را
با خود حمل میکنند.
ههورامان سرزمینی کهن با میراثی چندین
هزارساله از تمدن و فرهنگ و دی��ن ورزی و
نشانههایی قوی از آئین میترایی ،زرتشتی،
اسالمی و  ...میباشد که در گ��ذرگ��اه تاریخ
ب��ش��ری ا گ����ر ن���ت���وان آن را ب��هع��ن��وان اول �ی��ن
سکونتگاه انسان متمدن دانست بهطورقطع
و یقین یکی از نخستین سکونتگاهها این
سرزمین کهن است.
ه�����هورام�����ان ب����ا ج���غ��راف��ی��ای��ی م���ح���دود ب��ه
رش���ت���هک���وهه���ای ب���ل���ن��د ،ج� � ��وان و خ���روش
چشمهها ،روده��ا و جویبارها ،سرزمینی که

■ عکس :شیرکو کانیسانانی

آتش و دود همهجا را فرا گرفت ه است ،درختان زیبای منطق ه یکی پس از دیگری طعمه شعلههای سوزان میشوند .صدها گون ه گیاهی و جانوری روزانه ب ه خا کستر تبدیل میگردند .در روز روشن،
سکوت و غفلت و دستدرازی ،جنگلهای زا گروس فنا میشوند و کسی پاسخگو نیست .پرسشها از پاسخها جسورترند ،معلوم نیست جسارت پاسخگویی ب ه کدامین کنج پنهان گشته است؟
در ً
ظاهرا مسئوالن مستقیم پاسخگویی ب ه پرسشهای عصیانگر ،اداره منابع طبیعی و با توجه به بحرانی شدن مسئله ،ستاد بحران شهرستان میباشد .سکوت ،چشمپوشی و سهلانگاری ،خود
پرسشهای بیشتری را به دنبال آورده است .چرا در پی عاملین نیستند؟ یا ا گر عاملی معرفیشده روند دادرسی آن به کجا ختم گردیده؟ آنچه عیان است هنوز کسی یا کسانی در این رابطه دستگیر
نگشته و ا گر گشته ،روند بررسی شفاف نبوده و یا اعالن عمومی نشده و نتیجهاش متأسفانه فروزانتر شدن شعلههای آتش جنگلهای منطقه ست.
طبیعی نبودن این آتشسوزیها اظهرمن¬الشمس است .بدون هیچ شک و گمانی ،سبب قریب بهاتفاق آتشسوزیهای منطقه ،عامل انسانی است و عمدی بودن آن ،ک ه برای نیل به مقاصدی
خاص میباشد ،نزدیک بهیقین است .توجیهات پیشپاافتاده مانندگرمایش زمین ،انعکاس نور شیش ه شکسته و طبیعی بودن آتشسوزی جنگلها ،عطش پرسشگری مردمان آ گاه عصر رسانه
را سیراب نخواهد کرد ،نه نخواهد کرد...

خشونت در الیههای پنهان
مدیریت شهری

زبان؛
توپ سرگرمی

هر نقطه از آن دارای حامالن ارزشمند تاریخ
است ههجیج ،پالنگان ،روار ،سلین ،نودشه
و به تعداد اسامی مکان ها و نقاط جغرافیایی
م� �یت ��وان ن��ش��ان �هه��ای��ی از ب��اس��ت��انش��ن��اس��ی
را در آن ی��اف��ت ک��ه متأسفانه ه��ی�چگ��اه ای��ن
نشانهها و نقاط باستانی بهطورجدی مورد
کاوش قرار نگرفتهاند و در حدی از تاریکی و
گمنامی به سر ب��رده اس��ت که حتی در عصر
غارتگران استعماری آث��ار باستانی ،چندان
موردتوجه ق��رار نگرفته و اینک در موزههای
ل��وور و لندن و س�نپ�ت��رزب��ورگ بهجز چند اثر
م��ح��دود ،م��ن��اب��ع آنچ��ن��ان��ی در آن��ج��ا یافت
نمیشود و در موزههای کشور و همسایگان
هم مورد قابلتوجهی یافت نمیشود و بدتر
از ه �م��ه ،ای ��ن س��رگ��ذش��ت م��ش��وش م��ع��اص��ر،
اینک ههورامان به منبع آبی تبدیل میشود
ک��ه ف��اج�ع��ه ای��ن ت�ص��م��ی�مه��ای ش���ت���ابزده را
دهههای بعد بهوضوح شاهد خواهیم بود...
ادام ه در صفح ه 5

آسیبشناسی اجتماعی
(بیکاری)

ما و اجراهای
نمایش خیابانی

زاٮ و
ݓ
نا گفتههایش
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به یاد کولبرانی که در مسیر جاده
دزلی شبانه در یک تصادف
جانشان را از دست دادند

پایان تابستان؛
چالشها و امیدها
▐تابستان  95نیز نفسهای آخر خود را
میکشد .نفسهایی که بوی الکپشتان
سوخته میدهد .نفسهای تابستان
این سالها پر از رسفه است و انگار در
این تهوع خود ،میخواهد همه رنجها و
خرسان را باز پس دهد تا فقط هامن مناد
رسش و برکت باقی مباند؛ اما صفحات
این تابستان نیز پر بود از آتشسوزی ،دود،
گردوغبار ،کمآبی ،رضبان ماشینآالت بر
تن طبیعت ،پاکتراشی ،تغییر کاربری و
البته حامسههایی که از دل مردم برای
نه گفنت به روند تخریبگر این سبک و
سیاق از مدیریت وزندگی رشد کردند.
البته مشارکت باالی مردم در خاموش
و کنرتل منودن آتشسوزی جنگلها،
افزایش استفاده از دوچرخه و وسایل نقلیه
عمومی و دهها کمپین و جنبش برای
بازیافت و حل مشکالت مربوط به زباله از
به حرکت درآمدن اراده جمعی برای اصالح
و تغیر مثبت خرب میدهد .سهم مردم
در برافراشنت ستونهای زندگی روزبهروز
پررنگتر میشود و این عزم همگانی
شایسته ستودن و ستایش است .این
البته اول راه بوده و مانده است تا نفس
راحتی از دست نامسئوالنه و بیمباالتیها
بکشیم .بههرحال روند زندگی در این
زیستبوم اینگونه است و انگار ارادهای
جدی  -به هر دلیلی -برای ترسیع روند
رشد برای نیل به توسعه پایدار بر مبنای
انگارههای زیستمحیطی وجود ندارد .بار
دیگر مدارس ،خود را برای تکراری چندین
ساله آماده میکنند و هنوز ناکارآمدی
این روشها را فقط از زبان معدودی از
معلامن و مدرسان دلسوزی میشنویم که
عالوه بر «گچ خوردن» فقط غصه خوردنی
مضاعف برایشان به ارمغان آورده است.
بازهم مدارس باز میشوند و هیچ کتابی
به مبانی محیطزیست اختصاص نیافته
است .بازهم مدارس باز میشوند و هنوز
گرمایش و رسمایش آنها در سطح مطلوبی
نیست .بازهم مدارس باز میشوند و معلوم
نیست چند دانشآموز دیگر تحصیل را به
خاطر فقر رها میکنند و چند پدر رو مادر
رشمنده نو نبودن وسایل کودکان خود
خواهند شد .باوجود فشارهای روزافزون
بر منابع ،دلرسدی از تحصیل ،نبود
شغل ،افزایش فقر مالی و روشن نبودن
آینده دانشاندوزی و  ...دیگربار تقصیر
را بر گردن مردم نهادن اجحافی بزرگ بر
مردمانی است که همه گونه آمادگی خود
را برای تغیر و سازندگی اعالم منودهاند.
امیدواریم امسال دیگر خرب از کمبود
بودجه در مدارس و فشارهای الجرم مدیران
بر خانوادهها نباشد .امیدواریم مدیران
کالن با حقوق معتدل چند صباحی را
با درد ،رنج ،نداری و رضورتهای جامعه
آشنا شوند بلکه گره از کار متولیان آموزش
عمومی و آیندهسازان فردا باز کنند.
امیدواریم این تابستان خاتم سیاهی و
دود و رنج باشد که با این امیدها است که
اندک رمقی هنوز باقی است.

■

دکتر افراسیاب جمالی

▐خبر تصادفتان را که شنیدم برای لحظهای
زم��ان ایستاد و م��ن نمیدانستم چکار باید
بکنم گیج و منگ دوران دانشجویی خودم
در زم����ان ل��ی��س��ان��س ی����ادم اف��ت��اد آنوق �ته��ا
ک��ه ت��اب��س��ت��ان ب���رای خ���رج تحصیلم کولبری
میکردم .انگار دنیا زودتر ازآنچه انتظارش را
داشتید برایتان آسان گرفت و زود تمام شد.
اما چمدان سفرتان را که در کنار بدنه اوراق
م��اش��ی��ن ت��ص��ادف��ی دی����دم ب �هی �کب��اره اشکم
س��رازی��ر ش��د و س��اع �ته��ای ممتد ای��ن شب
سیاه را برایتان گریه ک���ردم .بقچه سفرتان
کیسههای خ��ال��ی ب��رن��ج ب��ود ب��ج��ای چمدان
اس��ت��ف��اده م�یک��ردی��د همچون کیف مدرسه
کودکان سرزمینمان ،چند عدد نان لواش به
همراه مقداری خیار و گوجه ،طناب و گونی

کمپین خانهتکانی کاغذی
▐روزانه بیش از  5/3میلیون تن زباله در
جهان تولید میشود که ای��ران با میانگین
سرانه روزان��ه  ۷۰۰گ��رم ۴۰ ،ه��زار تن زباله در
روز تولید میکنند .این در حالی است که
آلمانیها روزانه  ۹۰هزار تن تولید زباله دارند
که در نگاه نخست فاجعهبار به نظر میرسد؛
اما در کشورهای توسعهیافتهای همچون
آلمان  ۸۰درصد از زبالهها بازیافت میشود،
درحالیکه در ایران کمتر از  ۵درصد زباله به
چرخه استفاده بازمیگردد و فاجعه درست
از همینجا آغاز میشود؛ زمانی که با کوهی
از زباله روبهروییم و نمیدانیم چه کنیم.
واردات زباله
سوئد بهمنظور بازیافت زباله و بازیابی انرژی
از کشورهای همسایه زب��ال��ه وارد میکند.
درحالیکه زباله از سالها پیش به یکی از
مشکالت کشورهای صنعتی تبدیلشده،
سوئد به علت کمبود تولید زباله مجبور به
واردکردن آن از کشورهای همسایه است .در
سوئد تنها یک درصد زبالههای خانگی قابل
بازیافت نیست .در سوئد سیوشش درصد
زبالهها بازیافت ،چهارده درصد تبدیل به
ک��ود و چهلونه درص��د س��وزان��ده میشوند.
س��وئ��د ب��ا اس��ت��ف��اده از دس�ت��گ��اهه��ای بسیار
پیشرفته سوزاندن زباله بیست درصد از برق
موردنیاز دستگاههای گرمازای کشور و نیز
ذخیره برق برای دویست و پنجاههزار خانوار
از چهار میلیون و ششصد ه��زار خ��ان��وار را
تأمین میکند .مشکل کنونی سوئد ظرفیت
ب��االی دستگاههای س��وزان��ن��ده زب��ال��ه است
ک��ه بیش از م�ی��زان تولید زب��ال��ه داخ��ل��ی (دو

سدی که هنوز مرگ میآفریند
▐رودخانههای همیشه منشأ زندگی و حیات
ب���ودهان���د ام���ا ب��ا بستن س��د دارای�����ان ب��ر روی
رودخانه عظیم سیروان هزاران حیات و زندگی
از بین رف��ت .س��دی ک��ه ب��ا هزینه س��رس��امآور
موجب نابودی دهها چشمه بزرگ و کوچک
شد ،کانی بل با آن عظمت و شکوه زیر این
سازه دفن شد و قبل از اینکه همگان متوجه
شکست پ��روژه نجات بخشی کانی بل شوند
آبگیری را ش��روع ک��ردن��د ام��ا فاجعه ب��ه اینجا

برای حمل بار.
چقدر توشه راه��ت��ان س��اده ب��ود و چه دلهره
و اض��ط��راب��ی در دس��ت��ان
همسر و بچههایتان موج
زده ک���ه ب��رای��ت��ان آذوق���ه
س��ف��ر پ��ی��چ��ی��دهان��د ،آنه��ا
نمیدانستند چه سفری
پیش روداری��د...س��ف��ری
ک��ه برگشتی پ��ی��ش آنه��ا
نخواهد داشت.
م����ان����دهام ب���ه چ���ه ن��ام��ی
م��ح��ش��ور خ��واه��ی��د ش��د،
کولبر؟! از عصر جمعآوری
غ����ذا ت���ا گ�ل�ادی���ات���وره���ای
روم�����ی ،ب���ردگ���ان س��ی��اه و
پ���رول���ت���اری���ای ص��ن��ع��ت��ی و
افسون زدگان نئواستعمار
ت��ا ک��ن��ون اس��م��ی ب���ه ای��ن
غ��ری��ب��ی ن��ش��ن��ی��دم ک��ول��ب��ر
اسمی که نه بینالمللی
اس��ت ن��ه ملی اس��ت تنها
در م��رزه��ای ای��ن سرزمین چنین نامی را بر

تو نهادهاند که ب��رای نان شب جانتان را در
ک��ف دس��ت و ب��اره��ای��ی را حمل میکنید که
ن��م �یدان��ی��د چیست
و چ���ه س����ودی ع��ای��د
ص���اح���ب���ش خ���واه���د
ن���م���ود غ���رب���ت ن��ام��ت
ک����م����ت����ر از غ����رب����ت
زن������دگ������یات ن��ی��س��ت
نمیدانم تاریخ نامی
از شما خ��واه��د ب��رد؟
ن���ه ات��ح��ادی��ه صنفی
داری��������د و ن����ه ب��ی��م��ه
بیکاری و ن��ه سختی
ک�������ار و ن�����ه ام���ن���ی���ت
ج������ان ،چ����ه زن���دگ���ی
سختی را ای��ن مرزها
ب���رای���ت رق����مزدهان����د
ک��اش انسان در عصر
ت�����وح�����ش م���یم���ان���د
ت���ا خ���اورم���ی���ان���ه ای��ن
سرزمین نفت و خون
و نژاد ،دین و تاریخ با مرزهای تودرتو و شوم

زندگی را چنین به کام تو تلخ نمیکرد تا تو و
هزاران نفر انسان همانند تو در این سرزمین
بدین گونه عمر را به سر نمیبردید.
بهراستی چه مظلومانه مرگی داشتید ،زبان
در برابر این فاجعه لنگ میشود به کدامین
واژهها بازماندگان را دلداری دهم؟ بگویم غم
آخرتان باشد! مگر این جادههای مرگ و این
صعوبت زیستن میگذارند فراق و دوری غم
را تجربه کنیم؟ بگویم بقای عمر بازماندگان!
م��گ��ر م �یش��ود ب����رای چ��ن�ی��ن زن��دگ��ی سختی
طول عمر خواست تا سالهای متمادی را با
کولبری زندگی ک��رد؟ بگویم به بهشت برین
شاد شوید! مگر با کولبری میشود بهجایی
شاد شد و شاد زیست؟
م��ن در شماتت عقب م��ان��دن از قافله علم
و تکنولوژی به سر میبرم و درحالیکه نان
و جان شما در لبه پرتگاهی است که هر دم
ممکن اس��ت یکی از آنه��ا به ته دره نیستی
س��ق��وط نماید و چنین م �یش��ود ک��ه پ��س از
ق��رنه��ا در غ��ب��ار ت��اری��خ ای��س��ت��ادن و ای�ن��ک در
روشنایی ق��رن  ۲۱و عصر پستمدرن چنین
گمنام زندگی را روسیاه میکنید.

میلیون تن در سال) است .استکهلم برای
رونق این صنعت و پیشگیری از زیاندهی آن
بهتازگی شروع به واردات زباله از کشورهای
اروپ��ای��ی ک��رده اس��ت .ب��ر ای��ن اس��اس سوئد
ساالنه هشتصد هزار تن زباله از نروژ وارد
میکند .م��ش��اور آژان ��س س��وئ��دی حفاظت
محیطزیست
م� � �یگ � ��وی � ��د:
اس ��ت ��ف ��اده از
انرژی حاصل
از زب� ��ال� ��ه در
ج ��ه ��ان ��ی ک��ه
ب��ه��ای ان ��رژی
رو به افزایش
است اهمیت
بسیاری دارد
درحالیکه ما
ممکن است
ب� � ��ا ک ��م ��ب ��ود
س� � � ��وخ� � � ��ت
م� � � � ��واج� � � � ��ه
شویم.
بازیافت
ب� � ��ازی� � ��اف� � ��ت
ب�� � ��ه م ��ع ��ن ��ی
اس � ��ت � ��ف � ��اده
از م��واد مصرفشده ب��رای تولید و ساخت
مجدد همان ک��اال یا ک��االی قابلاستفاده
دی �گ��ر اس� ��ت ،م��ث��ل س��اخ��ت ک��اغ��ذ ت� ��ازه از
کاغذهای باطله و غیرقابل استفاده.
فواید بازیافت:
 -1صرفه جویی در مصرف منابع طبیعی؛
زیرا بهجای استفاده از مواد خام برای تولید

محصوالت ن��و ،از م��واد بازیافتی استفاده
میکنیم.
 -2صرفهجویی در مصرف انرژی است -3
به فضای کمتر برای دفن زبالههاست.
کمپین خانهتکانی کاغذی
ای��ن کمپین ب��ه همت چند ت��ن از فعاالن
محیطزیست
ده � ��گ �ل��ان � ��ی
و اع � ��ض � ��ای
ج� ��م� ��ع � �ی� ��ت
ش��ی��دای سبز
ل � � ��ی� �ل ��اخ در
ادام� � ��ه ط��رح
ج��ن��اب آق��ای
محمد نادری
دب �ی��ر شیمی
ش� �ه ��رس ��ت ��ان
ده ً��گ�ل�ان که
قبال این طرح
رو در مدارس
اج� � � ��را ک � ��رده
ب��ودن��د شکل
گرفت و برای
اول �ی��ن ب��ار در
س ��ط ��ح ش �ه��ر
و ب� �هص ��ورت
ع��م��وم��ی روز ج��م�ع��ه  ۲۲م� ��رداد  ۱۳۹۵در
پ��ارک الله دهگالن و در پی فراخوان برای
مشارکت همشهریان اجرایی شد.
با توجه به اهمیت بحث بازیافت کاغذ و
تأثیر آن بر کاهش قطع درختان برای تولید
کاغذ و با توجه به تغییر سیستم آموزشی
در س��اله��ای اخ�ی��ر و از رده خ ��ارج ش��دن

ح��ج��م زی� ��ادی از ک��ت��ابه��ای درس� ��ی ،ای��ن
کتابها در کنار جزوات درسی و کتابهای
کمکآموزشی قدیمی و دیگر پسماندهای
کاغذی حجم زیادی را تشکیل میدهند که
متأسفانه با توجه به ع��دم وج��ود امکانات
و ف��ره�ن��گ تفکیک زب��ال��ه از م��ب��دأ و نبود
دستگاههای یکپارچه بازیافت ،این ذخیره
بسیار ب��زرگ و قیمتی ه�م��راه ب��ا زبالههای
شهری دفع میشوند.
هدف کمپین
ترویج فرهنگ محیطزیستی در خصوص
تفکیک زب��ال��ه از م��ب��دأ و ح��رک��ت ب�هس��وی
بازیافت زب��ال��ه ب��رای جلوگیری از استفاده
بیشازحد از م��واد خ��ام و منابع طبیعی و
ه��در رف��ت ان��رژی ب��رای تولید محصوالت از
اهداف این کمپین است.
ان�ج�م��ن ش��ی��دای س�ب��ز ل��ی�لاخ ب ��رای تبدیل
ای��ن ط��رح به یک ط��رح سراسری از تمامی
انجمنها و ف��ع��االن محیطزیستی دع��وت
به اج��رای این طرح در دیگر شهرها نموده
و در ای��ن راستا با محمد دروی��ش مدیرکل
م��ش��ارک �ته��ای م��ردم��ی س��ازم��ان حفاظت
محیطزیستایران رایزنیهایی ب��رای ملی
نمودن طرح انجام گرفته است
پ��وی��ش خ��ان�هت��ک��ان��ی ک��اغ��ذی ،ب��ا مشارکت
همشهریان فهیم در بازههای زمانی مناسب
ب��ه ج��م �عآوری زب��ال �هه��ای ق��اب��ل ب��ازی��اف��ت و
تحویل آن به مرا کز بازیافت اق��دام خواهد
نمود و در خصوص چگونگی هزینه کردن
درآم � ��د ح��اص��ل از ای ��ن ط ��رح ن �ی��ز از همه
شرکتکنندهها نظرخواهی انجامگرفته و
گ��زارش کامل و مستند آن به اط�لاع عموم
خواهد رسید.

ختم ن��م�یش��ود تنها در م��ح��دوده روس��ت��ای
س��ل��ی��ن ب���ه گفته
اه����ال����ی م��ن��ط��ق��ه
ه���ف���ت���اد چ��ش��م��ه
ب�����زرگ و ک��وچ��ک
زی����ر آب رف��ت��ن��د.
ا کوسیستمی که
روزگ������اری ح��ی��ات
در آن ج��اری بود
ه��م��ه م��ح��ک��وم به
مرگ شدند و تنها نگاههای حسرتبار به یک

کاسه آبی طویل برای مردم منطقه باقیمانده
اس�� ��ت .ا ک��ن��ون
ج � ��وان � ��ان اه ��ل
روس��ت��ای سلین
و روس ��ت ��اه ��ای
م � �ن� ��ط � �ق� ��ه در
اع� � � �ت � � ��راض ب��ه
ای�� ��ن وض��ع �ی��ت
ک��م��پ��ی��ن��ی تحت
ع� ��ن� ��وان "ن� � ��اراز
چشمه زندگانی در خطر نابودی – نجات ناراز

نجات زن��دگ��ی" را تشکیل دادهان���د که در آن
به آ گاهسازی مردم از بحرانهای پیشآمده
به خاطر سد داری��ان که آن را غ��ده سرطانی
اورامانات نامبردهاند میپردازند تا دیگر شاهد
ساخت سد در اورامان نباشند .آنها در این
کمپین با جمعآوری طوماری با  2000امضا از
مسئوالن خواستار نجات چشمه "ن���اراز" در
م��ح��دوده روس��ت��ای سلین هستند و از مردم
میخواهند ک��ه ب��ه ای��ن کمپین بپیوندند تا
بیشتر از این سرمایههای سرزمینشان از بین
نرود.

کتابخانهی روباز
بوستان شانو
▐روز چهارشنبه بیستم مرداد نودوپنج ،باغ
کاغذی با ثبت یکی از سبزترین اوراق��ش تا
مدتهای مدید در خاطرۀ مریوان خواهد
م��ان��د .چ��را ک��ه در ای��ن غ���روب زی��ب��ا «ک��ت��اب»
میهمانانی آشنا را ب��ر چمن پ��ارک «شانو»
میزبان بود .از هر گوشه و کنار اندکاندک
ج��م��ع م��س��ت��ان رس��ی��دن��د و ک��ت��اب��خ��ان �های
را آغ��ازی��دن��د از ج��ن��س پ����رواز و ب��ر س��ف��رهای
نشستند از جنس زندگی.
بااینکه ام���روزه اهمیت کتاب و ع��ادت به
مطالعه بر کسی پوشیده نیست ،متأسفانه
در عمل م��ش��اه��ده م �یش��ود کمتر کسانی
اوق�� ��ات خ����ود را ب���ه خ����وان����دن اخ��ت��ص��اص
م� �یده ��ن ��د و ح���ت���ی م�ل�اح���ظ���ه م���یش���ود
ای���ن ب �ی��م��اری (ن���خ���وان���دن) دام�����ان اف����راد
تحصیلکرده را هم گرفته اس��ت .بسیاری
از ع � ��ادات ن��ی��ک��وخ��ص��ل �ته��ای پ��س��ن��دی��دۀ
انسانی در الب �هالی سطرهای بهجامانده
از نویسندگانی ک��ه چ��ش��م ب��ر کمبودهای
شخصی خ��ود بستند و ه� ّ�م خ��ود را صرف
ساختن اجتماع کردند نهفته است.
پ���رواض���ح اس����ت ک���ه ورق زدن ص��ف��ح��ات
غبارگرفته و برگرفتن حکمت از میان این
سطرها منجر ب��ه رش��د فرهنگی و بالیدن
جامعه خواهد شد و مملکتها را از صرف
هزینههای فراوان درراه جبران کمبودهای
فرهنگی و تبعات آن بینیاز خواهد کرد.
در فضایی ک��ه ب��ه عللی هرلحظه از تعداد
افراد کتابخوان کاسته میشود و فراموشی
«ی ��ار م �ه��رب��ان» بیشتر ن��م��ود پ��ی��دا میکند
انجمن فرهنگی -ادبی مریوان با همکاری و
هماهنگی شورا و شهرداری شهر ،در اقدامی
تحسینبرانگیز کتابخانهای با مدیریت خود
شهروندان در محل بوستان شانو افتتاح
نمود ک��ه چنین ک��اری ا گ��ر بینظیر نباشد
کمنظیر اس��ت .خوشبختانه ای��ن اق���دام با
همراهی اهالی فرهنگ و افراد دلسوز همراه
شد و جمعیتی که در ای��ن اق��دام فرخنده
ه�م��راه خ��ادم��ان فرهنگ شدند ب��ا آم��دن و
اه��دای چند ص��د جلد کتاب ام��ض��ای سبز
خود را بر این صفحۀ زیبا ثبت نمودند.
امید اس��ت ک��ار اه��دای کتاب به کتابخانۀ
ب��از شهر در پ���ارک ش��ان��و ادام���ه پ��ی��دا کند و
شهروندان عزیز با اه��دای کتاب به غنای
بیشتر این کتابخانه کمک کنند.

"دهرهوهران" بازهم در آتش !

«هوای تازه» در مریوان

اعتراض مردم به شیو ه دفع زباله

▐مهمترین بخش از جنگلهای کوردستان در مریوان با وسعتی برابر  185000هکتار واقع است.
از سال 1388به بعد بنا به آمار ثبتشده انجمن سبز چیا 2000 ،فقره آتشسوزی در این جنگلها
اتفاق افتاده است .آمار تکاندهنده است .درحالیکه کشور با بحران کمآبی ،خشک شدن
تاالبها ،دریاچهها و هجوم ریز گردها دستوپنجه نرم میکند؛ درواقع سوختن و از بین رفتن
جنگلها تیر خالصی بر پیکره محیطزیست این سرزمین است .سرزمینی که بنا به نظر فعاالن
محیطزیست ،امنیتش را وضعیت اسفبار زیستمحیطی بیش از هر چیز در آینده تهدید خواهد
کرد .درحالیکه در تابستان جاری آمار آتشسوزی جنگلها تا این تاریخ از  120مورد میگذرد که
ما شاهد شدیدترین نوع این آتشسوزیها در جنگلهای دهرهوهران در مرز بین ایران و اقلیم
کوردستان بودیم .باوجود تالش شبانهروزی فعاالن زیستمحیطی چیا و اداره منابع طبیعی،
این جنگلها در مدت شش شبانهروز به شدیدترین وجه در آتش سوخت .سوختنی که در این
محدوده ،هرساله بهصورت سریالی تکرار میشود.
اداره منابع طبیعی مریوان با بیشترین عرصه جنگلی ،فقط  6نفر نیرو برای کنترل بحران
آتشسوزیها در اختیار دارد و هرساله رقمی بسیار ناچیز برای اطفای حریق جنگلهای
منطقه در نظر گرفته میشود که حاصل آن ،متأسفانه نابودی روزافزون پوشش جنگلی منطقه
است.باوجوداینکه احساسات مردم و باألخص فعاالن حوزه محیطزیست از اقدامات نا کافی و
وضعیت اسفبار این مدت آتشسوزی جنگلها جریحهدار است؛ بااینوجود در تمامی مراحل
اطفای حریق این مردم و اعضای انجمن سبز چیا هستند که با دستخالی فقط به خاطر
احساس مسئولیت در قبال محیطزیستی که در آن آرمیدهاند حضورداشته و دارند .اینک
مردم بهطورجدی از ادارات مسئول علیالخصوص مدیریت بحران شهرستان انتظار دارند که
به وظایف قانونی خود عمل نموده و از تمامی ظرفیتها بهصورت واقعی در قبل و حین و بعد از
بحران استفاده کنند .تا این روند ویرانکننده متوقف شود.

▐پس از چند ماه گفتگو و تبادل اطالعات انجمن سبز چیا با یک گروه مستندساز
حرفهای باالخره موفق شدیم که عوامل دوستداشتنی و محترم مستند هوای تازه را
در اواخر خردادماه سال جاری در مریوان ببینیم .این گروه مستندساز حرفهای که در
یک گروه  5نفره از تهران به دعوت تیم پرندهنگری انجمن سبز چیا خود را به مریوان
رسانده بودند به مدت یک هفته قبول زحمت کردند که از بخشهایی از فعالیتهای
زیستمحیطی انجمن ،تاالب زریبار ،جنگلها و حیاتوحش شهرستان مریوان با کمک
و همکاری تیم پرندهنگری زریبار در چهار قسمت تصویربرداری کنند که تا کنون سه
قسمت از آن در برنامه هوای تازه روزهای پنجشنبه ساعت  18:30و  24از شبکه افق
پخششده است.
با توجه به زحمات حرفهای این عزیزان و تهیه تصاویر و مستندهای زیبا و ماندگار همراه
با پخش آن صداوسیما به تهیهکنندگی علیرضا وفایی زاده و کارگردانی آقای سنجابی،
بدینوسیله انجمن سبز چیا مراتب تشکر و قدردانی خود را از این عزیزان دارد که با
رعایت امانتداری به نحو احسن و دلنشین تصاویر زیبایی را از زیستبومها و تنوع
زیستی این منطقه در تاریخ ثبت کردند و به چشم و گوش مردم رساندند .الزم به ذکر
است که بعد از پخش این مستندها افرادی تازهوارد و عالقهمند به جمع انجمن سبز چیا
پیوستند تا در حفظ میراث طبیعی این سرزمین در کنار هم بکوشیم .در انتها از اداره
کل حفاظت از محیطزیست کردستان جهت اسکان این عزیزان به مدت یک هفته در
مهمانسرای این اداره کمال تشکر را داریم.

▐وضعیت نامناسب و غیراستاندارد زبالهدانی شهر مریوان که در محدوده جنگلی
روستای ئهسراوا در فاصله  5کیلومتری شهر مریوان قرار دارد باالخره فریاد اعتراض مردم
از بوی بد و آلودگی ناشی آتش زدن زبالهها را درآورد .در هفته اول شهریورماه سال جاری
مردم روستای ئهسراوا و چند روستای دیگر اطراف زبالهدانی در اعتراض به آلودگیهای
ناشی از شیوههای دفع زباله جاده منتهی به زبالهدانی را بستند و مانع از تخلیه زباله
شدند و از مسئوالن خواستند که این وضعیت را ساماندهی کنند و نسبت به جابهجایی
زبالهدانی اقدام کنند .طبقه گفته اهالی منطقه پیگیری چندساله به ادارات ازجمله
شهرداری تا کنون متأسفانه هیچ کار عملی انجامنشده است .الزم به ذکر است اعتراض
مردم برخورد نیروی انتظامی و بازداشت چند نفر از مردم را به همراه داشت که بعد از
مراجعه مردم روستاهای منطقه به فرمانداری بازداشتشدهها آزاد شدند.
نزدیکی زبالهدانی شهر مریوان به مناطق روستایی و زمینهای زراعی جوامع محلی ،قرار
گرفتن در داخل محدوده جنگلی ،نزدیکی به جاده بینشهری سقز مریوان ،شیوه دفع
زباله بهوسیله آتش زدن ،آلودگی هوا و انتشار عامل بیماری مواردی است که ازلحاظ
زیستمحیطی مورد سؤال است و الزم است مسئولین عالوه بر توضیحات الزم هرچه
سریعتر نسبت به حل این معضل اقدامات الزم را انجام دهند چرا که داشتن هوای پا ک
و سالم حق هر انسانی است.
روستای ئهسراوا در شمال شرقی شهر مریوان با  120خانوار  520نفر جمعیت دارد.

دیدگاه
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رئوف آذری
فعال مدنی

▐رودخانه زاب با عمری به درازنای تاریخ
از کوههای اطراف پیرانشهر سرچشمه و در
طی مسیر از نعمت لطف درههای منتهی
به قلههای سردشت منتفع میشود و پس
از طی مسافتی طوالنی به سد دوکان اقلیم
کوردستان میریزد!
زاب از محل تولد تا محل اختالط و تفاهم،
با طی مسیری مارپیچی بسیاری از گیاهان
و درختان ،پرندگان و جانوران و آبزیان،
هکتارها زمینهای زراعی ،مراتع و جنگلها و
نیز دهها هزار نفر را از آب شرب خود سیراب
میکند!
آن همچنین د��ر مسیر حرکت خ��ود،
منشأ تحوالت و تغییرات چشمگیری در
پاییندست و کنار دست خود ازنظر فیزیک و
معماری طبیعت ،ساختار و ترکیب جمعیتی،
تصویرنگاریها و مینیاتورسازیها و نیز
شکلدهی به تمدنهای ارزنده بسیار و نیز
دهها مورد تغییر مثبت ،تاریخی و ماندگار
شده است!
"زاب " برای مردمان پاییندست نهتنها یک
آب جاری و رونده بلکه هویتبخش تمدنی
عظیم و تسهیل گر جریانی وسیع بوده و
هست!
"زاب " درگذر تاریخ همواره منشأ خدمات
ارزنده برای مردمان و طبیعت پیرامونیاش
بوده است که شاید بیش از همه "بلوط " های
دامنهی کوهها و اطراف زاب ،وامدار روندگی
و جریان آن رودخانه بودهاند که اینک خود
با سالها قدمت ،به سرمایهی نمادینی بدل
شدهاند که هویت مقاومت و ایستادگی و پشت
سرنهادن دورههای سخت و طاقتفرسای
زندگی را عم ً
ال " درس دادهاند!
"زاب " روزگاری در اوج بیپناهی مردمان
پاییندستش ،آنگاهکه "خردل " فاجعهای
تاریخی خلق کرد ،مهربانترین پرستار خردل
چشیدگان و مصدومان شد و هر جرعهاش،
مرهمیشد بر تاولهای پوستی شهروندان
سردشتی!
از "زاب " و مهرورزیهای تاریخیاش،
دهها و هزاران نمونه میتوان سراغ
گرفت و نام برد ازجمله؛
* خروشیدنش و مسدود کردن مسیر حمله
مهاجمان به مردمان پیرامونش!
* یخ بستنش و بسترسازی عبور زمستانه
مردمان اطراف برای کسب روزی و قوت
روزانهشان
*آب دهی م��زارع و کشتزارهای مردمان
پیرامونیاش و ...که مجال ذکر آنهمه
مهرورزیها نیست!
* سفرهی دل گشودنش و مفرح ذات شدن
روزهای گرم سال و نیز پذیرایی شناگران زاب
نشین!
* رخنمایی در بستر طبیعت و خلق مناظر
مینیاتوری و دلنوازیاش!
اما صد افسوس که امروزه در تداوم سیاست
ورزیه��ای غلط و منفعت محورانه برخی
متولیان ،سخن از تغییر مسیر زاب و انحراف
معنادارش از مهرورزیهای تاریخی است!
سیاست انحرافی ،مشابه آنچه منجر به خشکی
دریاچه ارومیه و چندها تاالب نامی کشور و
نیز آسیبهای غیرقابلجبران زیستمحیطی
شد ،اینک پنجه در پنجه زاب نهاده تا
هویتش را دستخوش سیاستی شبیه موضوع
فراریخته ها گرداند!
ابرام و اصرار بر سیاست انتقال آب زاب از
سرشاخه کانی سیب در حالی مرحلهی

■

هیمن حسین نژاد

▐ موضوعات زیستمحیطی
مانند گرمایش جهانی ،بمب
ساعتی جمعیت ،ان��رژی
هستهای ،آلودگیها و...
همیشه در اخبار رسانهها حضور دارند .حتی
حزبی به نام حزب سبز  green partyوجود
دارد که مدعی است مسائل زیستمحیطی
را در مرکز دغدغههای سیاسیاش قرار
میدهد .حزب سبز همچنین ادعا میکند که
نه راستگرا و نه چپگرا است چراکه از دید
آنها مسائل زیستمحیطی سنتی طبقه و
شکاف میان فقرا و ثروتمندان جای دارند،
یعنی در ورای مقوالتی هستند که مباحث و
جناحبندیهای سیاسی مرسوم و متعارف را
شکل میدهند اما این حرف ،ادعای توخالی
و محملی است .قطعاً مسائل زیستمحیطی
برای همۀ ما ساکنین سیارۀ زمین اهمیت
حیاتی دارند؛ اما مشکالت زیستمحیطی
و فجایع زیستمحیطی محتملی که با آن
مواجه میشویم ثمرات نظام سرمایهداری
هستند .هرکسی که برای مثال گزارش
متعارف درب��ارهی مسئله گرمایش جهانی
بخواند ،درخ��واه��د یافت که بهواسطۀ
بیتوجهی و سهلانگاری آشکار ،این روند
ممکن است محل حیات بشر بر روی زمین
را به خطر بیندازد اما دست نگهدارید و نفس
عمیقی بکشید !...مگر نه آنکه سرمایهدارها
هم بر روی این سیاره زندگی میکنند؟ آیا
آنها از این امکان نفعی خواهند برد که نوع
بشر که فراتر از منافع آنها ،شامل وجود
خود آنها نیز میشود ،منقرض شود؟ البته
که این رخداد محتمل در حوزهی عالیق و
منافع آنها نیست؛ اما اتفاقاتی که تحت نظام
سرمایهداری رخ میدهند تنها بازتاب عالقه و

زاب و ناگفتههایش!

اجرایی خود را تداوم میبخشد که
بسیاری از زوایای آن ابرام و اصرار
بر انتقال ،هنوز از تیررس بسیاری
از مردمان و حتی مسئوالن و
برخی متولیان ذیرب��ط پنهان
است!
هرچند ناگفتهها پیرامون آن طرح و آن
سیاست خودمحورانه و منفعت طلبانه ،بسیار
است ولی در راستای اهتمام حداقلی به
مطالعهی مجدد و تغییر حداقلی رویکردها،
نکاتی مجمل طرح میگردد:
 •۱هویت شویی طرح انتقال؛
مبرهن و آشکار است که در طول تاریخ،
تمدنهایی بزرگ در مسیر رودهای بزرگ
شکلگرفتهاند که از آن جمله:

 تمدن بزرگ مصر باستان در کنار رود نیل، هند در کنار رود سند، بینالنهرین در کنار دجله و فرات و قس علیهذا...رودخانه زاب نیز با عادت روندگی چند
دههزارسالهاش ،از این قاعده مستثنا نبوده
است همچنان که طبق کاوشهای اخیر
باستانشناسی ،تمدنی اورارتویی یا مانایی
در شهری به نام موساسیر مشرفبه رودخانه
زاب در پاییندست شهر ربط ،محور مقاالتی
علمی قرار میگیرد و غرق شدن دشت شور به
در دریاچه سد کولسه ،دغدغهی دوستداران
میراثهای ماندگار میشود!
با طرح انتقال آب زاب ،هویت تمدن ساز
زاب انتقال نمییابد که اگر چنین نیز بود باز
میشد تعدیلی در نگاه مخالفان طرح انتقال
پیشنهاد کرد بلکه ضمن عقیم شدن " تمدن
زایی " زاب ،آثار تمدنهای قبلی نیز زیر تیغ
خشکی بیابان حاصل از پیامد سیاست انتقال
و مهاجرت ساکنان نابود خواهد شد!
 •۲اختالف زایی طرح انتقال زاب
طرح انتقال آب زاب ،بر اساس برخی مطالعات
و پژوهشهای انجامشده ،موجد خشکی
رودخانه در چند ماه از سال میشود!
خشکی رودخانه و فقر دبی آب ،موجد پایین
رفتن سطح تراز آب زیرزمینی خواهد شد و
همین امر خشکیدن سرچشمههای پیرامونی
و نیز کاهش قابلتوجه آب استحصالی از
چاهها خواهد شد!
کم جریانی آب زاب و خشکیدگی چند ماه
آن در گرمترین ماههای سال و در پی آن
خشکیدگی و کمآبی سرچشمهها و پایین
رفتن تراز آب ،جرقههای اختالف بر سر آب
زراعی و نیز آب شرب را شعلهور خواهد کرد!

منافع سرمایهدارهای منفرد
نیستند ،بلکه رویدادها از
منطق نظام پیروی میکنند.
هرجومرج سرمایهدارانه،
فجایع زیستمحیطی
میآفریند
مارکسیسم ،تباهی زیستمحیطی را اینگونه
توضیح میدهد؛ ازآنجاکه سرمایهداران
منفرد درگیر تولید و مبادله برای تعقیب
سودهای آنی و بیواسطهی خود هستند،
تنها نزدیکترین و مستقیمترین نتایج آنها
را در نظر میگیرند ،برای مثال ،چه چیزی
مانع از آن بود که مزرعهداران اسپانیایی
کوبا ،درختان دامنهی کوهها را بسوزانند
تا از خاکستر آنه��ا کودهای به دست
آورند که تنها برای یک نسل از درختان
قهوهی بسیار سودآورشان کفایت میکرد؛
درحالیکه پ��سازآن ،بارانهای سنگین
استوایی الیه فوقانی و بیحفاظ زمینهای
بهجامانده در کوهپایهها را بهکلی شستند
تا فقط الیههای سنگی زیرین برجای بماند.
در پیوند با طبیعت ،همچنان که با جامعه،
شیوهی تولید کنونی بهطور برجستهای
تنها نسبت به نتایج آنی و بسیار ملموس
دغدغه دارد .سپس از اینکه اقداماتی که
به نتایج فوری و خوشایند منجر میشوند،
پیامدهای دورتر کام ً
ال متفاوتی دارند و اغلب
به نتایجی با ماهیت متضاد منجر میشوند؛
اظهار شگفتی میشود .جزایر یونان در عهد
باستان ،سکونتگاه جمعیت بسیار بزرگتری
در مقایسه با امروزه بودهاند میدانیم این
جزایر زمانی پوشیده از درختانی بودند که
مانع از فرسایش خاک میشدند؛» دیدهایم
که چگونه بزها مانع از بازتولید جنگلها
میشوند ،مردمی که درختان را قطع

اگر تا دیروز "زاب نشینان " در امورات زراعی و
عمرانی و نیز رویدادهای طبیعی و غیرطبیعی
با سنت حسنهی "هه ره وه ز " دست یاری
و تعاون در دست هم حلقه میزدند ،فردا
در پی کمآبی یا بیآبی ،انگشت تهدید باال
میبرند و سینهی خشم رود رویهم چاک
خواهند کرد و این سرآغاز خشونتورزی و
اختالف زایی خواهد بود که جز با جریان آب
زاب ،شعلههای آن خاموش نخواهد شد!
از طرفی دیگر طبقهبندی "پاییندست " و
"باالدست " "،مذهب " "،نژاد " و "قومیت

" و ...طرح خواهد شد و آن نیز بهانهای در
دست سودجویان تا با واژهگزینی خاص،
منفعت خویش را تا حد ممکن تأمين نمایند!
 •۳سالمت زدایی طرح انتقال زاب
"زاب " در طول دوران سخت مرهم دردها
بوده و در ایام خوشی ،مفرح ذات!
گاه مرهم تاول پوستین شده و گاه تلطیف
کننده احساس زاب نشینان!
اما طرح انتقال ،از زاب چهرهای خشن خواهد
ساخت که جز با خشم در هم نخواهد آمیخت!
چهرهی خشن و خشکیده زاب و پیرامون
زاب ،دیگر آرامش زا نخواهد بود!
و این نیز سرآغاز درگیریهای روحی و روانی
و فشارهای درونی زاب نشینان خواهد بود که
در جای خود نیازمند توجه و تحلیل قبل از
وقوع است!
 •۴چشمانداز آزاری طرح انتقال زاب
مسیر مارپیچی و دلنواز "زاب " در طول
تاریخ ،زیبایی خاصی به منطقه پیرامونی
بخشیده که همواره در فصول تعطیل ،دهها
نفر را بر سفرهی مهر خود نشانده است و
چشماندازهایی بدیع خلق کرده است اما
در صورت اجرایی شدن طرح انتقال ،همه
آن مناظر زیبا و چشماندازهای دلنواز چهره
در هم خواهند کشید و هر چشمانداز مابعد
انتقال ،دل خواهد آزرد و روحخراش خواهد
زد!
 •۵اعتماد زدایی طرح انتقال زاب
اعتماد شهروندان و مسئوالن در یک سیستم
سیاسی از مهمترین عوامل پایداری یک
سیستم است و بهویژه آنجا که سخن از تغییر
بنیادی در راستای توسعه پایدار میشود،
اعتماد فیمابین این دو ،بسیار ارزشمند است!
اما آنگاهکه روند تصمیمگیری مسئوالن بدون

توجه به خواست و نظر
شهروندان و اقناع آنان و
نیز مشارکتشان در تصمیم
سازیها تکراری شود و این
تکرار با اعمال قدرت از باال
و سکوت دراز دامن شهروندان تداوم داشته
باشد ،دیوارهای اعتماد آجر ریزی را شروع و
درگذر زمان فرومیریزد!
تصمیم طرح انتقال آب بدون هیچ گونه
مشارکت شهروندان ح��وزهی پاییندست
کانی سیب صورت گرفته و در بازهی تصمیم
سازی آن ،متأسفانه هیچ جایگاهی حتی
برای نظر فرهیختگان و متخصصان و فعاالن
مدنی نیز لحاظ نشده و این تصمیم با توجه
به پیامدهای منفی آن در بلندمدت ،دیوار

اعتماد را بهشدت تحت تأثیر قرار خواهد داد
که جبران آن حتی با گذر زمان نیز میسور
نخواهد شد و این سرمایهی بنیادین دنیای
سیاست ،تحت تأثير این تصمیم زایل خواهد
شد!
 •۶عرق زدایی طرح انتقال زاب
تاریخ سالها شاهد بوده که مردمان
حوضهی زاب که تمام شمار مرزنشین نیز
هستند ،همواره در پی حفاظت از جرعهجرعه
آب و وجب وجب خاک سرزمین پاکشان،
هزینههای بسیار مالی ،زمانی و جانی داده
و مقاومت بلوط گونهشان هیچگاه به دشمن
فرصت نفوذ حداقلی نیز نداده است و در این
راستا حتی بمبارانهای لحظهای هوایی و
گلولهباران زمینی و گاز خردل نیز نتوانسته
مقاومت این مرزداران زاب نشین و عرق و
عالقهشان را به حفاظت از سرزمینشان درهم
شکند!
اما آنگاهکه این مردمان صبور ،ایثارگر و
مصدوم شیمیایی با چشمان سر و مطالعه
میدانی متوجه میشوند که آن ایثار جان و بذل
مالشان دستاورد حداقلی نداشته و حتی تنها
پرستار و مرهم بخش روزهای خردلیشان نیز
بدون لحاظ کردن میزان عرق و عالقهشان،
منتقل میشود ،دچار نوعی سرخوردگی
خواهند شد و بیشک در بلندمدت عرقشان به
سرزمین ابا و اجدادیشان وجه دیگر خواهد
یافت که تاوان این تغییر سویه متوجه تصمیم
گیرانی خواهد شد که بی لحاظ کردن نیاز
آن جانبازان همیشه تاریخ ،بر تصمیم خویش
اصرار میورزند و این کم بهایی نخواهد بود!
 .۷اخالق زدایی طرح انتقال زاب
اخالق قدمتی به درازنای تاریخ بشر دارد و
این واژه همواره پیشوند حوزههای گونهگون

محیطزیست و سرمایهداری
میکردند و حیوانات چرنده را وارد جنگلها
میکردند نادان نبودند .آنها درختان را
برای ساخت کشتیها قطع میکردند و یا
جنگلها را برای گسترش زمینهای زراعی
میسوزاندند .آنها به پرورش بزها روی
آوردند چون این کار در مقایسه با شخم
زدن زمین شیوهی راحتتری برای معیشت
آنها بر روی خاکهای محدود و کمپشتشان
بود .بهطور خالصه ،تصمیمات کوتاهمدت
«عقالنی» در بازۀ زمانی طوالنیتر منجر به
مصیبتهای زیستمحیطی شدند.
تباهی زیستمحیطی محدود به سرمایهداری
نیست .مارکس دالیل آن را توضیح داده
است .او در نامهای به انگلس ،در بحث از
کتابی نوشتهی فراس چنین گفته است
«نتیجهی کلی آن است که کشاورزی
وقتیکه در مسیری ابتدائی توسعه مییابد
بهطور آگاهانه کنترل نمیشود» البته او
بهعنوان یک بورژوا به چنین نتیجهی کلی
نمیرسد .در پشت سرخود زمینهای لمیزرع
و بیابانی بهجای میگذارد .نظیر آنچه زمانی
در ایران ،بینالنهرین و یونان رخداد .اینجا
بار دیگر یک گرایش سوسیالیستی نهفته
است! مسئله آن است که در یک اقتصاد
غیر برنامهریزیشده ،هیچ طرح و برنامه و
دغدغهای برای موضوعات زیستمحیطی
وجود ندارد .تفاوت در آن است که اینک
هرجومرج سرمایهدارانه فجایع زیستمحیطی
را در مقیاس بسیار بزرگتر از عهد باستان
ایجاد میکند .مشکالت زیستمحیطی

معموالً بهسان برخورد میان انسانها و
طبیعت قلمداد میشوند.
شیو ه تولید سرمایهداری ،به زمین
آسیب میرساند
سبزها اس��ت��دالل میکنند ک��ه رشد
امری نامطلوب است ،چراکه همیشه به
محیطزیست آسیب میرساند ،از دید آنها
مسئله اساسی آن است که مردم را از تخریب
و چپاول محیطزیست که نهایتاً خود وابسته
به آن هستند بازدارند اما درواقع رشد همواره
«پلید» نیست و همیشه به مصرف بیرویه و
خالی کردن منابع نمیانجامد ،برای نمونه
کشور ژاپن طی ده سال بازده تولیدی خود
را  ./.46افزایش داد ،درحالیکه برای چنین
ک��اری ./.6،درصد کمتر از دورهی مشابه
انرژی مصرف نمود .سبزها درواقع حلقۀ
بسیار مهمی را در زنجیرۀ علیتی به فراموشی
سپردهاند .مشکل تقابل مردم و محیطزیست
نیست ،بلکه مردم با میانجی بستر معینی از
شیوهی تولید با محیطزیست تعامل دارند
« بستری که آنها در چارچوب آن خود را
برای تأمین معاش روزانهشان سازماندهی
میکنند .شیوهی تولید سرمایهدارانه فاقد
برنامه است.
تباهی زیستمحیطی بهسادگی و کام ً
ال
در بیرون از ترازنامهی مالی هر سرمایهدار
منفرد جای دارد .بار دیگر مشاهده میکنیم
که مجموع همۀ محاسبات «عقالنی» افراد
میتوانند حیات انسان بر روی زمین را
از طریق فجایع زیستمحیطی به خطر

بوده است ازجمله؛
* اخالق در ارتباطات
* اخالق در پزشکی
* اخالق در رانندگی
* اخالق در تدریس
* اخالق در تجارت
* اخالق در ...
در باب انتقال آب ،طبق نگاشتهی دکتر ناصر
کرمی (دریاچه ارومیه ،رودخانه زاب ،اخالق)
اخالق جایگاه ویژهای دارد که ازجمله در
مورد انتقال زاب ،چنین آورده است:
"[ ...گمان نمیرود که] چالش بزرگتر در
مسیر انتقال آبهای زاب به ارومیه موضوعات
اخالقی مرتبط باشد .از یکسو میتوان گفت
طلب ما از عراق خیلی بیش از اینهاست و
چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام
است و حفظ دریاچه ارومیه برای ما اولویتی
آنچنان حیاتی دارد که موجب میشود
چشم بر تشنگان آنسوی مرز فروببندیم؛ اما
از سوی دیگر می دانیم که آب یک رودخانه
در وهله اول به همه زیستمندان کرانهها و
حوزه آبریز آن تعلق دارد و هر قطره آبی که
از زاب به اینسو گردانده میشود به معنای
تشنه ماندن زیستمند بیپناهی در آنسوی
مرز خواهد بود.
درجایی دیگر آورده است:
"چالش زیستمحیطی مرتبط موضوعی است
در ساحت وجدان و انسانیت و اگرچه اظهاریه
به در خانه ما نمیفرستد اما میتواند ذهن ما
را درگیر کند :تکلیف همه آن بیپناهانی که
بیآبهای زاب امکان ادامه حیات را از دست
میدهند چه میشود؟ آنها بعثی نیستند،
افسران صدام نبودهاند و قطعاً در حمله به
ایران نقشی نداشتهاند .حتی همچون ما
قربانی جنگ هم بودهاند .این آبها از صدها
هزار سال پیش حق طبیعی آنها بوده است.
آنها همچنین مسئولیتی در رشد ناپایدار
شمال غرب ایران و احداث دهها سد و هزاران
چاه بدون ضابطه در حوضه دریاچه ارومیه
نداشتهاند".
از فحوای نقلقولهای مقاله دکتر ناصر
کریمی ،میتوان استنباط کرد که در صورت
اجرایی شدن طرح انتقال "،اخالق " قربانی
میشود و به تعبیری ،فاجعه " اخالق زدایی
" در پی فاجعه انتقال آب زاب رخ میدهد
که معادالت دیپلماسی و تعامالت انسانی را
تحتالشعاع قرار میدهد!
این موارد ناگفته و نامشهود و موارد بسیار
دیگر که در این مقال ،مجال ذکرشان نیست
از پیامدهای حداقلی انتقال آب زاب هستند
که کمتر بدانها توجه کرده و مورد کنکاش
قرارگرفتهاند و مسلم که با سطحبندی اطالعات
در گردش پروژهی انتقال و احیاء دریاچه در
ستاد مربوطه ،ونیز در اسناد باالدستی ،حجم
ناگفتهها آماری بسیار بیشتر از آنها را در
خود میگیرد که همگی اثرگذار در عواقب و
نتایج و پیامدهای آنند!
پیشنهاد میشود متولیان و مجریان با
گشودگی بیشتر در انبان اطالعاتی خود،
شهروندان و فرهیختگان پاییندست کانی
سیب و تونل انحرافی زاب را در تصمیم
سازیهای مهم و تاریخیشان سهیم گردانند
تا شاید بتوان راهکاری برای رفت از هویت
زدایی ،اختالف زای��ی ،سالمت زدایی،
چشمانداز آزاری ،اعتماد زدایی ،عرق زدایی،
اخالق زدایی و بسیاری دیگر از آسیبهای
دامنگیر ناشی از طرح انتقال را سراغ گرفت
و بهجای تاختن بر اسب چموش " خودنگری
و خود انتفاعی " ،مسیر همدلی را ذیل سایهی
اخالق در دیپلماسی آب پی گرفت!

بیندازند .انسان بهواسطۀ
آگاهی ،مذهب و یا هر چیز
دیگر قابلتمایز از حیوانات
است .انسانها هنگامی قادر
به بازشناسی خود(و درک
ای��ن تمایز )میشوند که
شروع به تولید وسایل معاش
خود میکنند ،مرحلهای که
مشروط و منوط به تشکیالت
مادی{فیزیکی}آ نهاست
« یعنی ش��ی��وهی تولید
انسانها در فرایند کار با
چیرگی فزاینده بر طبیعت،
بهجای پذیرش انفعالی آن،
قادرند طبیعت را تغییر
دهند و بهاینترتیب به زمین
آسیب برسانند .درحالیکه
این تنها خانهای است که
ما ب��رای همیشه خواهیم
داشت .اقتصاددانان از امور
بیرونی سخن میگویند .امور
بیرونی چیزهای هستند که
بر ترازنامهی مالی تأثیری
ندارد و بنابراین شرکتها
و کارخانهها هم اهمیتی به
آنها نمیدهند ،برای مثال:
شرکتی را در نظر بگیرید که
آهن و فوالد تولید میکند و
از طریق این محصوالت درامد
کسب میکند.
البته این شرکت دود هم تولید میکند .این
آلودگی قطعاً زیانبار و آزاردهنده است؛ اما
ازآنجاکه شرکت بابت آن جریمه نمیشود،
برایش اهمیتی ندارد که چقدر دود بیرون
میدهد و چه کسی هزینهاش را میپردازد؟
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آیا این واقع ًا
زریبار است؟!
■محمدصدیق کریمی

▐ ش��ک کردن مرضی
اس��ت ک��ه از درون
آت��ش میزن��د .وقتیکه
ب��ه چش��مانت اعتم��اد
نکنی؛ س��وزی از سمت
چ��پ جگرت را میس��وزاند ،و وقتی از طرف
راس��ت خارج میش��ود ،ردی از پریش��انی بر
جگرس��وخته میماند .گاهی ک��ه این مرض
شک به سایر حواس سرایت می-کند ،ممکن
است بر سنگی صاف دست بکشی و بهسادگی
ص��اف بودنش را باور کن��ی اما وقتیکه بر آن
بنشینی و لباست را پاره کند ،اعتمادت را هم
تکهتکه کرده باشد. ...
مدتهاست به کوچک شدن ادامهدار دریاچۀ
زریب��ار عادت ک��ردهام .حکایتی مکرر از مثل
س��ایر «مرگ تدریجی»! هر تابستان چشمی
گ��ود و گودتر پلکهای س��بزش را به خزانی
زرد پیوند میزند و زمستان آنگاهکه شوکی از
برف و یخ بر تن نیمهجان زریبار میریزد ،در
به��ار ،زندگی را چون زخم��ی کاری به دنبال
میکشد.
امس��ال قدری بیش��تر از بخش��ش آس��مان
نصیبش ش��د .بارن��گ و رویی تازهت��ر از دل
زمس��تان س��ر برآورد و چش��مانش برق زد.
ولی کیس��ت ک��ه نالههای نحیف��ش را از زیر
س��نگینی آبهای مهاجر و مهاجم نش��نود!
وقتیکه دیواری س��نگی ،س��نگینی آب را بر
چش��مههایش بار میکند و خروارها زباله ،در
نادیدنیترین گودهایش نای نفسکش��یانش
را میبُرن��د .وقتیکه از پش��ت ،رودی که راه
ک��ج ک��رده و آب را گِل ک��رده هراس��ان بر
پهنۀ «شَ ��روان» میری��زد و بس��تری از گِل
تقدیم دریاچه میکند؛ اینهمه آب آماس��ی
از یک درد مش��کوک اس��ت و ت��و ناچاری به
چشمانت ش��ک کنی؛ که آیا این واقعاً زریبار
است؟! یا استخری که «ما» میخواهیم آن را
اینگونه ببینیم .ای��ن فریادها هرروز خاموش
و خاموشتر میش��وند .مخصوصاً اگر فریاد از
دست یک همنوع باشد.
تازگیها به لبخند موجهی کوچک هم اعتماد
ندارم ،اص ً
تلخی ساکتی ساکن
ال در ت ِه موجها،
ِ
است .شاید پیشترها که چشمههای زیر بستر
آب دردهایشان را با ماهیهای سیاه و کوچولو
در میان میگذاش��تند ،لبخندشان واقعی بود.
ول��ی ح��اال نه ای��ن ماهیان غری��ب زبان این
چش��مۀ غمگین را میفهمن��د و نه میگوهای
خنگ سر از راز زایای آب درمیآورند.
همهچی��ز را تغیی��ر با خ��ود ب��رده ،تغییری
ناخواس��ته و من ناچارم ش��ک کن��م به دود
مخلوطکنیه��ا ،به بیم��اری ونها و به تلخی
الیههای زیرین آب.

ما میپردازیم .ما این هزینه را از طریق ابتال
به بیماریهای ریوی و تنفسی میپردازیم.
سازمان خدمات سالمت ملی هم با درمان ما
هزینهی آن دودهای تولیدشده را میپردازد.
پس ما درواقع دو بار میپردازیم؛ درحالیکه
شرکت یادشده چیزی نمیپردازد.
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اجتماعی
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سفرنامهی میمنت اثر یک توریست اجنبی
■

مدرک کریمی

▐ی��ک فیلس��وف آملانی که
بهط��ور قاچ��اق در زیرزمی��ن
خانهی یک��ی از دوس��تانش
در وایامر با نصب فیلرتشکنی
قوی ،همینکه به فیسبوک وصل ش��ده بود
دیده بود که فعالترین س��اکنان کهکش��ان
راه شیری در حوزه تلگرام و فیسبوک ملتی
هس��تند ک��ه در خاک رسس��بز کوردس��تان
ساکنند ،جناب فیلسوف با دیدن عکسهای
س��لفی تنی چند از رولههای انجمن قس��ه
قوته��ای مری��وان در کن��ار زریب��ار ،دفعتاً و
فیالفور به دوس��ت خود ق��ول داده بود که
هر طور ش��ده باید چند ماه��ی در مرزهای
بلژیک کول بری کند و اگر مأموران مرزبانی
ش��هرک آخن به وی ش��لیک نکنند میتواند
هر طور ش��ده هزینهی س��فر به مریوان را به
جیب بزند! این فیلسوف خستگیناپذیر که
از اکت�بر  2015تا جوالی  2016یکش��ب
درمی��ان در کار حم��ل گازوئی��ل و بنزین به
بلژیک بود از فردای روز اول آگوست 2016
توانس��ت با پر ک��ردن فرمهای اخ��ذ ویزا در
س��فارت ایران و به گرو گذاش�تن دویس��ت
میلیون مارک در باجه س��فارت ،اذن ورود به
مرز باش�ماخ را بیابد .این فیلسوف طفلک،
همینکه از مرز باش�ماخ وارد خاک مریوان
ش��د چنان وج��د و رسوری رساپای وی را به
رعش��ه انداخت که خود را ناچ��ار از دویدن
دید ،این ش��د ک��ه از الین خاک��ی جادهی
باش�ماخ – مریوان تا تپهی مرشفبه
زریبار نفسزنان ب��ه دویدن پرداخت
لحظاتی مانده به دش��ت بیلو از دور
تابلوی سبزرنگ بسیار مهیبی را دید
که با فونت یونی ک��ورد به رنگ قرمز
یاقوتی نوش��ته بود :عیووو! فیلسوف
هیجان دوس��ت ،تن و ج��ان خود را
ب��رای ههلپهرکی ه��ای روزهای آتی
بسیج کرد!
چن��د مرتی مان��ده به تپ��ه در اولین
کاف��ه کنار جاده اتراق کرد و بهمحض
ورود ،چند دوس��ت همکالسی آملانی
خ��ود را ب��ه همراه ی��ک تاج��ر هندی در ته
کافه مش��غول خوردن که¬الن��ه دید پس از
س�لام و روبوس��یهای معمول چند لقمهای
مهامن آنها شد ،دوس��تان هموطن وی که
رهایی و آزادی را پس از س��الها اسارت در
خ��اک وطن خود تجرب��ه میکردند در میان
لقمهه��ای پیاپی که¬الن��ه ،رشوع به زمزمه
ک��ردن آهنگ��ی کردند که از ه�مان روزهای
خوش مدرس��ه و همکالس��ی بودن ،با خود
به یادگار از حفظ داش��تند :لیمۆ ههی لیمۆ
لیمۆی موونیخی  /س��هر پهنجهت س��وور که
لیمۆ گیان به خهتی میخی ...ههر کهس��ێ
کهی��ژێ غهریبی ئیز فاین  /ئهوه له جۆملهی
ئهی هاوار قیزهونهکان ڕاین  /تاجر هندی که
از همدلی و شادی بی حساب آنها به وجد
آمده ب��ود دنبالهی آهن��گ را از دهان آنها
قاپید و با تهلهجهی گجراتی ادامه داد:
لیم��ۆ ه��هی لیم��ۆ لیم��ۆی بهمبهئ��ی /
سهرپنجهت س��وور که لیمۆ گیان به فڵچهی
تازه  ...فیلس��وف تازه از راه رسیده که گوش
حساسی به س��کتهها و اشکاالت موسیقائی
منت اش��عار داش��ت رسیعا به تاج��ر هندی
اشکال قافیه را گوشزد کرد! نفس درکردنی
چنین سنتی و چنین فرحافزا فیلسوف را به
سیاحت عمیق والیت ما دعوتی دوباره کرد،
در کن��ار در ورودی کاف��ه چندین دس��تگاه
دوچرخ��ه مخصوص اس��تفاده عموم موجود

بود که فیلسوف ترجیح داد ادامه راه را رکاب
بزن��د تا نیروی بدن��ش بیش از ای��ن تحلیل
ن��رود ،دم در ورودی دریاچه دخرتان محلی
پوش بسیار آراسته و شادی را دید که با مهر
و متانت دفرتچههای راهنامی توریستهای
وطنی و خارجی را دربستههای رنگی توزیع
میکردن��د و راه منایهای ش��فاهی رایگان
عرض��ه میکردند ،به ترتیب اولویت لیس��ت
اماکن دیدنی شهر را با فونتهای مختلف در
صفحات س��وا قید کرده بوند! اولین مکانی
ک��ه توصیه اکید ب��ه بازدید میک��رد زادگاه
ش��اعر مریوان��ی قانع ب��ود ک��ه عکسهای
آرامگاه عظیم و س��اختامنهای موزه اطراف
آن آدم را ناخودآگاه متحیر میکرد! در جوف
دفرتچهی راهن�ما دو عدد  DVDجدا وجود
داش��ت که یکی از آنها به همراه زندگینامه
تصوی��ری مرح��وم به س��ه زبان انگلیس��ی و
کوردی و فرانسه ،گزینه اشعار وی با صدای
مرحوم پروین مش��یر وزیری و شکرالله بابان
بود ،در لیست شامره دو ،موزه بسیار باشکوه
به رقه ال بود که خط ویژه تلهکابین قله ایامم
به درزیان در آن مکان حکم اشانتیون را برای
بازدیدکنندهها داشت! مورد بعدی که برق از
چشامن فیلسوف پراند بیامرستان پنج هزار
تختخوابی فجر بود که فضای سبز آن چندین
سالن کنرست و تئاتر و استخر رسپوشیده و
روباز را برای ترسیع ش��فای بیامران در خود
جای میداد! فیلسوف بهشدت آرزو کرد که
خدا کند ایدز یا س��ل بگیرد تا جواز استفاده

از ای��ن امکان��ات را بیابد .س��اده گذش�تن
از م��ورد بعدی اگ��ر برای ه��ر ایرانی ممکن
بود برای این فیلس��وف وامان��دهی وایامری
اصالً امکان نداش��ت این مورد محیرالعقول
ش��عبههای متع��دد دادگس�تری و دادگاه
خانواده ب��ود که به قول م��ا کوردها در آنجا
" پپو میخواند " س��النهای بس��یار عریض
و طوی��ل عاری از یک مورددعوا و خش��ونت،
در عوض مردم فرصت را غنیمت دانس��ته در
آنجا منایش��گاه گل و گیاه و ادویه و نقاش��ی
ک��ودکان گذاش��ته بودند تا توریس��تهای
فرانس��وی و سوئیس��ی و س��ایر مل��ل آداب
شهروندی و باهم بودن را کمکم یاد بگیرند.
اینرتنت پررسعت اطراف دریاچه کار دس��ت
فیلس��وف داده بود و مرتب��اً پیامهای صوتی
و متنی هم�سر و دوس��تانش از وی جویای
برمیکردن��د ،در حض��ور دخ�تران راهن�ما
تبل��ت خ��ود را که بازدی��د میکرد همرسش
خویشکه الیزابت از وی پرسید؟ ههتیو! ئهوه
خهریک چهی؟ فیلس��وف هم که تازه داشت
به رشای��ط جدید خوگر میش��د عصبانی از
دس��ت این فضولیهای مرس��وم با لهجهی
غلیظ اش��توتگارتی بر رسزنش داد کش��ید:
آخفشتاخناخ ژنه که! آخفشتاخناخ! دخرتان
راهن�ما وی را به صبوری و رفتار درس��ت در
قبال زن��ش دعوت کردند و ی��ک لیوان دوغ

اغتشاش هویت و خشونت
علیه محیطزیست
■

عدنان حسینی

▐بربریت محض است که بپرسیم فرهنگ به چهکار میآید( .پییر بوردیو).

تعریف نادرست و عامیانه از جایگاه اجتماعی یا اصطالحاً (باکالس بودن)
مساوی است با مصرف بیرویه و سرسامآور ظروف یکبارمصرف حتی
در مهمانیهای رسمی خانوادهها (یکی از دالیل این رفتار بیاطالع
بودن از آداب ،شرایط و ویژگیهای پذیرایی رسمی است .چراکه در
یک مهمانی رسمی کوچکترین استفاده از ظروف یکبارمصرف ،بهویژه
سفره ،توهین به میهمان شمرده میشود ).و یا گرایش به مصرف بسیار
بیشتر از اندازه ،مثل پخت و سرو چند نوع غذا در مهمانیها که قطعاً
مقدار زیادی از آن باقی میماند و دور ریخته میشود.
خود بهتر میدانید که این خواستههای کاذب بسیار بیشتر از حد نیاز،
چه فشاری بر منابع محدود محیطزیست وارد میآورد.
بیگانگی کودک با نمادها و گنجینههای زبان م��ادری در حوزه
محیطزیست ،به دشمنی و تخریب طبیعت منجر میشود
تعریف بسیار سطحی ،غلط و اشتباه از باکالس بودن در حوزه زبانی
آموزش و تحصیل ،همدست شدن خانوادهها با نظام آموزشی تکزبانه
که بر اساس حذف زبان مادری است را به دنبال دارد؛ یعنی به خاطر
آموزش ندادن صحیح و اصولی زبان مادری آنها که شکل افراطی و
بسیار زیانبار آن ،حذف کامل زبان مادری در ارتباط با بچههایشان
است؛ آسیب محیطزیستی این همدستی آن است که تجربیات و
دانش عظیم طبیعت دوستی و محیطزیستی آن زبان به نسلهای
بعدی انتقال نمییابد و پروسه آموزش طبیعی ،قطع میشود .درنتیجه
چون کودکان با نمادهای طبیعت و محیطزیست اطرافشان با کلماتی
از جهان یکزبان بیگانه با آن محیط که برخاسته از بستر و کلیت
فرهنگ و هویتشان نیست ،سعی میکنند ارتباط برقرار کنند ،هیچگاه
این ارتباط و تعامل عمیق ،تاریخی ،سازگار بافرهنگ محیطزیستی
آن منطقه و بهویژه عاطفی نیست؛ بنابراین دچار نوعی بیگانگی با
نمادها و گنجینههای زبانی و فرهنگی محیطزیست اطرافشان میشوند
و نتیجه فاجعهبار این وضعیت ،یک الیناسیون محیطزیستی هم هست
که این فرد-که قربانی ندانمکاریهای والدین بهظاهر دلسوز است-
هیچگاه طبیعت اطرافش را دوست نخواهد داشت و چهبسا به دشمن
تخریبگرش تبدیل شود.
هویت مغشوش ،افراد را با تظاهر و اداواطوار ،بهاشتباه میاندازد که
حقوق دیگران و محیطزیست را ملک شخصی خود بدانند
یکی از علل اصلی اینگونه عارضهها ،گرفتار شدن در دام عارضه
بنیادیتری است به نام «وانمودگی» که نمود آن ،سعی در نشان دادن

محل��ی ب��ه وی تع��ارف کردند! رشمن��ده از
رفت��ار اروپائی خ��ود رکابزن��ان راه افتاد تا
قب��ل از بازدید منظ��م اماکن توصیهش��ده،
چرخی در ش��هر بزند ،خیابانهای مش��جر
بیش�تر به باغ ش��بیه بود تا چائی برای تردد
وس��ایل حملونقل ماش��ینی ،ت��رددی اگر
ب��ود عابر پیاده و دوچرخ��ه و ویلچر معلولین
بود که بچههای ش��اد بادکنک به دس��ت با
فرشدن دکمهی کوچک��ی آنها را با صدای
ش��یطنت و خنده راه میبردند و معلولین را
به فراموش��ی نقص عضو خود دعوت میکرد
چیزی که در این میان حضور پررنگی داشت
کامیونه��ای حمل جهیزیه ع��روس بود که
بیش�تر قفس��ههای کتاب و یک ع��دد پیانو
بود! فیلسوف در فیسبوک و تلگرام خوانده
بود دخرتان کوردستان و مادرانشان برعکس
زنان مونیخی که طال و زیورآالت و لباس را بر
هر امر فرهنگی دیگری ترجیح میدهند ،در
ترجیحی تاریخی که از مطالعهی مداومشان
متأثر است اولین وس��یلهی خواستهشده در
لیس��ت جهاز خود را کتاب و س��پس پیانو یا
آلت موس��یقی دیگری عنوان میکنند ،حاال
ک��ه این صحنهها را با چش��م خ��ود میدید
فهمیده بود که مطالب ارسالی در فیسبوک
و تلگرام چقدر با واقعیت چفت و جور اس��ت
فیلس��وف تا چش��مباز کرد خود را در میدان
باورش��ی دید! فیلس��وف در جایجای شهر
گربهه��ای پش�مالوی نازنین��ی میدی��د که
مردم برایشان بهاندازه بچههای خود احرتام
قائل بودند و از چند تا از آنها عکس گرفت
و از راه تلگرام به پیجویی کردن دوستانش
فرس��تاد و در توضیح زیر عکسه��ا از رفتار
م��ردم بیمتدن بیمالحظه و خش��ن اروپا
بهش��دت انتقاد ک��رد که چقدر ب��ا موتور و
پانک��ی و پراید در جادههای درون و بیرون
ش��هری بروکس��ل و آمس�تردام و مونی��خ و
دیگر جاه��ای عقب مان��دهی اروپا رحمی
به حیوانات منیکنند و همهجا پرش��ده از
گربههای شل ش��ده و سگان چالق تصادف
کرده! در باورش��ی ب��ه کاک رشیف محبوب
س�لامی حاکی از امتن��ان و قدردانی کرد و
از شهرت ایش��ان و دوستانش برای حفاظت
طبیع��ت گیاه��ی و جانوری ی��اد نیکو کرد!
فیلس��وف از اینک��ه کاک رشی��ف قصد دارد
دیگ��ر از ف��روش چیپس و پفک و بس��کویت
دربستههای نایلونی که در نوع خود نابودگر
محیط زیس��تند ،دستشسته و با خود عهد
کرده اس��ت که دکهی نقلیاش محلی باشد
ب��رای ف��روش و تبلی��غ محصوالت س��بز از
قبیل گردو و ادویهج��ات و گیاهان خوراکی
و داروئ��ی و ان��واع مج�لات فرهنگ��ی مبلغ
سبزاندیشی ،تشکر ویژه و غرائی کرد! کاک
رشیف وی را بدرقه کرد و فیلسوف رکابزنان
به ادامه گش��توگذار خ��ود رفت  ...به علت
اینکه من و دوستانم نخواسته مجبور به رفنت
به مس��افرت بعیدی ش��دیم چندهفتهای از
احواالت فیلسوفامن بیخرب ماندیم تا اینکه
مس��افرت کذائی ما به امتام رس��ید و پس از
برگشنت و کس��ب خرب از احواالت فیلسوف،
متوجه ش��دهایم که به درخواس��ت اکید وی
ریاست کتابخانه جنب آرامگاه ماموسا قانع،
به اینکه فیلس��وف در یک فرصت مطالعاتی
یکس��اله مقیم آس��تان شاعر ش��هر ما شود
رضایت دادهاند ،هماکنون فیلس��وف اس��م
خود را از ویلهلم فردریش کلینزمن به شیرکو
تغییر داده و عنوان رسالهاش بررسی تأثیرات
اشعار قانع بر شاعران پس از وی میباشد.

افراطی آنچه نیستند و قبوالندن اجباری چیزی به دیگری و بهویژه
به خود .درنتیجه در این مسیر ،المانهای فرهنگی و در بحث ما،
محیطزیست قربانی میشود که در باال به چند نمونه آن اشاره کردیم.
این «وانمودگی «سبب اغتشاش هویتی میشود که یکی از نتایج آن
این است که به «هر چیزی» بهعنوان کاالیی مصرف شدنی و برای به
رخ کشاندن نگاه میکند؛ زیرا درک درستی از فرهنگ و محیطزیست
بهعنوان محیط زمینهای آن ندارد و این بنیان کلی معرفتی مغشوش،
خود را بیشتر به محیطزیست تعمیم میدهد و هرکدام از عناصر آن را
منقطع و بیگانه از هم میداند .آب را بسیار بیشتر از حد نیاز مصرف
میکند ،پسماند و زباله بسیار زیادی تولید میکند ،آلودگی صوتی و
بصری باالیی به وجود میآورد ،هر تفریحش در طبیعت ،انبوهی از
زباله رهاشده ،از ریشه کندن و به همراه آوردن گلهای بسیار نادر و
زیبا و بهتبع آن تخریب زیادی به دنبال دارد؛ زیرا این افراد به قول
بوردیو ،در جستجو ،کشف ،تشخص و تمایز ،هیچ نیازی به این ندارند
که بداند باید به دنبال چه چیزی باشد».فقط کافی است که فکر کند
آنچه را او دارد و انجام میدهد ،فقط مختص اوست یا مختص آن
قشر اجتماعی است که او آن را مظهر طبقه باالتر میداند و خود
را نیز در زمره آنها میشمارد .وقتی بهاشتباه به این نقطه میرسند،
چنین کسانی چون تصور میکنند ممتاز و متمایزند ،این امتیاز را
برای خود محفوظ میدارند که دیگر نگران تمایز و تشخص و تمایز
خویش نباشند؛ زیرا آنها میتوانند با آسودگی همهچیز را ازجمله کل
محیطزیست و حقوق دیگران را از آنهم به مکانیسمی عینی شخصی
تبدیل کنند و اصطالحاً خود را متمدن جلوه دهند؛ اما چنین کسانی
به دلیل اغتشاش بنیادینی که ذکرش رفت ،تعریفش آنهم از تمدن
و جایگاه اجتماعی ،تشخص و واال مرتبه بودن هم مغشوش است».او
با درونی کردن مبارزه طبقاتی که قلب تپنده فرهنگ است ،محکو م
به شرم ،هراس و حتی نفرتی است که حضرت آدم بابت زبان ،بدن و
سلیقههای خویش احساس میکرد ،بابت هر چیزی که به آن مجبور
و مقید است ،بابت ریشههای خود ،خانوادهاش ،همگنانش و حتی
گاهی زبان مادریاش که اکنون با مرزهایی از آن جدا میشود که از
همه تابوها خدشهناپذیرترند(« .بوردیو )۳۴۳ ،۱۳۹۱ :پس کسانی که
فعال حفظ محیطزیستاند و هرکس خود را ملزم به حفاظت از آن
میداند ،در بحث و گفتگو با این افراد ،ابتدا باید سعی در نمایاندن
هویت مغشوش آنان بنمایند و اشتباه بودن اینگونه بنیانهای معرفتی
و جهانبینی را آشکار سازند و بعد وارد بحث اهمیت محیطزیست و
پاسداشت آن شد».اما وانمود کنندگان متظاهری که با اداواطوارها و
«وانمود «به اینکه تصور آنها درباره خودشان بسی باالتر و فراتر از
چیزی است که دیگران درباره آنها تصور میکنند و آنها ناچارند
خودپنداره خویش را به همان اندازه پایین بیاورند («پیاده شو») لو
میروند( .پیشین.)۳۴5 ،

ما و اجراهای
نمایش خیابانی

به مناسبت برگزاری یازدهمین جشنواره
بینالمللی تئاتر خیابانی در مریوان

■

مهدی مرادی

▐"سالم بر دلهایی که با حقیقت هستند
و هزاران درود بر تنهایی که برای حقیقت
مبارزه میکنند ".
برای دلهایی که میسوزند فقط میتوانیم
همدردی کنیم ،اما برای گامهایی که برای
اجرای عدالت و بقای زیبایی فعالیت میکنند،
باید گامی همسو برداریم و عملی یاریرسان
انجام دهیم.
شهر م��ری��وان ام��س��ال – س��ال -1395
یازدهمین دوره جشنوارهای تئاتر خیابانی را
میزبانی میکند .با توجه به اهمیت این اتفاق
فرهنگی که محصول پتانسیلهای این شهر
در حوزه تئاتر و تالش هنرمندان مریوانی در
این عرصه است ،یادآوری چند نکته را برای
همشهریان خود الزم میدانم.
نگاهی کلی به نمایش و تئاتر
نمایش در اساس محصول تقلید آدمی از
طبیعت و پیرامون میباشد که با تخیل وی
درآمیخته است .در واکنش به آرزوها ،ترسها
و امیدهایمان ،در جریان زندگی اجتماعی
انسان ،بهوسیلهای برای به تصویر کشاندن
باور تبدیل گشته و در قالب آیینی ماندگار
گشته است.
نمایش تمامی مراسمات دینی و رفتارهای
جمعی و مناسبتهای اق��وام و مذاهب و
قبایل را شامل میشود و هر نمایش به
سبب بهرهگیری از خصلتهای رفتاری
انسان و ویژگیهای حواس ،همه هستی ما
را دربرمیگیرد؛ سخن گفتن ،حرکت کردن،
شنیدن ،دی��دن ،تعجب ک��ردن ،مهربانی،
خشمگین شدن ،تنهایی ،خوشحالی ،سکوت،
اشاره ،صدا و موسیقی ،تصویر معماری و اشیا
و در کل هر آنچه انسان انجام میدهد و یا
هر آنچه انسان از پیرامون میبیند ،میشنود،
میبوید و مینوشد و  ...در قالب نمایش
قابلاستفاده است.
م��راس��م ح��ج ،م��راس��م ع��روس��ی ،مراسم
خاکسپاری ،تولد ،جشنهای گوناگون،
المپیکها و مسابقات مختلف ،حضور در مترو،
بازار ،رژههای نظامی و  ...همگی در قالب
نمایشهای اسطورهای ،آیینی ،نمایشهای
عصر مدرن ،نمایشهای فردی و اجتماعی
قابلتعریف هستند .بخشی از نمایشهای
آیینی دوران یونان باستان را تئاتر مینامیدند.
تفاوت اساسی تئاتر (از یونان باستان تا اروپای

زبان؛ توپ
سرگرمی
■

تحسین مستهفا

▐ هایدگر زبان را خانه هستی
ان��س��ان م �یدان��د ک��ه ان��س��ان در
آن مسکن میگزیند کسانی که
میاندیشند و کسانی که کلمات را میآفرینند
محافظان این خانه هستند .زبان کوردی هم
خانه چندین میلیون انسان است .هستند
گویشورانی که به ای��ن زب��ان فکر میکنند اما
برای این زبان که هویت خود را بر اساس آن
شکل میدهند و بدان میاندیشند محافظان
خ��وب��ی نیستند زی����را م��ال��ی��ات زب����ان خ���ود را
ن��م�یپ��ردازن��د ،مالیات زب��ان پویایی بخشی
زبان است .البته نباید همه محافظان زبان را
با یک سنگ محک زد زیرا کم نیستند کسانی
که سالها برای مجوز تأسیس آموزشگاه زبان
کوردی پلههای ادارات و نهادهای متولی را باال
و پایین رفتند اما هیچوقت و در هیچ دولتی
نتوانستد موافقت متولیان را جلب کنند.
از ط��رف دیگر شاهد رش��د ب �یروی �هی ص��دور
مجوز آموزشگاههای زب��ان خارجی هستیم
ک��ه ب��اع��ث م �یش��ود گ��وی��ش��وران زب���ان ک��وردی
فکر کنند چ��ق��در در خ��ان��ه خ��ود ک��وردس��ت��ان
غریب هستند .تابستان که فرامیرسد همه
س��راس��ی��م��ه هستند ک��ه ک��ودک��ان پ���ران���رژی را
چگونه س��رگ��رم کنند .س��رگ��رم��ی ک� ً�ودک��ان در
فصل تابستان گاهی معادل صرفا پر کردن
وقت تلقی میشود .این تلقی غلط از اوقات
فراغت موجب تهاجم فرهنگی ش��ده است.
تلقی کردن وقت فراغت بهعنوان وقت مرده
و وقتی فقط ب��رای گذراندن اصل همیشگی
ی��ادگ��ی��ری را ب��ه دس��ت ف��رام��وش��ی میسپارد.
این تنها عاقبت نبود تعریف مناسب از وقت
فراغت نیست .خانوادههایی که به فکر پر
کردن هدفمند وقت فرزندانشان هستند در
خأل مدیریت زم��ان کودکان ،فرزندان دلبند
خود را در دام کارهای نادرست میاندازند.
آنچه در ای��ن میان مشهود اس��ت نهادهای
متولی نمیتواند وقت فراغت کودکان را غنی
و حتی پر کنند .ضعف مدیریت غنیسازی
وقت کودکان خانوادههای دغدغهمند را تنها
گذاشته و آنها را مجبور میکند و ک�شدار و
مریز در عرصه پرورش کودکان فعالیت کنند.
نبود مکانهایی الزم و استاندارد و حتی نیمه
استاندارد برای فعالیت کودکان آنها را روانه
آموزشگاههای زبان میکند .بیشتر این روانه
ک��ردنه��ا از س��ر ن��اچ��اری ب��رای پ��ر ک��ردن وقت
کودک و چشموهمچشمی بوده نه به هدف
زب��انآم��وزی .آموزشگاهها هم ازخداخواسته

مدرن و جهان امروزی) با نمایش (مربوط به
باورهای کهن قبایل) در یک نکته اساسی
است .تئاتر محصول دخالت انسان هنرمند در
زندگی است و نمایش غالباً محصول واکنش و
تسلیم شدن به تقدیر خدایان و قدرتها است.
آنان شرایط خود را خلق میکنند و ما شرایط
خود را پذیرفتهایم .دراینباره توضیح فراوان
است که در این مقال نمیگنجد.
مطالبی که باید بهعنوان یک مخاطب نمایش
خیابانی در نظر داشته باشیم.
ام��روزه هنرها و بهویژه هنر تئاتر برای
هدفهایی گوناگون و بهعنوان وسیلهای
کارآمد و تأثیرگذار بهکاربرده میشوند .تئاتر
خیابانی در مجموعه نمایشهای بیرونی و
خارج از سالنهای سرپوشیده جای میگیرد
و صورتهای مختلفی دارد .بعضی نمایشها
نامرئی یا نامحسوس هستند ،بدین معنا که
بهعنوان یک اتفاق غافلگیرکننده در خیابان
و در مسیر زندگی و حرکت انسانها ظاهر
میشوند ما را به واکنش وامیدارند و پایان
مییابند؛ اما تأثیر آنها بر ما ممکن است
ادام��ه داشته باشد .در این نمونه ،مردم
و مخاطبین متوجه نمیشوند که اینیک
نمایش و اجرای تئاتر خیابانی بوده است و
یا الاقل دیرتر متوجه میشوند .یک نزاع و
دعوای خیابانی ،تصادف ،مشاجرهی مشتری
و مغازهدار ،دعوای زن و شوهر و  ...همگی
اتفاقاتی خیابانی هستند اما شاید اثری هنری
نباشند.
نمونه دیگر نمایشهای بیرونی ،نمایشهایی
هستند که به مکانهای ویژه تعلق دارند.
هنرمندان تئاتر با توجه به هویت و ویژگیهای
یک مکان مخصوص ،بیمارستان ،دادگاه،
قبرستان ،ایستگاه تاکسی و  ...نمایش را با
محوریت مکان و ویژگیهای آن مکان طراحی
و اجرا میکنند.
از نمونههای دیگر نمایشهای بیرونی-
خیابانی ،اجراهای عظیم با سازه و امکانات
بزرگ و حجیم هستند که تماشاگر از ابتدا
برنمایشی و هنری بودن اجرا آگاه است.
سیرکهای سیار ،پهلوانبازیها ،نمازهای
جمعه و بسیاری موارد دیگر نیز زیرمجموعه

نمایشهای بیرونی هستند.
مسائل روزم��ره دغدغه اصلی نمایشهای
خیابانی است .هنرمندان تئاتر ،در طول
سال و در جریان حضور در جامعه ،موضوع
نمایشهای خود را انتخاب میکنند و سعی
میکنند با اجرای نمایش و مطرح نمودن
دغدغهها و مشکالت یک قشر خاص یا
عمومی ،توجه مردم را بهسوی خود جلب
کرده و از این جلبتوجه بهرهای ببرند و
بهرهای برسانند .نمایش خیابانی میتواند
یک رسانه بسیار قوی ،تأثیرگذار و مفید برای
آموزش مسائل بهداشتی ،اجتماعی ،حقوقی،
سیاسی ،زیستمحیطی و  ...به مردم باشد.
نهادهای مردمی با بهرهگیری از این رسانه
مؤثر ،قادر خواهند بود تا بخش مهمی از
برنامههای موردنظر خود را به مردم انتقال
داده و آموزش دهند .نمایشهای خیابانی
قادرند خألهای آموزشی نهادهای رسمی را
جبران کنند .آنچه را که خانوادهها و مدارس
و رسانههای دولتی بدان نمیپردازند اما از
مسائل مهم و حیاتی است را میتوان به
عهدهی رسانه نمایش خیابانی گذاشت.
جشنواره تئاتر خیابانی مریوان نیز که از
بضاعت و پتانسیلهای فرهنگی مریوان
برخاسته است ،بایستی توسط تماشاگران
هوشیار و فهمیده هدایت شود .اگر مردم
احساس مسئولیت نکنند ،ممکن است یک
نمایش خیابانی ،عدهای را از حقیقتی غافل
نماید و یا اطالعات نادرستی در اختیار مردم
و مخاطبینش بگذارد .یک هنرمند مردمی و
فهیم میتواند جامعه را برای مسئلهای مهم
آموزش دهد و مخاطب فهیم نیز میتواند از
آسیبهای یک نمایش مضر جلوگیری نماید.
یک اثر نمایشی خیابانی که برای مردم عادی
و رهگذران اجرا میشود ،بایستی پیامی که
به مخاطب میرساند هم قابلفهم باشد و هم
دارای ارزش دیده و شنیده شدن ،در غیر
این صورت مخاطب حق دارد به شیوهای
متمدنانه و جدی با رعایت ادب در کار
نمایشگران دخالت نموده و حق خود را به
آنان ی��ادآوری نماید .بسیار مهم است که
بیتفاوت نباشیم.

اصل را کسب درآمد قرار داده و بهشتی را برای
خ��ود متصور میشوند که از هر ن��وع نظارت
ره��ا هستند؛ زی��را خ��ود ن��اظ��ران ه��م خ��ارج از
آن دسته خانوادهها نیستند که دغدغه پر
کردن وقت فرزندانشان را دارند اما دستشان
بهجایی بند نیست.
ا گرچه سن یادگیرنده موفقیت یادگیری در
زب���ان دوم را ت��ح��ت ش��ع��اع ق ��رار م �یده��د ام��ا
سن تنها فا کتور یادگیری زب��ان دوم نیست
بلکه عوامل دیگری ازجمله شأن زبان ازنظر
فرا گیر اهمیت ویژهای دارد برای مثال کودک
کوردزبان که هنوز سن حساس یادگیری زبان
را طی نکرده خیلی راحت زبان فارسی را یاد
م�یگ��ی��رد چ��ون ب��چ�هی همسایه و همبازی
اصلیاش ف��ارس زب��ان هستند و او هم سعی
میکند فکر دوس��ت��ش را ب��خ��وان��د و ت��ا بداند
دوستش حین ب��ازی چگونه فکر میکند که
در قایم موشک بازی موفق باشد و دستشان
بهش نرسد.
اما آیا آموزشگاههای زبان انگلیسی میتوانند
سائق یادگیری زبان را برای فرا گیران فراهم
آورن���د؟ آنچه ک��ه ک��ودک��ان در ک�لاس درس با
آن مواجه هستند حضور معلمی همزباwن
اس��ت .س��ؤال ای��ن اس��ت م��رب�یای که توانش
زبان انگلیسی او بیشتر از شا گرد برای مقابله با
چالشهای زبان دوم نیست چگونه میتواند
نقش مربی داشته باشد؟ در چنین حالتی
مربی بیشتر نقش یک فرهنگ اصطالحات
را خواهد داشت .نباید فراموش کرد که زبان
پ���دی���دهای فرهنگی اس��ت و وج ��ود زب ��ان به
شکل کامل وابسته به فرهنگ خواستگاهش
ب��وده و ب��دون شناخت یک فرهنگ پشتوانه
زب���ان ن��م�یت��وان ادع���ای دانستن آن زب��ان را
داشت .آنچه که دانستن زبانی را به توانایی
ویژه در یک فرد بدل میکند بخش شناخت
فرهنگی دیگر است .ا گر گفته میشود
که دانستن یکزبان ًتوانایی فرد را
مضاعف میکند ص��رف��ا ب��ه خاطر
تکلم ب��ا زب���ان نیست بلکه به
خ����������اط����������ر
ش����ن����اخ����ت
پ����ش����ت����وان����ه
زب�����ان اس��ت
ک����������������ه در

م��وق��ع �ی �ته��ای مختلف ف ��رد دس���ت ب���اال را
در ارت��ب��اط ب��رق��رار ک��ردن و تصمیمگیری بهتر
بهواسطهی شناخت بیشتر خواهد داشت.
حال باید بنگریم چند درصد از زبانآموزیهای
ما به خاطر کسب شناخت و بهعنوان پلی به
فرهنگ دیگر خواهد .نباید فراموش کرد در
بحث تبادل فرهنگ فقط گرفتن نکات مثبت
ح��ائ��ز اهمیت نیست بلکه آن��چ��ه در فرایند
جهانیشدن اهمیت دوچندان دارد معرفی
فرهنگ خود است تا به پذیرنده صرف بدل
نشود و به دست خود قبر فرهنگ و زبان خود
را نکند .ا گرچه نهاد متولی در باب وظایف
خود بهخوبی انجاموظیفه نمیکند به این
معنی نیست که ما هم بیخیال شویم باید
به فکر این باشیم که در کالسهای تابستانه
زب��ان فرزندً ما چه تغییری رخ خواهد داد و
مربی واق��ع��ا نقش مربی را ادا خواهد ک��رد یا
در موقعیت چالشی به زبان اول پناه میبرد
و نقش فرهنگ لغت زن��ده را ب���رای مطربی
ب��ازی خ��واه��د ک��رد .از آن گذشته زب���ان اول
خ ��ود را چ��ق��در ت��ق��وی��ت ک��ردی��م ک���ه ب��رف��رض
یادگیری زب��ان دوم و فرهنگ پشتوانهاش و
ف��راه��م ش��دن ت��ب��ادل فرهنگی و ب��ده بستان
زب��ان چه چیزی ب��رای ص��ادرات و قبوالندن
ب � هش��رط ب��رت��ری ب��ر ف��ره�ن��گ مقصد داری���م؟
ج��وان��ان ما از زب��ان دوم��ی که میآموزند چه
چیزی یاد میگیرند؟ استفاده از آن زبان برای
تحرک بخشی پیکره زبان مادری –زبان کوردی
– است یا واردک��ردن واژگ��ان و دستور زبان
دوم بدون عبور از صافیهای زبانی کوردی؟
زمانی که کودکان صرف رفتن به کالس زبان
میکنند نباید وق��ت م��رده و تلفشده فرض
بشه زیرا ا گر درست هدف از زبانآموزی زبان
دوم را ندانند تیشه ب��ه ریشه زب��ان م��ادری
خ��واه��ن��د زد آنچ��ن��انک��ه اوک ��ز معتقد اس��ت
ک��ه نسل ج��وان ره �ب��ران ه��ر ن��وع تغییر و
ازجمله تغییر زبان هستند .الزم
به ذکر است که تغییر بر مبنای
شناخت یادگیرندگان
خ��واه��د ب��ود و
ه����رچ����ه ق���در
ش�����ن�����اخ�����ت
ک�����ام�����لت�����ر و
ب���ه���ت���ر ب��اش��د

فرهنگی
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دکرت افراسیاب جاملی
دکرتای تاریخ

ادامه از صفحه 1
ب���ل�ب�ر رسزم����ی����ن آب و
حاصلخیزی
بلرب رسزمین آبها و قلعهها روستایی پائین
تر از شهر اورامان و در همسایگی روستاهای
سلین و ژیوار و رس پیر با حدود 90
هکتار زمین کشاورزی و باغ ،مملو
از چشمههای آبی دامئی ،فصلی و
خروش و موسیقی دلنواز سیروان در
میان درههای تند دامنه کوساالن
و ههورامان است نقطه تالقی آب
چشمههای چهار طرف خود که از
کوهساران رسازی��ر میشوند و در
اینجا به سیروان میپیوندند بیهوده
نیست که مهمترین چشمه آن را
بل چهمه نامیدهاند یعنی چشمه
بل چشمه خدای آبها و رطوبت
و حاصلخیزی طبیعت و باغات بلرب
خود گواهی بر این رسچشمه نعمت
و فراوانی است و ازاینروست که آن
را بلرب نامیدهاند شاید منظور ،مثر
و نتیجه بل معنی آن باشد هرچند
اهالی ،وجهتسمیه آن را جلوی آب
میدانند هرچه هست بلرب با چشمه
مشهورش بنام بل چهمه و چشمه
مشهورتر بل در بین روستای ههجیج
و ن��او بیارتباط نیست آبهایی
که میمناید اسامی آنها قبل از
استقرار آئین میرتایی رایج گشته
است دوره پرستش "بعل " خدایی
که بتهایی بنام وی از رسزمین کنعان تا
زاگرس پراکنده بودهاند خدای مالکیت و
دارندگی ،خدای آب و حاصلخیزی و اینک
یادگارهای این دوره بر روی این چشمهها
و اماکن باقیمانده است هرچند اهالی از
تأسیس روستای بلرب به دوره مقدونیان اشاره
دارند و گویا این نقطه زندان و تبعیدگاهی
بوده که اسکندر از آن استفاده منوده است.
اولین ساکنانش دو خانواده از ههورامان
تخت بودهاند که باغداری کرده و بهمرورزمان
آنجا ساکن ش��دهان��د .سه طایفه از همه
مشهورترند که هرکدام دارای نشانههایی از
گذشتهاند یکی طایفه " کاکڵه یا کاکوا " که
دو برادر بودهاند و رس تقسیم گندم و بخشش
سهم خود به دیگری مشهور گشتهاند .کشت
گندم در این روایت ،بهعنوان شغل اولین
ساکنان بلرب ،نشان از باغداری و کشاورزی
مردم این منطقه میباشد و یکجانشینی از
شغل و پیشه آنها معلوم است یعنی کسانی
که به ک��ش��اورزی و ب��اغ��داری پرداختهاند
قطعاً در مکانی ساکن بودهاند .طایفه دیگر
"خوبیارا " لقب دارن��د که به امانتداری
و امین بودن مشهورند و گویا در عرصی،
خزانهدار حاکامن ههورامان بودهاند طایفه
بعدی "مهالیا " که روحانیون روستا بوده
و در اصل از رسزمین شام و روستایی بنام
مردوک یا مردوخ بدین جا آمدهاند تالقی دو
خدای باستانی از بابل در این مکان مردوک

سدسازی و نابودی ههورامان ،از بڵ تا بڵبر
هم خدای آفرینش و حاصلخیزی است این
اسامی نشانههایی از دوران تسلط حاکامن
بابل بر این رسزمین است.
رسزمین روایتهای مدفون

اس��ت .متأسفانه به خاطر وج��ود فرهنگ
شفاهی و عدم ثبت و ضبط وقایع تاریخی،
مستندی از این منطقه در دست نیست و از
سوی دیگر کاری جدی باستانشناسی هم

از دوران زرتشتی ،قبوری باقیمانده است
که در کنار اجساد ،وسایل نیز دفن شده
است و اهالی بارها شاهد کنده شدن این
قربها بودهاند از دوره اسالمی هم آثاری چند
باقی است که استمرار سکونت و متدن را در
این منطقه گواهی میدهد .در اطراف بلرب
قلعههای باستانی وجود دارد که بیشرت آنان
به اسامی زنانه مزین است "قهالو کهتانی
" قلعه کتان ،کتان اسمی زنانه و گویا از
فرماندهان قلعه بود است در روبرو و اطراف
هم دو قلعه دیگر بنامهای "قهالو سهرین"
و در سمت روستای ژی��وار "ق�هالو هورین"
ق��رار دارن��د که بازهم اسامی خ��اص زنانه
است و حکایت از عرص رسوری و حکومت
زنان میکند قرنهایی بسیار دور که هنوز
آئینهای جدید ،زنان را منکوب نکرده بود.
از بزرگان بلرب سید عبدالله نامی است که
اهالی مدعیاند که م��ردی فاضل ،وارع،
دانشمند و باتقوا بوده است و چندین جلد
کتاب از وی نزد نوادگانش باقی است و هنوز
چاپنشدهاند .روستا ،در دو طرف دره چشمه
بل چهمه واقعشده است و اسامی محالت
حکایت از دوران اسالمی دارد محله "شیور
" محله مزگیه بولینه " محله خانقا" و محله
تایله و شیخا" هم اسامی جدید و متعلق به
دوران بعد از اسالم هستند.
آنچه آورده شد رشحی کوتاه و خالصه از
جغرافیای تاریخی و روای���ات شفاهی و
نشانههای باستانشناختی روستای بلرب

صورت نگرفته است؛ اما این رسزمین بدن
شک روایتهای بیشامری را در دل مدفون
کرده است.
اینک در عرصی که به گواهی فیلسوفان
معارص ک��ه از آن ب��ه مدرنیته ناقص یاد
میکنند و اذعان دارند رشد بیرویه صنعت
و تکنولوژی به پیکره زمین صدمات غیرقابل
جربانی وارد منوده است باید به تکمیل پروژه
مدرنیته بپردازیم و یکی از این راهکارها
برای آن را توجه دوب��اره به محیطزیست و
زیستبوم انسانی است .منتقدان مدرنیته
هم چون فیلسوف آملانی "یورگن" باور دارند
با چنین روندی از تخریب و نابودی زمین
نسلهای آینده باید به انتظار سکونت در
کرات دیگر باشند یا اقدامات تخریبی صنعت
و تکنولوژی مدرن متوقف گردد.
ساخت سد بلرب ،یعنی تیشه به ریشه
فرهنگ ههورامان و مرگ ابدی سیروان
صنعت سدسازی در کنار مزایای اقتصادی
زودب��ازده و فشارهای سیاسی کشورها به
همدیگر بخصوص در خاورمیانه ،به باور
بیشرت کارشناسان یکی از عوامل جدی
خشکسالی و تغیر بسرت سفرههای آب
زیرزمینی اس��ت .چ��ه توجیهی میتوان
ب��رای ق��رنه��ا زیسنت و ت���داوم سکونت و
کشاورزی در رسزمین ایران با تنوع اقلیمی
و جغرافیاییاش آورد درحالیکه هیچگاه
بحران ادامهدار آب وجود نداشته است ولی
اینک به بهانه توسعه کشاورزی ،آب منطقه

پاتوق فرهنگی

■ کاوه کوردستانی
هنر هفتم یا سینما از همان روزهای آغاز به کار
خود توانست به دلیل جذابیتهای خاص خود،
بهسرعت به صنعتی سودآور در کشورهای صاحب
سینما تبدیل شود .ولی این صنعت در کنار چندین
صنعت دیگر هنوز در ایران نتوانسته جایگاه خود
را به دست آورد .در ایران و در یک وهله زمانی
کوتاه سینما از فروش باالیی برخوردار بوده و سرمایهگذار بهراحتی
در این زمینه سرمایهگذاری نموده است اما زمانی هم سینماداری از
حیث درآمد بههیچوجه مقرونبهصرفه نبوده است بنابراین و بر اساس
همین نوسانات در سینما میتوان
گفت که سینما در ایران صنعت
پررونقی نیست .مردم ،سینمادار
و سینماگر سه ضلع یک مثلث
هستند که ساخت فیلم و گیشه
را به هم وصل میکنند و رونق
سینما یعنی رضایت هر سه ضلع؛
اما متأسفانه در ایران اضالع این
مثلث متصل نبوده و مثلث در
حال ازهمپاشیده شدن هست .در
چند سال اخیر و به همت بخش
خصوصی ،سینمای کوردستان
در مریوان افتتاح و با مدیریتی
مجرب در زمینه اجرای امور
فرهنگی ،اکران فیلمهای بهروز
سینمای ایران را شروع نموده
است اما شوربختانه در بسیاری
از سانس های اکران فیلم تعداد
مخاطبهای نشسته بر صندلی سینما کمتر از انگشتان دودست
میباشد شاید شما خواننده محترم این مطلب معتقد باشید که قیمت
بلیط گران است ،فیلمهای خوب اکران نمیشود و یا کیفیت سالن
سینما پایین است اما هیچکدام از دالیل گفتهشده نمیتواند مانعی
برای نرفتن به سینما باشد چراکه اگر یک خانواده چهارنفره در هرماه
یکبار بخواهند به سینما بروند مبلغ پرداختی برای خرید بلیط شانزده
هزار تومان میباشد که در مقایسه با مبالغ خرج شده در طول ماه در
همین خانواده بسیار ناچیز است و با توجه به این نکته که بسیاری از
فیلمهای اکران شده در سینمای مریوان بهطور همزمان با سینماهای
بزرگ کشور اکران میشود و دارای تنوع خوبی میباشد پس نمیتوان

گفت که دلیل استقبال کم مردم از سینما در مریوان این است که
فیلمهای اکران شده خوب نیستند و یا با ذائقه مخاطب همسویی ندارد
و چون سینمای شهر ما چند سالی است که ساختهشده و ازلحاظ
کیفیت دارای کیفیتی نسبی میباشد پس کیفیت پایین هم دلیل
عدم مراجعه مردم به سینما نیست .وقتی با تکتک افراد همصحبت
میشوید درصد باالیی در قالب حرف ،سینما رفتن را دوست دارند اما
در عمل چند سال یکبار هم به سینما نمیروند .در تمام دنیا سینما
رفتن بیشتر از آنکه یک فعالیت فرهنگی باشد ،یک رفتار اجتماعی
است اما در بین اکثر مردمان این دیار ،سینما رفتن نه فعالیت فرهنگی
محسوب میشود و نه به رفتار اجتماعی تبدیلشده است .بسیاری از
سینماگران باور دارند که سینما رفتن باید به رفتار اجتماعی تبدیل شود
و اینزمانی اتفاق میافتد که نیاز به سینما رفتن در جامعه احساس
شود و این احساس زمانی در جامعه به وجود میآید که با تبلیغات،
سینما بهعنوان یک پاتوق فرهنگی ،اجتماعی و تفریحی در بین مردم
جا بیافتد اما متأسفانه تبلیغات در
انحصار صداوسیما قرار دارد و در
حوزه سینما تبلیغاتی بسیار کم
صورت میگیرد و اگر تبلیغات
برای سینما در تلویزیون بهاندازه
تبلیغات چیپس و پفک و رب
گوجه صورت میگرفت ،رفتن
به سینما به رفتار اجتماعی بدل
شده و چرخ این صنعت ،بدون
وقفه در حال چرخش میبود.
بهطورکلی در دهه شصت و زمانی
که بسترهای الزم برای سینما در
حال شکل گرفتن بود ،در سینما
تنها به دنبال انتقال عرفان بودند
درحالیکه سینما یک سرگرمی
سالم و مناسب است و باید تمام
تالشها در این راستا باشد که
جنبه تفنن و سرگرمی سینما رفتن تقویت شود تا اضالع این مثلث
دوباره بههمپیوسته و شاهد رونق سینما باشیم .حال اگر به سینما
بهعنوان یک سرگرمی فرهنگی و مناسب برای خانواده ،نگاه میکنیم،
سالن سینما ،قیمت بلیط ،کیفیت فیلم و بهانههای ازایندست را
فراموش کرده و با یاری همدیگر کمک کنیم تا حال سینمای شهرمان
خوب شود ،شهری که به پایتخت تئاتر خیابانی ایران مشهور است باید
مردمانش دوست سینما و دوست تئاتر صحنه هم باشند تا به دیگران
ثابت کنیم که انتخاب مریوان بهعنوان پایتخت تئاتر خیابانی ،بهترین
انتخاب است .به امید روزی که برای تماشای فیلم منتظر دعوت از
طرف نهاد یا سازمانی و برای تماشای تئاتر صحنه ،منتظر دعوت از
طرف کارگردان نباشیم و برای هنر ،وقت بگذاریم و هزینه کنیم.

ههورامان را به جوانرود و روانرس و آب آنجا
را به رسپل ذهاب و اگر به برنامه سدسازی
در اطراف دریاچه ارومیه نگاهی بندانیم این
برنامه مخرب و ویرانگر را میتوان بهخوبی
ملس و مشاهده منود.
س��دس��ازی در ه��هورام��ان ام��ا رسگذشتی
دیگر دارد سد داری��ان یا زلته یا هراسمی
و یا ب�ین��ام ،برنامهای ب��ود که مطالعه و
اجرا و متامکارهایش بدون توجه
به جغرافیا ،تاریخ ،اک��و توریسم
ه �هورام��ان طراحی و اج��را شد و
بخش قابلتوجهی از روس��ت��ای
تاریخی ههجیج ،بسرت چشمه بل،
روس��ت��ای تاریخی روار و بخشی
از روستای سلین را نابود منود،
ارتباط ههورامان لهون و ژاورود را
از هم گسست و اینک زمزمههایی
از ساخت سدی دیگر در روستای
بلرب دارن��د شاید به ب��اور ع��دهای
این دیدگاه من بدبینانه باشد اما
با انجام این طرح و در افتتاحیه
آن باید برای ههورامان هم فاتحه
خواند حتی اگر بهرتین منظرههای
آب��ی و محل تجمع گردشگران و
رون��ق صنعت توریسم ش��ود ،آن
منطقه دیگر ه �هورام��ان نخواهد
ب��ود رسزمینی تجاری صنعتی با
اختالطی از مردمان نقاط مختلف
که خداینکرده با تصویب طرح
منطقه آزاد ،تیشه به ریشه فرهنگ
ههورامان زده خواهد شد.
س��د بلرب ق��رار اس��ت در نقطهای
بین روستای بلرب و روستای بندول
احداث شود که در صورت اجرا باغات قدیمی
بلرب با اسامی زیبا و منظرههای چشمنواز
نابود خواهند شد و بخش زیادی از آب این
شاخه رودخانه سیروان از چشمههای متعدد
و دامئی همچون دوئاوان ،ئاوه تالی ،هالکه و
صده ها تأمین میشود که با تجمع رسوبات
و مسدود شدن دهانه چشمهها بهمرورزمان
نابودی این چشمهها و بحران آب را در این
منطقه شاهد خواهیم بود .از سوی دیگر
تجمع آب در دامنه کوهها خسارات طبیعی
ازجمله زلزله را شاهدیم که در اطراف سد
داریان این مسئله را کامکان داشته و داریم.
زمانی نهچندان دور در تلویزیون برنامهای
بنام در مسیر سیروان ساخته و پخش گردید
که در سالهای آینده خروش و نوای سیروان
را باید در این فیلمها و مستندهای مشابه
دید .موسیقی بل و آبهای خروشان ،صدای
کبکها بر کوهساران و صدای پای زندگی
با ساخت سدها برای همیشه خواهد مرد
سیروان خاموش و بیصدا در مرگی ابدی
فرو خواهد رفت و بلوط این اولین ساکن
زاگ��روس میبایست ب��رای همیشه از این
رسزمین کوچ مناید و به بیابانهای کویری
پناهنده شود .چه صحنهای جانکاه خواهد
بود ههورامان بدون سیروان و بلوط و کبک.

یادداشتی کوتاه بر رمان «حەسار و سەگەکانی باوکم»

■

دکرت عبدالله امینی

▐«حیکمەتی من نەبوایە
ئەم حەسارە وێ��ران دەبوو»
این گزارهی تحکمآمیز «پدر»
مقتدری است که زیردستان
خود را به برکت وجود خود
و نیز سویهی تاریک جهان در صورت نبود
خودش آگاه میسازد و اینگونه میخواهد
که همزمان هم قدرت و جایگاه گفتامنی
خود را در مقام ابرقدرت و قانونگذار اعظم
مرشوع جلوه دهد و هم درعینحال منتی بر
رس آنکسانی بنهد که همگونه کنش مؤثر و
فعاالنه از آنها را سلب کرده و ایشان را به
سوژههای عقیم بدل ساخته است .این «پدر»
مقتدر اقتدار ،هیبت و جایگاهش در عدم
اطمینان به همهچیز و همهکس نهفته است.
او در منت رمان نهتنها به هیچیک از زنان و
فرزندانش اطمینان ندارد ،بلکه حتی گربهها
و سگهای نر را رقیب خود میداند و وجود
آنها را برمنیتابد و لذا آنها را با دستان
خویش عقیم میکند؛ گویی حتی در دنیای
حیوانات نیز میخواهد از حیث جنسی خود
قدرت بالمنازع داشته باشد.
ب�هه��رح��ال ،ای��ن پ��در من��ادی��ن در همهی
عرصهها حرف نهایی را او میزند .قدرت
قانونگذاری دارد .او قانونگذاری است که
خود مشمول قانون قرار منیگیرد .خودش
بهرصاحت حکم صادر میکند که «هەوەس
کوشەندەیە» ،اما این حکم تنها برای دیگران
موضوعیت دارد و شامل خود او منیشود.
چراکه جایگاه گفتامنی او درست محصول
هامن چیزی است که دیگران را از آن بر حذر
میدارد .او هر آنچه را که بخواهد و به او لذت
ببخشد کسی نباید مانعش شود ،در میل
جنسی هیچ حدومرزی برای او معنا ندارد؛
اما لذت جنسی ب��رای دیگران خط قرمز
اوست و او بههردلیلی که شده منیگذارد که
دیگران به این میل برسند و او بایستی مدام
ابژهی میل آنها را به تعویق بیاندازد وگرنه
پایههای «حصار» متزلزل میشود« :هەر
هەوا و هەوەسە کە ئەم حەسارە بڕمێنێت،
نەکەن  .»...همچنین او داور و حاکم نهایی
است برای تعیین خائنان و حرامزادهها از
راست کیشان و وفاداران .هر آنکس که در
جهت تداوم حاکمیت و بازتولید گفتامن او
بیشرت بکوشد ،فردی راستین و رشیف است
و هر آنکس که در مورد محتوای احکام و
مرشوعیت او ذ ّرهای تردید به دل راه دهد
خائن و جاسوس است و محکومبه مرگ.
بدیهی است که قدرت دروغین او برآمده
از بیکنشی ،ترس و خودخوری تابعانی
است که بهگونهای سادومازخیستی مدام

مرثیهای برای روار
■
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ایرج خون سیاوشان

▐آب و آبادانی سخن زیبایی که از دیروزها به یاد میآورم که پر
بودن از نبودنهای امروزی.
دیروز بود همین دیروز موسیقی همهی بازیهای کودکیمان را
رودخانهی بزرگ سیروان که با خروش چشمههایی در دل طبیعت
زیبایی هورامان از کوههای شاهو و کوساالن سرچشمه میگرفت
را عاشقانه مینواخت و دنیای زیبای کودکیمان را چنان معنی
میبخشید که اگر تکهای کوچک از آن دوران را به یاد بیاوریم به
آرامشی آنچنان دست خواهیم یافت که گویی روح و روانمان به
پرواز درآمده است.
پروازی که آرزوی بزرگ انسان است.
من به پرواز درآمدهام بر فراز روستای روار .روستای مال یوسف .مال
خدر .مالفخرالدین از شاعران نامی هورامان.
خروش بهاری ئه دا وتی و ئه دا پیری .سرچمه و آب زالل چمه در
کنار باغهای سرسبز انار و انجیر چنان عظمتی را به روستای رودبار
میدهد که گویی نگین همهی زیباییهای اورامان است.
زیباییهای طبیعتی که همیشه و در همه حال نوازشگر چشمان
انسان بودهاند چشمانی که اینک بستهشدهاند
سیروان مرد .مرد و با خود برد اینهمه زیبایی را
آری نابود شد و این نابودی را سد داریان چنان چون هدیهای شوم به

به گفتامن او مرشوعیت میبخشند .تنها
در متکین و سکوت و رسافکندن زیردستان
است که او به «پدر»ی قدر قدرت و ظامل بدل
میشود ،لذا کسی که آگاهانه بخواهد در
مقابل چنین وضعیتی قد َعلَم کند ،در مقام
«ابر انسان» خواهد بود.
شنا ک��ردن خ�لاف جریان ع��ادات و رسوم
جاافتادهی تودهها کاری است بس دشوار و
جسارتی مضاعف میخواهد .چراکه اکرثیت
عوام به وضعیت موجود و قدرت بیقیدورشط
پدر منادین خو گرفتهاند ،آگاهی دادن به
آنها و تحریک کردنشان به کنش براندازانه
همتی س��ق��راطوار میطلبد ک��ه چونان
خرمگس آرمش دروغین آنها را برهم زند.
انسانها برده به دنیا منیآیند ،بلکه تحت
رشای��ط��ی خ��اص ب��دل ب��ه ب��رده میشوند؛
زندگی ب��ردهوار بعد از مدتی هرگونه بعد
کنش فعاالنه را از سوژه میگیرد و او را تابع
میل دیگری میکند .لذا نهتنها گذر از این
اسارت دشوار است ،بلکه حتی در عمل و گاه
به شیوهی ناخودآگاهانه خود فرد آن را بدون
اجبار پدر منادین بازتولید میکند .به همین
جهت ،پرس ارشد آنگاهکه «پدر» را میکشد و
در عمل آزادی را برای کل ساکنان «حصار»
به ارمغان م��یآورد ،اما ساکنان «حصار»
بهعکس تنها موقت خوشحالی میکنند و
دوباره در نبود «پدر» دچار یأس و بی مأوایی
میشوند .این مسئله حتی در مورد حیوانات
درون «حصار» هم به هامن ان��دازه درست
است« :باوکە ئێوەیشی حیز و خەسیو کرد
 ...خودا هاوار  ...بۆ نافڕن .»...ایستادن بر
روی پاهای خویشنت و استفادهی مستقالنه
از عقل خویش بدون استمداد از «قیّم»،
یعنی آزاد کردن خود از هرگونه قیمومیت
در صورت امکان (به تعبیر کانت) ،جسارت
و شجاعت میخواهد؛ اما زیسنت متوالی
تحت قیمومیت «پدران» مقتدر این جسارت
را از افراد سلب میکند .به همین جهت،
هم وج��ود «پ��در» و هم نبودش هرکدام از
جهتی مسئلهساز اس��ت .وج��ودش درگرو
تحدید متامی آزادیهاست و حتی نبودش،
سایهاش ،بیش از وجودش سنگینی میکند
و کسانی که به اقتدار و رسکوب او دیرزمانی
ع��ادت کردهاند ،در نبودش از تحمل بار
سنگین مسئولیت در هراس هستند« :ئێستا
هەموو دونیا زانی تۆ بە مردوویش لە هەموان
زیندووتری  .»...لذا او گرچه بهظاهر به
دس��ت پرس خ��ود کشتهشده و راه آزادی
دیگران هموار گشته ،اما حضور فعال او در
ناخودآگاه آنها که به قدرت مطلقه ،توهین،
ناسزا و لگدهای او عادت کردهاند ،مانع از
آن میشود که استقالل فکری و شخصیتی
داشته باشند« :وەی بۆ پیاوێک جنێومان پێ
بدات ،سووکامن بکات .خۆمان فڕێ بدەیەنە
سەر پێاڵوەکانی و ئەو تێامن هەڵدا .»...

طبیعت سرسبز و کوههای
زیبا و استوار اورامان بخشید و از داریان .باغهای بزرگ و زیبایش
از هجیج خدای آبهایش را از سلین .نوین .بلبر و...افتخار همهی
زیباییهایشان آن سیروان خروشان را گرفت و خانههای ماسولهای
روار که پشتبامشان حیاط منزل همسایه بود را در آب بیجان
سیروان فروبرد خانههایی که در تکتک اتاقهای کوچکشان زندگی
واقعی در جریان بود چند صباحی است که از مرگ مشترک روار و
سیروان میگذرد و بوی مرگ همهجا را فراگرفته است.
ترکهای بزرگی که در دل کوهها و تپههای پوشیده از جنگلهای
بلوط به وجود آمدهاند که سالهای سال باوجود خدای ویرانیها
(زلزله) هیچگاه نبودهاند و این نشان از پیامدهایی است که در
آیندهای نهچندان دور خواهیم دید و در این هوای مرده که با سیل
عظیمی از ماشینهای مدرن امروزی همراه است کمر به ساختن
دوبارهی رودباری بستهایم که نصفش به خاطرات پیوسته است و
نصف دیگرش قربانی پیامدهای هدیهی شوم سد داریان است ورود
سیلآسای ماشینآالت مدرن سازندگی به دل طبیعت نیمهجان
روستای روار نشانی دیگر است از زخم خوردنهای دوبارهی طبیعت
و در این بازار ویرانی پی خانههایی را بر خرابههای خراب چشمههای
جوشان و باغهای سر سبزی ریختهایم که دیرزمان است این طبیعت
را زنده نگهداشتهاند تا به ما ارزانی دهند و چه ناسپاسانه کمر به
آتش زدن و نابودی اینهمه زیبایی بستهایم آتشی که شرارهی
شعلههایش خاموش نخواهد شد تا نهتنها ما بلکه آیندگان ما را
نیز به نابودی بکشاند و بدا به آیندهای بدون چشمه .رود .جنگل و
طبیعت و جاندارانی که قربانی خطاهای ما شدهاند.
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آسیبشناسی اجتماعی (بیکاری)

 /بخش دوم

■

علی دالویز

کارشناس ارشد جامعه شناسی

▐مش��کل بیکاری در اغلب
جوامع به یک��ی از مهمترین
اقتص��ادی،
معض�لات
اجتامعی و سیاسی حال حارض تبدیلشده
است .بیکاری یکی از آسیبهایی است که
نهتنها موضوع��ی اقتصادی بلکه پیامدهای
اجتامع��ی و روانی زیادی برای افراد جامعه
بهویژه خیل بیکاران به همرا ه دارد .تعاریف
و مفه��وم متع��دد رس��می و غیررس��می از
بیکاری بررس��ی ای��ن معض��ل را پیچیدهتر
ک��رده اس��ت .مفهوم «بی��کاری» ب��ه معنی
سنتی آن با مس��ئله نیروی کار ارتباط دارد
و اف��راد بی��کار بهعن��وان گروه��ی از افراد
ش��ناخته میش��وند که در جس��تجوی کار
میباش��ند .بر این اساس بیکاری وضعیتی
اس��ت ک��ه اف��رادی بالق��وه رشای��ط انجام
فعالی��ت اقتص��ادی دارند ولی ب��ه دالیلی
فاقد اش��تغال هستند .ممکن است تعاریف
رس��می از بیکاری (دولتها) با مفاهیم عام
و شناختهش��ده در جامع��ه انطب��اق کاملی
نداشت ه باشد .بر اس��اس تعریف وزارت کار
و مرکز آمار ایران بیکاری وضعیتی است که
در آن افراد باالی  10س��ال در هفته جاری
فاق��د حداق��ل ی��ک س��اعت کار و فعالیت
اقتصادی بودهان��د .بهعبارتدیگر اگر افراد
باالی  10سال در هفته جاری در هر شکلی
یک ساعت مشغول کار و فعالیت اقتصادی
باشند ،بیکار محسوب منیشوند.
بیکاری؛ روح و روان و هویت انس��انی فرد را
در معرض آسیب جدی قرار میدهد
رصفنظر از تعاریف رسمی و متعدد ،بیکاری
به لحاظ اقتصادی و اجتامعی تنها ش��امل
افرادی منیشود که در حال حارض به دنبال
ش��غل میگردن��د .درواقع اف��راد متعددی
هس��تند ک��ه انواع مش��اغلی دارن��د ولی از
روی ناچاری و فاق��د مطلوبیت اجتامعی و
اقتصادی (اشتغال کاذب) است .همچنین
بیکاری فصلی ،بیکاریهای پنهان ،فعالیت
زن��ان خان��هدار ،فعالیتهای غیررس��می و
قاچاق در آمار و تعاریف اش��تغال و بیکاری
گنجانده منیشوند .اشکال متعدد این نوع
فعالیتها امروزه در شهرها ،پدیدهای غالب
و معم��ول اس��ت و امرارمع��اش خانوارهای
زیادی متکی بر این نوع اش��تغال است .به
لحاظ جامعهش��ناختی تقلی��ل مفهوم کار و
اش��تغال رصف هر فعالیت اقتصادی جهت
کسب درآمد و عملگرایانه منودن این بخش
از زندگی انس��ان تحلیلی ناقص است .کار
جلوه فعالیت و خالقیت انس��انی در ارتباط
با جامعه ،انس��ان و طبیعت است و ازاینرو
بخ��ش جداییناپذیری از هویت انس��ان را
تش��کیل میدهد .بیکاری تنه��ا محرومیت
از درآمد و مشقت بیش�تر زندگی اقتصادی
نیس��ت ،بلکه قبل از هر چی��ز روح و روان و
هویت انس��انی فرد در معرض آسیب جدی
قرار میگیرد .در تحلیلی جامع از مفهوم کار
و اشتغال ،وجود ارتباط آن با میزان عالقه و
تواناییها و مهارتهای فرد برای جلوهگری
خالقی��ت و هویت انس��انی ام��ری رضوری
است .درواقع تحلیل وضعیت بیکاری عالوه
ب��ر پرداخنت به آس��یبهای عین��ی آن باید
در چارچوب وضعیت اقتصادی ،سیاس��ی و

اجتامعی هر جامعهای موردبحث و بررس��ی
قرار گیرد.
بررس��ی وضعی��ت اش��تغال و همچنی��ن
مش��اهده آمارهای بیکاری در ایران ،نش��ان
میدهد که این معضل یکی از آس��یبهای
مهم اقتصادی و اجتامعی اس��ت .بر اساس
آمارهای رس��می نرخ بی��کاری در ایران 12
درص��د نی��روی کار اس��ت .در ده��ه اخی��ر
بی��کاری جوانان و بهوی��ژ ه فارغالتحصیالن

داشتهاند .آمار بیکاری در استان کوردستان
در چند سال گذشته حدود  28درصد بوده
اس��ت (در ش��هرها  31درص��د و در مناطق
روستایی  23درصد) .البته تفاوت آمارهای
رس��می با واقعیات جامعه برای عموم مردم
و تحلیلگران کامالً مش��خص است و نسبت
ب��اال و ابع��اد بی��کاری بهمرات��ب جنبههای
متعدد این آس��یب را نش��ان میدهد .البته
در اغل��ب این آمارها پدیده اش��تغال کاذب

دانش��گاهی بیش از دو برابر این آمار ،یعنی
ح��دود  25ت��ا  30درص��د اس��ت .گزارش
رس��می وزارت کار نش��ان میده��د که 40
درصد از بی��کاران ،از میان فارغالتحصیالن
دانشگاهها تشکیلشده اس��ت .پیامدهای
بی��کاری ب��رای جوان��ان و تحصیلکردگان
معضل و آس��یبی فراتر از وضعیت اقتصادی
و اجتامعی آنهاس��ت .آینده آنها به میزان
زیادی متأث��ر از پیامدهای روحی و روانی و
اجتامعی بیکاری است و هویت و امید آنها
ب�� ه زندگی و حضور در جامعه در معرض این
آسیب قرار دارد.
از پدیدههای عینی و عمومی غالب بیکاری
در ایران میتوان مخترص به نکات زیر اشاره
کرد.
* ارتب��اط تنگاتن��گ و علی بی��کاری با فقر
گسرتده در جامعه
* پدید ه بی��کاری جوانان و فارغالتحصیالن
دانشگاه
* ارتب��اط تنگاتن��گ و عل��ی بی��کاری ب��ا
آس��یبهای اجتامع��ی دیگ��ر (اعتی��اد،
بزه��کاری اجتامع��ی ،طالق و ناس��ازگاری
خان��واده ،افرسدگ��ی و مش��کالت روحی و
روانی بیکاران و خانواده آنان)
* ارتب��اط بی��کاری باسیاس��تهای عمومی
دول��ت و طرحه��ای توس��عه اقتص��ادی و
اجتامعی
* ارتباط گس�ترده بیکاری با فساد گسرتده
اداری و اقتصادی در جامعه
چالشهای اقتص��ادی و اجتامعی بیکاری
در مناطق کردنشین
موض��وع بی��کاری در مناطق کوردنش��ین،
جنبههای حادتری از آس��یبها و معضالت
اقتص��ادی و اجتامع��ی م��ردم را منای��ان
میکن��د .در متامی آمارهای رس��می وزارت
کار و مرکز آم��ار ایران بعد از انقالب همواره
اس��تانهای کوردس��تان ،کرمانشاه ،ایالم و
لرستان بیشرتین نسبت بیکاری را در کشور

و دستفروش��ی گس�ترده در ش��هرهای
ای��ن مناطق ،بی��کاری فصلی کش��اورزان و
کارگران س��اختامنی را ش��امل منیش��ود.
باوجوداینکه در دو دهه گذش��ته در مناطق
کوردنشین نسبت فارغالتحصیالن بهمراتب
افزایشیافت��ه اس��ت ،فرصته��ای جدی��د
ش��غلی جوانان بس��یار ناچیز بوده اس��ت.
ع�لاوه ب��ر متام��ی پیامده��ای اجتامع��ی
بی��کاری ،ارتب��اط آن ب��ا ش��اخصهای مهم
اقتص��ادی (تولید ناخال��ص داخلی ،درآمد
رسانه و نس��بت ارزشافزوده) از موضوعات
موردبررس��ی در تحلیل اقتص��ادی بیکاری
اس��ت .در میان  30اس��تان کش��ور استان
کوردس��تان در شاخص تولید داخلی دارای
رتبه  27است .همچنین رتبه آن در شاخص
ارزشاف��زوده  29و درآمد رسانه  24اس��ت.
میزان درآمد رسانه کوردستان حدود 4/07
میلیون تومان میباشد درحالیکه متوسط
کش��ور ح��دود  8/27میلیون تومان اس��ت
(آمارها مربوط به رسشامری عمومی نفوس
و مسکن سال  .)1390این شاخص یکی از
معیارهای اساس��ی رشد و توسعه اقتصادی
هر منطقه محسوب میشود .بر این اساس
میزان رش��د اقتصادی و آین��ده فرصتهای
جدید شغلی به لحاظ اجتامعی و اقتصادی
مطلوب و امیدبخش نیس��ت .این در حالی
است که تواناییها و قابلیتهای اقتصادی
مناطق کوردنشین به لحاظ نیروی انسانی،
مناب��ع طبیع��ی و اقلیم��ی ،کش��اورزی،
گردش��گری و تجارت خارجی بسیار مطلوب
میباشد .باوجود در صورت مدیریت صحیح
این قابلیته��ا میتواند مبنایی مهم جهت
فرصته��ای ش��غلی و کاه��ش بی��کاری و
درنهایت رشد و توسعه اقتصادی شود.
بهط��ور خالص��ه میت��وان برخ��ی واقعیت
اقتص��ادی بی��کاری مناطق کوردنش��ین را
جنین بیان کرد:
* وجود درصد و رتب��ه باالی بیکاری متامی

مناطق کردنشین
* وضعیت نامناس��ب ش��اخصهای توس��ع ه
اقتصادی در مقایسه با مناطق دیگر کشور
* ع��دم وج��ود صنای��ع ب��زرگ و م��ادر و
رشکتهای تولیدی عمده جهت اش��تغال و
کاهش بیکاری
* مهاج��رت باالی جوانان و م��ردان (فصلی
و دائم) به مناطق مرکزی و ش��هرهای بزرگ
جهت کار و اشتغال
* ع��دم ایج��اد اش��تغال در بخ��ش معدن و
توریسم
* ع��دم رسمایهگ��ذاری عم��ده داخل��ی و
خارجی برای توسعه و اشتغال
* کش��اورزی س��نتی و ضعی��ف ،درآم��د کم
کشاورزان و مهاجرت گسرتده آنان به حاشیه
شهرها و تخلیه بیشرت روستاها به علت عدم
امکانات اقتص��ادی ،رفاه��ی و اجتامعی و
درنهایت بیکاری بیشرت مردم
* وج��ود نی��روی کار غیربوم��ی در مناصب
میان��ی و ب��اال نظ��ام اداری و اقتصادی در
مناط��ق کردنش��ین (بهوی��ژه اس��تانهای
کرمانشاه ،ایالم و آذربایجان غربی)
با توجه ب��ه موارد باال و تغیی��رات اجتامعی
و س��بکهای زندگ��ی در س��ه ده��ه اخیر،
اشتغال موجود در مناطق کوردنشین بیشرت
در بخ��ش ب��ازار و بازرگانی (س��طح خرد) و
خدمات مناطق شهری (بخش اداری دولتی
و خصوصی) و کش��اورزی س��نتی است .در
غی��اب صنعت و معدن ،رشکتهای تولیدی
عمد ه و رسمایهگذاریه��ا ،امید چندانی به
ایجاد اش��تغال در این مناط��ق وجود ندارد
و معض��ل بی��کاری بیشازپی��ش ب ه آس��یب
جدی اجتامع��ی و اقتصادی تبدیل خواهد
ش��د .با توجه ب��ه همجواری م��رزی مناطق
کوردنش��ین ب��ا کش��ورهای ترکی��ه ،عراق و
اقلیم کوردس��تان ،در ایجاد اشتغال بادوام
و رفع بی��کاری موفقیت چندان��ی به همرا ه
نداشته است .بهطورکلی تجارت بیناملللی
در مناطق مرزی ،فرصت فربهش��دن بیشرت
برای رسمایهداران اغل��ب غیربومی و بخش
خزانه مرکزی دولت بوده است .درصد کمی
از درامده��ای میلی��ارد دالری ای��ن تجارت
هیچگاه رصف رش��د و توس��عه ای��ن مناطق
نش��ده اس��ت .حتی این فرصت هم امکانی
برای ایجاد زیرساختهای توسع ه (راهسازی
و عمران) ب ه همراه نداش��ته اس��ت .اشتغال
مردم بومی در تجارت مرزی بیشرت در بخش
خدم��ات عمومی بوده که از امنیت ش��غلی
پایداری برخوردار نیست.
از پیامده��ای مهم بیکاری در مناطق مرزی
اجب��ار جوانان و مردم در فعالیت کول¬بری
اس��ت ک��ه فعالیت��ی اقتصادی غیررس��می
محسوب میشود .اشتغالی در اوج ناچاری،
همراه با مش��قتهای سخت و طاقتفرسا و
با درآمد ناچیز و موقتی از آسیبهای جدی
بیکاری گسرتده شهرهای مرزی است .این
اشتغال جدای از مش��قتهای اقتصادی و
اجتامعی ب��ه دلیل وج��ود کاالهای قاچاق
هم��واره با ترس کش�تن از ط��رف نیروهای
انتظام��ی و مرزبانی ،تراژدی روحی و روانی
بی��کاری را ب�� ه اوج میرس��اند و م��دام خرب
کشنت کول¬بران ،قربانی دیگری از آسیب
بی��کاری را به آغوش جامع��ه و خانوادههای
مناطق کوردنشین تحمیل خواهد کرد.

سویه دیگر شورا و شهرداری مریوان و بازخوانی یک مفهوم
■

دکتر اسماعیل محمودی

▐مدخل :معموالً ما در حوزه اندیشه و
تفکر ،فراروی چالشهای اساسی و بنیادینی
هستیم که هنوز نهتنها آسیبشناسی نشده
بلکه موردبحث و تأمل قرار نگشته است.
پیچیدگی مفاهیم در زمره این پدیدههای
چالش سازی هستند که متأسفانه علیرغم
تأثیرگذاری آن ،هنوز مغفول مانده است و
در این میان مفهوم «نقد» در زمره این مفاهیمی است که همواره
مورد سوءبرداشت واقعشده و کمتر موردبازنگری و بازخوانی قرار
گشته و باوجوداینکه مدتهاست در گفتمان سیاسی ،فرهنگی
و ادبی ما واردشده و جابازکرده ،هنوز هم تصور درست و علمی
از آن مشاهده نمیشود .معموالً در گفتمان فکری ما آنچه از نقد
برداشت میشود کام ً
ال بار منفی دارد و انگار نقد مساوی است
با حذف ،توهین ،هتاکی و ورود در حوزه خصوصی مؤلفان و در
صورت سادهتر آن یعنی صف نمودن اشتباهات یک متن ،یک
شخص ،یکنهاد و درنهایت نیز رسوا کردن.
آنچه در این یادداشت از نقد ،تصور میرود این است که نقد
فرآيندي است كه در خالل آن ،منتقد دست به حمله و دفاع
میزند .بیشک منتقد از نقاط قوت كمتر حرف میزند و به نقاط
ضعف بيشتر میپردازد و البته باید به نقاط مثبت نیز بپردازد.
نقد ،ويراستاري پس از توليد متن است ازاینرو بايستي ادعای
منتقد در اين راستا باشد كه متن بهتر از اين میتوانست باشد و
متأسفانه در این میان نکته مهم این است که در گفتمان نقد ما
اشارات بهخوبی ها و سویههای مثبت مغفول مانده است .ازاینرو
هدف این یادداشت پرداختن به سویههای مثبت و منفی نهادی
است که معموالً در بیشتر موارد مغضوب و مورد اتهام بوده است.
بیشک پرداختن به سویههای صرف منفی میتواند موجب
ناامیدی و توقف ایدههای مثبت مؤلفان و افراد خوشنیت و متعهد
شود و در مقابل نیز زمینه را برای توجیه افراد سودجو فراهم
نماید .ازاینرو میطلبد با عبور از گفتمان غالب جامعه یعنی
قهر ،سیاه بینی ،سیا نمایی و اغماض عمدی ،اگر به بازنویسی و
بازگویی سویههای مثبت نیز اهتمام جدی داده شود ،بیشک این
مهم میتواند زمینه امیدوارکننده ایی را برای متعهدان به شهر و
سرزمینمان فراهم نماید.
سویه دیگر شورا و شهرداری مریوان
با نگاهی به بافت شهر مریوان ،میتوان متوجه یک پارادوکس
قابلتأمل بود .ظاهر شهری زیبا با خیابانهای نسبتاً عریض و

نیز وجود محالت شهری متعدد با
داشتن فضاهای فرهنگی ،ورزشی
و تفریحی نسبتاً قابلقبول از یکسو
و کوچههای تنگ و نپذیرفتنی با
محالت نوسازی که مالکین با عدم
رعایت کمترین اصول شهرسازی
خودسرانه اقدام به تقسیم زمین
نموده از دیگر سو ،سویههای این
پارادوکس است.
این محالت نوظهوری که توسط
مالکین خلقشده نهتنها فاقد مالحظه
کمترین اص��ول شهرسازی است،
هیچگونه امکانات رفاهی ،فرهنگی و
ورزشی نیز برای آنها در نظر گرفته
نشده است .متأسفانه در این محالت
مواجه میتوان با کوچههای دومتری
و سه متری شد که درنهایت شگفتی
به بنبست ختم میشود و بیشک
میتواند مسبب آسیبهای جدی فرهنگی ،اجتماعی و روانی در
آینده این شهر شود و همه در آن مقصر هستند.
وجود این پارادوکس در حوزه شهری مریوان ،بیانگر وجود دو
رویکرد در شهرداری و عوامل دخیل در این شهر است رویکردی
که مصمم به ایجاد یک فضای شهری بوده و رویکردی دیگر که
مصمم به پر کردن جیبهای خود از طریق تباه کردن آینده
یک شهر است .بیشک رویکرد متعهد به ایجاد یک شهر شایسته
شهروندان مریوانی ،بایستی تقویت و حمایت شود و رویکرد دیگر
نیز که در پی تباهی شهر است بایستی تقبیح ،توقف و تبیین
شود که این رویکرد عمدی یا غیرعمدی میتواند آینده این شهر
را به تباهی بکشاند.
شهردار و شورای فعلی مریوان قریب سه سال است که سکان
اداره امور شهری این شهر را به دست گرفته است .مدیریت
فعلی ،زمانی سکان را به دست گرفته که به قول رئیس شورا
مواجه با نزدیک به هشت هزار ساختوساز غیرقانونی و شماری
تخلفات برجسته بوده است.
در این سه سال آنچه هویداست ،فضاهای سبز شهر علیرغم رکود
اقتصادی و کاهش درآمدهای شهرداری ،بهطور قابلتحسینی
گسترش پیداکرده است .پارک شانو ،باغ آشتی ،پارک گوالن،
پارک زنان و قدمگاه زریبار که خیل عظیم شهروندان را در
شبهای گرم تابستان پذیرای خودساخته ،ازجمله این فضاهای

سبز در کارنامه شهرداری و شورای شهر است .تالش برای توقف
ایجاد و احداث محالت غیرقانونی (که البته رکود اقتصادی نیز در
آن دخیل بوده) عملیات آسفالت رسانی به بیشتر محالت شهر،
اهتمام به ایجاد و احداث مجموعه گردشگری – تفریحی عظیم
قلعه ایمام ،وجود اراده مقابله با زمینخواری و قانونگریزی از
دیگر اقدامات مثبت و برجسته برخی از بدنه شهرداری و شورای
شهر است که میطلبد پاس داشته شود.
کام ً
ال واضح است در کنار این اقدامات مثبت و برجسته ،میتوان
مواردی مشاهده نمود که بیانگر قصور و گاها ناتوانی بافرهنگ
قانونگریزی است .واگذاری مجوز تراکم صددرصدی در برخی
از محالت اصولی شهر که میتواند الگوی قانونگریزی دیگر
شهروندان باشد ،سکوت در تبدیل شماری از حیاطهای منازل
به واحدهای تجاری ،نادیده انگاشتن تبدیل فضاهای تنفسی به
پارکینگ شخصی در برخی از کوچهها و فضاهای شهری ،معلق
ماندن معضل ساماندهی میوهفروشان دورهگرد ،ازجمله موارد
برجسته ایی است که چنان پیداست همتی جدی در جهت مقابله
با آنها مغفول مانده یا قصوراتی شده است.
درمجموع کارنامه شورا و شهرداری در این سه سال ،در
حوزه کاهش ساختوسازهای غیرقانونی ،گسترش فضای سبز،
خدماترسانی و برنامهریزی برای احداث مجموعه گردشگری
قلعه ایمام ،علیرغم مالحظه برخی از قصورات ،میتواند مثبت
و قابل بازگویی و اطالعرسانی باشد.

خشونت در الیههای پنهان مدیریت شهری

■ سهرکهوت عهزیزی
▐ شهر ،محیط و چشمانداز
ان��س��انس��اخ��ت اس��ت که
تابع فعالیت و جهانبینی
نظامهای سیاسی و اقتصادی
متفاوت میباشد و همین
وابستگی شهر به نظامهای
گوناگون سیاسی  ،اقتصادی و اجتماعی باعث
شده است که نتوانیم به تعریف جامع از شهر
دستیابیم.
در مدیریت شهری عقیده این است که
بدون توجه به بافت فرهنگی و اجتماعی
شهر نمیتوان امکان زندگی بهتری را برای
ساکنان شهر فراهم کرد و به همین دلیل باید
تصمیمهای مدیران شهری در راستای ایجاد
یک شخصیت عمومی برای شهر باشند.
حیات شهری که سرشار از سیاست ورزی
است نمیتواند بدون توجه به امکان مشارکت
شهروندان ادامه پیدا کند .امکانپذیر ساختن
مشارکت سیاسی شهروندان باید سرلوحه
مدیریت شهری باشد و در غیر این صورت
شهروند که به انسان مشارکتجو گفته
میشود معنا و مفهومی ندارد.
تنها در صورت امکانپذیر ساختن مشارکت
سیاسی شهروندان است که حقوق و تکالیف
متقابل شهروندان و کارگزاران شهری معنا
پیدا میکند .توسعه پایدار هم تنها موقعی
معنا پیدا میکند که نهتنها به محیطزیست و
محیط فیزیکی شهر توجه شود بلکه به محیط
اجتماعی و سیاسی ساکنان شهر نیز توجه
شود.
هر چه مدیریت شهری موفقتر باشد ،انسان
ساکن شهر در وضعیت روانی بهتری به سر
میبرد و احساس آرامش و آسایش بیشتری
میکند.
اما هرچه انسانهای ساکن شهر در ناراحتی
و نگرانی به سر برند و امکان دست یافتن
آنان به خدمات و امکانات شهری کمتر باشد
نشان از عدم موفقیت
مدیران شهری دارد.
ای�����ن وض��ع��ی��ت
نامناسب مدیریت
شهری ،به ساختن
تصوری از خود در
میان ساکنان شهر
منجر میشود که
در راستای مدیریت
شهری و باهم بودن
با دیگر ساکنان و
کمک ب��ه مدیران
شهری نیست .این
تصور منجر به جدایی
خود و دیگری میشود .شکاف عمیقی را
میان ساکنان شهر ایجاد میکنند و همچنین
منشأ درگیری ذهنی شهروندان با مدیران و
مسئوالن شهر میشود.
مدیریت نامناسب تنها منجر به عدم
امکانات و خدمات فیزیکی شهر نمیشود
عدم توانایی مدیریت شهری تنها منجر به
کوچه و خیابان نامناسب نمیشود .تنها
ترافیک سنگین را باعث نمیشود .بلکه فضا و
میدانی را سرشار از ناامیدی به وجود میآورد.
فضایی که ساکنان شهر را درنهایت تنهایی و
خستگی و خشم درونی قرار میدهد .فضایی
که امکان خود بودن و توانستن و خواستن را
از شهروندان میگیرد .در چنین وضعیتی فرد
همیشه وحشتزده است و نمیتواند صادقانه
به کار و انجام وظایف خود بپردازد.
مدیریت ناالیق شهری سرشار از فرصتهای
ضد انسانی و مغایر بازندگی شهری و جمعی
است .عدم شفافیت و نبود سیاست مدیریتی
مشخص جزء سرگردانی شهروندان نتیجهای
دیگر دربر ندارد .فریب و دروغ و پنهانکاری
به رفتار مشخصی تبدیل میشود .جدایی و
تمایز ساکنان شهر در این موقعیت نه به خاطر
قبول کردن این تمایز و احترام گذاشتن به
این تفاوتهاست بلکه برای تحقیر و سرکوب
دیگری و استفاده هرچه بیشتر خود از هر
آنچه در شهر موجود است میباشد .مدیریت
ضعیف و ناالیق شهری فرصتهای بسیاری
را از انسانهای توانمند و شایسته در شهر
میگیرد .اینچنین شهرهایی بیشتر به
شهرهای یونان قدیم میمانند که تنها اقلیتی
حق حضور و مشارکت رادارند.
خشونت تنها فریاد زدن فردی بر سر فرد
دیگری نیست
خشونت م �یت��وان��د تقسیم ناعادالنه
مسئولیتهای شهری هم باشد .خشونت
میتواند بهراحتی به دست آوردن پول و
منفعت بهوسیله کسانی باشد که هیچ لیاقت
و شایستگی را ندارند .خشونت میتواند
دادن وعدههای فراوان در موقع انتخابات
شورای شهر به مردم باشد بدون آنکه آن فرد
کوچکترین آگاهی درباره شهر و مدیریت
شهری و چگونگی اد��اره شهر را داشته
باشد .در موقع انتخابات دیدهایم که چگونه
افراد بسیاری بدون آنکه قب ً
ال کوچکترین
اقدامی در جهت کمک به مدیریت شهری و
شهروندان داشته باشند در ایام تبلیغات در
نقش افراد تأثیرگذار معرفی میشوند .این نوع
رفتار ،اعمال خشونت نسبت به شهروندان
میباشد .وقتی مردم را در وضعیتی قرار
دهید که امکان انتخاب صحیح و سالمی را
از آنان بگیری نسبت به آنان خشونت را انجام
دادهای.
خشونت یعنی قرار دادن دیگری در وضعیت
برخالف خواستهاش .وقتی با دادن اطالعات
نادرست مردم یک شهر را در موقعیتی قرار

دهید که نتواند انتخاب درستی داشته باشد
نسبت به آنان خشونت انجام دادهای .وقتی
در موقع انتخابات بهجای گفتوگو و کمک
به مردم برای انتخاب صحیح ،مردم را به
عشیره بازی و فامیل بازی دعوت کنید این
یعنی پایمال کردن حقوق و ارزشهای مردم
و خشونت نسبت به آنان.
شهر مریوان با جمعیت باالی صد هزار نفر
در میان راههای ارتباطی بسیار نامناسبی
گرفتارشده است
این شهر هیچ راه ارتباطی مطمئنی با
شهرهای اطراف خود ندارد
عدم امکانات ورزش��ی ،هنری ،آموزشی و
بهداشتی از مشخصات این شهر میباشد.
این شهر مکان زندگی هزاران انسان با آرزو،
خواست و اندیشههای متفاوت میباشد .هر
یک از این افراد دوست دارند خانوادهشان در
آسایش و آرامش به سر برند .دوست دارند بر
اساس شایستگی و لیاقتشان فرصت شغلی
داشته باشند؛ اما متأسفانه هرروز بیشتر از
گذشته این افراد با وضعیت نامناسب شهری
روبرو میشوند .این وضعیت اعمال خشونت
نسبت به این مردم اس��ت .هیچ شهری
خودبهخود اداره نمیشود .بالندگی و زوال
شهر حاصل فرایند پیچیدگی سیاستگذاری
و سیاستهای حاکم بر برنامهریزی شهر در
طول زمان میباشد .چنانچه این سیاست
بر اساس خواست و اراده ناشی از منفعت
سیاسی و اقتصادی اقلیتی باشد منشأ
خشونت میشود.
اگر فضای شهر به منبع قدرت و منافع
چند گروه تبدیل شود و سیاست حاکم بر
مدیریت شهری را متأثر سازد خشونت در
میان الیههای پنهان جامعه تولید میشود و
هرلحظه امکان دارد به شدیدترین شیوه خود
را نشان دهد .هرچند رقابت و قدرت میتواند
بهصورت شفاف در میان گروهها و نمایندگان
و شخصیتهای سیاسی احزاب وجود داشته
باشد اما اجازه ندادن
به همه افراد شایسته
و بالیاقت و توانا و
عرصه را بر اکثریت
شهروندان تنگ کردن
و فرصت را برای افراد
محدود آماده کردن.
خشونت و نارضایتی
پنهان را در جامعه
تولید میکند.
همانطور که اشاره
شد شهر نمیتواند
ت��ع��ری��ف مشخص
واحدی داشته باشد
اما گاهی بر اساس فرهنگ شهری ،بر اساس
کارکرد ادارهی شهر ،گاهی بر اساس شاخص
اقتصادی و شاخص جمعیتی تعریف میشود؛
اما هیچوقت نمیتواند بر اساس منفعت
گروهی و بر اساس خواست اقلیتی تعریف
شود.
مدیریت نامناسب ،شکل جدید مجازات
روانی مردم است
ویژگیها و ساختار نهادهای قانونی
ادارهکننده شهر میتواند از کشوری به کشور
متفاوت باشند و هر جامعهای با توجه به
ساختار اقتصادی و اجتماعی و سیاسی خود
از مدیریت شهری تعریف خاصی را ارائه
دهند؛ اما نمیتوان از مدیریت شهری غیر
از برنامهریزی جهت خدماترسانی و ترسیم
چشمانداز شهر در راستای دستیابی به توسعه
پایدار انتظار داشت .نمیتوان بعدازاین همه
برگزاری انتخابات شورای شهر و برگزاری
جلسات و آمدورفت اینهمه افراد به گفته
خود توانمند بازهم با شهری بی امکانات و
خدمات و ویران و نامناسب روبرو شد.
برای اینکه فضای شهر را بهتر اداره و مدیریت
کرد نیاز به در پیش گرفتن سیاستها
و برنامههای ویژه است .وقتی نامزدهای
انتخابات شوراها بهجای ارائ��ه برنامهای
درزمینهٔ مدیریت شهری بهصورت مستقیم
و غیرمستقیم خواهان انتخابات عشیرهای و
فامیل بازی میشوند و بهجای تعین برنامهای
در ساماندهی و مدیریت شهری به تفاوتهای
زبانی و محل تولد سایر نامزدها میپردازند در
حقیقت به تولید خشونت و اعمال آن نسبت
به رقیبان خود و همه شهروندان پرداختهاند.
امنیت و عوامل مؤثر بر امنیت از الزامات
زندگی شهری امروز میباشد .در این میان
فضای شهر بهعنوان بستر زندگی و فعالیت
شهروندان باید محیط امن و سالم برای همه
افراد باشد .آیا واقعاً امنیت بهداشتی و آموزشی
و ارتباطی شهروندان مریوان نسبت به گذشته
بیشتر شده است یا کمتر شده است .آیا این
خشونت نسبت به ساکنان این شهر نیست
که هنوز برای درمان بیماران خود باید به
شهرهای اطراف و پایتخت مراجعه کنند.
آیا این خشونت نیست که اکثریت ساکنان
شهر از کوچه و خیابان مناسبی برخوردار
نیستند .آیا وضعیت جادهای شهر مریوان با
سنندج و سقز اعمال خشونت نسبت به مردم
مریوان نیست .آیا بیتوجهی به سرمایه این
شهر -دریاچه زریبار -خشونت نیست .آیا
بیتوجهی به آتش گرفتن جنگلهای این
منطقه خشونت نیست.
اینهمه خشونت ناشی از چیست؟ آیا غیرازاین
است که کسانی به خود اجازه دادهاند بدون
آنکه توانایی داشته باشند در ساختار مدیریت
شهری واردشدهاند .این مدیریت شکل جدید
مجازات روانی مردم است.

زیست بوم
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■

سیوان امینی

▐ک����وه����س����ت����ان زا گ�����������روس ک��ه
بزرگترین رودخانههای ای��ران را
در خود جایداده است ،تاریخ و
تمدنهای بزرگی در کنار همین
رودخانهها ،همچون کوردها را در دل خود
ج��ایداده است .این زیستبوم عظیم تا به
ام���روز سخاوتمندانه زیستمندان خ��ود را از
مواهب طبیعی ،آب و غذا و مسکن گرفته تا
زیستگاه مناسب و هوای پا ک بهرهمند نموده
اس���ت .ق���رار گ��رف��ت��ن م��ح��ی�طه��ای��ی همچون
درهه�����ای پ��ر آب و آب��ش��اره��ا ،رودخ��ان �هه��ا و
چ��ش��م �هه��ا ،دری���اچ���هه���ا و ت���االبه���ا ،غ��اره��ا
و م��ن��اط��ق ص���خ���رهای ،جنگلها و م��رات��ع با
پوشش گیاهی متنوع ،حیاتوحش زیبا و
تنوع زیستی غنی ،فرهنگها و تمدنهای
بزرگ ،سنتها و مردمان محترم در کنار هم
همه و همه در طول هزاران سال در کنار هم
به تعادل رسیده اس��ت و مجموعه عظیم و
باشکوهی در کنار همشکل داده که آن را بانام
زا گروس میشناسیم.
سهم جنگلهای کوهستان زا گروس از حدود
 11میلیون هکتار سطح جنگلهای ایران5 ،
میلیون هکتار است که با قدمت  5500سال
قدیمیترین جنگلهای بلوط دنیا را در خود
ج���ایداده اس��ت (محمدرضا م��روی مهاجر،
 .)1390همچنین سطح جنگلهای زا گروس
در اس��ت��ان ک��وردس��ت��ان در  40س��ال قبل 500
ه��زار هکتار و ام��روزه بر اس��اس دیدگاه منابع
طبیعی ک��وردس��ت��ان ح��دود  370ه��زار هکتار
اس��ت یعنی ب��ه لحاظ کمی در ط��ی  40سال
 26درص��د کاهشیافته اس��ت؛ ام��ا به لحاظ
کیفی ،بیش از  60درص��د جنگلهای استان
دچار کیفیت نامناسب بهویژه کهنسالی در
ت��ودهه��ای مسن و شاخه زاد در تودههایی
ک���ه ب���ه���رهب���رداری ش���دهان���د گ���ردی���ده اس���ت.
طبیعی است این کاهشهای کمی و کیفی
ت���اج پ��وش��ش جنگلها را ک��اه��ش داده و با
یک جنگل نرمال فاصلهای بسیار شدید را
داراس���ت و حتی در بعضی نقاط ت��ودهه��ای
جنگلی قادر به ایفای نقشهای حفاظتی و
حمایتی نیستند (محمد فتاحی؛ استادیار
بازنشسته م��وس��س��ه تحقیقات جنگلها و
مراتع کشور).
وج��ود زیستبوم عظیمی بهمانند زا گ��روس،
با تنوع گونهای نزدیک به  2500گونه ازجمله
انسانها با جمعیت تقریبی  20میلیون نفر
و ف��ره��ن �گه��ای م��خ��ت��ل��ف ،وج����ودش در هر
کشوری موجبات توسعهی انواع بخشهای
ت��ح��ق��ی��ق��ات��ی ،زی��س �تم��ح��ی��ط��ی ،ف��ره��ن��گ��ی،
اجتماعی ،اقتصادی ،توسعه و ا ک��و توریسم
پایدار را فراهم مینماید اما در کشور ما این
زیستبوم عظیم در چند ده��ه اخیر در پی
بیتوجهی و بیخردی انسانها با مشکالت
زی���ادی روب����هرو ش��ده اس��ت و ب��ا ب��ر ه��م زدن
تعادل زیستی و تخریب هرساله بخش زیادی
از آن نابود میشود.
اف���زای���ش ج��م��ع��ی��ت ،آف����ات و ب��ی��م��اری مثل
خشکیدگی ،تخریبات و تغییر کاربری مثل
تبدیل جنگل به باغ و زمین زراع��ی ،احداث
سدهای غیر کارشناسانی مثل سد داری��ان،
پایین ب��ودن سطح درآم��د زا گ���روس نشینان
و ب��ی��ک��اری آش��ک��ار و ن��ه��ان ،ت��ک�هت��ک��ه ش��دن
زیستگاهها با ج��ادهس��ازی ،تصرفات مردمی
و سازمانی و از بین بردن منابع آبی ،توسعه
بدون برنامه کشاورزی و دامداری ،طر حهای

زا گروس در جدال با آتش بیمسئولیتی
ناموفق و بدون مطالعه علمی دولتی همچون
طرح طوبی مهمترین عوامل تهدید زا گروس
اس���ت؛ ام��ا تهدید دی��گ��ری ک��ه در ده��ه اخیر
صدمات ج��دی به ای��ن زیستبوم وارد کرد
آت �شس��وزیه��ای گ��س��ت��رده ای��س��ت ک��ه ا گ��ر با
ای��ن رون��د ادام���ه یابد ب��دون ش��ک تأثیر این
آتشسوزیها مخربتر و ویرانگرتر از بسیاری
از م���وارد گفتهشده اس��ت ک��ه ب��ق��ای همهی
موجودات ازجمله انسان را به خطر میاندازد.
خا ک ،آب و موجودات زنده از عوامل مؤثر در
تعادل و پایداری ا کوسیستم جنگلی میباشد

زمینهای نزدیک جنگل
*تیراندازی در جنگل توسط شکارچیان و
درگیریهای مسلحانه در محدوده جنگلی
*آتش زدن توسط برخی افراد با مشکالت
روحی و روانی
بااینحال آتش زدن جنگل ،چه از روی عمد
و چه غیرعمدی باعث از بین رفتن جنگلها
و مراتع و حیاتوحش و زیستگاهها میشود
ک��ه ج��دای از ن��اب��ودی ذخ��ای��ر ژنتیکی ،بقای
زیستمندان آن ازجمله انسانها و فرهنگ و
تمدنش را تهدید میکند.

ک��ه ه��ر س��ه آن تحت تأثیر آت �شس��وزیه��ای
ش��دی��د تخریب م �یگ��ردد .ب��ا ت��وج��ه بهشدت
ب��االی بسیاری از آت�شس��وزیه��ای جنگلی،
ً
عمال در برخی از نقاط ،تخریب برگشتناپذیر
است.
آت���شس���وزیه���ا در ج��ن��گ�له��ا در چ��ه��ار ن��وع
آت���شس���وزی زم��ی��ن��ی ،آت���شس���وزی پ��وش��ش
ک���ف ج��ن��گ��ل ،آت����شس����وزی ت��ن��ه درخ�����ت و
آت �شس��وزی ت��اج درخ���ت تقسیم ک��رد ک��ه در
ا ک��ث��ر آت �شس��وزیه��ای��ی ک��ه در جنگلهای
جهان اتفاق میدهد فقط یکی از این انواع
آت �شس��وزی رخ م �یده��د ،ام��ا متأسفانه در
جنگلهای زا گ��روس با توجه به نوع پوشش
گیاهی و زمان آتشسوزی همزمان هر چهار
ن��وع آت �شس��وزی ب��اه��م ب��ر روی جنگل تأثیر
مخرب وارد می¬کند.
ط��ب��ق ب���ررس���یه���ای م���ی���دان���ی و ت���وج���ه به
دادهه���ای انجمن سبز چیا ع��وام��ل زی��ر در
ب��روز ای��ن آتشسوزیها مهمترین نقش را
داراست:
*آتش زدنهای پنهانی و وجود دستهای
پشت پرده برای نابودی منابع طبیعی
*تبدیل اراضی جنگلی به مناطق مسکونی،
زراعت دیم و توسعه باغات
*اختالفات طایفهای و شخصی
*اق��دام عمدی تعدادی از م��ردم که منافع
آنها در تعارض با منابع طبیعی است
*اختالفات اشخاص با عملکرد و برخورد
ادارات منابع طبیعی و محیطزیست با مردم
*آت���ش زدن ی��ک منطقه ب���رای اس��ت��ف��اده از
چوب آن در سال بعد بهمنظور تهیه زغال
*کشتار جانورانی همچون سنجاب و مار
*ب��رگ��زاری م��ان��وره��ای نظامی و پ��ا کس��ازی
اطراف پاسگاهها
*آتش زدن کاه و کلش محصولهای زراعی

از مهمترین آثار منفی و تخریبی آتشسوزی
در ا ک��وس��ی��س��ت �مه��ای ج��ن��گ��ل��ی زا گ�����روس
میتوان موارد زیر را نام برد:
*از ب��ی��ن ب���ردن پ��وش��ش گ��ی��اه��ی و کاهش
نفوذپذیری خا ک
*ف��رس��ای��ش اراض����ی و اف��زای��ش روان����اب در
سطح خا ک پس از آتشسوزی
*از بین رفتن جانوران و زیستگاههای آنها
(نابودی آشیانه پرندگان و…).
*از بین بردن میکروفلور و میکروفون منطقه
مورد هجوم آتش
*سوختن مواد آلی و هوموس خا ک و از بین
رفتن آنها
*شستشوی م��واد معدنی سوخته ش��ده و
آزادشده در خا ک بعد از آتشسوزی
*کاهش درصد ازت خا ک و نسبت کربن به
نیتروژن در الیههای خا ک سطحی
ً
*ک��اه��ش ت���وان زراع��ت��ی خ��ا ک خ��ص��وص��ا  تا
عمق  ۱۵سانتیمتری
*اف����زای����ش ن��م �که��ای م��ح��ل��ول در خ��ا ک
سوخته شده و افزایش  PHدر اثر وجود این
نمکها
*توسعه آفات و بیماریهای گیاهی پس از
آتشسوزی در هنگام رشد مجدد اندامهای
ظریف و تازه گیاهی
*اف��زای��ش بیشازحد گ��از دیا کسید کربن
در اث���ر س��وخ��ت��ن ت��رک��ی��ب��ات آل���ی و آل��ودگ��ی
محیطزیست
*کاهش سطح آب سفرههای زیرزمینی
*اختالل در معیشت جوامع محلی
*افزایش سیالبهای ویرانگر
در ایران اغلب نهادهای اجرایی و مسئولین،
این جنگلها را همیشگی میدانند و تخریب
برای توسعه و آتشسوزیهای زا گروس را به
دلیل عدم آ گاهی از ا کوسیستم زا گروس امری

ا کران آتشسوزی جنگلهای زا گروس
در سریالهای تمامنشدنی!
■

آرمان غفوری

▐درخت��ان سب��ز زاگروس ،ت��اﺑﻠﻮﯾﯽ ﮐﻪ
ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾﺳﺖ ﺭﺍ ب��ر سین��ه ﺳﺒﺰ
ﻭ ﻭﺳﯿﻌﺶ ﻧﻘﺎﺷﯽ کردهان��د ،ﺍﺯ ﺩ��ﺭﺧﺘﺎﻥ
بیشم��ار ﺑﻠﻮﻁ ﺗﺎ زالزالک ،ﭘﺴﺘﻪ ﻭﺣﺸﯽ ﺗﺎ
ﺑﺎﻝ ﺯﺩ��ﻥ ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ خ��وش آوایش ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ،
ﻭﺟﻮﺩ قشنگتری��ن سنجابه��ای ﺯﺍﮔﺮوﺱ ﮐﻪ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺳﺎﻝ
ﺍﺳﺖ ﺩﺭ تنهی بلوطهایش ﻻﻧﻪ ساختهاند.
ﺯﺍﮔﺮوﺱ ﻳﻚ ﻗﺮﺑﺎنی ﺍﺳﺖ ﺍﻭ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭﺧﺖ ﻭ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎهی
ﺩﺍﺩ��ﻩ ﺍﻣﺎ بهجایش هیچچی��ز ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ .بهرهبرداری ﺍﺯ ﻣﻌﺎﺩﻥ،
تاجب��ری ﻭ ﻗﻄﻊ سرشاخهها ،ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﺭﺍضی جنگلی ﺑﻪ ﺯﺭﺍﻋﺖ
ﺩﻳﻢ ،جمعآوری ﺑﺬﺭ ﺑﺮﺍی ﺧﻮﺭﺍﻙ ﺩﺍﻡ ،خشکسالیهای پشت
سره��م ،ﻛﻮﺑﻴﺪگ��ی ﺧﺎﻙ ،ریز گ��رد ،ﻃﻐﻴﺎﻥ ﺁﻓﺎﺕ ﻭ ﺍﻣﺮﺍﺽ،
ﺗﺼﺮﻑ ﺍﺭﺍض��ی ،ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎعی ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ
ﻧﻈﺎمی ،ﻫﻤﻪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺑﻘﺎی ﺯﺍﮔﺮوﺱ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ میکند؛ ﺍﻣﺎ ﺩﺭﺩ
ﺑﺰﺭﮒ ﺯﺍﮔﺮوﺱ ﭼﻴﺰی ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ حرفها ﺍﺳﺖ.
ﺁﻣﺎﺭﻫﺎی انجم��ن سبز چی��ا ﻧﺸﺎﻥ میدهد ﺩ��ﺭ سال 1389
نزدی��ک به  900مور آتشسوزی اتف��اق افتاده است این در
حالی اس��ت که سالهای قبل و بعد��ازآن هم شاهد سریال
آتشسوزیه��ای زاگ��روس در دید مردم��ان و مسئوالن به
نمایش گذاشته میشود؛ اما نظارهگر هستند.
در حقیقت ﻭقت��ی ﺟﻨﮕﻞ ﺁﺗﺶ میگیرد ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﻳﺪ
ﻛﻪ ﭼﻄﻮﺭ درخته��ا ﻃﻌﻤﻪ ﺁﺗﺶ میشوند ﻭ ﭼﻄﻮﺭ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎی
ﺍﻣﺪﺍﺩ��ی مردمی ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩ ﺩﺭ عرصههای ﻭﺳﻴﻊ جنگلی ﺩﻧﺒﺎﻝ
زبانهه��ای ﺁﺗﺶ میدون��د ﻭ ﺑﺎ شاخههای ﭘﺮﺑﺮﮒ ﻭ خیسیده،
ﻣﺪﺍﻡ ﺭﻭی ﺁﺗﺶ میکوبن��د و سعی ﺩ��ﺍﺭﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ شعلهها
ﺑﺮﻭﻧﺪ .آتشبر ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﭘﺎ ،ﺧﺎﻙ ﺭﻳﺨﺘﻦ ﺭﻭی شعلهها ﺑﺎ ﺩﺳﺖ
و...
ﺑﻴﺸﺘﺮ آتشسوزیه��ای جنگل��ی ﺑﻪ ﻟﻄﻒ دست��ان گ��رم
انجمنهای مردمنهاد ﺧﺎﻣﻮﺵ میشوند ﺍﻟﺒﺘﻪ نمیشود ﻧﻘﺶ
ﻧﻴﺮﻭﻫﺎی ﺍﻣﺪﺍﺩی مردمی که ﺑﺮﺍی خاموش کردن شعلهها ﺍﺯ
ﺟﺎﻧﺸﺎﻥ ﻣﺎﻳﻪ میگذارن��د ﺭﺍ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ ﻭل��ی با این شرایط
کماکان ﺑﺎ ﺩﺳﺖ گرمشان معجزهگر بوده اند.
واقعاً ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻣﺎ آدمها
ﺍﺯ ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ جنگله��ا ﺩﺭ زندگیم��ان ﺑﺘﺮﺳﯿﻢ! ﭼﻨﺪ ﺍﺻﻠﻪ

ﺑﺎﺩﺍﻡ ﻭ بنه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺍﺻﻠﻪ ﺑﻠﻮﻁ باید دود ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ
ﺍﺯ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺯﻣﯿﻦ ﻭﺍﻫﻤﻪ ﮐﻨﯿﻢ! چقدر الکپشت،
سنجاب ،بز کوهی و انواع و اقسام حشرات و پرندگان بیگناه
تاوان پس بدهند؟
تابست��ان ﺍﺳﺖ ﻭ "مناطق زاگروس " بهسادگی ،ﺩﯾﮕﺮ ﺯﻧﺪﻩ ﻭ
ﺳﺒﺰ ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﺎﮎ ﻭ خاکست��ری اس��ت ﮐﻪ درختهایش ﺩﺭ
جهل ﻣﺎ گمشدهان��د ،هرازگاهی میهمانهای��ش وقتی پا به
عرصه این دیار میزارند ب��ا چهرهی سیاه و غمگین بلوطها
روبهرو میشوند که ﻫﺮﭼﻪ نزدیکتر میشوند ﺑﻮﯼ بلوطهای
ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻭ ﺩ��ﻭﺩ ﺟﻨﮕﻞ ﻭﺳﯿﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺲ میکنن��د و ح��اال

همینجاس��ت ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ میرسیم .ﺗﺎ ﭼﺸﻢ ﮐﺎﺭ میکند
ﺁﺗﺶ ﺍﺳﺖ ﻭ دود ،درختان بلوطی که چهرهی ناخوشایند به
خ��ود گرفتهاند و این سریال فاجعهبار در ساعتهای معین و
ب��ا کارگردانیهایی به اجرا درمیآورند که در سینمای روباز
به اجرا گذاشته میشود.

ً
ع��ادی و کماهمیت تلقی میکنند و اص��وال
جنگل و م��رات��ع را ب�هع��ن��وان زمینی مرغوب
ب��رای کشاورزی میدانند و اعتقادی به دید
ا کولوژیکی بر جنگلهای زا گروس ندارند.
وقتی در ک��وردس��ت��ان جنگلها دچ��ار حریق
میشوند ،با توجه به اینکه ارتباط مستقیم
ب��ه م��ای��ح��ت��اج اول��ی��ه ن����دارد ص����دای م����ردم را
درنمیآورد و با توجه به وضعیت اداره منابع
طبیعی و بودجه این اداره که نشان از جایگاه
اهمیت منابع طبیعی در ای��ن ک��ش��ور است
چگونه میتواند توقع بهبود شرایط را داشت؟
هرزمانی مسئوالن ازجمله نهادها و ارگانهای
امنیت ،قضایی ،نمایندگان مجلس ،وزیران،
استانداری ،فرمانداری ،دولت محترم و سایر
نهادهای ذیربط اولویت و توجهی را که برای
امور دیگر قائل هستند به مقدار کمتری هم
برای حفظ و حراست از محیطزیست و منابع
طبیعی زا گروس قائل شوند ،شاید بتوان برای
جلوگیری از آتشسوزی و تخریب این منابع
حیاتی ،گامی برداشت.
اه��م��ی��ت ج��ن��گ�له��ای زا گ�����روس در آی��ن��دهی
نزدیک که بحران آب و خطر انقراض گسترده
جانوری و گیاهی درراه است؛ بر همه ازجمله
تخریبکنندگان ب�هروش��ن��ی معلوم میشود
و ح��ت��ی ک��س��ان��ی ک���ه ق����درت ت��ح��ل��ی��ل و فهم
بحران را ندارند به وضعیت دردن��ا ک آن پی
خواهند ب��رد .زمانی که ا کوسیستمها دچار
نارسایی بیش از این شوند و از حالت تعادل
خارج شود ،آفات و بیماری شیوع پیدا کند،
گ��ون �هه��ای گ��ی��اه��ی و ج��ان��وری از ب��ی��ن ب���رود،
چرخههای زیستی بر هم ب��خ��ورد ،فرسایش
خا ک باال رود و سیالبهای ویرانگر به وجود
بیاید و منابع آبی کل ایران که نزدیک به 50
درصد آبش را از زا گ��روس دارد مختل شود و
ه �مزم��ان ب��ا خشکسالیها مهاجرتهای
اج���ب���اری آغ����از گ�����ردد ،آن���گ���اه ش��ای��د اهمیت
جنگلهای زا گروس و سامان دادن این مردم
و وضعیت معیشتش در دستور و اولویت کاری
قرار بگیرد.
در این برهه از زمان جای بسی تشکر و قدردانی
دارد که از اواخر دهه هشتاد با به وجود آمدن
و گسترش آتشسوزیها ،م��ردم کوردستان
خود احساس مسئولیت کردند و انجمن سبز
چیا را تشکیل دادند که تا کنون هم مهمترین
مجموعه در سطح کشور در مقابله با بحران
آتشسوزی جنگلهای زا گ��روس بدون شک
انجمن سبز چیا مریوان بوده که همه به آن
واقفیم چگونه با کمک مردم و اعضای خود
با جانفشانی و بدون هیچ چشمداشتی به
نبرد ب��ا ای��ن آت �شس��وزیه��ا م���یرود .انجمن
سبز چیا با احساس تعلق ویژهای به حفاظت
سرزمین خود که متعلق به آیندگان میداند
اع��ت��ق��اد دارد ک��ه در ط���ول ت��اری��خ ،زا گ���روس
دوس��ت و یاورشان ب��وده و ا کنونکه زا گ��روس
نیاز به حمایت دارد الزم اس��ت که زا گ��روس
نشینان نسبت به نابودی زا گروس بیتفاوت
نباشند ،چ��را ک��ه ن��اب��ودی زا گ���روس منجر به
نابودی زندگی همهی زیستمندان آن ازجمله
انسانها میشود.
برای نجات زا گ��روس ،باید در عمل و هنگام
اق�����دام ،ب������اارادهی ب �هم��ان��ن��د چ��ی��ای��ی ه��ا به
حفاظت و اح��ی��ا ای��ن زی��س�تب��وم ب��پ��ردازی��م،
از گ��ذاش��ت��ن دی��د امنیتی و متهم ک���ردن به
سیاسیکاری به نسبت انجمنها بپرهیزید
و همه با همراهی و همفکری هم بیشتر از
ای��ن نظارهگر ن��اب��ودی ای��ن زیستبوم عظیم
نباشیم.

د��ر ای��ن اکرانها گلول��های ﺷﻠﯿﮏ میش��ود ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍﯼ
منفجرشدن الکپشت ،گوزن کوهی ،مار ،عقرب و ...ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
نمیتوانن��د پابهپای ﺁﺗﺶ ﺑﺪﻭﻧﺪ ﻭ ﻣﯿﺎﻥ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺟﺎ میمانند ﺗﺎ
زندهزنده ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﺗﻦ ﺑﺴﭙﺎﺭﻧﺪ.
ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻭ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮﺍﯼ داغدیدگ��ی
جنگلهای ﺍﯾﻦ ﺩﯾﺎﺭ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺍﻣﺴﺎﻝ هم سریال آتشسوزیها
ب��ر پیکرهی زاگ��روس از خردادماه شروع شد��ه و متأسفانه
همچنان ادامه دارد.
ﮐﺎﺑﻮﺱ ﺁتش ،ﻫﻤﻪ ﺟﺎی زاگروس یکرنگ ﺍﺳﺖ ﻭ آنهم ﺳﺮﺥ
ﻭ ﻧﺎﺭﻧﺠﯽ شعلههای��ی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ چندی��ن س��ال است مهمان
ناخوانده زاگروس میشود.
انجمنه��ای مردمنهاد زحمات و رسالتشان آشکار بوده و به
خوب��ی دینشان را ادا می کنن��د وﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﻭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ
ﺯﯾﺎﺩ��ﯼ ﺩﺭ ای��ن انجم��ن ه��ا ﺩﻟﺴﻮﺯﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ میکنند؛ اما
متاسفانه ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺩ��ﻭﻟﺘﯽ ﺯﺣﻤﺖ ﺷﻨﯿﺪﻥ حرف¬های آنها
ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ نمیدهند.
ﭘﺮﺩﻩ ﭘﺮﺩ��ﻩ ﺍﯾﻦ ﺍﮐﺮﺍﻥ ﺗﻠﺦ ﺑﺮ ﺻﺤﻨﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ
ﺍﺩ��ﺍﻣﻪ ﺩ��ﺍﺭﺩ ﻭﻟﯽ ﻫﻨﻮﺯ «ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ﺣﺮﻑ نمیزن��د» ﻭ
ﺧﺒﺮﯼ ﺍﺯ ﻋﺬﺭﺧﻮﺍﻫﯽ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺩﺍﻏﺪﺍﺭﯼ ﺑﻠﻮﻃﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ و از البهالی اخبار ،فقط
اندک هکتاری رو اعالم میکنند
 .جنگله��ای زاگروس باوجود شرایط��ی ازجمله ﺗﻮﭘﻮﮔﺮﺍﻓﯽ
ﺧﺸﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩ��ﻥ ،ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ ،ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺨﺖ،
ﻭﺯﺵ ﺑﺎﺩ ﺷﺪﯾﺪ ﻭ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺴﯿﺮ ،ﻣﻮﺍﻧﻌﯽ هستند ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺭ ﺁﺗﺶ
ﺭﺍ ب��رای مردم ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﮐﺮﺩﻩ است ولی همچنان این
مردم بااراده و دستان گرمشان به مقابله با این بحران مبارزه
میکنند و بر راهی که پیشگرفتهاند ایماندارند.
ﺁﺗﺸﯽ ﺳﻮﺯﺍﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ جنگلها ﻭ ﻣﺮﺍﺗﻊ زاگروس ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ،
آتشی که کوهستانه��ای کوساالن را پنج روز پشت سر هم
در دود و آتش غرق کرده بود این در حالی بود که از مناطق
حفاظتشده بود.
پش��ت آبادی سرد��وش هم سه روز پشت س��ر هم به دلیل
مناط��ق مینگذاری شد��ه و جنگلهای که��ن هدر آتش و
دید مسئولینسوخت ،آتش ویرانگ��ر روستاهای دهرهوهران
و ههنجی��ران هم  6روز ط��ول کشید و صدها هکتار را طعمه
خود نمود و نمونههای بارز دیگری که همگی دال بر وسعتی
از آتشسوزی جنگلهای عمدی میباشند را شاهد بودهایم.
آتش��ی که بر تن ای��ن بلوطهای کهنس��ال وارد میکنند،
همگی تراژیک میباشد و هم��ه ما در برابر این تراژدی باید
مسئول باشیم.
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جنگلهای سوخته و دستهای بند نشده متجاوزان
■

ایرج قادری

▐ آتشسوزیهای رسیالی
جنگلها در شهرستان
م��ری��وان ،وارد مرحلهای
دیگر از حامسه و تراژدی
شده است .در یکی از این موارد جنگلهای
اطراف روستای "دهرهوهران" در شاملیترین
نقطه این شهر و دقیقه در کنار مرز با اقلیم
کوردستان دچار حریق شد .این آتشسوزی
از کنارههای پاسگاه م��رزی "کهلهمله"
رشوعشده و صدها هکتار از جنگل و مراتع
این رسزمین را در کام خود فروبرد .این
آتشسوزی قریب به  6شبانهروز در حاالتی
بین کنرتل شدن و شعلهور شدن ،در حالی
ادامه یافت که ده¬ها تن از اعضای انجمن
سبزچیا ،نیروهای مردمی و دهها تن از
اف��راد انجمنهای سایر شهرها منجمله
سنندج ،پاوه ،ثالث و باباجانی ،کامیاران
وادارات بهویژه اداره منابع طبیعی درراه
کنرتل آن ،تن فرسودند .نربد فرسایشی
مردم وادارات در این آتشسوزی ،به خاطر
به مثر نرسیدن نتیجه در کنرتل نهایی و
نجات جنگلها بعدازاین حجم باالی از
کار بود .جنگلهای نامربده تقریباً از سال
 86طعمه حریق بوده و هرسال تا سوخنت
متامی عرصه ادامه داشته و متامی زحامت
فقط توانستهاند رسعت آن را کاهش دهند.
آت�شس��وزی اط��راف روستای دهرهوهران
ه��رس��ال ت��ا ک��وهه��ای م�شرفب��ه روستای
"ههنجیران " ادامه مییابد و آنجا که دیگر
جایی برای سوخنت نیست خامته مییابد.
در ای��ن آت �شس��وزی آنچه مشهود است
حامسه مردمی برای جلوگیری از خرسان
است که با دستهای ت��اولزده و بدنی
زخمی و تنی رنجور از کمآبی ،نبود خوراک
منظم و فعالیت شدید بدنی با افسوسی
ژرف به پایان میرسد و نه عامل و نه آمری
هنوز به سزای آنهمه تخریب نرسیده و
حق متامی ساعات مبارزه در گرمای شدید
تابستان برای نگهداشت جنگلها ،گرفته
نشده است .حضور مؤثر افراد ادارات نیز
غیر از اعضای دلسوز و زحمتکش اداره
منابع طبیعی که از نیروهای آموزشدیده و
فعال به شامر میآمدند در ابهام حضوری
رصف جهت رف��ع تکلیف مافوق و ترس
از بازخواست میباشد .بارها گروههایی
از ایشان در محوطههایی دور از حریق
دی��دهش��دهان��د که گویی ب��رای تفریحی
اجباری آمدهاند و بعضی نیز که دلسوزانه یا
باالجبار مثل رسبازان ارتش ،تن به جدال
آتش میدادند؛ به علت آموزش ندیدن ،از
فرط خستگی و با کارآمدی پاییندست از
کار میکشیدند.
در مریوان اما هنوز آتشسوزی این جنگلها
متام نشده ،ضجه جنگلهای مرشفبه
روستاهای "ک��ۆاڵن و بهیهڵه " ذهنها را
به خود جلب کرده و با متامی مقاومت،
دوباره حجم وسیعی از جنگلها بهشدت
آسیب میبینند .جنبه تراژیک این بحران
ای��ن اس��ت که ای��ن جنگلها در چندین
سال گذشته بارها مورد تجاوز غارتگران و
دستهای ناپاک قرارگرفته است.
آنچه در انبوه سؤاالت بیشرت از هر چیزی
به پرسش تبدیلشده است این است که:
 :1چه کسانی ای��ن جنگلها را آتش
میزنند؟
یکی از پ��رس �شه��ای م��ت��داول و البته
بنیادین این روزها در میان مردم همین
سؤال است که پاسخگویی به آن جسارت
و تحلیلی ج��دی میخواهد که ظاهرا ً
مسئوالن مستقیم پاسخگویی به آن ،اداره
منابع طبیعی و با توجه به بحرانی شدن
مسئله ،فرمانداری و ستاد بحران شهرستان
میباشند .ک��مک��اری ،س��ه�لان��گ��اری و
چشمپوشی این ارگانها ظاهرا ً تا به امروز
که آتشسوزیها ریشهکن نشده ادامه یافته
و همین مسئله خود پرسشهای بیشرتی را
به دنبال آورده است .چرا در پی عاملین
نیستند؟ یا اگر عاملی معرفیشده روند
دادرسی آن به کجا ختم شده و روند آن تا
چه مرحلهای ادامه یافته و نتیجه چه خواهد
بود؟ آنچه عیان است هنوز کسی یا کسانی

در این رابطه دستگیر نشده و اگر اینچنین
امری صورت پذیرفته ،روند بررسی شفاف
نبوده و یا اعالن عمومی نشده و تا به اینک
کارساز نبوده است.
الزم به ذکر است که محوریت بعضی از
آت�شس��وزیه��ا در کنار خطوط م��رزی و
پاسگاههای مرزبانی خ��ود ج��ای سؤال
داشته و بسیاری اماواگر در پی دارد .چرا
در محوطه اطراف ایشان جنگلها تقریباً
هرسال آتش میگیرد؟ حتی معلوم نیست
که دقیقه آتشسوزی خارج از نقاط مرزی و
پاسگاهها را چه کسانی و با چه نیاتی آتش
میزنند در حالی که اطراف متامی پاسگاه
های مرزی با تابلوهای هشدار دهنده عدم
نزدیکی وحضور اف��راد غیرنظامی است و
گرنه تیراندازی خواهد شد .چرا باوجود
بیشرت بودن چوپانان و زغالگیران سنتی و
ترددهای بیشرت مردم از کوهها در زمانهای
نهچندان دور ،با ای��ن حجم و تعداد از
آتشسوزی جنگلها روبهرو نبودهایم؟ چرا
در جنگ  8ساله تحمیلی که این جنگلها
زیر باران توپ و خمپاره و موشک و انواع
دیگر مهامت جنگی قرار داشتند ،با این
فجایع در این حجم روبهرو نبودهایم؟
درس���ت اس��ت ک��ه در ای��ن زمینه هنوز
جوابهایی خردپسند و محکمه پسند
وجود ندارد؛ اما آنچه عیان است طبیعی
ن��ب��ودن آت �شس��وزیه��اس��ت ک��ه بهیقین
میتوان گفت که عامل قریب بهاتفاق
آتشسوزیهای منطقه ،به دست انسان
صورت پذیرفته است و اکرث آنها عمدی
و برای نیل به مقاصدی خاص میباشد.
دیگر توجیهات پیشپاافتاده طبیعی بودن،
عطش پرسشگری مردمان آگاه عرص رسانه
را سیراب نخواهد کرد.
 -2چرا جنگلها باید بسوزند و منافع
چه فرد یا افرادی در سوخنت و مناندن
جنگلهاست؟
کشاورزان برای تغیر کاربری ،زغالگیران
برای افزایش تولید ،رانتها و مافیاهای
زم��ی �نخ��واری ،پاسگاهها ب��رای افزایش
امنیت ،مرغداریها برای کاهش تلفات و
جلوگیری از مرگومیر مرغها ،مانورهای
نظامی و درگیریها ،معتادین ،تفریح
گران ،سیگاریها ،دیوانگانی جهت ارضای
بیامری درونی یا جلبتوجه و  ...را تاکنون
بارها و بارها شنیدهایم اما سهم هرکدام
از اینها چه تعداد و چه مقداری از حجم
بوده است؟ آیا منیتوان عاملیت آنها را
پیجویی و ثابت منود؟ در این حجم باال
چند نفر محاکمه شدهاند و روند دادرسی
به کجا ختم شده است؟ این سؤال ارتباطی
تنگاتنگ و پیچیده با پرسش اول دارد و
میطلبد که کارگروهی ویژه با ریزبینی
و عدم اغ�ماض درراه آن قدم برداشته و
خائنین به انفال و بیتاملال را با شدت
برخورد ،بر جای خود بنشانند که متأسفانه
تاکنون چنین امری روی نداده و احتامالً
نابود گران عرصههای طبیعی با نیشخند،
عرق جبین دلسوزان را نظاره میکنند.
متأسفانه مجمع منایندگان استان و بهویژه
مناینده مریوان و رسوآب��اد نیز آنگونه که
باید و از ایشان انتظار میرفت ،منایندگی
و وکالت جنگلها را از وظایف خود ندانسته
و ظاهرا ً طی طریقی میمنایند که نهایت
آن تذکری و گفتگویی در باب آن باشد نه
تأثیری عینی و ملموس بر این روند نابودگر.
تا ای��ن دو پرسش اساسی که بیشرت از
هرکسی پاسخگویی به آنها ،متوجه مسئولین
است با جوابهایی قانعکننده که درنهایت
منجر به کاهش تعداد آتشسوزیها به
سطحی معقول ش��ود ،م��وج شایعهها و
بر دیگری نهادن عاملیت آتشسوزیها
همچنان ادامه خواهد داشت .اگر کسی یا
کسانی جسارت دستدرازی به منابع ملی
و رسمایههای این مردم را به خود دادهاند،
به خاطر کمکاری و عدم مدیریت اساسی و
اصولی بخشها و سطوح مختلف مدیریت
شهرستان است که چنان فضای امنی را
برای این متجاوزان فراهم کردهاند و این
تجاوزات قطعاً تا تغیر رویکرد ادامه خواهد
یافت.
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ب ه زوڵف و پهرچهم و ئهگریجهکانت غارهتت کردم
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«مهستورهئهردهاڵن»

جمشید فرجوند فردا

ابراهیم ادوایی
▐ کمد لباس خوشبو
یک پرتقال ،لیموترش یا نارنج تازه را برداشته و تعداد زیادی
میخک طبی ،در پوس���ت آن فروکنید و س���پس آن را در کمد
لب���اس خود ق���رار داده ی���ا آویزان کنی���د تا بهتدریج خش���ک
ش���ود .این خوش���بوکننده طبیعی ،بس���یاری از حشرات را از
لباسهای شما دور نگاه میدارد.
و ا گ���ر میخواهی���د هن���گام ات���و ک���ردن لباسه���ا ردی روی

زندگی میکنی ��د اما من
▐ نم ��ی دونم ش ��ما کج ��ای دنی ��ا ً
توی ش ��هری زندگی میکنم که شدیدا بهصورت جزیرهای
مدیریت میشه!
یعن ��ی خیل ��ی از کارهای ��ی که در س ��ایر ش ��هرهای دیگه به
انجام ��ش میبالن ��د ،اینج ��ا انجام ��ش یا ممنوع ��ه یا خیلی
سخت .میگی چه جوری؟
حاال عرض میکنم چه جوری
توی ش ��هر از ما بهت ��رون از دوچرخهس ��واری خانمها فیلم
و عک ��س میگی ��رن ،اینور و اون ور پخ ��ش میکنن و کلی پز
می ��دن ک ��ه ببینی ��د خانمهای ش ��هر م ��ا ،از گرمایش زمین
جلوگیری میکنن ،ولی توی ش ��هر خیل ��ی چیزا قدغن من،
دوچرخهسواری خانمها ممنوعه!
توی ش ��هر اون ��ا ،رس ��انهها ش ��ب و روز داد می زن ��ن ،آهای
مردم :اهدا خون ،اهدا زندگیه تا ش ��اید یه نفر دلش بسوزه

▐ «ا گ���ر میخواهی���د نویس���نده ،دانش���مند ی���ا
هنرمن���دی موفق ش���وید بای���د به کارت���ان عالقه
داش���ته باش���ید .باید از خواندن و نوش���تن لذت
ببری���د .من عاش���ق زیباییم ای���ن زیبایی ممکن
اس���ت ریزهکاریه���ای مس���ئله ریاضی یا اش���عار
نالی باشد ،دلبری زیبارو باشد ،گلی زیبا یا فنی
در فوتبال باشد.
به دنیای اطرافت بنگر که مملو از زیبایی آشکار
و نهان است».

اینه���ا توصیف یکی از نواب���غ ریاضی جهان از
زیبایی و موفقیت است .کسی که دوستانش
او را بزرگتری���ن ریاض���یدان تاری���خ ک���ورد
میدانند.
«فریدون درخش���انی» بانام « کۆچهر بیرکار»
ریاضیدان معاصر کورد ،متولد روستای «نی»
از تواب���ع شهرس���تان مری���وان ب���ه س���ال 1357
است.
خودش اینگونه از زندگیاش میگوید« :چند
ماه از تولدم نگذش���ته بود که انقالب آغاز شد
و مدتی طول نکش���ید که جن���گ ایران و عراق
ش���روع ش���د و دراینبی���ن کوردس���تان بود که
ویران شد وکوردها آواره شدند .پنج سال سن
داشتم که به روستای «شێخه کوێره« از توابع
شهرس���تان مری���وان ،آواره ش���دیم .س���ال بعد
بهط���ور رس���می در زادگاهم به مدرس���ه رفتم،
مدرس���ه م���ا خان���های ب���ود ب���دون در و پنجره
ک���ه ت���ا کالس پنج���م دو ب���ار دیگر عوض ش���د.
معل���م کالس پنجمم از بهترین اس���تادانم بود

م���ردم او را ب���ه «ڕهحم���ان خاتوو مهلێع���ا « نام
میبردن���د .انس���انی آرام و متی���ن که همیش���ه
بع���د از اتم���ام درس برایم���ان حکای���ات زیبای
ک���وردی را توصی���ف میک���رد ،روزه���ای خ���وب
بهاری در دشت و دمن درس میخواندیم .در
همین سال بود که احس���اس کردم به ریاضی
عالقهمندم ،ش���اید به خاطر معل���م خوبم بود
اما کس���ی که در من ش���مع عالقه به پیشرفت
و مطالع���ه را برافروخت حی���در برادر بزرگم بود.
وقتی بچه بودم زیبای���ی علم فیزیک را به من
آموخ���ت اما بعدها عل���م ریاض���ی را فهمیدم و
جذب زیباییهای ریاضیات شدم».
تحصیالت را تا دبیرس���تان در مریوان به پایان
رس���اند و در س���ال  1379در رش���ته کارشناسی
ریاضی از دانش���گاه تهران فار غالتحصیل شد.
وی مقطع دکت���را را در دانش���گاه ناتینگهام در
بریتانیا در سال  1383به اتمام رساند و مدتی
را در دانش���گاه وارویک مش���غول به کار ش���د و
از س���ال 1385تا کن���ون در دانش���گاه کمبری���ج
بهعن���وان پروفس���ور تمام ،در هندس���ه جبری
مشغول به تدریس و پژوهش است.
دانش���گاه کمبری���ج ب���ا  800س���ال س���ن از
قدیمیتری���ن دانش���گاههای جه���ان اس���ت و
تا کن���ون  91نوب���ل علمی جهان در رش���تههای
مختل���ف را به خود اختصاص داده اس���ت و در
ش���هر کمبریج بریتانیا قرار دارد .ش���هری که به
توصیف ایش���ان از مری���وان کوچکتر اس���ت و
دانشگاه نصف شهر را شامل میشود.
کۆچهر بیرکار (به انگلیس���ی)Caucher Birkar :
پروفس���ور تم���ام عل���م ریاضی���ات در ش���اخه
هندسه جبری که ا کنون در دانشگاه کمبریج

▐ افتتاح ݡݡکتابخانه روباز در پارک شانۆ مریوان ▐

لباسه���ا باق���ی نماند و کف ات���و تمیز و عاری از رس���وبات آب
و الیاف باقیمانده از لباسها باش���د مقداری س���رکه و نمک
را روی ح���رارت کمگاز مخلوطکنید ت���ا زمانی که نمک درون
س���رکه حلش���ده باش���د .پیش از آنک���ه این ترکیب بجوش���د
باید آن را از روی گاز بردارید .س���پس با آغش���ته کردن اسکاچ
(غیرفلزی) به محلول کف اتو را تمیز کنید.

و ب ��ره خ ��ون بده ،اون ��م هرروز که دل ��ش بخواد ،ام ��ا ما داد
میزنی ��م ک ��ه ایهاالناس ما حاضریم زندگ ��ی اهدا کنیم ولی
اون ��ا میگن :ماهی ی ��ه روز ازتون خ ��ون میگیریم اونم صبح
علیالطل ��وع بری ��د تو صف ،ش ��اید دلمون س ��وخت و هدیه
تونو قبول کردیم.
چی بگم واال !!
البد خون اونا از خون ما رنگین تره
یا وزنشون از وزن ما سنگین تره
یا عقلشون از عقل ما کامل تره
یا فکرشون از فکر ما باز تره
تره......
تره......
تره.....
تره هم برامون خورد نمیکنن!!
خدایا ،ما کو تا اونا شیم

مشغول به تدریس و تحقیقات است .در سال
 2010جای���زه  Leverhulmeبریتانی���ا بهعن���وان
دانش���مند و محقق ب���رای مطالعات هندس���ه
جب���ری ب���ه او تعل���ق گرف���ت و در همان س���ال
جایزه جهان���ی  Mooreاز طرف انجمن ریاضی
فرانس���ه ب���ه هم���راه چند نف���ر دیگ���ر از آن خود
کند .اخیرترین جای���زه معتبرش از طرف بنیاد
ریاض���ی آمری���کا  AMSک���ه هر دو س���ال یکبار
برگ���زار میش���ود به دلیل پژوه���ش و تحقیقات
در هندس���ه جب���ری در س���ال  2016به ایش���ان
اهداشده است.
از لذتبخشتری���ن موفقیتهای خودش را
حل مسئلهی ریاضیدان روس shokurov
میداند ک���ه در حوزه جبر و هندس���ه مطر ح
کرده بود و به مدت بیس���ت س���ال بیجواب
مان���ده ب���ود ام���ا بعد از ی���ک س���ال زحمت و
ت�ل�اش توانس���ت آن را در  63صفح���ه ب���ه
سرانجام برساند.
بعد از گذش���ت این س���الها و کسب اینهمه
موفقی���ت ،درخ���ت بل���وط «بهیتهپ « -اس���م
مکان���ی در روس���تای ن���ی -را بهخوب���ی ب���ه یاد
دارد ،در س���ایهاش صده���ا س���اعت مطالع���ه و
تفکر کرده است .
ایش���ان همیش���ه و همهج���ا ب���ه ک���ورد بودنش
افتخار کرده اس���ت و نالی ش���اعر ب���زرگ کورد را
اینگونه وصف میکند «نالی شعر کوردی را به
اوج رسانده است .در میان شعرای کورد و غیر
کورد هیچ شاعری را بهاندازه نالی ندیدهام که
اشعارش آراس���ته به زیبایی و طبیعت و خیال
ش���ده باشد « .او به شا کر فتاح و بهمن قبادی
نیز عالقه ویژه ای دارد.

در انته���ا ایش���ان ب���ا گلهمن���دی از رس���انهها و
میدی���ای ک���وردی ک���ه در اختیار فک���ر و جناح
خاص���ی اس���ت ب���ه ای���ن نکت���ه اش���اره کردن���د
ک���ه به ام���ر آم���وزش ،عل���م و ش���ناخت عالمان
نمیپردازن���د .ایش���ان تأ کی���د م���ی کنن���د که؛
«ام���روز عص���ر خوان���دن و تکنولوژی اس���ت ا گر
میخواهی���د در بیس���تت���ا س���ی س���ال آین���ده
کوردس���تانی توس���عه بافت���ه داش���ته باش���ید از
همی���ن ام���روز بای���د زیرس���اختهای آم���وزش
عال���ی را بنی���اد نهیم ،باید سیس���تم آموزش���ی
بتوان���د اس���تعداد و توانمندیه���ای دان���ش
آموزان را کشف کند و با ایجاد عالقهمندی به
آنها اخ�ل�اق و علم بیاموزد .دانش���گاهها باید
دانش���جوهای باه���وش و خ�ل�اق تربی���ت کنند
تا باهم بتوان مش���کالت اقتصادی ،س�ل�امت،
محیطزیس���ت ،اجتماع���ی و سیاس���ی را ح���ل
کرد».

فرازی از ميثاق بینالمللی حقوق
اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی
مصوب  ١٦دسامبر  ١٩٦٦میالدی (مطابق

▐ آتشسوزی جنگلهای مریوان ▐ عکاس :شێرکۆ کانی سانانی ▐

▐پرندگان زیبای مریوان ▐ عکاس :ناصر تایی ▐

ق اعالمی���� ه جهان 
ی
ن ب ه اینك����ه بر طب 
▐ ب����ا اذع����ا 
ب انس����ان آزاد رهایی
ل مطل����و 
ق بش����ر كم����ا 
حقو 
ی حاص����ل
یافت����ه از ت����رس و فق����ر فق����ط در صورت���� 
ع ه����ر ك����س از حقوق
ط تمت���� 
میش����ود ك���� ه ش����رای 
ی ـ اجتماعی و فرهنگی خود و همچنین
اقتصاد 
ی او ایجاد شود.
ق مدنی و سیاس 
از حقو 
با توج���� ه ب ه اینكه كش����ورها بر طبق منش����ور ملل
ی و مؤثر حقوق و
ج احترا م جهان���� 
متح����د ب ه تروی���� 
ی بشر ملز م هستند.
آزادیها 
ب����ا در نظر گرفتن این حقیقت ك ه هر فرد نس����بت
ت ب ه اجتماع����ی ك ه بدان
به اف����راد دیگر نیز نس����ب 
ف است
ق دارد عهدهدار وظایفی است و مكل 
تعل 
به اینکه در ترویج و رعایت حقوق شناختهش����ده
ق اهتم����ا م نماید ،با مواد زیر
ن میثا 
بهموج����ب ای 
ت دارند:
موافق 
ی هس����تند.
* -كلی ه ملل دارای حق خودمختار 
ی خود را
بهموج����ب حق مزبور ملل وضع سیاس���� 
ن و توس����ع ه اقتص����ادی ـ اجتماعی و
آزادان����ه تعیی 
ن میكنند.
ی خود را آزادانه تأمی 
فرهنگ 
* -كلی ه مل����ل میتوانند برای نیل به هدفهای
ی خود بدون
ی طبیع���� 
خ����ود در منابع و ثروتها 
ی از هم����كاری اقتصادی
اخالل ب���� ه الزامات ناش���� 
ك و حقوق
ع مش����تر 
ی بر مناف���� 
ی مبتن���� 
بینالملل���� 
ل آزادان���� ه هرگون���� ه تصرف����ی بنمایند .در
بینالمل���� 
ن ملت����ی را از وس����ایل معاش
هی����چ م����ورد نمیتوا 
خود محروم كرد.
ق ازجمل����ه
ن میث����ا 
ف ای���� 
ی ط����ر 
* -كش����ورها 
ی غی����ر
ل ادار ه س����رزمینها 
ی مس����ئو 
كش����ورها 
ت قیمومی����ت مکلفاند تحقق
خودمخت����ار و تح 
ل را تس����هیل و احترا م این
ق خودمختاری مل 
ح���� 
ل متحد رعایت
ت منش����ور مل���� 
ق را طبق مقررا 
ح 
كنند.
ق متعهد میشوند
ف این میثا 
* -كشورهای طر 
ق را بدون
ن میث����ا 
ق مذكور در ای 
ل حق����و 
ك���� ه اعما 
ث نژاد ـ رن����گ ـ جنس ـ
ض از حی���� 
چ ن����و ع تبعی 
هی���� 
ی ی����ا هرگونه عقیده
زبان ـ مذهب ـ عقید ه سیاس���� 
ی ی����ا اجتماع����ی ـ ثروت ـ
دیگ����ر ـ اص����ل و منش����أ مل 
ن نمایند.
ت دیگر تضمی 
نس����ب یا هر وضعی 
ق متعهد میشوند
ن میثا 
ف ای 
* -كشورهای طر 
ن را در استفاده از
ق مردان و زنا 
كه تس����اوی حقو 
ی مقرر
ی ـ اجتماعی و فرهنگ 
كلیه حقوق اقتصاد 
ن نمایند.
ن میثاق تأمی 
در ای 

تماس با ما09185152488 :
نزدیک به سه الی چهار سالی از اجرای
پروژهی تعمیر جادهی اصلی شهر کانی دینار
میگذرد ،با تخریبی که شهردار در میدان
خروجی شهر داشته ،رانندگان مجبور به
دور زدن در آخر بلوار میباشند که متأسفانه
شاهد تصادفات زیادی در آنجا میباشیم.
غفوری
...............................................
متأسفان ه در بعضی موارد فضاهای سبز
شهری در مریوان بهصورت غرقابی آبیاری
میشود که موجب هدر رفتن حجم زیادی از
آب میشود .از شهرداری و مسئولین مربوط ه
تقاضای رسیدگی داریم.
رشیدی
...............................................
شهرستانهای مریوان و سروآباد با بیش
از دویست هزار نفر جمعیت فقط یک

چشمپزشک و یک ارتوپد دارد .چرا مسئولین
دانشگا ه علوم پزشکی کوردستان چارهای
برای این معضل نمیاندیشند؟
نیکبین
...............................................
حوضهای آب پارک شانوی مریوان هیچ
حفاظی ندارد و بارها کودکان براثر سقوط در
آن زخمی شدهاند.
دستوار
...............................................
بسیاری از لولههای آب آشامیدنی سطح شهر
مریوان فرسوده و آسیبدیده و باعث هدر
رفتن آب زیادی میشود .مسئولین پیگیری
با تأخیر زیادی به تعمیر آن میپردازند.
خواهشمند است پیگیری نمایید.
دانش
...............................................

ق کار کرد 
ن
ی طرف این میثاق ح� � 
* -كش����ورها 
را ك ه ش����امل حق هر كس اس� �ت به اینكه فرصت
یابد بهوس����یله و كاری كه آزادانه انتخاب یا قبول
مینماید معاش خود را تأمین كند ـ به رس ��میت
ی برای حفظ این
میشناس����ند و اقدامات مقتض 
ل خواهند داشت.
ق معمو 
ح 
* -م����زد منصفان����ه و اج ��رت مس ��اوی ب ��رای كار
ش مس����اوی بدون هی� �چ نو ع تمای ��ز بهویژه
ب����اارز 
اینك���� ه زنان تضمین داش ��ته باش ��ند كه ش ��رایط
كار آنان پایینتر از ش����رایط مورداس ��تفاده مردان
ی با مردان
نباش����د و برای كار مساوی مزد مساو 
ت دارند.
دریاف 
ی ب����رای آن ��ان و خانوادهش ��ان
* -مزای����ای كاف���� 
ی و بهداش� �تکار ـ تس ��اوی فرصت
ش����امل:ـ ایمن 
ت خ ��ود به
ب����رای ه����ر ك����س ك����ه بتوان ��د در خدم 
ج مناس����ب عالیت���ری ارتقاء یاب ��د بدون در
مدار 
نظر گرفتن هیچگون ه مالحظات دیگری جز طول
ت و لیاق����ت ـ اس ��تراحت ـ فراغ� �ت و
ت خدم���� 
م����د 
محدودیت معقول ساعات كار و مرخصی ادواری
با استفاده از حقوق و همچنین مزد ایام تعطیل
رسمی.
س ب����ه اینك� � ه بهمنظور پیش ��برد و
*ـ ح����ق هر ك���� 
ی خود با رعایت
ع اقتصادی و اجتماع 
حفظ مناف 
ت س����ازمان ذیرب� �ط مبادرت به تش ��كیل
مق����ررا 
اتحادی����ه نماید و به اتحادیه م ��ورد انتخاب خود
ملحق شود.
ق اتحادیهه����ا (س ��ندیكاها) ب� �ه تش ��كیل
*ـ ح���� 
فدراس����یونها ی����ا كنفدراس ��یونهای مل� �ی و
حق كنفدراس����یونها به تش ��كیل س ��ازمانهای
ی یا الحاق به آنها.
سندیكایی بینالملل 
ب مش����روط ب ��ر اینك� �ه ب ��ا رعای� �ت
ق اعتص����ا 
*ـ ح���� 
لش ��ود.
طاعما 
ت كش����ور مربو 
مقررا 
ن میثاق حق هر شخص
* -كش����ورهای طرف ای 
ی اجتماعی
را ب����ه تأمین اجتماعی ازجمله بیمها 
ت میشناسند.
به رسمی 
ن میثاق اذعان دارند كه:
ی طرف ای 
كشورها 
* -خان����واده ك ه عنصر طبیعی و اساس� �ی جامعه
ت بهحداعالی
ت باید از حمای����ت و مس ��اعد 
اس���� 
ن برخ����وردار گ����ردد بهویژه برای تش ��كیل و
ممك���� 
ت نگاهداری و
ن و م����ادام كه مس ��ئولی 
اس����تقرار آ 
آموزشوپرورش كودكان خود را به عهده دارد.
* -ازدواج باید با رضایت آزادانه طرفین ك ه قصد
ن را دارند واقع شود.
آ 
* -م����ادران در م����دت معقولی پی� �ش از زایمان و
ت خاص برخوردار گردند.
پسازآن باید از حمای���� 
ت م����ادران كارگ ��ر بای ��د از مرخص� �ی ب ��ا
ن م����د 
در آ 
ی با مزایای تأمین
ق و ی����ا مرخص 
اس����تفاد ه از حقو 
ی برخوردار گردند.
اجتماعی كاف 

ی جهات
ن اطفال ب ه کارهایی كه برا 
* -واداش ��ت 
اخالقی یا س��ل�امت آنها زیانآور اس� �ت یا زندگی
ع رش ��د
آنه ��ا را ب� � ه مخاط����ر ه میان����دازد ی ��ا مان� � 
ل
ن قاب 
ی آنان میگردد باید بهموجب قانو 
طبیع� � 
ت باشد.
مجازا 
س
ق هر ك 
ق ح� � 
ن میثا 
ی ط����رف ای���� 
* -كش ��ورها 
ی خود و
ح زندگ����ی كافی ب ��را 
ن س����ط 
را ب� �ه داش ��ت 
ن
ك و مس���ك 
ك ـ پوش ��ا 
ش ش����امل خورا 
خان ��وادها 
ط زندگی به
ن بهب����ود مداو م ش ��رای 
كاف� �ی همچنی 
رسمیت میشناسند.
* -كش ��ورهای طرف این میثاق ح� �ق هر كس را
ل سالمت جسمی و روحی
ن حا 
به تمتع از بهتری 
ت میشناسند.
ممكنالحصول ب ه رسمی 
ی تأمی� �ن مراجع
ط مناس����ب ب����را 
*ـ ایج ��اد ش����رای 
ی ب ��رای عم ��وم در
پزش ��كی و کمکه����ای پزش����ك 
صورت ابتال ب ه بیماری.
س را به
ق حق هر ك 
* -كشورهای طرف این میثا 
ت میشناسند.
آموزشوپرورش به رسمی 
ف
* -كش ��ورهای مزب����ور موافق����ت دارن ��د كه هد 
ل ش ��خصیت
ش بای����د نم����و كام� � 
آموزشوپ ��رور 
ن و تقویت احترا م
س حیثیت آ 
ی و احس����ا 
انس ��ان 
ی اساس����ی باش ��د و کلی ه
حقوق بش ��ر و آزادیها 
ش س����ودمند در یك جامعه
ی ایفای نق 
افراد را برا 
ت تفاهم و تس ��اهل و
آزاد آم ��اد ه س����ازد و موجب����ا 
ی نژادی
ل و کلی����ه گروهها 
ن کلیه مل 
دوس ��تی بی 
ی را فراهم آورد.
ی یا مذهب 
ـ قوم 
ی باش ��د و
*ـ آموزشوپرورش ابتدایی باید اجبار 
رایگان در دسترس عمو م قرار گیرد.
ل مختلف
ش متوس����طه ب ه اش ��كا 
*ـ آموزشوپرور 
ش فن���ی و حرف� �های
آن ازجمل� � ه آموزشوپ����رور 
ی در دسترس
م یابد و مجان 
متوس ��ط ه باید تعمی 
عمو م قرار گیرد.
ل بر
ی باید بهتس ��اوی كام 
ش عال 
*ـ آموزشوپ����رور 
س عموم قرار
اس ��اس اس ��تعداد هر كس در دستر 
گیرد.
ن برای
*ـ آموزشوپ����رورش پایه بای����د حتیاالمكا 
ی بوده
ش ابتدائ 
ی كه فاق����د آموزشوپ����رور 
كس ��ان 
یا آن را تكمیل نكرد ه باش����ند تش���ویق و تش ��دید
بشود.
*ـ توس ��ع ه ش����بکه م����دارس در كلیه م ��دار ج باید
ل ش����ود و شرایط مادی معلمان باید
فعاالنه دنبا 
پیوست ه بهبود یابد.
س را
* -كش ��ورهای طرف این میثاق ح� �ق هر ك 
ی فرهنگی ـ بهرهمند ش ��دن
در :ش ��ركت در زندگ���� 
ی آن ـ بهرهمند
ی علم����ی و مج����ار 
از پیش ��رفتها 
ع معنوی و مادی ناش� �ی
ت مناف 
ش ��دن از حمای���� 
ف
از هرگون� �ه اث����ر علم����ی ـ ادبی یا هن���ری كه مصن 
(مختر ع) آن ب ه رسمیت بشناسد.

