آموزشوپرورش چندزبانگی
در سوئیس

نیزار؛ هویت
دریاچه زریبار
ا کوسیس���تمهای طبیعی ب���ا نیزار هویت پی���دا میکنند
وگرنه دریاچههای دستساخت پشت س���د فراواناند.
ا گر نی���زار دریاچه زریب���ار نبود ،زریبار دریاچ���های بود با
آب تیره و متعفن که کس���ی رغبت نزدیک ش���دن به آن
را نمیداش���ت .بهراس���تی چه انگیزهای باعث اینهمه
بیمهری نس���بت به این گوهر پا ک کوردستان گردیده
اس���ت؟

صفحه ٧

چندزبانگی س��وئیس در س��ای ه تعامالت فرهنگی میان
مردم و تفویض حکومت ک ه در آن ،مناطق ،قادر ب ه کنرتل
سیاستهای زبانی و آموزشی خود هستند ،هویت خاص
خود را حفظ منود ه است .كشور سوئيس برخالف سایر
كش��ورها فاقد وزارت آموزشوپرورش میباشد و آموزش
عمومي در هر کانتون بر عهده هامن کانتون است ،در
همني راستا ساختار و سازماندهی آموزشی در هر ايالت
متفاوت است.
صفحه5
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دەردە دڵی ئاویەر

پهلوانپنبههای امروزی!

امنیت و آرامش طبیعت زیبای من ،فدای رفاه
آدمیان و تکنولوژی مخرب و بیرحم شده است.
چهره و بدنم سیاه و سوختهی بیمسئولیتی و
خیانتدرامانت انسانهاست .انسان ناسپاس و
زباله ساز پس از تفریح و خوش گذرانیش ،انواع
زبالههای پالستیکی ،فلزی و شیشهای را برایم
به ارمغان میگذارد .آری این است جواب سالها
میزبانی از انسانها و مهربانی با آنان.

ب��ی��م��اری ج��دی��دی ب��ن��ام ((اس�لا ک��ت��ی��وی��س��م)) شیوع
پیدا کرده است .این بیماری را ((مبارزه از زیر لحاف))
ترجمه ک��رد ه و به معنای فعالیت مفرط در دنیای
مجازی و شبکههای اجتماعی است .این مبارزان!
روی کاناپه لمداده ،یا زیر لحاف از پنجره منظره بارش
برف را نگاه میکنند ،اما بهزعم خود در حال مبارزه! و
انجاموظیفهشهروندیوانسانیخودهستند.
صفحه 4

صفحه7

برای مهربانی هرگز دیر نیست!

دگردیسی در مفهوم ملت و وطن

ب ��دون ش ��ک اتف ��اق روس ��تای ش ��ختان
پیرانشار(مثله کردن روباه) دلهایی را که اندکی
ترح ��م و مهربان ��ی دارند به درد آورد و تا س ��اعت
ها افکارمان را بخود مشغول نمود .اما؛ آیا ما به
بازگش ��ت خطا کار به جامعه فکر ک ��رده ایم؟ آآیا
فکر کرده ایم با دیدی که ما نسبت به همدیگر
داری ��م ش ��خصیتی خرد ش ��ده و فلج ش ��ده که
حتی برای فرزندانش هم قابل ترمیم نیست به
جامعه بر می گردد؟!

پس از تعامل و مواجه عثمانی با غرب و پیدایش
و گسترش مفاهیم و جلوههای نوآیین اندیشه
مدرن ،دو مفهوم «پاتریوت» و «ناسیون» در
زمره مفاهیمی بودند که تأثیر چشمگیری در
گفتمان فکری و سیاسی یافتند .حاجی قادر
کویی در گفتمان فکری کوردی نخستین کسی
است که این وضعیت جدید را درک کرد و ملت
کورد و وطن کورد بخشی از گفتمان وی گشت.

صفحه 2

صفحه5

پیس بوونی هەوا گاڵتەیەک بوو!
ئاوات��ی ئاس�مانی ش��ینی دونی��ای دەرەوە ،گەمە و
گاڵت��ەی خەیااڵتم ب��وو .ناپاکی ه��ەوا و ترافیک
هی کتێ��ب و تەلەفزێۆن بوو .ل��ە بیرمە زۆر حەزم
ئەکرد بۆ جارێکیش بووە چرای س��وور و س��ەوزی
س��ەر ش��ەقام ببینم .دونی��ای ماش��ینی وەکوو؛
کارگە و کارخانە و ترافی��ک بۆم نامۆ بوو .کەچی،
زۆری نەخایان��د ،لە واتای سەرئێش��ەی ترافیک و
هەڵمژینی هەوای ناپاک تێگەییشتم.

صفحه4

سلطنت ارابههای مرگ در
جادههای کوردستان

لە نەخۆش��خانەیەکی ش��اری تەورێزەوه ،هاواری قاچێکی قرتاو بەر لە خۆی دەگاتەوە نیش��تامن و بەش��ێکامن لە شەرمی ڕێوییەکدا دەس��ت دەخەینە سەر گوێامن و شەرمامن
لێدەچ��ۆڕێ .ب��ەاڵم ئەم پەیامە زۆر بەهێزترە":ڕۆڵەیەکی نەتەوەی کورد لەخۆبوردووانە قاچێکی بەخش��ێ بە س��ەگێک ،تا زەوی لەتر نەدا و مرۆڤ س��ەری بەرز ڕاگرێ ".کوتێ لە
شەرواڵە سەربازییەکەشی بە تەلدڕووەکەوە وەک ئااڵیەکی سپی بۆ هەمیشە دەشەکێتەوە تا ڕۆڵەکانی ئادەم لەبیرنەکەن کە؛ بۆیان نییە لە پەنای هیچ بەردێکەوە تەقە لە جوانی
بکەن" .ئەمە وتەی یەک بە یەکی بەردەکانی س��ەر چیاکانی واڵت بوو".
بزوتنەوەی چەکی س��ەوز و سووتانی قەفەس��ەکانیش ،رێخۆشکەری فیداکاری سەربازێک و هەنگاوەکانی هاوڕێی ماندوونەناس و خشکێنەری تایەی دووچەرخەکەی ئەوینداری
ژینگەپارێزمان بوو .س��ەری رێز و نەوازش دادەنەوێنین بۆ ئەو بزاڤە بەتوانایە و بۆ ئەم مرۆڤە ئەویندارانە و دلخۆش��ین بەو هەموو پەیامە پڕ لە مێهرەبانییە.

■ سخن چیا ■

▐ئێرە کوردستانە!

بنەماڵەیەک بە دڵقێکی نان و دانەوێڵەوە لە قەراخ زرێبار وەستاون
و خۆراکی پەلەوەرەکان دابین ئەکەن ،لە هەمان کاتدا و لە پێش
چاویاندا دەستێکی دزێو ئاگر لە جەستەی نیشتامن بەر ئەدات.
س��ووتاندنی قامیش�ڵانی زرێبار لە پێش چاوی هەمووان بووە بە
کارەس��اتێکی رۆژانە و بەرپرسان هەر جارەو بیانوویەک بۆ کەمرت
خەمی و چاوپۆشییان دێننەوە.
ئەم واڵتە تێکەاڵوی پارادۆکسێکی سەیرە .وێنەی پێشمەرگەیەک
کە بە بزەوە س��ەری پێش��کەش ب��ە کاروانی ئازادی و ئاسایش��ی
جیهانی ئ��ەکات ،دێنێتە بیر کە کەواوپانت��ۆڵ لە بەرێکی دڵ پڕ
ل��ە قین ،بێ هی��چ چەش��نە دڵەڕاوکەیەک لەپەنایدا وەس��تاوە و
هەڕەشەی کوشنت و سەربڕین ئەکات.

ئەگرا کوردس��تانە؛ نیش��تامنێک کە هەزاران ساڵە ڕەوتی ئازادی
و پێش��کەوتوویی خوازی ریگای خۆی له نێو هەموو بەربەس��ت و
قاقڕیک��دا ون نەکردووە و ل��ە بەرانبەر هەر ش��تێکی نەخوازراو و
نامرۆیی و نانیش��تامنیدا بەوپەڕی لەخۆبردووییەوە ڕاوەس��تاوە و
نەوێس و کۆڵنەدەر ڕێگای خۆی بڕیوە.

ماوەی��ەک لەمەو پێش ڤیدی��ۆی ئازاری ڕێوییەک ل��ە نێو هەموو
ئاوارەی��ی و ک��وژران و ش��ەڕێکدا بوو بە ڕۆژەڤ��ی هاواڵتیان .هەر
چەن��دە بکەرانی ئەم کارە بێ بەزەیی��ە بە زووترین کات نارسان و
سزا دران ،بەاڵم هۆش��داریەکی جیدی بە ئینسانی سەردەم دا و
خەونی نیش��تامنێکی بێ ڕاوچی و پڕ لە خۆشەویس��تی ئاشقانی
ژیان و ژینگەی واڵتی هەژاند.

ش��ێوازی مامەڵ��ەی ئەم بەش��ەرانە لە گ��ەڵ ڕێوییەک��ی دیل و
زەبوون��دا ،الوازی کار و ڕەوت��ی ئاش��تی خوازی ناوچەی خس��تە
ژێر پرس��یارگەلێکی زۆرەوە .چۆنە مرۆڤێک تا ئەو ئاستە دەتوانێ
توندوتی��ژ بێت و بە ئاس��ایی ل��ە نێو خەڵکدا بگەڕێ��ت؟ چۆنە کە
کۆمەڵ��گا نەتەنیا بەرگری نەکەن بەڵک��وو لە دەوری کۆ ئەبنەوە و
بگرە ئاسانکاریش��ی بۆ ئەک��ەن؟ چ جیاوازییەک لە نێو کردەوەی
چەتەکان��ی داعش و ئەم ک��ردەوەدا هەیە؟ ئایین ل��ە کوێی ئەم
کارەس��اتە دڵتەزێن��ەدا جێ ئەگرێت؟ یاس��ا چۆن ل��ە گەڵ ئەم
چەشنە کارەساتەدا ڕووبەڕوو ئەبێتەوە؟
دوابەدوای باڵو بوونەوەی ئەم ڤیدیۆیە ،هەواڵێک لە عەجەبشێری
س��ەر ب��ە ئازەربایجان��ی خۆره��ەاڵت بوو ب��ە وەاڵمێکی دیس��ان
پارادۆکس��یکاڵ؛ موحەمەدی باختەر ک��وڕە الوێکی مەریوانی کە
چەن جاریش بەش��داری لە کوژاندنەوەی ئاگری دارستانەکانی
ناوچەدا بووە لە کاتی سەربازی لە پادگانی عەجەبشێر بە هانای
س��ەگێکەوە ئ��ەڕوات کە حەس��اری پ��ادگان بە دیل��ی گرتووە و
زەبوونانە بۆ دەستێکی یاریدەدەر هاوار ئەکات.
ئەمجارەی��ان ئینس��انێک ئەبێ��ت بە فیدای ب��ەرز ڕاگرتنی
ئااڵی مێهرەبان��ی و پێکەوەژیانی هەموو بوونەوەرانی س��ەر
گۆی زەوی .موحەمەد ،پاش ڕزگار کردنی سەگەکە ،مینێکی
پی��ا ئەتەقێت��ەوە و پ��ای لە دەس ئ��ەدات .پای قرت��اوی ئەم
گەنجە ل��ەو کاتە بەدواوە ب��وو بە ڕەم��زی کۆڵنەدانی ڕەوتی
ژینگەپارێزی ناوچە ،بوو بە هێامی پێکەوە ژیان و ئاشتی بە
هەموو واتاکانیەوە.
ئێس��تا کە ڕەوتی پاراسنت زاڵرت لە هەمیش��ە لە بەرانبەری ڕەوتی
قرکردن و لەناو بردندا وەس��تاوە ،هی��وا دارین هەموو کۆمەڵگا بە
چی��ن و توێژ و تەم��ەن و ڕەگەزە جیاوازەکانی��ەوە چیدی نەهێڵن
نیش��تامنێک ت��ا هەتای��ە برینداری دەس��ت و ه��زری تاقمێکی
نەخۆش و ناهوش��یار بێت و بە بردنە س��ەرەوەی ئاستی وشیاری
گش��تی و بەرگری لە هەر چەشنە کارێکی ناشیرین و دزێو بەر بە
قڕبوونی لەمە زیاتری نیشتامن بگرن.
ئەم چەشنە کارە بەر لە هەموو کەسێک ژینگەپارێزان دەگرێتەوە
ت��ا واتایێکی نوێ بڵێنەوە و نیش��تامنپەروەری بگەیەننە ئاس��تی
شیاو و پێویستی کوردستان.

یکی از پرترددترین مسیرهای ارابههای مرگ
جاده سنندج به مریوان و مرز بینالمللی
باشماق است که در دوم دیماه تانکر حامل
سوخت سی هزار لیتر گازوئیل در حساسترین
نقطه جاده مریوان به باشماق که از کنار
تاالب زیبای زریبار میگذرد دچار سانحه شد.
خوشبختانه بخت با زریبار یار بود که تانکر دچار
انفجار یا ترکیدگی نشد.
صفحه2
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رویداد (ڕووداو)

«چیا»؛ بەرەو
سەرکەوتنێکیتر
■ ناسر کانیسانانی
ل��ە دوایین ژم��ارەی
«چی��ا»دا راگەییش��ت
ک��ە لەم��ەودوا چیا بە
دوو زمانی ک��وردی و
فارسی ئەدوێ و پێنج پارێزگا دەبێتە
مەیدانی پڕت��اوی .بۆ خ��ۆم وتبوم و
نوس��یبوم و چاوەڕوانی��م کردبوو کە
ئەم زاڵ��ە بەکەماڵە ،کە ل��ە تەمەنی
یەک س��اڵە وەک پیری س��ەد ساڵە
ئ��ەدوی و رێئەب��ڕی ،داھاتوێک��ی
روونی ھەیە.
ش��ادمانم ک��ە زۆری نەخایان��د و
دی��اردەی ئ��ەم زانیاری��ە و توانایی��ە
س��ەری ھەڵ��دا و بەرپرس��انی
پیوەندیدار لە س��ەر پ��اراوی زمان و
پ��ەرەدان ب��ە مەودای س��ەرھەڵدان
رەزامەندی��ان نوان��د و رجوای��ان
بینی ک��ە مانگنام��ەی فەرھەنگی -
کۆمەاڵیەتی چیا بە کوردی و فارسی
وتەکان��ی بەی��ان کات و ب��ە گوێ��ی
خوێنەرانی لە پێنج پارێزگا بدات.
ئەم��ە س��ەرکهوتنێکی بەرچ��اوە کە
ب��ە ه��ۆی لێهات��ووی و ئەمەگداری
چی��اکاران ب��ە دەس ھات��وە و ئەبێ
بایەخی بۆ دانرێت.
م��ن وەک الیەنگرێک��ی رسوش��ت
و خوێنەرێک��ی چی��ا سپاس��ی خۆم
پێش��کەش ب��ەو بەرپرس��انە ئەکەم
ک��ە ئەم ھەلەیان بۆ چیا رەخس��اند.
پاش��ان لەگ��ەل دەسخۆش��ی ل��ە
کاربەڕێوبەران��ی چی��ا و پیرۆزبای��ی
ئەم س��ەرکەوتنە ل��ەوان و لە ھەموو
هۆگران��ی چی��ا ،ئاواتەخ��وازم ئ��ەم
مەیدان پێدان��ە وەک دەرفەتێک بۆ
س��ەملاندنی لێھاتوویی و لێزانینی
خۆی��ان بقۆزن��ەوە و ب��ە قەڵ��ەم و بە
ق��ەدەم ئەم ش��یاویە بە باش��ی دەر
خەن.
نام��ەوێ درێژە ب��ە قس��ەکانم بدەم
ئێمەی مەریوانی کە چیا لە ناوماندا
س��ەوز بووە ،لەمەودوا ئەبێ دەرفەت
بە خوش��کو برایان��ی ئازیزمان لەو
پارێزگایانەدا بدەین کە لە ئیس��تەوە
دەبن��ە خوێن��ەر و بین��ەری چی��ا تا
بیروڕایان دەربڕن و سەبارەت بە چیا
و بۆ چیا بنووسن.
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مریوان یک
شهر نیست ،یک
فرهنگ است!

▐ ن��ام م��ری��وان ای��ن روزه��ا ب��ا ف��دا ک��اری
شهروندی دیگر دوب���اره ب��ر س��ر زبانها
اف���ت���اد .م���ری���وان س��رزم��ی��ن ف���دا ک���اری،
مریوان سرزمین مهربانی و ...تیترهای
این روزهای خبرگزاری و روزنامهها در
تحلیل ف��دا ک��اری س��رب��از مریوانی سید
محمد باختر که یک پایش را به خاطر
ن��ج��ات ی��ک س��گ در م��ی��ان م��ی�نه��ای
پ��ادگ��ان عجبشیر از دس��ت داد ،ب��ود.
بهراستی در این شهر چه خبر است؟
ان��ج��م��ن س��ب��ز چ��ی��ا ،ب�هم��ح��ض اط�ل�اع از
بازگشت سرباز فدا کار مریوانی ،با نشر
خبری مبنی بر بازگشت سفیر مهربانی

سمینار خشونت و
محیطزیست در
مریوان

▐ انجمن فرهنگی  -ادبی شهر مریوان
با همکاری انجمن سبز چیا و همراهی
شهرداری مریوان در تاریخ هفتم دیماه
 ،١٣٩٥در فرهنگرسای ش��ه��رداری
مریوان سمیناری تخصصی تحت عنوان
خشونت و تأثیر آن در محیط زیست،
با حضور جمع کثیری از شهروندان
مریوانی برگزار منودند.
در ابتدا آقای انور روشن از طرف انجمن
فرهنگی  -ادبی با ارائه توضیحی در مورد
مجموعه سمینارهای مرتبط با خشونت
ب��ه شکل اختصاصیتری ب��ه مبحث
سمینار پرداختند و پیام انجمن را برای
این نشست قرائت منودند.
در رشوع برنامههای سمینار آقای محمد
دان��ش عضو هیئتمدیره انجمن سبز
چیا به موضوع حیوان آزاری و خشونت

تجاوز به زمینهای
زراعی جوامع محلی
▐ ب��ر اس���اس گ��زارش��ی ک��ه ب��ه دف��ت��ر رواب���ط
عمومی انجمن سبز چیا رسید ،ماشینآالت
مربوط به شرکتی نامشخص ام��ا مرتبط با
احداث پاالیشگاه در ماه گذشته در سایت
انتخابی برای احداث پاالیشگاه بدون هیچ

او پیشوازی کردند.
دستهگلها و بنرها و نوشتههایی که در
دست مردم بود همه برای یک قهرمان
ش��ج��اع و ف���دا ک���ار ن��وش �ت �هش��ده ب ��ود با
عنوان" :سفیر مهربانی خوشآمدی"،
"بەخێر بێیتەوە باڵوێزی ژینگەپارێزی
کوردستان" " ،هێامی خۆشەویستی،
کاک محەمەد باختەر؛ بەخێر بێیتەوە
بۆ واڵتی مێهرەبانی" و ...که در دست
زن��ان و م��ردان و کودکان شهر در اعالم
ح��م��ای��ت و ه��م��دردی ب��ا ق�ه��رم��ان عزیز
شهر بود.
٦دیم����اه ه��م در ت��اری��خ ای��ن م��ری��وان
م��ان��دگ��ار ش��د ب �هم��ان��ن��د "روز شکستن
تفنگ ش��ک��اری" ،بهمانند "رۆژ ێ��ک��م بۆ
زرێبار" " ،روز پیادهروی با اعتصاب غذا
از مریوان به ثالث باباجانی" ،بهمانند
"روز ه��م��دردی معلم ف��دا ک��ار مریوانی
ب��ا دان���ش آم����وزش" و  ...ک� ً�م نیستند
م���واردی ازای �ندس��ت و قطعا آخرینش
هم نخواهد بود.

ش��ه��رم��ان ب��ه زادگ���اه���ش ،تیمی جهت
ب��رن��ام �هری��زی ب���رای م��راس��م پ��ی��ش��وازی
در س��اع��ت  15در  6دیم�����اه ت����دارک
دی��د .بنرها و پوسترهایی چ��اپ شد و

بااطالع رسانی الزم ،باوجود دو ساعت
تأخیر در برنامه پیشوازی مردم باوفای
شهر م��ری��وان ،ب��ا ح��ض��وری پرشکوه به
استقبال قهرمان شهرشان رفتند و از

علیه حیوانات در ابعاد مختلف ،از طرف
م��ردم ،دول �ته��ا و همچنین وضعیت
و جایگاه حیوان آزاری در کوردستان
پرداختند .وی در ادام��ه با اش��اره به
اقدامات نیک حافظان محیطزیست در
شهرستان مریوان وضعیت خشونت علیه
حیواناتت را در کوردستان به لطف وجود
انجمنهای زیستمحیطی روبه بهبودی
پیشبینی منودند.
سخرنان دوم این برنامه آقای مهندس
مظفر ویس پناه دارای تحصیالت عالیه
مرتبط با توسعه پایدار و برنامهریزی
شهری از دانشگاههای سوئد بودند که
به ارتباط خشونت با طراحی شهری و
محیطزیست شهری پرداختند .ایشان
در ادام��ه با گذری به گذشته وضعیت
شهرسازی و روند پیرشفت شهر مریوان
بر اساس تصاویر ماهوارهای به ضعف در
مدیریت و همچنین گسرتش خانههای
بدون مجوز و ساخت محالت ،کوچهها،
پارکها و بازار بیکیفیت و بدون رعایت
اس��ت��ان��دارد پرداختند و فضای شهر
بدون مبلامن مریوان را برای کودکان

و اف���راد کهنسال نامناسب معرفی
من��ودن��د .ای��ش��ان ب��ا پخش فیلمی از
وضعیت ترافیکی شهر مریوان مدیریت
شهری در مریوان را به چالش کشیدند
و اش��اره منودند که همه این م��وارد در
سایه قوانین ناقص و مدیریت نامناسب
شهری و بیتوجهی به شهرسازی اتفاق
میافتد که در انتها منجر به رفتارهای
ناهنجار شهروندی و افزایش خشونت در
ابعاد مختلف میشود .ایشان در انتها
راهکارهایی هم برای حل این معضالت
ارائه منودند.
الزم به ذکر است در هنگام ورود خانواده
سید محمد باخرت رسباز فداکار مریوانی
که میهامن وی��ژه ای��ن برنامه بودند،
حضار با احرتام فراوان به تشویق آنها
پرداختند .آقای انور روشن نیز ایشان را
مایه افتخار کوردستان معرفی کردند.
بعد از سخرنانی دوم برنامه سمینار ،از
طرف انجمن فرهنگی  -ادبی و انجمن
سبز چیا مریوان با اه��دای لوح تقدیر
جداگانه از فداکاری سید محمد باخرت
رسباز فداکار مریوانی تقدیر شد و حضار

به اح�ترام خ��ان��واده باخرت یک دقیقه
ایستاده و پدر و مادر رسباز فداکار را
مورد تشویق قراردادند .همچنین از طرف
انجمن سبز چیا از کامل راستخانه ،آقای
رشیف باجور ،زوج مریوانی که به تیامر
حیوانات میپردازند تقدیر به عمل آمد و
از طرف خانواده سید محمد باخرت هم
هدیهای ویژه به کامل راستتخانه اهدا
گردید.
در بخش پایانی سمینار آق��ای ایرج
قادری عضو انجمن سبز چیا به شیوهای
کامالً مستند و علمی به ارتباط بحران
آب و خشونت پرداختند و با ارائه آمارهای
مهمی ،وضعیت بحران آب در ایران را
جدی مطرح منودند که مشکالت زیادی
را هم تاکنون از مهاجرت تا نشست زمین
و خشک شدن رودخانه و تاالبها و  ...را
به وجود آورده است .ایشان همچنین به
ارتباط بهار عربی با بحران آب ،به کمک
آمارهای مستند و علمی پرداخته و بحران
آب را از عوامل مهم خشونت در جنگ و
خونریزی منطقه معرفی منودند.

مجوزی اق��دام به تعیین م��ح��دوده ک��رده و
به حریم زمینهای کشاورزی مردم تجاوز
نمود هاند.
همچنین ب��ه ت��اری��خ  8دیم���اه ،زم��ان��ی که
م���اش���ی���نآالت ق��ص��د ف��ع��ال��ی��ت در س��ای��ت را
داش���ت���ن���د ،ج���وام���ع م��ح��ل��ی و دوس���ت���داران
م���ح���ی���طزی���س���ت و اداره م��ح��ی �طزی��س��ت
شهرستان مریوان در محل حاضر میشوند
و از ف��ع��ال��ی��ت آنه����ا ج��ل��وگ��ی��ری م �یش��ود و

ب��ا گفتگو مسئله خاتمه پیدا م��ی کندو با
مدیریت بحران از احتمال برخورد شدیدتر
ج��ل��وگ��ی��ری ب���هە ع��م��ل آم���د و م��اش��ی �نآالت
درنهایت از محوطه خار ج و منطقه را ترک
کردند.
ب��دی��ه��ی اس���ت ک��س��ان��ی ک��ه در ف��ک��ر اح���داث
پ��االی��ش��گ��اه ب���ر روی زم��ی��ن م����ردم هستند
ب��دان��ن��د ک��ه م���ردم ای��ن منطقه م��واف��ق این
نوع از توسعه نبوده و حاضر نیستند اجازه

احداث پاالیشگاه در آن منطقه را بدهند.
ب��ه نظر م�یرس��د فعالیت ای��ن ماشینآالت
ً
ک��ام�لا غیرقانونی و ب��دون مجوز و در سایه
حمایت کسانی ص��ورت گرفته است که به
فکر توسعه به هر قیمتی هستند.
انجمن سبز چیا ضمن محکوم ک��ردن این
عمل غیرقانونی از مسئولین ای��ن انتظار
میرود که از انجام فعالیتهای غیرقانونی
ممانعت به عملآورند.

"یەلداعەباسی"
لە شەوی یەلدا،
خەاڵت کرا!

▐ ل��ه ڕێکهوت��ی س��ی س��ەرماوەزی
١٣٩٥ی ههتاویدا ،ناوهندی فهرههنگی
 هونهری��ی ڤهژی��ن ،کۆڕێکی ب��ۆ بهڕزڕاگرتن��ی ش��هوی یهلدا ،ب��ۆ پێنجەمین
س��اڵ لهم ش��ەوەدا ،ل ه هۆڵی س��ینهما
کوردس��تانی ش��اری مهری��وان بهڕێ��وه
برد .کۆڕهکه به بهش��هداریی کۆمهڵێکی
بهرچ��او ل��ه نووس��هران ،ئهدیب��ان و
کەس��ایەتییەکانی کوردس��تانی ئێران،
و ب ه پێش��وازیی گهرم و گ��وڕی خهڵکی
مهری��وان و دهوروبهر ،ل�� ه کاتژمێر ٨ی
ش��هودا دهس��تیپێکرد و ت��ا 12/5ی
نیوهشهو درێژهی خایاند.
ناوەرۆک��ی کۆڕەک��ە پێکهاتب��وو ل��ە
خوێندن��ەوەی ش��ێعر ،قس��ە و باس لە
س��ەر گرنگ��ی فولکل��ۆر و فەرهەنگ��ی
کوردەواری ،موسیقا ،پیشاندانی فیلمی
"لێ��رە ج��ادەکان کۆتایی��ان ب��ۆ نیی��ە"
ب�� ه دهرهێنهری��ی :تەوفێ��ق ئەمان��ی و
فیلمی دکومنتاری لە س��ەر بەڕێز یەلدا
عەباسی.
بهشی تایبهتیی کۆڕهکه پێشکهشکردنی
خهاڵتی س��ااڵنهی ناوهن��دی ڤهژین به
چاالکانی ب��واری فهرههنگی بنارهکانی
زاگرۆس بوو .وات��ه خهاڵتی فهرههنگیی
بهڕووی زێڕین ،که ئهمس��اڵ هونەرمەند
"یەل��دا عەباس��ی"(ژەنیاری دۆت��ار و
گۆرانیبێ��ژی ک��وردی خوراس��ان) ل��ه
الی��هن لێژن��هی تایبهت��ی ناوهن��دی
ڤهژین��هوه پهس��هند کراب��وو و ل��ه
ڕێوڕهس��مێکی بهش��کۆدا خهاڵتهک��ه
ل�� ه الی��هن بەڕێ��ز مامۆس��تا کەلیمۆڵال
نووس��ەری
تەوەحودی(کانی�ماڵ)
بەناوبانگی کوردی خوراسان ،پێشکهش
ب ه یەلدا عەباسی کرا.
لە کۆتاییش��دا لە الی��ەن ڤەژینەوە؛ ڕێز
ل��ە کاک "ش��ەریف باج��وەر" چاالک��ی
ژینگە پارێز ،گیردرا و سپاس��نامەی پێ
بەخرشا.

فدا کاری برای نجات یک سگ ،در فضای خاورمیانهای امروز!

محمد تنها نیست ما با او هستیم!

سلطنت ارابههای مرگ در جادههای کوردستان

▐زمس���تان  83ب���ود ،چند روز یخبندان و ی���خ زدن زریبار ،پخش فیلم کش���تار بیش
از ص���د رأس خ���وک و چن���د ص���د پرن���ده ،احساس���ات جامعه مری���وان و کردس���تان را
جریحهدار کرد .آن نگرانیها ،فعاالن محیطزیس���ت را راهی روس���تاها نمود و آموزش
محیطزیس���ت بهصورت رس���می توس���ط چیا برای مبارزه با خش���ونت علی���ه جانوران
کلی���دخ���ورد.
از آن زمان تا کنون شاهد فراز و نشیبهای بسیاری بودهایم .به لطف دنیای رسانه
و ش���بکههای اجتماعی ،هرروز از خبرهای خوب و بد آ گاه میش���ویم .ش���کل گرفتن
جنبش تفنگ س���بز و شکس���تن تفنگ ش���کارچی چندس���اله براث���ر آموزشهای چیا،
تبدیل به نقطه عطفی در تاریخ زیس���تمحیطی ایران شد .جنبشی که کوچکترین
نتیجهاش تلطیف فضای زیس���تمحیطی و نفس کش���یدن جامعه جانوری این دیار
ب���ود.
پیادهروی فعال نامآش���نای محیطزیس���ت برای اعتراض به کشتار تولهسگ در ثالث
ب���اوه جان���ی ،حرکتی معن���یدار و ادامه راه جنبش تفنگ س���بز بود که ح���اوی پیامی
انس���انی بود؛ و ب���ار دیگر پیام مهربانی را از زادگاه تفنگ س���بز به مردمان کرمانش���اه و
س���ایرنقاط کش���وررس���اند.
اما این بار س���فیری از کردستان؛ محمد باختر با اهدای یک پای خود ،بار دیگر پیام
مهربانی کوردس���تان و تفنگ شکس���ته را برای آذربایجان و تم���ام ایران تداعی نمود.
محمد باختر س���رباز مریوانی که در حال انجاموظیفه در پادگان عجبشیر ،نالههای
س���گ گرفتار در میان س���یمهای خ���اردار را مش���اهده میکند .اقدام به نجات س���گ
مینماید .متأس���فانه با انفجار مین در محل ،یک پایش از زانو به پایین قطع ش���د.
این بار گرمای پیامی آذر گون در آذر امس���ال گرمابخش جامعه محیطزیس���ت ایران
میشود .بدون شک نقش آموزشهای محیط زیستی و تلطیف فضای جامعه و نشر
مهربانی چنین اقداماتی زمانی مش���خص میش���ود که نگاهی ب���ه اطرافمان انداخته
و خاورمیان���ه ام���روز را در ذهنمان برای لحظهای مرور کنی���م .بیایید قدر این حرکات
هورامان
مری���وان چیا و
و این انس���انهای مهربان را بدانیم و خوش���حال باش���یم که
ِ
ِ
تفن���گ س���بز ،هرروز با مهربان���ی و طبیعت تجدید میثاقی دوباره و چندباره داش���ته و
پیام مهربانیش���ان گرمابخش س���رمای این روزهای کش���ور اس���ت.

▐آق���ای «کم���ال راس���تخانه» عضو انجمن س ��بز چیا ب ��رای ادای احترام به س ��ید
محم���د باختر جوان فدا کار مریوانی که برای نجات س ��گی ،متأس ��فانه یکپایش
ت���ا زان���و قطع گردی���د ،مس���یر  400کیلومتری مریوان ب ��ه تبریز را ب ��ا دوچرخه رکاب
زد .وی در طول مس���یر در ش���هرهای مختلف ازجمله ،س ��قز و بوکان به گرمی و با
اهدای گل مورد اس���تقبال دوس���تداران محیطزیس ��ت قرار گرفت.
کم���ال راس���ت خان���ه در میان ب���رف و س ��رما رکاب زد ،حت ��ی چندین ب ��ار به دلیل
یخزدگ���ی س���طح جاده دچ���ار حادثه گردید اما ب ��از حرکتش را با ایم ��ان به هدفی
که انتخاب کرده بود ادامه داد تا خود را به پیش محمد برس ��اند و پیام مهربانی
وی را آوازه جه���ان کند .انجمن س���بز چیا ه ��م همزمان از فعالین محیطزیس ��ت
کش���ور خواسته بود تا در روز جمعه س ��وم دیماه همزمان با رسیدن کا ک کمال
ب���رای ادای احت���رام و عی���ادت از س���ید محم ��د باختر به بیمارس ��تان ش ��هدا تبریز
بیاین���د.
کا ک کمال بعد از رس���یدن به تبریز در یک پیش ��وازی زیبا از سوی مردم ،فعالین
محیطزیس���ت از ش���هرهای مختل���ف کوردس ��تان و آذربایج ��ان و خان ��واده باختر،
ب���ه گرمی مورد اس���تقبال ق���رار گرفت و در ادامه افراد ب ��رای ادای احترام و تقدیم
گل به عیادت س���رباز ف���دا کار مریوانی رفتند .در این دیدار پیامی از س ��وی کمال
راس���ت خانه به س���ید محمد باختر تقدیم گردید که به ش ��ر ح زیر اس ��ت:
«امیدواران���ه در برف و کوال ک زمس���تان و یخبندان مهربانی و مروت روزگار رکاب
زدم .ب���ا دلی گرم و سرش���ار از خش���نودی از اینکه هنوز میتوان ب ��ه جد فردایی را
انتظار کش���ید که اهورای مهر بر اهریمن کین پیروز گردیده باش ��د.
فردای���ی روش���ن از خورش���ید صل���ح و آرام ��ش در پ ��س یل ��دای دراز نامردمیه ��ا،
دش���منیها و نامهربانیه���ا .ش���ادان از پیچوخ ��م کوهه ��ا رکاب زدم ت ��ا س ��ربازی را
ببینم که پایش را درراه انس���انیت باخته اس ��ت و از او بیاموزم آنچه را که در هیچ
دانش���گاه و از هر اس���تادی نمیتوان آموخت .آن سرباز س ��رافرازی که همچون هر
انس���ان راس���تین دیگر ،روح لطیفش را با گلوله و آتش جنگ ،آنچنان مناس ��بتی
اس���ت که حت���ی زبانبس���تگان در همس ��ایگیاش آس ��ودهاند ،رکاب زدم تا پیامش
را به جهانیان برس���انم .پیام جاودانی که سراس ��ر حیات و زندگی اس ��ت ،سراس ��ر
دوس���تی و مهربانی س���ت».

▐کوردس ��تان ازنظر ش ��اخص راه بهعنوان یکی از مهمترین زیرساختها در رتبههای آخر
در میان اس ��تانهای کشور قرار دارد .یکی از نش ��انههای ورود به کوردستان از شهرهای
دیگ ��ر باریک ش ��دن و غیراس ��تاندارد بودن جادههاس ��ت ،عالوه بر آن در چندس ��اله اخیر
افزایش روابط اقلیم کوردس ��تان با کش ��ور باعث شد که تردد ماشینهای سنگین و انواع
کامیونها و تانکرهای حامل س ��وخت به این جادهها افزوده ش���وند بدون اینکه تدبیری
برای وضعیت جادهها اندیش ��یده ش ��ود و هر هفته خبرهای نا گ���واری از تصادفات مرگبار
ارابههای مرگ از کوردس ��تان و بهویژه در ش ��هرهای مرزی میش���نویم.
یکی از پرترددترین مس ��یرهای ارابههای مرگ جاده س ��نندج به مریوان و مرز بینالمللی
باش ��ماق اس ��ت ک ��ه در دوم دیم ��اه تانک ��ر حام ��ل س ��وخت س���ی ه���زار لیت���ر گازوئیل در
حس ��استرین نقطه ج ��اده مریوان به باش ��ماق که از کن ��ار تاالب زیبای زریب���ار میگذرد
دچار س ��انحه ش ��د و در فاصله کمتر از  20متری عرصه آبی زریبار چپ کرد و خوشبختانه
بخت با زریبار یار بود که تانکر دچار انفجار یا ترکیدگی نش���د و تنها از چند نقطه س ��وخت
به بیرون نش ��ت کرد و به دلیل فاصله کمخطر بروز فاجعه زیس���تی بود که بعد از رس ��یدن
مردم ،مسئولین و انجمن سبز چیا عملیات کنترل بحران صورت گرفت اما به چه شکل
وچگون ��ه؟
آنچه فعاالن محیطزیس ��ت را ش ��وکه کرد ،نبود امکانات اورژانس���ی برای جلوگیری از بروز
فاجع� �های بهتماممعن ��ا بود این بار هم خداوند رحم کرد ک���ه این مردم بهموقع در محل
حض ��ور یافتند ،با کمک گازوئیل فروش ��ان مریوانی با ابتداییترین وس���ایل در کمتر از 3
س ��اعت ای ��ن بحران به وج ��ود آمده تا ح ��دود قابلتوجهی کنترل ش���د و تانکر از آن محل
خارج و همچنین با تعهد ش ��رکت مس ��ئول حجم معینی هم از خا کآلوده هم برداش���ت
د
ش� � .
بیش���تری ه���م وارد خا ک منطقه
حجم
و
�د
�
ش
زریبار
وارد
نفتی
مواد
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�داری
�
مق
�د
�
هرچن
ً
ً
ش ��د که با بارندگیها مجددا وارد آب زریبار میش ��ود ،اما قطعا امکان یک فاجعه زیستی
بس ��یار بزرگ از بیخ گوش زریبار گذش ��ت و این زنگ خطری جدی است برای کسانی که
کمربندی ماشینهای سنگین را از داخل پناهگاه تاالب عبور داده و پیچ جادهای (شیخ
حس ��ین) که س ��االنه دهها فقره تصادف در آن رخ میدهد و کمترین فاصله با عرصه آبی
دارد ،برای پیش ��گیری از وقوع و ی ��ا مدیریت چنین حوادثی به چه چیزی اندیش ��یدهاید
و چهکارهایی انجامش ��ده اس ��ت؟ چه تدبی ��ری برای ممانعت و جلوگی���ری از تکرار دوباره
تابهحال اندیشیدهاید؟ باوجود عبور جاده از حساسترین نقطه تهدیدکننده تاالب ،در
این مکان چند حادثه دیگر باید رخ دهد تا به فکر اصالح جاده باش���ید؟

دیدگاه(ڕوانگه)
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زانیار مرادی

▐آدم���ی ب��ه طبیعت زن���ده اس���ت؛ یعنی
طبیعت پیکرهی اوس��ت .پس چنانچه
آدمی بخواهد زنده بماند باید پیوسته
با طبیعت گفتوگو کند .این سخن که
ح��ی��ات ج��س��م��ان��ی و م��ع��ن��وی ان��س��ان با
طبیعت پیوند دارد ،معنایی ج��ز این
نمیدهد که طبیعت با خود پیوند دارد،
چ��ه آدم���ی پ����ارهای از طبیعت اس���ت" .
مارکس "
ام��روزه به لطف نهادهایی چون صندوق
بینالمللی ،بانک جهانی ،سازمان تجارت
ج��ه��ان��ی و گ����روه م���وس���وم ب���ه ک��ش��وره��ای
ه��ف��ت��گ��ان��ه (« )7-Gپ����ی گ��ی��ری ع��ق�لان��ی
ح��دا ک��ث��ر س���ود" همگام ب��ا رون� ً��د جهانگیر
ش��دن س��رم��ای��ه اب��ع��ادی واق��ع��ا س��ی��ارهای
مییابد و در جهت تحقق این گرایشها
ع��م��ل م�یک��ن��د نخستین م��ن��ت��ق��دان م��دل
ت��م��دن ص��ن��ع��ت��ی س���رم���ای���هداری پ��ی��روان
مکتب رمانتیسم بودند .از روسو در نیمه
ق��رن هجدهم گرفته ت��ا منتقدان معاصر
ً
(مثال مورخ انگلیسی ای .پی .تامپسون)
رمانتیسم ب��ا تائید ارزشه���ای فرهنگی،
اجتماعی یا اخالقی پیش سرمایهداری به
کمیت گرایی ،ماشینی شدن و سرخوردگی
دن���ی���ای س��رم��ای��ه ب���ه اع���ت���راض ب��رخ��اس��ت��ه
بود .در جریان تاریخ رمانتیسم ،حسرت
بهشت گمشده و جماعات تشکلیافته
(پیشا م ��درن) شکلهایی پ��ی��دا ک��رد که
گ��اه��ی اوق����ات واپ �سم��ان��ده و ع��ق��ب گ��را،
گاهی اوقات انقالبی و آرمانخواهانه بود.
در م��ورد اخ�ی��ر ،مسئله دیگر بازگشت به
گذشته نیست ،بلکه پشت سر گذاشتن
آن و رف��ت��ن ب�هس��وی آی��ن��ده اس���ت .از نظر
پیر لرو ،ویلیام موریس یا هربرت مارکوزه،
آرمانشهر آینده ،با بازیابی جامعه گمشده
منتها به شکل جدید و با در برگرفتن دست
آورده��ای مدرنیته یعنی آزادی ،برابری و
دموکراسی ممکن میشود.
نباید ب��ه پ��ی��روزیه��ای خ��ود ب��ر طبیعت
برخود ببالیم
ط������رف������داران س���ی���اس���ی م��ح��ی �طزی��س��ت
ه���ر ی���ک ب���هن���وب���هی خ����ود ث���م���رهی نقد
رمانتیکهاست .آنها به وجود جامعهای
ف��رات��ر از ماشینی س���ازی اق��ت��ص��اد ،سلطه
پولی و کاهش قلمرو اجتماعی به محاسبه
س��ود و انباشت سرمایه اص��رار م�یورزن��د.
بهجای چنین جامعهای آنها ارزشهای
کیفی را م�ط��رح میکنند :ارزش مصرف

■ حش��مەت قوربانی
کارناس��یژینگهە

▐م��رۆڤ لە سەرەتای
ژی��ان��ی��ەوە کەدەستی
دەگ���ات���ە رسووش����ت
خەریکی خەساردانە
ب���ەاڵم گ���ۆی زەوی و بەگشتی
رسوش��ت دروس��ت ک��راوە بۆ تێپەڕ
کردنی ژیان بە شێوازێکی خاوێن
و ک��ەڵ��ک وەرگ�����ردن ل��ە ژینگە،
مرۆڤی ئ��ەم س��ەردەم��ە وەه��ا نامۆ
بووە بە خۆی و دەوروبەرەکەی کە
چــــیرت ناتوانێت خۆی بە بەشێک
ل��ە رسوش���ت ب��زان��ێ��ت ،چـــــیرت
ناتوانێت لە ناو ئەو گەردوونەدا بە
هەموو پێکهاتە زیندوو مردووەکانی
بە یەکێک لە ڕەگەزە زیندووەکانی
دابنێت ،تەکنەلۆژیا کردوویەتی
بە برغوویەک لە ن��او دەزگایەکی
گ������ەورەدا ،ب��ۆ ئ���ام���اژەی زۆرت���ر
فیلمەکەی چاری چاپلین که ناوی
سەردەمە تازەکانە بە بیر دێتەوە کە
مرۆڤ خۆی دەبێتە ئامێر.
هەر هەموو دۆخی ڕۆحی و دەروونی
ئێمە کاردانەوەی جیهانی دەوروبەرە
ڕەن��گ��ە کەسێک بپرسێت ک��ە تا
هەنووکە پیشەسازی و شۆرشی
تەکنۆلۆژیا کە هەموو پەیوەندییە
کۆمەاڵیتیەکانی ن��ێ��وان م��رۆڤ
و م��رۆڤ��ی گ��ۆڕی��وە ،ن��ێ��وان م��رۆڤ
و رسوش����ت ،پرسێکە ک��ە تەنها
پەیوەندی بە ڕۆژئاواوە هەیە و ئێمەی
ڕۆژه��ەاڵت��ی(وات��ە واڵتانی جیهان
سێهەمی) لێی دوور و بێبەرین،
بەاڵم پەیوەندی ئێمەیش لە گەڵ
رسوشت پەیوەندی مرۆڤێک بووە کە
تەنها ئەونە مرۆڤی خۆش ویستووە،
بە حوکمی ئەوەی مێژووی ڕەشی
ش��ەڕ و نەهامەتی لە ڕۆژه��ەاڵت��ی
ناوەڕاست باو بوە.
رسوشت جگە لە پیت و بەرەکەت
تەنها خ��اک و ئ��او ن��ەب��وو ،تەنها
ج��وان و ڕازاوە و دڵگیر نەبووە،
بەڵکو هەمیشە وەک پەناگەیەک و
حەشارگەیەک لە رسوشتی ڕوانیوە،
هەرگیز ب���ڕوای بەمە ن��ەب��ووە کە
ئەم و رسوشت خاوەنی یەکدین و
دووانەی یەک مندااڵنن ،بەڵکو الی
ئێمە(مرۆڤ و رسوشت) بە یەکەوە
کارکردەی خ��ودان بە مەبەستێک
دروس��ت ب��وون کە تەنها ئاسامن

و رف��ع ن��ی��ازه��ا .یکی ب��ر ب��راب��ری اجتماعی
پای میفشارد و دیگر بر حفظ طبیعت و
ت��وازن زیستمحیطی .به قول مارکس در
سرمایه:
«بدین ترتیب سرمایه هم سالمت کارگر
شهری و هم حیات روح��ی کارگر روستا
را از ب��ی��ن م���یب���رد .در م��رح��ل��ه تکامل
ک��ش��اورزی س��رم��ای �هداری ،ه��ر پیشرفت
کوتاهمدت در حاصلخیزی ،درعینحال
معرف م��رح��ل�های در تخریب درازم���دت
بنیانهای همیشه حاصلخیزی است.
هر چه پیشرفت یک کشور ًبیشتر باشد
صفت در مقیاس وسیع (مثال آمریکا)...
ای����ن رون����د ت��خ��ری��ب س��ری �عت��ر ب�هپ��ی��ش
میرود .بدین ترتیب تولید سرمایهداری
تنها با تحلیل بردن همزمان دو جنبه که
همه شهرها از آن به دست میآید یعنی
زمین و نیروی کار تکوین مییابند».
یا به نقل از انگلس در نقش کار در تحول
انسان:
"نباید به پ��ی��روزیه��ای خ��ود بر طبیعت
زیاده از حد برخود ببالیم .طبیعت انتقام
خود را از هر یک از پیروزیها میگیرد.
م���ردم مقدونیه ،ی��ون��ان ،آس��ی��ای صغیر
که طبیعت را ب��رای دستیابی به زمین
م��زروع��ی از بین ب��ردن��د ،ه��رگ��ز تصورش
را ن��م �یک��ردن��د ک��ه ش��رای��ط وی���ران���ی ای��ن
سرزمین را فراهم میکنند .ایتالیاییهای
مقیم منطقهی آل��پ ک��ه جنگلها را از
بین میبردند نمیدانستند که اساس
صنعت لبنیات را از بین میبردند .آنها
حتی کوههای خ��ود را از چشمههایش
م��ح��روم ک��ردن��د .ب��ای��د ه��م��واره ب��ه خاطر
داش���ت ک��ه ه��رگ��ز ن��م �یت��وان ب��ر طبیعت
حکم روایی کرد؛ یعنی بهمثابه سلطهی
حا کم بر مردی شکستخورده ،همچون
ک��س��ی ک��ه ب��ی��رون از طبیعت ق��رارگ��رف��ت��ه
باشد .جسم و روحمان به طبیعت تعلق
دارد .همه س��روری ما مبتنی بر امتیازی
است که بر دیگر مخلوقات دار ی��م .این
امتیاز که ما قوانین طبیعت را میدانیم
و میتوانیم از آنه��ا عاقالنه استفاده
کنیم».
عقالنیت زیستمحیطی ک�لان ُبایستی
ج��ای عقالنیت س��ودج��وی��ان�هی خ���رد را
بگیرد.
دره��رح��ال با الهام گرفتن از پیشگامانی
چ����ون س��رژپ��ودول��ی��ن��س��ک��ی و والدی��م��ی��ر
ورنادسکی و اندیشمندانی چون مانوئل
س��ک��ری��س��ت��ان ،ری��م��ون��د وی��ل��ی��ام��ز ،رودول���ف
ب��ارو و آن��دره گ��ورز و ت�لاشه��ای ارزشمند
افرادی چون جیمز اوکانر ،بری کامانر ،تد

دەی��زان��ێ��ت ،ک��ە رسوش��ت ل��ە گەڵ
مرۆڤی ئێمەدا دژوار و نالەبار بووە.
لەم ڕوانگەشدا خەڵکانی نەتەوە
جواروەجۆرەکان بە هەر چەشنە بیر
و باوەڕ و ئایینە جیاوازەکان جیا لە
ڕاست یان درۆ بوونی ئەو باوەڕانە
لەم جوگرافیادا وای بۆچوون کە
ئەوە خودایە کە لە ڕێی رسوشتەوە
تۆڵەی لێ دەکاتەوە ،بۆیە تا ئێستاش
ب��اووب��ۆران و الف��او و وشکەساڵی و
هەموو نالەبارییەکی رسوش��ت بە
غەزەبی خودا لێکدەداتەوە ،باشرت
ئەوەیە ئاوڕدانەوەیێک بدەینەوە و
تۆزقاڵێ بیر بکەینەوە کە ئێمە لە
سەر ئەم زەوییەدا بە تەنها ناژین،
جیهانی ناوەمان و هەر هەموو دۆخی
ڕۆحی و دەروونی ئێمە کاردانەوەی
جیهانی دەوروبەرە ،بە بێ سێحر و
و سەرسامی و شکۆمەندی و جوانی
جیهانی دەرەوە ،جیهانی ناوی
ئێمەش دەوڵەمەند نابێت و گەشە
ناکات ،بۆیە واڵتانی دونیا هاوکات
لە گەڵ پێشکەوتنە تکنییەکاندا لە
خەمی ژینگە پارێزیدان ،نەک هەر
ئەوە بەڵکو حیزب و الیەنی زۆر لە
ئ��اوروپ��ا و ئامریکا پەیدا ب��وون کە
بەتەنها خەمی گ��ەورەو سەرەکیان
پ��اراس��ت��ن��ی ژی��ن��گ��ەو رسوش��ت��ە و
چیرت وەک��وو ئێمە م��ەل ناکوژن و
ئاژەڵە کێوی ڕاو ناکەن و چەم و
ڕووباریان پیس ناکەن و ئاسامنیان
پ��ڕ ل��ە دووک�����ەڵ و ،رسوش����ت و
سەوزاییەکانیان وێران ناکەن ،لە
هەمووی کوشندەتر ئەوەیە کە هەر
هەموومان ناتوانین ئەو رسوشتەمان
خۆشبوێت و نەمانتوانیوە پ��اک و
خاوێن بیپارێزین.
مرۆڤی هاوچەرخ هەموو رسوشت
و دەوروب��ەر و ژینگە بە بەشێکی
جیا لە خۆی دەبینێت
وەک پێشرت ب��اس�مان ک��رد پاک
و خاوێنی و ڕێ��ز گ��رت��ن نەبوەتە
کولتوور ،نە ئێمە لێرەو نە خەڵکانی
دی��ک��ه ل��ە واڵت���ان���ی دی��ک��ە وەک
پێویست نەمانتوانیوە لە وێرانکردنی
رسوش���ت ب��ێ گ��ون��اە دەرب��چ��ی��ن،
ڕۆژئ��اوا و ڕۆژه��ەاڵت و هەر هەموو
کیشوەرەکانی دیکەش لەم بوارەدا
ت��اوان��ب��ارن ،ک��ەس�مان چیرت ئەو
مرۆڤە کۆنەی بەر لە ملیۆن ساڵ
نین ،م��رۆڤ��ی ک��ۆن ل��ە گ��ەڵ مەل

ا کولوژی و سرمایه ()٢

بنتون ،خ��وان مارتینز آل�ی��ه ،فرانسیسکو
ف��رن��ان��دزب��وای ،ج���ورج ری��چ��م��ن ،ژان پل
دل��ی��چ ،ی��وت��دی��ت ف ��ورت ،ت��وم��اس اب��رم��ن،
راینر ترامپرت ،اره��ارد اپلر ،المار آلتواتر،
فریدرا توولف و بساری دیگر به این نتیجه
میرسیم که:
نحوه تولید و مصرف کنونی که
-1
بر منطق انباشت نامحدود (ک��اال س��ود و
سرمایه) مصرف تجملی ،هدر دادن منابع
و ت��خ��ری��ب س��ری��ع محیطزیست بناشده
است هرگز نمیتواند ب��دون اینکه بحران
زیستمحیطی ع����دهای را م��وج��ب ش��ود
ً
به همه سیارهها بسط پیدا میکند .مثال
طبق برآوردهای اخیر ا گر مصرف متوسط
انرژی ایاالتمتحده را به جمعیت جهان
تعمیم میدادیم ذخیره کشفشده نفت
جهان  19روزه تمام میشد.
ای���ن ف��اج��ع��ه ک��ه ای��االتم��ت��ح��ده
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آمریکا در  153ک��ش��ور دن��ی��ا  900پایگاه
نظامی دارد و این نه به دلیل دفاع از
دموکراسی یا حفظ محیطزیست بلکه
کنترل تمام منابع و تخریب آنهاست.
ب��دی��ن ت��رت��ی��ب اس���ت ک���ه اس���اس
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نظام اقتصادی بر حفظ و تشدید نابرابری
ف��اح��ش ب��ی��ن ش��م��ال و ج��ن��وب گ��ذاش��ت��ه
اس�����ت .اف�����زون ب���ر ای�����ن ،ب���ه ع��ل��ت مشی
عمومی «صدور آلودگی هوا" که مسبب آن
کشورهای امپریالیستی و سیطره جهانی
س��رم��ای �هداری نئولیبرال اس ��ت ،مسائل
زیستمحیطی آس��ی��ا ،آف��ری��ق��ا و آمریکای
التین رو به وخامت گذاشته اس��ت .این
استراتژی به نقطه ماقبل آخر "قانونیت"
اقتصادی خود (ازنقطهنظر سرمایهداری)
رس��ی��ده اس���ت .ای��ن نقطه م��اق��ب��ل آخ��ر را
الرن����س س��م��رز ()Larrence Semmers

ً
متخصص ب��ن��ام ب��ان��ک جهانی (ک��ه بعدا
رئ��ی��س خ����زان����هداری و رئ��ی��س دان��ش��گ��اه
ه��اروارد شد) اینطور فرمولبندی کرده
است :تهیدستان کمتر هزینه میبرند!
ان������دازهی ه��زی��ن �هه��ای آل���ودگ���یه���ای ه��وا
ک���ه ب����رای س�لام��ت��ی زی���انب���ارن���د ب���ه دل��ی��ل
افزایش بیماری و مرگومیر به زیانهای
تولید بستگی دارد .از این نظرگاه مقدار
معین آل��ودگ��ی م��ض��ر ب��ه ح���ال س�لام��ت��ی را
میبایست در کشورهایی متمرکز کرد که
کمترین هزینهها -یعنی کشورهایی با
پایینترین نرخ دستمزد -را در بر دارند.
این فرمولبندی بدبینانه منطق جهان
سرمایه را بیش از تمامی سخنرانیهای
آرامبخش دربارهی توسعهای که نهادهای
مالی بینالمللی موجد آناند افشا میکند.
ب���ه ه���ر رو ب��ازت��ول��ی��د پیشرفت
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س��رم��ای �هداری ک��ه ه�ما ک��ن��ون در جریان
اس��ت و جامعهی مبتنی بر ب���ازار -حتی
شکل خشن ن��اب��راب��ر کنونی خ��ود –
ب��ه
ً
مستقیما بقای نوع بشر را در کوتاهمدت
تهدید میکند؛ بنابراین حفظ محیط
طبیعی م��ق��ول �های ان��س��ان��ی ن��ی��ز هست.
ازن���ظ���ر ری���چ���ارد اس��م��ی��ت س���رم���ای���هداری
نمیتواند اص�لاح شود تا سود را تابعی از
بقای انسان کند؛ و روس��ای صاحبنظر
شرکتهای سرمایهداری چ��ارهای ندارند
جز آنکه درب��ارهی اقتصاد و محیطزیست
بهطور سیستماتیک تصمیماتی غلط و
غیرعقالنی بگیرند که درنهایت به دلیل
فناوریای که در اختیاردارند تصمیماتی
اس���ت ک���ه در س��ط��ح س���ی���ارهی م���ا حکم
خودکشی را دارد.
ع���ق�ل�ان���ی���ت ک����وت����ه ب���ی���ن���ان���ه ب���������ازار ب��ا
ح��س��اب��گ��ریه��ای ک���وت���اهم���دت س����ود و

مرۆڤ له مهترسیی لهناوچوون
نزیک بوهتهوه!

و گیاندارو درەخ��ت و ئ��او و دارو
ب��ەردو مردووەکانیشدا پەیوەندی
ڕۆح���ی ق��ووڵ��ێ ه��ەب��ووە ،قسەی
لەگەڵ ه��ەر هەموو ڕەگەزەکانی
ناو رسووشتدا کردووە ،ڕێزیانی لێ
گرتووە ،شەرمی لێ کرووە ،ترساوە
و پەرەستوویەتی ،مرۆڤی کۆن تەنها
ئەو کاتە دڕندە ئاسا مەل و گیاندارە
کێوییەکانی کوشتووە کە برسی
بووە ،ڕاو کردنی مەل و هەر هەموو
گیاندارە کێوییەکان بەتەنها لەتاو
برسییەتی نەبووە ،بەڵکو زۆر جاران
بۆ سەرگەرمکردن و خۆشی بووە ،تا
هەنووکەش درێژەی هەیە ،مرۆڤی
ئێستا ئ��ام��ادەی��ە ک��ە ه��ەم��وو کات
دڕن��دە بێت ،بەتەنها لە گەڵ مەل
و ئاژەڵەکان و درەختەکاندا دڕندە
نیە ،بەڵکو مرۆڤ دژ بە هاوتوخمی
خۆی دڕندە و خوێنخۆرە ،ئەو هەست
و سۆزە پڕ لە جوانی و سەرسامیە
الی مرۆڤی سەردەم کەمی کردوە
یان هەر نەماوە ،مرۆڤی هاوچەرخ
و زانستپەروەرە هەموو رسوشت و
دەوروب��ەر و ژینگە بە بەشێکی جیا
لە خۆی دەبینێت ،هەموو جیهان و
دیاردەکانی الی مرۆڤی تەکنەلۆژی

پەرەست جگە لە کۆمەڵێک شت بۆ
خزمەتی خۆی بە کاریان دێنێت و
کەڵکیان لێ دەبینێت هیچی دیکە
نیە ،ب��ۆ م��رۆڤ��ی ک��ۆن ه��ەم��وو ئەو
شتانەی دەوروبەری ڕۆحلەبەر بوون،
لە خۆی جیای نەکردوەتەوە ،لە دار
و بەرد و درەخت و گیاندارەکان تا
دەگا بە ئەستێرەو تاریکی و ڕووناکی
پڕ سیحر و زیندووێتی ،گفتوگۆی لە
گەڵ ک��ردوون ،دەنێو ڕەگەزەکانی
رسوش��ت��دا هیچ کامیانی ب��ە شت
ن��ەزان��ی��وە ،شتگەلێکی بێگیان
نەبوون ،بەڵکو هەمیشە بە ڕاناوی
(ت����ۆ) ل��ە گ��ەڵ��ی��ان��دا گفتوگۆی
سازاندووە.
چیرت زەوی ڕازی نییە م��رۆڤ
ملهۆڕانە پێی بەسەردا بنێت و
خۆی بە پیرۆز و مەزنرت بزانێت
هەڵبەتە م��رۆڤ��ی زان��س��ت��پ��ەروەر
پیشەساز و تەکنۆلۆژیا پەرەست
شانازی بەوە دەک��ات کە توانی بە
سەر رسوشتدا زاڵ بێت ،چیرت بە
تۆ بانگی ناکات ،بەڵکوو رسوشت
بە هەموو ڕەگەزەکانەوە کۆیلەیە بۆ
حەز و هەواو هەوەسەکانی مرۆڤی
تازە کە دواجار مرۆکەدا ئاشکرا بوو
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زی���ان���ش و ع��ق�لان��ی��ت زی�س�تم�ح��ی�ط��ی
ک��ه ت����داوم ک��ام��لً دورهه�� ��ای طبیعی را
مدنظر دارد ،ذات��ا متناقض یکدیگرند.
ن��ئ��ول��ی��ب��رال��ی��س��م ب ���ه پ��رس��ت��ش ک � ��اال و
خودمختارسازی واقعی اقتصاد متکی
است که هما کنون دست باال را دارد .از
دیگر سو از منظر رهاسازی زیستمحیطی
از س��ی��ط��رهی غ��ولآس��ای م�خ��رب اقتصاد
جهانی سرمایهداری در مفهومی که ای.
پی .تامپسون از این اصطالح میفهمد،
آنچه اساسی است عرضهی یک اقتصاد
اخالقی اس��ت؛ یعنی اقتصاد سیاسیای
که بر معیارهای فرا اقتصادی و غیر پولی
پایهریزی شود .بهبیاندیگر اقتصاد باید
دوباره در سیاست ،جامعه و محیطزیست
ریشه بدواند.
رف��ورمه��ای جزئی نا کافی است.
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عقالنیت زیستمحیطی ک�لان بایستی
ج����ای ع��ق�لان��ی��ت س ��ودج ��وی ��ان� �هی خ��رد
را ب��گ��ی��رد ،ام����ری ک���ه م��س�ت�ل��زم دگ��رگ��ون��ی
ح��ق��ی��ق��ی ت��م��دن ب �ش��ری اس� ��ت .ای ��ن ک��ار
ب���دون جهتگیری فنی ج��دی��د ک��ه بنیاد
آن را جایگزینی م��ن��اب��ع ج���اری ان����رژی با
بدیلهای بیضرر ب��رای محیطزیست و
قابلنوسازی هم چون انرژی خورشیدی
تشکیل میدهد ،غیرممکن است .نظارت
بر ابزار تولید ،بهخصوص بر تصمیماتی که
درب��ارهی سرمایهگذاریها و دگرگونیهای
فنی میشود میبایستی طبق معیارهای
غ��ی��ر ب����ازاری ک��ه درب��رگ �ی��رن��دهی ن��ی��ازه��ای
واق��ع��ی جمعیت و ح�ف��ظ محیطزیست
ً
است ،کامال به رسمیت شناخته شود .تنها
زمینهی ممکن این امر میتواند گزینش
دموکراتیک اولویتها و سرمایهگذاریهای
مردم باشد و نه قوانین بازار یا دفتر سیاسی
همهجا حاضر.
ض��������رورت ات����ح����اد ه� �م ��ه ج �ن �ب �شه��ای
اجتماعی رهاییبخش برای رسیدن به
تمدن جدید
ب��ه نقل از میشل ل��ووی پذیرفتن اینکه
س���رم���ای���هداری غ��ی��رم�م�ک��ن اس ��ت ب��ت��وان��د
ب��ه بهبود محیطزیست کمک ک��ن��د ،به
معنی آن نیست که نباید در مبارزه برای
رفورمهای فوری درگیر شد .این اسطوره
باید کنار گذاشته شود که تاوان خسارات
زیستمحیطی را ب��ازار به عهده میگیرد
و ای���ن خ���س���ارات را م��یت ��وان ب��ا ض��واب��ط
اقتصادی محاسبه نمود .جبران ًمافات
بینهایت ض���روری اس��ت .باید ف���ورا ب��رای
غ��دغ��ن ک���ردن ( CFCک��ل��وروف��ل��وروک��رب��ن��ه��ا)
که الیههای ازون را نابود میکنند ،برای
جلوگیری ا کید از پخش گازهایی که اثر

گلخانهای بر محیط را موجب میشوند
و برای ارتقاء وسایط نقلیهی عمومی در
مقابل ماشینهای شخصی مضر به حال
جامعه و آلودهکننده به پا خیزیم.
م��ب��ارزه ب ��رای رف ��ورمه ��ای اج��ت��م��اع��ی –
زیستمحیطی میتواند آغ��ازگ��ر پویای
و دگرگونی جدید و گ��ذار از برنامهها و
خواستهای حداقل به خواستهای
ح��دا ک�ث��ر ب��اش��د ،تنها ب��ه ای��ن ش���رط که
به بحثهایی تن ندهیم منافع خاص
مسلط مطر ح میکند و فشارهایی که
ت�ح��ت ع��ن��وان رق��اب �ت��ی ب� ��ودن ،م��درن��ی��زه
کردن و قوانین بازار اعمال میکنند.
مطالبات ف��وری مشخصی میتواند به
ن�ق��اط مشترک م�ی��ان گ��روهه��ا ،نهادها،
ج �ن �ب �شه��ا ،ک�م�پ�ی�نه��ا و گ��رای �شه��ای
بشردوستانه و طبیعت دوستانه تبدیل
گردد:
 ارتقاء وسایل حملونقل عمومی مجانییا ارزانقیمت باقابلیت دسترسی آسان و
سریع ب��رای همگان و استاندارد نمودن
مسیر راهها و جادهها و خطوط ارتباطی.
 م��ب��ارزه علیه نظام اص�لاح و تعدیل فرالیبرالی و علیه بدهیهایی ک��ه سازمان
بینالمللی پول و بانک جهانی به جنوب
تحمیل میکند .این سیاست پی آمدهای
زیستمحیطی و اجتماعی فاجعه باری
دارد :ب��ی��ک��ار س ��ازی گ��س �ت��رده و ن��اب��ودی
ش �ب �ک �هه��ای ای��م��ن��ی اج �ت��م��اع��ی ،دس��ت
کشیدن از محصوالت غ��ذای��ی و نابودی
منابع طبیعی به نفع صادرات.
 تقلیل ساعات ک��ار به چهار ساعت؛ه��م ب �هم �ث��اب �هی راهح� ��ل ب �ی��ک��اری و هم
ب� �هم� �ث ��اب� �هی چ � �ش � �مان� ��داز اج��ت��م��اع��ی
گستردهتر که ارزش بیشتری برای اوقات
فراغت تا انباشت کاال قائل است.
 ًام��ا ب���رای م��ب��ارزه درراه تمدنی جدیداوال باید ب�هص��ورت جهانی عمل نمود و
ضروری است همه جنبشهای اجتماعی
رهاییبخش با یکدیگر متحد شوند .این
نکته را رایش من اینطور بیان میکند:
 ای���ن پ � ��روژه ه �ی �چی��ک از رن���گه���ایرنگینکمان را نباید حذف کند؛ نه رنگ
سر خ جنبش ضد سرمایهداری و تساوی
ط�ل�ب��ان��ه ی ک ��ارگ ��ری ،ن��ه رن ��گ ص��ورت��ی
م �ب��ارزات ره��ای�یب�خ��ش زن ��ان ،ن��ه رنگ
سفید جنبشهای مسالمتآمیز صلح،
ن��ه رن���گ س�ی��اه ض��د اق �ت��دارگ��رای آزادی
منشانه ( )Libertarianو آنارشیستها
و نه حتی رنگ سبز مبارزه برای انسانیتی
آزاد و عادالنه بر سیارهای قابل سکونت
را.

کە ئەمجارەیان لە پای وێرانکردنی
رسوشت مرۆڤ خۆشی لە مەترسی
لە ناو چوون نزیک بوەتەوە ،ئیستا
ئێمە ت��ێ��دەگ��ەی��ن ک��ە م���رۆڤ بۆ
م��اوەی��ەک��ی درێ��ژ ت��وان��ی رسوش��ت
ڕام بکات و بێ ئاگاو سەرمەست
رسوشتی کرد بە پێخوستی خۆی،
بەاڵم چیرت زەوی ڕازی نییە مرۆڤ
ملهۆڕانە پێی بەسەردا بنێت و خۆی
بە پیرۆز و مەزنرت بزانێت ،مرۆڤ
گ��ەر ل��ەم��ەودوا ڕێ��زی ئ��ەم خ��اک و
خۆڵە نەگرێت لە ژێر پێییەکانیدا
وەک��وو گڕکان دەتەقێتەوە و چیرت
م��ەس��ەل��ەش غ��ەزەب��ی خ���ودا نییە
بەڵکو تۆڵەو تووڕەبوونی رسوشتە لە
بەرامبەر ملهۆڕییەکانی ئێمەدا.
ل��ە ن���او ب��ردن��ی جوانییەکانی
رسوش��ت خ��ۆی دەسپێکێکە بۆ
قەبووڵ نەکردنی بیری بەرانبەر و
جیاوازی خۆمان
ئ��اخ��ر س���ەدەه���ا س��اڵ��ە رسوش��ت
ئ���ازاری دەدرێ���ت و جوانییەکەی
دەشێوێندرێت ،کەچی هەر خامۆش
و ئ��ارام��ە ،ئیرت ت��ا ئ��ێ��رە و ب��ەس،
رسوشت پێامن دەڵێت؛ بە مەرگی
م��ن ت��ۆش کۆتایت دێ��ت ،چەندە
پ�تر پیسم بکەیت خ��ۆت بۆگەن
دەب��ی��ت ،چەندە تۆ ملهۆڕانە پڕم
دەکەیت لە دووک��ەڵ لە کۆتاییدا
خ��ۆت کوێر دەب��ی��ت ،چ��ەن��دە پڕم
بکەیت لە تەقینەوەی بومبەکانت
زووت��ر خ��ۆت ک��ەڕ دەب��ی��ت ،چەندە
پ�تر دارس��ت��ان��ەک��ان دەسوتێنیت،
ئەوەندە پرت هەناسەی خۆت سوار
دەبێت ،دواجار پێویستە بزانین کە
رسوشت بە خاک و خۆڵ و بەرد و
دار و هەوا و ئاوەوە دوا ساتەکانی
تووڕەبوونی خۆی دەژیت ،ئیستاکە
پێویستە ئێمەش بە بەشی خۆمان
دە بەرانبەری ئەم قەیرانە کە ئاکامی
لە ناو چوونی ئەستێرەی زەوی و
ژیانە بەرەنگار ببینەوەو و هەنگاوی
ک��ردەوەی��ی خۆمان لە بوارەکانی
پەیوەندیداردا هەڵێنین و مەرجە
ئەوە بزانیین کە بێ ئەو هەموو شتە
جوانانەی دەورووب��ەرم��ان ناتوانین
بژین و لە ناو بردنی جوانییەکانی
رسوش���ت خ��ۆی دەسپێکێکە بۆ
قەبووڵ نەکردنی بیری بەرانبەر و
جیاوازی خۆمان و ئەوە دەر دەخات
ئەگەر لە بەرانبەر مەل و ماسی و

گیاندارە کێوییەکان دڵڕەق و دڕندە
بین زۆر ئاسانە بتوانین لە بەرانبەر
بە یەکدیش دڕندە بین.
م��ن��اڵ��ەک��امن��ان ف��ێ��ر ب��ک��ەی��ن کە
گوڵەکانیش وەک ئێمە گیانلەبەرن،
ب��ا فێریان بکەین ک��ە سووپاسی
مانگ و ئەستێرەکان بکەن ،فێریان
بکەین کوشتنی ئاسک و بەرازێک،
سەرەتایەکە بۆ کوشتنی خودی
مرۆڤ
پێدەچێت وەکوو پێویستە لە کەرتی
پ����ەروەردەوە ن��ەوەی داهاتوومان
ئاگادار بکەینەوە کە سەر بڕینی
مەل و مەڕێک هەرچەندە برسیامن
بێت؛ گوناهە ،کوشتنی ماسیەک
ل��ە ن��او ئ��اودا ک��ە ب��ە ئ���ازادی دێت
و دەچ��ێ��ت ،کوشتنی جۆرێکە لە
ئ���ازادی ن��او رسوش���ت ،ب��ا فێریان
ب��ک��ەی��ن ک��وش��ت��ن��ی ئ��اس��ک��ێ��ک و
ب��ەرازێ��ک بە بیانووی خۆشی ڕاو
ی��ان برسییەتی س��ەرەت��ای��ەک��ە بۆ
کوشتنی خ��ودی م��رۆڤ ،فێریان
ب��ک��ەی��ن ش���ەرم و ڕێ��ز ل��ە ه��ەم��وو
زیندوویەک بگرن ،مناڵەکامنان فێر
بکەین کە گوڵەکانیش وەک ئێمە
ڕۆحلەبەرن و ئازاریان پێدەگات کە
لە ناو باخەکاندا هەڵیاندەپچرین ،با
فێریان بکەین کە سووپاسی مانگ
و ئەستێرەکان بکەین ،با فێریان
بکەین چ��ۆن بە س��ەر س��ەوزای��ی و
گیاکاندا ڕێ دەکەن و چۆن پاییزیان
بە قەد بەهار خۆش بوێت.
گەر فریای ئەوە نەکەوین ئەم نەوەیە
فێری جوانپەرەستی بکەین هەمان
ئەو مێژووە ڕەش و نالەبارەی ئێمە
لە گەڵ رسوشتدا دوبارە دەبێتەوە،
وا جوانرتە وات��ای سپەندارمەز بە
مانای لێبوردەیی و دەستکراوەیی
و خۆشەویستی کە هێامیە بۆ ڕێز
گرتن لە زەوی ،وەک��وو ئامێزی بۆ
سەرجەم بوونەوەرەکان کە جوان
و خ��راپ ب��ە ی��ەک چ��او دەبینێ و
وەک دایکێک دەڕوان��ێ��ت��ە هەموو
بوونەوەرەکاندا و میهرەبانییان پێ
دەبەخشێ لە ئەدەبیامتاندا جێی
کەینەوە و زەوی و پاراستنی ژینگە
و رۆژی خۆشەویستی پێکەوەگرێ
بدرێنوو وەک رۆژی عشق و ئاشتی
رێزی لێ بگیرێ.
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زبان و هویت
■

سید مهدی سجادی

دانشجوی دکرتای زبانشناسی
دانشگاه تهران

▐ ه������وی������ت در اب�����ع�����اد
م��خ��ت��ل��ف آن و م��ؤل��ف �هه��ای
تشکیلدهندهٔ آن ه��م��واره م��وردت��وج��ه
اندیشمندان و صاحبنظران حوزههای
م��خ��ت��ل��ف ع��ل��وم ان��س��ان��ی ب����وده اس����ت .در
سالهای اخیر با توجه به گسترش فنآوری
و ان��ق�لاب اط�ل�اع���ات و ب�هت��ب��ع آن ف��رای��ن��د
جهانیشدن که م��رزه��ای زبانی و هویتی
را درن��وردی��ده اس��ت موضوع راب��ط��هٔ زبان
و هویت و نقش زب��ان بهعنوان مؤلفهای
کلیدی و مؤثر در شکلدهی هویت توجه
روزافزونی به خود جلب کرده است.
ه��وی��ت ،ش��ن��اس��ن��ام��ه و ع��ام��ل شناخته
شدن است
ه��وی��ت دارای اق��س��ام زب��ان��ی ،ق��وم��ی ،ملی
و دی���ن���ی اس�����ت .ب���ه س��ب��ب وج�����ود حس
هویتیابی در ان��س��ان ،شناسایی عوامل
مؤثر بر هویت ازجمله زبان ضروری است.
در این جستار به بررسی اجمالی رابطهٔ
زب��ان و هویت و ب��ه تعبیری هویت زبانی
پرداخته میشود.
ه��وی��ت ،واژهای ع��رب��ی اس��ت ک��ه از ضمیر
مفرد غایب ُ
«ه َو» و «یت» ،سازندهٔ مصدر
جعلی ،تشکیلشده اس���ت .م��ع��ادل این
واژه در انگلیسی ،)identity( ،ازنظر لغوی
به معنی «همانی و یکسانی» است .هویت
ی��ک ف���رد م��ج��م��وع��ه داش��ت �هه��ای آن ف��رد
است که وی را از دیگران متمایز میسازد.
هویت بهنوعی آ گ��اه��ی گفته م�یش��ود که
ه��ر ف����ردی در ف��رای��ن��د اج��ت��م��اع��ی ش���دن و
ت��ع��ام��ل ب��ا دی���گ���ران درب�����ارهٔ خ���ود کسب
میکند .جامعهشناسان هویت را عبارت از
احساسی میدانند که فرد در جامعه به آن
دست مییابد و سپس با تکیهبر اشترکها
و ی��ا تفاوتهایی ک��ه ب��ا اف���راد و گ��روهه��ای
دیگر دارد به درک احساس هویت مستقل
میرسد.
هویت فرایند پاسخگویی آ گاهانهٔ هر فرد
به مجموعهای پرسشها دربارهٔ خودش
ً
میباشد مثال درب��ارهٔ گذشتهاش و اینکه
او کیست ،کجا بوده ،چه بوده ،چه هست
و غیره .به بیانی س��اده ،هویت به معنی
چیستی و کیستی میباشد .کوشش برای
یافتن معنا در زن��دگ��ی اغ��ل��ب معطوف به
کسب هویت ثابت است .هویت شناسنامه
و عامل شناخته شدن است.

زبان ،عامل هویتساز
یکی از مهمترین نقشهای زب���ان ایجاد
هویت اس��ت .زب��ان هویت را نمادپردازی
م����یک����ن����د و ن�����ش�����انده�����ن�����دهٔ ه���وی���ت
گویشورانش است .ما با استفاده از زبانی که
به کار میبریم نشان میدهیم چه کسانی
هستیم ،چه کسانی نیستیم و چه کسانی
نمیتوانیم باشیم یعنی هویت زبانی خود
را نشان میدهیم .همچنین مردم دیگران
را بر اساس زبانی که به آن صحبت میکنند
طبقهبندی میکنند.
در عصر پسامدرن ( )post-modernبا افول
برخی نشانههای هویت همچون قومیت،
ن���ژاد ،جنسیت ،جغرافیا و مذهب نقش
زب��ان مهمتر ش��ده اس��ت .ام���روزه اینترنت
ن��ق��ش زب����ان را ب �هع��ن��وان ی��ک��ی از ع��وام��ل
هویتساز پ��ررن��گ ک��رده اس��ت .در بیشتر
ارتباطات اینترنتی مخاطب نمیتواند دیگر
نشانههای هویت ما را تشخیص دهد اما
بهسرعت میتواند دریابد که از چه زبانی
استفاده میکنیم.
ه��ن��گ��ام م��س��اف��رت و ت��ع��ام��ل ب��ا دی��گ��ران از
مناطق جغرافیایی مختلف این بیشتر زبان
ماست که به ما هویت میبخشد نه عوامل
دیگر .بهعنوانمثال ،دو زن دانمارکی در
ای��االتم��ت��ح��ده ،در پ��اس��خ ب��ه س���ؤال یک
پسر ج��وان آفریقایی-آمریکایی که بهطور
ات��ف��اق��ی ص��ح��ب�ته��ای آنه���ا را م�یش��ن��ود
و از آنه���ا م�یپ��رس��د ک��ه« :ش��م��ا اه��ل کجا
هستید؟» ،پاسخ میدهند آنه��ا به زبان
دان��م��ارک��ی صحبت میکنند و از دان��م��ارک
آمدهاند یعنی از زبان بهعنوان مال ک هویت
استفاده میکنند.
داش��ت��ن زب���ان واح���د ،اح��س��اس اهمیت
اجتماعی و ب���رخ���ورداری از پیوندهای
تاریخی میبخشد
در عصر ما زبان به فرا گیرترین عنصر هویتی
ت��ب��دی �لش��ده اس���ت ک��ه دی��گ��ر م��ق��ول�هه��ای
هویتساز را درنوردیده است و بنابراین در
میان عناصر هویتساز ،زبان در رتبهٔ اول
شبکهٔ ارتباط و تعامل اجتماعی قرار دارد.
نقش زبان در ایجاد هویت تا جایی است
که بهسختی میتوان تصور کرد که فردی
ً
مثال چینی ،ژاپنی و غیره باشد ولی زبان
چینی ً ،ژاپنی و غیره بلد نباشد.
ت��ق��ری��ب��ا ه��م��گ��ان ب���ر ای���ن ب���اورن���د ک���ه بین
اع���ض���ای ی���ک گ�����روه اج��ت��م��اع��ی و ه��وی��ت
آن گ���روه راب���ط���های طبیعی وج���ود دارد.
سخنگویان ه��ر زب��ان��ی ب��ا لهجه ،واژ گ���ان و

پیس بوونی ههوا
گاڵتهیهک بوو!

■ ئیرەج قادری
▐گاڵتەمان ئەکرد بە ماشین و چرای سوور و سەر
شەقامێک کە لە ترسی ماشیندا ئەبێ جارێک بۆ چەپ
بڕوانیت و جارێک بۆ ڕاست .مامۆستاکەشامن وەکوو
پێی نامۆ بێت ،یان بە کەڵک نەهاتووی بزانێ ،بە
شەرمەوە باسی ئەکرد .ناپاکی هەوا و ترافیک هی کتێب
و تەلەفزێۆن بوو .لە بیرمە زۆر حەزم ئەکرد بۆ جارێکیش بووە چرای
سوور و سەوزی سەر شەقام ببینم .حەزم ئەکرد بۆ جارێکیش بووە دێر
بگەمە ماڵەوە و بڵێم برا وەاڵ ترافیک بوو .زۆر بە "با کەالس"م ئەزانی.
ئاواتی ئاسامنی شینی دونیای دەرەوە گەمە و گاڵتەی خەیااڵتم
بوو .دونیای ماشینی وەکوو؛ کارگە و کارخانە و ترافیک بۆم نامۆ بوو.
کەچی ،زۆری نەخایاند ،تێ گەیشتم دونیا ئەوندەش گەورە نییە.
گاهەس کارگە و کارخانەم لە دەرەوەی ماڵ خۆمان دیبێت ،بەاڵم لە
واتای سەرئێشەی ترافیک و هەڵمژینی هەوای ناپاک تێگەییشتم.
پیس بوونی هەوا بەمانای تێکەڵ بوونی یەک یان چەن پیسکەری
هەوا وەکوو دووکەڵە تا ڕادەیەک کە زەخت دەخاتە سەر تەندروستی
مرۆڤ و زیانەومەنی ئاژەاڵن و گیاکانە .پیس بوونی هەوا زۆرتر لە
شارەکاندایە و لە سێسەد ساڵ لەمەوپێشەوە دواب��ەدوای گەشەی
سەنعەتی و زۆرتر بوونی ئەژماری دانیشتوانی شار بووە بە گرفت.
پاڵدانەوەی سووڕانی چەرخی سەنعەت بە سووتاندنی زوخاڵ و
نەوت و گازەوە جۆرە پیسیەکی نوێی پێشکەش بە ژیانی نوێی شار
کرد کە هەر ڕۆژە ئەژماری خۆی و ماشینەکانی لە زیاد بووندایە .لە
سەرەتاکانی سەدەی ڕابردوودا ،واڵتانی پێشکەوتوو لێکۆڵینەوەیان
لە سەر زیانی پیس بوونی هەوا بۆ مرۆڤ دەست پێکردووە بەاڵم لە
زۆرینەی واڵتانیرتدا ئەم کێشەیە ڕچاو نەکراوە و ڕۆژ لە دوای ڕۆژ زۆرتر
ئەبێت.
پیس بوونی هەوا لە دونیا چوار هۆکاری سەرەکی هەیە کە
بریتین لە:
 زۆر بوونی ئەژماری شارەکان و شارۆمەندانیان زۆر بوونی هاتوچۆی ئۆتۆمبیلەکان و ترافیکی شاری گەشەی بە تەوژمی سەنعەت زۆر بوونی کەڵک وەر گرتن لە وزەقوربانیانی پیس بوونی هەوا هەموو بوونەوەرانن بەاڵم سەرەکیرتینیان
ئامانەن:
گیا سەرەکیرتین بەرگری پیس بوونی هەوایە کە خۆیشی لە یەکەمین
قوربانیانی ئەم دیاردەیە .پیس بوونی هەوا بەر بە فۆتۆسەنتزی
ئەگرێت و بە تەشەنەکردنە نێو گەاڵی گیاکان ،ژەهراویان ئەکەن کە
ئەمە توانای گەاڵ دائەبەزێنێت و بە پێی لێکۆڵینەوە نوێکان بەر بە
گوڵکردن و میوەدانی دارەکانیش ئەگرێت .داروگیای شوێنی پیس
زۆرتر تیا ئەچن و زووتر پیر ئەبن.
زاوزێ بە گشتی چ الیەنی پیاو و چ الیەنی ژن ئەکەوێتە
مەترسی و توانای جووتگیری لە هەر دوو ڕەگەزدا دائەبەزێت

الگوهای کالمی که به کار میبرند هویت
خ���ود را س��اخ��ت��ه و ب �هع��ن��وان اع��ض��ای یک
جامعهٔ زبانی یا گفتمانی خاص شناخته
میشوند .بهواسطهٔ این عضویت ،اقتدار
و غ��رور ف��ردی حاصل میکنند و همچنین
بهعنوان اع��ض��ای ی��ک گ��روه داش��ت��ن زب��ان
واحد ،به آنها احساس اهمیت اجتماعی
و ب�����رخ�����ورداری از پ���ی���ون���ده���ای ت��اری��خ��ی
میبخشد.
اع��ض��ای گ��روه��ی ک��ه اح��س��اس میکنند
ه��وی��ت��ش��ان ت��ه��دی��د م���یش���ود ،اه��م��ی��ت
خاصی ب��رای حفظ یا احیای زب��ان خود
قائلاند
در سال  ،1915ادموند الفورست (Edmond
 ،)Laforestنویسندهٔ م��ع��روف هائیتی،
ب��ر روی پلی ایستاد و درح��ال�یک��ه فرهنگ
لغت ف��ران��س��وی الروس ( )Larousseرا بر
گردنش آویخته ب��ود با پریدن از روی پل
اقدام به خودکشی کرد .این حرکت مرگبار
اما نمادین و بینظیر ،رابطهٔ میان زبان
و هویت را نشان میدهد .هنری لوئیس
گیتس ( ،)Henry Louis Gatesراوی این
داستان ،در ادام��ه میافزاید« :درحالیکه
نویسندگان سیاهپوست دیگری که قبل
و بعد از الفورست بودند به لحاظ هنری
ت��ح �تف��ش��ار زب����انه����ای رس���م���ی مختلف
بودهاند الفورست تصمیم گرفت مرگ خود
را مظهر این ارتباط دوجانبهٔ خردکننده
ن���م���ای���د» .اع���ض���ای گ���روه���ی ک���ه اح��س��اس
میکنند هویتشان تهدید میشود ممکن
است اهمیت خاصی برای حفظ یا احیای
زبان خود قائل شوند .مرگ جانکاه ادموند
الفورست یادآور پیوند فردی و عمیق زبان
ب��ا ه��وی��ت اس��ت ک��ه ف��رد ب��ه خ��ود میدهد
بهویژه هنگامیکه رسمیت آن هویت زبانی
انکار شود.
زب����ان ج���زء ج��دای �ین��اپ��ذی��ر وج����ود م��ا و
حامل هویت و مهمترین عامل پاسداری
از آن است
احساس هویت داشتن مهم است و چالش
اصلی برای یافتن هویت در دوران نوجوانی
ص���ورت م�یگ��ی��رد .ا گ��ر ای��ن اح��س��اس قوی
تحقق نیابد در نقش ف��رد ت��داخ��ل ایجاد
میشود و احساس بیهویتی ،بیهدفی
و رف��ت��ار ضداجتماعی در او پدید میآید.
ای��ج��اد ه��ر ه��وی��ت��ی ب��ه معنی ای��ج��اد م���رز و
ح��ص��ار اس���ت و ه��وی��ت ه��م��چ��ون خ��ان �های
دربسته تصور م�یش��ود ک��ه اغ��ی��ار را در آن
راه��ی نیست .هویت و زب��ان تأثیر متقابل
دارند از یکسو هویت بیشتر بر اساس زبان
شکل میگیرد و از سویی دیگر زبان متأثر از
هویت است .ا گرچه میان زبان یک فرد و
هویت او رابطهای یکبهیک وجود ندارد
و زب��ان یگانه راه ب��روز هویت نیست اما در
پیدایش آن نقش مهمی دارد .زب��ان جزء
جداییناپذیر وج��ود ماست که در تفکر و

یان منداڵی نەخۆش و ناساقیان لێ ئەبێتەوە.
مەترسی پیس بوونی هەوا لە سەر ئەوانەی نەخۆشی هەناسەیان
هەیە ،مندااڵن و بەسااڵچووان زۆرترە و پێویستە زۆرتر وشیار بن .پیس
بوونی هەوا تەنیا گرێدراوی شاری گەورە و حەشیمەتی زۆر و کارخانە
و کارگە نییە .لە پۆلی قوتابیان و خوێندکارانیشدا هەوا پیس ئەبێت
و ئەگەری نەخۆشی زۆرە .هەوای پۆلێکی مندااڵن کە بۆ ماوەیەک لە
شوێنێکی داخراودا ،بێ بوونی کەرەسەی ئاڵۆگۆڕکەری هەوا(تهویە)،
ئەژین ئەتوانێت تا ئاستی شارە پیسەکانی دونیا مەترسیدار بێت.
هەناسە و نزیک دانیشنت و ئ��ارەق کردنەوە و زۆر شتیرت وەکوو
نەخۆشییە گشتگیرەکان لە هۆکارەکانی ئەو ڕادە لە پیس بوونی
پۆلەکانن .ئەم کێشە بۆ ماڵەکانیش زۆرە تا ڕادەیەک کە لە سەدا
پەنجای نەخۆشییەکانی ئەمریکا بە بۆنەی پیس بوونی ماڵەکانەوەیە
و بڕێ جار ئەم پیسیە تا سەد بەرابەری هەوای دەرەوەیە (ڕاپۆرتی ئی
پی ئەی -پاراستنی ژینگەی ئەمریکا).
پیس بوونی هەوای ناوچە کووردنشینەکان بە بێ هەبوونی کارگە
و کارخانە
بە پێی ڕاپۆرتی رێکخراوەی نێونەتەوەیی تەندروستی سااڵنە  ٧ملوێن
کەس لە دونیا بە هۆی پیس بوونی ه��ەواوە تیا ئەچن کە  ١٢لە
سەدی مردنەکانە .پیس بوونی هەوا چوارەمین بکوژی مرۆڤە و لە
ئێرانیشدا بە پێی هەمان سەرچاوە ،سااڵنە ٨٠هەزار کەس گیانیان لە
دەس ئەدەن .ئەڵبەت ڕاپۆرتە ناوەخۆییەکان ئەم ئەژمارە بە  ٥٧هەزار
کەس ئەزانن .سااڵنە لە تاران  ٤٤٠٠کەس ،مەشهەد  ٣٢٠٠کەس
و ئەسفەهان  ٢٧٠٠کەس ڕاستەوخۆ بە هۆی پیس بوونی هەواوە
ئەمرن .ئەمە لە حاڵێکدایە کە مردن بە ڕووداوی هاتوچۆ لە ئێراندا ٢١
تا  ٢٧هەزار کەسە.
ک��وردەواری بە هۆی نەبوونی گەشەی سەنعەتی و بچووک بوونی
شارەکانیەوە ئەبوایە وەکوو سااڵنی پێشوو ئاسامنی شین و هەڵمژینی
هەوای سازگار ببوایەت کەچی بە هۆی تەپوتۆزی سااڵنی ڕابردووەوە
زۆر لە مەترسیدایە.
رێکخراوی نێونەتەوەیی تەندروستی (سازمانجهانی بهداشت)
لە سااڵنی  ٢٠٠٣تا  ١١٠٠ ،٢٠١٠شاری دونیای خستۆتە
ژێر رشۆڤە و لە ئاکامدا ڕاپۆرتێکی باوەڕپێکراوی لە پیسرتین
شارەکانی دونیا ڕاگەیاند .لەم ڕاپۆرتەدا "ئەهواز" لە ئێران
پلەی یەکەمی پیس بوونی بوو" ،ئۆالن باتۆ"ی مەغوولستان
پلەی دووەم و سنەش پلەی سێهەمی بوو .جێگربوونی سنە
پێشرت لە تۆکیۆ و مەکزیکۆسیتی و نیۆیۆرکی  ٣٠ملوێن کەسی
و بگرە تارانیش زۆر سەر سووڕێنەر بوو .پیس بوونی ناوچە
کووردنشینەکان بەو ڕادەیە لە حاڵێکدایە کە لە کارگە و کارخانە
بێبەرییە و زۆرترین ڕێژەی بێکار و کەم داهاتی هەیە .فارس
وتەنی "اش نخوردە و دهن سوختە".
لە سااڵنی شەڕی ئێران و ئێراقدا ،تورکییە بە بەستنی بەنداو لە سەر
فورات ،بوو بە هۆی وشک بوونی زۆرێک لە زەوی و زار و گۆلەکانی
باشووری ئێراق و بە هەڵکردنی با ،تەپ و تۆز هەموو ناوچە ئەگرێتەوە.
یەک هێکتار دارستانی زاگرۆس توانای گلدانەوەی تا  ٦تۆن تەپ و
تۆزی هەیە کە لە پێش چاوی هەموواندا هەر ڕۆژەو گۆشەیەک لەم
نیشتامنە ئەبێت بە خۆڵەمێش.
بە هۆی دەستێوەردانی ئینسانەوە لە هەموو شوێنێکی گۆی
زەوی ،ئیرت هیچ کەس و ناوچەیەک لە ئەماندا نییە و زیاد
بوونی هەر ڕۆژەی ئەژماری بەشەر لە گەورەترین مەترسییەکانی
داهاتووە.

نحوهٔ نگرش ما به جهان نفوذ میکند.
ن��م��ود م��ف��ه��وم زب���ان گ��س��ت��ردهت��ر از مفهوم
هویت است .زبان حامل هویت و مهمترین
عامل پاسداری از آن است.
در ای���ن���ج���ا ب����ه ب���رخ���ی از م���ص���ادی���ق و
نشانههای بیهویتی زبانی که در میان
ما نمود بیشتری دارد اشاره میشود:
 -1نامگذاریها؛ بهویژه نامگذاری بچهها
ب��ان��امه��ای زب��انه��ای دی��گ��ر مانند آی� َ�ت��ک،
م��ل��ی��ک��ا ،ژا ک��ل��ی��نُ ،م��خ� ِ�ب��ط ،دی��ان��ا ،س���ارا و
غیره .اینها نمونههایی از نامهای ترکی،
یونانی ،فرانسوی ،عبری و غیره هستند که
ما بر بچههای خود میگذاریم و به آنها
افتخار میکنیم .جالب اینجاست که در
بیشتر موارد نیز بدون توجه به معنی این
ن��امه��ا از آنه���ا اس��ت��ف��اده میکنیم چرا که
در پ��ارهای م��وارد این اسامی دارای معنی
منفی هستند .در مواردی هم به تغییر نام
خود بر این اس��اس اق��دام میکنیم تا خود
را ام��روزیت��ر و ب��ه تعبیری م��درنت��ر نشان
دهیم.
 -2تمایل و اشتیاق برای صحبت کردن
ب��ه زب��ان��ی غیر از زب��ان م���ادری .ب��رخ��ی در
ای��ن زمینه خیلی دقیق هستند و مو را از
م��اس��ت میکشند؛ یعنی ب��ه خ��اط��ر اینکه
لهجه (ب��ه ق��ول خ��ود) نداشته باشند ا گر
ب��رای��ش��ان ام��ک��انپ��ذی��ر ب��اش��د زب����ان خ��ود
را م �یب��رن��د و زب����ان ه���دف را ب �هج��ای آن
میگذارند .درواق��ع چ��ون خیلی احساس
پستی و حقارت میکنند تالش دارن��د این
احساس را با صحبت کردن به زبان هدف
و نداشتن لهجه پنهان نگهدارند تا شاید با
این کار ب��رای خود هویتی زبانی دستوپا
کنند و م��وردپ��ذی��رش و قبول سخنگویان
زبان هدف واقع شوند ،غافل از اینکه زبان
م����ادری م��ه�مت��ری��ن ش��اخ��ص ه��وی��ت اس��ت
چ��را ک��ه نخستین اب ��زار ،اب��راز احساسات و
ان��دی�ش�هه��ا ب��وده اس��ت و ف��رد از ب��دو تولد
ب��ا الالی���یه���ای م���ادر و زم��زم �هه��ای سایر
نزدیکانش با آن آشنا میشود.
 -3ع�ل�اق���ه ب���ه اس���ت���ف���اده از واژهه�������ا و
اص���ط�ل�اح���ات ب��ی��گ��ان��ه در گ��ف��ت��گ��وه��ا،
س������خ������ن������ران������یه������ا و ن�����وش�����ت�����هه�����ا.
ب������هع������ن������وانم������ث������ال ،در ن����وش����ت����های
واژهه�������ای «ت����ول����ی����ران����س=،¬»tolerance
«آنتروپی=entropy»، «nation building»،
 =«the holes in the stateح��ف��رهه��ای
دول��ت» ،استفادهشده ب��ود .ب��رای همهٔ
این واژهها و عبارات در فارسی که متن به
آن نوشتهشده اس��ت م��ع��ادل وج��ود دارد
و مشخص نیست که چرا نویسنده از این
واژهه����ا و اص��ط�لاح��ات ،آنه���م ب �هص��ورت
اشتباه ،استفاده کرده است :نخست آنکه
ص��ورت انگلیسی واژهٔ اول و دوم را به
ف��ارس��ی و اشتباه نوشته اس��ت چ��ون این
واژهه��ا در انگلیسی به ای��ن ص��ورت تلفظ

ن��م�یش��ون��د ،ع��ب��ارت سوم
را ب����هص����ورت ان��گ��ل��ی��س��ی
آورده اس��ت و دل��ی��ل ای��ن
ع���دم ی��ک��دس��ت��ی مشخص
ن��ی��س��ت .دوم آن��ک��ه ب��رای
ای����ن واژهه�������ا در ف��ارس��ی
م�����ع�����ادل وج��������ود دارد:
«رواداری»« ،آشفتگی» و
«م��ل�تس��ازی» ب��ه ترتیب.
س ��وم آن �ک��ه واژهٔ دوم و
ع���ب���ارت س����وم را اش��ت��ب��اه
ترجمه کرده است :بهجای
«آش��ف��ت��گ��ی /ب�ین��ظ��م��ی»
از «م��ی��رای��ی» و «ح�ف��رهه��ا
در دول��ت» از «حفرههای
دول�����ت» اس���ت���ف���اده ک ��رده
است .چنین افرادی تصور
میکنند که هر چه بیشتر
از واژهه��ا و عبارات بیگانه (حتی بهصورت
اشتباه) استفاده کنند گفته یا نوشتهشان
ب��ی��ش��ت��ر ب���ه دل م��خ��اط��ب م �ین��ش��ی��ن��د و
ن��ش��انده��ن��دهٔ س���واد علمی آنه��اس��ت.
درواق���ع ای��ن ام��ر و واق�عب��ی��ن��ی ،علمی فکر
ک����ردن ،ع��ل��م��ی س��خ��ن گ��ف�ت��ن و ن��وش�ت��ن و
استدالل علمی و منطقی را باهم اشتباه
میگیرند.
 -4اس��ت��ف��اده از واژهه� ��ا و اص�ط�لاح��ات
بیگانه حتی در سالم و احوا لپرسیها
م��ان��ن��د اس���ت���ف���اده از واژهٔ «م ��رس ��ی»
فرانسوی.
 -5اشاره و استناد به گفتهها و نوشتههای
ن��وی��س��ن��دگ��ان خ���ارج ��ی در گ �ف��ت �هه��ا و
نوشتههای خ��ود :به تصور اینکه صرف
این کار ،گفته و نوشتهٔ آنها را به لحاظ
علمی پربار میکند.
 -6حرص و ولع ،هزینه کردن و مشکالت
را به جان خریدن برای فرستادن بچهها
ب��ه آم��وزش��گ��اهه��ای زب��انه��ای خ��ارج��ی
جهت یادگیری ای��ن زب��انه��ا :انتظار هم
میرود پس از گذراندن چندترم و حدا کثر
پس از گرفتن بهاصطالح دیپلم در آموزشگاه
به آن زبان خارجی تسلط پیدا کنند .غافل
از اینکه تسلط بر یکزبان عالوه بر تعریف
خ��اص خ��ود ،ش��رای��ط خاصی را میطلبد.
ک��س��ی م��ن��ک��ر ی��ادگ��ی��ری زب ��ان ی��ا زب��انه��ای
دیگر نیست اما نباید فراموش کرد این کار
نیازمند ایجاد بستر فرهنگی مناسب است
چرا که یادگیری درست یکزبان ،یادگیری
و آش��ن��ای��ی ب��اف��ره��ن��گ آن زب���ان را ن�ی��ز به
همراه خواهد داشت .هنگامیکه فرهنگ
م��ب��دأ و مقصد ناهمگون باشند ض��رورت
بسترسازی فرهنگی مناسب در این زمینه
اهمیت مییابد .ترتیب معقول و علمی
یادگیری چندین زبان بهصورت زیر است:
الف(زبان مادری ب) زبان دوم (در صورت
وجود) ج) زبان خارجی.

پهلوانپنبههای
امروزی!
■

کاوه کوردستانی

▐با گ��ذش��ت زم����ان ،تغییر رژی���م غ��ذای��ی ان��س��انه��ا و
تعارضات اشرف مخلوقات به حیات گیاهی و جانوری
در ادوار مختلف ،ش��اه��د ظ��ه��ور و ب���روز بیماریهای
مختلفی بوده و هستیم و هرکدام از بیماریها در زمان وقوع و اوایل
شیوع در جامعه بشر را با مشکالت خاصی روبرو نموده است.
شاید چندین سال پیش هرکدام از ما با شنیدن اسم طاعون ،تیفوس،
سل ،ماالریا و ایدز احساس ناخوشایند و ترسی عمیق تمام وجودمان
را فرامیگرفت و همین ترس ما را وادار به پیشگیری بیشتر مینمود.
هرکدام از بیماریها در زم��ان خ��ود ،بیماری ق��رن ،سال و ...نامیده
میشدند اما در یک دهه گذشته براثر تغییر غلط سبد خورا کی انسانها
و ت��ج��اوزات بیشماری که در طبیعت اعمال نمودهاند ک��ار بهجای
رسیده که هرساله چندین بیماری مهلک و کشنده ،گریبان انسانها
را گرفته است.
تهدیداتبیشمار زیستمحیطی
تغییرات اقلیمی تمام دنیا را تهدید میکند و دراینارتباط ایران یکی
از ده کشور نخست جهان است که در معرض تهدیدات بیشماری
قرارگرفته اس��ت .زیستگاههای ای��ران در حال از دست رفتن است و
هزاران نفر در سال براثر آلودگی هوا دچار بیماریهای عجیب و جدیدی
میشوند و میمیرند .خشکیدگی دریاچهها ،رودخانهها ،تاالبها و
قنوات در اوج است و در تمام ادوار گذشته هیچگاه اوضاع محیطزیست
و منابع طبیعی ایران تا بدین حد نابسامان نبوده است ،آوازه بیآبی
شهره آف��اق ش��ده و ج��وی خشک و لبتشنه رودخانهها به ش��ورای
امنیت ملی رسیده است.
روی ک��ان��اپ��ه ل�����مداده ،ب �هزع��م خ���ود در ح���ال در ح���ال م��ب��ارزه و
انجاموظیفه انسانی خود است!
در چنین شرایط بغرنجی ،بیماری جدیدی بنام ((اسال کتیویسم))
شیوع پیدا کرده است اما شوربختانه و برخالف سایر بیماریها ،برای
کنترل ای��ن بیماری ناشناخته نه م��ردم ک��اری انجام میدهند و نه
مسئولین هزینهای صرف میکنند .این بیماری هنوز معادل درستی
در زبان فارسی ندارد اما در چندین منبع ،آن را ((مبارزه از زیر لحاف))
ترجمه کردهاند .روی کاناپه ل�مداده ،روی تخت دراز کشیده و یا زیر
لحاف از پنجره منظره بارش برف را نگاه میکند اما در حال مبارزه و
بهزعم خود در حال انجاموظیفه شهروندی و انسانی است.
مبارزان زیر لحافی به بازداشت غیرقانونی فعالین مدنی ،فرهنگی و
 ...اعتراض دارند اما تنها از طریق دنیای مجازی!
اسال کتیویسم به معنای فعالیت مفرط در دنیای مجازی و شبکههای
اجتماعی است که درنهایت فرد احساس میکند که در یک زمینه
عمومی مانند تالش برای آزادی زندانیان ،اعتراض به کشتن کولبرهای
بیگناه و یا حفاظت از محیطزیست مشارکت جدی داشته است.
افرادی که به این بیماری جدید مبتال شدهاند که متأسفانه تعداد آنها
کم هم نیست در میدان عمل یا حضور ندارند و یا حضورشان آنقدر

 -7استفاده از نمانامها یا نامهای تجاری
( )brandبیگانه به هدف ف��روش بهتر
محصوالت و خدمات.
پذیرش هویت زبانی دیگر به معنی تأیید
موجودیت دیگری و نفی موجودیت خود
است زیرا ا گر سخن گفتن به معنی وجود
داشتن باشد صحبت کردن به زبان خود
به معنی داشتن هویت مستقل است .فرد
فاقد هویت زبانی مستقل ،دیگر شیفته
است؛ از خود متنفر است و شیفتهٔ طرف
مقابل اس��ت و چهبسا خ��ود را ب��رای وی و
آرمانهایش فدا میکند .چرا که بیهویتی
وی را ه��م��واره آزار م �یده��د .ف��ردی ک��ه از
زب��ان خ��ود بریده و شیفتهٔ زب��ان دیگری
ش��ده اس��ت ب��ای��د همیشه ب��ه ی���اد داش�ت��ه
باشد که گویشوران آن زبان وی را همیشه
پایینتر از خ��ود میبینند هرچند ممکن
اس��ت در حالت ع��ادی و ب�هط��ور مستقیم
ای��ن احساس خ��ود را نسبت به وی بیان
نکنند.
فرد فاقد هویت زبانی مستقل حتی ابزار
بیان و ب��رآوردن نیازهای اولیهٔ خود را
ندارد و ازاینجهت هم وابسته به زبان
دیگری اس��ت .چنین ف��ردی از خود تهی
و بیگانه اس ��ت ،همیشه مقلد و پیرو
اس��ت ،چ�ی��زی ب��رای گفتن ن ��دارد و ب��رای
ه��وی �تس��ازی زب��ان��ی دس ��ت ب��ه گ��دای��ی
هویت زبانی میزند ،احساس فرودستی،
پایین ب��ودن و شهروند درج �هدو و چند
ب���ودن م �یک �ن��د .دردن ��ا کت ��ر ای��ن��ک��ه ای��ن
نشانههای بیهویتی زب��ان��ی بیشتر در
به
میان قشر بهاصطالح تحصیلکرده ً
چشم میخورند .بیهویتی و مشخصا
بیهویتی زبانی ی��ادآور ای��ن شعر حافظ
اس��ت ک��ه« :س��اله��ا دل طلب ج��ام جم
از ما میکرد /وآنچه خود داشت ز بیگانه
تمنا میکرد».

کمرنگ و بیاثر است که کوچکترین نشانی از بودنشان مشاهده
نمیشود این افراد به بازداشت غیرقانونی فعالین مدنی ،فرهنگی و یا
زیستمحیطی اعتراض دارند اما تنها از طریق دنیای مجازی فعالیت
خود را نشان میدهند و در عالم واقعی حاضر به کوچکترین حرکتی
نیستند.
این بیماران حتی در رعایت حقوق شهروندی و مسائل زیستمحیطی
نقش خود را بهعنوان یک انسان بهخوبی ایفا نمیکنند .طرف بهراحتی
فیلتر سیگارش رو پرت میکند ،حاضر نیست برای مسائل فرهنگی یک
ریال هزینه کند و یا برای حل مشکل یکی از افراد جامعه ،قدمی بردارد
اما همین فعالیت در شبکههای مجازی آنها را متوهم میسازد تا
حدی که خود را کنشگری بسیار فعال میپندارد.
زیر لحافیها برای تسکین وجدان خود! در چندین گرو ه دنیای
مجازی مشارکت میکنند ،اما در برابر تبعیضها و نامالیمات موجود
در فضای حقیقی سکوت میکنند
این بیماری در حوزه محیطزیست نیز مانند سایر حوزههای فرهنگی
و اجتماعی شیوع پیدا کرده است .امضاء جمعکردنهای اینترنتی،
بحث و مجادله کردنهای بیپایان و بینتیجه ،هتا کی و فحاشی
و کارهای ازای �ندس��ت ،در ح��وزهه��ای فرهنگی ،مدنی ،اجتماعی و
زیستمحیطی رواج چشمگیری یافته است .این افراد ضمن مشارکت
در گروههای مختلف دنیای مجازی ،برای تسکین وج��دان خو د در
یک یا چند گروه محیط زیستی یا مدنی و اجتماعی فعالیت میکنند
و زیر مطالب نوشتهشده در این گروهها ،کلی استیکر و شکلک و گل
و کامنت میگذارند اما همین بیماران دنیای مجازی در برابر وا گذاری
اراضی ملی به سود جویان ،در برابر احداث پاالیشگاه در کنار تاالب آب
شیرین ،در برابر تبعیضها و نامالیمات موجود در جامعه ،در برابر شکار
وحشیانه کل و بزهای هه¬ورامان و تخریبات منابع طبیعی به بهانه
توسعه ،سکوت میکنند و حتی در مواجه با عامالن تخریب در فضای
حقیقی ،حرف خود را پس میگیرند و منکر نوشتهها و گفتههای خود
در فضای مجازی میشود و با ترسولرز بیان میکنند که صفحه من را
هک کردهاند و این نوشتهها هیچ ربطی به من ندارد.
از زیر لحافها بیرون بیاییم چون امید هیچ معجزهای نیست
شوربختانه این بیماری گریبان گیر تشکلها و انجمنها نیز شده
است و بسیاری از گروهها نیز تنها به فعالیت در شبکههای اجتماعی
بسنده کرده و در عمل حرفی برای گفتن ندارند .در اعتراض به کشتن
سگها در شهرهای مختلف و یا اعتراض به خشک شدن دریاچه
ارومیه ،سه میلیون امضاء جمع میکنند اما از همین افراد سه نفر هم
ً
حاضر نیستند عمال کاری انجام بدهند البته نا گفته نماند شاید تالش
بسیاری از این تشکلها برای رسیدن به آرمانهای متعالی با همراهی
و همدلی مسئولین و سیاستگذاران توأم نبوده و سنگاندازی آنها
باعث سرخوردگی افراد حاضر در این گروهها شده است اما نباید ناامید
شد و باید تا رسیدن به تغییرات بنیادین در جامعه ،به تالش در دنیای
حقیقی ادامه داد و خود را در برابر اسال کتیویسم مصون نگه داشت.
البته باید اعتراف نمود که فعالیت و اطالعرسانیهای درست و بهموقع
در شبکههای اجتماعی ا گر با حرکت و اقدام در دنیای واقعی توأم باشد
فعالین درزمینهٔ های مختلف را به سرمنزل مقصود خواهد رساند
بنابراین باید از زیر لحافها بیرون بیاییم و تالش و مبارزه خود را در عالم
واقع به اثبات برسانیم.
بسان رود که در نشیب دره سر به سنگ میزند رونده باش ،امید
هیچ معجزهای ز مرده نیست ،زنده باش!

فرهنگی(فهرههنگی)
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درآمدی بر تاریخ روشنفکری کوردی و
دگردیسی در مفهوم ملت و وطن 1

(این شماره :سوئیس)
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امین عزیزی

▐ ب���دی���ه���ی اس� � ��ت ک � ه
زن��دگ��ی و صلح و آسایش
در ج���ه���ان���ی م� �م ��ل ��و از
ت���ف���اوته���ا و ت ��م ��ای ��زات
ن��ژادی ،قومی ،فرهنگی،
اج� �ت ��م ��اع ��ی ،زب� ��ان� ��ی و  ،...ب� ��دون
همزیستی م��س��ال�م�تآم�ی��ز و تحمل و
مدارا و برنامهریزی دقیق و منسجم،
ح��ت��ی ب � ��رای ی ��ک روز ه ��م ن��ام �م �ک��ن
خ��واه��د ب��ود .در ای��ن ج��ه��ان متنوع و
متکثر ،کشورهای زی��ادی ب��ا مرزهای
بینالمللی ،دارای فرهنگها و زبانها
و اق��وام��ی م��ت��ف��اوت ت�ش��ک��ی��ل گ��ردی��ده
ک�ه در ب��رخ��ی از آنه��ا ،متأسفانه این
ت��ف��اوته��ا و ت��م��ای��زات را برنمیتابند
و ب �هع �ب��ث س��ع��ی در ه��م��س��انس��ازی
و ب� �ه ح��اش �ی �ه ران � ��دن و ح��ت��ی ح��ذف
"غیرخودیها" داشته و دارن��د .البته
خوشبختانه بسیاری از کشورها ،این
تفاوتهای قومی ،فرهنگی ،زبانی و
 ...را بهمثابه یک فرصت و نه تهدید
مینگرند .ای��ن کشورها؛ فرهنگها و
زبانهای متمایز را بهعنوان دستاورد
م��ش�ت��رک ج��ام�ع�ه ب�ش��ری تلقی ن��م��وده
و ب��رای حفظ ،رشد و شکوفایی آنها
ن��ه��ای��ت ت �ل�اش خ� ��ود را م �ین��م��ای��ن��د.
سازمان یونسکو نیز بهویژه به اهمیت
ممانعت از جلوگیری از نابودی زبانها
پ��ی ب��رده و آم ��وزش سیستماتیک ب ه
زبان مادری را از اولویت رهنمودهای
خود قلمداد نموده و آموزش چندزبانه
را بهعنوان مهمترین پیشنهاد خود
ب��رای کشورهای دارای تکثر فرهنگی
– زب��ان��ی ارائ��ه داده اس��ت و ب��ا تمام
امکانات از این روش پشتیبانی کرده و
آن را بهترین راه استحکام پیوند بین
اقوام در جوامع دارای تفاوت زبانی –
فرهنگی میداند.
در راستای معرفی کشورهای دارای
سیستم آموزش چندزبانه در شمار ه
" 14ماهنامه چ�ی��ا" ،ب��ا تجربه کشور
ب� ��زرگ ه �ن��د آش��ن��ا ش ��دی ��م .در ای��ن
شماره به موفقیت ای��ن سیستم در
کشور سوئیس میپردازیم.
س��وئ �ی��س ک��ش��وری اس ��ت در اروپ� ��ای
غربی با جمعیت  ۷٫۵میلیون انسان و
مساحتی بالغبر  ۴۱٬۲۹۰کیلومترمربع.
سوئيس داراي پيشينه تاريخي 700
س��ال��ه ب� ��وده و  200س���ال اس���ت وارد
ه��ی��چ ج�ن��گ��ی ن��ش��ده اس���ت .س��وئ�ی��س
ب �هص��ورت جمهوری ف��درال اداره و از
« ۲۶ک��ان��ت��ون» ی��ا اس��ت��ان تشکیلشده
اس��ت .کنفدراسيون سوئيس داراي
يک ق��وه قانونگذاری به ن��ام «مجمع
ف� � ��درال» ،ي ��ک ق���وه اج ��راي ��ي ب ��ه ن��ام
«ش ��وراي ف ��درال» و ي��ک ق��وه قضاييه
ب��ه ن��ام «دادگ���اه ع��ال��ي ف ��درال» اس��ت.
م � ��دل ح��ک��وم��ت��ي س ��وئ� �ي ��س از ن ��وع
س�ي��س��ت��م م��ع��اه��دهای اس ��ت و در آن
«نهاد حکومت» وج��ود ن��دارد و کارها
ب �هوس �ی �ل��ه پ��ارل��م��ان ان��ج��ام م �يگ �ي��رد.
س��وئ�ی��س در رت �ب �هب��ن��دیه��ای جهانی
ازن �ظ��ر ت��وس �ع �ه پ ��ای ��دار ،س��ط��ح زن��دگ��ی
شهروندان ،مسائل مربوط به آزادی،
دم��وک��راس��ی و ح��ق��وق ب �ش��ر ،مسائلی
مانند ف��س��اد اداری و دول��ت��ی ،ج��رم و
ب��زهک��اری و ...ج��زو اول �ی��ن ک��ش��وره��ای
م�ت��م��دن ،س��ال��م و پیشرفته محسوب
میگردد.
در س��وئ�ی��س ه�ی��چ زب��ان��ی بهتنهایی
زبان رسمی نیست
ازلحاظ زبانی ،سوئیس محل تقاطع
چندین کشور بزرگ اروپایی به شمار
میرود که بر زبانها و فرهنگهای آن
تأثیرگذار ب��ودهان��د .در قانون اساسی
سوئیس از سه زب��ان «رسمی» و چهار
زبان «ملی» یادشده است .زبانهای
رسمی عبارتاند¬ از :فرانسه ،آلمانی
و ایتالیایی .تمام قوانین ملی به این
سه زبان نوشته می¬شود .زبان چهارم
غیرمرسوم ،زبان رومانش Romansch
است ًکه ارتباط نزدیکی با التین دارد
و تقریبا یک درص��د از م��ردم سوئیس
به آن تکلم می¬کنند و در دره¬ه��ا و
کوهپایههای ای��ال��ت گ��راوب��ون��دن رای��ج
است .حدود  70درصد از مرم سوئیس
ب��ه ل�ه�ج�ه خ��اص��ی از آ ل��م��ان��ی صحبت
میکنند که آلمانی سوئیسی نامیده
می¬شود .این زب��ان در شمال شرقی
و بخش¬های مرکزی این ًکشور رواج
دارد .زبان فرانسه که تقریبا  20درصد
از مردم سوئیس به آن تکلم میکنند
در غرب سوئیس رایج است .ایتالیایی
ه��م زب��ان  10درص��د از م��رم ای��ن کشور
اس��ت که در جنوب سوئیس و در مرز
ایتالیا زندگی می¬کنند.
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دارایی انگاشته میشود ،چندزبانگی
نیز علی الرغم "مرزهای تعریفشده و
"سرزمین زبانی" حفظ گردیده است و
م��ردم به سبب جابهجایی در کشور،
ت��وس��ط زب� ��ان م ��ح ��دود ن��م �یش��ون��د و
همین تعامالت فرهنگی ،چندزبانگی
را بیشتر حفظ میکند .البته ای��ن امر
ب� ��رای م��ه��اج��ران ک��ه ج ��زء زب��انه��ای
رسمی نیستند و مجبورند به زبانی غیر
از زبان مادری تحصیل کنند ،مستلزم
یادگیری زبان دوم یا سوم میباشد.

ق ��ان ��ون اس ��اس ��ی ف � ��درال س��وئ �ی��س،
ضمن تضمین آزادی زب��ان ،ه��ر نوع
ت�ب�ع�ی��ض را ب��ر اس� ��اس زب� ��ان م�م�ن��وع
ن �م��وده اس ��ت .م ��اده  18ای��ن ق��ان��ون
ح��ق ه��ر ک��س را ب���رای اس �ت �ف��اده¬ی
آزادان ��ه و ب��دون م�ح��دودی��ت از زب��ان
چه در ح��وزه خصوصی و چه در مأل
عام ،هم شفاهی هم کتبی ،محفوظ
دانسته است .این آزادی محدود به
ی �کزب��ان و ی��ک منطقه جغرافیایی
خاص نیست .هر کس می¬تواند در
هر جای سوئیس از زبان خود به هر
نوعی که می¬خواهد استفاده کند.
ب��ر اس��اس آزادی زب��ان ،ت�کت��ک اف��راد
ح��ق ای ��ن را دارن� ��د ک��ه در م � ��راوده با
ادارات دولتی از زب��ان خودشان بهره
گیرند .آنها میتوانند به انتخاب خود
از یکی از چهار زبان رسمی در مراجعه
به ادارات ف��درال استفاده کنند و به
همین زب��ان پاسخ دری��اف��ت کنند .در
سوئیس هیچ زب��ان��ی بهتنهایی زب��ان
رسمی نیست .شبکههای اصلی به هر
زبانی برنامه دارند .نامههای اداری و
 ...بسته به زبان مردم منطقه نوشته
م �یش��ون��د .ب��رن��ام��ه ق��ط��اره��ا ب��س�ت��ه به
منطقهای که قطار از آن عبور میکند،
ب ��ه ه��م��ان زب ��انه ��ا اع�ل��ام م��یش��ود.
درسه � ��ای ع��م��وم��ی ب��ه زب� ��ان محلی
ت��در ی��س م �یش��ون��د .درع �ی �نح��ال ،در
سوئیس؛ م��ردم ب��رای ب��رق��راری ارتباط
باهم ،در کنار آموختن زبان انگلیسی،
در دوره ت��ح��ص��ی��ل ،ه ��ر دان� �شآم���وز
م��وظ��ف اس��ت غ�ی��ر از زب ��ان م��ادر ی��ش،
یکی از زب��انه��ای رای��ج سوئیس را به
ان �ت��خ��اب خ� ��ودش (و ی��ا ب��ا تشخیص
مدرسه) بیاموزد .یادگرفتن زبانهای
دیگر اختیاری است.
س ��وئ� �ي ��س؛ ك� �ش���وری ب � ��دون وزارت
آموزش و پرورش
س��وئ��ی��س ک���ش���وری اس� ��ت م��ح��ص��ول
چ��ن��دزب��ان��گ��ی ک �ه از آن ب �هع��ن��وان یک
ارزش ف��ره �ن��گ��ی ب��س��ی��ار ری � �ش � �هدار و
عمیق ن��امب��رده م �یش��ود و ن��م�یت��وان
س��وئ �ی��س را ب� ��دون چ��ن��دزب��ان��گ��ی آن
تعریف ک��رد .ب��رای ترویج چندزبانگی
در س ��وئ� �ی ��س ،ان �ج��م��ن��ی ت��ح��ت ن��ام
 Helveticumراهان � ��دازی ش��ده اس��ت
ک �ه ه��دف آن "ت��روی��ج آ گ��اه��ی بهتر در
جامعه سوئیس در راب�ط�ه ب��ا آم��وزش
چ��ن��دزب��ان��گ��ی و ک �ث��رتگ��رای��ی فرهنگی
ب �هع��ن��وان ی��ک ف��رص��ت ب� ��زرگ" اس��ت.
وظ��ی�ف�ه ای��ن م��رک��ز ارائ���ه ی��ک س��اخ��ت��ار
حرفهای ،مشاوره ،پروژهها ،اطالعات
تماس ،سازماندهی جلسات و ارائ�ه
ط��ر حه��ای پ��ی��ش��ن��ه��ادی ب ��رای بهبود
آموزش و عملیاتی کردن آن است.
كشور سوئيس برخالف سایر كشورها
فاقد وزارت آم��وزشوپ��رورش میباشد
و آم� ��وزش ع��م��وم��ي در ه��ر ک��ان��ت��ون بر
عهده همان کانتون است ،در همين
راستا ساختار و سازماندهی آموزشي
در هر ايالت متفاوت است و تمام اين
آم��وزشه��ا ت��وس��ط م��وس�س�هاي ب��ه ن��ام
موسسه تکنولوژی فدرال مورد ارزيابي
ق��رار م�یگ�ی��رد .ب�هط��ورک��ل��ی در م��دارس
س��وئ �ی��س ب��س�ت�ه ب �ه م�ن��ط�ق�ه ت��در ی��س،
درسه � � ��ا ب � �ه چ ��ه ��ار زب� � ��ان آ ل ��م ��ان ��ی،
ف ��ران ��س ��وی ،ای��ت��ال��ی��ای��ی و روم ��ان ��ش
ت��در ی��س م �یش��ود .ب�ه همین دل�ی��ل بر
اس ��اس م ��اده  70از ق��ان��ون اس��اس��ی
سوئیس؛ "کانتون باید زب��ان رسمی
خود را تعیین نماید و بهمنظور حفظ
هماهنگی بین جوامع زبانی ،تدابیر
الزم را اتخاذ نموده و ضمن احترام
به زب��ان اقلیتهای دیگر سا کن آن
س��رزم�ی��ن ،ب��ای��د تفاهم و ت�ب��ادل بین
جوامع زبانی را تشویق کند».
اغلب دورهه��ای آم��وزش عالی نیز گاه
تنها ب��ه یکی از زب��انه��ای رسمی این
کشور یعنی آلمانی یا فرانسه تدریس

م �یش��ود ک��ه ای��ن م��س�ئ�ل��ه ب��ه ج��ای��گ��اه
ای��ن زب��انه��ا در ک��ان��ت��ون ه��ای مربوط
گردد ،گاهی نیز تدریس
به آنها برمی ً
ب��ه ی �کزب��ان (م��ث�لا آ ل��م��ان��ی در آم��وزش
دامپزشکی) و یا در مواردی که اساتید
و دانشجویان هریک به زب��ان م��ادری
خ��ود صحبت میکنند ،ب��ا چند زب��ان
آمیخته در هم انجام میشود.
جلوگیری از اختالط و تعویض زبان
مادری با زبانی دیگر
کارشناسان آم��وزش��ی کشور سوئیس،
با توجه به گسترش استفاده از زبان
ان �گ��ل��ی��س��ی ب� �هوی ��ژه در دان �ش��گ��اهه��ا،
نسبت به خطر کمرنگ شدن اهمیت
زبانهای ملی و مادری تدابیر ویژهای
ان��دی��ش��ی��دهان��د .ق��ب��ل ه��ر چ�ی��ز اهمیت
بسیار زیادی به آموزش علوم به زبان
م��ادری داده و بر اساس پژوهشهای
گسترده به ای��ن نتیجه رسیدهاند که
درک علوم در هر زب��ان دارای ماهیت
وی ��ژهای ازن�ظ��ر تفکر ،درک مفاهیم و
تفاسیر مربوط به آن است .در همین
راس��ت��ا بنیاد ملی ع��ل��وم در حمایت از
آموزش علوم تحت سیستم چندزبانه،
ن��ی��ازه��ای آم��وزش��ی ک��ودک��ان و ج��وان��ان
سوئیسی را از بدو تولد تا بیستسالگی
در چتر حمایتی متخصصان کانتون
محل اقامت خود قرار داده است.
ک��ش��ور س��وئ�ی��س ک �ه در  26ک��ان��ت��ون با
هویت و فرهنگهای متفاوت و متمایز
متشکل گردیده ،با سیاستگزاریهای
خ��ردم��ن��دان �ه ،ض�م��ن پ��اس��داش��ت ای��ن
تنوع ،به بهترین نحو ق��ادر به تعریف
و ح �ف��ظ ه��وی��ت م��ل��ی خ ��ود از ط��ری��ق
زبانهای رسمیاش میباشد.
ب� ��ا ت ��وج� �ه ب � �ه ای � ��ن س ��ی ��اس� �ت� �گ ��زاری،
چ��ن��دزب��ان��گ��ی در س��وئ �ی��س گ��س�ت��رش
ب��ی��ش�ت��ری ی��اف�ت�ه و ا ک��ن��ون ن��زدی��ک به
 %20از سا کنان کشور را اتباع خارجی
تشکیل میدهند و به زبانهای بسیار
دیگری غیر از زبانهای رسمی سوئیس
صحبت میکنند؛ اما سوئیس با توجه
ب��ه ای ��ن ت��ن��وع و گ��س �ت��ردگ��ی و ح��ض��ور
روزاف � ��زون زب ��ان ان�گ��ل��ی��س��ی در س��راس��ر
ج��ه��ان و جامعه آن ک��ش��ور ،همچنان
باقدرت تمام ماهیت چندزبانگی خود
را حفظ کرده است.
آن� �چ� �ه س��ب��ب م �ن��ح �ص��رب �هف��رد ب���ودن
چندزبانگی سوئیس است ،جلوگیری
از اخ��ت�لاط و تعویض زب��ان م��ادری در
یک کانتون با زبانی دیگر است .بدین
م��ع��ن��ی ک��ه ب� ��رای ه��ر زب� ��ان ،م��رزه��ای
تعریفشدهای وج��ود دارد و ه��ر زب��ان
ن�ق��ش رس��م��ی ب ��ودن خ��ود را بهخوبی
ای��ف��ا م�ین��م��ای��د .ب�هع��ن��وانم��ث��ال؛ همه
ق��وان�ی��ن ف ��درال ب�ه زب��انه��ای آلمانی،
فرانسوی و ایتالیایی منتشرشده است
و اصل "سرزمینی" در هر کانتون تنها
به یک زبان رسمی که آن کانتون برای
خود تعیین کرده است ،اجازه میدهد
که رسمیت داشته باشد ،ا گرچه ،چند
کانتون دو و یا سه زبانه وجود دارد.
س �ی��اس��ت آم� � ��وزشوپ� � ��رورش ن �ی��ز از
اص��ل "س��رزم �ی �ن��ی" پ �ی��روی م�یک�ن��د و
زب��ان تدریس ،توسط کانتون تعیین
و ه��دای��ت م��یش��ود؛ ام ��ا ب��ا تصمیم
ک��ان �ت��ون ب� ��رای ح �ف��ظ چ �ن��دزب��ان �گ��ی،
ضمن اس�ت�ف��اده از ی�کزب��ان رسمی،
برای دیگر زبانهای رسمی سوئیس
در راس� �ت���ای ت��أ ک �ی��د ب ��ر آم�� ��وزش در
م��دارس به زب��ان م��ادری شهروندان
دورههای آموزشی ارائه میشود.
ب� ��ر اس� � ��اس پ� ��ژوه� ��ش ک ��ارش ��ن ��اس ��ان
س��وئ��ی��س��ی ،ای��ن همپوشانی تدریجی
زبانها ،پردازش اطالعات در زبانی که
دانشآموز بدان عادت دارد را آسانتر
ن��م��وده و ه�مزم��ان بنیادی مستحکم
ب��رای یادگیری زب��انه��ای دیگر فراهم
م �ین��م��ای��د و در ای ��ن روش اس ��ت که
�ش زب��ان بهعنوان یک
ضمن آنکه دان� ِ

زبان انگلیسی و تأثیر آن بر سیاست
زبانی و آموزشی سوئیس
چندزبانگی سوئیس در سایه تعامالت
فرهنگی میان مردم و تفویض حکومت
ک �ه در آن ،م��ن��اط��ق ،ق ��ادر ب �ه کنترل
س��ی��اس�ته��ای زب��ان��ی و آم��وزش��ی خ��ود
هستند ،ه��وی��ت خ� ً�اص خ��ود را حفظ
نموده است .ظاهرا تنها تهدیدی که
ساختار چندزبانگی موجود سوئیس با
آن مواجه است ،زبان انگلیسی است
که با محبوبیت تمام در سراسر جهان
رشد میکند.
واقعیت ای��ن اس��ت که زب��ان انگلیسی
بهآرامی در حال تبدیلشدن به "زبان
میانجی" برای ارتباطات جهانی است.
بر اساس مطالعه انجامشده ،در حال
ح��اض��ر ب�ی��ش از  2م�ی��ل��ی��ارد ان��س��ان که
انگلیسی ،زب��ان م��ادری آنه��ا نیست،
ب��ه ت��ح��ص��ی��ل ای ��ن زب���ان م��ش��غ��ولان��د.
ام��روز در سوئیس هم ،از انگلیسی در
دانشگاهها ب�هط��ور گسترده استفاده
م �یش��ود و ای ��ده ت��ب��دی��ل آن ب �ه زب��ان
پنجم ،در دول��ت و ش��رک�ته��ای ب��زرگ
پشتیبان زی��ادی دارد .طرفداران این
ای��ده معتقدند ک�ه دانستن انگلیسی
به مدیریت عمومی در برقراری ارتباط
با همه شهروندان کمک خواهد کرد
و م�یت��وان��د ی��ک ن�ی��روی وحدتبخش
ب��اش��د و ب� ��رای ک��س��ان��ی ک��ه در خ��ار ج
از ک��ش��ور و ی��ا در داخ ��ل س��وئ �ی��س در
مسافرتاند ،زب��ان انگلیسی میتواند
حالل مشکالت آنها باشد.
ا گرچه کانتونها زب��ان آم��وزش مدارس
را ت��ع��ی�ی��ن و زب ��انه ��ای م��ل��ی دی �گ��ر را
ب�هع��ن��وان زب��ان دوم ارائ��ه م�یده��ن��د و
زبان انگلیسی هم بهعنوان یک گزینه
ارائ � �ه م��یش��ود؛ ام ��ا ب��ررس �یه��ا ن��ش��ان
داده اس��ت که ا کثریت دان��ش آم��وزان
عالقهمند به یادگیری انگلیسی بوده
و ح��ت��ی ب� ��رای ک��س��ان��ی ک� �ه ف��ران �س��ه ،
زب��ان م ��ادری آنه��ا نیست ،یادگیری
انگلیسی را بر فرانسه که زب��ان رسمی
سوئیس است ترجیح میدهند و این
بدین معناست که زب��ان انگلیسی در
آم��وزشوپ��رورش این کشور رو به رشد
است .به همین خاطر بسیاری ،حضور
و گسترش زب��ان انگلیسی را بهعنوان
ت��ه��دی��دی ب���رای سیستم چندزبانگی
سوئیس میدانند .بهویژه نگاه سنتی
در سوئیس ،این امر را تهدید به تغییر
م ��وازن� �ه ب��ه ن��ف��ع ی� �کزب ��ان و ب��ه زی��ان
چندزبانگی میداند.
ب �ع �ی��د ن �ی �س �ت ج��ه��ان��یش��دن زب ��ان
انگلیسی و تأثیر آن بر سیاست زبانی
و آم��وزش��ی س��وئ �ی��س ،در درازم� ��دت
چ ��ال� �شه ��ای ��ی ب�� ��رای چ �ن��دزب��ان �گ��ی
ای� ��ن ک� �ش ��ور ای� �ج���اد ک� �ن� �د .ه��رچ �ن��د
فرانسوا گرین اندیشمند سوئیسی
معتقد اس��ت ک ��ه":زب ��ان انگلیسی،
نقش مکمل را ب��ازی میکند و هرگز
جایگزین زبانهای ملی نخواهد شد
و چندزبانگی در سوئیس بهعنوان
یک کل در حال گسترش است".
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دکتر اسماعیل محمودی

▐ پیشدرآمد:
پ��س از ف��ت��ح اس��ت��ان��ب��ول
ت��وس��ط س �ل��ط��ان محمد
ف��ات��ح ( )1453و تبدیل
آن ب��ه ی��ک ش �ه��ر اس�ل�ام��ی و زدای ��ش
ایماژهای مسیحی و غربی ،این شهر
ه��م��واره یکی از ک��ان��ونه��ای تحوالت
س ��ی ��اس ��ی ،ف��ره��ن��گ��ی و اج �ت��م��اع��ی
م�ل�ته��ای اس�لام��ی ب��وده اس��ت .پس
از توقف فتوحات عثمانی در غ��رب و
نا کامی در غلبه بر اتریش و شکست از
روسیه و تحمیل قراردادهای سنگین
ب��ر عثمانی ،دول �تم��ردان ای��ن کشور
م��ت��وج��ه ق��درتی��اب��ی غ ��رب در ق��ال��ب
شروع دورهای نوین از تاریخ فرهنگی
و س��ی��اس��ی خ� ��ود ب ��ه ن� ��ام م��درن��ی �ت��ه
ش��دن��د و ازای� � �نرو ج �ه��ت ب��رونرف��ت
از ای��ن وضعیت در پ��ی تقلید و اخذ
ف��رآوردهه��ای اب��زاری و گ��اه ن��رماف��زاری
غ��رب برآمدند و در ای��ن فرآیند تاریخ
عثمانی ه�م��راه ب��ا ف��راز و نشیبهای
ش��گ��ف��ت و ق ��اب� �لت ��أم ��ل ��ی اس � ��ت ک��ه
س��ران��ج��ام آن ف ��ار غ از مخالفتهای
گاهگاهی ،پیدایش مؤسسات تمدنی
ج��دی��د ،ان��ق�لاب م �ش��روط��ه ،ب��رآم��دن
ت��رکه��ای ج���وان ،پ��ی��دای��ش اندیشه
و رهیافتهای نوآیینی چ��ون ت��وران
گرایی ًو ترکی گرایی ،فروپاشی عثمانی
و نهایتا تشکیل یک دول��ت م��درن به
نام ترکیه است.
پیدایش قشر نوآیینی از کوردها به
نام منورالفکر یا روشنفکران
بخش اعظم مناطق کوردنشین پس
از جنگ چالدران و قراردادهای بعدی
آم��اس �ی��ه ،اس��ت��ان��ب��ول ،زه���اب و ارزن ��ه
ال ��روم ،بخشی از قلمرو عثمانی شد.
حضور کوردها در استانبول به حوالی
سالهای  1453و اواخر سده پانزدهم
برمیگردد؛ اما اواخر قرن نوزدهم نقطه
عطفی در ت��اری��خ ک��ورده��اس��ت چرا که
شماری از فرزندان سران عشایر کورد
در م���دارس ج��دی��د م��ش��غ��ول تحصیل
شدند و بعدها اینان در کنار شماری
از چهرههای فرهنگی دیگر کوردتبار
ک��ه از ش �ه��ره��ای مختلف ک��وردن��ش�ی��ن
به استانبول آم��ده و این شهر به مرکز
تجمع آنه��ا تبدیلشده ب��ود دررون��د
ت��ح��والت سیاسی و فرهنگی عثمانی
و مناطق کوردنشین تأثیرگذار شدند
و البته بیتأثیر از جلوههای فرهنگ
مدرن و دگردیسی در مفاهیم و پذیرش
اندیشه نوآیین غربی بیتأثیر نبودند
و شاید ب��ت��وان پیدایش قشر نوآیینی
از کوردها به نام منورالفکر یا به تعبیر
ام� ��روزی روش��ن �ف �ک��ران را از مهمترین
تأثیرات جلوههای فرهنگ و اندیشه
م��درن غربی در عثمانی و خاصه شهر
استانبول تلقی ک��رد .در ای��ن م��ورد با
ان��دک��ی اح��ت��ی��اط ش��ای��د ب��ت��وان اذع��ان
نمود حاجی ق��ادر کویی را ک��ه بیشتر
به نام شاعر شناختهشده پیشاهنگ
ت��اری��خ پ��ی��دای��ش ای ��ن ط��ب�ق��ه ن��وآی�ی��ن
فکری در جامعه کوردی قلمداد نمود.
حاجی قادر کویی نخستین کوردی
ک��ه متوجه مفاهیم ج��دی��د ازجمله
ن��اس��ی��ون و پ ��ات ��ری ��وت در گ�ف��ت��م��ان
نوآیین غربی شد
حاجی قادر کویی (:)1815/24-1897
زاده روس ��ت ��ای گ ��ور ق ��رج ش �ه��ر ک��وی��ه
است .درباره تاریخ تولدش سالهای
متفاوتی ذکر میشود که نزدیک یازده
س��ال اختالف دارد (ک��رم��ی-1390:20،
 )19ت��ح��ص��ی�لات اب��ت��دای��ی را ک��ه ح��ول
م��ح��ور ام� ��ور دی��ن��ی ب� ��وده در ک��وی��ه و
ش �ه��ره��ای اق��ل��ی��م ک��وردس��ت��ان ش��روع
م�ین��م��ای��د و ج�ه��ت ادام���ه تحصیالت
ف��ق��ه��ی و ح ��وزه¬وی ��ی ب��ه س��ردش��ت و
مهاباد میرود (ش��ارزا )20 :1961 ،پس
از ک �س��ب اج� ��ازه و رس��ی��دن ب��ه م��ق��ام
م�لای��ی در س ��ال  1863-3ب��ه ک��وی��ه
مراجعه مینماید (مالعبدالرحمان،
)330 :1974
ب�یت��وج��ه��ی ب��ه ج��ای��گ��اه و بیاعتنایی
م��وج��ب م �یش��ود ک��ه ک��وی��ه را بهقصد
استانبول ترک نماید و به قول خودش
به خاطر بیحرمتی حاجی کویه را ترک

کرد و تا پایان عمر در سال  1897که در
تنهایی فوت نمود و در محله اسکودار
در ق �ب��رس��ت��ان ق����ر ج اح���م���د ب���ه خ��ا ک
سپرده شد( .گیوی مکریانی)5 :1969 ،
حاجی ق��ادر نخستین کسی اس��ت که
م��ت��وج��ه م��ف��اه��ی��م ج���دی���دی ازج��م��ل��ه
ناسیون و پاتریوت در گفتمان نوآیین
غ��رب��ی ش���د و از ای����ن م��ن��ظ��ر در ک��ن��ار
م��ن��ورال �ف��ک��ران ع��ث��م��ان��ی ،ب��ه پ��رداخ��ت
ج��دی��دی از ای��ن مفهوم در شعر خود
شد و البته ازآنجاییکه در شعر متبلور
شد نه در نظریه ،کمتر تاثیرگذارشد2 .
دگ ��ردی ��س���ی در م���ف���ه���وم «م���ل���ت» و
«وطن»
ف� ��ار غ از ک �ماع��ت��ن��ای��ی ق��اب �لت��أم��ل به
م��ف��ه��وم «م���ل���ت» در م���ی���راث ف��ک��ری و
ادب ��ی ک ���وردی ،در آن ح��د ان���دک نیز
به تأثیر از ادبیات سیاسی و فرهنگی
ایران ،اعراب و ترکها بیشتر به معنای
شریعت ،دی��ن ،آیین و پیروان دین و
آی �ی��ن ب ��وده و از ای���ن م��ن��ظ��ر ب���ار دینی
و مذهبی داش��ت��ه و متأثر از گفتمان
ملتگرای دین اسالم بوده است.
البته مفهوم ً «وط��ن» برخالف «ملت»
ب�هط��ور نسبتا گ��س��ت��ردهای در ادبیات
ک�� ��وردی ب���ک���ار گ���رف���ت���هش���ده و ب��ی��ش��ت��ر
ب��ه م��ع��ن��ای زادگ�����اه ،اق��ام��ت��گ��اه و ی��ا در
م��واردی جهان آخرت بوده است و در
ای��ن م��ورد م�یت��وان ب��ه شاعرانی چون
ن��ال��ی ،ب��ی��س��اران��ی ،م��ح��وی و م��ول��وی 3
اش��اره کرد که بیشتر به معنای زادگاه
آنها بوده است.
پ��س از ت��ع��ام��ل و م���واج���ه ع��ث��م��ان��ی با
غ��رب و پ��ی��دای��ش و گ��س��ت��رش مفاهیم
و ج��ل��وهه��ای ن��وآی��ی��ن ان��دی��ش��ه م��درن،
دو م��ف��ه��وم «پ��ات��ری��وت» و «ن��اس��ی��ون»
در زم���ره م��ف��اه��ی��م��ی ب��ودن��د ک��ه تأثیر
چ �ش �م��گ��ی��ری در گ��ف��ت��م��ان ف���ک���ری و
سیاسی یافتند و دو مفهوم وط��ن و
م�ل��ت را م��ع��ادل ای���ن دو م��ف��ه��وم بکار
ب��س��ت��ن��د و ازای������نرو دو م��ف��ه��وم دچ���ار
دگ��ردی��س��ی معنایی ش��گ��رف��ی ش��دن��د و
ملت دیگر نه به معنای دین و پیروان
دین بلکه به معنای امروزی آن یعنی
م �ج��م��وع��ه اق������وام دارای ن��م��اده��ای
مشترک و صاحبدولت کاربست یافت
و مفهوم وط��ن نیز در معنای زادگ��اه
اقوام مشترک و به عبارتی زادگاه ملت
به کار رفت.
ح��اج��ی ق���ادر ک��وی��ی در ت�لاش ب��رای
پ�ی��ک��رم�ن��دی واح���د ج��دی��د دول���ت -
ملت
حاجی ق��ادر کویی در گفتمان فکری
ک��وردی نخستین کسی اس��ت که این
وضعیت جدید را درک کرد و بهضرورت
مفاهیم نوآیین واقف
پرداختن به این
ً
شد و در سطح نسبتا گستردهای در
ش �ع��ر خ ��ود ب���ازت���اب داد و م��ل��ت ک��ورد
و وط��ن ک���ورد بخشی از گفتمان وی
گشت.
ح� ��اج� ��ی ق��������ادر ک����وی����ی از اه���م���ی���ت
پیکربندی واحد جدید دولت  -ملت و
تعریف نوآیین وطن مطلع بود ازاینرو
خ��واه��ان رف��ت��ن دان��ش��ج��وی��ان ک���ورد به
غ��رب ،ف��را گ��ی��ری ف��ن��ون ج��دی��د ،ت�لاش
برای پیکرمندی خا ک کوردها و تالش
ب��رای ملتسازی از رهگذر ایماژهای
نوآیین چ��ون ترسیم م��ح��دوده خا ک
کوردها و احیا و برساختن اسطورههای
ک ��وردی ب��رآم��د .از ای��ن منظر ف���ار غ از
آسیبها و کاستیهای جدی گفتمان
ح��اج��ی ق��ادرک��وی��ی در ح����وزه ن��ظ��ری��ه،
میتوان وی را آغازگر گفتمان نوآیین
جامعه کوردی قلمداد نمود.
.......................................
 -1شایان اشاره است از نویسنده کتابی تحت
عنوان تاریخ روشنفکری کوردی در مرحله ویرایش
نهایی است و تالش بر ان است درزمانی نزدیک
در اختیار عالقهمندان به تاریخ اندیشه قرار گیرد.
شایان اشاره است در این نوشتار بهصورت بسیار
فشرده به این موضوع پرداختهشده و به عبارتی
فقط به اشاراتی بسنده شده است.
 -2در کتاب مورداشاره بهطور مفصل به این مهم
پرداختهشده است.
 -3در کتاب مورداشاره بهصورت مفصل به
نمونههای این شاعران پرداختهشده و در اینجا به
علت محدودیت واژ گانی صرفنظر میشود
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محیط زیست شهری
( ژینگهی شار)
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محیطزیست و تیغ دو لبهی فضای مجازی
■

دکتر افراسیاب جمالی

▐جامعهپذیری و هنجار
پ��ذی��ری درزم��ی��ن��ه رفتارهای
ف��������ردی و ج���م���ع���ی ام�����ری
است که میطلبد سایش و
برخورد اجتماعی صورت بپذیرد درواقع تا
زمانی که قوانین اجتماعی و سازوکارهای
اجرا و اعمال آن در جوامع جایگیر نشده
اس��ت ب��رای بهسازی و توسعه اجتماعی
ب��رخ��ورده��ا و ن��گ��رشه��ای غ��ی��ر درونزا و
روابط بین فرهنگی میتواند در تعدیل و
کاهش خشونتهای رفتاری مؤثر باشد.
در خاورمیانه؛ نفت و دین و نژاد ،گذار
از سنت به مدرنیته را با مشکل روب��رو
کرده است
سنت انسانها قبل از مدرنیته در برخورد
ب��ا طبیعت و م��ح��ی�طزی��س��ت و ج��ان��وران
ام��ری ب��وده دارای روال و سازوکارهایی
که در شرایط معین و مشخص دورههای
گذشته س��ازش و تا ح��دودی همراه بوده
اس��ت میزان جمعیت جوامع بشری چه
در روستاها و چه در شهرها و همچنین
ن��ی��ازه��ای م��ح��دود ان��س��ان��ی ب���رای گوشت
ش���ک���ار ح���ی���وان���ات وح���ش���ی ،ف����راخ ب���ودن
محیطزیست گیاهی و جانوری و ازدی��اد
آنها در میزان تصاعدی و چند برابر رشد
جمعیت بشر موجب ش��ده ب��ود که نسل
ح��ی��وان��ات و ج��ان��وران��ی ک��ه گ��وش��ت آنه��ا
برای نیاز انسانها مناسب باشد تداوم و
استمرار داشته باشد؛ اما درزمانی بسیار
کوتاه و در دورهای باورنکردنی گسترش
جمعیت ان��س��انه��ا در ج��وام��ع مختلف
جهان و بخصوص در جهان سوم موجب
ش���د ت���ع���ادل م���وردن���ظ���ر ب���ه ه���م ب���خ���ورد،
گسترش بهداشت و جلوگیری از مرگومیر
انسانها براثر بیماریهای مسری و وا گیر
و همچنین ایجاد شرایط بهداشتی برای
ن�����وزادان م��وج��ب گ��ردی��د رش���د جمعیت
ان��س��ان شکلی غ��ی��رع��ادی ب��ه خ��ود بگیرد
از س��وی دی��گ��ر گ��س��ت��رش س�لاحه��ای گ��رم
و ح��رص و آز ان��س��ان��ی م��وج��ب ش��د ک��ه در
چند دهه متمادی و بهواسطه جنگ در
خاورمیانه جمعیت جانوران و حیوانات
رو ب��ه ک��اه��ش ب��گ��ذارد و ای��ن ام��ر مسبب

تغییرات زیستمحیطی و به هم خوردن
ا کوسیستم طبیعی و حیات جانوری شود
در نگاهی کلی و گذرا انسان عصر کنونی
خاورمیانه و بخصوص مناطق کوردنشین
ب��ا وض��ع��ی��ت��ی ب��رزخ��ی و گ���ذار از س��ن��ت به
مدرنیته روب���رو ش��ود و ع��وام��ل ان��س��ان��ی و
فنی ازجمله نفت و دین و نژاد در منطقه
ای���ن گ���ذار را ط��والن��ی ن��م��ای��د و ب��ه تأخیر
بیندازد.
همهچیز تغییر ک��رده اس��ت ج��ز فرهنگ
ان��س��انه��ای خ��اورم��ی��ان��ه در م��واج��ه با
محیطزیست
اب���زاره���ا ه��م��گ��ی م����درن ش���دهان���د ش��ک��ار
ب��ا اب���زاره���ای پ��ی��ش��رف��ت��ه ان��ج��ام م�یگ��ی��رد،
س��ل�احه����ای گ�����رم در س���ط���ح وس���ی���ع در
دس��ت��رس ان��س��ان ق��رارگ��رف��ت �هان��د ،وس��ای��ل
نقلیه و ابزارهای پیشرفته دید شکارچی
را در کمترین زم��ان به شکار میرساند،
روس��ت��اه��ا زی���اد ش���ده و ح��ی��ات ج��ان��وران
ب��ه خ��ط��ر اف��ت��اده اس���ت ده �هه��ا ج��ن��گ از
زادوولد حیوانات کاسته است ،جابجایی
ب��س��ت��ره��ای آب رودخ���ان���هه���ای ب����زرگ و
تغییرات آب و هوایی ناشی از آن تغذیه
و م��ح��ی �طزی��س��ت ح��ی��وان��ی را ب���ا ت��ه��دی��د
روب��رو ک��رده اس��ت؛ اما در این میان آنچه
تغییر ن��ک��رده اس��ت فرهنگ ان��س��انه��ای
خاورمیانه در م��واج��ه ب��ا محیطزیست و
جانوران است .رفتارها کما کان در همان
قالب سنتی و ابتدایی سیر میکند ،گاه
در برخی رسانهها داس��ت��انه��ای شکار و
خ��اط��رات شکارچیان را که نگاه میکنی
ابتدا تعجب میکنی که نکند فیلم مربوط
به دویست سال گذشته است اما خوب
که متوجه میشوی شرم ات میگیرد کسی
در همین حوالی از محدود شدن شکار و
ایجاد ممنوعیت و قوانین سختگیرانه
شکار ناراحت است و خواهان برداشتن
ای������ن م����ح����دودی����ته����اس����ت ،ش���رم���ن���ده
م �یش��وی و از خ��ود م��ن��زج��ر م �یش��وی آی��ا
در چنین عصری که انسانهای شریفی
ب��رای اع��ت��راض به حقوق حیوانات روزه��ا
اعتصاب غذا میکند و راهپیمایی میکند
و کمی آنسوتر به شکار افتخار میکند و با
شکار خور عکس یادگاری میگیرد.
ت���ص���وی���ر چ���ن���د روس���ت���ای���ی در اط�����راف

پیرانشهر در حال مثله ک��ردن روباهی
بیچاره ،آبروی مردم کورد را مثله میکند
این روزها فضای مجازی پرشده از عکس
و ف��ی��ل�مه��ای م��ت��ن��وع از ش��ک��ار ب �یروی��ه و
بیرحمانه حیوانات توسط شکارچیانی
ک��ه در اق��ص��ی ن��ق��اط ک��ش��ور اس���ت ی��ک��ی با
چند بز کوهی کشتهشده عکس یادگاری
گرفته ،دیگری با چند خ��روار کبک شکار
شد و تلنبار شده بر رویهم عکس گرفته
است دیگری و دیگری و همین چند روز
پیش تصویر چند نفر روستایی در اطراف
پیرانشهر در ح��ال مثله ک���ردن روب��اه��ی
ب��ی��چ��اره ب��ه ج��رم��ی م��وه��وم ،ب�هس��رع��ت در
ت��م��ام ک��ش��ور م�یچ��رخ��د و خشم و ان��زج��ار
میآفریند و آبروی مردمانی را به نام کورد
را مثله میکند و خدشهدار مینماید و به
همین سادگی در فضای مجازی سالها
ت�ل�اش و ک��وش��ش ان��ج��م �نه��ای ف��ع��ال و
نمونه زیستمحیطی مناطق کوردنشین
در سایه ق��رار میگیرد ،شکستن اسلحه
ت��وس��ط ش��ک��ارچ��ی ه���ورام���ی را ک����مارزش
میکند و ساعتها رنج و سختی اعتصاب
و پ���ی���ادهروی ب���زرگم���ردی چ���ون ش��ری��ف
باجور را بر دوش تمام مردم منطقه سوار
م �یک��ن��د و ف��ع��ال��ی��ت زوج م��ری��وان��ی ف��ع��ال
زیستمحیطی را ک��ه در اوان ج��وان��ی و
بهجای بچهداری به نگهداری و درمان
حیوانات آسیبدیده میپردازند را ژست
ظ��اه��ری و روش��ن��ف��ک��ران��ه م�ین��م��ای��د ،همه
اینها در سایه حماقت و خشونت ذاتی
سنتهای پوسیده افرادی است که کینه
خود را با مثل ک��ردن حیوانی به نمایش
م �یگ��ذاردن��د .چ��ه تضمینی وج���ود دارد
چنین کسانی در فضای ب��ه وج��ود آم��ده
توسط داعشیان به مثله کردن انسانها
نپردازند؟ آیا آن انسانی که به خاطر یک
مر غ ربودهشده توسط یک سگ بیچاره و
بچهدار در روز روشن و وسط شهر اسلحه
ب���ه دس����ت م �یگ��ی��رد و س���گ را م�یک��ش��د
نمیتواند در اب��ع��ادی ب��زرگت��ر به جنایت
دست بزند؟
سیطره فضای مجازی محیطی ناامن را
ب��رای اق��دام��ات زش��ت و ناپسند معدود
انسانها در راب��ط��ه ب��ا حیوانات ایجاد
کرده است

■ دکرت صالح نیکبخت

▐ ای����ن روزها یک����ی از موضوعات مهم و حائز اهمیت
برای نس����لهای آینده ،بحث پیرامون محیطزیست
و منافع مختلف مربوط به آن است .به همین جهت
٣٧س ��ال پی ��ش مق ��ررهای پیرامون ای ��ن موضوع به
تصویب رسید .اصل ٥٠قانون اساسی که متأسفانه بهدرستی جامه
ی اس�ل�امی،
عمل ب ��ه تن نکرده اس ��ت مقرر م� �یدارد‹‹ :در جمهور 
ت
نحیا 
یبعدبایددر آ 
لامروزونسلها 
ت ك هنس 
تمحیطزیس 
حفاظ 
ی میشود.
ی تلق 
ی داشت ه باشند ،وظیف ه عموم 
ی رو ب ه رشد 
اجتماع 
ت
ی محیطزیس� � 
ی و غیر آنک ه با آلودگ 
ی اقتصاد 
ازاینرو فعالیتها 
ن مالزم� � ه پیدا كند ،ممنو ع اس ��ت››.
نآ 
ب غیرقابلجب ��را 
ی ��ا تخری 
چرا پس از  ٣٧سال به اج��رای اصل  ٥٠قانون اساسی اهمیت
الزم نمیدهند؟
ب����ا اینک����ه اختصاص ی����ک اص����ل از قانون اساس����ی نش����انه اهمیت
محیطزیس ��ت ب ��رای قانونگ ��ذاران اساس ��ی ب ��وده ام ��ا متأس ��فانه
قانونگذار عادی اهتمام الزم را برای تحقق اهداف این اصل نداشته
اس����ت .باوجود اصل  ٥٠قانون اساسی که ٣٧سال پیش به تصویب
رس����یده و میتواند از افتخارات این قانون باشد ،متأسفانه در کشور
ما با گذش����ت قریب ٤دهه ،بیشترین خس����ارات و تخریب به عوامل
اصلی و حیاتی محیطزیس����ت واردش����ده است .ازجمله مکانهایی
ک ��ه خس ��ارتهای جبرانناپذی ��ری ب ��ه آن واردش ��ده جنگله ��ا،
درخت ��ان ،س ��واحل ،حیاتوح ��ش ،آبه ��ا و آلودگ ��ی آنهاس ��ت.
گرچ ��ه در قان ��ون بهط ��ور صریح و مش ��خص به س ��وزاندن ،کندن،
تخری ��ب و بری ��دن درخت ��ان جنگل ��ی اش ��اره نش ��ده اس ��ت ول ��ی در
قان ��ون مج ��ازات اس�ل�امی-کتاب تعزی ��رات -بهص ��ورت کل ��ی در
م����واد  ۶٧٥ت ��ا  ٦٩٠در م ��واد مختل ��ف و پرتبص ��ره آن در خص ��وص
شناس ��ایی ج ��رم آل ��وده ک ��ردن و تخری ��ب محیطزیس ��ت تأ کیدات
بس����یار ش����ده اس����ت .در مورد حریق یا آت����شزن درخت����ان مجازاتی
نیز پیشبینیش����ده اس����ت و م����واد قانونی هم در ای����ن رابطه داریم.
قوانینبرایاز بینبردندرختانمجازاتدر نظر گرفتهاست،اما...
همچنین طبق ماده یک قانون حفظ و گس����ترش فضای سبز قطع
ه����ر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر ،میدانها،
بزرگراهها،پارکها،بوستانها،باغاتونیزمحلهایی کهبهتشخیص
شورای اسالمی شهر ،باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها
ب����دون اج����ازه ش����هرداری و رعای����ت ضواب����ط مربوط ممنوع اس����ت.
�ان موض ��وع
ب ��ر اس ��اس م ��اده  ۶قان ��ون موص ��وف ه ��ر ک ��س درخت � ً
م����اده ( )۱قان ��ون گس ��ترش فضای س ��بز را عالم ��ا و عام ��دا و برخالف
قان ��ون مذک ��ور قط ��ع ی ��ا موجب ��ات از بی ��ن رفت ��ن آنه ��ا را فراه ��م
آورد ،ع�ل�اوه ب ��ر جب ��ران خس ��ارت وارده حس ��ب م ��ورد ب ��ه ج ��زای
نق ��دی از یکمیلی ��ون ری ��ال ت ��ا ده میلی ��ون ری ��ال ب ��رای قط ��ع ه ��ر
یک ��ه قط ��ع درخ ��ت بیش از س ��ی اصله باش ��د به
درخ ��ت و درصورت 
حب ��س تعزی ��ری از ش ��ش م ��اه تا س ��ه س ��ال محک ��وم خواهد ش ��د.
مسببان نابودی جنگلها بدون هرگونه تبعیضی مجازات شوند
ش����ایانذکر اس����ت باوجودآنکه در قوانین جزایی مشابهتس����ازی و
قی����اس وجود ندارد ،ول����ی با توجه به اینک����ه درختان جنگلها هم
از مصادیق فضای س����بز اس����ت و در بس����یاری از م����وارد این مکانها
را مناط ��ق حفاظتش ��ده مینامند و همچنین ب ��ا عنایت به برخی
مق ��ررات موضوع ��ه در قان ��ون حفاظ ��ت و بهر هب ��رداری از جنگلها
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آی���ا ن��م��ای��ش چ��ن��ی��ن رف���ت���ار و ح��رک��ات��ی در
فضای مجازی مناسب است؟ آیا فضای
م��ج��ازی تهدیدی ب��رای ح��ری��م خصوصی
اس���ت؟ آی��ا منتشرکنندگان ای��ن تصاویر
و فیلمها باید م��ج��ازات شوند؟ و صدها
س��ؤال ازای �ندس��ت ک��ه ام���روزه بهواسطه
تسلط و سیطره فضای مجازی محیطی
ن��اام��ن را ب��رای اق��دام��ات زش��ت و ناپسند
م��ع��دود ان��س��انه��ا در راب��ط��ه ب��ا حیوانات
ای��ج��اد ک��رده اس��ت ،ب��ه نظر م�یرس��د یکی
از اص���ل���یت���ری���ن خ��ص��ی��ص �هه��ای ف��ض��ای
مجازی همین گسترش و نشر و سریع ًو
آس��ان اط�لاع��ات اس��ت ،سرعتی ک��ه قطعا
در ذه��ن انسانهای سنتی نمیگنجد و
ب��اره��ا آنه��ا تهدید ج��دی تلقی ک��ردهان��د
و حتی سیستمهای سیاسی بارها سعی
در محدود کردن آن در شرایط اضطراری
داشتهاند .هرچند آسیبهای اجتماعی
و مزاحمتها و برهم زدن محیط سنتی
خانوادهها بهواسطه فضای مجازی امری
ان��ک��ارن��اپ��ذی��ر اس���ت و ب��اره��ا ای���ن مسائل
موجب ب��روز مشکالت ج��دی ش��ده است
اما در همین رابطه هم میتوان گفت که
ب��از بخشی از مشکالت متوجه فرهنگ
اس��ت��ف��ادهک��ن��ن��دگ��ان از ف��ض��ای م��ج��ازی و
ناهنجاریهای اخ�لاق �یای اس��ت ک��ه در
دنیای واقعی و کوچه و بازار وجود داشته
و ای��ن��ک بخشی از آن ب��ه ف��ض��ای مجازی

خشونت؛ فــرهـنـگ
مـــــا نیست ...

تشدید مجازات مخربین
محیطزیست

و مرات ��ع و نی ��ز قوانی ��ن مرتب ��ط ب ��ا مناب ��ع طبیع ��ی و محیطزیس ��ت
ه ��ر ن ��وع آت� �شزن و بری ��دن و آسیبرس ��انی ب ��ه درخت ��ان جنگل ��ی
ب ��ا ه ��ر هدف ��ی ازجمل ��ه هدفه ��ای تج ��اری میتوان ��د از مصادیق
عم ��ل مجرمان ��ه تلق ��ی و قابلپیگی ��ری و تعقی ��ب کیف ��ری باش ��د.
زمان ��ی ک ��ه ب ��ه هر دلیل ��ی محیطزیس ��ت تخری ��ب یا فضای س ��بزی
نابودی میشود ،مردم انتظار دارند مسببان بدون هرگونه تبعیضی
مجازات ش����وند .همانطور که میدانید بهطورکلی در مورد مسائل
مرب ��وط به محیطزیس ��ت باوج ��ود دس ��تورات قاطعی ک ��ه قانون و
مقامات عالی کش����ور صادر کردهاند ،متأسفانه نوع برخورد و شدت
و ضع����ف آن در حدی نیس����ت که مردم از مقامات انتظ����ار دارند .در
عم ��ل گوی ��ی مج ��ازات بازدارن ��ده نب ��وده و به همین جهت س ��طح
مناطق جنگلی کشور سالبهس����ال خالی و کم وسعت تر میشود و
به همین صورت حیاتوحش نیز هرروزه در حال زیان دیدن است.
تخریب گرانمحیطزیستبهمجازاتشدیدحبسمحکومشوند
بنابرای ��ن ب ��ا توج ��ه ب ��ه راهکارهای ��ی ب ��رای درم ��ان درد تخری ��ب
محیطزیس ��ت باید تالش بس ��یار شود .به نظر میرس ��د ،شاید یک
راه ��کار عملی برای حفظ محیطزیس ��ت و جلوگی ��ری از قطع کردن
درخت����ان مراتع و جنگله����ا ،رفع ابهام از قوانین باش����د ً،زیرا قوانین
م����ا در این خص����وص دارای ابهامات فراوانی اس����ت ،مثال برای قطع
درخت نخل قانونگذار مجازات ش����دیدی در نظر گرفته اس����ت ولی
�ورد جنگله ��ا یا آلوده ک ��ردن آبه ��ا و ...هیچگونه
متأس ��فانه در م � ً
قانون����ی که صریحا آالیش اینه����ا را مورد مجازات ق����رار دهد ،وجود
ندارد .به همین جهت ما متوجه میشویم هرروزه سطح جنگلها
در ش ��مال و مناطق غربی کش ��ور ک ��ه از منابع ث ��روت عمومی و ملی
کش ��ور محس ��وب میش ��وند و تنه ��ا متعل ��ق ب ��ه م ��ردم یک ش ��هر و
اس����تان نیستند ،کمتر میش����وند و انواع آس����یبها از قطع و قاچاق
درختان گرفته تا آتشس����وزیهای عمدی و س����هوی جان طبیعت
را بیج ��ان میکن ��د .حت ��ی زمانی که عوام ��ل اصلی ای ��ن تخریبها
ش ��ناخته میش ��ود ،مج ��ازات الزم اعم ��ال نمیش ��ود ی ��ا در صورت
اعمال مجازات به مجازات نقدی محدود میش����ود که بههیچوجه
ای����ن مج����ازات بازدارنده نبوده اس����ت .غافل از اینک����ه نتیجه عمل
بهرهبرداران و مخربین جنگلها و بریدن درختان جنگلی یا تصرف
زمینه ��ای منابع طبیع ��ی بهمراتب و چندین برابر بیش ��تر از جزای
نقدی اس����ت ک����ه باید برای عوام����ل این جرائم در نظر گرفته ش����ود.
از دیگ ��ر راهکاره ��ای ای ��ن موض ��وع ک ��ه میتوان ��د تأثیرگذار باش ��د،
افزای ��ش می ��زان خس ��ارت ب ��رای مجرم ��ان اس ��ت ،همچنی ��ن
تأ کی ��ددارم از قان ��ون جایگزی ��ن ک ��ردن مج ��ازات حب ��س ب ��رای
جرائ ��م محیطزیس ��تی اس ��تفاده نش ��ود و در م ��ورد تخری ��ب گ ��ران
محیطزیس ��ت و کس ��انی ک ��ه باعث از بی ��ن رفتن درخت ��ان جنگلی
میش ��وند ،مج ��ازات ش ��دید حب ��س را قائ ��ل ش ��ویم و از بهکارگیری
مج ��ازات جایگزی ��ن حب ��س نس ��بت ب ��ه آن ��ان خ ��ودداری کنی ��م.

برای مهربانی
هرگز دیر نیست

■ امجد حیدری
خ ��ون ،بمبافک ��ن و
مسلس ��ل و ب ��وی ب ��اروت،
پیک ��ر غ ��رق ب ��ه خ ��ون
م ��ردان ،زن ��ان و ک ��ودکان،
بر نیمی از ای ��ن کره خا کی
س ��ایه گس ��ترانیده و ب ��ر روی مانیتوره ��ا و
صفحات اجتماعی همچ ��ون نقلونبات
دستبهدس ��ت ش ��ده و ای ��ن خود ش ��بح
و کابوس وحش ��تنا کی اس ��ت که قلب هر
بینندهای را بدرد میآورد.
خشونت در ابعادی وسیع و گسترده بر
جان و مال انسانها جا خوش کرده و
ح����رفاولرامیزن����د
در ای ��ن می ��ان زن ��ان و ک ��ودکان
بیش ��ترین تاوانه ��ا را پ ��س داده و آم ��اج
غیرانس ��انیترین افکار پوسیدهشده و در
هزاره سوم ابتداییترین آرزوهایشان را به
گور میبرند .تبعیض و تجاوز ،بازار فروش
زنان و کودکان خردسال سخیفترین نوع
تعرض به حرمت و کرامت انس ��انی اس ��ت
که اینان روا میدارند .اعدام و سنگس ��ار،
اسیدپاش ��ی و مثل ��ه ک ��ردن انس ��انها ت ��ا
ب ��ه آتش کش ��یدن زنان و دخت ��ران جوان
تح ��ت عن ��وان دف ��اع از نام ��وس بخ ��ش
بزرگی از خشونت عریانی است که هرروزه
آن ��ان را تهدی ��د میکن ��د .جامع ��ه در یک
عقبگ ��رد تاریخ ��ی دچ ��ار بحران ��ی عمیق
و از ه ��م پاش ��یدن ش ��یرازه مدنیت ش ��ده
است .دستانی سیاه و مجرمانی کینهتوز
پ ��ا را فرات ��ر نه ��اده و محیطزیس ��ت را نی ��ز
طعمه لهیب آتش غضبن ��ا ک خودکرده و
ه ��رروز منطقه و مرتع و کوه ��ی را به آتش
میکشند.
قربانی ��ان " خش ��ونت " و س ��نتهای
عقبمانده
الش ��ه جانوران جزغال ��ه در آتش و ش ��کار
بیرویه حیوانات و جانوران وحشی خطر
انقراض ای ��ن حیوانات را ب ��ه همراه دارد.
چه ویرانه دنیایی اس ��ت آنچه میسازید،
بوی گند و تعفن آن مش ��ام را میآزارد .در
چنین آش ��فتهبازار و فضای جنونآمیزی
که کتابها در قفس� �هها خ ��ورا ک موریانه
یا خا ک میخورند ،انتظاری بیش از این
نتوان کرد! ...آری بهجرئت میتوان گفت
تکتکمان ازلح ��اظ روحی صدمهدیده و
دچار آسیب و افس ��ردگی شدید شدهایم،
براب ��ر ب ��ا تمام ��ی اس ��تانداردهای علمی و

منتقلشده است.
پ���خ���ش ت���ص���اوی���ر رف� �ت ��اره ��ای زش� ��ت ب��ا
ح��ی��وان��ات ،ارزش در س��ای��ه ق��رار گرفتن
زحمات عاشقان محیط زیستی را دارد
با تمام تفاسیر فوق حتی ا گر پخش تصاویر
مثله ک���ردن ح��ی��وان��ی م��وج��ب خ��دش �هدار
شدن وجه یک منطقه و حتی ملتی شود
و ا گر زحمات عاشقان محیطزیست را در
سایه قرار دهد بازهم ارزش دارد که این
تصاویر پخش شوند و بهعنوان وظیفهای
انسانی باید رد صدر فعالیتهای فضای
م��ج��ازی ب��اش��د ت��ا رف��ت��اره��ای ن��ادرس��ت و
خشونتهای پیدا و پنهان در رفتارهای
انسانی آش��ک��ار ش��ود و ب��ه همگان نشان
داده ش��ود ام��روزه سهلانگاری و کمبود
عوامل نظارتی و حافظان محیطزیست
چ��ه ارگ���انه���ای دول��ت��ی و چ��ه ن��ه��اده��ای
م��ردم��ی م�یت��وان��د ت��وس��ط ف��ض��ای مجازی
نمایانده شود تا اقدامات سریع در رابطه
ب��ا آن ان��ج��ام گیرد وا ک�ن��ش اف��ک��ار عمومی
در ای����ن زم��ی��ن��ه م��ؤث��رت��ری��ن راه اس���ت و
کارسازترین آن ،در پایان امیدوارم چنین
تفکر و نسلی هر چه زودتر به پایان برسد
که خشونت و نامهربانی با حیوانات را امر
عادی تلقی نماید و نسل جدید با تعهد و
تفکر و آ گاهی به سازگاری میان انسان و
طبیعت باورمند شود و بهعنوان جزئی از
فرهنگ انسانی خود آن را نهادینه نماید.

پزش ��کی م ��درن جهانی غی ��ر نرم ��ال و در
ش ��رایط بحران ��ی قرارگرفتهای ��م .در روابط
اجتماعی و روزمره سرخورده و در حداقل
زم ��ان ممک ��ن از کوره دررفت ��ه و بدترین و
رکیکتری ��ن الف ��اظ را ب ��ه دیگری نس ��بت
میدهیم.
چن ��د روزی اس ��ت ک ��ه در ش ��بکههای
اجتماعی تصاویر دلخراش حیوان آزاری
چند ت ��ن از اهالی روس ��تایی در ش ��ختان
پیرانش ��هر مایه تأسف عمیق و جریحهدار
ش ��دن احساس ��ات ه ��ر بینندهای ش ��ده
اس ��ت .آری این ��ان خ ��ود نی ��ز قربانی ��ان "
خش ��ونت " و س ��نتهای عقبمان ��دهای
هس ��تند که گریبان جامع ��ه را گرفته و به
قهق ��را میب ��رد .قربانیان ��ی که ب ��ه درازای
س ��ن خود در فقر و تیرهروزی بس ��ر برده و
از هرگون ��ه امکان ��ات رفاهی و شایس ��تهی
انس ��ان ام ��روزی مح ��روم و در کم ��ال
فق ��ر فرهنگ ��ی اینگون ��ه اعم ��ال ش ��نیع و
آزاردهنده را تفریح میشمارند.
ش ��ما که نان س ��فرهی بچههایت ��ان را با
ک ��ودکان " کـــوبـــانــ ��ی " تقس ��یم کردید و
در غم بچههای "شـنـگــــال" اشک ماتم
ریختید از جنس دیگر هستید
اما دوس ��تان این نهایت داس ��تان نیست
و ش ��ما از جن ��س دیگرید! ...آری ش ��مارا
چ ��ه با اینان؟ ش ��ما در صف ش ��ریفترین
انس ��انهایی هس ��تید ک ��ه ب ��رای نج ��ات
همن ��وع خود ب ��ه میان ش ��علههای آتش
رفت ��ه و خط ��ر را ب ��ه ج ��ان خریدی ��د ،پای
پی ��اده دواندوان ب ��ه ک ��و ه زده و مردان ��ه
شعلههای تن درختان را خاموش و مرهم
نهادید .شما نان سفرهی بچههایتان را با
کودکان " کـــوبـــانــی " تقسیم کردید ،شما
بودید ک ��ه در غم بچهه ��ای "ش� �ـنـگــــال"
اش ��ک ماتم ریخت ��ه و در شادیهایش ��ان
پ ��ای کوبیدی ��د و رقصیدی ��د .آری ش ��ما
بجای هر درخت بلوط س ��وختهای نهالی
از عش ��ق و فدا کاری نهادید ،آتش نوروز را
با شکس ��تن قفس پرن ��دگان و بازگرداندن
کبکها به دامان طبیعت جشن گرفتید.
دستان گرم و نوازشگرتان همواره مرهمی
ب ��وده بر پیکر مجروح حیوانات وحش ��ی و
کمپی ��ن متعدد دف ��اع از حیوان ��ات زبانزد
خ ��اص و ع ��ام ش ��ده اس ��ت .ای ��ن ب ��ار نیز
جوان فدا کار ش ��ما برای نجات جان یک
قالده "س ��گ" از س ��یمخاردار گذشته و پا
ب ��ه میدان می ��ن نهاده و خط ��ر را به جان
خریده و پایش را از دست داد.
آری...
آری...
شما از جنس دیگر و دنیا هنوز به لطف
مهربانیهایتان سر پا ایستاده است.

عبدالله آزادیان

▐ ب� ��� � ��دون ش��ک
ات � ��ف � ��اق روس� ��ت� ��ای
ش��خ��ت��ان پ �ی��ران��ش��ار
دلهایی را که اندکی
ت��رح��م و م�ه��رب��ان��ی دارن ��د ب��ه درد
آورد و ت��ا ساعت ه��ا اف��ک��ارم��ان را
بخود مشغول نمود .هر کدام نیز
در درون خود مجازات سختی را
ب��رای ع��ام��ل ی��ا ع��ام�لان آن ص��ادر
ن��م��ودی��م .خ��وب��ی پ �خ��ش ت��ص��وی��ر
مربوطه در فضای م��ج��ازی ،این
بود که طرف به محا کم قضایی
معرفی و تنبیه می گردد.
خاط ��ی ت ��ا ک ��ی س ��رش را پایین
بین ��دازد؟
ام ��ا ورای ای ��ن اتف ��اق چیزه ��ای
دیگری وجود دارد که بایس ��تی به
آن توجه ش ��ود .یکی اینکه بعد از
اتمام مج ��ازات آیا ما به بازگش ��ت
ط ��رف به جامع ��ه فکر ک ��رده ایم؟
آی ��ا فک ��ر ک ��رده ای ��م ب ��ا دی ��دی که
م ��ا در ای ��ن جامع ��ه نس ��بت ب ��ه
همدیگ ��ر داری ��م ش ��خصیتی خرد
ش ��ده و فلج ش ��ده ک ��ه حتی برای
فرزندانش هم قابل ترمیم نیست
ب ��ه جامع ��ه بر م ��ی گردد؟ آی ��ا فکر
کرده ایم روال عادی زندگی طرف
از بی ��ن م ��ی رود و تا زنده هس ��ت
هرجا اس ��می از روباه و دم و گوش
برده شود سرش پایین انداخته و
خن ��ده های تمس ��خر آمیز دیگران
را میش���نود و بچه هایش در درس
روب ��اه و  ...کالس غیب ��ت کنن ��د؟
کس ��انی ک ��ه هیچگون ��ه آم ��وزش
زیس ��ت محیطی ندیده اند
ا گ ��ر لحظه ای ما خ ��ود را بجای او
حساب کنیم کس ��ی که هیچگونه
اطالعاتی در مورد محیط زیس ��ت
ندارد و هیچ آموزش ��ی در این باره
ندیده و از اول زندگی گوش ��هایش
با فریبکاری روباه و دشمنی مار و
زیان رس ��انی خوک و ....پر شده
انتظار داریم روباهی را که به مر غ
و بوقلم ��ون های ��ش حمله کرده با
ایج ��اد ص ��دا ف ��راری ده ��د؟ اینها
دف ��اع از ش ��خص خاط ��ی نیس ��ت
ت ��ازه مجازات ��ی را ک ��ه م ��ن خ ��ودم
لحظ ��ه اول برایش در نظ ��ر گرفتم
خیل ��ی س ��ختتر از ح ��د خ ��ودش
ب ��ود ول ��ی قضی ��ه اینس ��ت آی���ا
ماموس ��تاها ،معلمی ��ن  ،متولیان
محی ��ط زیس ��ت ،روش ��نفکران،
دانش ��جویان ،ش ��ورا ،دهی ��ار و هر
کس ��انی که ب ��ه نح ��وی در جامعه
موثرند بدرس ��تی ب ��ه وظیفه خود
عم ��ل نم ��وده ان ��د؟ آی ��ا اینگون ��ه
اعم ��ال بازخ ��ورد ک ��م کاریه ��ای
ما نیس ��ت؟ و آی ��ا ا گر ط ��رف واقعا
اع�ل�ام ندام ��ت و پش ��یمانی نم ��ود
همچنانک ��ه خطاه ��ا را در ش ��بکه
ه ��ای اجتماعی پخش م ��ی کنیم
ندامتش رانیز پخ ��ش و به جبران
ش ��خصیت وی کم ��ک ک ��رده و
القاب زش ��ت احتمالی را از اذهان
م ��ردمم ��یزدایی ��م؟
نج ��ات اف ��راد جاه ��ل از نادان ��ی
بس ��یار مهماس ��ت
ش ��اید م ��ا دوس ��تداران محی ��ط
زیس ��ت همچنانک ��ه ب ��ه اس ��تقبال
حرکت زیبا و انس ��انی کس ��ی که با
پ ��ای پیاده ت ��وام با اعتص ��اب غذا
مس ��یر طوالن ��ی را بخاط ��ر دفاع از
حق ��وق حیوان ��ات م ��ی پیمای ��د و
کس ��ی که بخاط ��ر نج ��ات حیوانی
پ ��ای خود را از دس ��ت م ��ی دهد و
یا کس ��ی که اس ��لحه شکاری خود
را م ��ی ش ��کند م ��ی روی ��م ،ا گ ��ر در
چنین مواردی نیز دس ��ته جمعی
به محل رفته و کوچک مراس ��می
را برگ ��زار می نمودی ��م بازده کار به
مراتب خیلی بیش ��تر و بهتر از این
نم ��یب ��ود؟
ام ��ا قضیه دیگ ��ری که متاس ��فانه
زبان اعتراض عده ای را باز خواهد
ک ��رد اینس ��ت ک ��ه روزان ��ه آخری ��ن
دس ��تاوردهای جنگ ��ی ابرقدرت ��ی
چون روس ��یه بر سر مردمان حلب
آزمای ��ش م ��ی ش ��ود و م ��ا بخاط ��ر
ح ��س روش ��نفکرمأبانمان عارمان
م ��ی آی ��د اس ��می از آن ببری ��م و
چیزی در آن مورد بنویسیم چون
تفکر زنجیر ش ��ده ما آنرا نه زبست
محیطی و نه انس ��انی می پندارد.
بیائی ��م ش ��عاع نوعدوس ��تیمان را
ت ��ا جایی ک ��ه موجودی هس ��ت و
ت ��ا جایی ک ��ه ظلم ��ی وج ��وددارد
افزای ��شدهی ��م.

زیست بوم(ژیوار)
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دهردهدڵی ئاویهر
به بهانه بیستم آذرماه روز جهانی کوهستان
■

افشین جنتی

ئاویەر سەربەرز ئەوه
من هاتم
دەس پەروەردەکەی
ئاوو هەواتم...

(استاد حقشناس)

▐ روز  20آذرم���اه بود .روز جهانی کوهس���تان.
ذهن���م را مروری ک���ردم .کوهس���تان مقدس و
رعای���ت حرمت آن واجب اس���ت .کوهها محل
ن���زول وحی بر پیامبراناند .بس���یاری از میراث
فرهنگی جوامع بشری در دل کوهها قراردادند.
بس���یاری از تمدنهای درخش���ان از کوهها سر
برآوردهاند .کوهستانهادارایغنایا کولوژیکی
و تنوع گیاهی و جانوری زیادی هستند و مادر
رودخانهها و زایندهی چشمهها .کوهها نماد
مقاوم���ت ،اس���تحکام ،پای���داری و س���ربلندی
هس���تند و الهامبخ���ش انس���ان در چیرگ���ی ب���ر
موانع و دشواریهای زندگی .امنیت و آرامش
کوهس���تان ،مآم���ن دلنش���ین انس���انها و
جانوران .کوهها الهامبخش شاعران ،ادیبان،
نقاش���ان و فیلمس���ازان .کوهه���ا بزرگتری���ن
گردشگاهها و ورزش���گاهها هستند و با داشتن
چش���ماندازی باش���کوه و هوایی پ���ا ک ،امکان
پی���ادهروی و ورزشه���ای گونا گ���ون مانن���د
کوهن���وردی ،س���نگنوردی ،ان���واع ورزشهای
زمس���تانی ،دوچرخهس���واری دانهی���ل وکراس
کانت���ری و ...را دری���ک محی���ط دلانگی���ز برای
انس���انها فراه���م آوردهان���د .اس���امی کوهه���ا،
زینتبخششناسنامهها و ورد زبانانسانها.
پنجههایبیرحمتکنولوژی
نگاهی به کوه آبیدر سرافراز افکندم .آرامآرام به
راهافتادمتاسریبهآبیدر بزنموروزشراتبریک
بگوی���م .آبیدر س���ربلند که هرچن���د چهرهاش
س���وخته بود و صورت���ش پ���ر از چینوچروک و
جایج���ای ت���ن باصالبت���ش ،زخمخ���وردهی
پنجههای بیرحم تکنولوژی بود اما همچنان
اس���توار و مق���اوم ب���ه نظ���ارهی ش���هر س���نندج
نشس���ته بود .س�ل�امی کردم و روزش را تبریک
گفتم و در گوش���های از ئامانیه نشس���تم .حال
و احوالش را پرس���یدم تا شاید سفرهی دلش را
باز کند .انتظارم زیاد طول نکشید .با مهربانی
ج���واب س�ل�امم را داد .آهی کش���ید و ش���مرده

آتشسوزی در نیزارها،
تهدیدی برای موجودیت
تاالب زریبار
■ امید باتو
کارشناس محیطزیست

▐ ت��ن �س��ل��ی (دان��ش��م��ن��د
ان� �گ ��ل ��ی ��س ��ی)1937 -؛
ا ک��وس��ی��س��ت��م را ب �هع��ن��وان
واح� ��د ط��ب��ی��ع��ی ت �ع��ری��ف م �یک��ن��د .ای��ن
ت �ع��ری��ف ت��م��ام��ی ا ک��وس��ی��س��ت �مه��ا (ب ��وم
س��ام��ان��ه ی��ا ب��ومس��ازگ��انه��ا) ،چ��ه بیوم
ه��ا (ا ک��وس��ی��س��ت �مه��ای خ �ش��ک��ی) و چه
ا کوسیستمهای آبی را شامل میشود.
وق��ت�یک��ه ی��ک ا کوسیستم را ی��ک واح��د
طبیعی بهحساب میآوریم یعنی تمامی
اج��زاء زن��ده و غیرزنده آن (ک��ه بهصورت
طبیعی در محیط وج��ود داش�ت��ه) و نیز
همگی در
راب �ط��ه م��ت��ق��اب��ل ب�ی��ن آنه� ��ا،
ً
تعریف ا کوسیستم میگنجد .م��ث�لا در
یک ا کوسیستم جنگلی ،جانوران زنده
از میکروارگانیسمها تا ما کرو ارگانیسمها،
درختان ،درختچهها ،خزه ،خا ک ،آب،
س �ن��گ و  ...ج ��زو ا ک��وس��ی��س��ت��م جنگل
هستند .از ط��رف دیگر ه��ر ن��وع دخالت
کردن و انجام هر کاری بدون بررسیهای
الزم (م ��ط ��ال� �ع ��ه) ،م� �یت ��وان � ً�د ب ��ه زی ��ان
ا کوسیستم تمام ش��ود .مثال حذف یک
آیتم در یک ا کوسیستم دیگر اجزا را تحت
تأثیر خود قرار داده و ممکن است منجر
به وارد آمدن خسارت و نیز ایجاد تبعات
ب��رای آن ا کوسیستم گ��ردد و حتی دیگر
بومسازگانها را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
ت��االبه��ا زی��ر ف��ش��ار ب��ی��ش از ان� ��دازهە
ت � � � ��االب زری � � � ��وار/زری � � � ��ب � � � ��ار ی� ��ک� ��ی از
بومسازگانهای منحصربهفردی است
ک��ه در اس��ت��ان ک��وردس��ت��ان واق��ع گردیده
اس��ت .ای��ن منحصربهفرد ب��ودن زمانی
مفهوم پیدا خ��واه��د ک��رد ک��ه م��ا نگاهی
اجمالی به تاالبهای کشور از شمال تا
جنوب و از شرق تا غرب کشور بیندازیم.
ح��ت��ی در س��ط��ح ج��ه��ان��ی ن��ی��ز ت��ع��داد
تاالبهایی که زمانی ج��زو کنوانسیون
رامسر (بینالمللی) ب��وده ولی به دالیل
مختلف در ح ��ال ح��اض��ر ج ��زو ضمایم
مونترو (ت��االبه��ای تخریبشده) جای
میگیرند گویای ای��ن واقعیت اس��ت که
ت��االبه��ا درم �ج��م��وع ب��ه دل��ی��ل تحمیل

شمرده شروع به صحبت کرد.
خاطره صدای دلنش���ین قاس���په قاسپه ی
کبکها در یادواره ئاویهر
چه حالی؟ چه احوالی؟ در روزگاری نهچندان
دور که شهر سنندج اینگونه بزرگ نشده بود،
مبارکآباد،امیریه،ئامانیه،صادقآباد،ظفریه،
مسناو ،کمیز ،تکیه و چمن ،حاجیآباد و هفت
آسیاب پارهی تن و جزئی از من بودند .شهرک
کش���اورز ،شهرک سعدی ،شهرک زا گرس و ویال
شهر شیرهی جانم را نکشیده بودند و به حال
و روز امروزی درنیامده بودند و من خوشحال و
شادمان کههفتههفتهمیزبانمردمانمهربان
ش���هرم هس���تم .مردمانی که نه با ماشین و بر
روی آسفالت که با پای پیاده ،اسباب و وسایل
چند روز ماندن در دامنهام را به کول میگرفتند
و در سایهسار درختان بلند و پرپشت امیریه و
ئامانیهاتراقمیکردندوآراممیگرفتند.صدای
دلنش���ین قاس���په قاس���په ی کبکه���ا ،ترنم
زیبای سهرهی طالیی ،صدای پای چهارپایان
وحش���ی ،درخت���ان خوشرنگ بل���چ (زالزالک)
و ش�ل�انه (زردآلو) ،صدای شرش���ر ب���رف آبها و
چش���مههای پ���رآب کانی سنگش���کن ،کانی
ئارایش ،کانی شفا ،کانی صفا و کانی ماماتکه،
ب���ه فره چالها و یخچالهای پربرف ،آب زالل
گویزه کویر ،هفت آسیاب و درختان انبوهش،
سینهکش چش���منواز کوچک (س���نگ) قرآن،
تفرجگاه و زیارتگاه خه یره زنه (خضر زنده) و خه
یرئه لیاس ،گیاهان خوشرنگ و بوی خورا کی
بهاری مانند ریواس ،کنگر ،گیالخه ،ش���نگ،
قازی ئاغه ،نعناع ،پونه ،قارچ و ...که اشتغال
فصلی جمعی از سا کنین سنندج و روستاهای
اطراف را فراهم میکرد و سفرهی همشهریان را
رنگین .نالهی محزون عشاق در پای تاقه دار،
هرزالی خواندن جوانان پرشور در ئامانیه و بان
ش�ل�انه و ...آری تصوی���ر آن زم���ان من اینگونه
بود.
ئاوی���هر میزب���ان مردم���ان بس���یاری از اولی���ن
نسلهای سا کن در سنندج
س���کوت عمیق���ی برق���رار ش���د .گوی���ی آبی���در
چش���مان خود را بس���ته و با بال خیال خود به
آن دوران و ح���ال و ه���وا پرواز ک���رده بود .پس از
چند دقیقه ،دوباره آهی کشید و ادامه داد :به
دلیل همجواری با ش���هر سنندج از زمانهای

خیلی دور شاهد و نظارهگر توسعه و بزرگ شدن
س���نندج ب���ودهام .مردم���ان بس���یاری از اولین
نسلهای سا کن در سنندج را میزبانی کردهام.
ح���کام و ام���رای زی���ادی از زمانه���ای قدیم بر
سنندج حکمرانی کردهاند و ا کنون فقط نامی
و یادی از آنان باقیمانده است .چه بسیار افراد
بزرگمنش ،نیکوخصال و فرشته وشانی که بر
تارک س���نندج درخش���یدند و جاودانه شدند.
چه بس���یار جوانان پرشور ،رش���ید و برومندی
که در جوار و کنار من راه و رسم زندگی و آزادگی
را آموختن���د و ا کن���ون چه���ره در نق���اب خ���ا ک
کشیدهاند.
زخ���م ارکس���تر فیالرمونی���ک گ���وشآزار و
دلخراش و اس���تخراج س���نگبر جایجای
بدنئاویهر
القص���ه زمان گذش���ت و گذش���ت و گذش���ت و
ب���ه ام���روز رس���ید .لحظهبهلحظ���ه ش���هر بزرگ
میش���د و جمعی���ت آن زی���اد .ت���ن و صورت���م را
خراشیدند و تراشیدند .کوچهها و خیابانها را
بر صورتم نقاشی کردند و با ساختوساز خانه
و س���اختمان و آپارتمان ب���زک و دوزکم کردند.
ئ���ه میریه تا ئامانیه س���نگفرش ش���د .جادهی
آس���فالتهی پیچدرپی���چ از نوک پا تا فرق س���رم
کشیده شد تا مبادا همش���هریان و گردشگران
ت���ن خ���ود را برنجانند و رنجیدهخاطر ش���وند و
با خیالی آس���وده با ماش���ین تا هرکجا ک���ه اراده
کنند،ویراژ دهندوجوالن.سمفونیدلنشین
و زیب���ای جلوهه���ای طبیع���ی مانن���د صدای
پرندگان و شرش���ر برف آبها و ...جای خود را
به ارکس���تر فیالرمونیک گ���وشآزار و دلخراش
برداش���ت و اس���تخراج س���نگ از جایج���ای
بدنم و رفتوآمد ماش���ینهای س���نگین داده
است .شنیدن صدای کبک و دیدن جانوران
وحشی به افس���انه تبدیلشده است .چهره و
بدنم س���یاه شده و سوختهی بیمسئولیتی و
خیانتدرامانتانسانهاست.انسانناسپاس
و زباله س���از پس از تفریح و خ���وش گذرانیش،
انواع زبالههای پالستیکی ،آلومینیومی ،فلزی
و شیش���های را برایم به ارمغان میگ���ذارد .آری
امنی���ت و آرام���ش طبیعت زیبای م���ن ،فدای
رفاه آدمیان و تکنولوژی مخرب و بیرحم شده
اس���ت .آری این اس���ت جواب قرنها و سالها
میزبانی از انسانها و مهربانی با آنان .آری من

ف ��ش ��ار ب � �ی � �شازان� ��دازه و ب� �ه ��رهب ��رداری
ب �ی��ش از ظ��رف �ی��ت از آنه� ��ا ب��ش��دت در
ح���ال ت �خ��ری��ب و ن ��اب ��ودی ق� ��رار دارن� ��د.
ن� � � ��ی� � � ��زاره� � � ��ا ن� � ��ی� � ��ز ج� � � � � ��زء ع� ��رص� ��ه
ط� � �ب� � �ی� � �ع � ��ی زری�� � � � ��ب�� � � � ��ار ه� �س� �ت� �ن���د
وقتیکه تاالب زریوار/زریبار را بهعنوان
یک ا کوسیستم در نظر میگیریم فار غ
از اینکه آن را زری��وار ن��امب��رده و یا زریبار
قلمداد کنیم -برخی از دوستان بر روی
اینکه ای��ن ت��االب بایستی ب��ا ن��ام زریبار
خطاب شود اص��رار دارن��د -مجموعهای
اس��ت که از یک سطح یا عرصه طبیعی
تشکیلشده و این عرصه طبیعی چندین
چشمه ،کاسه آب��ی و نیزارهای حاشیه
متشکل از گونههای مختلف گیاهی به
وجود آمده است که گونههای جانوری
برگرفته و همچنین محیط غیرزنده
را در
ً
که اصطالحا بیوتا خوانده میشود را در
خود جایداده است .با توجه به تعریف
ا کوسیستم که در صدر نیز به آن اشاره
شد تمامی این اجزا زنده و غیرزنده جزو
ا کوسیستم ت��االب زری��وار/زری��ب��ار ب��وده و
هرگونه آسیب به هرکدام از اجزا میتواند
ک ��ل م �ج��م��وع��ه را دچ� ��ار ت �ن��ش ن��م��ای��د.
ن � � ��ی � � ��زاره � � ��ای زری� � � ��ب� � � ��ار ع� � �ل � ��اوه ب��ر
چ �ش �مان��دازی ب�س��ی��ار زی��ب��ا ،ب �هص��ورت
ص� ��اف� ��ی ی� ��ا ف��ی��ل��ت��ر ع� �م ��ل م �یک �ن �ن��د
ی��ک��ی از اج� ��زای ت� ��االب زری ��وار/زری ��ب ��ار
ن �ی��زاره��ای ح��اش�ی��ه آن ب ��وده ک��ه ازق��ض��ا
سطح وسیعی از حاشیههای کمعمق
را نیز پ��وش��ان��دهان��د .م �یت��وان گفت که
موجودیت تاالب به لطف همین نیزارها
ب��وده و پویایی ،نشاط و سرزنده بودن
تاالب مدیون وجود آنها میباشد .ا گر
بخواهیم ب�هص��ورت م��وردی و مصداقی
اهمیت و ارزش وج��ودی نیزارها را بیان
نماییم بهعنوانمثال ازلحاظ ا کولوژیکی
قسمتی از تاالب بوده و نمیتوان نیزارها
را جدای از آب در نظر گرفت .این نیزارها
عالوه بر پرسپکتیو (چشماندازی) بسیار
زیبا ،بهصورت صافی یا فیلتر عمل کرده
و درواق� ��ع م��ان��ع از ورود قسمت اعظم
عوامل آالینده به درون کاسه آبی خواهد
ش��د .ضمن ای��ج��اد سرپناهی ام��ن ب��رای
گ��ون�هه��ای ج��ان��وری و محل الن��ه گزینی
پرندگان ،در تأمین غذای آنها نیز نقش
ع��م��دهای را ای��ف��ا م�یک��ن��د .همچنین از
دیدگاه اقتصادی ،ضمن ایجاد منظر و
چشماندازهای زیبا جهت جلب توریسم،
میتوان نیها را پس از خشک شدن در
ساخت صنایعدستی و محلی بکار گرفت.
دلیل رش��د بیرویه نیزارها؛ کشاورزی
سنتی ،اس�ت��ف��اده ب �یروی��ه از کودهای

شیمیایی و ورود ف��اض�لاب انسانی
در رابطه با نیزارها آنچه مهم است رشد
و ت��وس �ع��ه آنه ��اس ��ت .م��ت��أس��ف��ان��ه طی
چند س��ال اخ�ی��ر ن�ی��زاره��ا رش��د بسیاری
یافتهاند که این رشد و توسعه به دلیل
وارد ش��دن م��واد آل��ی ف��راوان به دریاچه
ب��وده که خود میتواند سبب پر غذایی
(نیتریفیکاسیون) دری��اچ��ه ن�ی��ز گ��ردد.
ک ��ش ��اورزی س��ن��ت��ی در ح��اش �ی��ه ت���االب و
استفاده بیرویه از کودهای شیمیایی
و سموم دف��ع آف��ات نباتی و مزید بر آن
ورود حجم زیاد فاضالب انسانی یکی از
ع��وام��ل اف��زای��ش رش��د نیزارها میباشد.
رش��د بیرویه نیزارها میتواند بهعنوان
یک شاخص بیانگر وضعیت غیرطبیعی
تاالب باشد .البته رشد نیزارها به سمت
حاشیههای کمعمق ب��وده و کاسه آبی
را تحت تأثیر خویش ق��رار ن��داده است.
درهرصورت هرگونه تغییری در وضعیت
طبیعی ه��ر ا کوسیستمی همانند یک
بیماری بوده و جهت اع��اده به وضعیت
طبیعی بایستی ب�ی��م��اری ع�ل�اج گ��ردد.
همچنان که معالجه بیماری توسط افراد
غیرپزشک خ�ط��رن��ا ک ب ��وده و میتواند
منجر به آسیب ج��دی و یا تلفات گردد
در م��واج �ه��ه ا ک��وس��ی��س��ت�مه��ا ب��ا ه��رگ��ون��ه
تنش و ی��ا آس��ی��ب��ی ،ارائ ��ه راه��ک��ار توسط
اف��راد ع��ادی و غیرمتخصص ب��دون شک
وض��ع�ی��ت را در ج�ه��ت ت�خ��ری��ب بیشتر و
ن��اب��ودی ا کوسیستم پیش خواهد برد.
آت� �شس���وزی در ن��ی ��زاره ��ای زری ��ب ��ار با
ه��ر ا ًس �ت��دال ل��ی ،اق��دام��ی نسنجیده،
ک��ام�ل�ا غ �ل��ط و آس� �ی� �بزا خ��واه��د ب��ود
ی��ک��ی از م � ��واردی ک��ه در ت� ��االب زری� ��وار
م��ش��اه��ده م��یش��ود ب �ح��ث آت��شس��وزی
ن �ی��زاره��ا م �یب��اش��د .ب �هج��رئ��ت م �یت��وان
ادع ��ا ک��رد ک��ه ع��ام��ل اص��ل��ی ت��م��ام��ی ای��ن
آتشسوزیها ،عامل انسانی میباشد.
ایجاد حریق و آتشسوزی در نیزارها با هر
استداللی که باشد اقدامی نسنجیده،
ً
ک��ام�لا غ�ل��ط و آس��ی��بزا خ��واه��د ب ��ود .از
بین رفتن جانورانی که در میان نیزارها
الن ��ه گ��زی��ن��ی ک� ��رده و زن��دگ��ی م�یک��ن��ن��د،
آزاد ک��ردن ک��رب��ن ذخ�ی��رهش��ده در بافت
گ��ی��اه��ی ،تغییرات ح��رارت��ی (دم��ای��ی) در
محل آت�شس��وزی ،تغییرات  PHآب که
هر دو جزو آالیندهها بهحساب میروند.
از بین رفتن امنیت زیستگاهی موجود
در ت� ��االب زری�� ��وار ن��ت�ی�ج��ه ح�ت��م��ی ای��ن
آت �شس��وزیه��ا م �یب��اش��د ک��ه درنتیجه
آنگونههای جانوری نیز یا از بین رفته و
یا ناچار به ترک آن خواهند شد .چنین
وضعیتی م�یت��وان��د م��ان��ع از ثبت ت��االب
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همچون مادری مهربان که ش ��یره و عصارهی
جان���ش را نث���ار فرزندان���ش میکند ،همیش���ه
دامان سخاوتمندم ،میزبان بیمنت فرزندان
بیش���مارم ب���وده اس���ت ،ام���ا ج���واب فرزندان
ناس ��پاس ،مغ ��رور ،خودخ ��واه ،قدرتطلب و
ویرانگرم ،این است که میبینید.
چیزی که عیان است ،چه حاجت به بیان
است
دوباره س ��کوتی ژرف برقرار شد .میشد غلیان
و جوشش درونش را ،لرزش و رعشهی بدنش
را و غلتیدن دانههای اش ��ک بر صورتش را دید
و احس ��اس کرد .احس ��اس گناه میکردم که با
یادآوری خاطراتش ،خاط ��رش را آزرده و مکدر
ک ��رده بودم و به خود نهیب میزدم که چرا نرم
و آهس ��ته نیامدم ت ��ا چینی ن ��ازک تنهائیاش
ت ��رک برن ��دارد .این را ب ��ه او گفتم .ب ��ا مهربانی
لبخندی ب ��ه رویم زد و گف ��ت :ناراحت نباش.
راستش را بخواهی باوجود رفتوآمدهای مکرر
انسانها و ماشینها ،س ��الیان سال است که
تنها هستم .من همیشه در کنج تنهائیام به
گذشته س ��فر میکنم .زندگی من با گذشتهام
عجین ش ��ده و گرهخورده اس ��ت .قب ��ول دارم
که باید در کوچهپسکوچههای گذشته پرسه
نزن���م و ب���ه آینده چش���م ب���دوزم؛ اما ه���وا بس
ناجوانمردانه سرد است .دیگر برایم تابوتوانی
باقینماندهاست.تنهادلخوشیمبرایبودن
و ماندن و امید به آینده داش ��تن ،نیکمردان
و خوب زنانی هس ��تند که عشق به طبیعت و
محیطزیس���ت و مهربانی ب���ا جلوههای زیبای
طبیعیرابهنیکوترینشکلممکنمعنا کردهو
با رفتار و اعمالشان به آن عینیت بخشیدهاند.
دلسوزانی که مناطق سوخته شده ئاویهر را
بامهربانیبذرپاشیمیکنند
مردی عاش ��ق ،بدون ادعا ،باهمت ،اس ��توار و
خستگیناپذیر که آبیدر و بهویژه گویزه کویر را
با نام او میشناسند .افراد بدون ادعایی که در
پناهگاه نزدیک قلهام ،نان و ش ��یری به دست
کوهن ��وردان داده و درس مهربان ��ی و دوس ��تی
با طبیعت و محیطزیس���ت را زمزمه میکنند.
کوهن���وردان نجیبی ک���ه تنها اث���ر برجایمانده
از آنان در کوهس ��تان ،اثر پایش ��ان است و تنها
برداشتش���ان از آن ،گرفت���ن عک���س و تصوی���ر.
عاش���قان دس���ت و ص���ورت س���وختهای که با
دس ��تان خالی ب ��ه جن ��گ آت ��ش و دود افتاده
به ج���ان مراتع و پوش���ش گیاه���یام میروند.
مردمان ش ��ریفی که در هر بار حض ��ور در آبیدر،
مقدار زیادی زبال ��ه را جمعآوری کرده و با خود
به ش ��هر بازمیگردانند .دلس ��وزانی که مناطق
سوخته شدهام را با مهربانی بذرپاشی میکنند
و در دامنههای���م نه���ال میکارن���د .مردم���ان

زریوار/زریبار در کنوانسیون رامسر گردد
ک��ه خ��ود م �یت��وان��د ی��ک��ی از راه��ک��اره��ای
م��ه��م ج��ه��ت ح��ف��اظ��ت از آن ب��اش��د.
ع�� � � � � ��دهای ب � � �هع � � �ن� � ��وان ت� ��ف� ��ری� ��ح،
ن � � ��ی � � ��زاره � � ��ا را آت� � � � ��ش م�� �یزن�� �ن� ��د
ای��ن تصور ک��ه ب��ا آت �شس��وزی در نیزارها
م��یت��وان از رش � ً�د آنه ��ا ج��ل��وگ�ی��ری ک��رد
ت ��ص ��وری ک ��ام�ل�ا غ �ل��ط��ی ب ��اش ��د .چ��را ک��ه
ای��ن نیزارها بهصورت شناور و ریشه در
آبدارن � ��د ک��ه ب��ا س ��وزان ��دن آنه ��ا فقط
قسمتی که ً از آب بیرون اس��ت سوخته
و ریشه کامال محفوظ است .این ویژگی
خود میتواند رشد نیزارها را پس از رویش
مجدد قوت بخشیده و حتی به انبوهی
آن ب��ی �ف��زای��د .چ��را ک��ه ب��ه دل��ی��ل م��وج��ود
نبودن هیچگونه بافت و یا اندام هوایی
(همگی در آتش سوختهاند) ،مواد غذایی
ساختهشده در ریشه مصرف نمیشود.
البته ًکم نیستند افرادی که آتشسوزی
را ص��رف��ا ب�هع��ن��وان اب ��زاری جهت تفریح
خ��وی��ش ن��م��وده و در ه��ر فرصتی از این
اب��زار استفاده مینمایند که این نگرش
در ت��ض��اد ک��ام��ل ب��ا فرهنگ نو عدوستی
و ن �ی��ز ح ��س ط��ب��ی �ع��ت دوس ��ت ��ی م ��ردم
م �ن��ط �ق��ه ب � ��وده و ای� ��ن م� � ��وارد درواق � ��ع
ن��اه �ن��ج��اریه��ای اخ�ل�اق��ی ه��س��ت��ن��د که
نهتنها موجودیت ت��االب ،بلکه تابلوی
زی��ب��ای فرهنگ طبیعت دوس��ت��ی م��ردم
م ��ری ��وان را ن �ی��ز م��خ��دوش م�ین��م��ای��ن��د.
آت �شس��وزی ن��ی��زاره��ا ،ع�لاوه ب��ر تهدید
زریبار بهنوعییکچالشفرهنگیاست
ا گر بخواهیم رشد نیزارها را متوقف کنیم
بایستی قبل از هر چیزی عوامل بروز آن
را شناسایی نموده و آن را کنترل کنیم.
البته ای��ن مهم بهتنهایی توسط دولت
م��ح�ق��ق ن��خ��واه��د ش��د و الزم اس ��ت که
نهادهای مردمی همچون تشکلهای
م��ح �ی��ط زی��س� ً�ت��ی ن �ی��ز در آن م��ش��ارک��ت
نمایند .مضافا ادامه این روند میتواند
عالوه بر تهدید زریوار/زریبار بهنوعی یک
چالش فرهنگی برای مریوان بهحساب
آید ،چرا که مریوانی که خاستگاه فرهنگ
ن��ف��ی اس �ل �ح��ه ب� ��وده و ه�م��چ��ن�ی��ن اب���راز
همدری و نو عدوستی مردمان آن زبانزد
جهانیان میباشد ام��ا ن��ات��وان از حفظ
زمین میباشد که شا کله اصلی هویت
و فرهنگ ه��ر ملتی اس��ت .ب��رای حفظ
تاالب زریبار نا گزیر بایستی آن را به یک
مطالبه عمومی تبدیل نموده و ً در صدر
اولویتهای م��ردم – مخصوصا جوامع
بومی محلی حاشیه زریبار – ق��رار داد.

بافرهنگی که پا کیزگی ،ساماندهی و بهسازی
خیرزن���ه ،هفت آس���یاب ،کان ��ی ماماتک ��ه و...
مرهون پیگیری ،تالش و کوش ��ش آنان است.
رفتگ���ران باش���رف و زحمتکش ��ی ک ��ه پا کیزگی
و تمی���زی کوچهه���ا ،خیابانه ��ا و مناط ��ق
تفرجگاه���ی من ،حاص ��ل زحم ��ات و فعالیت
ش ��بانهروزی آن ��ان اس ��ت .باغبان ��ان و کارگران
ش���ریفی که نگارگ���ری و چینش زیب ��ای گلها
و گیاهان چش� �منواز امیریه و ئامانیه محصول
ذوق هنرمندان� �هی آن ��ان اس ��ت .اف ��راد آ گاه و
فهیمی کههرگونهتخریب،آلودگی،آتشسوزی
و ...را به هر وس���یلهی ممکن و در سریعترین
زمان،اطالعرسانیوپیگیریمیکنند.مردمان
فرهیختهای که دوس���ت داش ��تن انس ��انها،
جان ��وران ،گیاه ��ان و درخت ��ان و جلوهه ��ای
زیبای طبیعی ،مرام زندگیشان است .با تمام
وجودش ��ان صلح ،آش ��تی ،دوس ��تی ،برابری و
مهربان ��ی را فریاد میزنند و جنگ ،خش ��ونت،
تبعیض،نژادپرستیوعصبیتقومیومذهبی
را مذموم و مردود میدانند.
بدانید که آلودگی ،تخریب و نابودی ئاویهر،
ه���وا ،خ���ا ک ،آبه���ا ،جنگله ��ا ،جانوران
وحش ��ی و ...آغ ��از هالکت و نابودی ش ��ما
انسانهاست
بازهم سکوت حکمفرما شد .خورشید آخرین
یک ��رد و س ��وز
روزه���ای پایی���ز کمک���م غ ��روب م 
سرمای خشک و بدون برف آبیدر دستوپایم
را کرخت ک ��رده بود .آبیدری که در س ��الهای
نهچن ��دان دور و در این فصل س ��ال پوش ��یده
از ب ��رف بود و حاال دری ��غ از یک توپه له (گلوله)
برف .چراغهای شهر سنندج روشن میشدند
و ما آرام و بیصدا آن را تماشا میکردیم .تحمل

س ��رما برایم سخت ش���ده بود اما دلم نمیآمد
ک ��ه دنیای ��ش را برهم بزنم .گویی خ���ود به این
موضوع پی برده ب���ود .با مهربانی مرا نگاه کرد
و گفت :هوا بس���یار سرد اس���ت و بهتراست که
به ش ��هر برگردی .فقط این را بدان که آلودگی،
تخری ��ب و ناب ��ودی م ��ن و امث ��ال م���ن ،ه���وا،
خا ک ،آبها ،جنگلها ،جانوران وحشی و...
هال کت و نابودی ش���ما انسانهاست .راستی
ش ��نیدهام ک ��ه همهچیزت ��ان را س���بز کردهاید.
دولت س ��بز ،صنعت سبز ،کش���اورزی سبز و...
مگر ما بندهی خدا نیستیم ،دل نداریم ،از آن
ور دنیا آمدهایم .مرحمت فرموده ما را نیز مس،
ببخشید سبز کنید .لطف کنید از میان من و
اقوام و خویشاوندانم ،کوهی را انتخاب نموده
و صفت بامزهی سبز را به آن بچسبانید .آرام از
جایم بلند شدم .دستانم را به هم مالیدم .آرام
و در جا کمی این پا و آن پا کردم .بابت وقتیکه
در اختی ��ارم گذاش���ته بود ،تش���کر ک���رده و با او
خداحافظی کردم.
ئابی ��در ،ئ ��اواالن ،کوس ��االن ،چلچ���ه م���ه،
ش ��اهو ،ئارباب ��ا ،جاق ��ل ،عبدال���رزاق ،کره ی
میانه ،هزارمیرگ ،بدر ،پریش ��ان ،س���لطان
احمد ،چنگ الماس ،سلطان سراجالدین،
نقاره کوبوتمامی کوههای کردستان،ایران
و جه ��ان برای همیش� �هی دوران س���ربلند،
استوار و پایدار باشید.
و اما س ��خن آخ ��ر ،روز جهانی کوهس���تان و
تمامی روزها و ایام محیط زیس���تی ،تلنگری
اس ��ت بر وجدان ما و یادآور وظیفه و تعهدی
است که نسبت به طبیعت ،محیطزیست،
حقوقانسانیوشهروندیوآیندگانداریم.

نیزار هویت دریاچه زریبار است
آن را به آتش نکشیم

■ علیاکرب عامری فر -کارشناس محیطزیست
▐این روزها شاهد آتشسوزیهای مداوم در دریاچه زیبای زریبار هستیم آتشسوزیهایی
که جان و مال زریبار را نش ��انه رفته اس ��ت .بهراس ��تی چه انگیزهای باع ��ث اینهمه بیمهری
نس ��بت به این گوهر پا ک کوردستان گردیده اس ��ت این اقدام با هیچ حسابوکتاب و منطق
علم ��ی قاب ��ل توجیه نیس ��ت .چرا ک ��ه نیزار ج ��زء الینف ��ک هر ا کوسیس ��تم طبیعی آبی اس����ت
ا کوسیس ��تمهای طبیعی با نیزار هویت پیدا میکنند وگرنه دریاچههای دستس ��اخت پشت
سد فراواناند .ا گر نیزار دریاچه زریبار نبود ،زریبار دریاچهای بود با آب تیره و متعفن که کسی
رغبت نزدیک شدن به آن را نمیداشت .آزمایشهای فیزیکی شیمیایی انجامشده بروی آب
زریبار توسط آزمایشگاه محیطزیست استان نشان میدهد که میزان سالمت آب زریبار ازنظر
نزدیک به اس ��تاندارد بودن فا کتورهای فیزیکی ش ��میایی آن قبل از نیزار با بعد از نیزار (داخل
کاس ��ه آبی دریاچه) بهمراتب باهم متفاوت بوده و آب داخل کاس ��ه زریبار بسیار سالمتر است
که نشان میدهد نیزار در دریاچه بهعنوان یک سیستم فعال تصفیه کننده آب عمل میکند.
ورود فاضالب و فضوالت دامی و کودهای ش ��یمیایی در رش ��د بیش ��تر نیزارها نقش اول را
دارد
شاید کسانی هستند که بگویند این نیزارها پوسیدهشده و به داخل دریاچه رسوب میکنند و
عمق آن را کاهش و درنتیجه عمر آن را کاهش میدهد .مطالعات انجامشده در مورد زریبار با
استفاده از تصاویر ماهوارهای نشان میدهد نیزار طی  50سال اخیر به سمت کاسه داخل سد
شناور
هیچ پیش ��رویی نداشته و ا گر تغییرات جزئی هم حاصلشده جدا شدن قطعاتی از نی ً
از یک س ��مت دریاچه به س ��مت دیگر آن براثر وزش باد و تالطم آب دریاچه بوده که معموال با
وزش برعکس باد به س ��مت اولیه خود برگش ��تهاند .ا گر افزایش نیزاری بوده به سمت خارج و
حاشیههای دریاچه بوده که ناشی از احداث دایک خا کی و مرطوب شدن اراضی بیشتری از
حاشیه زریبار بوده .که صدالبته ورود فاضالب و فضوالت دامی و کودهای شیمیایی در رشد
بیشتر این پوشش نقش اول را دارد.
نقش نیزار در دریاچه زریبار
 -1نیزار رتبه اول در بحث زیباییش ��ناختی هر منبع آبی طبیعی را دارد که ارزش آن با عدد و
رقم قابلمحاسبه نیست.
 - ٢نی � ً�زار بهعنوان س ��دی محکم از ورود رس ��وبات و دیگر آالیندهها ب ��ه دریاچه عمل میکند.
معموال در عملیات آبخیزداری میلیاردها تومن هزینه میشود تا از ورود رسوبات به منابع آبی
جلوگیری شود .که در زریبار مفت و مجانی نیزار این عمل را انجام میدهد.
 -3نیزار مأمن و مأوایی برای زیست و زادآوری زیستمندان وابسته به زریبار است .آتش زدن
آن سیس ��تم آنها را به هم خواهد ریخت زیرا نیهای قدیمی چوبی شده جایگاهی محکم و
مانعی خوب برای ساخت آشیانه و جلوگیری از نفوذ پرندگان شکاری و دیگر گوشت خوران به
آشیانه پرندگان خشکی زی ،آبزی و کنار آبزی خواهد بود .آتش زدن نیزار این جایگاه را از بین
میبرد و اثرات منفی بر جمعیت و تنوع گونهای زریبار خواهد داشت.
ً
 -4همراه با نیزار زریبار گونههای گیاهی رطوبت پسندی زیست میکنند که بعضا از گونههای
نادر کش ��ور و دنیا هس ��تند و در س ��الهای اخیر توس ��ط مرکز تحقیقات منابع طبیعی اس����تان
شناس ��ایی و به دنیا معرفی گردیدهاند و چهبس ��ا دهها گونه گیاهی ناش ��ناخته دیگر در میان
این نیزارها زیست میکند که هنوز شناسایی نگردیدهاند .با هر آتشسوزی اینگونه ها چون
خیلی به شرایط محیطی حساس هستند دیگر هیچگاه رشد دوبارهای نخواهند داشت و برای
همیشه قبل از شناخته شدن و اثرات دارویی  ...برای ما نسل آنها منقرض میگردد.
 -5نی ��زار حت ��ی فلزات س ��نگین را ه ��م از منابع آبی ح ��ذف میکند که کمتر گون ��ه گیاهی این
خصوصیت را دارا میباشد .فلزات سنگین بهراحتی در نسوج ماهیان نفوذ و ذخیره میشود
و ما انس ��انها با خوردن این ماهیان بهعنوان مصرفکننده نهایی تجمع فلزات س����نگین در
بدن را خواهیم داشت که باعث دهها بیماری و ناهنجاریهای مادر زادی خواهد گردید.
 -6نیزار بهعنوان یک بافر حفاظت کننده عمل مینماید که ا گر نبود ا کنون تا لب آب دریاچه
پر بود از اراضی کشاورزی ،باغات و خانه باغ و...

▐صاحب امتیاز و مدیر مس���ئول :امید رش���یدی▐زیر نظر :شورای سردبیری▐ ماهنامه کوردی  -فارس���ی ▐تلفن و نمابر▐087 345 50972 :روابط عمومی و پذیـرش آ گهی▐09185152488 :گستـرهی توزیع :استانهای کوردستان ،ایالم،
کرمانشاه ،لرستان ،آذربایجان غربی ▐نشانی دفتر مرکزی :استان کوردستان ،مریــوان ،خیـــابان مولــــوی کــورد ،ساختــمان روژ ،طبـــقهی اول ،واحد  ،۱۰۵کدپـــســتی ▐ 6671915640 :ایمـــیل▐ chya.govar@gmail.com :
▐ماهنامه چیـــا در ویرایش و تلخیص مطالب ارسالی آزاد است▐مطالب و آثار چاپ شد ه لزومــا نظر گرداننـدگان چیـــا نمی باشد▐شمــاره حسـاب 0110322949001 :بانک مــــــلی▐ شمــاره کارت▐ 6037991899548741 :
صالح علمیزاده ▐ عنوان :کۆڵبهر

▐ ژنێک بە بااڵی قەلەبەرد و بە ورەی
لووتک��ە سەرکەش��ەکانی و پێداگری
پی��ازە ،دڵێک ب��ە پانتایی س��ەرچۆڕ،
نەوێ��س وەک تاڤگەک��ەی ش��ێخ
برایی��م ،ئافرەتێک لە خێڵی گردەاڵن
و پایی��زی ب��اخ ئەلی��اس ،مرۆڤ��ێ کە
دراوس��ێیی هەاڵڵە برمەی کردبێت و
هاوماڵی ڕێ��واس بووبێت ،وەکوو بەفر
بەخشندەو وەکوو الوالو بااڵی کردبێ.
ڕووبارێکی سەرکەش ،هەڵدێر نەناس
کە بەرەو شاخ باڵی گرتبێ.
دادە «نوقڵێ ��ی ڕەحمان ��ی» کچ��ی الل��ە
ڕەحامن و خاتوو خۆرشێ ،ساڵی ١٣٤٤ی
هەت��اوی ل��ە ئاوای��ی «نەن��ە» ،ی��ەک ل��ە
ئاواییەکان��ی ڕۆژهەاڵتی مەریوان لە دایک
بوە ،هەر لە منداڵییەوە هونەر لە دەروونیدا
چرۆی ک��ردوە ،خولیای فێرگ��ەو خوێندن
بوە ،بەاڵم بە هۆی داب و نەریتی ئەو کاتی
کوردەواریی��ەوە وەکوو کچێ��ک نەیتوانیوە
دەرس بخوێنێت و لە تەمەنی مێرمنداڵیدا
بە شوو دراوە!
ڕۆیش��ن بۆ ماڵی ش��وو لێی نەبوەتە بەرگر
بۆ گەیش�تن ب��ە خولی��او ئاواتەکان��ی ،لە
ڕێگەی «نه��زەت»ەوە تا ئاس��تی ناوەندی
خوێندوویەت��ی و دواتر بۆ فێر بوونی هونەر

هێلکەیەک ،لە هێالنە دەکەوێ و دەشکێ!
«ژیان»؛
جووجەڵەیمەلیچکێک
واق دەکات!
 «جەلیل سەفەربەیگی»

ابراهیم ادوایی
▐تلفن هوشمندتان به سالمتی شما آسیب میرساند!
-١آلودگیهایمیکربی؛تلفنهوشمندشماحاویمیکروبهاییاست
کهاحتمالوجودشانتنهادرتوالتمتصوراست.یعنیمقدارزیادیاز
میکروبهایی کهدرمدفوعزندگیمیکنند،درآنهاپیداشدەاست.
 -٢گردن درد؛ بد نیس ��ت بدانید وزن س ��ر انس ��ان به تور متوسط پنج
کیلوگرماست.حالتصور کنید کهنگهداشتنمداوماینوزندرحالت
ثابتچهفشاریرابرای گردنشماتحمیلمیکند.
 -٣بدخواب ��ی؛ ب ��ر اس ��اس نتیجه تحقیق ��ات نور صفح ��ه تلفنهای
هوشمند،منجربهتأخیردرروندتولیدمالنین،موجبخوابناکاملو

عدماحساسسرزندگی کافیدرطولروزمیشود.
-٤ممنوعیتناگهانیاستفادهازابزارهایالکترونیکیبرای٢٤ساعت،
سبببروزرفتارهاییمانندبیقراری،آشفتگی،اضطرابواحساسانزوا
در فردمیشود.وعالئمیشبیهبهزمانیدر افرادمعتادبهالکلیامواد
دیگر،حتیتبولرزمشاهدەشدەاست.
-٥دردمچ؛آیاتابهحالهیچدردیدرانگشتانیامچدستخودحس
کردەاید؟عارضهای کهممکناستبهخاطرفعالیتهاییمانندتایپ
یابازیهایموبایلیمنجربهبروزدرددر انگشتانومچدستوبازوی
دستهامیشود.

▐نمی دونم ش���ما کجای دنیا زندگ���ی میکنید اما من
جای���ی زندگ���ی میکنم ک���ه مردمانش حافظ���ه تاریخی
بس���یار کوتاه���ی دارن���د و خیل���ی زود یادش���ون میره که
قرار ب���ود چکار کنند و چکار نکنند ،و مس���ئولینش هم
زود فرام���وش می کنن که چه خورا ک���ی به خورد مردم
دادند .ش���ک ن���دارم که خیلیها یادش���ون رفته قبل از
اینکه من انار داشته باشم و برادرم بادام داشته باشه و
حتی قبل از اینکه بابا نان بدهد ،بابا آب داد .این یعنی
میخواس���تن به ما بفهمونن که آب از انار و بادام و نان
باارزشتر و مهمتر است.
ام���ا خیلی س���ریع و همینکه طعم ترش و ش���یرین انار
رو تجرب���ه کردی���م اهمیت آب رو فرام���وش کردیم غافل
از اینکه ا گه آب نباش���ه ،نه انار داری���م و نه بادوم ،حاال
که حرف بادام ب���ه میون اومد خیلی خوبه که از زندگی
چ���ش بادوم���ی ها بهتر زیس���تن رو ی���اد بگیریم ،همون

ه���ای که از همه چی درس ��ت اس ��تفاده م ��ی کنن و هر
چی تکنولوژی خوبه مال اوناست و توی هر کشوری که
مردم و مس ��ئولین اون کشور دس ��ت گل به آب میدن،
چش بادومی ها س ��ر می رس ��ن و تالش می کنن تا آب
رفت���ه رو ب ��ه ج ��وی بازگردانند .دیش ��ب اوش ��ین یکی از
اون چ ��ش بادامیها ک ��ه تجربه س ��الها دوری از خانه
را داش ��ت ،با پیامک از دیار باقی ،این نکته رو گوش ��زد
ک���رده بود ک ��ه؛ تورو خ ��دا مواظ ��ب زریبار باش ��ید چون
ژاپنیه ��ا از حل بح ��ران ارومیه دس� �تبهدهن موندن
و کاری از دستش ��ون برنمیاد .اوش ��ین در ادامه نوشته
بود :متأس ��فانه در بیش ��تر اوقات که ژاپنیها برای حل
مش���کالت به ای ��ران اوم ��دن ،نتونس ��تن کاری از پیش
ببرن چون:
((بەردێ ن��ەزان بیخاتە ناو ئاو ،بە ه��ەزار زانا دەر
نایەت))

و سەنعەت قۆڵی لێ هەڵامڵیوەو توانیوەتی
 ١٨بڕوانامە لە سەنعەتەجۆراوجۆرەکان و لە
ئیدارە پێوەندیدارەکان وەربگرێت.
خات��وو نوقڵ��ێ نایەکس��انی ماف��ی ژن و
پی��اوی بە خوێن و ئێس��قان هەس��ت پێ
ک��ردوە و زەبوون��ی و بەش��خوراوی ژنان��ی
کۆمەڵگاکەی ئ��ازاری داوە ،بۆیە بەردەوام
هەوڵ��ی داوە ل��ە ڕێگ��ەی جۆراوج��ۆرەوە
ب��ۆ تۆزقاڵێکیش بووبێ ئاس��تی ب��اوەڕ بە
خۆبوون��ی ژنان��ی کۆمەڵگاک��ەی بەرێت��ە
س��ەر .یەک لەو ڕێگانەی بۆ ئەو مەبەس��تە
گرتوویەتە بەر ،سەربەخۆیی ئابووریی ژنانی
دەورووبەریەتی ،بۆیە بەردەوام هەوڵی داوە
ژنانی ئاوایی فێری ئەو سەنعەتانەی خۆی
ب��کات و ڕای��ان بێنێ کە خۆی��ان خاوەنی
ئابووری و گیرفانی خۆیان بن.
س��اڵی ١٣٨٧ی هەتاوی س��ندووقێک بە
مەبەس��تی یارمەت��ی و پەرەپێدانی کار لە
نێوان ژنان��ی ئاوایی چۆڕ و نەنە دائەمزرێ،
خاتوو نوقڵێ ئەندامی دەستەی بەڕێوەبەر
ئەبێت کە دوای ساڵێ دەبێتە بەڕێوەبەری
گش��تی ،واتە کەس��ی یەکەمی بڕیاردان و
بەڕێوەبردن��ی ئ��ەو س��ندووقە .پرۆژەیەکی
بەرب�ڵاو ب��ۆ بووژانەوەی ئابووری و پاش��ان
ئاس��تی دەروون��ی ژنانی ئ��ەو دوو ئاواییە.
ئەندامان مانگانەیەکی دیاری کراو دەدەنە

سندووق و لە کۆی ئەو پوواڵنە ،کار و پیشە
بۆ ئەندامان دابی��ن ئەکرێت .هەنگداری،
چنین��ی ج��ل و بەرگ��ی زس��تانە و  ...لەو
کاران��ەن ک��ە ئەندامانی س��ندووقی پێوە
سەرقااڵن.
ش��ایانی باسە ئەندامانی س��ندووق کە لە
ئێستادا  ٧٠ژنن ،تەنییا بە مەبەستی کاری
ئابووری لە دەوری یەک کۆ نابنەوە ،بەڵکوو
کار و چاالک��ی فەرهەنگیش بەش��ێکە لە
ئەرکی ئەو سندووقە ،ئەندامانی سندووق بە
مەبەستی بردنە سەرەوەی ئاستی زانیارییە
جۆراوجۆرەکانی وەک بهداش��ت ،کێش��ە
کۆمەڵەتییەکان ،مادە سڕکەرەکان ،ژینگە،
بنەماڵەو زۆر ش��تی تر ،پسپۆڕانی تایبەتی
ئەو بوارانە دەعوەت��ی ئاواییەکەیان ئەکەن
و بەمجۆرە بە خەڵکی ناوچەکە ڕائەگەیەنن
ک��ە ژن بوونیی��ان نەبوەتە ڕێگ��ر بۆ ئەوەی
بەرەو باشرت کردنی کۆمەڵگاکەیان هەنگاو
هەڵگرن.
خات��وو نوقڵ��ێ لەگ��ەل ئ��ەوەی دایک��ی
س��ێ منداڵ��ە ،ڕۆڵێکێک��ی بنەڕەت��ی بوە
لە پێش��کەوتنی ژنانی ئ��ەو دوو گوندەدا،
بەڕێزییان تا ئێس��تا خۆبەخش��انە زیاتر لە
 ١٠٠ژن��ی فێ��ری چنین��ی کاڵو و ج��ل و
بەرگی زس��تانە کردوە ،بەردەوام لە هەوڵی
کردنەوەی بازاڕی ئەو بەرهەمانەیە کە ژنانی

سندووق درووستی دەکەن.
نەهامتییەکان��ی ژی��ان نەیتوانی��وە ئ��ەم
کەڵ��ە ژنە ناهومێد ب��کات ،جارێک هەموو
هەنگەکانی تی��ا چوون بەاڵم س��ەرلەنوێ
دەسی پێکردوەتەوەو توانیویەتی جارێکی
تر س��ەرکەوێتەوە ،س��ااڵنە لە پیش��انگای
تایبەت��ی هەنگوێن��دا بەش��داری ئەکات
و بەرهەمەکان��ی دەفرۆش��ێت ،خاوەن��ی
چەندی��ن خ��ەاڵت و ڕێزنامەیە لە ش��وێنە
جۆراوجۆرەکانەوە .خاتوو نوقڵێ سەرپشکی
چاالک��ی مەدەنیی��ە لە نێو ژنان��ی ئەو دوو
ئاواییەدا.

▐ سیمیناری توند و تیژی و کاردانهوهی له سهر ژینگه ▐ وێنهگر :شێرکۆ کانی سانانی ▐

اعالمیۀ حقوق افراد متعلق
به اقلیتهای ملی یا
قومی ،مذهبی و زبانی،
مصوب  18دسامبر 1992

▐ وهرگهڕانی تانکێری نهوت له قهراخ زرێبار ▐ وێنهگر :جهالل پزشک ▐

▐بهڕێکردن و پێشوازی له کهمال ڕاستخانه ▐ وێنهگر :سمکۆ عهزیمی ▐

▐با تائید مجدد اینکه یکی از اهداف
اصلی ملل متحد ،طبق منشور آن،
اعتال و حمایت از رعایت حقوق بشر
و آزادیه ��ای اس��اس��ی ب��رای همگان،
ب ��دون ت��م��ای��ز ن� ��ژاد ،ج��ن��س ،زب ��ان یا
مذهب اس��ت ،با الهام از مفاد ماده
 ۲۷میثاق بینالمللی حقوق مدنی و
سیاسی دربارۀ حقوق افراد متعلق به
اقلیتهای قومی ،مذهبی یا زبانی،
با توجه به اینکه اعتال و حمایت از
ح�ق��وق اف ��راد متعلق ب��ه اقلیتهای
م�ل��ی ی��ا ق��وم��ی ،م��ذه�ب��ی و زب��ان��ی در
خ��دم��ت ث��ب��ات س��ی��اس��ی و اجتماعی
ک�ش��وره��ای��ی اس��ت ک��ه ای��ن اقلیتها
در آن زندگی میکنند ،نظر به اهمیت
نقش سازمان ملل متحد در حمایت
از اقلیتها ،اعالمیۀ حاضر دربارهی
ح�ق��وق اف ��راد متعلق ب��ه اقلیتهای
ملی یا قومی ،مذهبی و زبانی انتشار
مییابد:
ماده اول
 - 1دول� �ته ��ا در ق �ل �م��روی خ��وی��ش از
م��وج��ودی��ت و ه��وی��ت م��ل��ی ی��ا ق��وم��ی،
ف��ره�ن��گ��ی ،م��ذه��ب��ی ی��ا زب��ان��ی اقلیتها
حمایت میکنند و به ب��رق��راری شرایط
تعالی این هویت کمک مینمایند.
 - 2دول �ته��ا ت��داب�ی��ری ق��ان��ون��ی ی��ا غیر
آنک ��ه ب ��رای رس��ی��دن ب��ه ای��ن ه��دفه��ا
ضروری است ،اتخاذ میکنند.
ماده دوم
 - 1اف��راد متعلق به اقلیتهای ملی یا
قومی ،مذهبی و زبانی (ک��ه ازاینپس

تماس با ما09185152488 :
آس��فالت معاب��ر و س��طح ش��هر(مریوان)
وضعی��ت بس��یار نامناس��بی دارد .آی��ا
مس��ؤلین محرتم در س��طح شهر تردد می
کنند؟ در هر حالت چنین وضعیتی جای
تأسف دارد.
عنایتی
.........................................
از معلمی���ن عزی���ز تقاضامن ��دم داس ��تان
ف���دا کاری "محم���د باخت ��ر" را ب ��رای
شا گردانش���ان مرتب بازگو نموده تا فرهنگ
ف���دا کاری و بخش���ندگی هم ��واره در ش ��هر
جاری باشد.
آوات حسینی
.......................................
نعمت بارندگی برف در شهر با عدم برفروبی
آن توس���ط نهاد مربوطه ب ��ه کام ما تلخ می
ش���ود .آی���ا متولی ای���ن امر گمان م ��ی برد با

اف � ��راد م��ت �ع �ل��ق ب ��ه اق��ل �ی �ته��ا ن��ام��ی��ده
م�یش��ون��د) ح �قدارن��د از فرهنگ خود
ب �ه��رهم��ن��د ش��ون��د ،ب��ه م��ذه��ب خ��وی��ش
عمل کنند و از زب��ان خ��ود در خلوت و
در اجتماع آزادان ��ه و ب��دون هیچگونه
مداخله و تبعیض استفاده کنند.
 - 2افراد متعلق به اقلیتها حقدارند
در حیات فرهنگی ،مذهبی ،اجتماعی،
اق��ت��ص��ادی و دول��ت��ی م��ش��ارک��ت ک��ام��ل
داشته باشند.
 - 3افراد متعلق به اقلیتها حقدارند
در س��ط��ح م��ل��ی و ،بسته ب��ه م ��ورد ،در
سطح منطقهای ،طبق روالی که مغایر
با قوانین ملی نباشد ،در تصمیماتی
که مربوط به اقلیت آنها یا منطقهای
است که در آن زندگی میکنند ،سهم
مؤثری داشته باشند.
 - 4افراد متعلق به اقلیتها حقدارند
ان�ج�م�نه��ای خ��وی��ش را ای��ج��اد و اداره
کنند.
 - 5افراد متعلق به اقلیتها حقدارند
ب��دون هیچ تبعیضی ،با سایر اعضای
گروه خود و با کسانی از دیگر اقلیتها،
راب� �ط���ۀ آزاد و ص��ل��حآم��ی��ز ب��گ �ی��رن��د و
ح�ف��ظ کنند و ن�ی��ز در ف��راس��وی م��رزه��ا
ب��ا ش �ه��رون��دان ک��ش��وره��ای دی �گ��ری که
از ط��ری��ق منشأ ملی ی��ا ق��وم��ی ی��ا تعلق
م��ذه��ب��ی ی��ا زب��ان��ی پ��ی��ون��د دارن ��د راب�ط��ه
برقرار کنند.
ماده سوم
 - 1افراد متعلق به اقلیتها میتوانند
حقوق خ��ود ،ب�هوی��ژه حقوقی را که در
اع�لام�ی��ه ح��اض��ر آم��ده اس��ت ،ب�هص��ورت
ف��ردی و نیز با دیگر اعضای گ��روه خود
ب� �هص ��ورت ج��م��ع��ی ،ب� ��دون ه��ی�چگ��ون��ه
تبعیض ،اعمال کنند.
 - 2اف��راد متعلق به اقلیتها به خاطر
ِاع��م��ال ی��ا ع��دم ِاع��م��ال ح��ق��وق م��ذک��ور
در اعالمیۀ حاضر نباید به هیچ شکل
متحمل آسیبی شوند.
ماده چهارم
 - 1دولتها ،در صورت لزوم ،تدابیری

خود را به کوچه ی علی چپ زدن مس���ئله
ازذهن و افکار عمومی پا ک خواهد شد؟
شهروند برف دوست
.........................................
هی ��چ روزی نیس ��ت ک ��ه آب ش���رب در اث���ر
ترکیدگی لوله در ناحیه ای از شهر (مریوان)
به ه ��در نرود .ضم ��ن قدردان ��ی از زحمات
اداره آب تقاضامندم بیش ��تر ب���ه این مورد
رسیدگی شود.
سهیال میرانی

ات��خ��اذ م�یک��ن��ن��د ک���ه اف����راد م��ت��ع��ل��ق به
اقلیتها بتوانند بهطور کامل و واقعی
حقوق بشر و تمامی آزادیهای اساسی
را ،بدون هیچگونه تبعیض و در شرایط
برابری کامل در مقابل قانون ،اعمال
کنند.
 - 2دول�ته��ا تدابیری ات��خ��اذ میکنند
ب�هم�ن��ظ��ور ای��ج��اد ش��رای��ط م��ن��اس��ب��ی که
ب��ه اف���راد متعلق ب��ه اق��ل��ی�ته��ا ام��ک��ان
ده ��د ت��ا وی���ژ گ���یه���ای خ���ود را ع��ن��وان
کنند و فرهنگ ،زب���ان ،سنتها و نیز
آدابورسومشان را ،جز در مورد اعمالی
خاص که ناقض قوانین ملی و در تضاد
با هنجارهای جهانی اس��ت ،گسترش
دهند.
 - 3دول�����ته�����ا م����وظ����فان����د در ح��د
ام��ک��ان��ات ،ت��داب��ی��ر خ��اص��ی ات��خ��اذ کنند
ت��ا اف� ��راد م��ت��ع��ل��ق ب��ه اق��ل��ی �ته��ا ام��ک��ان
یادگیری زبان مادری یا کسب آموزش
به زبان مادری خود را داشته باشند.
 - 4دول� �ته���ا م���وظ���فان���د ،ت��داب �ی��ری
درزم ��ی� �ن���هی آم�����وزش ات���خ���اذ ک��ن��ن��د تا
آ گ ��اه ��ی از ت���اری���خ ،س��ن �ته��ا ،زب����ان و
ف��ره�ن��گ اق��ل��ی�ته��ای��ی ک��ه در قلمروی
آنه ��ا ب��ه س��ر م �یب��رن��د ،ت��ش��وی��ق ش��ود.
اف��راد متعلق ب��ه اقلیتها باید امکان
یادگیری و شناخت جامعه در تمامیت
آن را داشته باشند.
 - 5دولتها موظفاند تدابیر خاصی
اتخاذ کنند تا افراد متعلق به اقلیتها
بتوانند در پیشرفت و توسعۀ اقتصادی
ک ��ش ��ور خ����ود ب���ه ن���ح���وی ه��م �هج��ان �ب��ه
مشارکت کنند.
ماده پنجم
 - 1سیاستها و برنامههای ملی با در
نظر گرفتن کامل منافع مشروع اف��راد
متعلق ب��ه اقلیتها تنظیم و ب��ه اج��را
گذاشته میشوند.
 - 2ب��رن��ام�هه��ای ه��م��ک��اری و مشارکت
میان دولتها با در نظر گرفتن کامل
منافع مشروع افراد متعلق به اقلیتها
تنظیم و به اجرا گذاشته میشوند.

