
 
■عکس: پرویز رستمی
کشور اظهار داشت: "چرا ما باید به سمت ساخت ۶۰۰ سد  گفت و گو با ایلنا در مورد وضعیت فعلی سد ها در  محمد درویش، مدیرکل آموزش و مش���ارکت های مردمی س���ازمان حفاظت محیط زیس���ت در 
که متوسط تبخیر و تعرقش حدود ۳ هزار میلی متر- و در بسیاری از مناطق ۴ هزار میلی متر- است، ما شاهد تأسیس سد و نگه داشتن آب در روی زمین  کشوری  بزرگ مخزنی برویم؟ چه دلیلی دارد در 
که من از آن به جنایت های محیط  کرده ایم و این یک خودکشی بزرگ است. این ها همه خطاهای بزرگی است  که ما ۸۵ درصد منابع آبی مان را استفاده  باشیم. در حال حاضر آقایان اعتراف می کنند 

کمه شوند. که منجر به تخریب غیرقابل جبران محیط زیست می شود و عامالن حتمًا باید محا زیستی تعبیر می کنم و مطابق اصل ۵۰ قانون اساسی مصداق بارز عملکردهایی است 
کار فرهنگی می کند سریع دادگاه مطبوعات تشکیل  که  کند. چطور ما برای یک خبرنگار و یک روزنامه نگار  به نظر من باید دادگاهی به عنوان دادگاه محیط زیست درست شود و به این جرائم رسیدگی 
که می تواند آثارش درده ها نس���ل دیگر باقی بماند آنقدر سهل انگارانه عبور  کنند ولی در مورد جنایت های محیط زیس���تی  که رفتار خودش���ان را اصالح  می دهیم و با اش���د مجازات آن ها را وادار می کنیم 

می کنیم؟!"

سد داریان را تکرار نکنیم!
بلبر در ترازوی توسعه پایدار

■ محمد دانش
بی��ش از نیم ق��رن از نام گ��ذاری روز جهانی 
کودکان می گذرد و هنوز فرسنگ ها با فراهم 
ک��ردن کمرتین نیازهای حق��وق کودکان در 
بخ��ش بزرگی از دنی��ا، فاصله داری��م. بندها 
س��ازمان های  اعالمیه ه��ای  تبرصه ه��ای  و 
حق��وق ب��ری و حق��وق ک��ودکان مزین به  
کلامت و جمالت زیب��ا از ایدەآل های زندگی 
آین��دەای  نبایده��ای  و  بایده��ا  و  ک��ودکان 
به��رت برای آنان اس��ت. رس��انه های دولت ها 
ب��ا چنان آب وتاب��ی از فعالیت هایش��ان برای 
احقاق حق��وق ک��ودکان در دورتری��ن نقطه 
زمین ح��رف می زنند که  گوی��ی زمین مدینه  
فاضله  کودکان اس��ت، گویی آالن های کنار 
دری��ا فیلمی هالی��وودی بیش نبودە اس��ت. 
متخصصین امور ک��ودکان در حالی در مورد 
تأثیر ریز رفتاره��ای والدین و محیط بر آیندە 
ش��خصیتی کودکان نظریه ها صادر می کنند 

که  مبب های ساخت هم قطارهایشان روزانه  و 
خیلی اتفاقی کودکان مشکوک به  تروریست 
ب��ودن را، مورد هدف ق��رار می دهند و در زیر 
آوار خرابه ها، کودک نه ، بلکه  س��وژه ای برای 
ش��انتاژ رسانه ای ش��ان را داخ��ل آمبوالن��س 
می برن��د. در س��النامه  کش��ورهای مختل��ف 
روزهای مختلف��ی را برای کودکان اختصاص 
دادەن��د چراک��ه  هرکدام به  ش��یوە خود علیه  
حقوق آنان قد علم می کنند. از شانس بد این 
موجودات معصوم، پایامل کردن حقوق، انکار 
وجود و نگاه اب��زاری به آن ها هیچ ایدئولوژی 
و مرز فکری را منی شناس��د، از راست، چپ، 
لی��رال و کمونیس��ت تا داعی��ه داران دیرینه  
حقوق بر، از مس��لامن و الئیک تا داعش و 
دیگر گروه های تروریس��تی، هر یک به نوعی 
مرتکب رفتارهای ضد انس��انی علیه کودکان 

می شوند. 
ادامه  در صفحه  3

کستری کاغذهای رنگارنگ و اسباب بازی های خا
به بهانه روز جهانی حقوق ݡکودکان
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انجمن ژینگه یار ݡکوردستان موفق به 
دریافت نشان خرس قهوه ای شد  

کار، کودک، 
 خیابان 

هویت، فرهنگ و 
محیط زیست 

جدال با مرگ 
درراه نان 

بوی ماه  مهر و سرآغازی 
ناامیدکننده 



رویداد 2

انتظاری37 ساله  برای  
رفع تبعیض ها و محرومیت ها!

به اندازه  که  هست  کشوری  کمتر   
ً
▐ظاهرا

ام��ا  ب��اش��د؛  گفته  س��خ��ن  ت��وس��ع��ه  از  ای����ران 
از  محلی  دی��گ��ر  ص���رف،  توسعه  از  صحبت 
ک��ن��ون بحث اس��اس��ی بر  اع���راب ن���دارد زی��را ا
توسعه ای  یعنی  اس��ت؛  پ��ای��دار  توسعه  س��ر 
اینکه  ب����دون  را  زم����ان ح���ال  ن��ی��ازه��ای  ک��ه 
را در تأمین نیازهایشان  آینده  توانایی های 
ب��ه م��خ��اط��ره ان�����دازد، ف��راه��م ن��م��ای��د؛ ی��ا به 
که  اس��ت  پ��ای��دار  توسعه ای  س��اده ت��ر،  زبانی 
و  همراه  محیط زیست  حفظ  معیارهای  با 
آمارهای  طبق  بر  درحالی که  باشد.  همگام 
شاخص ها  از  بسیاری  در  ای���ران  جهانی، 
موارد  بیشتر  در  بلکه  توسعه نیافته،  نه تنها 
ه��م پ��س رف���ت و ع��ق��ب گ��رد داش��ت��ه اس��ت. 
ب��ه ع��ن��وان ن��م��ون��ه م��ی ت��وان ب��ه س��ق��وط ده 
پله ای ایران در امر حفاظت از محیط زیست 

کرد. در یک دهه اخیر اشاره 
کوردستان  استان  مسئولین  میان  این  در 
توسعه  از  اس��ت��ان ه��ا  س��ای��ر  از  ب��ی��ش��ت��ر  ن��ی��ز 
به  ح ها  طر افتتاح  آم��ار  به  گ��ر  ا و  می گویند 
س��ال  ط���ول  در  و  مختلف  م��ن��اس��ب��ت ه��ای 
بیندازیم،  نگاهی  ک��وردس��ت��ان  اس��ت��ان  در 
ح اف��ت��ت��اح و  س��االن��ه در اس��ت��ان ص��ده��ا ط��ر
باوجود  چ��را  ام��ا  می رسند؛  بهره برداری  به 
سال   37 گذشت  و  ح!  طر این همه  افتتاح 
دول��ت ه��ای  تعویض  و  اس��الم��ی  ان��ق��الب  از 
مختلف، این استان همچنان جزو 5 استان 
زمینه ها  تمامی  در  ای��ران  محروم  همیشه 
نرم  دست وپنجه  بیکاری  و  فقر  ب��ا  و  ب��وده 
کوردستان به مراتب  می کند؟! و وضعیت در 

بغرنج تر و مضاعف می باشد.
به نظر می آید اصواًل اعتقادی آن چنانی به 
توسعه استان وجود نداشته وگرنه مگر این 
گذشت  با که  دارد  جمعیت  چقدر  استان 
شاخص ها  تمامی  در  همچنان  س��ال   37
ج���زو م��ح��روم ت��ری��ن اس��ت��ان ه��ای ای����ران با 

بیکاری باال می باشد.
است،  تأمل  و  قابل توجه  کنون  ا آنچه  ام��ا 
آقای  جناب  انتخاباتی  وعده های  به  توجه 
تدبیر  دول��ت  و  جمهور  ری��س  روح��ان��ی  دکتر 
ک��وردس��ت��ان  و ام��ی��د ب���رای ت��وس��ع��ه اس��ت��ان 
ک��ه ب��ا ت��وج��ه ب��ه ن��زدی��ک��ی ات��م��ام  م��ی ب��اش��د 
ما  متأسفانه  دول��ت،  ای��ن  چهارساله  دوره 
محرومیت ها،  تبعیض ها،  شاهد  همچنان 
 ... و  اق��ت��ص��ادی  رک����ود ش��دی��د  و  ب��ی��ک��اری 
آق��ای  هنگامی که  و  می باشیم  اس��ت��ان  در 
روحانی بیانیه ده ماده ای در مورد اقوام را 
کورد و  کرد، بارقه امیدی در دل مردم  صادر 
کوردستان ایجاد شد و این احساس  استان 
که  گ��ذش��ت س��ال ه��ا  از  ب��ه وج���ود آم��د بعد 
و  نیستند  و سه  دیگر شهروندانی درج��ه دو 
استانی  و  کشوری  ک��الن  مدیریت های  در 
خودی  و  باشند  داشته  نقشی  می توانند 
حتی  که  افسوس  و  دریغ  اما  دهند؛  نشان 
ب��رای این  ح��ق داش��ت��ن اس��ت��ان��داری بومی 
آن  یا  نبودند  قائل  محروم  همیشه  استان 
منصوب  استاندار  زاه��دی  آقای  که  هنگام 
کوردستان، صحبت از حفظ و احیای زریبار 
به میان آوردند و با جدیت وارد عمل شده و 
ستاد نجات بخشی زریبار را به ریاست خود 
تشکیل دادند، انجمن های زیست محیطی 
این  به  و  خوشحال  چیا،  به ویژه  و  استان 
که فرد و افرادی این بار به دوراز شعار  امید 
و  علمی  اقدامی  می خواهند  عوام فریبی  و 
بردارند؛  زریبار  احیای  و  حفظ  برای  عملی 
را  ستاد  ای��ن  در  عضویت  دع��وت  بالفاصله 
که  نپایید  دی��ری  متأسفانه  ام��ا  پذیرفت؛ 
آن  از  کم کم  نیز  زریبار  بخشی  نجات  ستاد 
شور و اشتیاق اولیه افتاده و تعداد برگزاری 
از  دیگر  و  می شود  کمتر  و  کمتر  جلساتش 
دلیل  ب��ه  ه��م  م��ری��وان  چیای  سبز  انجمن 
اظهارات صریح و منتقدانه دعوت نمی شود 
زریبار  نجات  کارشناسان،  اظهارات  به  )بنا 
و  تجربیات  از  استفاده  هماهنگی،  ب��دون 
درگیر نمودن جوامع بومی محلی در اجرای 

ح ها، عماًل امکان پذیر نمی باشد(. طر
ام����ا آن��چ��ه ب��ی��ش از ه���ر چ��ی��زی ع��ج��ی��ب و 
ریس  ک��ه  اس��ت  ای��ن  می نماید  جلب توجه 
زریبار  نجات بخش  اس��ت  ق��رار  که  ستادی 
و  اصلی  مدافعین  از  یکی  به  کنون  ا باشد، 
زریبار  کنار  در  پاالیشگاه  اح��داث  تمام قد 
ک��ه بنا  ت��ب��دی��ل ش��ده اس���ت! پ��االی��ش��گ��اه��ی 
به اتفاق  ق��ری��ب  ک��ث��ر  ا و  اه��ل ف��ن  اذع���ان  ب��ه 
محیط زیست،  داران  دوست  و  کارشناسان 

شلیک تیر خالص مرگ زریبار می باشد.
حال با این تفاسیر و تعاریف، قضاوت را به 
می نماییم  گ��ذار  وا گرامی  خوانندگان  شما 
آتش سوزی  گسترده  حجم  باوجوداین  آیا 
سد،  ده ه���ا  اح���داث  اس��ت��ان،  در  جنگل ها 
)قطب  زری��ب��ار  ک��ن��ار  در  پاالیشگاه  اح���داث 
کارخانه  اح���داث  ای����ران(،  غ��رب  توریستی 
رتبه  آخرین  ورام��ان،  گلوگاه هه  سیمان در 
مناسب،  ارتباطی  راه های  نبود  در  کشوری 
کو  ب��ه صنعت ا ت��وج��ه  ب��ی��ک��اری زی���اد، ع��دم 
آلوده به  بر واردات صنایع  کید  تأ توریسم و 
استان و ...باز می توان شاهد توسعه استان 
به  را  محرومیت  رن��ج  باید  همچنان  یا  ب��ود 
و  تبعیض  این همه  حسرت  و  کشید  دوش 

نابرابری را خورد؟

حضور چیا در مهار 
آتش سوزی های گیالن غرب

ج��اری  س��ال  ش��هریور   ۲۵ روز  ▐ظه��ر 
جنگل ه��ای منطق��ه "چله" گی��الن غرب از 
تواب��ع کرمانش��اه دچ��ار آتش س��وزی ش��د، 
اعض��ای انجمن س��بز زاگرس گی��الن غرب، 
ت��ا غ��روب ه��امن روز موف��ق به کن��رتل آن 
شدند؛ اما متأسفانه ۲۶ ش��هریورماه  دنباله 
هامن مس��یر را آتش زدند و این بار به دلیل 
وس��عت زیاد و گردب��اد، متام��ی مردمان آن 
منطق��ه برای اطفا حریق به یاری ش��تافتند، 
وزش ش��دید باد کار را س��خت کردە و عمالً 

پیرفتی حاصل منی شد.

رسانجام انجمن س��بز زاگروس گیالن غرب، 
ط��ی درخواس��تی از متام��ی انجمن ه��ای 

و  مردم نه��اد 
دولت��ی  ادارات 
کم��ک  تقاض��ای 
کمیت��ه  کردن��د. 
بحران  ب��ا  مقابل��ه 
انجمن س��بز چیا، 
باخ��ر  به مح��ض 
وضعیت  از  ش��دن 
آتش س��وزی،  ب��د 
س��اعت ۱۲ ش��ب 
ش��هریورماه،   ۲۶
تیم��ی  بالفاصل��ه 

خ��رە در کنرتل آتش س��وزی ها را به منطقه 
اعزام کرد. درنهایت ساعت ۱۵، بیست وهفت 

ش��هریورماه، انجمن سبز چیا، کمیته مقابله 
ب��ا بح��ران حزب وح��دت ملی از س��نندج و 
طبیع��ت  س��ایر 
منطقه،  دوس��تان 
ی  ز تش س��و آ
منطقه  جنگل های 
و  کن��رتل  چل��ه 

خاموش گردید.
است  ش��ایان ذکر 
ک��ه درخ��ت " قره 
تاج" ی��ا " قره قاج" 
ب��ا نام علم��ی "آ نا 
فوئتی��د"  ژیری��س 
 " خان��واده  از 
لگومین��وزه" یک��ی از گونه ه��ای منحرص به 
فردیس��ت که در ای��ران فقط در شهرس��تان 

گی��الن غ��رب و چند نقطه مح��دود دیگر در 
اط��راف روان��ر، به لح��اظ ن��وع آب وهوای 

مدیرتانه ای آن رویش دارد.
ش��ایان ذکر اس��ت این گونه به صورت وحشی 
با خواص دارویی و زینتی در پنج کیلومرتی 
گیالن غرب بین دو اقلیم گرم و رسد موس��وم 
ب��ه اکوت��ون روی��ش دارد و ج��زو گیاه��ان 
بارزترین  مدیرتان��ه ای محس��وب می ش��ود. 
مش��خصه این گیاه متفاوت بودن دوره جوانه 
زدن و گل ده��ی آن اس��ت ک��ه اواخ��ر پاییز 
جوانه زده و در زمس��تان س��بز می ش��ود و در 
اواخ��ر این فصل با ش��کوفه گل ه��ای زرد و 
س��بز بهار را در دل زمس��تان خلق می کند. 
متأسفانه وسعت زیادی از این درختچه های 
ن��ادر در آتش س��وزی س��ه روزه گی��الن غرب 

سوختند.

گونه  مشاهده و ثبت سه 
جدید پرنده در یک ماه

لیست  ب���رای  ج��دی��د  گ��ون��ه  س��وم��ی��ن  ▐ثبت 
یک  از  کمتر  در  کوردستان  استان  پرندگان 
تاالب  در  زریبار  پرنده نگری  تیم  توسط  ماه، 
بررسی ها  ادام���ه  در  گ��رف��ت.  ص���ورت  زری��ب��ار 
در  تیم  ای��ن  اع��ض��ای  میدانی  ه��ای  پایش  و 
اط��راف  روز ۲۹ ش��ه��ری��ورم��اه س��ال ج���اری در 
تیم متوجه یک پرنده  زریبار، اعضای  تاالب 
و  تصویربرداری  از  بعد  که  می شوند  جدید 
گونه سنگ  بررسی تصویر، مشخص می شود 
تائید  که جهت  غ ریگ می باشد  یا مر گردان 
حفاظت  س��ازم��ان  پرندگان  ثبت  کمیته  ب��ه 
با  و  گ��ردی��د  ارس���ال  کشور  ک��ل  محیط زیست 
مهاجر  پ��رن��ده  ب��ه ع��ن��وان  کمیته  ای��ن  تائید 

کوردستان  عبوری به لیست پرندگان استان 
گردید. اضافه 

ی���ا سنگ  ری����گ  غ  م����ر
علمی  ب���ان���ام  گ������ردان 
 Arenaria Interpres
ان�������دازه ۲۳  ازل����ح����اظ 
س���ان���ت���ی���م���ت���ر ط����ول 
ب��ه واس��ط��ه ی  و  دارد 
ف���راوان،  ن��گ��ار  و  نقش 
ک�����وچ�����ک و  م����ن����ق����ار 
ک�����وچ�����ک و  پ�����اه�����ای 
نارنجی رنگش در فصل 
به آسانی  تولیدمثل، 
ش��ن��اخ��ت��ه م���ی ش���ود. 
یافتن  برای  ریگ  غ  مر
غذا در میان سنگ ها، 
اش���ی���ای  و  ص����دف ه����ا 
دی����گ����ر ب�����ه ج��س��ت��ج��و 

پرداخته و آن ها را جابه جا می کند. به همین 
گردان  سبب، آن را سنگ 

می نامند.
سواحل  در  پ��رن��ده  ای��ن 
به  دری��ا  سنگی   – شنی 
ب���ه ص���ورت  و  ب�����رده  س���ر 
ح��اش��ی��ه ی  در  ع���ب���وری 
دری�������اچ�������ه ه�������ا دی�������ده 
ای������ران،  در  م����ی ش����ود. 
ساحل  در  زمستان ها، 
ج����ن����وب����ی ب�������ه وف�������ور و 
به صورت مهاجر عبوری 
زیستگاه های  اغلب  در 

مناسب دیده می شود.
از  گ�����زارش�����ی  ک���ن���ون  ت���ا
غ ری���گ یا  م��ش��اه��ده م���ر
گ��ردان در استان  سنگ 
نشده  داده  ک��وردس��ت��ان 

ثبت  کمیته  ت��ائ��ی��د  ب��ا  ب��دی��ن وس��ی��ل��ه  و  ب���ود 
کل  پرندگان سازمان حفاظت محیط زیست 
گونه در یک  کشور این گونه به عنوان سومین 
انجمن  پرنده نگری  گروه  توسط  گذشته  ماه 
استان  و  زری��ب��ار  ت���االب  لیست  ب��ه  چیا  سبز 
که با  کوردستان افزوده شد. الزم به ذکر است 
گونه های سسک باغی  زحمات اعضای تیم، 
گذشته به لیست  و سسک شالیزار هم در ماه 

کردستان افزوده شده بود. پرندگان 
تاالب  در  پرندگان  زیستی  تنوع  و  گونی  گونا
گ��ون��ه رس��ی��ده  ب���ه ۱۶۵  ک���ن���ون  ا ک���ه  زری���ب���ار 
این  زیستی  غنای  و  اهمیت  از  نشان  است. 
خبر  ب��ه  توجه  ب��ا  و  دارد  باشکوه  زیست بوم 
در  و  تهدید  م��وج��ب  ک��ه  پاالیشگاه  اح���داث 
پرندگان  زیستگاه های  ن��اب��ودی  درازم����دت 
می طلبد  م���ی ش���ود،  ح��ی��ات وح��ش  س��ای��ر  و 
این  احداث  حتی  و  مکان یابی  در  مسئوالن 

پروژه مخرب و ویرانگر بازنگری نمایند.

160 مورد آتش سوزی 
در جنگل های مریوان و 
سروآباد، فقط تا اول مهر

که  ▐تابس���تان امس���ال در حالی س���پری ش���د 
گذش���ته ش���اهد ش���دیدترین نوع  در چند ماه 
که  تج���اوز ب���ه محیط زیس���ت بودی���م. تعرضی 
کوه ها و جنگل های  اثراتش از دور بر س���یمای 
کنی  که نگاه  این دیار پیداس���ت و به هر طرف 
آثار این تجاوزات به وضوح پیداست. آمار این 
آتش س���وزی ها تا نیمه اول مهرماه از ۱۶۰ مورد 
گذش���ته و صدها هکتار از بکرترین جنگل های 
شهرس���تان های مری���وان و س���روآباد را طعم���ه  
خ���ود نموده اس���ت. حت���ی نزدیک ترین نقاط 
ش���هر مریوان ه���م از آت���ش در ام���ان نماندند. 
گرده ڕ���ه ش و  پوش���ش جنگل���ی فه یله ق���وس، 
کوه  قلعه تاریخی ایمام هم در آتش سوختند. 
ک���ه بانام ایمام مریوان، امام "احمد ابن  ایمام 
انبار" پیش نماز مس���جد س���ور نام گذاری شده 
در نزد مردم مریوان از احترام و تقدس ویژه ای 
که مسجد سور همواره  برخورداراست تا جایی 
زیارتگاه و تفرجگاه مردم مریوان بوده به عالوه 
ک���وه ایمام ب���ه دلی���ل وج���ود قلع���ه هه لوخان 

و  مری���وان  تاریخ���ی  س���رمایه های  از  اردالن 
کوردس���تان می باش���د و همواره حفاظت از آن 
در تمام���ی ابع���اد از دغدغه ها و خواس���ته های 

که متأس���فانه  م���ردم مری���وان ب���وده و هس���ت 
هرساله ش���اهد وقوع آتش سوزی های مهیبی 

که این  در پوش���ش جنگل���ی ایمام می باش���یم 
کرده اس���ت.   نگ���ران 

ً
مس���ئله مردم را ش���دیدا

کنون جنگل های  تا امسال،  آتش سوزی های 

مریوان و س���روآباد را از "کوساالن" تا "دوله بی" 
در مرز مریوان را سیاه پوش نموده است.

رقم���ی  وارده  زی���ان  منصفان���ه،  ب���رآوردی  در   
که  نجوم���ی خواهد ب���ود. این در حالی اس���ت 
گر حض���ور پررنگ انجمن س���بز چی���ا، فعاالن  ا
محیط زیست و مردم نبود؛  قطعًا ابعاد فاجعه 
بس���یار وس���یع تر ب���ود. بااین ح���ال متأس���فانه 
تابه ح���ال از طرف ادارات ذی ربط و مس���ئول، 
اقدام���ی فراخ���ور وضعی���ت ص���ورت نگرفت���ه و 
اقدامی اساس���ی در شناسایی عاملین، آمرین 
و تأمی���ن نی���رو و بودج���ه متناس���ب ب���ا بحران 
کمال تأس���ف مدیرکل  ص���ورت نگرفته؛ بلکه با
از  تش���کر  و  تقدی���ر  به ج���ای  طبیع���ی،  مناب���ع 
زحم���ات طاقت فرس���ای این عزی���زان و تالش 
کردن  ک  در جه���ت حل مس���ئله، مش���غول پ���ا
کوچک جل���وه دادن موضوع  صورت مس���ئله و 
که وس���عت مناط���ق دچار  می باش���د ت���ا جایی 
حری���ق ش���ده را هفت صد هکتار اع���الم نموده 
که این موضوع فعاالن محیط زیست و  اس���ت 
انجمن های زیست محیطی را به شدت نگران 

نموده است.
دوس���تداران محیط زیس���ت به آقای بابا پیری 
که وس���عت فق���ط یک مورد از  توصیه می کنند 
این آتش سوزی ها، مثاًل روستای "ده ره وه ران" 
در مری���وان را به صورت واقع���ی اعالم نمایند تا 
ب���رای افکار عموم���ی صحت آمار اعالم ش���ده از 

گردد. طرف ایشان معلوم 

برگزاری یازدهمین جشنواره 
بین المللی تئاتر خیابانی 
در مریوان، پایتخت تئاتر 

خیابانی ایران
▐یازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی 
هشتم  تا  چهارم  از  روز   ۵ م��دت  به  م��ری��وان  در 
مهرماه برگزار شد. در این جشنواره ۲7۰ هنرمند 
مختلف  استان های  از  تئاتر  گ��روه   ۲۸ قالب  در 
ایتالیا،  کشورهای  از  خارجی  گ��روه  سه  و  کشور 
داشتند.  حضور  کوردستان  اقلیم  و  ارمنستان 
برگزاری هرساله جشنواره بین المللی تئاتر نقطه 
و  کوردستان  فرهنگی  و  هنری  تاریخ  در  عطفی 
جشنواره  از  مردم  گرم  استقبال  است.  مریوان 
گویای اهمیت و عالقه مردم به این واقعه است. 
تئاتر خیابانی، مؤثرترین راه انتشار یک اثر هنری 
و به دنبال آن یک تفکر انسانی در اجتماع است 
کوچه و بازار  و شاخصه اصلی آن، قابلیت اجرا در 

و در میان مردم می باشد.
ت��ئ��ات��ر خ��ی��اب��ان��ی، ت��ئ��ات��ر اج��ت��م��اع��ی اس���ت. تئاتر 
اع���ت���راض اس����ت، اع���ت���راض ب��ه اوض����اع م��وج��ود 
که در قالب یک داستان در میان مردم  جامعه 
تئاتر،  تاثیربرانگیز  این گونه  به نمایش درمی آید. 
هرچه خالقانه تر باشد و نگاه موشکافانه تری به 
و  تعریف  به  باشد،  داشته  خود  اط��راف  جامعه 
نیز هدف های خود نزدیک تر خواهد شد. آنچه 
مضمون  دارد،  فراوان  اهمیت  خیابانی  تئاتر  در 
واقعیت ها  از  برگرفته  می تواند  که  است  نمایش 
و مشکالت روزمره جامعه ما باشد و هرچه این 
بودنش،  عمیق  و  موشکافانه  همه  با  مضامین 
ب��رای مخاطب عام  اب��راز ش��ود،  س��اده و عامیانه 
مخاطب،  اینکه  یعنی  ب��ود؛  خواهد  ملموس تر 
ای��ن  آی��ی��ن��ه  را در  خ���ود، درده����ا و ح��رف ه��ای��ش 

کند. نمایش ها ببیند و آن ها را باور 
ب����ا س���ال ه���ای  را  ام����س����ال ج���ش���ن���واره  آن���چ���ه   
ک��ار  ق��ب��ل م��ت��ف��اوت م��ی س��اخ��ت ح��ض��ور ش���ش 
توجه  با  که  ب��ود.  جشنواره  در  زیست محیطی 
الخصوص  علل  زیست محیطی  مشکالت  ب��ه 
م��ردم  ازن��ظ��ر  گ���روس  زا آت��ش س��وزی جنگل های 
شد.  تلقی  بااهمیت  زیست محیطی  فعاالن  و 
و نقاط قوت، جشنواره امسال  باوجود اهمیت 
به اعتراف فعاالن حوزه تئاتر از نقاط ضعفی هم 
که  ضعیف  اطالع رسانی  ازجمله  بود  ب��رخ��وردار 
بیشتر مردم شهر در روز اول برگزاری از جشنواره 
کم رنگ  ح��ض��ور  همچنین  ک��ردن��د  پ��ی��دا  اط���الع 
امسال  جشنواره  در  کشور  از  ج  خ��ار گ��روه ه��ای 
نسبت به سال های قبل بود می طلبد مسئولین 
گاهان  برگزاری این رویداد مهم با نظرسنجی از آ
کمبودها  این  این حوزه موشکافانه در پی رفع 

برای سال های آتی برآیند.

آموزش، رسالت اصلی چیا

▐کمیته ه��ای آموزش و حامیت از حیوانات انجمن س��بز چیا به حضور فیزیکی در روس��تاهای 
شهرستان مریوان و رسوآباد ادامه می دهند.

ای��ن ب��ار روز جمعه )۲۷ ش��هریور ۱3۹۵( اعضای ای��ن دو کمیته در دو گروە ب��ا همکاری امام 
جامعت و اهالی فهیم روس��تاهای “دەرەناخی” و “زەکری��ان” با حضور در مناز جمعه اقدام به 
آموزش مس��ائل زیس��ت محیطی منودند. آقای امید رش��یدی از اعضای هیئت مدیرە و مس��ئول 
کمیته آموزش  در روستای دەرەناخی و دکرت مسعود مصطفی سلطانی از اعضای کمیته دفاع از 

حقوق حیوانات انجمن، در روستای زەکریان به ایراد سخنانی پرداختند.
 ابت��دا ضمن تس��لیت مجدد به خاط��ر فاجعه ی تصادف و فوت چند نف��ر از اهالی دەرەناخی و 
معرفی دوباره  انجمن س��بز چیا؛ در مورد فوای��د جانوران رأس هرم زنجیرەی غذایی مانند خرس 
و تأثیر مثبت و مفیدی که بر چرخه ی محیط زیس��ت دارند و باعث کنرتل حراتی مانند س��ون 
و الش��ه ی حیوانات مردار و … می ش��وند مطالبی بیان کردند و در ادامه در مورد تأثیرات منفی 
کش��ن این جانداران بر زندگی س��ایر جانداران و حتی کشاورزی منطقه بحث منودند و با ذکر 
دالیل خس��اراتی را که حیوانات بر باغات و کش��اورزی منطقه وارد می کنند، خود ما انسان ها را 
مس��ئول دانس��تند که با ورود به حریم جانداران و تبدیل آن به باغ و انتقال آب چشمه ها و … از 
طریق لوله کشی برای کشاورزی و باغداری باعث برهم زدن زیستگاهە جانداران شدەایم. دکرت 
مصطفی سلطانی با توجه به شناختی که از بیامری ها و کمبود ویتامین دام های منطقه دارند، 

علل زیستی و ارتباط آن را با حذف گونه های مشخص با ذکر مثال های ملموس، بیان کردند.
در پایان ضمن اس��تقبال مردم از حضور اعضای انجمن س��بز چیا، با پخش بیانیه و پوسرتهای 
انجم��ن در میان مردم روس��تا، اعضای انجمن از مردم خواس��تند نس��بت بهرت ش��دن وضعیت 

محیط زیست و حفظ گونه های نادر همکاری بیشرتی بنامیند.

انجمن ژینگه یار کوردستان موفق به دریافت نشان 
خرس قهوه ای شد

▐دومین نشست تخصصی حقوق حیوانات به میزبانی دیدبان حقوق حیوانات ایران در بیستم 
ش���هریورماه در سالن س���تاد توان افزایی س���ازمان های مردم نهاد تهران برگزار شد. در این نشست 
ش���خصیت ها و انجمن ه���ای زیس���ت محیطی و همچنی���ن افراد حقوق���دان فعال در ح���وزه حقوق 
حیوان���ات و همچنین خانم ابتکار رئیس س���ازمان حفاظت محیط زیس���ت ایران حضور داش���تند. 
ح و به خألهای  مس���ائل مختلف���ی در ح���وزه حی���وان آزاری و بی توجهی به حق���وق حیوانات مط���ر
کانال  گردی���د تا از  قانون���ی در این حوزه اش���اره ش���د. همچنین با همفکری حاضری���ن متنی آماده 
س���ازمان محیط زیس���ت توس���ط دولت در قالب الیحه ای برای دفاع از حقوق حیوانات به مجلس 
کنش���گران برتر حقوق  گردد. در پایان این مراس���م جایزه خرس قهوه ای در س���ه بخش به  تقدی���م 
گردید. در بخ���ش دولتی خانم  حیوان���ات به پاس ت���الش درراه حفاظ���ت از حقوق حیوانات اه���دا 
معصومه ابتکار رئیس س���ازمان حفاظت محیط زیس���ت، در بخش فردی خانم پخش���ان قلندری 
فعال محیط زیست و از اعضای انجمن سبزاندیشان مهاباد و در بخش انجمن ها انجمن ژینگه یار 
گذشته با راه انداختن  کوردس���تان صاحب نشان خرس قهوه ای ش���دند. انجمن ژینگه یار در سال 
کش���تار س���گ های ولگرد  کولبران مرز و همچنین  کش���تار اس���ب  کمپین���ی مردمی برای اعتراض به 
کوردس���تان قدم های مثبت���ی درراه حفاظت از حق���وق حیوانات  توس���ط ش���هرداری های اس���تان 
کشتار بی رحمانه یک  برداش���ت. شایان ذکر است ش���هریور 1390 شاهد انتش���ار تصاویر و فیلمی از 
که صدای ضجه هایشان، تصویر  خرس قهوه ای و دو توله اش در فضای مجازی بودیم. توله هایی 
ش���کم های پاره ش���ده و تالش برای پناه بردن به آغوش مادر غرق در خونشان دل هر انسانی را به 
کنشگران حوزه  که باهمت دوستداران و  درد می آورد، تلنگری بر سکوت وجدان های خفته ما بود 
محیط زیس���ت و حقوق حیوانات بیس���تم ش���هریور به عنوان روز مبارزه با خش���ونت علیه حیوانات 

نام گذاری شد.
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کودکان است« »بازی حِق همه 

ن��ام  ک���ودکان اس���ت«  »ب���ازی ح���ِق هم���ه   ▐
کمپین��ی خیریه ای - زیس��ت محیطی اس��ت. 
که توس��ط انجمن س��بز چیا رشوع به فعالیت 
من��وده اس��ت. در همی��ن راس��تا کمیته های 
آم��وزش و کودکان چی��ا در فراخوانی اقدام به 
جمع آوری اس��باب بازی اضافی کودکان منوده 
و س��پس ب��ا حض��ور در می��ان آنها، ع��الوه بر 
آموزش زیس��ت محیطی، این اسباب بازی ها را 
بین کودکان تقسیم می کنند. در همین راستا 
روز پنجش��نبه )١٨ ش��هریور ١٣٩۵( اعضای 
کمیته ی آم��وزش و کودکان انجمن س��بز چیا 
با حضور در روس��تای »گله » از بخش رسش��یو 
مریوان،  ضمن آموزش مس��ائل زیست محیطی 
و بهداش��تی ب��ه  اهال��ی روس��تا در کاری زیبا 
اقدام به  پخش بسته های اسباب بازی در میان 
کودکان این روس��تا منودند. اسباب بازی های 
مذکور طی هفته های گذش��ته  توسط مردم به   
انجمن اهدا ش��دە بود و انجم��ن هم اقدام به 
بس��ته بندی و اه��دا آن ها منود. ١٨ ش��هریور 
برای بسیاری از کودکان روستا یکی از بهرتین 
روزهای زندگی ش��ان بود و  به  وضوح ش��ادی و 
نشاط در صورت آن ها دیدە می شد. شایان ذکر 
است کمیته های آموزش و کودکان چیا در نظر 
دارد این برنامه را در روزهای آتی در روستاهای 

دیگر اجرا مناید.

کارگاه مشورتی ساماندهی 
قایقرانی در زریبار

ب���ه وی���ژه   ق����ای����ق،  از  اس���ت���ف���اده  ▐م����وض����وع 
همواره  زری��ب��ار  ت��االب  در  م��وت��وری  قایق های 
اداره  و  محیط زیست  فعاالن  دغدغه های  از 
راستا  ای��ن  در  هست.  و  ب��وده  محیط زیست 

ذینفعان  تمام  حضور  با  مشورتی   کارگاه  یک 
و ذی دخالن، توسط اداره حفاظت و انجمن 
جمع بندی  برای  راستا  همین  در  شد.  برگزار 
و اع����الم دس��ت��ورال��ع��م��ل ف��ع��ال��ی��ت ق��ای��ق��ران��ی 
از  بعد   ۱۳۹۵ شهریورماه   ۲۸ تاریخ  در  زریبار، 
مشورتی  کارگاه  برگزاری  و  ماهه   ۹ مطالعاتی 
شهرستانی،  و  استانی  مسئولین  ح��ض��ور  ب��ا 
ذی نفع  محلی  ج��وام��ع  و  چیا  سبز  انجمن 

شهرستان  ف��رم��ان��داری  ج��ل��س��ات  س��ال��ن  در 
مریوان دستورالعمل نهایی چگونگی فعالیت 
در  زریبار  ت��االب  در  تفریحی ورزشی  قایقرانی 
فعالیت  این  ذی دخ��الن  و  ذی نفعان  حضور 
قالب  در  نهایی  ویرایش  از  بعد  و  شد  قرائت 
نهادهای  اختیار  در  اج��رای��ی  دستورالعمل 
پ���روژه در  ای��ن  گ��رف��ت.  ق���رار خ��واه��د  مسئول 
حفاظت  ک��ل  اداره  بین  سه جانبه  ت��واف��ق��ی 

ح  طر دفتر  کردستان،  استان  محیط زیست 
حفاظت از تاالب های ایران و انجمن سبز چیا 
انجمن  توسط  آن  اج��رای  که  ب��ود  امضاشده 
گرفت.  صورت  ماه   ۹ مدت زمان  در  چیا  سبز 
فعالیت  ساماندهی  بحث  اس��ت  ذک��ر  به  الزم 
بار  اول��ی��ن  ب��رای  ت��االب ه��ا  در  تفریحی ورزشی 
کشور به صورت علمی و تخصصی  که در  است 

گیرید. انجام می 

نصب مجسمه آشتی در مریوان
 - انسانی  زندگی  مخرب  تأثیرات  و  محیط زیست   
نابودی   - جنگل زدایی   - هوایی  و  آب  تغییرات 
درک��ل  و  گیاهی  و  ج��ان��وری  گ��ون��ه ه��ای  ان��ق��راض  و 
گاه و بیداری  نابودی زیست بوم، ذهن هر انسان آ
مخرب  آث��ار  بازنمایی  به  تا  وام���ی دارد  تکاپو  به  را 
به  منجر  که  مصرف گرایی  عصر  ریخت وپاش های 
گردیده بپردازد  نابودی زیبایی های محیط زیست 
انسان  خ��ود  نابودی  روی��ه ای  چنین  درنهایت  که 
این  از  رهایی  و  نجات  راه  یگانه  و  دارد  پی  در  را 

معضل بازگشت به طبیعت و آشتی با آن است...
جامعه ی  نماد  اس��ت،  ف��ردی  آش��ت��ی«  »مجسمه 
پرندگانی  و  اس��ت  سقوط  ورط��ه ی  در  که  انسانی 
که آنان را از پرتگاهی  رهایی بخش در نماد طبیعت 
این  با  می کنند  دور  خودساخته  ب��رای  انسان  که 
که راه رستگاری آدمی در » آشتی با طبیعت«   پیام 

است.
»مجسمه آشتی« حجمی است با ماتریالی سخت 
پی  از  که  بلند  ارتفاعی  و  زمان بر  اجرایی  با  )فلز(، 
کشش و حرکتی بسیار  نقطه دارای  تا مرتفع ترین 
نصب  روش  با  می باشد  اج��را  در  زیبا  ب��رخ��وردی  و 
که تداعی کننده ی سقوط انسانی  بسیار جسورانه 

است.
م��ری��وان،  پ����رآوازه   هنرمند  ت��وس��ط  مجسمه   ای��ن 
رضایی  شاهو  آق��ای  دستیاری  با  ادوای  ابراهیم 
فلزی  برش  و  تکنیک؛ جوش  با  و  متر  ارتفاع 15  با 
ان��ب��ار(  اب��ن  ای��م��ام )اح��م��د  س��اخ��ت��ه ش��ده  و در قله  

گردیده  است. مریوان نصب 



3دیدگاه
■ محمد دانش 

ادامه  از صفحه  1 ▐
رسعت فش��نگ هایی که  کودک 
س��نج روی آن��ان نصب نش��دە 
بیش��رت و بیانیه ه��ای صادرە در 
جه��ت محکوم ک��ردن بعدازآن، 

رنگین و رنگین تر می شود، تعداد مؤسسه های 
خیریه  و دفاع از حقوق کودکان هرروز بیش��رت 
و خط تولی��د کارخانه های اس��لحه  مدرن تر و 
پیرفته تر می ش��ود. تخریبات زیست محیطی 
به  دست انس��ان و پیامدهای ویرانگر آن ابتدا 
دامن گیر امنیت و س��المتی کودکان می شود، 
ریز گردها، افزایش دمای زمین، خشک سالی 
و ...عواق��ب تخریبات��ی اس��ت ک��ه  به دس��ت 
بزرگ س��ال هایی اتفاق می افتد ک��ه  کودکان 
بزرگ تری��ن قربانی��ان آن هس��تند. "در س��ال 
جاری میالدی قریب به  پن��ج میلیون و پانصد 
ه��زار ک��ودک زیر پنج س��ال فوت ش��دەاند." 
)۱( جنگ و پیامدهای آن بیش��رتین آسیب را 

نصیب کودکان می کند؛
- هش��ت میلی��ون چهارص��د هزار ک��ودک زیر 
فش��ار جنگ های داخلی زندگ��ی می کنند. - 
س��ه  میلیون و هفت صد هزار کودک بعد رشوع 
جنگ های داخلی متولد ش��دەاند. دویس��ت 
ه��زار ک��ودک در منطق��ه  محارصه��ە جنگ، 
زندگ��ی می کنند. - دو میلیون و چهارصد هزار 
کودک از زمان رشوع جنگ به  کشورهای دیگر 
آوارە شدەاند. - سیصد هزار کودک هنگام آوارە 

شدن از رسزمین خود، به  دنیا آمدەاند." )۲(
آوارگان جن��گ ب��ازار باندهای قاچاق انس��ان 
را گ��رم می کن��د، ک��ودکان آوارە راحت تری��ن 
ب��رای قاچاقچی��ان  و کم هزینه تری��ن طعم��ه  
می باش��ند، طعمه های��ی ک��ه  گاه هیچ وقت به 
آغ��وش خانوادەهایش��ان برمنی گردن��د، همه 
این ه��ا در حالی اتف��اق می افتد که س��ال ها 
پیش در پشت میزها و روی کاغذها، پیامن ها 

برای حقوق کودکان مصوب گردیده است.
یونیسف اعالم داشته که فقط با اختصاص پنج 
دالر برای ه��ر کودک می توان جان ۹۰ درصد 
از کودکانی را که س��االنه می میرند، نجات داد 
و برای بهبود چش��مگیر زندگی کودکان جهان 
سوم، کافی است که فقط مبلغ ۶ هفته بودجه 

تسلیحاتی جهان هزینه شود.
در کنوانس��یون حق��وق ک��ودک آمده اس��ت: 
کودک باید در فضایی رسش��ار از خوشبختی، 
محبت و تفاهم بزرگ ش��ود. کودک بر اساس 
ماده یک این پیامن به هر انس��ان کمرت از ۱۸ 
سال گفته می شود. این کنوانسیون شامل ۵۴ 
ماده و دو پروتکل اختیاری اس��ت که در سال 
۱3۷۲ ایران رسامً این کنوانسیون را پذیرفته  و 

به  رعایت ملزومات آن تعهد دادە است.
بن��د  پناهن��ده(،  )حق��وق   ۲۲ م��اده   *

یک:"حکومت های امضاکننده اين پیامن نامه، 
با انج��ام اقدام های مناس��ب، حقوق کودکي 
را ک��ه ازنظر قوان��ن داخيل و ي��ا بین املللی 
پناهنده شناخته شده است، تضمن می کنند. 
اي��ن حق��وق ش��امل کمک های انس��اين و در 
جه��ت احق��اق هم��ه حق��وق من��درج در اين 

پیامن نام��ه و همین ط��ور ديگ��ر پیامن ه��ای 
منطقه ای و بین املللی است که بر پايه تأمین 
حقوق بر و حقوق کودک اس��توار هس��تند، 
رصف نظ��ر از اينکه کودک تنها ب��ا والدين و يا 
هم��راه ديگري باش��د. این بند م��رگ "لطیفه 
رحامن��ی" دخرت ١٢ س��اله افغانس��تانی را به 
یادم می آورد، کودکی که در بیامرستان منازی 
ش��یراز به علت عدم اجازه پیوند اتباع غیرمجاز 
در ایران نتوانست پیوند کبد انجام دهد و جان 

خود را از دست داد!
* دربند یک مادە دوم کنوانس��یون آمدە است: 
"حکومت ه��ای عض��و اي��ن پيامن، ب��راي هر 

کودکي که در قلمرو آن هاس��ت، بدون تبعيض 
و يا فرق گذاری و بدور از هرگونه وابس��تگي به 
نژاد، رنگ پوس��ت، منش��أ اجتامعي و قومي و 
يا ميل، مي��زان داراي��ي، معلولي��ت، وضعيت 
رسپرست و يا والدين و هر موقعيت ديگری که 
کودک در آن اس��ت، اجرای حقوق مندرج در 

اين پیامن نامه را تضمن می کنند." این بدان 
معناس��ت که  در کشوری مانند ایران باید همه  
اقوام به طور یکسان از خدمات دولت بهره مند 

باشند.
* م��اده ٢٨ کنوانس��یون ب��ه آموزش وپ��رورش 
اختص��اص دارد، در بن��د یک آن آمده اس��ت: 
حکومت ها حق آموزش وپرورش را براي کودک 
به رس��ميت می شناس��ند. در بن��د دوم همین 
مادە گفته اس��ت: حکومت ه��ای عضو پيامن 
کوشش خود را می کنند تا روند آموزش وپرورش 
در م��دارس درخور منزلت انس��اين ب��وده و با 

محتواي اين عهدنامه هم خوان باشد.

ب��رای ای��ن م��اده ذکر چن��د منون��ه را الزامی 
میدانم؛

- س��ال ١٣٨٨ در محله ی )موس��ک ٢( ش��هر 
مریوان بدور از مکان نظامی، 3 کودک مقطع 
ابتدای��ی زمان��ی ک��ه  منتظر رسویس مدرس��ه  
بودند در اثر انفج��ار مادەای منفجرە دو تن از 

آن ها کشته  و کودک سوم به شدت زخمی شد.
مدرس��ه  ی��ک کالس درس  آذر ۱3۹۱،   -۱۵
ابتدایی روستای ش��ین آباد از توابع شهرستان 
مرزی پیرانش��هر دچار آتش سوزی شد و از 3۷ 
نفر دانش آموزان آن ۲۹ نفر دچار س��وختگی 

شدند. 
- س��ال ١٣٩٢ در روستای نش��کاش مریوان، 
پس از روزی بارانی مین های حواشی پایگاهی 
نظام��ی ب��ه آبادی آم��دە و ٧ کودک به ش��دت 

زخمی شدند.
- دی م��اه س��ال ۱3۹۴ در اط��راف مدرس��ه 
ابتدای��ی روس��تای "ن��ی" از تواب��ع مری��وان، 

کودکان مدرس��ه ی��ک مبب خوش��ه ای ۵۰۰ 
پوندی را یافتند؛ که خوش��بختانه خسارتی را 

به دنبال نداشت.
م��وارد مذکور تنها منونه های��ی از رخدادهایی 
ب��ود که ن��ه در زمان و م��کان جن��گ بلکه در 
مناطق��ی آرام و س��ال ها بع��د از پای��ان جنگ 
در رسزمی��ن ما رخ دادە و ک��ودکان در هنگام 

تحصیل قربانی آن می شوند.
* م��اده 3۰ )حاميت از اقلیت ه��ا(: "کودکان 
متعل��ق ب��ه اقلیت ه��ای مذهبي، قوم��ي و يا 
زباين در کش��ورهايي که اي��ن اقلیت ها وجود 
دارند، داراي اين حق هس��تند که همراه ديگر 
آشنايان به طور جمعي يا فردي از زبان فرهنگ 
و مذهب خود برخوردار بوده و از آن ها استفاده 

کنند."
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه  ک��ودکان متعلق به  
اقلیت ه��ای قوم��ی مانند کورد، ع��رب، بلوچ، 
آذری و ... تاکنون حق آموزش به  زبان مادری 
را نداشته  و حتی آموزش زبان مادری در سطح 
گسرتدە و همه گیر، در حامیت سیستم رسمی 

آموزش وپرورش کشور را ندارند.
بند ی��ک م��اده ٣٢: "حکومت ها اي��ن حق را 
به رس��ميت می شناس��ند که کودک اس��تثامر 
اقتصادی نگرديده و به کاری که براي سالمتي 
جسم يا جان و يا تربيت و تکامل او زیان بخش 

است، گامرده نشود."
ام��ا به علت وضعی��ت نامطل��وب و گاها وخیم 
اقتص��ادی کوردس��تان و دیگ��ر مناطق مرزی 
کش��ور، کودکان ای��ن دیار مجبور به اش��تغال 
در کارهای��ی می ش��وند ک��ه ف��رای از کودک 
بودنش��ان، کمرتی��ن آیتم ه��ای یک ش��غل را 
دارا منی باش��د، از کار در کارگاه های مختلف 
محلی گرفته تا دست فروشی در خیابان، رفن 
به شهرهای بزرگ تر و پایتخت برای کارگری تا 
کابوسی به اسم کولری، مرز، مین، تیراندازی 
و بس��یاری تراژدی ه��ای دیگر که خود ش��اید 
کنوانس��یونی می طلبد. کودکان کولر قری 
پنهان و دیده نش��ده از کودکان جهان هستند 
که حقوقشان در هیچ کنوانسیونی به رسمیت 

شناخته و حتی تعریف نشده است.
کوته س��خن؛ م��وارد مذکور مش��تی از خرمن 
وضعی��ت کلی ک��ودکان در ای��ران و باألخص 
کودکان کورد می باش��د و طبیعتاً کم نیس��تند 
کش��ورها و جامعه ه��ای دیگری ک��ه وضعیتی 
مانند اینجا و ش��اید خیلی بدتر داشته باشند. 
ش��وربختانه اراده ای محکم و کارا برای رعایت 
حقوق کودک و گذاش��ن مانع��ی جدی برای 
مقابله ب��ا تجاوز ب��ه حقوق آنان، عم��الً وجود 
ن��دارد. اگر کارهایی در گوش��ه و کن��ار انجام 
رس��انه ای  خ��وراک  نق��ش  بیش��رت  می ش��ود 

خوش رنگ و بو دارد.
)1(- مرکز آمار آمریکا
)2(- سایت اشپیگل

کستری کاغذهای رنگارنگ و اسباب بازی های خا
کودکان به بهانه روز جهانی حقوق 

■ مظهر حیدری
کمونیس����تی  ▐پس از انقالب 
جماهی����ر  اتح����اد  در   1917
ش����وروی و فروپاشی دودمان 
سلطنت تزار جامعۀ بازمانده 
روس����یه  ملوک الطوایف����ی  از 
اف����کار  از  عظیم����ی  بخ����ش  و 

که در زیر مهمیز و س����لطۀ  عمومی جهان غرب 
س����رمایه داری اولیۀ مرکانتیس����م )سرمایه داری 
کالس����یک( و اس����تعمار بین الملل����ی اواخ����ر قرن 
کمرهایش����ان خم  هفده و اوای����ل قرن هیجده 
و چ����م ش����ده ب����ود )ب����ا نوع����ی تأس����ی و ارجاع و 
احس����اس همانی و تش����ابه جوامع روس����تازاده 
کش����ور ما نیز(  و اس����تبدادزدۀ مزم����ن و تاریخی 
بارقه های����ی از امید و بش����ارِت رهایی و آزادی و 
نوید مس����اوات و برابری در دل هایشان دمیده 
که دیگر  ش����د، با این مضمون و پی����ام عمومی 
ایام تلخ کامی، تظلم و بیداد و بی عدالتی های 
یک جانبه در س����یمای فرادس����ت و فرودس����ت 
و اس����تثمار و اس����تضعاف ب����ه پای����ان رس����یده و 
مردم����ان و ممالک ضعیف و رنج کش����یدۀ دنیا، 
صاح����ب یک مرکز و منش����ور اقت����دار و ابرقدرت 
خ����ودی و هواخ����واه ش����ده اند. ام����ا ای����ن جالل 
و جب����روت، این منب����ع الهام و ش����هود و مرجع 
ع  ش����عورِ دنی����ای مس����تمندان، حری����ِف بالمناز
دهه ه����ا  از  پ����س  مس����تبدان،  و  مس����تکبران 
ک����ردن  تئوری����زه  و  آرمان خواه����ی  و  درگی����ری 
ای����ده آل های بلن����د پروازانه، با عقب نش����ینی و 
پ����س افت����ادن تدریجی از س����نگرهای ارزش����ی و 
هنج����اری خود و ب����ا تجدیدنظ����ر در فرمان ها و 
انترناس����یونال،  و  یادمان ه����ای جهان ش����مول 
ک خود خزیده و به س����نگربندی  آرام آرام در ال
و ایجاد اس����تحکامات جدید در استراتژی یک 
گام به جلو دست زد، اردوگاه  گام به عقب و دو 
ک ریزهای  کن����ون باسیاس����ت فت����ح خا چ����پ ا
سرمایه داری در فرایند حضور سیاسی و مبارزۀ 
گرفتن آیتم های  از راه ب����ازی متقابل، با عاریت 
جامعۀ دموکراسی و آزادی انتخاب و انتخابات 
گذاش����ته و سعی در حفظ  پای درجا پای غرب 
پرس����تیژ و اقتدار یک ابرق����درت جهانی را دارد، 
گاهی ما، بر  ک����ه در صورت ش����عور و آ راهب����ردی 

گذشته،  عواقب و دست آوردهای آن برخالف 
کرد. دیگر برایش تره هم خورد نخواهیم 

کمونیسم  آرمان ش����هر ذهنی و دنیای خیالی 
فلس����فه   فت����اوای  پارادای����م  منج����اب  در 

مارکسیست لنینیست
کوتاه����ی از آن هم����ه  ای����ن داس����تاِن مختص����ر و 
گلس����تان آرزوهایی  کعبۀ آمال و  دلش����دگی ها و 
که س����یل عظیم����ی از افکار و احساس����ات  ب����ود 
جه����ان عقب مان����ده و ج����دا افت����اده از طبقات 
کاخ نش����ین و مرف����ه را درزمانی اندک از دو س����و 
با پارادای����م فتاوا و فحواهای هنجاری و آرمانی 
نظام و فلسفۀ مارکسیست لنینیست و یا چپ، 
گرفتن تئوری های عدالت خواهانه و  ب����ا عاریت 
کرده  مس����اوات طلب، شیفته و عاشق خویش 
و از سوی دیگر به سازمان دهی و انتظام عملِی 
نیروی ه����ای رزمی و دفاعی خود در تمام نقاط 
گمارد ت����ا در صورت  دور و نزدی����ک دنی����ا همت 
لزوم به اصطالح خود در برابر دش����من مشترک 
فقرا و مس����تمندان، به مقابله و محاربۀ جانانه 
و نابودکنن����ده اق����دام نماید، ش����اید دیگر نیرو و 
اقتدار جهان ثروت و سرمایه داری جرئت نکند 
بار دیگر به اردوگاه مستضعفان و صفوف چپ 

کند. نگاه 
اف����کار  و  زاغه نش����ین  جامع����ۀ  ده����ه  چندی����ن 
آرم����ان  و  خیال����ی  دنی����ای  در  جهان س����ومی 
س����رخوش  و  مس����ت  عدالت خ����واه  کمونیس����م 
ک����ردن ای����ام طالی����ی و ش����ب های  ب����ه س����پری 
مهتاب����ی و پ����ر از رؤی����ای خود برای رس����یدن به 
آم����ال و آرزوه����ای دس����ت نیافت����ه ب����ه س����ر برد. 
که در اقصا  که بس����یار ابرمردانی  گفت����ه نماند  نا
ک����ی درراه رس����یدن به این  ک����رۀ خا  نق����اط این 
آرمان ش����هر ذهن����ی و ایدئ����ال )مدین����ۀ فاضله( 
کردند و  خیال����ی، رش����ادت ها و جان فش����انی ها 
گذاشتند و  رفتند و از خود حماس����ه ها برجای 
کاروان مردان ماندگار تاریخ ثبت  نامشان را در 
کردن����د. ایام����ی ممل����و از مجاهدت ها  و ضب����ط 
ارزش ه����ای  حشرونش����ر  بین الملل����ی  جه����اد  و 
متعال����ی و واالی چ����پ برای همۀ انس����ان های 
ک����ه دس����تان خود را ب����ه دور مفاهیم و  آزاده ای 
کرده ب����ه امید روزی  معانی مارکسیس����م حلقه 
ک����ه چراغ بخ����ت و اقبال فقرا و مس����تمندان نیز 

گیرد، راه س����خت و صع����ب را برگزیدند و  فروغی 
گرو منجالب نفس زدودند. دل از 

جه����ان س����رمایه داری ب����ا عش����وه و طن����ازِی 
مدرنیته، به س����ان عجوزۀ خوش خط وخال، 
مغز و دماغ انسانیت را نشانه قرارداده است

در آن س����وی دیگ����ِر جبه����ه، صف آرای����ی جهان 
س����رمایه داری نوپ����ا و متکی به صنع����ت برآمده 
کنجکاو انس����ان  کاوش����گر، ن����اآرام و  از اندیش����ۀ 
که در مصاف با جبهۀ  ک����رده  غربی خودنمایی 
مقاب����ل )چ����پ( درنهای����ت دق����ت و تیزبین����ی با 
مستعار و فلسفۀ علم و خرد و انقالب صنعتی، 
به خودآرای����ی، خودنمایی و آراس����تن نمادین 
و هن����رِی خ����ود ب����ا عش����وه و طن����ازِی مدرنیته، 
به س����ان عج����وزۀ خوش خط وخ����ال، همچ����ون 
و  انس����انیت  دم����اغ  و  مغ����ز  ک  ضح����ا ماره����ای 
دودم����ان دلبران ما را نش����انه و هدف قرارداد و 
جهان بش����ریت را و م����ای هزاردس����تان بی نوا و 
ُپرجفا را در اغوا و وسوسۀ مظاهر خود فروبرده 
و هم زم����ان فقی����ر و غن����ی، ظال����م و مظل����وم را 
کام جویی ه����ای م����ادی،  کام دلربایی ه����ا و  در 
ب����ه خ����ود خوانده و اس����تحاله می ک����رد و چنین 
که انس����ان همه چی����ز خ����واه و راحت طلب  بود 
که  ک����م اندی����ش از جن����س ع����ام و خودمان����ی  و 
اصالت����ًا و عجالتًا می توانس����ت خودباور و متکی 
گاهان����ه و ذی الش����عور، ماهیت  ب����ه خوی����ش، آ
که دیگ����ران از ما  و جوهری باش����د غی����ر از آنچه 
می خواس����تند و ی����ا ب����ه عبارت����ی ب����ر م����ا تحمیل 
و  دوس����ویه  آن  در  درنهای����ت  و  می کردن����د 
پارادوک����س نیک و ب����ِد )در آن زم����ان( انتخاب، 
ق����رار داده و  ی����ک  خ����ود را در ش����رایط صف����ر و 
گزینش چپ یا راست را برای خود  چاره ای جز 
روا ندانس����ته و درواقع راه اعتدال و میانه ای از 
جن����س فرهن����گ و جغرافیای مرزوب����وم را برای 
گروه گروه،  خود، مفه����وم و متص����ور نبود و ل����ذا 
که پیش  دل در طب����ق اخ����الص راهی نهادن����د 
پایش����ان نهادن����د و نق����ش بازیگ����ران بی¬خب����ر 
گاهانه و  کردند، نقش����ی ناآ از س����ناریو را ب����ازی 

تبدی����ل. تفک����ر لیبرالی و س����رمایه داری غربی 
و دیگ����ر نحله های فکری چ����پ، همچون دار 
مکاف����ات، غ����رور و ارادۀ ملی و بوم����ی ما را به 

باد فراموشی می سپارند.
و  تحمیل����ی  دوطرف����ه،  س����لوک  و  س����یر  ای����ن 
ک����ه درهرح����ال ب����ر خواس����ته از ش����عور  واردات����ی 
ک����ه ب����ا تاریخ و س����نت  و دان����ش جوامع����ی ب����ود 
خوی����ش مأن����وس و ملموس ب����وده و با حمایت 
گرفت����ه از تفک����ر و س����وابق تاریخ����ی،  و نش����اءت 
فکری و فرهنگی خاص خود، به بنیاد و بنیان 
نیازها و حوایج خود جامعۀ تحت پوشش، در 
ش����کل بندی پدی����دۀ صنعت و صنعتی ش����دن 
که  )انقالب صنعت����ی( اقدام نم����وده و می رفت 
کثری وارد  با انتخاب و اختیار متناس����ب و حدا
مقطع و مرحلۀ دیگری از تاریخ خود شود. هم 
کس����یر  به عنوان س����نگ محک و هم به عنوان ا
درده����ای اجتماعی و سیاس����ی ب����ه فضای فکر 
و اندیش����ۀ ما ه����م نفوذ و رس����وخ نم����ود. غافل 
از این ک����ه هزین����ۀ ای����ن تعامل و تع����اون صوری 
گران  و اس����تقبال و اس����تغفار عموم����ی، بس����یار 
و غیرقابل جب����ران ب����وده و باعث وبان����ی غ����ارت 
و غای����ت هم����ۀ ثروت و س����رمایۀ ملی و انس����انی 
م����ا خواه����د ش����د و درنهای����ت دس����تان م����ا را به 
کردند و  َتَعدی و َتحدی نس����بت به هم آل����وده 
دل ه����ای ما را از عش����ق و محبت ب����ه هم خالی 
و انبان داش����ته های معن����وی و فرهنگی مان را 
که ما مغرورانه و فاتح نما آن  ربودند، هزینه ای 
کردیم و به خ����ود بالیدیم؛ راهی را  را پرداخ����ت 
که هر نوع بازگش����ت و  گذاش����ت  پی����ش روی ما 

ندامتی را برایمان سخت و غیرممکن نمود.
ورود مظاه����ر، اب����زارآالت و تولی����دات صنعت����ی 
و عل����وم و فن����ون، از س����وی جه����ان صنع����ت و 
صنعتی، در نف����س خود با دقت و با نگاه فنی، 
کاربردی، ت����وأم ب����ا درک نیازهای  گون����ه و  اب����زار 
طبقه بندی ش����ده و ملزوم جامعه، س����ودمند، 
ض����روری و اجتناب ناپذی����ر می نم����ود اما َتقبل، 
تحم����ل هجوم هژمونی، س����یطره و ضالل تفکر 

اس����تعماری  و  غرب����ی  س����رمایه داری  لیبرال����ی، 
و دیگ����ر نحله ه����ای فک����ری چ����پ، در معی����ت 
فرهن����گ، آداب و تم����دن خ����اص آن ه����ا بدون 
پ����رورش  و  پ����ردازش  در  مالحظ����ه ای  هرگون����ه 
زیرساخت ها و زمینه های بهره برداری ضروری 
و محافظه کاران����ه مطاب����ق اص����ول و الگوه����ای 
زیس����ت بوم����ی و میهنی، دار مکاف����ات و طریق 
که به زدودن و تصفیۀ اندیش����ۀ  مماش����اتی بود 
خ����الق و نف����س و روح اجتم����اع خ����ودی منجر 
ش����ده و درواقع غ����رور و ارادۀ مل����ی و بومی را به 
ب����اد فراموش����ی و یادوارۀ نس����یان س����پرد. دیگر 
ما مردمانی ش����ده و هس����تیم از جن����س اتباع و 
که ماشین صنعتی ما را همچون  دنباله روانی 
س����وژه های ناط����ِق بی ش����عور، ب����ه دنب����ال خود 
یدک می کشد و درهرحال وسوسه های مادی 
و تظاهرات و نمایش های دلَقک وار و نمادین 
کردار  که اختیار و اراده را از  آن به گونه ای است 
و رفت����ار م����ا زدوده و ه����م چ����ون دل����دادگان ال 
احس����اس و بدون خواص، چاره ای جز پیروی 
کورکوران����ه و چشم بس����ته نداری����م و  و تبعی����ت 
این چیزی نیس����ت جز تحریک و ترغیب حس 
ک����ه مانن����د طعمه ای  ک����وری  ل����ذت و ش����هوت 
ج از دس����ت رس ما شده و  حدودوثغور آن خار

گرفته است. تعقل، تدبر و اندیشه را از ما 
قیچی چپ و راست، خود بودگی و دگرباشی 
و  آن، سرس����پردگی  به ج����ای  و  را مخت����ل  م����ا 

گزین می کند اوباشی را جای 
کردارهای روا  ت����ذکار افراط وتفری����ط در رفت����ار و 
داش����ته ش����ده و مراس����مات مد ش����ده، حالل، 
اعت����دال  رعای����ت  دم  در  تأس����ف،  و  تعص����ب 
ب����ا  ترکی����ب  و  امت����زاج  در  آن ه����ا  اختص����اص  و 
در  محل����ی  فرهن����گ  و  معن����وی  س����رمایه های 
ک میهن، نش����انۀ ارتج����اع و یا  دام����ن آب وخ����ا
گرفتن  کم نظری و یا نادیده  ابتذال اندیش����ه و 
و ناسپاس����ی در قبال خدم����ات دنیای مدرن و 
اندیشۀ روش����نگری نبوده و نیست اما بحث بر 
س����ر عدم تعادل و توازن در بده بس����تانی است 
که واقعی����ت آن به نظر بن����ده وارونه و مقلوب، 
گش����ته و در فرهن����گ عموم����ی جاافتاده  رای����ج 
ک����ه ما و جوامع ما همیش����ه  اس����ت، به گونه ای 
و در هرزمان����ی بای����د و الب����د وام����دار و بده����کار 

ک����ه اقتص����اد و  مق����درات و مخاطرات����ی باش����یم 
ادبیات سیاس����ی جه����اِن اقتدار و س����لطه آن را 
طراح����ی و ط����راری می کنن����د. بی خ����ود بودن و 
کالن  بی خود ش����دن م����ا در چرخۀ بازی ه����ای 
بین الملل����ی و ب����ازار اقتصاد سیاس����ی بیکران و 
بی حدوحصر، دارای الگوی رفتاری و عاملیت 
متع����ارف و متباین����ی نب����وده و ای����ن قضی����ه در 
کوچک و ضعیف  چهره و س����یمای ملل و اقوام 
نگاه داش����ته شده بسیار برجس����ته تر و عمیق تر 
که همۀ دستاوردهای آن در  اس����ت. این است 
کاماًل  معیشتی بخورونمیر و بدون پای بست و 

واسطه گر و دالالنه خالصه شده است.
گرفتن افراد جامعۀ ما  کات قرار  داستان و محا
)روش����نفکر و غیره( در بین قیچی چپ و راست 
ب����ا هم����ۀ معای����ب و مزای����ای آن نس����بت ب����ه ما، 
تصدیق دونی����روی برابر و خالف جهتی اس����ت 
گر داشته  که چون منافع مش����ترکی ندارند و یا ا
باش����ند در جهت، مس����یر مناف����ع، مصالح ملی 
و عموم����ی م����ا نبوده اس����ت، لذا با ایجاد فش����ار 
منف����ی بر یکدیگ����ر باعث می ش����وند جامعۀ ما و 
هم����ۀ توانایی هایم����ان در این می����ان، بی دفاع 
و ب����دون هیچ گون����ه نق����ش فعال����ی در راس����تای 
آن ه����ا  درازم����دت  و  کوت����اه  مناف����ع  و  مطام����ع 
قرارگرفت����ه و بودن، خود بودگی و دگرباش����ی ما 
کالش����ی،  را مختل و منکر ش����ده و به جای آن، 
کنند؛ به  گزین  سرس����پردگی و اوباش����ی را جای 
که  خ����ود آمدن ما نیازی اس����ت آن����ی و فی الفور 
گ����ر انجام و برجام نش����ود، بازماندۀ تعهدات و  ا
تعصب����ات و تعلقات حس����نه و صف����ات نیک ما 
کوس فن����ا می برد، این دلواپس����ی  را ب����ه یغما و 
و دغدغ����ۀ فکری، ناش����ی از نوعی اس����تیصال و 
انفصال روحی و اجتماعی فردی، من درآوردی 
که باعث افزایش بار روانی و  و یا خیالی نیس����ت 
ناآرام����ی ذهنی ش����ده، بلکه نوع����ی واقع بینی و 
ن����گاه از باال و خروج از زیر چتر اجتماعی اس����ت 
گر دقی����ق و عمیق به ظواهر و نش����انه های  ک����ه ا
کنی، آن را بس����یار بی رمق،  حی����ات در آن نگاه 
ناامیدکنن����ده و نحی����ف خواهی����د یاف����ت و این 

گاوش است. همان داستان مش حسن و 

گاو مش حسن می میرد وقتی که 

کارزار آتش و وجدان
■ آرش مهربان
▐ سرت را بلند می کنی از هر 
ط���رف دودی غلی���ظ آس���مان 
ش���هر و دی���ارت را پوش���انده و 
رنگ صاف و آبی آن را دزدیده 
ک���ه ای���ن  ان���گار مّدت هاس���ت 

کمین نشس���ته و منتظ���ر چنین غارتی  دود در 
از آسمان است.

که  کالن شهر هم نیست  اینجا تهران نیس���ت، 
کارخان���ه نفس���ت را ببرند بلکه  دود ماش���ین و 
کوهس���تان اس���ت! اما  دود س���وختن جنگل و 
که تشنه ی خواب است  به چه علتی؟ جوابی 
گه پیامی برایم  و ت���و را در فکر وامی دارد، ب���ه نا
که نوشته شده »وه ته ن چاوی  ارسال می شود 
که ین له ته نگانه« شعری پر از  لێمانه::: ده ری 
که به محض خواندن آن س���وار  معن���ا و مفهوم 
ب���ر بال خیال و آرزو با تمام ت���وان پرواز می کنی 
ک���ه خودنمای���ی می کند  و از دور تنه���ا چی���زی 
آتش اس���ت و دودی غلیظ و بعد طی مسافتی 
به صحنه نبرد با اهریمن س���رزمینم می رسم، 
ک���ی می بین���م هیچ وق���ت در تخیالت  آنچ���ه را 
که  انس���ان های باوج���دان نمی گنج���د، جلوتر 
م���ی روم ع���ده ای در حال پی���کار ب���ا آتش اند و 
م���ن هم محو صحن���ه و نظاره گر آن ها ش���ده ام 
گهان وطنم فری���اد می زند و مرا می طلبد  که نا
»زود ب���اش ت���ن خس���ته ام را تس���کینی ده« ب���ا 
ش���نیدن فری���اد از آن حال و هوای س���رگردانی 
بی���رون می آیم و در صف مردان���ی قرار می گیرم 
که باج���ان و دل در خط مق���دم جنگ با آتش 
ک���ه م���ن هم در  ایس���تاده اند و فری���اد می زن���م 
که واژه های همدلی  کنارتان هستم. آنجاست 
و مهربان���ی بدون هی���چ فرهنگ لغتی تفس���یر 
می ش���وند و تا پایان و غلبه ب���ر این اهریمن به 
نب���رد ادامه می دهیم و با تنی رنجور و خس���ته 
کن���ار درخت���ان  ام���ا خیال���ی آس���وده و آرام در 
مظل���وم و س���وخته بل���وط اط���راف را می نگ���رم 
تازه می فهمم چه اتفاقی افتاده اس���ت، به هر 
ک���ه می نگری همه چی���ز از بی���ن رفته،  س���ویی 
گیاهان���ش را به  ک���ه باد س���اعتی پیش  زمینی 
کس���تر را زیرورو  کنون خا رق���ص انداخته ب���ود ا
ک���ش فرورفته و  که در ال ک پش���تی  می کن���د، ال
که جزغاله ش���ده و مارمولکی  س���وخته، ماری 
گرفته  که از ترس آتش بر روی تخته سنگی پناه 
ام���ا دود نفس���ش را بری���ده بود. با خ���ود این را 
که ای���ن زیبایی ه���ای خلقت به  م���رور می کنم 

کستر شوند! گناه این گونه باید خا کدامین 
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طبیعت و موسیقی
■ ژینو حیدری
▐موسیقی نشان از پیوستگی میان جسم و جان 
انس���ان با طبیع���ت و هارمونی مابی���ن جزءبه جزء 
آفریده ه���ای خلق ش���ده در طبیع���ت می باش���د. 
بخش فراوانی از موس���یقی، برگرفت���ه از صداهای 
گفته موسیقی دانان هراندازه  طبیعی اس���ت و به 
موس���یقی ب���ه طبیع���ت نزدیک تر باش���د، به ذات 
خود نزدیک ش���ده اس���ت؛ زیرا صداهای موجود 
در طبیعت، روح طبیعت به ش���مار می روند. چه 
که با حضور در طبیعت و  بس���یارند آهنگس���ازانی 
گوش جان س���پردن به صداه���ای موجود و الهام 
از آن ه���ا، آهنگ ه���ای مان���دگار و فاخ���ری را خلق 
که سال های سال بعد از خودشان نیز  نموده اند 
غذای روح انس���ان های دیگری شده  است و چه 

که با ای���ن آهنگ های برگرفته  بس���یارند مردمانی 
از طبیعت، عاش���ق شده اند، بر خواسته اند، امید 

گریسته اند.  یافته اند، خندیده و یا 
باف���ت  از  هرک���دام  ای���ران  مختل���ف  نواح���ی 
طبیع���ی،  فرهنگ���ی،  اجتماع���ی،  جغرافیای���ی، 
آیین ها و س���نت های خ���اص برخوردار ب���وده و بر 
همین اس���اس نواحی مختلف با الهام از طبیعت 
ه���ر منطقه، دارای موس���یقی مخص���وص به خود 
هس���تند. طبیعت، دوش���ادوش تاریخ، بر نگرش 
کنان هر منطقه به هن���ر و چگونگی بیان آن،  س���ا
مؤثر بوده و هس���ت. هرگاه سوغات طبیعت برای 
نیس���تان های  و  زیب���ا  بیش���ه زارهای  کنانش  س���ا
وس���یع باش���د به مرات���ب نوازن���دگان چیره دس���ت 
بیش���تری را به دنیای موس���یقی معرفی می نماید 
گ���ر ای���ن مواه���ب طبیع���ی ش���امل  و در مقاب���ل ا
از  پوش���یده  کوه ه���ای  و  صخ���ره  س���رما،  ب���رف، 
کمت���ر ش���اهد ظه���ور  ب���رف و صعب العب���ور باش���د 

نوازندگان بزرگی به عرصه موس���یقی خواهد بود. 
کنش مردم  محدودیت ه���ای طبیع���ی بر رفت���ار و 
هر منطقه تأثیر بس���زایی دارد. این محدودیت ها 
کش���اورزی، موس���یقی و  ک،  ک، پوش���ا ب���ر خ���ورا

معماری مؤثر بوده و هست.
کوهس���تانی، اس���تقامت و اس���تواری   در طبیعت 
ک���ه مردمان  صخره ه���ای س���نگی، س���بب ش���ده 
ای���ن نواحی خ���ود را بی نی���از از معم���اری بدانند. 
که در بیشتر مناطق  ش���اید به همین دلیل است 
کوهس���تانی به ج���ز قلعه ه���ای جنگ���ی، آث���اری از 
گی های مناطق  معماری مشاهده نمی شود. ویژ
کوهس���تانی در موس���یقی نیز به خوبی قابل رؤیت 
گاهی  اس���ت. ب���ا توج���ه ب���ه توپوگراف���ی منطق���ه، 
که در این  اف���راد بین دو دره باهم ح���رف می زنند 
گفتگو ش���بیه به فریاد است و همین امر  وضعیت 
که  س���بب ش���ده بیش���تر خوانندگان، اوج خ���وان 
دارای وس���عت صدای باالیی هس���تند از مردمان 

کوهس���تان باش���ند؛ بنابرای���ن در موس���یقی  دی���ار 
کورد و  کوهس���تانی ش���امل بی���ات  ایرانی قطعات 
حجاز در اوج خوانده می ش���وند؛ ام���ا خوانندگان 
ک���ه نقط���ه مقاب���ل خوانندگان  کوی���ری  مناط���ق 
کوهس���تانی هس���تند، درنهای���ت آرامش  مناط���ق 
کوی���ر را اجرا  و ب���ا صدای بم، اش���عار موس���وم ب���ه 
کن در  می نماین���د. طبیع���ت ب���ر رفت���ار مردم س���ا
کم  مناط���ق مختل���ف نیز مؤثر اس���ت. طبیعت حا
ب���ر مناط���ق غ���رب ای���ران در مردم���ان ای���ن دی���ار 
خصوصی���ات سلحش���وری و حماس���ی را فراه���م 
گام موس���یقایی  نم���وده، برای همین در انتخاب 
می نماین���د  انتخ���اب  را  ماه���ور  دس���تگاه  خ���ود، 
ک���ه نش���ان دهنده ش���کوه، عظم���ت، ایس���تادگی 
و  موض���وع  بهت���ر  درک  ب���رای  اس���ت.  صالب���ت  و 
مامۆس���تا  ن���ه ورۆز،  "س���روودی  به عنوان مث���ال 
حه س���ه  ن زیره ک، په پووله ی ئازادی مامۆستا 
مه زهه ری خاله قی، فه ره نجی پۆش، مامۆستا 

ک���ۆاڵن،  ب���ه  ک���ۆاڵن  غواڵم���ی،  نه جمه دی���ن 
مامۆس���تا عه لی مه ردان، دایه دایه، مامۆس���تا 
ره زا س���ه قایی"  و چندی���ن آهن���گ ماندگاردیگر، 
در دس���تگاه ماه���ور اجراش���ده اس���ت. در بیش���تر 
کن  ترانه های خوانده شده توسط خوانندگان سا
غرب ایران، مفاهیمی مانند سلحشوری، جنگ 
کوه، دریا، اسب، پلنگ  و مظاهر طبیعی ازجمله: 
و... دیده می ش���ود و جان مایه ی بیشتر ترانه ها، 
حماس���ی اس���ت. پیون���د طبیعت و موس���یقی هر 
گذش���ت س���الیان س���ال اس���ت  منطق���ه، حاصل 
و این هم آغوش���ی س���بب خل���ق آث���اری بی بدیل 
گوش نواز دوستداران  که هزاران بار،  شده اس���ت 
موس���یقی در سرتاسر جهان شده است. پرواضح 
کش���یده و  کوه های س���ر به فلک  که وجود  اس���ت 
پابرج���ا، رودخانه های ج���اری و نجیب، پرندگان 
زیبا و خوش الحان و صدها موهبت دیگر موجود 
در طبیع���ت، ب���ه  خوب���ی، خش���ت اول و زیربنای 

گذاش���ته اند و  آهنگ ه���ای بی ش���ماری را محکم 
دی���واری محک���م و زیب���ا از موس���یقی را ب���ه وجود 
آورده ان���د. بدون ش���ک یک���ی از دالیل عش���ق به 
طبیع���ت در مردم���ان این دیار، تلفیق موس���یقی 
و زیبایی ه���ای طبیع���ت می باش���د. پ���س واجب 
که تمامی دوستداران طبیعت و موسیقی،  است 
دس���ت در دس���ت ه���م بدهی���م ت���ا ای���ن طبیعت 
که الهام بخش ش���کوه و استقامت در  بی مانند را 
موسیقی شده اس���ت را باجان و دل حفظ نمایم 
تا موسیقی دانان ما هم با الهام بیشتر از طبیعت 
ب���ه خلق آثار ماندگارتری بپردازند زیرا ثابت ش���ده 
که ازلحاظ ماندگاری، ملودی های برگرفته  است 
از طبیع���ت در ذه���ن مخاط���ب پایدارت���ر ب���وده و 
ارتب���اط مثبت تری با ش���نونده برق���رار می نماید و 
هرچه دو، ری، می، فا، بیشتر با تاروپود طبیعت 
تنی���ده ش���ود مانات���ر می ش���وند و ب���رای س���الیان 
متم���ادی ورد زبان عاش���قان موس���یقی خواهند 



اجتماعی 4
■ دکرت افراسیاب جاملی

روس��تاهای  از  یک��ی  روار   ▐
منطق��ه هه ورام��ان اس��ت که 
در ح��د فاصل بی��ن کوه های 
شاهو و کوه کوساالن و در دره 
سیروان واقع ش��ده است روار 

در فرهنگ لغت به معنی نگهبان زندان آمده 
اس��ت و در م��ورد وجه تس��میه آن به معانی 
چون رودخان��ه، روبه خورش��ید، روبه پایین 
اش��اره ش��ده اس��ت و همچنین بیش از ده 
مکان در کل ایران از جمله در اس��تان های 
مازندران، گیالن، کرمان، ش��یراز، لرس��تان 
با این اس��م وج��ود دارند و تقریب��ا موقعیت 
جغرافیایی آن ها روس��تاهایی هستند که در 

کناره رودها واقع شده اند.
روس��تای روار مکانی محصور شده بین کوه 
و رودخانه اس��ت با نش��انه هایی از پل های 
قدیم��ی که زمانی گ��ذرگاه و محل تالقی و 
رخدادهای فراوانی بوده اس��ت اما متأسفانه 
فرهنگ ش��فاهی در رشق و ع��دم نگارش و 
نوش��ن و ثبت نش��دن رخدادهای گذشته 
موجب ش��ده است اینک تنها به روایت های 
شفاهی دسرتسی داش��ته باشیم. گرچه در 
چند قرن گذش��ته با پدید آمدن علوم جدید 
در غرب، باستان شناسی به کمک شناسایی 
چنین مناطقی برآمده اس��ت، اما متأس��فانه 
عدم توجه دولتهای گذشته و حال به کاوش 
های باستان شناس��ی در این منطقه موجب 
ش��ده اس��ت که تاکنون کار ج��دی در این 
منطقه در زمینه کاوش آثار باس��تانی صورت 
نگی��رد و عملیاتی که در دوس��ال گذش��ته 
انجام ش��ده هرچند زوایای��ی از قدمت این 
منطقه را روش��ن منوده اس��ت اما در شکل 
کلی اکنون همچون نوشداروی بعد از مرگ 
س��هراب منود پیدا کرده اس��ت زیرا آبگیری 
س��د داریان و مدفون شدن بخش زیادی از 
مناطق بکر و دست نخورده باستانی موجب 
ش��ده  اس��ت تا اینک تنها خاطرات��ی از این 
مناط��ق در اذهان باقی مبان��د برای رشوع 
وضعیت آثار و نش��انه های باستان شناختی 
منطقه روار ب��ا جمع بندی یافته های اخیر و 
تکی��ه بر فرهنگ ش��فاهی و همچنین درک 
و تحلی��ل فضا و ی��ا آثار موج��ود آنچه را که 
الزم اس��ت همچون داده های بنیادی برای 
کارهای آینده باستان شناس��ی رضورت دارد 

بیان مناییم.
 در منطقه روار س��ه دس��ته اماکن دارای 
نش��انه های باس��تان ش��ناختی متفاوت 
قابل متیز هس��تند که آن ها را به صورت 
جداگانه مورد واکاوی نشانه شناسی قرار 
می دهیم البته روستای اصلی به صورت 

مجزا بررسی می شود:
۱- دره ه��ا و س��کونت گاه های حاش��یه رود 

سیروان
مدفون ش��ده  و  قدیم��ی  روس��تای  دو   -۲

زیرخاک
کاوش ه��ای  در  ش��ده  یافت��ه  نق��اط   -3

باستان شناسی
1- با توجه به بافت جوان کوه های اطراف 
و مرشف بودن آن ها به رودخانه سیروان 
چش��مه های آب گوناگ��ون، دره ها و کنار 
چش��مه ها چن��د نقط��ه قابل شناس��ایی 
هس��تند که متام��ی آن ها این��ک زیرآب 
س��د داری��ان مدفون ش��ده اند. این نقاط 

عبارت اند از: 
)ده ره ن��ی(   " نیج��ه  "،"ده ره  ک��ورا  و  "ده ره 
از  همچنی��ن  و  گ��ردو  ده ره  »ده ره وه زی« 

منطقه ای بنام " له جه م، کلووش " تا دشتی 
مس��طح که زمان��ی محل تجم��ع کاروانیان 
بوده اس��ت و بنام قهوه خانه ش��هرت داشته 

است.
در  ده ره  دو  نیج��ه،  ده ره  و  ک��ورا  ده ره 
پایین دست روار به سمت روستای عباس آباد 
هس��تند ک��ه دارای چش��مه  های جداگانه، 
آب، باغ��ات ان��ار، انگور و انجیر می باش��ند 
و نش��انه هایی از تغیی��رات و دگرگون��ی در 
طبیعت به واس��طه انس��ان در آنجا  به چشم 

می خ��ورد، ب��ه گ��واه م��ردم و روایت  ه��ای 
شفاهی، دیرزمانی س��کونت گاه بوده است 
"ده ره وه ز " همین ط��ور در کن��ار رودخان��ه 
چش��مه ای بنام "هانه رزله " بوده است و در 
بین روس��تای روار و زۆم واقع ش��ده است و 
نشانه های س��کونت و عوارض مصنوعی در 

آنجا هم یافت می شوند.
"له جه م "، "ده ره قوول "، "وه لی " محوطه ای 
اس��ت که درگذشته دو نش��انه قوی متدنی 
در آن وجود داش��ته اس��ت یک��ی چاه های 
طب��خ آدامس طبیعی ون، به این ش��کل که 
هنگامی که ش��یره درخت ون گردآوری شده 
اس��ت در ای��ن م��کان ب��ه مدت��ی نامعلوم 
استادکاران و کارگران س��قز سازی در آنجا 
س��کونت منوده  و ش��یره های خ��ود را طبخ 
منوده و به ش��کل آماده روانه شهرها و مراکز 
فروش منوده اند. ش��اید چنین سنت و رویه 
مربوط به زمان های بسیار دور باشد هرچند 
چنی��ن ام��وری را با حدس و ظ��ن می توان 
بی��ان منود ام��ا نش��انه های ق��وی داللتگر 
دیرینگ��ی این منطقه می باش��د. از س��وی 
دیگ��ر این نقطه مح��ل عب��ور کاروان هایی 
ب��وده ک��ه از هه ورام��ان له��ون ب��ه س��مت 
ژاوه رۆ گ��ذر کرده اند و درگذش��ته های دور 
در ای��ن مکان کاروانرا و محل اس��رتاحت 
کاروانی��ان بوده اس��ت در این مس��یر راهی 
وجود داشته است که بنام "راه هه جیجی ها 
" مشهور بوده است. مردم روستای هه جیج 
درگذشته سوداگر و تجارت پیشه بوده اند و 
کاروان هایشان از این مس��یر عبور کرده اند 
این مناطق هم در حاشیه رود سیروان بوده 

و اکنون در زیرآب مدفون شده است.

2- دو روس��تای مدفون ش��ده در روبروی 
هم و تقریباً در نقطه متقارن رود سیروان 

واقع شده اند: 
یکی از آن ها در دامنه کوه ش��اهو و دیگری 
در دامنه کو س��االن ق��رار دارند و روس��تای 
دامنه ش��اهو به ن��ام "ده گیلی " )روس��تای 
کوچک( مش��هور است این روستای قدیمی 
که بقای��ای آن زیرخ��اک مدفون اس��ت در 
کن��ار یک چش��مه بن��ام "هان��ه و ده گیلی " 
واقع شده است که مقداری مزارع کشاورزی 

و قرس��تانی کهن در می��ان مراتع و جنگل 
بل��وط باقی مان��ده  اس��ت. ای��ن روس��تا در 
روایت های ش��فاهی به روس��تای »گاوران« 
زرتش��تی ها و همچنین »کافره ده گا« یعنی  
روستای کافران مش��هور است و نشانگر آن 
اس��ت که از مناطق باس��تانی قب��ل از ورود 
اس��الم به ایران است و زمین های کشاورزی 
این نقطه بین مردم روار و روس��تای اسپریز 

مشرتک می باشد.
روستای دیگری در قسمت باالی روار کنونی 
به نام "ده گاگا " )محل روستا( مشهور است 
و کنار دره ای بنام " ده ره تنوله " و چشمه ای 
بنام "رسچمه " )چش��مه باال( واقع اس��ت و 
بنا به گفته اهال��ی روار در جریان حفر چاه 
آب ب��ه الیه ای از خاکس��رت و زمین س��وخته 
رسیده اند که احتامل دارد زمانی روستا بوده 
و دچار آتش س��وزی شده است و ساکنان به 
مکان جدیدتر نقل مکان منوده اند. رسچمه 
و چمه دو چش��مه بزرگ آب در روستای روار 
ب��وده اند که رسچمه فصل��ی و چمه دامئی 
بوده اس��ت و ربط و نسبت این دو چشمه و 
روستای ده گاگا و روس��تای روار را می توان 
در این وضعیت جغرافیایی مش��اهده منود. 
در باالتر از این روس��تا دو چشمه آب فصلی 
دیگر واقع ش��ده اند که اس��امی آن ها درخور 
توج��ه اس��ت " ادا وت��ێ " و " ادا پیرێ " دو 
اس��م با یک معن��ی مادر پیر و م��ادر خفته، 
نام گذاری چش��مه آب بانامی زنانه، نشان از 
کهن بودن آنهاست.  اسامی زنانه مکان ها، 
به خصوص در م��ورد آب، که مظهر زایندگی 
وزندگی اس��ت؛ ب��ه دوره قبل از زرتش��تیان 
برمی گردد و از س��وی دیگ��ر صفت پیری و 

خوابیدن هم نش��ان کهن و باس��ابقه بودن 
این اس��امی اس��ت و طغیان این دو چشمه 
در نظر مردم روستا همیشه مبین نشانه های 

خوب و سبب خوشحالی مردم شده است.
3- نق��اط کاوش ش��ده جدید که توس��ط 
هیئت باستان شناسی استان کوردستان 
در مکانی است که در فاصله ای نه چندان 

دور از هم واقع شده است.
الف: منطقه باستانی رسچشمه: این منطقه 
ک��ه در گزارش باستان شناس��ی بنام رسچم 
مش��هور شده اس��ت نش��ان از بی توجهی و 

غفلت هیئت از درج صحیح اسامی دارد.
رسچم��ه نام چش��مه ای اس��ت ک��ه در این 
نقطه واقع ش��ده است وجه تسمیه رسچمه از 
وجود دو چش��مه حکایت دارد که در سمت 
پائین چشمه اصلی روستا بنام چمه شهرت 
دارد و این چش��مه فصل��ی هم بنام رسچمه 
ش��هرت دارد در کاوش به عمل آم��ده از این 
محوطه آثاری شامل س��فال، ظرف سنگی، 
ابزار س��نگی، بقایای اس��تخوان حیوانات و 
معامری یافت ش��ده است. س��فال هایی با 
پوش��ش قرمز، نخ��ودی، یا تزئینی فش��اری 
انگش��تی و نقش هندس��ی اند. ای��ن آثار به 
دوره مس و س��نگ میانی اس��ت که تاکنون 
در هه ورامان چنین سابقه ای وجود نداشته 
اس��ت و همچنین آث��اری از دوره عرص آهن 

یافته شده است.
ب: م��کان دوم نقطه ای اس��ت ک��ه در بین 
مردم بن��ام زن��دان ش��هرت دارد؛ دخمه ای 
اس��ت در زیرخ��اک که درجایی بن��ام "قوته 
بری" واقع ش��ده اس��ت این دخمه خاکی با 
پله هایی در پائین آن به دهانه می رس��د و با 
پله به پایین دخمه ختم می ش��ود و شباهت 
زی��ادی ب��ه مقره ه��ای خانوادگ��ی دارد و 
هم اینک گروه کاوش مشغول حفظ و مرمت 
آن اس��ت. این دو نقاط به سابقه ای متدنی 
حدود ۶ هزار سال پیش اشاره دارد و در نوع 

خود در منطقه هه ورامان بی نظیر است.
روستای روار در پایین دست کوهی واقع شده 
اس��ت که به آن "سه رمه ر " یا باالی غار گفته 
می ش��ود که یک رش��ته کوه کوتاه است که 
فاصل��ه آن چنانی با رودخانه س��یروان ندارد 
و ای��ن محوطه خانه های روس��تا و باغات آن 
واقع ش��ده اس��ت این نقطه از " هانه قاسم" 
رشوع می ش��ود و با عبور از آش خدر و قله و 
سه رمه ر و سه رخزله می رسد که مجموعه ای 
از غاره��ای کوچ��ک اس��ت؛ و رولیت ه��ای 
شفاهی بر این پایه است که اولین ساکنان 
روس��تا در زی��ر دامن��ه این کوه ه��ا و کنار و 
دهانه غارهای کوچک می زیسته اند و حتی 
زمانی بین این کوه ها به ش��کل داالن مانند 

بوده و مردم در آن سکونت گزیده اند.
روس��تای روار ک��ه اینک به واس��طه آبگیری 
س��د داریان تخریب و مدفون ش��ده اس��ت؛ 
می توانس��ت بخ��ش فراوان��ی از این متدن 
که��ن  در کاوش های باس��تانی رازگش��ایی 
گردد. متأسفانه به واسطه فرهنگ شفاهی و 
عدم توجه هم زمان ب��ه این منطقه با کاوش 
در دیگر نقاط ای��ران، راز این رسزمین برای 
همیشه زیر آب مدفون گردید و روار که اینک 
باس��ابقه ۶ هزار س��ال متدن در حاشیه ای 
قرار می گیرد که قرار اس��ت با برنامه مخرب 
سدس��ازی و صنعت رو به رش��د توریس��م به 
تفرج��گاه و مکان��ی تفریح��ی تبدیل گردد. 
بدین سان در عرصی که می تواند شناسایی 
ای��ن فرهن��گ که��ن باش��د برای همیش��ه 

رسبه مهر باقی می ماند.

کاوی نشانه های باستان شناختی  وا
محوطه های تاریخی »روار«
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هویت، فرهنگ 
و محیط زیست

■ امید باتو
کارشناس محیط زیست
▐ اولی���ن و مهم تری���ن مؤلف���ه در ش���ناخت 
گس���تره  هوی���ت ه���ر ف���رد، ق���وم و ی���ا ملتی، 
جغرافیای���ی مح���ل زای���ش و تول���د اوس���ت. 
کش���ور  به عنوان مث���ال: هویت یک ایرانی با 
ای���ران، یک ع���رب با س���رزمین ع���رب و یک 
کش���ور آمری���کا مفه���وم پی���دا  آمریکای���ی ب���ا 
می کن���د. بنابرای���ن س���رزمین ی���ا میه���ن، با 
هوی���ت و شناس���نامه اف���راد، اق���وام و مل���ل 

گسستنی دارد. پیوندی نا
ش���اخصه های فرهنگی ه���ر ملت���ی، ارتباط 
دیرین���ه ای ب���ا مؤلفه های طبیع���ی آن ملت 

دارد
گستره های جغرافیایی  س���رزمین یا میهن، 
ک���ه جمعیت ها  وس���یع ی���ا اندک���ی هس���تند 
را در خ���ود جای داده ان���د و خ���ود متش���کل 
ب���رای  منب���ع  مهم تری���ن  )به عن���وان  آب  از 
ک  موجودیت یا همان الفبای آبادانی(، خا
که اجزاء غیرزنده ب���وده و در تعامل و روابط 
بس���یار پیچی���ده ای ب���ا اج���زاء زنده ش���امل 
گیاهی هس���تند.  پوش���ش های جان���وری و 
س���رزمین به عنوان ی���ک واح���د جغرافیایی 
خ���ود  غیرزن���ده،  و  زن���ده  اج���زاء  تم���ام  ب���ا 
پدیدآورنده فرهنگ ها می باشد. فرهنگ بر 
اساس تعریف )ادوارد تیلور( عبارت است از 
که از دیرباز و  مجموعه آداب ورسوم و سنن 
طی نس���ل های متمادی و سینه به سینه از 
گردیده است.  نسلی به نس���ل دیگر منتقل 
کوچنده  گی های جوامع بشری،  یکی از ویژ
بودن آن ها در زمان های متفاوت از مکانی 
به مکان دیگر، در پی یافتن سرزمینی بوده 
که بتواند نیازهای معیشتی آن ها اعم  است 
کند.  از غذا، مس���کن و مأوایی امن را فراهم 
کوچ و مهاجرت ها  که در طی این  پیداست 
که معمواًل دوطرفه و بازگش���تی بوده اس���ت 
فرهن���گ مهاجرین نی���ز در تغیی���ر و پویایی 
بوده است. شاخصه های فرهنگی هر ملتی 
ب���ا توجه ب���ه تعری���ف فرهنگ، خ���ود حاوی 
ارتب���اط دیرین���ه ای ب���ا مؤلفه ه���ای طبیعی 
اس���ت یعن���ی ه���ر ملت���ی ب���ه درازای تاری���خ 
خویش، رابطه های تنگاتنگ با مؤلفه های 
که هر ملتی  طبیعی داش���ته. ازاین روس���ت 
با ه���ر فرهنگی، عرق و عالق���ه ای تاریخی به 
س���رزمین و محل زای���ش و پیدایش خویش 
دارد. ای���ن عالقه من���دی از نس���لی به نس���ل 
گردیده و به عنوان یک میراث  دیگر منتقل 
معن���وی ضم���ن حفظ بق���ای خود، س���بب 
انگی���زش حس پاسداش���ت و صیانت آن در 
که  نسل های آتی نیز می گردد. ازاین روست 
چنانچ���ه بخواهی���م یک ش���اخصه فرهنگی 
کنیم، بایس���تی آن را  را ب���ه آین���دگان منتقل 

به عن���وان ی���ک ارزش حفاظ���ت نمایی���م.
تنوع زیستی همان تنوع فرهنگی است

از طرف���ی پس از انق���الب صنعتی و باألخص 
ب���ا مش���اهده ویرانی ه���ای برجای مان���ده از 
جن���گ جهان���ی، نهضت ه���ا و حرکت ه���ای 
محیط زیستی ابتدا در آمریکا و پس ازآن در 
اروپا و س���ایر نقاط دنیا با ش���کل نوین خود 
گذاش���ت. خاص���ه آنکه  پ���ا به عرص���ه وجود 
پ���س از تالش ه���ای افرادی همچ���ون مری 
کرافت، املین پنکهرست به عنوان  ولستون 
س���ردمداران جریانات فمینیس���تی در اروپا 
کارلس���ون در آمری���کا، حفاظ���ت از  و راش���ل 
محیط زیس���ت به عن���وان ی���ک پارادای���م در 
گردی���د. این  ح  زندگ���ی جامعه بش���ری مطر
کم���ک ب���ه تکام���ل علوم  حرکت ه���ا ضم���ن 
محی���ط زیس���تی و همچنی���ن ایج���اد ی���ک 
خواست در س���طح جامعه برای حفاظت از 
محیط زیس���ت به عنوان مهد و بستر زیست 
انس���ان ها ش���د. یکی از ارکان مهم حفاظت 
از محیط زیس���ت، حفاظت از تنوع زیس���تی 
که پس از معاهده  )biodiversity( می باشد 
۲۰۰۵ پاریس در چهار سطح تنوع ژن، تنوع 
کوسیستمی )زیستگاهی( و  گونه ای، تنوع ا
ح ش���د. تنوع زیس���تی با  تنوع فرهنگی مطر
چه���ار رکن آن را می توان چنی���ن معنا نمود 
گ���ر بخواهیم محیط زیس���ت را به عنوان  که ا
گذش���ته و نیز امانت���ی برای  ی���ک می���راث از 
آین���دگان حفاظ���ت نمایی���م بایس���تی تمام 
س���طوح آن را حفاظ���ت نمایی���م. ب���ه ب���اور 
نگارنده س���طح چهارم تنوع زیس���تی همانا 
که متأخر باش���د اما  تنوع فرهنگ���ی هرچند 
بر س���طوح قبلی تقدم و رجحان دارد؛ یعنی 
ب���ا حفاظ���ت از تن���وع فرهنگ���ی حفاظت از 
سطوح دیگر نیز میسور و ممکن می¬گردد.

خ���ود فرهنگ بر اس���اس تعری���ف، مجموعه 
گویش  ایست ش���امل آداب ورسوم، زبان )با 
و لهج���ه(، لب���اس و ... از یک س���و و مظاه���ر 
فرهنگ���ی ش���امل نماده���ا، عوام���ل طبیعی 
و ه���ر آنچ���ه ج���زو داش���ته های ه���ر ملتی در 
گس���تره جغرافیای���ی خویش از س���وی دیگر 
است. ادوارد تایلور )۱۹۱7-۱۸۳۲( فرهنگ 
را مجموعه پیچیده ای از دانش ها، باورها، 
هنره���ا، قوانین، اخالقیات، عادات و هرچه 
که ف���رد به عنوان عض���وی از جامعه خویش 

فرامی گیرد، تعریف می کن���د. فرهنگ، روبنا 
و نم���ود عین���ی مناس���بات اجتماعی اس���ت 
که خود بر اجزای دیگری اس���توار می باشد. 
کش���وری می تواند فرهنگ  ه���ر منطقه از هر 
کش���ور داش���ته  متفاوت���ی با دیگر مناطق آن 
باش���د. فرهنگ به وس���یله آموزش، به نسل 
بعدی منتقل می ش���ود؛ درحالی که ژنتیک 
به وسیله وراثت منتقل می شود. در مقابل 
فرهن���گ، نافرهن���گ نی���ز وج���ود دارد و آن 
عب���ارت اس���ت ازآنچ���ه جامعه ب���ا آن تعامل 
دارد ول���ی فرهن���گ نیس���ت؛ مانن���د اقلیم، 
آب وهوا، ژن، حوادث، وجود یا عدم وجود 
منابع طبیعی، سنت های الهی، بیماری ها 
که ای���ن عوامل خود جزئ���ی از زیربنای  و … 

فرهنگی را شامل می شود.
ی���ک  بخواهی���م  چنانچ���ه  درهرص���ورت، 
کنیم ضمن حفاظت از  فرهنگ را حفاظت 
اجزاء فرهنگ ش���امل آداب ورسوم، لباس، 
اش���کال  و  مظاه���ر  از  بایس���تی   ... و  زب���ان 
طبیعی موجود )نافرهن���گ( نیز مراقبت به 

عمل آوریم.
گنجاندن یک روز به عنوان روز زبان مادری   
در تقوی���م جهان���ی، صرف هزینه ه���ای زیاد 
توسط نهادهای بین المللی برای حفاظت 
از ش���یوه های قدیمی زندگی جوامع بومی، 
موزه های مردم شناس���ی و ... همگی تالش 
هائی در راس���تای حف���ظ فرهنگ ها و تنوع 
فرهنگ���ی موج���ود در جه���ان می باش���د. به 
عبارت���ی چنانچ���ه بخواهیم از تنوع زیس���تی 
حفاظت نماییم ناچ���ار به حفاظت از تمام 
کوه،  ک،  اش���کال طبیع���ی ش���امل آب، خ���ا
گی���اه و درخ���ت و نی���ز مظاهر  تپ���ه، جان���ور، 
فرهنگی شامل آداب، رس���وم، لباس، زبان 

و ... هستیم.
فاتح���ان جنگ ها ب���رای به زان���و درآوردن 
ملت ه���ا و یا اقوام، نماده���ا و مؤلفه های 

فرهنگی آن ها را از بین برده اند
هژمون���ی  ب���ا  تقاب���ل  در  ش���اید  ن���گاه  ای���ن 
و  مشابه س���ازی  ب���رای  ملت ه���ا  دول���ت- 
اسیمیالس���یون فرهنگ���ی ملت ه���ای تحت 
س���تم باش���د. به عبارتی دیگر برای حفاظت 
و  آن  حف���ظ  به منظ���ور  زیس���تی  تن���وع  از 
داش���تن تکث���ر فرهنگ���ی، ناچ���ار ب���ه حذف 
تالش ه���ای مذبوحان���ه دول���ت- ملت ها در 
حذف فیزیک���ی و همچنین تصفیه نژادی و 
که  فرهنگ���ی ملت ها و اقوام���ی خواهیم بود 
گون  گونا در اقلیت قرار داشته و یا به دالیل 
دچ���ار خودباختگی فرهنگ���ی، بی هویتی و 
یا دچار انفعال فرهنگی- هویتی ش���ده اند. 
که با حذف و یا مشابه س���ازی هر ملتی،  چرا
فرهن���گ آن مل���ت نی���ز از بین رفت���ه و رابطه 
کنان با طبیعت و مظاهر  هزاران س���اله س���ا
که در طی زمان خود به حفاظت از  طبیعی 
گستره های جغرافیایی و مؤلفه های زنده و 
گماش���ته اس���ت نیز  غیرزنده بطن آن همت 

نابود خواهد شد.
انس���ان درروند تاریخی تکاملی خود، اجزاء 
زن���ده و غیرزن���ده طبیع���ت و محیط زیس���ت 
خویش را در راستای اهداف خویش و برای 
گرفته  کار  بهبود وضعیت حیات خویش به 
گوشت، پوست  اس���ت. برای زنده ماندن از 
جانوران، میوه، دانه و برگ گیاهان استفاده 
گزند ب���اد و باران و  نم���وده و ب���رای دوری از 
ک برای  نور خورش���ید از سنگ و چوب و خا
کاش���انه ای س���اخته اس���ت. همین  خویش 
انس���ان در طول نس���ل های بعد )خواس���ته 
گاهانه( ضمن  گاهانه ی���ا ناآ یا ناخواس���ته، آ
برداشت از ظرفیت های موجود در طبیعت 
به نح���وی آن را نیز حفاظت نموده اس���ت. 
ش���کل حفاظت از محلی به محل دیگر و یا 
از قومی به قوم دیگر بعضًا متفاوت نیز بوده 
اس���ت. به عنوان مث���ال درخت���ان موجود در 
کوه ها و چشمه ها  قبرستان ها و یا بعضی از 
گزند تعرض  تق���دس یافته و درگذر زم���ان از 
کنان در ام���ان مان���ده  و دس���ت اندازی س���ا
اس���ت اما تقدس همین نمادهای مقدس 
اش���غالگر  و  چی���ره  اق���وام  ب���رای  کنان  س���ا
بی معنی و بی مفهوم بوده اس���ت و فاتحان 
جنگ ها ب���رای به زان���و درآوردن ملت ها و یا 
اق���وام، نمادها و مؤلفه ه���ای فرهنگی آن ها 
را از بی���ن برده ان���د. می ت���وان چن���ان نتیجه 
که چنانچه ملتی بخواهد موجودیت  گرفت 
و ب���ودن خوی���ش را تضمین نماید بایس���تی 
ابتدا بس���تر زندگی خویش )محیط زیس���ت( 
که در قریب  کند. ازاین روس���ت  را حفاظ���ت 
کثریت مکاتب فکری، فلس���فی و دینی  ب���ه ا
کولوژی توجه خاصی ش���ده اس���ت.  نیز به ا
ک���و فمینیس���م،  پیدای���ش مکاتب���ی چ���ون ا
ک���و سوسیالیس���م و ... نتیج���ه همین نوع  ا
ک���ه هیچ ملتی  تفکر اس���ت. پرواضح اس���ت 
ب���دون فرهن���گ و ب���دون مجموعه هایی از 
ک���ه در ط���ی  باورهای���ی  دس���تورالعمل ها و 
کس���ب نموده اس���ت  نس���ل های متم���ادی 
نمی تواند موجودیت خویش را حفظ نماید 
و مطمئن���ًا در تقابل و تالقی با فرهنگ های 
دیگر به راحتی در آن هضم و دچار استحاله 
می شود؛ اما برای حفاظت از این مجموعه 
نامی���ده  فرهن���گ  ک���ه  ارزش ه���ا  و  باوره���ا 
که  می ش���ود، قبل از ه���ر چیزی الزم اس���ت 
بس���تر این باورها و ارزش ها و درواقع بس���تر 
فرهنگ���ی آن، یعن���ی همان محیط زیس���ت، 

گردیده و توسعه یابد. حفاظت 

جدال با مرگ 
درراه نان

■ سیوان امینی
▐در می��ان موجودات هس��تی 
به ان��دازه  هیچ گون��ه ای  قطع��اً 
انس��ان ه��م ن��وع خ��ود را مورد 
ستم و کش��تار قرار نداده است. 
انس��ان ام��روز در خاورمیانه در 

حال نابودی همه چیز اس��ت. کشتار و سالخی 
کودکان وزنان، ترویج خش��ونت و افراطی گری، 
ناب��ودی منابع طبیعی و محیط زیس��ت همگی 
ژنوس��ایدی علی��ه بخش��ی از جهان هس��تی و 

متامی موجودات آن است.
قرارگرفته  مرز  در  کوردستان  از  بخشی هایی 
به  را  بزرگی  مشکالتی  بودن  مرز  این  و  است 
این  امرارمعاش  باز  اما  است  داشته  همراه 
این مرزها بستگی دارد.  به  مردم وزندگی شان 
در زمان جنگ هشت ساله هم به واسطه مرزی 
بودن بیشرتین خسارت بر این شهرها وارد شد 
و بیشرتین قربانی مادی و معنوی را داده اند؛ 
اما بعد از گذشت بیش از سی سال هنوز جزو 
مناطق محروم با آمار بیکاری باالست. هیروشیام 
بعد از حمله با سالح غیرمتعارف دوباره ساخته 
ملت  آن  درخور  و  که شایسته  به چیزی  و  شد 
ستم دیده بود تا حدودی رسید اما رسدشت ما 
که اولین شهر قربانی سالح های شیمیایی ست 
هنوز خیابان، کوچه و خدمات شهری مناسبی 
ندارد چه برسد به شغل و توسعه یافتگی، هنوز 
از کمرتین امکانات که زیرساخت های مناسب 

باشد بی بهره است.
روستاهای  از  یکی  انجیران  اهل  عزیز  شیخ 
سال  س��ه  اس��ت،  م��ری��وان  شهرستان  م��رزی 
همرش  آسم  و  کمر  دیسک  دلیل  به  پیش 
گوسفندها را فروخت و بعد از مدتی با انتشار 
شد  مجبور  گاو  رأس  دو  شدن  تلف  و  بیامری 
بااین وجود  بفروشد  را هم  و گوساله هایش  گاو 
وزندگی  روس��ت��ا  سختی  می گفت  همیشه 
ترجیح  شهری  زندگی  به  را  رشافتمندانه اش 
شدن  شهری  ب��ود  معتقد  چ��راک��ه  م��ی ده��م 
قطع  طبیعت  زیبای  دنیای  با  را  ارتباطش 
می کند، شهرها صفایی ندارد و عزت انسان ها 
داد  ادامه  را  کشاورزی اش  اندک  می گیرد.  را 

به  رفن  با  تا  خرید  قاطر  دو  رسمایه اش  با  و 
هزینه  از  دیگر  بخشی  بتواند  بار  حمل  و  مرز 
خانواده شش نفریش را فراهم مناید، اما دیری 
نگذشت که حیوانات مظلوم درراه بازگشت از 
مرز، توسط یکی از پاسگاه مرزی از او گرفتند 
در  مرزی  پاسگاه  در  ماندن  روز  از چند  بعد  و 
و  منطقه کشته شدند  محدوده جنگلی هامن 
باقی  عزیز  شیخ  دخرتان  برای  گریه اش  تنها 
از  زی��ادی  کشتار  تاکنون  زم��ان  آن  از  ماند. 
حیوانات بارکش دوست داشتنی و مورداحرتام 

کوردستان  مردم 
در سکوت خری 
در  رس���ان���ه ه���ا 
مرزی  روستاهای 
ش��ه��ر م���ری���وان 
سایر  و  ب��ان��ه  و 
ش��ه��ره��ا ص��ورت 
گرفت و می گیرد. 
بیچاره  ح��ی��وان 
باید  ازی��ک ط��رف 
حمل  را  ب��اره��ا 
ارتزاق  در  تا  کند 

خانواده های روستائیان سهمی داشته باشد و 
از طرف دیگر هم به جرم حمل بار قاچاق باید 
خیال  در  هم  تصورش  که  ظلمی  کشته شود، 
بود  این گونه  منی گنجد.  باوجدان  انسان های 
که شیخ عزیز و صدها نفر امثال او در مناطق 
و  مریوان  چون  نشینی  کورد  شهرهای  مرزی 
امروز  به  تا  پیرانشهر  و  پاوه  و  بانه  و  رسدشت 
کنند  ترک  را  روستایشان  نبودند  حارض  که 
کاری  وندانم  سیاست ها  قربانی  باید  این گونه 
صدای  باالخره  اینکه  تا  می شدند  ع��ده ای 
مظلومیت حیوانات زحمت کش و نجیب امسال 
پور  شکور  رسید.  اسالمی  شورای  مجلس  به 
اجتامعی  کمیسیون  عضو  شقالن،  حسین 
مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با خرنگار 
اجتامعی خرگزاری تسنیم درباره این وضعیت 
گفته بود: آنچه در این رابطه باید مدنظر قرار 
برخورد  م��وارد  برخی  در  که  است  این  گیرد 
نیست.  قانونی  متخلفان،  با  انتظامی  نیروی 
کشته  مأموران  توسط  نباید  چارپایان  این 
آن  باید صاحبان  به لحاظ حقوقی  بلکه  شوند 
دستگیرشده و به مراجع قضایی معرفی شوند 

تا طبق قانون با آن ها برخورد شود.
هیئت مدیره  عضو  پ��ن��اه،  حجت  صدیقه 
با  گفتگو  در  مركز،  دادگسرتي  وكالي  كانون 

قانون  را خالف  این اسب ها  خرنگاری کشن 
حیوانات  این  تلف کرده  ))نه تنها  می داند. 
کردن  مصادره  حتی  بلکه  است،  قانون  خالف 
جایز  مأموران  توسط  دادگاه  حکم  بدون  آن ها 
بیان شده  رصاحتاً  اسالمی  قانون  در  نیست. 
جان  منی تواند  هم  جنگلبانی  مامور  حتی 
حیوانات را درصورتی که برای او خطری ایجاد 
اموال  جزو  نیز  اسب ها  این  بگیرد.  نکرده اند، 
جمهوری  قانون  طبق  و  هستند  قاچاقچی ها 
قاچاق اسب ها  زمان  اگر  ایران، حتی  اسالمی 
ب��گ��ی��رن��د،  را 
من��ی ت��وان��ن��د 
معدوم  را  آن ها 
فقط  ک��ن��ن��د. 
آن ها  می توان 
را به نفع دولت 

توقیف کرد((.
که  عزیز  شیخ 
م��ط��م��ن ب��ود 
ب��ه ن��اح��ق ای��ن 
را  ح��ی��وان��ات 
کشته اند بعد از 
چند ماه پیگیر ظلمی شد که در حقش شده بود 
و بعد از پیگیری های چندماهه توانست بخشی 
از هزینه مادی آن را جران مناید اما دخرتانش 
پدر  که  منی کنند  فراموش  را  روز  آن  همیشه 
از  هرکدام  با  برگشت.  خانه  به  خسته  و  تنها 
بچه ها که حرف بزنی آن روز را تلخ ترین روزشان 
می دانند که پدر را در این وضعیت دیدند. مادر 
شیخ عزیز هم تا زمانی که فوت کرد همیشه آن 
را جزو تلخ ترین اتفاقات زندگی شان می دانست 
به مانند  را  این حیوانات  دیار  این  مردم  چراکه 

فرزندی دوست داشتند.
با این اوصاف چند نکته الزم است که به آن 
اشاره شود و مسئوالن و منایندگان مجلس 
در  مسئله  این  م��ورد  در  بازنگری  فکر  در 

مرزهای غربی کشور برآیند:
تولید  منی توانید  وقتی که  محرتم  مسئولین   -
در  موجود  ظرفیت های  به  توجه  با  را  توسعه  و 
رشایط  به  توجه  با  و  کنید  ایجاد  شهرها  این 
اقتصادی موجود بر کشور و استان های محروم 

آیا انتظار دارید مردم گرسنه و بیکار مبانند؟
مناطق جزو مناطق محروم  این  زمانی که  تا   -
باشد و اشتغال زایی مناسب ایجاد نگردد مردم 
و  می کنند  استفاده  امرارمعاش  برای  مرزها  از 
بر  رس  گرسنه  فرزندانشان  منی دهند  اج��ازه 

بالین بگذارند.
در  که  مورداحرتام  و  مفید  حیوانات  کشتار   -
به  انسان ها خدمت کرده است  به  تاریخ  طول 
دلیل حمل بار در شأن ما و فرهنگ غنی ما که 

دال بر حیوان دوستی بوده نیست.
را  جانش  که  مردی  برای  قاچاقچی  تعریف   -
و  می اندازد  خطر  به  خانواده اش  ارتزاق  برای 
و  رسمایه داران  آزمندانه  سیاست های  قربانی 
غیرمجاز  مواد  و  است  شده  مرکز  کارخانه های 
او  نیست،  تعریف درستی  وارد کشور منی کند 
ما  همه  به  شجاعت  و  باعزت  که  است  کسی 
نکنید  ترک  را  خود  زادگاه  هیچ گاه  می آموزد 
و  باید روزی خود  و در سخت ترین رشایط هم 
خانواده را به دست آورد و نباید آواره شهرها و 

استان های دیگر شد.
پدرانشان  که جرم  ده ها کودک  آیا می دانید   -
پدران  این  شده اند.  یتیم  است  بوده  کولری 
اختالس گران و مفسدان دانه درشت اقتصادی 
بانام های مخفف نبودند آن ها کسانی بودند که 
برای  آوردن  به دست  رشافتمندانه درراه روزی 
فرزندانشان در رسزمین خودشان جانشان را از 

دست دادند؟
- شهرها و روستاهایی که برای وجود این کشور 
هزینه  و  قربانی  بیشرتین  داریم  که  اکنونی  و 
رسزمین  این  در  کودکی  هم  هرروز  و  داده اند 
قربانی  جنگ  مین های  روی  بر  گذاشن  پا  با 
می شود آیا این گونه برخوردها و قرار گرفن در 
شایسته  بیکاری  باالی  آمار  و  محروم  مناطق 

آن هاست؟
- قهرمان قصه های ما در کوردستان آن مردی 
کیلویی  بار صد  باوجود دیسک کمر  که  است 
دست  نیست  حارض  و  می گذارد  دوش��ش  بر 
اینکه  به  آگاهی  با  و  کند  دراز  کسی  به سوی 
باشد  نداشته  وجود  او  برای  بازگشتی  شاید 
درحالی که فرزندش در خواب است از همرش 
تا  می شود  مرز  روان��ه  و  می کند  خداحافظی 
سهم زندگی روزانه خود و خانواده اش را از این 

دنیای وارونه بگیرد.
مرزهای  ایجاد  عزیز،  هم وطنان  و  مسئوالن   -
رسمی کولری آغاز و نقطه عطفی است برای 
آسودگی  تا  هستیم  اولش  در  هنوز  که  راهی 
و  مرزنشینان  ب���رای  بهرت  وزن��دگ��ی  خ��اط��ر 
انسان های باغیرت این منطقه ایجاد کرد تا در 
زادگاه خود مبانند. باور کنید هیچ کس دوست 
ندارد باوجود مدرک لیسانس به کولری و کار 
در مرز روی بیاورد اما مجبور است، او هم حق 

زندگی دارد.



5فرهنگی

■ امین عزیزی
▐آشنایی فرزندان ما با شیوه  
نوشن و ادبیات زبان مادری 
بس��تگی ب��ه  آموزش آن��ان در 
بعد  دارد. شوربختانه   مدارس 
از چندی��ن ده��ه  دولت ه��ا از 

پ��ی هم آمده و رفته  ان��د و هیچ کدام تاکنون 
سیاس��ت عادالن��ه ای در رابطه  ب��ا فرهنگ و 
زب��ان اقلیت های قوم��ی اتخ��اذ نکرده اند. 
امس��ال هم مدرس��ه ها در مهرماه  در مناطق 
دارای زب��ان و فرهنگ غیررس��می در حالی 
گش��وده  ش��د ک��ه  آموزش ب��ه  زب��ان مادری 
عمالً ممکن نگردید. همچنین اس��ت تحقق 
نیاف��ن بس��یاری از وعده ه��ای  انتخابات��ی 
رئیس جمهور در چهارمین سال انتخابش در 

این خصوص!
 ممنوعی��ت آموزش به  زب��ان مادری در عرص 
حارض از نوادر پدیده های این جهان اس��ت. 
تعداد کش��ورهایی که  در جه��ان این حق را 
از کودکان اقلیت های قومی دریغ داشته اند 
به  تعداد انگش��تان یک دست هم منی رسد. 
مت��ام اعالمیه ه��ای جهانی حق��وق بری و 
حقوق زبانی و کنوانسیون ها و قطعنامه های 
یونس��کو و همچنین قانون اساسی کشور بر 
رضورت و اهمی��ت آم��وزش به  زب��ان مادری 
در م��دارس تأکی��د داش��ته  و نپرداخ��ن به  
آن ش��امل نقض حق��وق ابتدایی انس��ان ها 
می گ��ردد. ق��رآن کری��م نی��ز در آی��ه  )و من 
آیات��ه خلق الس��موات و االرض و اختالف 
ألس��نتکم و الوانکم ان فی ذالک االیات 
للعاملی��ن(، اهمی��ت زب��ان را در حد خلق 
آس��امن ها و زمین ذکر فرموده ان��د و آن را از 
عالئم قدرت خداوند دانس��ته اند. بااین حال 
آموزش به  زبان مادری و به ویژه  زبان کوردی 
که  قدمت آن حداقل به  هش��ت هزار س��ال 
پی��ش برمی گردد، ام��روز در مدارس مناطق 

کوردنشین ناممکن است!
از سوی دیگر کارشناسانی که  افت تحصیلی 
دانش آموزان را بررس��ی کرده اند به رصاحت 
به  مشکالت کودکانی که  در آرزوی آموزش به  
زبان مادری خود هستند، اشاره کرده اند. به 
نظر دکرت امیلیا نرسس��یانس محقق و مدیر 
گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتامعی 
دانش��گاه ته��ران، "عدم تدری��س به زبان 
مادری سبب شده است که افت تحصیلی 
در مدارس محل زندگی اقلیت های قومی 
ای��ران افزای��ش یاب��د". بااین ح��ال جالب 
اس��ت که  مدیران ارش��د آموزش��ی کشور به 
نتیجه ای دیگری دس��ت یافته اند و میگویند؛ 
افت تحصیلی دانش آموزان مناطق محروم! 
درنتیجه تغذی��ه ی ناکافی بوده اس��ت. این 
مدی��ران مدعی اند که با اه��دای یک لیوان 

ش��یر به ک��ودکان مناطق مح��روم، خواهند 
توانس��ت بر این مش��کل عمومی فائق آیند! 
بر اساس این باور همه ساله از ابتدا تا پایان 
سال تحصیلی در س��طح مدیران اقتصادی 
مملک��ت بحث داغی ب��رای تأمین نقدینگی 
همین یک لیوان ش��یر راه می افت��د تا آنکه 

سال تحصیلی پایان پذیرد.
همچنین متأسفانه  برخی از سیاستمداران؛ 
فرهن��گ و زبان اقلیت های  قومی کش��ور را 

زیرمجموع��ه “خرده فرهن��گ”، “زبان ه��ای 
محلی، بومی” و “گویش” تعریف می کنند. 
حت��ی برخی از اعض��ا فرهنگس��تان زبان و 
ادب فارس��ی، هرگونه  بحث درب��اره  آموزش 
زبان ه��ای غی��ر از زب��ان فارس��ی را عبور از 
خط قرمز دانس��ته  و با اظهار ناخشنودی، به  
عباراتی مانند: “کار ما زار اس��ت ” ، “بسیار 
خطرن��اک ” ،"ام��ری واردات��ی” و “توطئه” 

اشاره کرده اند.
ام��ا امیلی��ا نرسس��یانس کارش��ناس ام��ور 
ک��ودکان دوزبانه این تعاریف را نادرس��ت و 
غیرعلمی دانس��ته  و معتقد است که "ایران 
کشوری است چند فرهنگی و چند زبانی 
و ب��ا توجه  به  تکرث فرهنگ ه��ا و زبان ها، 
ب��ه دلیل تحمی��ل تک زبانی، مش��کالت 
عدی��ده ای درراه تعلیم و تربیت کودکان 

غیر فارس زبان به وجود آمده  است".
داریوش آشوری پژوهشگر و از صاحب نظران 
برجسته زبان نیز معتقد است؛ "امروزه این 
موض��وع ک��ه فق��ط یک زبان مل��ی وجود 
داش��ته باش��د و بقیه زبان ها محو شوند 
دیدگاهی اس��ت که با ناسیونالیسم قرن 
نوزدهم اوج گرفت و به ایران هم آمد. ولی 

کش��وری به وسعت ایران و با کرثت اقوام 
منی تواند این قضی��ه را نادیده بگیرد که 
بخ��ش بزرگی از این مردم ک��ه میلیون ها 
نف��ر هس��تند ب��ه زب��ان دیگ��ری س��خن 
می گوین��د. فق��ط وج��ود یک زب��ان ملی 
نارضایتی ایجاد خواهد کرد. چنان که در 
ایران هم اکنون این نارضایتی ایجادشده 

است."
یکی دیگر از پیشکسوتان فرهنگنامه  نویسی 

به  نام غالمحس��ین صدری افشار در رابطه  با 
به  حاشیه  راندن زبان های بومی در مصاحبه  
با خرگزاری ایس��نا گفته  اس��ت:" رسکوب 
زبان ه��ای بومی در ایران در عرص پهلوی 
به تقلی��د از ترکیه اتف��اق افتاد، این یک 
مسئله تاریخی اس��ت. متأسفانه از دوره 
رضاش��اه ب��ه تقلی��د از ترکیه ای��ن تفکر 
ش��کل گرف��ت که اگ��ر م��ا روی یک زبان 
تأکید کنیم باعث وحدت ملی می ش��ود. 
در آن زم��ان گفته ش��د در کش��ور ترکیه 
همه ترک اند و زبان  آن ها هم ترکی است. 
آن ه��ا این حامق��ت را کردند ک��ه بر زبان 
ترکی تأکید کردند و حتی حروف الفبای 
خود را تغییر دادند. س��ال ها به اقلیت ها 
فش��ار آوردند که نتیجه ای هم نداشت و 

می بینیم که امروز رس بازکرده است." 
از دیگر سو، بسیاری از متفکران و کنشگران 
عرصه سیاس��ت و فرهنگ بر ای��ن باورند که 
ایران از ش��انس بزرگ چندزبانگی برخوردار 
اس��ت و بای��د روز جهانی زبان م��ادری را به 
تقویم رس��می خ��ود بیاورد و ب��ا آموزش این 
زبان ها در م��دارس، روح برادری و همکاری 
و اعتامد را ترویج دهد. دکرت نارص فکوهی، 

انسان ش��ناِس برجسته ایرانی هم از تدریس 
زب��ان م��ادری در م��دارس س��خن می گوید 
و ب��ر تقلی��ل زب��ان و فرهن��گ قومیت ها به 
فولکل��ور و ادبیات ش��فاهی، مخالف اس��ت 
و می گوی��د: »چگونه اس��ت م��ا زمانی که 
از فردوس��ی و مولوی و حافظ و س��عدی، 
به ح��ق به مثاب��ه قله های فکری اندیش��ه 
پارس��ی ی��اد می کنی��م بح��ث فولکلور را 
پی��ش منی کش��یم؛ ام��ا حارض نیس��تیم 
بپذیریم که هریک از فرهنگ های قومی 
نیز دارای بزرگان و اندیشمندانی بوده اند 
که قله های فکری برای برشیت به ش��امر 

می آیند".
دکرت میرجالل الدین کزازی، اس��تاد نامدار 
ادبیات فارسی نیز در رابطه  با اهمیت آموزش 
زبان مادری در مدارس، بر این باور است که  
ترس از آموزش زبان مادری از بیخ نادرس��ت 
اس��ت و ربطی به  از بین بردن انس��جام ملی 
ن��دارد. به  باور ک��زازی زبان ها و گویش های 
اقوام، گنجینه هایی بسیار گران بها هستند. 
یادگارهای��ی هس��تند ک��ه از ای��ران کهن و 
نیاکان ما به جامانده اس��ت؛ زیرا این زبان ها 
و گویش ها مانند “نیا” برای زبان پارس��ی و 

زبان پارسی به “نواده” آن ها می ماند.
دکرت ک��زازی ب��ا اش��اره  ب��ه رضورت آموزش 
زب��ان اقوام ب��اور دارد؛ "اگر زب��ان اقوام در 
م��دارس آموزش داده  ش��ود، اندک اندک 
یک فاجعه فرهنگی که مدتی اس��ت رخ 
می ده��د از بین برود. آن فاجعه فرهنگی 
هم این است که برخی خانواده ها آگاهانه 
یا ناآگاهانه می کوش��ند کودک را از زبان 

مادری خود بی بهره کنند".
همچنان که  پیداس��ت با متام این تفاس��یر 
امس��ال نیز فرزندان اقوام غی��ر فارس زبان، 
از نعم��ت آم��وزش ب��ه  زب��ان م��ادری خ��ود 
مح��روم می گردند. هرچن��د آموزش وپرورش 
بااحتیاط و بیم فراوان اجازه  داده اس��ت در 
برخی از شهرس��تان های استان کوردستان، 
به صورت آزمایشی آن هم نه  در سطح اجبار، 
در برخ��ی پایه ه��ا، کتابی به  زب��ان کوردی 
تدریس ش��ود. امیدواریم مدیران و صاحبان 
ق��درت به  نصای��ح و رهنموده��ای مصلحانه  
صاحب نظ��ران و کارشناس��ان و اس��تادان و 
روشنفکران دلسوز کشور تو جه  جدی منایند 
و ت��رس و بیم نابجای خود را به  کناری نهند 
و به  این باور بیندیش��ند که  زبان فارس��ی با 
آموزش زبان اقوام در مدارس نه تنها آس��یب 
منی بیند بلکه  صدچندان ش��کوفا می شود؛ 
و نیز باور داش��ته  باشند کسب حقوق زبانی 
اقوام انس��جام و یکپارچگی را نه تنها تهدید 
منی کن��د، بلکه  خمیرمایه  همبس��تگی های 

بیشرتی خواهد گردید.

بوی ماه  مهر و سرآغازی ناامیدکننده 
■  کاوه  کوردستانی

▐مجم��ع عمومی س��ازمان 
مل��ل به منظ��ور حامی��ت از 
بن��ام  س��ازمانی  ک��ودکان، 
یونیس��ف را ایجاد کرد و روز 
٨ اکتر را روز جهانی کودک 

نام گذاری کرد. وظیفه یونیسف، مراقبت 
از کودکان و ب��رآوردن نیازهای اولیه آنان 
در س��ال های آغازی��ن زندگ��ی، ترغیب و 
تش��ویق والدین به تعلیم فرزندان، تالش 
ب��رای کاه��ش بی��امری، مرگ ومی��ر در 
کودکان، حامیت از آنان در هنگام جنگ 

و حوادث طبیعی است.
اما حرف و سخن من در این مجال، بررسی 
عملکرد این س��ازمان ٧0 س��اله نیست و 
منی خواهم در مورد کودکان رانده از دیار 
خوی��ش و آواره دیار دیگ��ران، امثال آالن 
و ک��ودکان مورد تجاوز قرارگرفته توس��ط 
داعش و داعشیون امثال نادیه مراد چیزی 
بگویم چون عملکرد س��ازمان یونیسف در 
قبال کودکان جهان و به ویژه کوردستان، 
به ش��دت ناکارآم��د و ناامیدکنن��ده بوده 
و هس��ت و برای همه ثابت ش��ده که این 
س��ازمان در برابر تج��اوزات صورت گرفته 
توس��ط تش��نگان قدرت، لب فروبس��ته، 
س��اکت مان��ده و تابه ح��ال در مدت این 
٧0 س��ال ٧ نف��ر را هم به ج��رم تجاوز به 
حق��وق ک��ودکان محاکمه نکرده اس��ت؛ 
اما به بهانه تأس��یس س��ازمان یونیسف و 
روز جهان��ی ک��ودک می خواه��م در مورد 
کودکانی سخن بگویم که قبل از رسیدن 
به سن قانونی کار و به اجبار وارد بازار کار 
می ش��وند و همین کار مان��ع از تحصیل 
و برخ��ورداری از امکان��ات س��اده و اولیه 
رش��د فردی و اجتامعی آن ها می ش��ود. 
بر اس��اس تعری��ف فوق، این ک��ودکان را 

کودکان کار می نامند.
 ب��ر اس��اس آماره��ای س��ازمان جهان��ی 
کار ٢46 میلی��ون ک��ودک کار در جهان 
وج��ود دارد ک��ه از این تع��داد ٧00 هزار 
نف��ر از آن��ان ک��ودکان کار و خیاب��ان در 
ای��ران هس��تند. این پدی��ده نامیمون که 
دیرزمانی است به عنوان یکی از مشکالت 
آس��یب زای اجتامعی در رست��ارس جهان 
پدیدار گش��ته اس��ت، در چند سال اخیر 
و به س��بب جنگ، خش��ونت خانوادگی، 
آزار جس��می و روان��ی، کم رن��گ ش��دن 
ارزش های س��نتی و مشکالت اقتصادی، 
بیش��رت از گذش��ته چهره کریه خود را به 

ما نش��ان می دهد. سن و س��ال و جنس 
ای��ن کودکان در نق��اط مختلف، متفاوت 
اس��ت اما همه آن ها با هر س��ن و جنسی 
که باش��ند قربان��ی معض��الت اجتامعی 
همچون فق��ر، اعتی��اد و طالق هس��تند 
و ناخواس��ته مجب��ور به ترک خان��واده و 
مدرس��ه ش��ده اند و ب��ار س��نگین ت��اوان 
اجتامع را به دوش می کشند و شوربختانه 
روزب��ه روز در حال افزایش هس��تند. این 
پدیده ش��وم در چند دهه گذشته تنها در 
ش��هرهای بزرگ مش��اهده می گردید اما 
ام��روزه و با ع��دم وج��ود برنامه ریزی های 
مناس��ب از س��وی دولتمردان وابس��ته به 

نفت، در ش��هرهای کوچک نیز به ش��دت 
در ح��ال افزایش اس��ت. دالیل��ی مانند 
توزیع نابرابر بودجه بین ش��هرهای بزرگ 
و کوچ��ک، اخت��الف فاح��ش و روزافزون 
طبقات��ی، بی توجهی به روستانش��ینان، 
عدم وجود کارگاه های تولیدی متناس��ب 
با پتانس��یل منطقه، تخری��ب جنگل ها و 
مراتع به بهانه توس��عه، سدسازی بی رویه 
و ک��وچ اجباری روس��تاییان باعث خالی 
از س��کنه ش��دن روس��تاها ش��ده و آنان 
در آرزوی دس��تیابی ب��ه زندگ��ی بهرت به 
ش��هرهای بزرگ مهاج��رت می کنند و در 
حاشیه این ش��هرها س��اکن می گردند و 
به جهت پیدا نکردن فرصت های ش��غلی 
مناس��ب، در قال��ب ق��اب زش��ت و کریه 
کودکان کار، وارد بازار نامناسب مشاغل 
سیاه و کاذب می ش��وند و چون از چرخه 
آم��وزش خارج ش��ده و ورودی زودهن��گام 
در  به ش��دت  داش��ته اند،  کار  ب��ازار  ب��ه 
مس��یر تندباد نامالی��امت اجتامعی قرار 
می گیرن��د و در کاره��ای دون و پس��تی، 
همچ��ون ف��روش و قاچاق م��واد مخدر و 
بهره کش��ی جنسی مورد سو استفاده قرار 
می گیرند و متأس��فانه به دلیل س��اختار 
نامناسب قوانین کار در ایران، هیچ کدام 
از سازمان های ذی ربط، توانایی مقابله با 

این پدیده زشت اجتامعی را ندارند. 
هرچند در سال ١٣٧٣ ایران، پیامن نامه 
جهان��ی حقوق ک��ودک را پذیرفته و ملزم 
به اجرای مفاد آن شده است اما پیگیری 
حق��وق کودکان از س��وی هی��چ مرجعی 
صورت منی گیرد و واقعیت وجودی آن ها 
ب��ا مت��ام مظلومیتش��ان موردتوج��ه قرار 
منی گیرد در مقدمه کنوانس��یون جهانی 
حق��وق ک��ودک آم��ده اس��ت ))ک��ودک 
بای��د در فضایی رسش��ار از خوش��بختی، 
محبت و تفاهم بزرگ شود(( اما به دلیل 
فراهم نبودن بس��رتهای مناسب در بین 
خانواده ه��ای ک��ودکان کار و خیاب��ان، 
ک��ودک با کوهی از عق��ده، روانه خیابان 
ش��ده و در حاش��یه همین خیابان ها و با 
درک تبعی��ض، بی توجه��ی، بی تفاوتی و 
حق��ارت ب��زرگ می ش��ود بی آنکه چرتی 
حامیت��ی ب��ر رس داش��ته باش��د؛ آفتاب 
سوزان مشکالت و نگاه های هرزه، صورت 

معصومشان را می سوزاند. 
متأس��فانه ای��ن بی��امری به مرحل��ه حاد 
خ��ود رس��یده اس��ت و باید متام اقش��ار 
جامعه درراه ریش��ه کن کردن این معضل 
اجتامع��ی گام بردارن��د و ب��ا شناس��ایی 

حامی��ت  و  کار  ک��ودکان  خانواده ه��ای 
از آن��ان، مرهم��ی باش��یم ب��ر زخم های 
ناش��ی از فقر که متام ابع��اد زندگی آنان 
را فراگرفته اس��ت. همچنین الزم اس��ت 
ب��رای خانواده های که مش��کل اعتیاد و 
طالق باع��ث جدایی ک��ودکان از کانون 
گرم خانواده شده است اقدامات اساسی 
انج��ام گی��رد و به ط��ور مس��تمر از طرف 
نهادهای دولتی و غیردولتی موردحامیت 
قرار گیرند، باش��د که ک��ودکان معصوم، 
بی��ش از ای��ن قربان��ی جنایات ب��زرگان 

نشوند.

کودک، کار، خیابان

فضاهای آموزشی؛ 
تحصیل و روان 

دانش آموزان
■ َسرَکوت عزیزی
کارشناس ارشد علوم 
سیاسی

▐این نوش��ته حاصل یک سال 
تحقی��ق  و  میدان��ی  پژوه��ش 
گس��ترده و حض��ور در مدارس 

و کالس ه��ای درس در س��طح شهرس��تان های 
مریوان و سروآباد و روستاهای اطراف می باشد.

برای انجام پژوهش از 40 مدرس��ه و کالس های 
آنان )مریوان 5 مدرس��ه و سروآباد 35 مدرسه( 
در نوبت های متوس��طه اول و دوم بازدید کرده ام 
و یا خ��ود به عنوان مدرس حضورداش��ته ام؛ و با 
350 دانش آموز در سروآباد و 100 دانش آموز در 
مریوان از نزدیک در چند نوبت در این موردبحث 
و تبادل نظر کرده ام و هم چنین مستقیم در مدت 
این س��ال به صورت مس��تمر با دبیران و معلمان 
زی��ادی در هردو شهرس��تان بحث ه��ای زیادی  
داش��ته ام و از نظرات و آگاهی های آنان استفاده 

زیادی کرده ام.
از اهداف این پژوهش می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:
- جم��ع آوری اطالعاتی که با کمک آنان بتوانیم 

فضاهای آموزشی مدارس را نقد علمی کرد،
- به دست آوردن تعریف مدرسه مطلوب.

 مؤس��س روانشناس��ی اکولوژیک، بارکر، معتقد 
است که رابطه ای خاص بین ابعاد فیزیکی و رفتار 
وج��ود دارد و فرد با قرار گرفتن در مکان هایی با 
ویژگی های فیزیکی مشخص نقش های اجتماعی 
معینی را عهده دار می شود. مثاًل وضعیت فیزیکی 
نامناسب یک مدرس��ه و یا کالس می تواند مانع 

جدی مشارکت دانش آموزان باشد.
نارضایت�ی از وضعی�ت فیزیک�ی مدارس و 

کالس های درس
نمی توانیم بدون توجه به س��اختمان مکان های 
فراین��د  باش��یم  داش��ته  انتظ��ار  آموزش��ی، 
جامعه پذی��ری فراگیران ب��ه بهترین نحو صورت 
گی��رد و برنامه های آموزش��ی و پرورش��ی بدون 
مانع صورت گیرد. بسیاری از مدارسی که به طور 
مس��تقیم در مدت یک س��ال مورد بازدید قرار 
گرفتند متناس��ب آم��وزش و یادگیری نبودند و 
ویژگی ه��ای فیزیکی م��دارس و کالس ها عامل 
اخت��الل در آم��وزش بودن��د. مث��اًل نب��ود اتاق 
آزمایش��گاه، نبود اتاق مشاوره، کتاب خانه بسیار 
کوچ��ک و نامناس��ب، کالس تاری��ک،  نبود نور 
کافی، نبود اتاق فیلم و س��الن ورزش��ی، حیاط 
کهن��ه و می��ز و صندلی های فرس��وده،  همگی 
سبب بیزاری ، ناخش��نودی و خستگی زودرس 

شاگردان و معلمان می شود.
در هنگام گفتگو با دانش آموزان و معلمان، همه 

آن��ان محیط آموزش��ی را جزء اساس��ی آموزش 
می دانس��تند و معتقد بودند که محیط آموزشی 
بر رفتار و عملکرد و نگرشش��ان تأثیر می گذارد 
و نمی ت��وان در ه��ر محیطی انتظ��ار آموزش و 
یادگیری داشت. بسیاری از معلمان معتقد بودند 
درص��د قبولی و میزان یادگی��ری دانش آموزان، 
تحت تأثیر نگرش معلمان قرار می گیرد و نگرش 

معلمان نمی تواند جدا از محیط آموزشی باشد.
کالس کهن��ه ب��ا امکان��ات مح��دود، میزه��ای 
فرس��وده و فضای نامناسب، مانع رابطه صمیمی 
و می��زان باالی یادگی��ری در میان دانش آموزان 
می ش��ود. مکانی که هم دانش آم��وز و هم معلم 
در آن آسایش و آرامش نداشته باشند هیچ وقت 

نمی تواند برای فرایند یادگیری مناسب باشد.
در بیش��تر مدارسی که مورد بازدید قرار گرفتند 
فضای سبز دیده نش��د و هیچ نوع برنامه ای هم 
برای ایجاد هم چنین فضای احس��اس نش��د. در 
بیش��تر مدارس دیوار حیاط مدرسه در وضعیت 
بس��یار نامناسبی قرا داست و یا تخریب شده بود 
و یا تعمی��ر آن به کندی صورت می گرفت. دیوار 
بیش��تر کالس ها درنهایت فرس��ودگی و کهنگی 
قرا داش��ت. در چند مدرسه دیوار کنده شده بود 
و هنوز آثار س��وختگی و س��یاهی بخاری کالس 
به چش��م می خ��ورد. دیوارها پر از نوش��ته های 
دانش آموزان،  یادگاری، شعر، شکایت و آرزوهای 

آنان بود.
در هیچ کالس��ی حت��ی یک گلدان دیده نش��د 
و حت��ی در س��الن و راهرو مدرس��ه نی��ز آثاری 
از ی��ک گل نبود. مدارس هیچ وضعیت ش��ادی 
را نداش��تند. در تم��ام حیاط م��دارس به غیراز 
ابتدایی تری��ن وس��ایل ورزش��ی، هی��چ امکانات 
دیگری وجود نداشت. در بیشتر مدارس به غیراز 
دو تا س��ه توپ به دردنخور، هر آنچه برای ورزش 
و س��رگرمی دانش آم��وزان الزم و ض��روری بود 

وجود نداشت.
بیش��تر دانش آموزان به ویژه در متوسطه اول در 
ط��ول یک س��ال حتی یک بار ه��م فیلمی را در 
م��ورد هیچ ک��دام از دروس خود ندی��ده بودند. 
اص��اًل هی��چ اتاقی برای تماش��ای فیل��م در این 
مدرس��ه ها اختصاص داده نش��ده بود و وقتی در 
مورد تماش��ای فیلم از دانش آموزان سؤال کردم. 
به ش��دت متعجب ش��دند و هیچ گون��ه اطالعی 

نداشتند.
بیشتر مدارس از مراکز خرید خوراکی بهداشتی، 
محروم بودند و یا اگر هم داشتند به غیراز کیک، 
هیچ خوراکی دیگری موجود نبود. درصورتی که 
وجود مرکز خرید بهداش��تی و مطمئن، از موارد 
ضروری در مدارس می باشد و باید دانش آموزان 
درباره خوردوخوراکش��ان آگاهی داش��ته باشند 
و توس��ط مربیان بهداش��ت در م��دارس به آنان 

اطالعات مفید داده شود.
مش��اور در هر مدرس��ه ای حکم کیمی��ا را دارد 
و بای��د در تم��ام مدارس مش��اور فع��ال و اتاق 
مناس��ب در اختیار دانش آموزان باشد؛ اما بیشتر 
دانش آم��وزان چ��ه در متوس��طه اول و چ��ه در 

متوسطه دوم با مشاور ارتباط نداشتند.
متأس��فانه نبود مکان مناسب برای مشاوران در 
بیش��تر مدارس به چش��م می خورد و س��الن و 
راهروهای مدارس از نوش��ته هایی درباره اهمیت 

و ارزش��مندی مش��اوره هیچ خبری نبود و یا در 
حد بسیار کمی به این امر مهم پرداخته شده بود.
در جریان گفتگو، بیشتر دانش آموزان و معلمان 
از وضعی��ت فیزیک��ی مدارس و کالس هایش��ان 
ناراضی بودند و از اینکه در هم چنین کالس های 
حض��ور داش��تند ناراح��ت بودن��د و احس��اس 
ناخوش��ایندی داش��تند. اکثری��ت دانش آموزان 
اظهار می داش��تند که مدرس��ه و اموال آن ها را 
متعلق به خود نمی دانند و در نگهداری مدرس��ه 

خود هیچ مسئولیتی ندارند.
فرس��ودگی، کهنگی می��ز و صندلی های کالس 
به ش��دت بر رفتار و نحوه نشس��تن دانش آموزان 
تأثی��ر می گ��ذارد و مان��ع هم��کاری و همیاری 
دانش آم��وزان با یکدیگر و مش��ارکت فعال آنان 
در کالس می ش��ود. مدارس و کالس های که در 
دو شهرس��تان به صورت مشترک محل تحصیل 
دانش آم��وزان متوس��طه اول و دوم بودن��د در 
چیدم��ان کالس ه��ا و صندلی ها هی��چ برنامه و 
مدیریت��ی به چش��م نمی خورد و مش��خص بود 
درباره تناس��ب س��ن و قد دانش آموزان با میز و 

صندلی و نوع کالس هیچ برنامه ای نداشته اند.
چگون��ه ممکن اس��ت دانش آم��وز کالس هفتم 
بتوان��د از همان میز و صندلی دانش آموز س��ال 
چهارم دبیرس��تان باوجود تف��اوت قد و توانایی. 
به راحتی استفاده کند. دانش آموزانی را مشاهده 
کردم که آن قدر از نشس��تن بر صندلی فرسوده 
و کهنه و نامناس��ب خسته و اذیت می شدند که 
ترجیح می دادند ایستاده به درس گوش دهند و 

یا در کف اتاق بنشینند.
ای��ن وضعی��ت نامناس��ب، در بس��یاری م��وارد 
دانش آموزان را نسبت به کالس و درس آن چنان 
بدبین کرده است که بعد از پایان هر کالس میز 
و صندلی ه��ای خود را پ��رت می کنند و آن ها را 
می ش��کنند. در هیچ کدام از کالس های که مورد 
بازدید قرار گرفتند، به غیراز صندلی ها، هیچ میز 
مطالع��ه ای نبود و از کتاب های کمک درس��ی و 
کتاب های غیردرس��ی مانند داس��تان در کالس 

خبری نبود.
بیش��تر مدرس��ه ها اصاًل اتاق مشخص و معلومی 
ب��رای کتاب خانه نداش��تند و مدارس��ی هم که 
ات��اق و جایگاهی برای کتاب خانه داش��تند هیچ 
ارتباطی بین دانش آموزان و کتاب خانه مدرس��ه 
برقرار نش��ده بود. بیش��تر دانش آموزان در طول 
یک س��ال حتی یک بار هم به کتاب خانه مراجعه 
نکرده بودن��د؛ و آن هایی ه��م رفت وآمد اندکی 
داش��تند به دلی��ل کوچکی کتاب خان��ه و نبود 
هی��چ امکانات��ی مانن��د میز و صندلی مناس��ب 
و نب��ود کتاب ه��ای خوب به گفته خودش��ان از 
مراجعات بعدی خودداری کرده اند. درصورتی که 
کتاب خانه مدرسه باید محل تجمع دانش آموزان 
و معلم��ان باش��د و به ص��ورت مس��تمر م��کان 
ردوب��دل ک��ردن کت��اب و مح��ل س��خنرانی و 
انج��ام تحقیقات دانش آموزی باش��د؛ اما امروزه 
متأس��فانه کتاب خانه های مدارس به مکان های 
فراموش شده تبدیل شده اند و کافی نت های سطح 
ش��هر به مکانی برای پرینت گرفتن نوش��ته های 

اینترنتی دانش آموزان تبدیل شده است.
اگر کتاب خانه هایی با مکان مناسب و کتاب های 
عالی و افراد فعال در مدارس ما بودند؛ آیا بازهم 

امکان داش��ت از 34 دانش آموز مورد س��ؤال در 
ی��ک مدرس��ه نوب��ت اول متوس��طه، حتی یک 
دانش آموز هم وجود نداشته باشد نام دو شاعر و 

هنرمند استان خود را بداند؟!
آیا امکان داش��ت از میان 40 دانش آموز مدرسه 
نوب��ت دوم متوس��طه، فقط چه��ار دانش آموز از 
مس��واک برای بهداش��ت دهان و دندان استفاده 

کنند؟!
هر مدرس��ه ای که م��ورد بازدید ق��را گرفت، در 
کالس و مکان ه��ای رفت وآم��د دانش آم��وزان،  
هیچ تابلوی با نوش��ته های آموزش��ی، بهداشتی، 
اجتماع��ی و فرهنگ��ی ب��ه چش��م نمی خ��ورد 
درصورتی ک��ه الزم و ض��روری اس��ت در تم��ام 
مدارس، چ��ه در کالس ها و چ��ه در مکان های 
دیگ��ر مدرس��ه، تابلوهای��ی زیبا با نوش��ته های 
آموزش��ی، فرهنگی، بهداشتی و اجتماعی وجود 
داشته باشند و هرروزه دانش آموز با جمالت زیبا 

و آموزنده آشنا شود.
نور و متغیرهای مربوط به آن

یادگیری بیش��تر به وس��یله ح��س بینایی انجام 
می گیرد، نور و میزان آن رابطه مستقیمی بافهم 
و یادگی��ری دارد و اگ��ر عمل دیدن با مش��کل 
روبرو ش��ود اف��ت در یادگیری ایج��اد می گردد. 
در کالس درس الزم و ضروری اس��ت که میزان 
نور به ان��دازه ای باش��د که با حداق��ل زحمت و 
کوش��ش عمل دیدن صورت گی��رد و دانش آموز 
برای مش��اهده آنچه در تخته نوشته ش��ده است 
دچار مش��کل نشوند. درصورتی که واقعاً در چند 
مدرس��ه ای که مورد بازدید قرار گرفتند، میزان 
نور به ش��دت در چندی��ن کالس در حد پایینی 
بود و به ویژه در زمستان اتاق های کالس تاریک 

بودند.
کالسی که فاقد نور کافی باشد خستگی زودرس 
دانش آموز و بی توجهی او را س��بب می ش��ود و 

جذابیت کالس از بین می رود.
هم چنین در تحقیقاتی مشخص ش��ده است که 
رابطه مس��تقیمی بین دمای کالس، جریان هوا 
و میزان فعالی��ت دانش آموزان وج��ود دارد. در 
مدارس��ی که کالس ه��ای کوچکی داش��تند در 
همان ابت��دای کالس دانش آم��وزان تحت تأثیر 
دمای اتاق و عدم جریان هوا ناراحت می شدند و 
نمی توانستند در موقعیتی قرار گیرند که مناسب 

یادگیری باشد.
وضعیت فیزیکی بیش��تر مدارس��ی که مستقیماً 
م��ورد بازدید ق��راردادم نه تنها هیچ تناس��بی با 
آم��وزش نداش��تند بلکه مانع ج��دی آموزش و 
فرایند جامعه پذیری دانش آموزان بودند. فعالیت 
آموزش��ی باید در فضای مناس��ب و بر اس��اس 
نیازها در زمینه های مختلف انجام ش��ود. فضای 
مدرس��ه و کالس باید احساس لذت و رضایت را 
هم در میان دانش آموزان و هم معلم ایجاد کند. 
عدم امکانات و فضای فیزیکی نامناس��ب نه تنها 
وضعی��ت تحصیلی را با مش��کالت زیادی روبرو 
می کن��د بلکه وضعیت س��المتی دانش آموزان را 
نیز به خطر می اندازد. درنتیجه ضروری است در 
این مورد با کارشناسان و افراد صاحب نظر بحث 
و گفتگو ش��ود و در تمام مدارس نس��بت به این 

امر مهم توجه جدی شود.
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■دکتر سید مختار هاشمی
استاد مدعو دانشگاه کردستان
کارس���تی  ▐1. مقدمه: ذخایر 
در    ه���ه  ش���رب  آب  عظی���م 

ورامان در معرض نابودی
گ���روس یک���ي از مناب���ع مه���م  زا
زمین شناس���ی،  مطالعات���ي 

اس���ت.  ای���ران   تاریخ���ي  و  باستان شناس���ی 
س���ازندهای  وس���عت  از  درص���د   ۵۵ از  بی���ش 
گ���روس ق���رار  کربنات���ه در ای���ران در زا کارس���تی 
ای���ران  وس���عت  درص���د   ۱۱ )مجموع���ًا  دارد 
کارس���ت به عنوان ناحیه ای  کارستی اس���ت(. 
که باعث  "ب���ا هیدرولوژي و س���یماي متمای���ز 
ایج���اد محیط���ي منحصربه فرد ش���ده اس���ت" 
تعریف ش���ده است )هاش���می، ۱۹۹۴ الف(. به 
کربناته مانند  علت پدیده انحاللی سنگ های 
گچ و نمک تخلخ���ل ثانویه به وجود می پاید و 
کارس���تي، مجاري  پدیده های مثل چاله های 
گرای���ك و چش���مه های  کارس���تي، غ���ار، پلی���ه، 
کارس���تی  بزرگ به وجود می آید. ایجاد مخازن 
عظی���م به عل���ت نفوذپذی���ری س���ریع آبخوان 
ک���ه ۲۵% از آب ش���رب در  باع���ث ش���ده اس���ت 
کارس���تی تأمین  جهان از طریق چش���مه های 
شود. درعین حال، توسعه منابع آب می تواند 
کند غالبًا در  لطمه ای بزرگی به این منابع وارد 
ایجاد تونل و س���د منش���أ هجوم آب به تونل و 
فرار آب از سد می باشند )مانند فرار آب از سد 

الر در تهران(.
گروس  کارس���تی    هه ورامان در غرب زا مناطق 
کیلومترمرب���ع  ک���ه نزدی���ک ب���ه ۹۰۰  ق���رار دارد 
 Maire کربناته اس���ت. بنا به قول س���نگ های 
ک���ه در  کارس���تی  )۱۹7۸( نمونه ه���ای جال���ب 
خاورمیان���ه بی نظیر اس���ت در    ه���ه ورامان قرار 
کارس���تی، س���یماهای  دارد. تنوع پدیده های 
چش���م اندازهای  دیگ���ر  و  س���طحی  خط���ی، 
ورام���ان  مرتف���ع    ه���ه  ق���الت  در  کارس���تی 
کارس���ت  نش���ان دهنده س���یر تکوینی تاریخی 
گ���روس و میراث عظیمی از طبیعت خالب و  زا
نادر همراه با توس���عه مجتمع های انسانی در 
طول هزاران سال هس���ت.    هه ورامان از تنوع 
زیس���تی باالیی برخوردار اس���ت و ای���ن عاملی 
ب���رای مان���دگار ماندن س���کونتگاهی س���نتی و 
استقرارهایی انس���انی از تاریخ ظهور شبانی و 
عشایری و روس���تایی تا امروز )هاشمی، ۱۹۹۴ 

الف(.
گروس  بنابراین منطقه    ه���ه ورامان در غرب زا
تن���وع  و  اس���ت  برخ���وردار  باالی���ی  قابلی���ت  از 
زیس���تی و تنوع زمین شناسی بس���تری را برای 
ایجاد مکانیس���می برای تحقق توسعه پایدار، 
کارستی در قالب  بهره برداری مناسب از منابع 

فرهنگ غنی فراهم آورده است.
کارس���ت تأمین منابع  کارکردهای مهم  یکی از 
آب شرب اس���ت؛ اما برنامه های توسعه منابع 
آب و سدس���ازی در منطق���ه ذخای���ر ب���اارزش 
کارس���تی را از بی���ن می ب���رد. ب���رای  مناب���ع آب 
مثال س���د داریان بیش از ۱۴ چشمه را زیرآب 
برد و س���د و نیروگاه مطالعات���ی بلبر بیش از ۲۱ 
کارستی را برای همیشه دفن می کند.  چشمه 
با آبگیری س���د داریان، چش���مه بل )کانی بل( 
کارس���تی ب���ا  یک���ی از بزرگ تری���ن چش���مه های 
که در فهرس���ت  کیفی���ت آب معدن���ی  بهتری���ن 
گردیده اس���ت، از بی���ن رفت.  آث���ار مل���ی ثب���ت 
کالن دولت مبنی بر ثبت جهانی    هه  سیاست 
کارستی  ورامان با نابودی چشمه بل و منابع 
و ابژه های زمین شناس���ی دچار خلل می شود 

)هاشمی، ۱۹۹۴ الف(.
2. رون���د تخریب���ی ذخای���ر آب زیرزمین���ی در 

   هه ورامان: بازنگری بحران چشمه بل
ح س���د  ب���ا توجه ب���ه جایگاه علمی مش���اور طر
نجات بخش���ی  ب���ه  موس���وم  ح  ط���ر و  داری���ان 
چشمه بل، شرکت مهندس���ین مشاور مهاب 
کی ایجادش���ده از تحلیل  قدس و اش���تباه ادرا
ح بد مطالعه ش���ده احداث  غلط ناش���ی از طر
کارفرما )شرکت توسعه منابع آب  سد داریان، 
و نی���رو اختص���اراً آب و نیرو( متأس���فانه به این 
که احداث س���د داریان  جزمیت رس���یده ب���ود 

حتمی هست )هاشمی، ۱۹۹۴ ب(. 
کارکردهای مهم  کارفرما،  کی  اش���تباهات ادرا
گفته  گرف���ت )نا این چش���مه عظی���م را نادیده 

که ۱۳ چشمه دیگر هم غرق می شود(: نماند 
۱- چش���مه بل به عنوان میراث زمین شناسی 
شناس���نامه  از  ج���زوی  ک���ه  کارس���تی  عظی���م 
)اورامان���ات(  ورام���ان  تاریخ���ی    ه���ه  فرهنگ���ی 

باارزش جهانی برای ثبت در یونسکو
2- چش���مه بل بزرگ ترین ذخیره منابع آب 
کارستی در زمره آب های معدنی ناب جهان 
قرار دارد: چش���مه بل به عن���وان منبعی برای 

تأمین نیاز آب شرب بیش از دو میلیون نفر
3- ارزش اقتص���ادی بالق���وه آب ب���ل از چاه 

نفتی بیشتر است
4- چش���مه بل در س���ال 1388 در فهرست 
آث���ار مل���ی طبیعی به ش���ماره 64 ثبت ش���ده 
است لذا نابودی چشمه بل مساوی است 

کشور با نابودی آثار ملی 
2-1- پیش���ینه سدس���ازی در    هه ورامان در 

ترازوی توسعه پایدار و امنیت ملی
گرفت���ن پیش���ینه سدس���ازی در  ب���ا در نظ���ر 
کانی     ه���ه ورام���ان و با توجه به س���د داری���ان و 
ک���ه این ش���یوه نابخردانه  گفت  ب���ل، می توان 
پ���روژه  ی���ک  بهره ب���رداری  و  اج���را  مطالع���ه، 
کشور  عمرانی دریکی از حس���اس ترین مناطق 
ازنظ���ر اجتماع���ی، غنی تری���ن ازنظ���ر فرهنگی، 
ش���کننده ترین ازنظ���ر امنیت���ی و ثروتمندترین 
ک است  ازنظر محیط زیس���تی، رویه ای خطرنا
که به هیچ وجه قابل دفاع نیس���ت )هاش���می، 

۱۹۹۴ الف(.
مح���ور  چه���ار  دارای  را  پای���دار  توس���عه  گ���ر  ا
کارنامه س���د داری���ان به غایت  کنی���م،  تعری���ف 

نگران کننده است:
1- ازنظ���ر محیط زیس���تی، به واس���طه نابودی 

تهدی���د  ب���ل،  جایگزی���ن  غیرقاب���ل  چش���مه 
گسس���ت  اورام���ان،  منطق���ه  زیس���تی  تن���وع 
ه���وای  دگرگون���ی  و  حیات وح���ش  زیس���تگاه 
گرمای���ی  منطق���ه به واس���طه تغیی���ر ظرفی���ت 
ب���ه ش���رجی  وی���ژه و تبدی���ل ه���وای منطق���ه 
طاقت فرس���ا در تابس���تان؛ به واس���طه از بی���ن 
ب���ردن حج���م عظیم���ی از نعم���ت خ���دادادی 
ک چش���مه بل در این ش���رایط بی آبی و  آب پا
کید صریح مقامات  بحران آب و به واس���طه تأ
ک���ه این پ���روژه ازنظر  س���ازمان محیط زیس���ت 
نیس���ت:  کش���ور  ص���الح  ب���ه  زیس���ت محیطی 
ب���ر اس���اس س���خنان دکت���ر متص���دی مع���اون 
حفاظ���ت  س���ازمان  انس���انی  محیط زیس���ت 
کنون���ی مجوز ارزیاب���ی احداث  محیط زیس���ت 
س���د داریان در س���ال ۱۳۸۹ صادرشده است؛ 
ام���ا: نکت���ه مغف���ول در ص���دور مج���وز ارزیابی 
س���د داری���ان، توج���ه ب���ه اهمیت چش���مه بل 
به عن���وان اثر طبیعی ملی بوده یعنی چش���مه 
ع���الوه ب���ر آب، ب���ه دالی���ل دیگ���ری همچ���ون 
کوسیس���تمی  مورفولوژی، ش���رایط طبیعی و ا
از اهمی���ت باالیی برخوردار بوده اس���ت. دکتر 
که احداث  متص���دی صراحتًا بر این اعتقادند 
کش���ور  س���د داری���ان ب���ه صالح محیط زیس���ت 
کار  نیست. در سال ۱۳۹۲ و هم زمان با آغاز به 
دولت یازدهم و مدیریت جدید در س���ازمان، 
ک���رات و تالش ه���ای بس���یاری  مکاتب���ات، مذا
برای عدم آبگیری س���د و حفاظت از چش���مه 
بل آغاز ش���د اما موفق نشدند. نکته دیگر این 
کل حفاظت محیط زیس���ت  که از اداره  اس���ت 
کوردس���تان ب���رای ارزیابی اثرات س���د  اس���تان 
که بیش���ترین  داریان اس���تعالم نش���ده اس���ت 
خسارت را این استان دیده است- بنابراین، 
مجوز صادرشده مش���کل قانونی داشت. سد 
کوسیس���تم منطقه حفاظت ش���ده  داری���ان ا
کوس���االن و ش���اهو را محکوم به فن���ا خواهد 
سیس���تم  ای���ن  س���د  دریاچ���ه  چ���ون  ک���رد. 
می کن���د.  ج���دا  ه���م  از  را  قش���اق-ییاق 
گزارش ه���ای ارزیاب���ی اث���رات زیس���ت محیطی 
که ب���ا داریان مناطق  س���دهای بلبر و پالنگان 
کوس���االن و شاهو را  چهارگانه حفاظت ش���ده 
دارد عمق مس���ائل زیس���ت محیطی را نش���ان 
که بعداً بررس���ی می ش���ود )هاشمی،  می دهد 

۱۹۹۴ الف(.
2- ازنظر اجتماعی و میراث تاریخی فرهنگی
کالبدشکافی  الف- ازنظر اجتماعی به واسطه 
یکی از منحصربه فردتری���ن و بکرترین مناطق 
کش���ور ازنظر غنای فرهنگی و دست نخوردگی 
ساختار زیست اجتماعی )اورامان( و به واسطه 
اصیل تری���ن  ک���ه  مردمان���ی  اجب���اری  ک���وچ 
و موس���یقی  ادب  و  زب���ان  ژنتی���ک  ردپاه���ای 
ک���ردی و حتی فارس���ی را در میان خود ذخیره 
که  کرده ان���د و به واس���طه تخلیه روس���تاهایی 
آبگیری س���د داریان یا آن ه���ا را زیرآب می برد، 
یا ب���ه دلی���ل قط���ع راه ارتباطی، زی���رآب رفتن 
کنان به نواحی شهری را  کوچ س���ا باغات و ... 
اجتناب ناپذی���ر می نماید؛ و به واس���طه از بین 
که نه تنها تجاوز به حریم آن،  بردن چشمه ای 
خالف قوانین سازمان میراث فرهنگی است، 
بلکه به واس���طه تعلق خاطر عاطفی و مذهبی 
مردم���ان محلی، ضربه ه���ای غیرقابل جبرانی 

به انسجام اجتماعی آن منطقه خواهد زد.
ب- ازنظر میراث تاریخی فرهنگی و آخر اینکه 
کاوش ه���ای  ک���ه جدیدتری���ن  در منطق���ه ای 
ردپاه���ای  کش���ف  از  خب���ر  باستان شناس���ی، 
چن���د هزارس���اله )ت���ا ۴۰ ه���زار س���ال( از آث���ار و 
که با آبگیری س���د  غاره���ا و اش���یائی می دهند 
کاماًل زی���رآب رفت و بخش���ی از هویت  داری���ان 
کش���ور عزیز ای���ران )و نه فقط اورامان(  تمدنی 
را ب���ا خود به زی���رآب برد. بر اس���اس مطالعات 
کاوش نجات بخش���ي در محدوده  "بررس���ي و 
س���د و نی���روگاه داریان )شهرس���تان س���روآباد( 
کردستان و )شهرس���تان پاوه( استان  اس���تان 
بررس���ی های  نتای���ج   "۹۴-۱۳۹۳ کرمانش���اه 
باستان شناس���ی در محدوده س���د داریان ۴۲ 
مکان و مکان بالقوه آثار باستانی را شناسایی 
کرده اس���ت ش���امل غار، پناهگاه، محوطه باز، 
گورس���تان، نق���وش صخره ای، قلع���ه، پل، راه 
که در دوره های باستان شناختی  کوهس���تاني 
بیش از ۴۰ هزار س���ال پیش تا سده های اخیر 
اس���المی )پارینه س���نگی میاني، پارینه س���نگی 
جدی���د و فراپارینه س���نگی، دوره مس س���نگی 
آه���ن،  عص���ر  پ.م(  چه���ارم  و  پنج���م  )ه���زار 
که در  اشکاني، صفوي و قاجار(. آثار باستانی 
مرحل���ه دوم آبگیری زیرآب م���ی رود در جعبه 
)۱( و ش���کل های )۱( و )۲( نش���ان داده ش���ده 

است )بیگلری و همکاران، ۱۹۹۴(:
که در مرحله  جعب���ه )۱(: مکان های باس���تانی 

دوم زیرآب رفتند
که در  گاه هناری یکی از آثار ملی  شکل )۱( پناه 

مرحله بعدی نابود می شود
که در  کناچ���ه یکی از آث���ار ملی  ش���کل )۲( غ���ار 

مرحله آبگیری نهایی نابود شد
۳- ازنظ���ر اقتصادی، به دلیل نابودی یکی از 
بهتری���ن نمونه های اقتص���اد مقاومتی، یعنی 
اقتصادی مردمی و متکی برداشته های بومی 
که از  ج  کمترین وابس���تگی ب���ه دنیای خار و با 
پ���س قرن ها و از پ���س بحران ها، ت���اب آورده و 
کوهستان خشن،  گرفته چطور از دل این  یاد 
کنین  مدلی پایدار برای زیس���ت و معیشت سا
دگرگون���ی  به واس���طه  آورد.  وج���ود  ب���ه  خ���ود 
که تا دیروز متکی  ساختار معیش���تی مردمانی 
دره ه���ای  بوم���ی  ظرفیت ه���ای  و  باغ���ات  ب���ر 
کنون باید  بی نظیر اورامان زیست می کردند و ا
ک آوارگی در حاش���یه شهرهای  خواب ترس���نا
کرمانش���اه و تهران را و آن ها در مش���اغل  پاوه، 
امثاله���م  و  قاچ���اق  سیگارفروش���ی،  کاذب 
کز  که تمام مرا ببینند. عجیب آنکه در روزگاری 
کش���ور در تکاپ���وی ایج���اد نمونه های  علم���ی 
پایدار معیش���تی در نواحی روس���تایی و متکی 
ب���ر مدل ه���ای اقتص���اد مقاومتی هس���تند و بر 
همه نیز ثابت ش���ده چه کار دشوار و پرزحمتی 
است، خودمان با دست خودمان، مدل های 
ت���اب آورده از پ���س قرن ه���ا را ناب���ود می کنی���م 
و تبدیل ب���ه اقتصادهای وابس���ته ب���ه دنیای 

سرمایه داری و نظام سلطه می نماییم.
گفت  ۴- ازنظ���ر سیاس���ی و امنیتی، می ت���وان 
که با توجه به ابعاد مختلف فرهنگی سیاس���ی 
امنی���ت مل���ی، )۱( در ص���ورت نجات چش���مه 
)کانی( بل از منظ���ر تهدیدهای جدید امنیتی 
)گفتم���ان مثب���ت امنیت���ی( ب���ه امنی���ت ملی و 
کمک می کرد و به نقطه  کشور ایران  اقتصادی 
کشور تبدیل  عطفی در تفکر توس���عه پایدار در 
می ش���د. )۲( آبگیری س���د داریان این فرصت 
گزینش  کی و  را از دس���ت داد. )۳( اش���تباه ادرا
کارفرمای  عاطف���ی اطالعات توس���ط مش���اور و 
ح س���د داری���ان منج���ر ب���ه تصمیم گی���ری  ط���ر
نادرس���ت در قب���ال نج���ات چش���مه بل ش���د. 
کارفرما  که مدیران عام���ل  گفت���ه نمان���د  )۴( نا
)ش���رکت توس���عه مناب���ع آب و نی���رو( و مش���اور 
ح  )شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس( طر
س���د داریان ه���ر دو در چارت س���ازمانی وزارت 
نی���رو مش���اور وزیر نیرو می باش���ند. دسترس���ی 
کمپین نجات  آن ها به وزیر نیرو با مقایس���ه با 
چش���مه ب���ل قابل مقایس���ه نبود. انتق���ال این 
کمیت بر اساس اعتماد  کی به حا اش���تباه ادرا
ح بود تا  و جایگاه فنی مهندس���ی مش���اور ط���ر
اینکه بر اساس حقیقت های اجتماعی- فنی.

س���خن درباره س���د داریان و اثرات س���وء آن بر 
فرهن���گ،  محیط زیس���ت، 
اجتم���اع، اقتص���اد و امنیت 
منطقه، فراوان اس���ت )نگاه 
ش���ود به مقاله چش���مه بل 
و امنی���ت مل���ی، هاش���می، 
کوت���اه  س���خن  ۱۹۹۴ب(. 
می کنی���م و ب���ه این بس���نده 
به هیچ وج���ه  ک���ه  می کنی���م 
توس���عه  مؤلفه ه���ای  ازنظ���ر 
پای���دار، ای���ن پ���روژه و ادامه 
آن قاب���ل دفاع نیس���ت. لذا 
که س���ابقه  نتیجه می گیریم 
توس���عه مناب���ع آب در ای���ن 

حوضه ناپایدار بوده است.
۳- مناط���ق حفاظت ش���ده 
کوساالن در معرض  شاهو- 

نابودی با ساخت سد بلبر
ک���ه  مش���خصات ای���ن س���د بتن���ی دو قوس���ی 

ت���راز نرمال آن ۱۰7۰ متر از س���طح دریا هس���ت 
عبارت است از سیستم انحراف آب، سیستم 
سیس���تم  س���یالب،  تخلی���ه 
سیس���تم  تختان���ی،  تخلی���ه 
تأمی���ن  و  نی���روگاه  ب���ر  آب 
گ���ردالن.  رودخان���ه  جری���ان 
حج���م مخ���زن ۳۲۰ میلیون 
مترمرب���ع، ط���ول دریاچه ۱۸ 
کیلومت���ر و س���طح آن ح���دود 
۵۰۰ هکت���ار هس���ت. نی���روگاه 
بلبر ب���ا ظرفی���ت ۱۰۰ مگاوات 
می ش���ود.  س���اخته  ب���رق 
منطق���ه  در  س���د  مح���دوده 
کوس���االن  حفاظت ش���ده 
ق���دس،  )مه���اب  هس���ت 

.)۱۳۸۹
کارشناسان توسعه پایدار این 
سؤال مهم را در ذهن دارند: 
گاران  باوج���ود دو س���د آزاد و 
در باالدس���ت و سد داریان در 
پایین دس���ت س���د بلب���ر، دیگر 
ک���ه این  چ���ه لزوم���ی هس���ت 
طبیعت بکر و دس���ت نخورده 
را ب���ا احداث س���د بلب���ر زیرآب 
ببرن���د و باع���ث ناب���ودی ای���ن 
منطقه ارزشمند شوند؟ یادم 
که در جلسه ای برای  هس���ت 
ارزیاب���ی سیس���تم تصمیم ی���ار 
سیروان-گرمس���یری،  ح  ط���ر
ح با اش���تیاق مدل  مش���اور طر
را  وینس���یم  شبیه س���ازی 
گهان  داشت نش���ان می داد نا
بی���ک  ف���ان  ایلک���و  پرفس���ور 
کس  )هلند( و پرفس���ور پیتر ال
)ایاالت متحده( این س���ؤال را 
کردند: خیل���ی خوب  ح  مط���ر
که ش���ما می کنید در هی���چ جای جهان  کاری 
نش���ده...آیا آس���یب پذیری ای���ن نوع توس���عه 
کردید؟  منابع آب و سدس���ازی را شما ارزیابی 
ک���ه البت���ه ج���واب قانع کنن���ده ای ارائه نش���د؛ 
بنابراین س���اخت س���د بلبر با مخالفت شدید 

کارشناسان محیط زیست روبرو بوده است.
کل حفاظت محیط زیست  کارشناس���ان اداره 
که ساخت و  کوردس���تان بر این باورند  استان 
آبگی���ری دو س���د داریان و بلب���ر در این منطقه 
فاصل���ه  ب���ه  گاران  و  آزاد  س���د  دو  وج���ود  و 
کیلومت���ر از یکدیگ���ر، اث���رات زیانباری بر  چن���د 
گذاشت.  کوسیس���تم منطقه برجای خواهد  ا
گفت در ایران  که به یقین می توان  منطقه ای 
کم نظیر اس���ت و باید آن را حفظ  و خاورمیانه 
نم���ود نه اینکه از بین برد. بن���ا به اذعان اداره 
کل حفاظت محیط زیست استان کوردستان، 
ش���اهو  و  کوس���االن  حفاظت ش���ده  منطق���ه 
ب���ا مس���احت ۵7۰۰۰ هکت���ار در غ���رب اس���تان 
شهرس���تان های  مح���دوده  در  کوردس���تان 
کامیاران واقع ش���ده و با دارا بودن  س���روآباد و 
گیاهی مناس���ب )جنگل های بلوط  پوش���ش 
دارای  کمت���ر،  دس���ت خوردگی  مرات���ع(،  و 
کل و  گونه ه���ای ب���ارز حیات وح���ش ازجمل���ه 
کرکس، هما،  ب���ز، خرس، پلنگ، س���یاه گوش، 

عقاب طالئی هست.
۳-۱- مناطق حفاظت شده و آثار باستانی

)مه���اب  ح  ط���ر مش���اور  گ���زارش  اس���اس  ب���ر 
قدس، ۱۳۸۹( محدوده س���د بلب���ر در منطقه 
اس���ت.  واقع ش���ده  کوس���االن  حفاظت ش���ده 
این منطقه در س���ال ۱۳۸۸ یک س���ال پس از 
ش���روع مطالعات س���د بلبر، به عن���وان منطقه 
کل  اداره  مدیری���ت  تح���ت  حفاظت ش���ده 
کوردس���تان  حفاظ���ت محیط زیس���ت اس���تان 
اعالم شده اس���ت؛ اما با این وصف، مطالعات 
س���اخت س���د بلب���ر ادام���ه داش���ته. در همین 
ح  ک���ه در مح���دوده ط���ر گ���زارش اعت���راف دارد 
می���راث فرهنگ���ی و تاریخی عدی���ده ای وجود 
س���لیمان  پی���ر  قلع���ه  ب���ه  می ت���وان  ک���ه  دارد 
تفل���ی، قب���ر دخمه ای تفل���ی، تپه ب���او دورود، 
کرد.  قلع���ه س���ورون و غ���ار قلع���ه ج���ی اش���اره 
باس���تانی دیگ���ری وج���ود  البت���ه مکان ه���ای 
گورتی���ات، ده گا  دارد ازجمل���ه م���ه ر چه ل���ه م، 
کون���ه( و مه ره.  کون���ه، وه ر. حه م���ام )حه مامه 

مه ووس.
گفته ش���د، س���د داریان و بلبر  که  همان طور 
کوساالن  کوسیستم منطقه حفاظت شده  ا
کرد. چون  و ش���اهو را محکوم به فنا خواهد 
دریاچه س���د این سیس���تم قشاق-ییاق 
گزارش ه���ای ارزیابی  را از ه���م ج���دا می کن���د. 
اثرات زیس���ت محیطی سدهای بلبر و پالنگان 
ک���ه با داریان مناطق چهارگانه حفاظت ش���ده 
مس���ائل  عم���ق  دارد  را  ش���اهو  و  کوس���االن 

زیست محیطی را نشان می دهد.
که محدوده س���امانه  الزم ب���ه یادآوری اس���ت 
مطالعات���ی  س���د  ب���ه  داری���ان  از  آب  انتق���ال 
پالنگان )همان، ص ۳-۱۳۲( بر اساس نقشه 
مناط���ق چهارگان���ه تح���ت مدیریت س���ازمان 
کیلومت���ر ابت���دای  محیط زیس���ت، ح���دود ۱۲ 
مس���یر س���امانه از س���احل چ���پ )۲۲ درصد از 
کیلومتر ابتدای مس���یر  کل مس���یر( و حدود ۱۰ 
کل  س���امانه از س���احل راس���ت )۱۸ درص���د از 
کوس���االن و  مس���یر( با منطقه حفاظت ش���ده 
ش���اهو تداخ���ل دارد. البته س���د پالن���گان هم 
کارشناس���ان محیط زیس���ت قرار  م���ورد تائی���د 

نگرفته است.
گزارش مهاب قدس )۱۳۸۹( اشاره می کند  در 
که تناژ متوسط رسوب رودی به سد بلبر برابر 

ب���ا ۳۰۸۳۹۵۴.۶۸ )۳.۱ میلیون( تن در س���ال 
برآورد شده است. همچنین دبی ویژه رسوب 
کیلومترمربع در  حوضه سد معادل ۹۶۰ تن در 
س���ال و حجم رس���وب ۵۰ س���اله در مخزن سد 
برابر ۱۱۸.۶ میلیون مترمکعب محاسبه ش���ده 
ک یکی  اس���ت؛ بنابراین فرس���ایش مناب���ع خا
می ش���ود  محس���وب  مش���کل  عمده تری���ن  از 

)همان،ص ۸۹-۳(
تح���ت  مناط���ق  و  زیس���تگاه ها  بررس���ی  ب���ا 
محیط زیس���ت  حفاظ���ت  س���ازمان  مدیری���ت 
ک���ه  می ده���د  نش���ان   ،)۲۹-۴ ص  )هم���ان، 
عمده ترین زیس���تگاه تحت حفاظت سازمان 
ح ق���رار می گی���رد منطقه  ک���ه در مح���دوده ط���ر
کوس���االن در محل محور س���د  حفاظت ش���ده 
که زیست گاه مهم با مساحت ۵7 هزار  هست 
کامیاران، سروآباد و  هکتار در شهرستان های 
مریوان تنوع زیستی باالیی داشته و معماری 
روس���تاهای داخل���ی ای���ن منطقه ب���ه آن روح 
و زیبای���ی وی���ژه داده اس���ت. ای���ن زیس���تگاه 
که  ف���ون و فلور غن���ی ای در خ���ود ج���ای داده 
ش���کاری  پرن���دگان  گونه ه���ای  ب���ه  می ت���وان 
)falconidae, accipiteridae(، خرس قهوه ای 
 )panthera pardus( پلن���گ  و   )ursus arctos(
گیاه���ی غال���ب منطقه  ک���رد. پوش���ش  اش���اره 
بادام کوه���ی   ،)quercus spp( بل���وط  ش���امل 
 pistacia( وحش���ی  پس���ته   ،)amygdalus(
atlantica(، انجیر وحشی )ficus cf. carcia( و 
زالزالک )crataegus( است؛ و با توجه به حضور 
گروس ش���مالی و  گیاه���ی تیپی���ک زا پوش���ش 
گونه های جانوری ش���اخص در شرایط  حضور 
بسیار مطلوب تری از س���ایر نقاط محدوده اثر 
ح قرار دارد. موقعیت منطقه حفاظت شده  طر
بر اساس مصوبات شورای عالی محیط زیست 
در سال ۱۳۸۸ به عنوان منطقه حفاظت شده 
کل حفاظ���ت زیس���ت  تح���ت مدیری���ت اداره 
کوردس���تان درآم���ده اس���ت. منطق���ه  اس���تان 
مرک���ز منطق���ه حفاظت ش���ده  در  بلب���ر  ح  ط���ر
که از ذخیره گاه های جنگلی  کوس���االن  شاهو 
کوردستان محسوب  گیاهی و جانوری استان 
می ش���ود و به همین علت حفاظت می گردد. 
ک���ه در س���ال ۱۳7۵ در قال���ب  در بررس���ی های 
کوردس���تان  گیاه���ی اس���تان  گونه ه���ای ن���ادر 
توسط دانش���کده جغرافیای دانش���گاه تهران 
روی منطق���ه ش���اهو انجام ش���د. بیش از ۳۵۰ 
گیاهی در مطالعات صحرایی جمع آوری  گونه 
که درصد قابل توجه���ی از آن ها بوم زاد  گردید 
منطقه ش���اهو و اورامان می باش���ند. چنانچه 
کوچک مخزن سد بلبر حدود ۳۰  در محدوده 
گونه ه���ا بومی اند. با توج���ه به توضیح  درص���د 
گیاه���ی بوم���ی، ن���ادر و  گونه ه���ای  ارائه ش���ده 
گونه های دارای ارزش زیست  درخطر تهدید و 
گونه های حس���اس  گیاهی برای حیاط وحش 

ح شناخته می شود. گیاهی منطقه طر
کولوژی���ک  ا موج���ود  وض���ع  جمع بن���دی  ب���ا 
ک���ه  گف���ت  می ت���وان   ،)۳۴-۴ ص  )هم���ان، 
منطق���ه موردمطالع���ه در پ���روژه س���د بلبر، در 
که جزو  کوساالن واقع شده  کوه های  محدوده 
کوهستانی  گروس می باشند.  رشته کوه های زا
بودن منطقه، وجود نواحی پرشیب و اختالف 
ارتف���اع موجب زیس���تگاه های متنوع���ی برای 
گیاه���ی و جانوری  گونه ه���ای مختلف  زندگی 
کوسیس���تم  ش���ده اس���ت. بخ���ش وس���یعی از ا
کوسیس���تم های  ا را  منطق���ه  ای���ن  خش���کی 
کوسیس���تم های  ا خ���رد  ش���امل  کوهس���تانی، 
جنگل���ی و صخ���ره ای در برمی گیرن���د. بس���ته 
ب���ه میک���رو زیس���تگاه های موج���ود در مناطق 
صخ���ره ای ازلح���اظ ش���یب، پوش���ش، ارتفاع، 
جنس و بس���تر و همچنین وجود شکاف های 
گونه های مختلفی  سنگی در ارتفاعات پایین 
از خزن���دگان را در خ���ود ج���ای داده اس���ت. از 
کنش بسیار  گونه با پرا خزندگان مهم منطقه، 
)asaccus-kurdistanensis( هس���ت  مح���دود 
گونه ه���ای اندمی���ک ایران هس���ت.  ک���ه ج���زو 
کوسیس���تم های جنگلی  بخش عم���ده ای از ا
گیاهی غالب از درختان بلوط  دارای پوش���ش 
ک���ه ای  ارغ���وان در خا و  ک���ه ای عمی���ق  در خا
کم عمق هس���ت و در ارتفاع باالتر از مرز جنگل 
بوته زاره���ا  و  علفزاره���ا  م(   ۲۳۰۰ ت���ا  )معم���واًل 

مشاهده می شوند.
کوسیستم آبی منطقه نیز رودخانه  مهم ترین ا
ک���ه س���اختگان اصل���ی س���د  گ���ردالن هس���ت 
نی���ز ب���ر روی آن واقع اس���ت. س���ه ن���وع از خرد 
کوسیس���تم ها را می ت���وان در ای���ن مح���دوده  ا
تشخیص داد شامل سیالب دشت، ریپارین و 
کوسیستم آب ش���یرین. در محدوده حاشیه  ا
ک���ف مخزن و  رودخان���ه به وی���ژه در مح���دوده 
گیاه���ی ریپارین  در محدوده محور، پوش���ش 
کم تمشک  رودخانه شامل جمعیت های مترا

اس���ت  انگ���ور  و 
ک���ه ارزش بس���یار 
ازنظ���ر  باالی���ی 
غ���ذا  و  زیس���تگاه 
حی���اط  ب���رای 
دارد.  وح���ش 
مذب���ور  جامع���ه 
دره  انته���ای  در 
نزدیکی  و در  بلبر 
س���د  مح���ور 
جمعیت  توس���ط 
کم���ی از بی���د  مترا
تقوی���ت  س���فید 

کرده  که تا پایین دس���ت ادام���ه پیدا می گ���ردد 
است.

ک���ی از وجود 7۴  بررس���ی صحرایی منطقه حا
گیاهی، علفی، درختچه ای و چندس���اله  گونه 
که  ح اس���ت  چوب���ی در مح���دوده بالفصل طر
که از ای���ن تعداد ۲۱  در ۳۲ تی���ره ج���ای دارن���د 
گون���ه دارای ارزش  گون���ه اندمی���ک ای���ران، ۳ 
ذخیره گاه���ی جنگلی، می باش���ند. به طورکلی 
7 تیپ عم���ده در مح���دوده بالفصل )مخزن( 

ک���ه ۲ تیپ  س���ید بلبر شناسایی ش���ده اس���ت 
آن گونه های ذخیره گاهی جنگلی می باش���ند. 
بررس���ی های  همچنی���ن  و  مطالع���ات  در 
فونس���تیک انجام ش���ده حض���ور پس���تانداران 
کوهس���تانی ازجمل���ه پ���ازن و  خ���اص مناط���ق 
کوسیس���تم  پلنگ و پس���تانداران وابس���ته به ا

آبی مانند شنگ مشخص شده است.
گون���ه  گون���ه پس���تاندار، ۴۶  به طورکل���ی از ۲۴ 
گون���ه دوزیس���ت  گون���ه خزن���ده، ۳  پرن���ده، ۱۱ 
گون���ه ماه���ی شناخته ش���ده در منطق���ه؛  و ۱۳ 
)دو   IUCN حفاظت���ی  رده ه���ای  در  گون���ه   ۳
کالس  گونه در  کالس آس���یب پذیر و ا  گون���ه در 
 CITES ▐گونه درزمینه درخطر انق���راض(، ۱۲ 
مل���ی  حمایت ش���ده  و  حفاظ���ت  گون���ه   ۱۶ و 
هس���تند. به طورکل���ی می توان اظهار داش���ت 
کس���ون های  ک���ه در مح���دوده موردمطالعه تا
که از اسمشان  که همان طور  زیس���ت می کنند 
کوردس���تان بوده  برمی آید محدود به اس���تان 
کام���اًل منطبق بر  کن���ش آن ه���ا  و مح���دوده پرا
کوهس���تانی و جنگلی اس���تان هست  مناطق 
گونه ه���ا می ت���وان ب���ه س���مندر  ازجمل���ه ای���ن 
دارای  ک���ه  نم���ود  اش���اره  کوردس���تان  آتش���ی 
ک���م و مح���دود ب���ه مناط���ق  کن���ش بس���یار  پرا
ب���وده و تخری���ب  ب���ه آب  مرط���وب و نزدی���ک 
زیس���تگاه و اس���ترس های محیط���ی صدمات 
آن ه���ا  جمعیت ه���ای  ب���ه  جبران ناپذی���ری 
و  حس���اس  دیگرگونه ه���ای  می س���ازد.  وارد 
مارمولک ه���ای  ش���امل  منطق���ه  اندمی���ک 
 timonprinceps و   asaccuskurdistanensis
کوچک  kurdistanica و دارای جمعیت ه���ای 

می باشند.
3-2- ارزیابی ناقص اثرات زیس���ت محیطی 

سد بلبر
ب���ر اس���اس ارزیابی انجام ش���ده با بررس���ی ۳۴ 
پارامتر محیطی در سه سطح: فیزیکوشیمایی؛ 
کولوژیک و اجتماعی- اقتصادی مجموعًا ۳۰  ا
فعالیت در س���اخت و بهره برداری سد داریان 
که در جدول ۱ آمده  گردیده اس���ت  مش���خص 
که  گفت  اس���ت. با توجه به ج���دول ۱ می توان 
در جمع ۸۰ درصد از پیامدها ناش���ی از مرحله 
س���اخت س���د بلبر و ۵۵ درص���د از پیامدها در 
مرحله بهره برداری منفی عنوان ش���ده است. 
ب���ا این وص���ف ب���ا نح���وه ارزیاب���ی و روش بکار 
گرفته ش���ده اثرات منفی در براب���ر اثرات مثبت 
کمتری به خود تعلق گرفته اس���ت و  وزن دهی 
که  کرده اس���ت  گزارش س���د بلب���ر را تائید  این 
کاماًل رعایت  اصول علمی و ارزیابی مس���تقل را 
نک���رده اس���ت و جانب داران���ه ب���دون توجه به 
اهمیت مناطق حفاظت ش���ده و آثار باستانی 
و اهمیت تاریخی و فرهنگی منطقه  این س���د 
کارشناسان  کرده اس���ت. البته  برقابی را تائید 
کوردستان به شدت با ساخت  محیط زیس���ت 
که در رس���انه ها نش���ر  کرده  این س���د مخالفت 
گزارش می دهد  شده اس���ت. برای مثال ایرنا 
کوردس���تان  ح بلبر با توس���عه پایدار در  ک���ه طر
ناهمگ���ون اس���ت )ایرن���ا )۱۳۹۴(: س���د بلب���ر و 
ح ناهمگون با توس���عه  کارخانه مریوان دو طر
ک���د خب���ر: ۸۱۶۲۸7۱۵  کوردس���تان  پای���دار در 

)۴۶۸۳۰۵۴( | تاریخ خبر: ۱۳۹۴/۰۳/۱۰(
کارشناسان محیط زیست در رابطه با ساخت 

کرده اند: سد بلبر نیز مخالفت خود را اعالم 
در  حفاظت ش���ده  منطق���ه  در  بلب���ر  س���د   *
آث���ار  آن  س���اخت  و  اس���ت  گرفته ش���ده  نظ���ر 

جبران ناپذیری ایجاد می کند.
کریدوره���ای حیات وح���ش ای���ن  * س���د بلب���ر 
منطقه حفاظت شده را قطع می کند و با تغییر 
در محی���ط زندگی آن ها حی���ات آن ها نیز مورد 

تهدید قرار می گیرد.
گردشگری طبیعی  * با اشاره به ظرفیت های 
گفت: از دوآبان س���روآباد  این منطقه می توان 
تا خود روستای سلین و بلبر، مسیر خروشان 
ک���ه هرس���اله در آن  رودخان���ه س���یروان اس���ت 
کش���وری قایقرانی برگزار می ش���ود.  مس���ابقات 
گردش���گران  ای���ن مس���ابقات می توان���د حت���ی 
گر این رودخانه  که ا کند  خارج���ی را نیز جذب 
را  گردش���گران  نتوان���د  و ش���رایط طبیع���ی آن 
کند قطعًا ی���ک س���د نمی تواند چنین  ج���ذب 
کن���د و حتی ب���ا تغییر ش���رایط طبیعی و  کاری 
گردش���گر پذیری  تاریخ���ی منطق���ه، ظرفی���ت 
آن را از بی���ن می ب���رد. دریاچ���ه س���د مصنوعی 
که سد ساخته شده این  اس���ت و در هرجایی 
گردشگر  که  دریاچه ها هم وجود داشته است 
پذیری مطلوبی نداش���ته اس���ت. در سدهای 
گردشگری  گاوش���ان و قش���الق و بقیه س���دها 

زیادی ایجاد نشده است.
اجتماع���ی- پارامتره���ای  بررس���ی   -۳-۳

ح س���د مطالعات���ی بلب���ر: ارقام  اقتص���ادی ط���ر
آماهیده اشتغالزایی

ش���د  مش���اهده   ۱ ج���دول  در  ک���ه  همان���ور 
بررس���ی  اقتصادی-اجتماع���ی  پارامتره���ای 
ش���ده در مرحل���ه س���اخت ۳۳ درص���د مثبت 
و در مرحل���ه به���ره ب���رداری ۶۰ درص���د مثب���ت 
ارزیابی ش���ده بود. اش���تغال و درآمد وتوس���عه 
گردش���گری از مهمترین دالیل برای س���اخت 

سد بلبر عنوان می شود.        

           ادامه در صفحه 7

پایدار  توسعه  ترازوی  بلبر در  سد 
سد داریان را تکرار نکنیم
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ادامه از صفحه 6
گفتمان موافق با سد بلبر با چنین روایت هایی 
ش���کل گرفته اس���ت )برگرفت���ه از مصاحبه های 

مسئولین قبلی(:
میلی���ون   244 ب���ا  چندمنظ���وره  س���د  ای���ن   *
مترمکعب یکی از بزرگ ترین س���دهای اس���تان 
خواه���د بود جه���ت تولید انرژی ب���رق و تأمین 
کش���اورزی زمین ه���ای زراعی ای���ن منطقه  آب 

ساخته می شود
* ب���ا توجه ب���ه اهتمام دول���ت درزمینه ی مهار 
آب های جاری در سطح استان، بهره برداری از 
ح در راستای تحقق این موضوع است  این طر
کش���اورزی در  که ع���الوه بر آن نیز موجب رونق 

این منطقه می شود.
* با توجه به بارندگی و ظرفیت خوب آب های 
س���طحی در استان و اس���تفاده بهینه از منابع 
ک بع���د از انق���الب، به مه���ار آب های  آب وخ���ا
جاری، ساخت سدهای مخزنی، ایستگاه های 
پمپاژ و ایجاد ش���بکه های انتق���ال و توزیع آب 
کش���اورزی، صنعت، ش���یالت،  در بخش ه���ای 
گردش���گری و بسته بندی و  ش���رب و بهداشت 

صادرات آب توجه جدی شده است.
* با توجه به اینکه شهرستان سروآباد به دلیل 
کشاورزی  داش���تن آب وهوای مناسب مستعد 
اس���ت، با احداث این س���د بزرگ شاهد تحول 
کشاورزی در  خوبی درزمینه ی توس���عه بخش 

این شهرستان هستیم
* ب���ا توج���ه به اینک���ه 92 درص���د جمعیت این 
شهرس���تان را روس���تائیان تش���کیل می دهند، 
مردم به طور مستقیم شاهد خدمات صادقانه 

دولت در روستاها و مناطق محروم هستند.
* در رابطه مطالعات این س���د قب���ل از انقالب 
ردی���ف  در  نی���ز   89 س���ال  در  و  انجام ش���ده 
مش���کل  ب���ا  متأس���فانه  ول���ی  قرارگرفت���ه  مل���ی 

محیط زیستی روبه رو شده است
* ب���دون تردی���د اح���داث س���د بلب���ر در رون���ق 
و توس���عه پای���دار شهرس���تان س���روآباد بس���یار 
که همه مسؤولین  تأثیرگذار اس���ت و می طلبد 
شهرستانی و استانی با تالش و جدیت نسبت 
کرده و  به رف���ع ایرادات محیط زیس���ت اق���دام 

کنند. زمینه احداث این سد مهم را فراهم 
شهرس���تان  مه���م  پتانس���یل های  از  یک���ی   *
س���روآباد بح���ث توس���عه باغ���ات و زمین ه���ای 
کشاورزی  کش���اورزی است، ولی توسعه باغات 

بدون وجود منابع آبی امکان پذیر نیست.
م���ردم  ح���ق  مطالب���ه  س���د  ای���ن  اح���داث   *
شهرس���تان س���روآباد اس���ت، ب���ا اح���داث س���د 
بلب���ر زمین���ه اش���تغال ب���رای جوان���ان منطق���ه 
فراهم شده و شاهد مهاجرت معکوس در این 

شهرستان خواهیم بود.
ک���ه حف���ظ محیط زیس���ت اصلی  *همان ط���ور 
ضروری است، توجه به حیاط مردم، توجه به 
اش���تغال آن ها، توجه به ماندگاری روستائیان 
و توج���ه به درآمد پایدار م���ردم منطقه نیز یک 

اصل و ضرورت است.
* با احداث و راه اندازی این سد، تحول بسیار 
عظیم���ی در منطق���ه و شهرس���تان ب���ه وج���ود 
می آی���د. ب���ا س���اخت این س���د عالوه ب���ر تأمین 
کش���اورزی و توس���عه باغات، برق  آب موردنیاز 
موردنی���از ب���راي بخش���ی از شهرس���تان تأمین 
مي ش���ود و این ام���ر در رونق شهرس���تان نقش 

مهمی دارد.
و  مخزن���ی  س���د  ای���ن  راه ان���دازی  و  *ایج���اد 
نیروگاهی در توس���عه اش���تغال نیز مؤثر است و 
خ بیکاری نقش مؤثری  کاهش نر مي توان���د در 

داشته باشد.
* توس���عه باغات را در س���روآباد به عنوان عامل 
مهمي در توس���عه شهرس���تان اس���ت: با توجه 

به وجود باغات بر این اس���اس در طي دو سال 
گذش���ته پنج پروژه بااعتباری نزدیک به هشت 
میلیارد ریال به منظور توس���عه باغات سروآباد 

صرف شده است.
ی���ک  به عن���وان  س���یروان  رودخان���ه  وج���ود   *
امتی���از بس���یار بزرگ هس���ت این ام���ر در ایجاد 
ایس���تگاه هاي پمپ���اژ انتقال آب و در راس���تاي 

توسعه باغات مؤثر بوده است.
با توجه به موارد ذکرشده در روایت های پشت 
گفتمان س���اخت س���د بلبر، تناقض های بزرگی 
مش���اهده می ش���ود. ل���ذا فرا-روای���ت مبنی بر 
که  عدم س���اخت س���د بر این نکات تائید دارد 

موافقین سد بلبر:
* ب���ر این واقف هس���تند و اجماعی وجود دارد 
که مش���کالت زیست محیطی وجود دارد و باید 
برط���رف ش���ود )بنابراین حفظ محیط زیس���ت 

یک ضرورت است(
* وج���ود رودخانه س���یروان بزرگ تری���ن امتیاز 
ب���رای توس���عه باغ���ات اس���ت )بنابرای���ن س���د 
ضروری نیست و منبع آبی برای توسعه باغات 

وجود دارد(
* توس���عه باغات توس���ط ایجاد ایس���تگاه های 
پمپاژ انجام ش���ده است بنابراین توسعه بدون 

سد امکان پذیر است
کشاورزی بدون  با توجه به نکات فوق توسعه 
س���د امکان پذیر است- درواقع نابودی باغات 
و تمل���ک اراض���ی از مهم تری���ن خس���ارت های 

ساخت سد محسوب می شود.
که مثبت ارائه می شود عبارت اند  دو پارامتری 

از تولید برق و اشتغال و درآمد
در م���ورد تولید برق این س���ؤال در ذهن خطور 
کیلومتر  که سد برقابی داریان در چند  می کند 
پایین تر، وجود دارد لذا آیا به دو سد برقابی در 
کوتاه نیازی هس���ت؟ آیا ساخت  چنین فاصله 
سد در مناطق حفاظت ش���ده برای تولید برق 
هزین���ه زیس���ت محیطی آن چق���در اس���ت؟ آی���ا 
کافی اس���ت؟ و تولید  ح  توجی���ه اقتص���ادی طر
برقابی این س���د )ظرفیت حدود 100 مگاوات( 
یک ده���م تولی���د نی���روگاه س���یکل ترکیبی برق 
آی���ا  م���گاوات(.   1000 )ح���دود  نیس���ت  قلی���ان 
کیلومت���ر با  س���اخت دریاچ���ه ای ب���ه ط���ول 18 
زی���رآب رفتن صده���ا هکتار باغ���ات مرغوب در 
مناطق حفاظت ش���ده برای تولی���د این مقدار 

برق ازلحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است؟
تخری���ب محیط زیس���ت و عواق���ب اجتماع���ی-

فرهنگ���ی این س���د ه���م علت ب���ر مزید اس���ت. 
درواق���ع باع���ث بی���کاری باغ���داران و جوام���ع 
محلی و از دست رفتن اراضی باغات می شود. 
آزاد در نزدی���ک روس���تای  ب���رای مث���ال، س���د 
نگل فقط 10 م���گاوات تولی���د می کند )معروف 
ب���ه نی���روگاه آزاد( و در ای���ن نیروگاه ه���م تعداد 
کمی استخدام ش���ده اند؛ و درواقع  افراد بومی 

اشتغالی چنان در منطقه ایجاد نکرده است.
اما موضوع اش���تغال زایی توسط احداث سد، 
ک���ه موردتوجه زیاد  یکی از پارامترهایی اس���ت 
ک���ه آمار  ق���رار می گی���رد ام���ا قرائنی وج���ود دارد 
اش���تغال زایی آماهیده و متورم ارائه می ش���ود. 
گ���زارش هزار ماس���وله، در  ب���رای مثال، بن���ا به 
بازدید وزیر مهندس چیت چیان نیرو به س���د 
کامل س���د  که » اجرای  کرده بود  داریان اعالم 
داری���ان می تواند زمینه اش���تغال دو هزار نفر را 
به صورت مستقیم و دو هزار نفر را نیز به شکل 
ح س���د بلبر،  غیرمس���تقیم فراهم آورد«. در طر
گ���زارش مهاب ق���دس )1389(  بر اس���اس خود 
کارگری موقت )حدود  حدود 40 درصد ش���غل 
380 نف���ر( برای بومی اس���تان ایجاد می ش���ود. 
که اشتغال برای  این نکته بس���یار مهم اس���ت 
اف���راد بومی منظ���ور فق���ط منطق���ه    هه ورامان 

نیس���ت بلکه از مری���وان و س���نندج و غیره هم 
گاران  گرفته ش���ده و می ش���وند. در س���د  ب���کار 
برای مث���ال در بخش نظارت 7 نف���ر از مریوان 
و 1 نف���ر از س���نندج؛ اجرائی���ات ح���دود 5 نفر از 
س���نندج؛ نقش���ه برداری 3 یا 4 نفر سنندجی و 
مریوانی؛ فنی حدود 5 نفر از سنندج؛ به شکل 
که 400 نفر بوده تا 40 درصد  کار  تقریب���ی از اوج 
 
ً
کثرا گرفته ش���ده است؛ و ا کار  بومی اس���تان به 
ش���غل های موقت بعد از اتمام پ���روژه اخراج و 

بیکار شده اند.
که  طبق نظرس���نجی انجمن تریف���ه هه ورامان 
 انجام ش���ده اس���ت در روس���تاهای بلبر، 

ً
موخرا

س���لین، ژیوار و هه ورامان انجام ش���ده اس���ت؛ 
۹۲ درصد مخالفت خود را با احداث س���د بلبر 
که  اعالم داشتند. علت اصلی برای 8 درصدی 
موافق سدس���ازی بوده اند ایجاد اشتغال بوده 
است؛ اما آنچه حائز اهمیت است با این سؤال 
گ���ر ش���غلی مناس���ب در منطق���ه ایجاد  ک���ه آیا ا
می شد بازهم موافق احداث سد بودید جواب 
منف���ی ب���وده اس���ت؛ بنابرای���ن، اش���تغال زایی 
گفتم���ان سدس���ازی جای���گاه آماهیده دارد  در 
و واقعی���ت امر چیزی دیگر اس���ت. بس���یاری از 
ک���ه قوانین  جوام���ع محلی احس���اس می کنند 
کار هم ضمان���ت اجرایی ندارد و در  مرب���وط به 
بس���یاری از س���دها نیروهای غیربومی بیش���تر 
گرفته ش���ده اند. بس���یاری از  کار  از مق���ررات به 
که  افراد به نویسنده این مقاله مراجعه نموده 
حق آن ها در س���د ژاوه برای مثال ضایع ش���ده 
کار مربوطه  که قوانی���ن  اس���ت. لذا الزم اس���ت 
ضمانت اجرایی بیش���تری داش���ته باشد و این 

کار بازرسی شود.
بی���کاری  و  مهاج���رت  باع���ث  اراض���ی  تمل���ک 
مطالع���ات  ای���ن  در  توجه���ی  ک���ه  می ش���ود 
جانب داران���ه ب���ه آن نش���ده و ضری���ب اهمیت 
کمی قائل ش���ده اند. لذا ساخت سد چنان در 
که جل���وه داده  موضوع اش���تغال مؤثر نیس���ت 
می ش���ود. در س���دهای دیگ���ر مث���ل ژاوه برای 
مث���ال خیل���ی از اف���راد بوم���ی بع���د از عملی���ات 
گزارش  س���خت انفجار بیکار ش���دند. بر اساس 
کتیک های اختالف  معتمدی���ن، درگذش���ته تا
ک���ن در مورد روس���تائیان  بیان���داز و حکوم���ت 
گرفته ش���ده: ب���ه عده ای بیش���تر  مح���روم بکار 
ک���ه آن ه���ا به عن���وان  خس���ارت پرداخت ش���ده 
عواملی برای تملک اراضی با هزینه ای پایین تر 
پرداخت ش���ده اس���ت و باعث اختالفات میان 
گرفتن  جوامع محلی شده اند؛ بنابراین هدف 

کمتری���ن قیمت در رف���ع محرومیت  اراض���ی با 
این مردم اثری نداشته است.

اش���تغال در سطح سیاست گذاری جهانی یک 
مس���ئله مه���م اس���ت؛ بنابراین ب���ا موضوع آب 
و مش���اغل )Water and Jobs( روز جهان���ی آب 
امس���ال )2016( برگزار ش���د. از اهداف شعار روز 
که فرصتی باش���د تا به  جهان���ی آب این اس���ت 
ارتباط میان آب و مس���ائل ش���غلی و معیشتی 
گزارش بخش  بیش���تر پرداخته شود. بر اساس 
آب س���ازمان مل���ل )UN WATER( در ح���ال 
که در جهان  کسانی  حاضر نزدیک به نیمی از 
اش���تغال دارن���د )ی���ک و نی���م میلیارد نف���ر( در 

بخش ه���ای مرتبط ب���ا آب کار می کنند و تقریبًا 
همه مشاغل موجود در جهان، به آب وابسته 
کارشناس���ان ام���ور اجتماع���ی ازجمله  اس���ت. 
محمدج���واد س���میعی )1395( ب���ر این اش���اره 
ک���ه آب و مش���اغل در 5 ح���وزه مرتب���ط  دارن���د 
اس���ت و نیاز به بررسی دقیق اس���ت: )1( حوزه 
کش���اورزی، )2( اش���تغال زایی، )3( مش���اوران 
و پیمان���کاران عرص���ه آب، )4( دس���تگاه های 
میان رش���ته ای.  عرصه ه���ای   )5( و  دولت���ی 
س���میعی )1395( ب���ه ه���ر ی���ک از ای���ن 5 حوزه 
به ص���ورت مبس���وط تش���ریح می ده���د و ای���ن 
ج از نطاق بحث ما است؛ اما موافقین سد  خار
بلبر روی موضوع اش���تغال زایی این سد مانور 
می دهن���د و آن را بارون���ق اقتصادی و توس���عه 
ک���ه روی این  ارتب���اط می دهند لذا الزم اس���ت 

کنیم. موضوع زوم 
سمیعی )1395( به موضوع مهم اشاره دارد که 
کمی،  کش���ور ما ایران به طورکلی » وضعیت  در 
کش���ور، دچار  کیف���ی و مدیریت���ی منابع آب در 
چالش ه���ای جدی اس���ت و رونده���ای فعلی، 
ای���ن چالش ها را تش���دید نیز خواه���د نمود. از 
که از م���رز پایداری  کمی، مدت هاس���ت  منظ���ر 
که  کرده ای���م. آب ه���ای زیرزمینی  مناب���ع عبور 
بالغ بر ۵۵% نی���از آبی را در بخش های مختلف 
کش���ور  تأمی���ن می کنن���د، در بس���یاری از نقاط 
دچار افت و س���قوط شدید ساالنه شده اند. از 
کیفی، روند شور شدن آب های سطحی  منظر 
و زیرزمین���ی و نی���ز تخلی���ه و نف���وذ فاضالب ها 
کش���اورزی،  به وی���ژه در بخش ه���ای صنعتی و 
ج می کنند«.  مناب���ع آبی را از حی���ز انتفاع خ���ار
برون رفت از این بح���ران مدیریتی و حکمرانی 
گیرهای  نیازمند عزم سیاس���ی قوی و تصمیم 
س���رمایه  س���میعی  ق���ول  ب���ه  اس���ت.  س���خت 
اجتماع���ی پایدار هنوز ش���کل نگرفته اس���ت و 

اجم���اع و چش���م انداز مش���ترکی بی���ن نخبگان 
جامعه وجود ندارد. این نوع پیچیدگی باعث 
قطبی ش���دن فضای اجتماعی-سیاسی شده 

است.
بی���کاری مخصوص���ًا در اس���تان های  افزای���ش 
کوردس���تان )غالبًا اطالعات  محرومی همچون 
خ بیکاری  مهندسی شده و محرمانه است و نر
بیش���تر از آم���ار اعالم ش���ده اس���ت(. در مناطق 
مرزنش���ین    هه ورامان وضعیت وخیم تر اس���ت. 
البته آمار بر اس���اس تعاریف س���اخته می شود؛ 
ح های سدس���ازی عادتًا چاره ای  بنابراین، طر
ب���رای رفع معض���ل بی���کاری عنوان می ش���ود. 
از  اش���تغال زایی  فوریت���ی  سیاس���ت های 
اولویت های سیاست های هر دولتی محسوب 
می ش���ود؛ ام���ا ای���ن سیاس���ت ها باید ب���ا توجه 
ب���ه »قید پایدار در اش���تغال« باش���د. س���میعی 
ک���ه » ب���دون در  )1395( به خوب���ی اش���اره دارد 
کمیت  گرفت���ن راهکارهایی برای لح���اظ  نظ���ر 
کیفی���ت آب در اش���تغال های ه���ر منطق���ه،  و 
اش���تغال پایدار امکان رویش نخواهد داشت و 
که بدون این مالحظات طراحی  راه حل هایی 
شود، خودشان مشکالت جدی حتی در حوزه 
اش���تغال در س���ال های بعد ایجاد می کند«. به 
کیفی  کمی و  قول���ی دیگر »بی توجه به پایداری 
مناب���ع آب���ی، مورداس���تفاده و س���رمایه گذاری 
ازجمل���ه در مس���یر تولی���د و اش���تغال زایی قرار 
گیرند، تنها و تنها مش���کل معیش���ت و اشتغال 
را به الیه ای عقب تر انداخته اند و در عمل این 
مشکالت را در آینده نه چندان دوری، تشدید 
کرده ان���د«. مص���داق ش���غل های ناپای���دار  نی���ز 
در  ک���ه  اس���ت  کارگ���ری  اش���تغال زایی موق���ت 
بخش سدسازی نیروی انسانی زیادی درواقع 
گرفته می شوند نزدیک  کار  به صورت موقت به 
90 درص���د )980 نفر از مجموع 1100 نفر( ش���غل 

کارگری موقت است.
که اش���تغال زایی در  کرد  می ت���وان نتیجه گیری 
جوام���ع محلی بس���یار باالتر ازآنچه هس���ت در 
کتاب  گ���زارش  گرفته می ش���ود. بر اس���اس  نظر 
مرج���ع بان���ک جهان���ی )1386( منافع حاصل 
از اح���داث س���د غالب���ًا نصی���ب شهرنش���ینان و 
کش���اورزان عمده و بسیاری از افرادی می شود 
که اساس���ًا دور از س���دها زندگی می کنند. برای 
و  ق���روه  دش���ت های  ب���ه  آزاد  س���د  آب  مث���ال 
ده���گالن انتق���ال می یاب���د و یا س���د داریان به 
که بر  گرمس���یری. انتقاد عمده ای  دشت های 
ک���ه منافع حاصل  ای���ن پروژه های وارد اس���ت 
اجتماع���ی- هزین���ه  از  کمت���ر  س���دها  ای���ن  از 
زیس���ت محیطی و اقتص���ادی آن هاس���ت و ب���ه 
همین علت نیز احداث س���دهای بزرگ مانند 
گ���زارش ارزیابی  بلبر قاب���ل توجیه نیس���ت. در 
اث���رات این س���د )مه���اب ق���دس، 1389( برای 
مثال مناف���ع اجتماعی اقتص���ادی آن ازجمله 
توس���عه تلقایی، چش���م انداز ایج���اد دریاچه و 
که به نحوی  اشتغال زایی آماهیده شده است 

پیامدهای منفی را پوشش بدهد.
که آبگیر  بان���ک جهانی )1386( اش���اره می کند 
سد باعث جابه جایی و کوچ ناخواسته عده ای 
می شود. برای مثال سد تلواز بیش از 2000 نفر 
کار و ش���غل خود را از دس���ت دادن���د و تعدادی 
از روس���تاها زیرآب رفت؛ بنابراین آبگیری س���د 
ک���ه در ماتری���س ارزیاب���ی خود را مثبت نش���ان 
می دهد تأثیر منفی بس���یار بزرگی بر مشاغل در 
کم رنگ دیده  که نادیده یا  س���طح محلی دارد 
کیلومتر  می شود. احداث سد بلبر در طول 18 
کثر  باع���ث نابودی باغ���ات زیادی می ش���ود و ا
کنند چون  کوچ  که  این مردم مجبور هس���تند 

معیشت خود را ازدست داده اند.
که  ک���ه بای���د ب���ه آن اش���اره داش���ت  موضوع���ی 
سدسازی و برنامه های توسعه تأثیری بزرگی بر 
بازار کار بدنه حرفه ای بخش خصوصی صنعت 
آب )در قالب مش���اور و پیمانکار و ...( دارد. در 

که بعد از جن���گ جهانی اول  دوران مدرنیت���ه 
گرفت و در دو دهه اخیر یعنی در دوران  شکل 
پس���ا مدرنیس���م رویکرد س���ازه ای نقش مهمی 
کرده اس���ت. برنامه های  در بخ���ش آب ایج���اد 
که در زمان پهلوی )2 برنامه 7 س���اله  توس���عه 
و 5 برنام���ه 5 س���اله( و بعد از انق���الب )5 برنامه 
توس���عه 5 س���اله بعد از جن���گ تحمیلی( پروژه 
محور بوده بدون برنامه استراتژیک و مدیریت 
به هم پیوسته هدایت ش���ده است. لذا جایگاه 
بدنه حرف���ه ای بخش خصوص���ی و دولتی آب 
)مشاورین و پیمانکاران و شرکت های دولتی و 
مؤسس���ات تحقیقاتی وابسته به دستگاه های 
دولتی( بس���یار مؤثر در این روند تفکر سازه ای 
بوده اس���ت. هر نوع مقاومت در برابر این تفکر 
کارشناسی و احساساتی  سازه ای برچسب غیر 
در  پیمان���کاران  و  مش���اورین  می ش���ود.  داده 
الیه ه���ای قدرت نف���وذ زیادی داش���ته و دارند 
و نوع���ی مقاوم���ت در آن ها ایجادش���ده اس���ت 
ک���ه زمینه معیش���ت و اش���تغال آن ه���ا نیز مورد 
تهدی���د قرارگرفت���ه اس���ت؛ بنابراین الزم اس���ت 
ک���ه س���رمایه تحصیل���ی، س���ازمانی، حرف���ه ای 
و اعتب���اری ای���ن بدنه ب���زرگ حفظ ش���ود و در 
گیرد؛  مس���یر توس���عه پایدار مورداس���تفاده قرار 
بنابرای���ن، توجه به اش���تغال بخش خصوصی 
ب���زرگ آب در پارادایم ه���ای جدی���د مدیری���ت 
مناب���ع آب، جزء الزم برای مقبولیت و توس���عه 

این پارادایم هاست )سمیعی، 1395(.
4- نتیجه گیری

که س���د بلبر فاق���د ارزیابی  آنچه مس���لم اس���ت 
زیس���ت محیطی  راهب���ردی  و  تجمع���ی 
هس���ت. بر اس���اس الیحه یک ش���وری ارزیابی 
که توسط هیئت وزیران  زیس���ت محیطی ایران 
کمیس���یون های عم���ران، ان���رژی و معادن و  و 
صنایع مجلس ش���ورای اسالمی تصویب شد، 
اثرات مخرب این سد باید با حضور کارشناسان 
بومی و مستقل ارزیابی زیست محیطی مجدد 
ک���ه  کوس���االن  ش���ود. مناط���ق حفاظت ش���ده 
در س���ال 1388 ثبت ش���ده اس���ت از بزرگ ترین 
که نباید  خسارت های س���اخت این سد است 

گرفته شود. نادیده 
گفت نابودی منابع  به طور خالصه می¬ت���وان 
کارس���تی در    هه ورام���ان مانن���د  آب زیرزمین���ی 
چش���مه ب���ل و ناب���ودی ده ه���ا چش���مه دیگ���ر 
صدمه¬ای بزرگ به پیش���ینه تاریخی، تمدنی 
و فرهنگی منطقه اورامانات با قدمت چندین 
که مازاد بر بعد و  هزارساله وارد نموده و می کند 
که  اهمیت اقتصادی آن هست. امید می رفت 
که با خردمندی و هوشمندی و  شاهد باشیم 
بصیرت، تهدید »زیان جبران ناپذیر ابدی سد 
داریان« را به »دس���تاوردی مان���دگار و تاریخی 
کنی���م و از آبگیری س���د  کش���ور« تبدی���ل  ب���رای 
داری���ان جلوگیری ش���ود. اش���تباه س���د داریان 
نباید در بلبر تکرار شود؛ بنابراین، از مسئولین 
که در راس���تای  ذی ربط درخواس���ت می ش���ود 
حفظ آثار تاریخی، طبیعی و ذخایر آب ش���رب 
)ثروت ملی( قدم برداش���ته ش���ود و از س���اخت 
س���د بلب���ر جلوگیری ش���ود. به نظر می رس���د با 
کار اعتمادس���ازی بی���ن دول���ت و م���ردم  ای���ن 
گ���ر یکی از     هه ورام���ان ص���ورت می گی���رد. ل���ذا ا
کش���ور و ترجیحًا جناب دکتر  مقامات بلندپایه 
روحان���ی، این تصمی���م تاریخی را رس���مًا اعالم 
کند، ضمن بازگرداندن امی���د به مردم منطقه 
ک���ردن اوضاع،  ت���ا ح���دود زی���ادی ضم���ن آرام 
اعتم���اد ازدس���ت رفته را ب���ه دول���ت و تصمی���م 
کش���ور در بین م���ردم منطقه، بازخواهد  گیران 
که  گردان���د. درک این موضوع دش���وار نیس���ت 
کار، نه تنه���ا هزینه ای ندارد، بلکه فرصتی  این 
که بتواند  کش���ور است  بی نظیر و تاریخی برای 
اثرات اجتماعی مثبت فراوانی به ارمغان آورد.               

منابع در دفتر نشریه موجود است

شهر لک لک ها
■ سعیده  ایرانی

▐طبیعت زیبا و بکر مریوان، 
گردش���گرانی از نقاط  هم���واره 
مختلف ایران را به خود جلب 
کرده اس���ت یکی از بهانه های 
گردش���گران  اصلی حضور این 
ت���االب  کش���ور  غ���رب  نگی���ن 

کولوژیکی و  زیب���ای زریب���ار اس���ت. ش���رایط ا
گونه پرنده  توانایی پشتیبانی از بیش از صد 
مهاج���ر و بومی یکی از قابلیت های باش���کوه 
که هرس���اله تعداد بیش���تری از  زریبار اس���ت 

پرنده نگرها را به سوی خود می خواند.
دیدن���ی  و  خوش رن���گ  گونه ه���ای  از  یک���ی 
پرن���دگان ای���ن زیس���ت بوم بانش���اط لک لک 
ک���وردی حاج���ی ل���ه ق ل���ه ق  س���فید بان���ام 
که بیش���ترین تجمع آن ها را در میان  اس���ت 
کهن س���ال جنگل های روس���تای  درخت���ان 
کیلومتری غرب مریوان  بیلو می بینیم در ۱۵ 
کنون به دلیل وجود دسته های متعدد  که ا
النه های لک لک س���فید به ش���هر لک لک ها 
معروف اس���ت و یکی از مکان های زیبا برای 
ک���ه پرن���دگان زریب���ار و  پرنده نگران���ی اس���ت 

کوردستان را رصد می کنند.
لک ل���ک س���فید پرنده ای ب���ا ۱۰۲ س���انتیمتر 
کنار آبزی  طول در زم���ره بزرگ ترین پرندگان 
که نرماده هم ش���کل هستند و جزو پرندگان 
زادآور ت���االب زریب���ار اس���ت. ب���ا م���ردم ای���ن 
گرفته اس���ت و بر روی  دی���ار به خوب���ی ان���س 

که روستانش���ینان اط���راف زریبار  النه های���ی 
با عش���ق و جان برای���ش س���اخته اند آرامش 
می گیرند و جوجه های���ش را بزرگ می کند به 
کنون بالغ بر صد النه لک لک در  که ا ش���کلی 
جنگل ها و روس���تاهای اط���راف زریبار وجود 

دارد. 
کردس���تان دارای  لک ل���ک در فرهنگ مردم 
ارزش، جای���گاه و احترام خاصی اس���ت و در 
ک���ه همین  امنی���ت خوب���ی زندگ���ی می کن���د 
باع���ث محافظت از این پرن���ده و زادآوری آن 
کنار س���فره پربرکت ت���االب زریبار  ش���ده و در 
گذش���ته بیش���تر از  جمعیتش در چندس���اله 

همیشه روبه فزونی بوده است. 
 عالوه بر ش���هر لک لک ها در بیلو دس���ته النه 
ای���ن لک لک ه���ا در مس���یر توریس���تی ج���اده 
س���احلی دریاچ���ه، منظ���ره زیبای���ی را ب���رای 
که نشان از  گردشگران خلق می کند  مردم و 
همزیس���تی زیبای بین این پرنده اجتماعی 
کنون هم  با انس���ان در ای���ن منطق���ه دارد. ا
که ای���ن لک لک های زیب���ای مهاجرت خود 
کردن���د و تا زمس���تان دور از مریوان  را ش���روع 
زندگی ش���ان را به س���ر می برند و تا ب���ه زادگاه 
خ���ود برگردن���د مردم ای���ن دیار دل تنگش���ان 
خواهیم بود و با اشتیاق منتظر بازگشتشان 

خواهیم بود.
از  ن���وع  ای���ن  پروب���ال  زیب���ای  نقاش���ی های 
روابطش���ان،  و  زندگ���ی  س���اختار  پرن���دگان، 
موهبت���ی عظی���م و تجربه ای بکراس���ت، این 
تنه���ا یک���ی از زیبایی ه���ای دیدن���ی زریب���ار و 
که چش���م هر بینن���ده ای ر به  مریوان اس���ت 
خ���ود جلب می کند و می طلب���د از نزدیک به 

تماشای این زیبایی بنشینیم.

نگاهی به تأثیرات سد داریان
 بر روستای سلین
■ محسن ادوایی
▐ با پایان مراحل آبگیری سد داری��ان و افتتاح 
نیازمند  عظیم،  پ���روژه ی  ای��ن  م��رور  آن،  رسمی 
پ��روژه  ای��ن  اس��ت.  دقیق  و  موشکافانه  ب��ررس��ی 
به  تومان  میلیارد   ۱7۰۰ بالغ بر  هزینه ای  با  که 
سدهای  بزرگ ترین  از  یکی  رسید،  بهره برداری 

چنین  اج��رای  شاید  اول  نگاه  در  می باشد.  ای��ران  غرب  کی  خا
پروژه ی بزرگی با چنین هزینه ی سنگینی در منطقه ای محروم 
توسعه ی  و  پیشرفت  ب��ه  دول��ت  توجه  از  نشان  دوراف��ت��اده،  و 
منطقه ی محروم اورامان و فقرزدایی آن باشد! اما در حقیقت 
ابتدایی ترین  از اساسی ترین و  که ما هنوز  این طور نیست؛ چرا
مقابل  در  آن ه��ا  نمودن  فراهم  هزینه ی  و  محرومیم  امکانات 
هزینه ی سد داریان عددی نیست و این سؤال در ذهن طرح 
گر این سد به نفع مردم منطقه ی اورامان است،  که ا می شود 
گذشته  گ��زاف، در طی سالیان  از هزینه ی  ناچیزی  چرا درصد 
آب��ادان��ی منطقه نشده اس��ت؟ ای��ن سد ب��رای منطقه ی  ص��رف 
نتایجی  سلین  روس��ت��ای  مثل  روستایی  به خصوص  اورام���ان 
اس��ت.  داش��ت��ه  وی��ران ک��ن��ن��ده ای  چه بسا  و  ک  وحشتنا عکس، 
از باال آمدن آب و پر شدن حساب¬های  شاید هیجان ناشی 
سیبا از پول های هویت زدا، در نگاه بعضی از مردم ساده اندیش 
دیدنی، هیجان انگیز و رساندن آن ها به توهم خوشبختی باشد، 
که خسارت  اما دریک نگاه دقیق می توان به این نتیجه رسید 
سلین  روستای  بخصوص  منطقه  روستاهای  در  داری���ان  سد 
تأثیرات عمیق  از  بوده است. جدا  آن  فواید  از  بیشتر  به مراتب 
کنار آمدن در پذیرش  روحی و روانی روی مردم و سختی ناشی از 
کردن خاطرات صدها ساله ی منطقه ای با مردمانی  و فراموش 
به  دل بستگی  و  شدن  درهم تنیده  و  آن  بافت  با  ک��رده  ع��ادت 
با هیچ پولی نتوان آن  که شاید هیچ وقت و  سرزمینی م��ادری 
کرد. سد داریان غده ای سرطانی به تمام معنا بوده و  را جبران 
برای منطقه ی هه ورامان به هیچ روستایی به اندازه ی روستای 

سلین ضرر وارد نکرده است.
س��د داری����ان ازل��ح��اظ اق��ت��ص��ادی هم 

تأثیرات بسیار مخربی داشته نظیر:
چشمه ی   7۰ از  بیش  شدن  غرق   -۱
م���ع���دن���ی روس����ت����ا ب����ا آب����ده����ی ده ه����ا 
ب��ه خ��ص��وص  ث��ان��ی��ه،  م��ت��رم��ک��ع��ب در 
چشمه های معروف » ناراز" و آب های 
ص���د در ص���د ط��ب��ی��ع��ی )وی���ش���ل���ه ی 
که  ب��دون هیچ حق و حسابی  ه��اال( 
را  ج��وان   ۱۰۰ بیش  اشتغال  زمینه ی 

می توانستند فراهم کنند.
روستا  باستانی  آث��ار  رفتن  زی��رآب   -۲
آث���ار  و  ت��اری��خ��ی آن  پ���ل  ب��ه خ��ص��وص 

به جامانده از آسیاب قدیمی روستا
۳- از بین رفتن نمای طبیعی روستا و 

چشمه ی زیبای سیروان
۴- به وج��ود آم��دن اختالف طبقاتی 

ناخواسته در بین مردم
رف��ت��ن  ب������اال  م���ه���م ت���ر  ه���م���ه  از   -۵
بی حساب وکتاب قیمت های مسکن 
که باعث کوچ اجباری تعداد از  ک  و خا

خانواده های بی بضاعت به روستاهای اطراف شده و همچنین 
فشار سنگینی روی سایر خانواده های متوسط روستا به دلیل 
که آن هم دلیلش اجاره ی بسیاری از خانه های روستا  اجاره باال 

گزاف بود توسط عناصر سد، باقیمت های 
کارشناسی روستا به خصوص باغ های آن  ۶- قیمت های پایین 

با متری هفت هزار تومان و ده ها مورد دیگر ...
اینک با آبگیری سد ویرانگر داری��ان بار دیگر تبعات منفی این 
به  را  خ��ود  وجهه ی  ناخوانده  مهمان  ای��ن  و  مخرب  پ���روژه ی 
ماندگار  م��ی��راث  ن��اب��ودی  روی  ب��ر  بی رحمانه  و  مخرب  شکلی 
سرزمینمان نشان داد. اینک جدا از ده ها مورد خسارت محضی 
که سد برای روستای سلین داشته است، چشمه ی زیبا و صد 
که به عنوان یکی از چند چشمه ی معدود  در صد معدنی "ناراز" 
که قابلیت برابری با چشمه ی  کوردستان  در هه ورامان و حتی 
حال  در  داری���ان،  سد  آب  آم��دن  ب��اال  به واسطه ی  دارد،  را  بل 
برخالف  ن��اراز  چشمه ی  که  است  حالی  در  این  است  نابودی 

شده  بینی  بیش  ت��راز  از  پایین تر  متر  چهار  تنها  بل،  چشمه ی 
برای آب سد می باشد درحالی که چشمه ی بل، ۱۳۰ متر پایین تر 
از تراز سد است. چطور متولیان سد، ۱۵ میلیارد تومان را برای 
کمتر از پانصد  که تنها  بل هزینه می کنند؛ اما برای نجات ناراز 
گر  میلیون تومان هزینه دارد کوتاهی می کنند. )شایان ذکر است ا
فشار نهادهای مردمی و دلسوزی فعاالن محیط زیست نبود، 

متولیان سد داریان هیچ وقت در فکر بل نمی بودند(.
و  سلین  روستای  دلسوزان  و  فعاالن  جوانان،  از  برخی  اینک 
با نوشتن نامه ای  روستاهای اط��راف، نظیر بلبر، ژی��وار و نوین 
اقدام به جمع آوری امضا، تشکیل طوماری با بیش از هزار امضا 
درخطر  زندگانی  چشمه ی  ن��اراز:  عنوان:  با  کمپینی  تشکیل  و 
نابودی- نجات ناراز نجات زندگی، داده اند. همه  دوستداران 
کمپین و امضاء  محیط زیست می توانند ضمن پیوستن به این 

این طومار ما را در نجات این چشمه، یاری فرمایند.
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پایدار توسعه  ترازوی  بلبر در  سد 
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له  دووال زوڵ��فی الوالوه ، له  س��ه روی قامه ت ئااڵوه 

خه م و پێچی هه موو داوه ، چ له م الوه ، چ له و الوه 

موژه ی وه ک نیشی په یکانه ، هه میشه  کاری پێکانه 

دڵی هه ر خوێش و بێگانه ی، به  ئه م په یکانه  پێکاوه 

»مه جدی«

 ▐برطرف کردن بوهای نامطبوع
جالب اس����ت بدانید اغلب اسپری های خوش����بوکننده در حقیقت بو 
را از بی����ن نمی ب����رد بلکه با ب����وی نافذ اس����انس های مصنوعی بوهای 
کوتاهی اثربخشی خود را از  نامطبوع را می پوش����انند و در مدت زمان 
دس����ت می دهند! در این قسمت از خانه س����بز شمارا با چندراه حل 

ساده و طبیعی برای از بین بردن بوهای آزاردهنده آشنا می کنیم.  
1- برای ج����ذب و از بین بدن بوهای نامطب����وع در یخچال،مقداری 
کوچ����ک ریخته و  جوش ش����یرین ی����ا قهوه خش����ک را در یک بش����قاب 

داخل یخچال قرار دهید.

2- ب����رای زدودن بوی ماهی از دس����تان خود،کمی نمک بر روی یک 
کمی س����رکه و  ب����رش لیموترش بپاش����ید و به دس����تان خ����ود بمالید یا 

سپس با آب بشویید.
کتری ه����ای ایجادکننده بو  چ ه����ا و با 3- ب����رای جلوگی����ری از رش����د قار
و آلودگ����ی در ت����ه س����طل زبال����ه خود،هر بار پ����س از تخلیه و شستش����و 

مقداری جوش شیرین یا نمک را در ته آن بپاشید.
4- ق����رار دادن قوط����ی س����وراخ ش����ده ح����اوی جوش ش����یرین داخ����ل 

خودرو، بوگیر و خوشبوکننده طبیعی برای اتاق خودرو خواهد بود.

کج���ای دنیا زندگ���ی می کنی���د، اما من  ▐ نم���ی دونم ش���ما 
کردن  که مس���ئولین بجای حل  توی ش���هری زندگی می کنم 

مسئله، صورت مسئله رو انکار میکنن!!
میگی چه جوری؟

حاال عرض می کنم: 
دیش���ب لس���ان الغیب یعنی هم���ون خواجه حافظ ش���یرازی 
اومده بود به خوابم و می گفت: فالنی ش���ما دارین تو مریوان 
چکار میکنین؟ دود آتش جنگل هاتون نفس���م رو بند آورده 
و دیگ���ر نفس باد صبا مشک فش���ان نخواهد ش���د. منم مثل 
که مدیری���ت بح���ران بلد نیس���تند و همه  مدی���ران اس���تانی 
چ���ی رو انکار میکنن و ب���ه تبعیت از مدی���رکل منابع طبیعی 
گفت���م خواجه داری  کوردس���تان زدم زیر همه چی و  اس���تان 
کاهش  هذیون میگی امسال نسبت به پارسال پنجاه درصد 
آتش س���وزی داش���تیم البته فرمایش عمو پیمان زیادی هم 
عجیب نیس���ت چ���ون توی این فضای دودآلود میش���ه همه 

کرد. کوکه«  چی رو »تیکه ل 
یا امروز آناهیتا الهه آب ها از یونان به هم زنگ زده و می گفت: 
ب���ه اداره آبف���ای مری���وان بگید شکس���تگی لوله هارو درس���ت 
کراسوس رو بفرستم اونجا، بعد  گه نمی تونن تا خودم  کنن، ا
ک���ه در تعمیر لوله های  کرده  رئی���س آبفای مری���وان مصاحبه 
شکس���ته هیچ تعللی صورت نگرفته اس���ت! آخه یکی نیست 
به���ش بگ���ه: خن���ده رو، خودمان���ی، خودمانی���م همکاراتون 

خیلی هم فعال نیستن وگرنه صدای آناهیتا درنمی اومد.
که حه مه ی بیلو توی گروه تلگرامی شاعران کورد نوشته  کا یا 
که تم���ام ادارات  ب���ه این بچه ه���ای انجمن س���بز چیا بگی���د 
کلن���گ اح���داث پاالیش���گاه  مربوط���ه موافقت ک���ردن و ق���راره 
در دش���ت بیلو زده بش���ه اونوق���ت مدیرکل دوست داش���تنی 
کوردستان میگه ما با احداث موافقت  محیط زیس���ت استان 
که  ک���رد. ما هم میگی���م دکتر جان ش���ما  نک���رده و نخواهی���م 
از دی���ار درخت و جنگل تش���ریف آوردی بای���د درد درختان و 

جنگل ها رو خوب بدونید! 

که   ▐ ناچار نیت به  رێگایه کدا بڕۆی 
ده گاته  تاریکی،

که   ناچ���ار نی���ت ل���ه  ش���وێنێک دانیش���ی 
هه تاو نایگرێ،

ده توانی بژیت، بێ په شیمانی،
کی!   خه ون ببینی، به بێ خه منا

»گێرهارد رۆمباخ«

»س���یامند رحمان« متولد 1367 در شنو، 
کارمن���د بازنشس���ته  ک عثم���ان،  کا فرزن���د 
تعاون روس���تایی. »س���یامند«  فرزند سوم 
خانواده اس���ت س���ه خواهر و یک برادر هم 
دارد. دانش���جوی ترم چهار حقوق قضایی 
آزاد  دانش���گاه  از  کارشناس���ی  مقط���ع  در 
ارومیه می باش���د. معلولیت وی از قسمت 
پ���ا ب���وده و م���ادرزادی می  باش���د در دوران 
کمک حرکت می کرده اس���ت  کودکی بدون 
گرچه چندین  و مشکل خاصی نداش���ته، 
کرده اند  ک���ردن آن ت���الش  ب���ار ب���رای عمل 
اما متأس���فانه مثمر ثمر نبوده اس���ت و هم 
کن���ون به عل���ت وزن ب���اال از چوب دس���تی 

استفاده می  کند.
اراده و اعتمادبه نفس »س���یامند« محرک 
اصلی برای موفقیت هایش بوده است. در 
فضای آموزش���ی مدارس ای���ران مخصوصًا 
کوردس���تان و ش���هرهای م���رزی تحصی���ل 
که معلولیت جس���می دارند  کس���انی  برای 

کار آس���انی نیست. س���اختمان ها، طراحی 
داخلی و بیرونی، راه های رفت وآمد دانش 
کمتری���ن برنامه ریزی را برای  آم���وزان و ... 
اف���راد معل���ول دارن���د. ای���ن محدودیت ها 
طبیعت���ًا درزمینه▐ ورزش نی���ز وجود دارد، 
ب���ا معلولی���ت جس���می و  ب���رای نوجوان���ی 
اراده  »ش���نو«،  مانن���د  کوچک���ی  ش���هر  در 
نف���س  و  ورزش  عرص���ه  ب���ه  ش���دن  وارد 
دوران  از  اس���ت.  بزرگ���ی  کار  آن  اس���تارت 
دبیرس���تان به باشگاه بدن س���ازی میرفته 
ب���وده،  وج���ودش  در  ورزش  ب���ه  عالق���ه   و 
که در رشته  ورزشی  همچنین اس���تعدادی 
گرایش  وزنه ب���رداری در خ���ود دی���ده باعث 
ک���ه بعدها با  او به این ورزش ش���ده اس���ت 
تش���ویق دوس���تان ادامه یافته  و توانس���ته 
که ش���نا و  به اس���تان راه یابد.  او می گوید؛ 
خیلی از ورزش های دیگر را انجام می دهد؛ 
اما فقط ب���ه وزنه برداری عالقه مند اس���ت. 
در ۱7 س���الگی در شنو وزنه برداری را شروع 
که وارد تیم ملی شد، ۱۵۰  کرده و سال ۸۵ 
کیل���و وزن���ه م���ی زد و دوس���تان او همچون 
کیلو می زدند.  آقای رضوی آن زم���ان ۲۶۰ 
کمتر از یک س���ال خ���ودش را به وزنه ۲۸7 
که دوست  رس���اند و پس ازآن آقای رضوی 
و اس���تاد او نیز بود از تیم ملی خداحافظی 
گوانجو ب���ا مهار وزنه ی  کرد. در مس���ابقات 

کیلوگرمی رکورددار جهان شد.  ۲۹۱
ش���نو  ش���هری  مس���ئولین  از  »س���یامند« 
که به ص���ورت انف���رادی به  گله من���د اس���ت 

که بایدوشاید  پیشوازش آمده اند و آن طور 
از ی���ک ورزش���کار و قهرمان ملی اس���تقبال 
کی  کوچه خا ک���ه  نکرده ان���د. از ش���هرداری 
آن ها چندین س���ال است آسفالت نشده و 
برای مراس���م برگشتش به صورت نیمه کاره 
کرده ان���د، آن ها تنها تا  و عجله آس���فالتش 
کوچه را به  درب من���زل »س���یامند« و بقیه 
گذاشته اند، نیز  کمافی س���ابق،  حال خود 

گله  دارد.
می گوید:«می���ان  رحم���ان«  »س���یامند   
می ش���ود،  دی���ده  تبعی���ض  ورزش���کاران 
ورزشکاران هم سطح خودم را می شناسم 
که قراردادهای چند صدمیلیونی برایشان 
که ماهانه به  تنظی���م می کنند اما حقوق���ی 
کمت���ر از یک میلیون  بن���ده داده می ش���ود 
که از طرف  می باش���د، این در حالی اس���ت 
کالنی به  کش���ورهای دیگ���ر پیش���نهادهای 
من ش���ده اما عش���ق به ش���هر و س���رزمینم 

کردن آن شده است.« مانع از قبول 
را  دی���ارش  و  ش���هر  م���ردم  »س���یامند«  
بزرگ ترین مشوق و پشتوانه خود می بیند 
که هم���ه انرژی خود را از  و اذع���ان می دارد 

مردم خونگرم سرزمینش می گیرد.
وی در س���ال ۱۳۸7 برای نخس���تین بار به 
اردوی وزنه ب���رداری معلولین ایران دعوت 
شد. در سال ۲۰۱۲ در مسابقات پارالمپیک 
کیلوگرم توانست  لندن با غلبه بر وزنه ۲۸۰ 
رک���ورد وزنه برداری پارالمپیک در وزن ۱۰۰+ 
کیلوگرم ارتقا  کیلوگرم و به ۲۸۰  به میزان ۱۵ 

دهد و به عن���وان رک���ورددار پارالمپیک نام 
کند. »سیامند رحمان« قول  خود را ثبت 
کیلوگرم را باالی  داده ب���ود در ریو وزنه ۳۰۰ 
سرخود ببرد ! سرانجام او با مهار وزنه 310 

همه رکوردهای جهان را شکست.
که  »س���یامند رحمان« در پی���ام ویدئویی 
به انجمن سبز چیا فرستاد▐ است؛ ضمن 
اینک���ه خود را عض���و انجمن ژینکویه  ش���نو 
می دان���د، از فعالیت های زیس���ت محیطی 
انجم���ن س���بز چی���ا تقدی���ر و تش���کر دارد، 
که از طریق فضای  ایش���ان اذعان می دارد 
کار و فعالیت ه���ای این انجمن را  مج���ازی 
کارها را  کرد و نتایج افتخارآمیز این  دنب���ال 

ج می نهد. ار

تماس با ما: ۰۹۱۸۵۱۵۲۴۸۸

کنوانسیون مبارزه  فرازی از 
با تبعیض در آموزش

▐ کنوانس���یون تبعی���ض در ام���ر آم���وزش در 
عموم���ی  کنفران���س  اج���اس  یازدهمی���ن 
یونسکو در تاریخ 14 دسامبر 1960 تصویب 
گردی���د.  ش���د و در 22 م���ه 1962 الزم االج���را 
کنوانس���یون مزب���ور را در  دول���ت ای���ران نی���ز 
س���ال 1346 به تصویب مجلس شورا و سنا 
رس���انید و در 15 اس���فند 1346 ب���رای اج���را 

کرد. اباغ 
که  # با ی���ادآوري بیانی���ه جهانی حقوق بش���ر 
کید بر اصل عدم تبعیض، آموزش را  ضمن تأ

کرده است، حق یکایک افراد اعالم 
گرفتن اساسنامه سازمان تربیتی،  # با در نظر 
ک���ه هدف آن  علم���ی و فرهنگ���ی مل���ل متحد 
ایج���اد هم���کاري می���ان ملل از طری���ق توجه 
ب���ه افزای���ش رعای���ت حق���وق بش���ر و تس���اوي 
فرصت ه���ای آموزش���ی ب���راي همه در س���طح 

جهان است،
س���ازمان  درنتیج���ه  اینک���ه  تش���خیص  ب���ا   #
تربیت���ی، علم���ی و فرهنگ���ی مل���ل متح���د در 
عی���ن احت���رام ب���ه تن���وع نظام های آموزش���ی 
ملی وظیفه اش نه تنها رفع هر یک از اش���کال 
تبعی���ض در آم���وزش، بلکه ترویج تس���اوي در 
اس���تفاده از فرصت ه���ای آموزش���ی و برخورد 

یکسان با همه است.
کنوانس���یون در چهارده���م دس���امبر   ای���ن 

1960 تصویب می کند:
کنوانس���یون اصط���الح " آم���وزش "  * در ای���ن 
کلیه س���طوح آم���وزش و ان���واع آن اطالق  ب���ه 
می شود و شامل دسترسی به آموزش، معیار 
که تحت آن آموزش  کیفی���ت آن و ش���رایطی  و 

ارائه می شود، می باشد.
تبعی���ض  اصط���الح  کنوانس���یون  ای���ن  در   *
شامل هرگونه تمایز، محرومیت، محدودیت 
که بر اس���اس ن���ژاد، رنگ،  ی���ا اولویت���ی اس���ت 
جنس���یت، زب���ان، مذه���ب، عقیده سیاس���ی 
یا ه���ر عقیده دیگري، خاس���تگاه اجتماعی یا 
ملی و وضعی���ت اقتصادي یا ش���رایط تولد به 
وج���ود می آید و هدف یا پیام���دش تخریب یا 
تضعی���ف برخورد یکس���ان آموزش���ی و به ویژه 

موارد زیر است:
گروهی از افراد از  کردن فرد ی���ا  ال���ف = محروم 

هر نوع یا هر سطح آموزش؛
گروه���ی از افراد به  کردن فرد یا  ب = مح���دود 

کیفیت آموزشی پایین تر؛ استفاده از 
ج = تأس���یس یا تداوم مؤسسات یا نظام های 
که   گروه ها،  گانه ب���راي افراد ی���ا  آموزش���ی جدا

هدفشان محرومیت یا تبعیض می باشد.
گروهی از  د = تحمیل ش���رایط ویژه به ف���رد یا 

که مغایر با منزلت انسانی است. افراد 
کنوانسیون به منظور  کش���ورهاي عضو این   *
که  حذف و جلوگیري از تبعیض، به مفهومی 
کنوانس���یون آمده، فعالیت های زیر را  در این 

بر عهده دارند:
الف = هر نوع تمهیدات قانونی و دستورالعمل 
ک���ه باع���ث  اداري و هرگون���ه فعالی���ت اداري را 
تبعیض در آموزش می ش���ود، ملغی و متوقف 

سازند؛
پذی���رش  در  تبعی���ض  هرگون���ه  رف���ع   = ب  
دانش آم���وزان و دانش���جویان در مؤسس���ات 
آموزش���ی را، حت���ی در ص���ورت ل���زوم از طریق 

کنند؛ قانون گذاری، تضمین 
ک���ه مراج���ع دولتی در  ج = اج���ازه نمی دهن���د 
کشور خود هیچ گونه استثنائی  کمک به اتباع 
قائل ش���وند؛ مگر اینکه این استثناء بر اساس 
گیرد؛  گردان ص���ورت  شایس���تگی ی���ا نی���از ش���ا
کاهش شهریه، اعطاي بورس  آن هم در قالب 
کمک به آن ها نظیر  تحصیلی یا س���ایر اشکال 
فراه���م س���اختن تس���هیالت ی���ا دادن مج���وز 

کشورهاي خارجی؛ جهت ادامه تحصیل در 
گردان صرفًا به دلیل  د = اجازه نمی دهند شا
کمک های  گ���روه خ���اص از امتی���از  تعل���ق ب���ه 
مراجع دولتی به مؤسسات آموزشی برخوردار 
ش���وند و یا ب���ا محدودیت در اس���تفاده از این 

گردند؛ کمک ها مواجه 
ه = براي اتباع خارجی مقیم در سرزمین های 
خود به اندازه اتباع خود امکان دسترس���ی به 

آموزش را فراهم آورند.
کش���ورهاي عضو مس���ئولیت  *  ع���الوه بر این، 
تدوی���ن، توس���عه و به کارگیری یک سیاس���ت 
ک���ه از طریق روش های  مل���ی را بر عهده دارند 
کارب���رد ملی،  متناس���ب و س���ازگار با ش���رایط و 
خواه���د توانس���ت از تس���اوي در اس���تفاده از 
ب���ا دان���ش  فرصت ه���ای آموزش���ی و برخ���ورد 
آم���وزان و دانش���جویان و به وی���ژه م���وارد زی���ر 

حمایت نماید:
ال���ف = آم���وزش ابتدای���ی رای���گان و اجباري، 
دسترسی و دستیابی همگان به همه اشکال 
آموزش متوس���طه، دسترسی یکسان همگان 
به آم���وزش عال���ی بر اس���اس توانای���ی فردي، 

تضمی���ن پی���روي هم���گان از قان���ون اجباري 
ورود به مدرسه؛

معیاره���اي  ک���ه  می کنن���د  تضمی���ن    = ب  
آموزش���ی در همه مؤسسات آموزشی عمومی 
کیفیت  هم س���طح، برابر و ش���رایط مرب���وط به 

آموزش نیز در آن ها یکسان باشد؛
ج =  تش���ویق و جدی���ت در آم���وزش اف���رادي 
ک���ه هیچ گونه آموزش ابتدای���ی دریافت نکرده 
کاماًل ب���ه پایان  و ی���ا دوره آم���وزش ابتدای���ی را 
نرس���انده اند از طری���ق روش ه���ای مناس���ب و 
ت���داوم آم���وزش این اف���راد بر اس���اس توانایی 

فردی شان؛
که همگان بتوانند بدون  د = ایجاد ش���رایطی 

تبعیض، شغل معلمی را بیاموزند.
کنوانس���یون موافقت  کش���ورهاي عضو این   *

که: می کنند 
کامل  ال���ف= آم���وزش بای���د در جهت توس���عه 
شخصیت انس���انی و تقویت احترام به حقوق 
بش���ر و آزادی های بنیادین س���وق داده شود 
ک���ه این خ���ود به تفاه���م، بردباري و دوس���تی 
گروه ه���ای ن���ژادي و یا  می���ان تمام���ی مل���ل، 
کمک می کند و فعالیت های سازمان  مذهبی 
ملل در جهت تداوم صلح را ارتقاء می بخشد؛
که به آزادي اولیاء دانش  ب = ضروري اس���ت 
آم���وزان ی���ا در ص���ورت ام���کان ب���ه قیم ه���ای 
ت���ا  ش���ود  گذاش���ته  احت���رام  ایش���ان  قانون���ی 
به غی���راز  خ���ود  فرزن���دان  ب���راي  بتوانن���د  اواًل 
که توس���ط مراجع دولتی  مؤسسات آموزشی 
اداره می ش���ود مؤسس���ات دیگ���ري را انتخاب 
که آم���وزش آن ها با حداق���ل معیارهاي  کنند 
که توس���ط مراجع ذیص���الح تعیین  آموزش���ی 
یا تصویب می ش���ود، مطابقت داش���ته باش���د 
اخالق���ی  و  مذهب���ی  آم���وزش  اینک���ه  ثانی���ًا  و 
که با روند قانونی  دانش آموزان را به گون���ه ای 
دولت ه���ا مطابق���ت داش���ته باش���د مطابق با 
اعتقاداتش���ان ارائه دهند؛ و نباید به هیچ فرد 
گروه���ی از اف���راد به اجبار آم���وزش مذهبی  ی���ا 

مغایر با اعتقاداتشان ارائه داد؛
ج = به رس���میت ش���ناختن حق فعالیت های 
کش���ور ضروري  آموزش���ی خ���اص اقلیت ها در 
ک���ردن  اس���ت. ای���ن فعالیت ه���ا ش���امل اداره 
گرفتن سیاس���ت آموزشی  مدارس و با در نظر 
کار بردن و یا تدری���س زبان آن  کش���ور، ب���ه  هر 

اقلیت،
کنوانس���یون هیچ گونه قید و  * در اجراي این 

شرطی مجاز نیست.

کامران بهرامی ▐ ▐   ▐ یازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان ▐ عکاس: 

  ▐ آتشسوزی سریالی جنگلهای مریوان  ▐عکاس: سمکو عظیمی ▐

کانی سانانی  ▐   ▐پرندگان زرێبار  ▐ عکاس: ساسان حاجی میرزایی ▐ عکاس: شێرکۆ 

ابراهیم  ادواییدانا آذریان

کل حفاظت محیط زیس���ت با افراد  چرا اداره 
ک���ه آب چش���مه های خ���دادادی را  س���ودجو 
ب���ا لوله ب���ه داخل ب���اغ و زمین های ش���خصی 
هدایت می کنند و باعث نابودی حیات وحش 

بی زبان می شوند، برخورد جدی نمی کند؟
        حسینی    
...............................................
مری���وان  محیط زیس���ت  حفاظ���ت  اداره  از 
آلودگ���ی  وضعی���ت  ب���ه  رس���یدگی  خواس���تار 
کان���ی  روس���تای  اط���راف  اس���فالت  کارخان���ه 
میران می باش���م چون آلودگ���ی زیادی را برای 
که  جنگل های اط���راف خود به وج���ود آورده 
در درازم���دت باع���ث ناب���ودی ای���ن جنگل ها 

خواهد شد
.                                         اختر
.............................................   

تأس���یس  از  س���ال  چه���ار  گذش���ت  از  پ���س 

آپارتمان های مس���کن مهر پردیس در مریوان 
گذش���ت ح���دود دو ماه از زیرس���ازی  و بع���د از 
ج���اده ی ۲۵۰ متری ورودی ای���ن آپارتمان ها 
جهت اسفالت، هنوز اسفالت نشده است. با 
توجه به رس���یدن فصل بارش لطفًا اداره راه و 
شهرسازی سریع تر اقدام نماید.                              

کوردستانی        
...............................................

از واحد آس���فالت ش���هرداری محت���رم مریوان 
درخواس���ت می نماییم تا قبل از آغاز بارندگی 
کوچ���ه  هوش���یاری واقع  نس���بت به  آس���فالت 
ک���ه  از ۱۵ اس���فند ۹۴  در محل���ه  س���ازمان آب، 
توس���ط س���ازمان آب مریوان جه���ت تعویض 
ش���بکه های آب و فاضالب حف���اری و تخریب 

گردیده ، اقدام عاجل فرمایند. 
کوچه  هوشیاری                 اهالی 
...............................................


