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امروز سیاس���ت های زبانی در ایران با چالش های جدی روبه رویند و تجربه ای شکس���ت خورده و به بن بس���ت رسیده هس���تند.. عدم حضور زبان های مادری در نظام آموزشی آسیب های جبران ناپذیر 
کابوس���ی  که آموزش اجباری به زبان غیر مادری به  کرده اس���ت  کرده اس���ت. دکتر محمد صدیق زاهدی متخصص زبان شناس���ی در تحقیقات علمی خود ثابت  به دنبال داش���ته و فرآیند آموزش را فلج 
کتورهای مهم و تأثیرگذار در شکست تحصیلی محسوب می گردد. همچنین به قول »بوردیو«، عدم تحصیل به زبان مادری خشونتی نمادین  گشته و یکی از فا ک برای دانش آموزان تبدیل  وحشتنا

گزاف وارد می آورد.   که به دانش آموز درد و رنجی  علیه دانش آموز است. چرا
گرایی، جدایی طلبی، و اس���تقالل خواهی  آنچه مس���لم اس���ت، تالش برای تحمیل زبانی و تضییع حقوق زبانی - فرهنگی در ایران و ادامه سیاس���ت های س���رکوب س���ازی و یکسان س���ازی بیش���تر به وا
کاسته می ش���ود و همگرایی فزونی می گیرد. تنها لغو آموزش تک زبانی در نظام آموزشی می تواند  نقطه پایانی  گذاش���ته شود، بی شک از تمایالت جدایی خواهی  کنار  گر همسان س���ازی  می انجامد. اما ا

بر رنج دائمی انسان محروم از آموزش به زبان مادری باشد.

سیاس�ت زبانی و  سیستم 
دوزبانگی در کانادا

 ن��گاە س��لطه جویانه زبان��ی و فرهنگی نس��بت به 
زبان ها و فرهنگ های دیگر نگاهی ویرانگر در طی 
یک س��ده گذش��ته به زبان و فرهنگ این رسزمین 
طلسم شدە است که متأسفانه هنوز که هنوز است 
بس��یاری از مس��ئوالن و دانش آموخت��گان ب��ر این 

باورهای برتربینانه پای می کوبند.                                                                            

صفحه5

چندپارگی نظام
آموزش  و پرورش

در  آموزش وپ��رورش  س��اختاری  معای��ب  از  یک��ی 
ای��ران بی توجهی ب��ه آموزش به زبان مادری اس��ت 
و سال هاس��ت ک��ه کودکان غیر ف��ارس از این حق 
طبیعی محروم ش��ده اند! ... سال هاست درسی به 
نام محیط زیست در سیستم آموزشی جایی ندارد و 
این نشان از بی اهمیتی این موضوع خیلی مهم نزد 

سیاست گذاران آموزش وپرورش دارد.                                       
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بزاڤی ژینگەپارێزی لە 
بەرزەخی بوون و نەبووندا

س��ەرەڕای ئەو دۆخ��ە نەخوازراوە ب��ۆ چاالکانی 
ژینگەپارێ��ز؛ ل��ە ه��ەر ش��وێن و ناوچەی��ەک، 
هەوڵی ش��ێلگیر و بوێرانە بۆ پاراستنی ژینگە و 
ڕوبەڕووبوونەوە لە گەڵ دەستدرێژیکاران درابێ، 

دەستکەوتی سەرکەوتوانە بەدی کراوە.    

آسیب شناسی ارتباط
 معلولیت و فقر مزمن 

در کشورهای درحال توسعە

فقر در ایجاد معلولی����ت با محیط زندگی آلوده، فقر 
غذای����ی، س����وءتغذیه، نب����ود آم����وزش مهارت های 
زندگ����ی، درس و مهارت ه����ای درآم����دزا، ح����وادث 
جاده ای و شغلی، تعارضات و درگیری های قومی و 

گروهی و بالیای طبیعی مؤثر است.  

کسب روزی یا ایجاد مزاحمت

ش��ه��رداری ه��ا:  ق��ان��ون  م���اده ۹۶  تبصره ۶  مطابق 
»اراضی کوچه های عمومی  و میدان ها و پیاده روها 
و خیابان ها و به طورکلی معابر و مسیر رودخانه ها و 
نهرها و مجاری فاضالب شهرها و باغ های عمومی  
معابر  درخ���ت ه���ای  و  عمومی   گ��ورس��ت��ان ه��ای  و 
که مورداستفاده  عمومی  واقع در محدوده هر شهر 
عموم است، ملک عمومی  محسوب می شود و در 

مالکیت شهرداری است«.                     

مندااڵن و کرانەوەی 
خوێندنگەکان

کۆمەاڵیەتی  من���داڵ ئەبێت فێ���ری پیوەندی���ی 
لەگە���ڵ منداڵی دیکە بب���ێ و بتوانێ بەبێ بوونی 
دایک و باوک بەئاسانی خۆی لەگەڵ خوێندنگادا 

بگونجێنێ.

نظام آموزشی و آسیب شناسی 
عدم تحصیل بە زبان مادری

حدود 25 میلیون نفر از جمعیت کشور غیرفارسی زبان 
کش���ور را ش���امل  که 33 درص���د از جمعیت  هس���تند 
گ���ر این تع���داد قابل توج���ه به زب���ان خود  می ش���ود، ا
آموزش نبینند، پدیده ای به نام غربت زبانی، شروع به 
خودنمایی می کند. غربت زبانی یعنی زندگی در برزخی 
رنج آور. غربت زبانی یعنی دورافتادگی از زبان مادری و 

آسوده نبودن با زبان دوم.

کوردستان و 19-2

آمار و اطالعات نش���انگر پتانس���یل بس���یار باالی 
ک می باش���د. رتبه  کوردس���تان در منابع آب وخا
دوم در س���طح اراض���ی و رتب���ه نوزده���م در تولید 
که منابع آبی  کش���اورزی در اس���تانی  محصوالت 

4.3 میلیارد مترمکعبی و 20 سد مخزنی دارد.

■ سخن چیا  ■

استمرارآغازهایبیپایان
ک���رده بود و آنچ���ه پایانی ندارد خب���ر تصادفاتی   ▐ راه���ش را آغاز 
که شاید بر تن عزیزی نقطه پایان این دنیا باشد، اما برای  اس���ت 
که تمامی ن���دارد. بر تکه های  ما از دور ایس���تادگان تکراری اس���ت 
کس���ی می گفت تقصیر خودشان است  که  ماش���ین ایستاده بودم 
ازبس ک���ه ب���ا س���رعت می رانن���د. جمع���ی با س���ر و اندکی ب���ا حرف 
کرده بودند. شاید بی ادبی  تأییدش می کردند و بسیاری سکوت 
که بر تکه های آهنی ایس���تاده باش���ی و بوی خ���ون و مرگ از  ب���ود 
گوش  که  درون آزارت ده���د و بخواه���ی حرف بزن���ی. حرف هایی 
که دس���ت متخلف  ش���نوایی ندارن���د. صدایش را بلندت���ر می کرد 
ب���ه خ���ون مابقی بی گناهان آلوده اس���ت و پلیس ه���م همین نظر 
را خواه���د داد. هم���ان روز لیس���ت ماش���ین هایی را ب���ا چندی���ن 
که می بایس���ت قیمتشان حدود پراید و پژوی  ایربگ دیده بودم 
خودم���ان باش���د و دس���ت ما ب���ه آن ه���ا نمی رس���د. جاده هایی را 
که ب���ا چه دقتی ب���رای جلوگیری از ح���وادث بر پهنه  دی���ده بودم 
طبیعت نقش بس���ته بودند و رانندگان را به س���وی سالمتی سوق 
کوره ای  که نمی گذاشت  می دادند. به آرامش���ی اندیش���یده بودم 
بماند تا از آن در روی. خطوط سفید منظم احاطه شده در انواع 
کیف می کرد بین آن ها  که آدم  راهنماهای جاده ای را دیده بودم 
کس���انی در  کردم. واقعًا دس���ت چه  براند و به اطراف حادثه نگاه 

خون هزاران قربانی تصادفات جاده ای آغشته است.
کیفیت به ما برس���د چن���د نفر را  ک���ه نمی گذارند ماش���ین با آن���ان 
که برای جاده ها از تعریض و حفاظت باید هزینه  کش���ته اند؟ آنان 
که جامعه را به خشونت  کشته اند؟ ما  کنند و نکرده اند چند نفر را 
و تخلف سوق می دهیم چند نفر را کشته ایم و واقعًا چند نفر خود 

که در پس���توی  گه���ان هزاران قاتلی  و با دس���ت خ���ود مرده اند؟ نا
که هر یک  کرد. هزاران قاتل���ی  س���رعت نهان ان���د به ذهنم خط���ور 
که  به نحوی با جان مردم بازی می کنند و بس���یاری از مس���ببانی 
هیچ گاه نه خود و نه نزدیکانش���ان بر این ماش���ین های خودمانی 
س���وار نمی ش���وند. یاد آم���اری افت���ادم از خش���ونت ها و تصادفات 
که اس���تان ما واقعًا بس���یار دورتر از اولین ها ب���ود و با خود  ش���هری 
کش���تگان نی���ز این چنینیم. از آن روز  که آیا واقعًا در  فک���ر می کردم 
گلول���ه می بارد  کور  که  دیگ���ر جاده ها را مثل مسلس���لی می بین���م 
و ما ش���انس آوردگانیم. از آن روز دیگر هرکس���ی را شایس���ته تش���کر 

که مبادا قاتلی پنهان باشد! نمی بینم 
ای���ن داس���تان اس���تمرار آغازه���ای بی پایان ماس���ت. آغ���ازی مثل 
مهر. ماه ش���ادی های راه مدرسه. امس���ال نیز آغاز شد بی آنکه به 
زبان مادریم درس���ی خوانده شود. این مهرهای نامهربان تمامی 
ندارند. این ش���وق های راه مدرس���ه به ش���ادی ختم نمی شوند. 
کالس ه���ای ب���ی روح و ب���ی ذوق و س���رانه فضای آموزش���ی ناچیز و 
حقوق بخور شاید نمردی معلمان و شعار رایگانی تحصیل و ... .

از ای���ن تک���رار بی پای���ان، از ای���ن مهره���ای دلگی���ر و از پایی���ز ه���زار 
که ش���ده به رنگ ما درنیام���ده حالم به هم  که یک بار هم  رنگ���ی 
ک���ه بای���د زنده تری���ن بخ���ش جامعه  می خ���ورد. آموزش وپ���رورش 
باش���د با محدودیت های عجیب معلمان بی چراغ ش���ده اس���ت. 
که ب���ه لهجه اش افتخ���ار می کردم می س���وزد.  دل���م ب���رای معلمی 
که هیچ، تدری���س با لهجه!  ک���ه تدریس به زبان م���ادری  معلم���ی 
مادری���ش را هم از او در ازای چندرغاز حق الس���کوت می س���تانند. 
که چه می خواهند ش���وند  که نمی دانند  دلم برای دانش آموزانی 

نیز می سوزد. 
این س���رآغاز تکرار همه مصیبت هاس���ت. مدرس���ه برای پایان رنج 
چ���ه چی���زی را با خود ب���ه ارمغان خواهد داش���ت جز تک���رار روزانه 
کارنامه  کن���ی؟  ک���ه باید به هر س���و ب���ه م���رگ نزدیکش  زندگ���ی ای 
م���ا در آموزش وپ���رورش چ���ه ب���رای معلم���ان و چه دان���ش آموزان 
بر دس���ت چ���پ واقع ش���ده. تجدید ش���ده ایم. تجدی���دی از رنگ 
که باید از نو و از  کنونی  تجدیدی های قدیم، نه ماست مالی های 

کنیم. نقطه صفر شروع 

چیا؛سرآغازیبرای
مسئولیتپذیری

■ دکتر افراسیاب جمالی
ش���اید ب���رای خیل���ی از ما 
ک���ه  باش���د  پیش آم���ده 
را  ش���هروند  ن���ام  ه���رگاه 
گاه یاد  می شنویم ناخودآ
می افتیم  خانواده های���ی 

کن ش���هر با تیپ طبقاتی متوسط به  سا
کن در یک خانه مجلل  باالی جامعه سا
که دارای ظاهری  ویالیی و یا آپارتم���ان 
آراس���ته هس���تند و معمواًل چند خودرو 
پارک ش���ده جلوی منزل و پارکینگ و یا 
گاهی  که  حی���ات خانه دارند و فرزندانی 
کتابی زیر بغل و در مکان های خاص  با 
مؤسس���ات  و  غیرانتفاع���ی  م���دارس  و 
رفت وآم���د دارند و همیش���ه آخر هفته را 
کباب راه  در بیرون شهر و یا پارکی بساط 
می اندازند در رفتارهایشان هم همیشه 

منتقد و معترض هستند.

خراب���ه ای بن���ام ش���هر و ابهام���ی بن���ام 
شهروندی

ک���م  ک���ردم  ک���ه ی���ادآوری  خصوصیات���ی 
ی���ا زی���اد در ذه���ن خیل���ی از م���ا هم���واره 
متصور شده اس���ت ولی هیچ گاه از خود 
کن  نپرسیده ایم آیا شهروند به معنی سا
که  کس���ی  در ش���هر اس���ت؟ یا ب���ه معنی 
اطالعات جدولی و عمومی زیادی دارد 
و در م���ورد همه چیز تخصص دارد حتی 
در م���ورد اتفاق���ات آمری���کای التی���ن و یا 
کرات دیگر و یا نهایتًا  وضعیت زیست در 
جرئت و جسارت زیاد دارد و همیشه به 

شهردار و مسئولین ناسزا می گوید.
گر جستجوی ساده ای در  بدون ش���ک ا
کتاب ه���ا و ش���بکه های مجازی داش���ته 
باش���یم تعاریف مفصلی از این مسئله را 
کمتر خواهیم خواند  خواهی���م دید و اما 
و همی���ن اواخ���ر دول���ت یازدهم منش���ور 
کلی  حقوق ش���هروندی منتش���ر ش���د با 
گمان نکن���م اف���راد زیادی  حواش���ی ام���ا 
آن را با دقت خوانده باش���ند و بازهم ما 
می مانی���م خرابه ای بنام ش���هر و ابهامی 

بنام شهروندی.
ی���ک  ب���رای ش���روع  ب���ه نظ���ر می رس���د   
کار فرهنگ���ی در جامعه ای  برنام���ه و ی���ا 

ب���ا آم���ار نگران کنن���ده و پایین باس���واد و 
کاغذ و بروش���ور  تحصیل ک���رده ات���کا ب���ه 
جلس���ات  و  س���مینار  و  همای���ش  و 
انجمن های فرهنگ���ی مؤثر نخواهد بود 
که  و بیش���تر از هر چیز عم���ل می خواهد 
گفته چون نیم  گفته اند ه���زاران  همان���ا 

کردار نیست.

کش���ور بجای  جوانانی در این نقطه از 
کش���یدن و تیله بازی و خریدن  قلیان 
تفنگ بادی و شکار گنجشک، مدافع 

محیط زیست شدند
کار انجمن س���بز چیا  قبل از ش���روع ب���ه 
در مری���وان پیش ت���ر انجم���ن فرهنگی - 
ادبی و تالش های فراوانی برای شروعی 
ن���و جهت بهبود ش���اخصه های توس���عه 
فرهنگ���ی انجام گرفته بود اما به باور من 
تول���د انجمن س���بز چی���ا در مریوان یک 
کوچک  انقالب���ی فرهنگ���ی در مقیاس���ی 
اما ارزش���مند بود برای اولین بار شهری 
کوچک در مواجهه ب���ا چالش هایی قرار 
کش���ور و حتی باالتر  که هم سطح  گرفت 

بود.
برانگیخت���ن  ب���رای  خ���وب  ش���روعی 
ح���س  تقوی���ت  و  مس���ئولیت پذیری 
تعه���د در براب���ر خ���ود، دیگران و زیس���ت 
که ت���ا پی���ش از آن به مثابه  جهان���ی بود 
ابزاری ب���رای تأمین نیازه���ای نامحدود 
م���ردم متصور می ش���د و رفتار م���ردم در 
گاهی و  برابر طبیع���ت بیش���تر از روی ناآ
تخریب ب���ود و یادآوری س���ال های دهه 
که بر حیوانات  هفتاد و میزان خس���ارتی 
کی آمده است  گیاهان دارویی و خورا و 
ما را ب���ه این بعد مه���م از حرکتی چنین 
می س���ازد  گاه  آ تأثیرگ���ذار  و  ارزش���مند 
کمتری���ن زم���ان جوانان���ی در ای���ن  و در 
کش���یدن  کش���ور بج���ای قلیان  نقطه از 
و تیله ب���ازی و خری���دن تفن���گ ب���ادی و 
گنجش���ک، مدافع محیط زیست  ش���کار 
و  خ���ود  آم���وزش  ب���ه  دس���ت  ش���دند، 
خانواده و اطرافیانش���ان زدند از حقوق 
زمی���ن  روی  در  جان���وران  و  حیوان���ات 
گفتند از حیوان آزاری ابراز انزجار  سخن 
کردن���د، تفنگ ه���ای ش���کار شکس���تند، 
گفتگ���و نشس���تند،  ب���ه  ب���ا ش���کارچیان 
قفس ها را شکس���تند و پرن���دگان دربند 
کوله پش���تی ب���ر دوش و با  کردن���د،  را آزاد 
وس���ایل و تجهیزات شخصی و انجمن، 
سوار وانت از ایالم تا ارومیه هر جا آتشی 
افروخته شد بر روی آن آب سرد ریختند 
ب���ا خ���ود س���رود سرس���بزی و آبادانی به 
کمک  هدیه بردند، به حیوانات زخمی 

کاش���تند از حقوق دریاچه  کردند، نهال 
کردند  کوهس���تان و بل���وط دفاع  و رود و 

گروس مرثیه سرودند. برای سوختن زا
گفتن و نوش���تن از این حادثه های زیبا 
و اتفاقات خوب به این س���ادگی نیست 
گمنام  صده���ا و هزاران جوان قهرمان و 
بی ادع���ا در این راه مش���غول اند، بدون 
م���زد و ب���دون ری���ا و ب���دون جاه طلبی و 
بدون حضور دوربین ه���ا و خبرگزاری ها 
ب���رای صل���ح و  زرد، آن ه���ا  تیتره���ای  و 
ب���رای آرام���ش و ب���رای مهربان���ی و برای 
کرده اند، حس  ازخودگذش���تگی هزین���ه 
ش���هروند ب���ودن ای���ن ب���ار ب���ه مفهومی 
متعالی نش���ان و در حال نهادینه شدن 

است. 
پذیرفته ان���د  و  می دانن���د  هم���ه  ام���روز 
کافی  که ش���هر م���ا خانه م���ا؛ به تنهای���ی 
فرهن���گ  لط���ف  ب���ه  ام���روز  نیس���ت، 
چی���ا  س���بز  انجم���ن  زیس���ت محیطی 
خیلی ها در همین ش���هر نگران دریاچه 
زریبار، ارومیه و آینده آب در خاورمیانه 
هستند، از ساخته شدن بی رویه سدها 
واهمه دارند، آن ها آس���یب های واقعی 
آینده جه���ان را می دانند، ش���هروندانی 
ام���ا  می کنن���د  عم���ل  منطق���ه ای  ک���ه 
و  می اندیش���ند  جهان���ی  به طورقط���ع 
دغدغه های آن ها بسیار بزرگ اند اما در 
گام اول به فکر تغیر رفتارهای نادرس���ت 
آن ه���ا  هس���تند.  دولتم���ردان  و  م���ردم 
که ریه  دغدغه ناب���ودی درختانی دارند 
کس���یژن جه���ان را تأمی���ن می کنن���د،  و ا
آینده و حقوق نس���ل های بعدی از این 
کی برایشان حائز اهمیت است. کره خا

چنی���ن تغییرات وس���یعی رازمان���ی باید 
ک���ه از بی���رون به ش���هری  متوج���ه ش���د 
ک���رد  کوچ���ک همچ���ون مری���وان ن���گاه 
دی���د  یکج���ا  را  اتفاق���ات  ای���ن  هم���ه  و 
کاری ب���زرگ و قابل تحس���ین  به راس���تی 
اس���ت، هرچند چنین تحسینی موجب 
غفل���ت از نق���ص و نقدها نخواهد ش���ود 
و منصفان���ه باید به دوراز ش���یفتگی باید 

کرد. وضعیت را بررسی 
چنی���ن تغییرات وس���یعی رازمان���ی باید 
ک���ه از بی���رون به ش���هری  متوج���ه ش���د 
ک���رد  کوچ���ک همچ���ون مری���وان ن���گاه 
دی���د  یکج���ا  را  اتفاق���ات  ای���ن  هم���ه  و 
کاری ب���زرگ و قابل تحس���ین  به راس���تی 
اس���ت، هرچند چنین تحسینی موجب 
غفل���ت از نق���ص و نقدها نخواهد ش���ود 
و منصفان���ه باید به دوراز ش���یفتگی باید 

کرد. وضعیت را بررسی 
ادامه در صفحه 2
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▐بدون شک همه شما 
معاب���ر  از  باره���ا  و  باره���ا 
پیاده روه���ا  ی���ا  عموم���ی 
کرده و صحنه عبور  عب���ور 

عابران از پیاده روها را مشاهده نموده اید 
که به  گاهی عبور ی���ک پیرمرد یا پیرزن  و 
دلیل وجود موانعی )سد معبر( به سختی 
ق���دم برمی دارند و به ناچ���ار مدتی را صبر 
کرده یا اینکه مس���یر را به س���مت خیابان 
تغییر می دهند، مشاهده نموده و از این 
کار  وضعیت ناراحت ش���ده باش���ید. این 
مش���کالتی را هم برای س���واره و هم برای 
پی���اده به وجود م���ی آورد بس���یار طبیعی 
که ورود عابران ب���ه داخل خیابان  اس���ت 
احتم���ال حادث���ه و ترافی���ک را ب���ه همراه 

دارد.
اشغال معابر از سوی صاحبان مغازه ها

س���د در لغت به معنی مانع اس���ت و س���د 
که بر س���ر راه  معب���ر یعن���ی مانع یا موانعی 
عب���ور و مرور مردم باش���د یا ب���ه هر عملی 
ک���ه باع���ث انس���داد معاب���ر عمومی  ش���ود 
گویند مانند: 1-اشغال معابر از  سد معبر 
سوی دست فروشان، ۲-نصب دکه های 
غیرمجاز، ۳-استفاده از معابر به عنوان 

محل عرصه اجناس 4-تخلیه نخاله های 
س���اختمانی و ریختن مصالح ساختمانی 
5-توقف خودرو در مکان های غیرمجاز، 
کاال  6- حضور وسایل نقلیه برای فروش 
در معابر و اش���غال پیاده روها و میدان ها 
از هم���ه  گ���ری ۶- و مهم ت���ر  7- تک���دی 
که  اش���غال معابر از سوی صاحبان مغازه 
در بیش���تر ش���هرها به صورت یک فرهنگ 

درآمده است.
 معبر در لغت به معنی محل عبور اس���ت 
که  و اصطالحًا به محلی اطالق می ش���ود 

از آن برای عبور و مرور اس���تفاده می شود 
که  و طب���ق قان���ون در اثر تفکی���ک اراضی 
در موضوع ماده ۱۰۱ قانون ش���هرداری ها 
آم���ده اس���ت، ایج���اد می ش���ود. تبصره ۶ 
که در اثر  ع عمومی   ماده 101: معابر و شوار
تفکیک اراضی احداث می ش���ود، متعلق 
به ش���هرداری است و ش���هرداری در قبال 
آن به هیچ عن���وان، وجه���ی ب���ه صاح���ب 
کرد طب���ق قانون،  آن پرداخ���ت نخواه���د 
شهرداری  موظف است از معابر به عنوان 
کرده و آن را برای  ملک عمومی حفاظت 

اس���تفاده عموم آماده نگه داشته و از 
تج���اوز به میدان ه���ا، پارک ه���ا و باغ های 
که ح���ق طبیعی هر ش���هروندی  عموم���ی 

می باشد جلوگیری نماید.

اش���غال پیاده روها و استفاده غیرمجاز 
از آن ها، ممنوع است

معضل س���د معبر یک���ی از هزاران معضلی 
است که در شهرها، گریبان مردم را گرفته 
و خواسته یا ناخواس���ته به فرزند ناخلف 
ب���ازار و ب���ازاری تبدیل ش���ده اس���ت؛ ام���ا 
متأس���فانه برای حل این معضل اراده ای 
معط���وف ب���ه تغییر وج���ود ن���دارد. چون 
کنفرانس های���ی  و  همایش ه���ا  هرس���اله 
در این زمین���ه برگزار خواهد ش���د اما این 
ناهنج���اری اجتماع���ی همچن���ان وج���ود 

دارد.
اجتماع���ی  ناهنج���اری  ای���ن  دلی���ل 

چیست؟
آی���ا در این زمین���ه م���واد قانونی خاصی 

وجود ندارد؟
آی���ا م���واد قانونی وج���ود دارد ول���ی اجرا 

نمی شود؟
 آیا ش���هروندان به خود و قانون احترام 

نمی گذارند؟

ادامە در صفحە ۶

ادامه از صفحه ۱

غلتی���دن در تعصب و جزم اندیش���ی و 
خودبرتربین���ی، می توان���د آس���یب های 

جدی برای انجمن سبز چیا باشد
 انجمن س���بز چیا همچون یک سازمان 
مردم نه���اد ب���ا حض���ور جوانان���ی دلس���وز 
کار نم���وده اس���ت  و مش���تاق ش���روع ب���ه 
از  می���زان  ای���ن  ش���اید  مواق���ع  گاه���ی  و 
تأثیرگ���ذاری و احس���اس ق���درت آن ها را 
ک���ه نقد  کش���انده باش���د  به مس���یرهایی 
ب���ر آن ها وارد باش���د و قطعًا بررس���ی این 
نق���اط ضع���ف و آس���یب ها موجب رش���د 
و توس���عه بیش���تر خواه���د ش���د و مجالی 
دیگر را می طلبد اما همین نکته داشتن 
م���ردم  می���ان  در  ارزش���مند  جایگاه���ی 
ممکن است موجب غلتیدن در تعصب 
وارد  خودبرتربین���ی،  و  جزم اندیش���ی  و 
ش���دن به حوزه ه���ای غیرتخصصی و غیر 
مرتب���ط و علی الخص���وص سیاس���ی و ... 
می تواند آسیب های جدی برای چنین 

انجمنی در آینده باشد.
گاه چش���م   ادام���ه راه در ه���ر ش���رایطی و 
بس���تن ب���ر واقعیت ه���ا و مس���ائل جانبی 
و ام���ورات جامع���ه ممکن اس���ت موجب 
که هدف  گردد  س���وء فهم ها و تعارضاتی 
اصل���ی و متعالی را در مظان فراموش���ی و 
یا نادیده ان���گاری قرار دهد و همین طور 
که ممکن  بس���یاری از آس���یب های دیگر 
است س���د راه توسعه و ترقی هر انجمن، 
س���ازمان و نهادی باش���د و بدون ش���ک 
که باید در آینده  مسائل فراوانی هستند 

گرفته شوند. در نظر 
اما به طورقطع و یقین انجمن س���بز چیا 
در راه ه���دف و برنامه هایش موفق عمل 

گاهی شهروندان  نموده اس���ت و میزان آ
در م���ورد امورات زیس���ت محیطی رش���د 
خوبی داشته است احساس مسئولیت 
و  زمی���ن  نگه داش���تن  تمی���ز  قب���ال  در 
گیاهان و جانوران  حفاظت از درختان و 
رشد بسیار خوبی داشته است و این امر 
را باید در برنامه ریزی و تداوم در آموزش 
و عمل موفقیت آمیز چیا دانست، حضور 
گون���ه پرن���ده در زریب���ار به ش���کل  ده ه���ا 
بومی و مهاج���ر، صحنه غذا دادن مردم 
به حیوانات در فصول س���رد سال را باید 

از اثرات این فرهنگ پذیری دانست.
ک���ه در این  گ���ر انجم���ن و نهادهای���ی  ا
شهر فعالیت می کند، اندازه چیا موفق 
عمل می کرد خیلی حسرت ها جایش 

را به امیدواری سپرده بود
ناظ���ران  ک���ه  زمان���ی  پی���ش  م���اه  ی���ک 

بین الملل���ی ب���رای تائی���د و تصدیق ثبت 
کالش به  مریوان به عنوان ش���هر جهانی 
کردند در مراسم استقبال  این شهر سفر 
کم���ی از مردم  ک���ه تع���داد  آن ه���ا زمان���ی 
را ب���رای پش���تیبانی از ای���ن روی���داد مهم 
کردم به راس���تی  آمده بودند را مش���اهده 
حس���رت خوردم و جای���گاه و تأثیرگذاری 
انجمن ه���ای مش���ابه را در ای���ن عرص���ه 
گر هر فردی  بسیار خالی دیدم به راستی ا
که دل���ش ب���رای این ش���هر می تپ���د و هر 
که در این شهر و  گروهی  انجمن و نهاد و 
گر اندازه  برای این شهر فعالیت می کند، ا
چی���ا در ح���وزه مس���ئولیت خ���ود موف���ق 
عم���ل می ک���رد خیل���ی از این حس���رت ها 
این���ک جای���ش را ب���ه امیدواری س���پرده 
کتاب خوان���ی،  ب���ود فرهن���گ مطالع���ه و 
فرهنگ شهرنش���ینی، فرهن���گ ترافیک 

که متأس���فانه  و صده���ا هنجار و رفتاری 
هن���وز در ای���ن ش���هر نهادینه نش���ده اند، 
ترافی���ک و فرهن���گ رانندگ���ی در وض���ع 
تمل���ک  و  تخری���ب  نیس���ت،  مطلوب���ی 
دارد،  رواج  هن���وز  عموم���ی  فضاه���ای 
خش���ونت  و  خیابان���ی  درگیری ه���ای 
گ���رم اس���ت، فحاش���ی و بددهانی  هن���وز 
هن���وز پرچانگ���ی می کن���د، حق���وق زنان 
گرفته می ش���ود، حریم خصوصی  نادیده 
نامش���خص  و  تعریف نش���ده  عموم���ی  و 
اس���ت، اعتیاد در حال رشد است و همه 
آنچه امروز ش���اهد آن هستیم و نهادها و 
س���ازمان های دولتی مرتبط با آن دست 
گریبان اند و انجمن های مردمی هم  ب���ه 
در ابت���دای راه؛ ام���ا ب���ه ب���اور م���ن میزان 
که انجمن ها و سازمان های  تأثیرگذاری 
باش���ند  داش���ته  می توانن���د  مردم نه���اد 
گس���ترده تر خواهد بود و انجمن  بس���یار 
چی���ا می تواند به عنوان الگویی موفق در 
این زمینه نقش���ه راه و مشاور در روش ها 
و راهکاره���ای مدیریت���ی در ای���ن زمین���ه 

باشد.
بخواهن���د  گ���ر  ا ه���م  ش���هر  ش���وراهای 
کاری خود موفق عمل نمایند  درزمین���ه 
در وهل���ه اول بای���د ق���درت و تأثیرگذاری 
این انجمن ها را به رس���میت بشناس���ند 
و در وهل���ه دوم آن ه���ا را طرف مش���ورت 
خ���ود ق���رار دهن���د و همچنی���ن ب���ر چیا و 
کلی���ه انجمن ها هم الزم اس���ت همچون 
بخشی از جامعه و افکار عمومی نظارت 
و نقد منصفانه و دلسوزانه خود را بی پروا 
و صری���ح در م���ورد فعالی���ت بخش ه���ای 
مختل���ف ش���هر و بخصوص ش���وراها ابراز 

نمایند.

چیا؛ سرآغازی برای مسئولیت پذیری اجرای نمایش 
»ولیوه سووره«

 در مریوان

گروه  نمایش »ولیوه سووره« اثری از 
تئاتر »ری را« به نویس���ندگی چیستا 
یثرب���ی، ترجمه رئ���وف محمودپور و 
کریم خ���اوری از ۲۹ مرداد  کارگردانی 
ال���ی ۶ ش���هریورماه در فرهنگس���رای 

مریوان اجرا شد. 
فتح���ی،  خب���ات  جهان���ی،  گ���وران 
هس���تی رجبی بازیگران این نمایش 

بودند.
بابایی  قدریه  نمایش:  عوامل  دیگر 
)درام��������ات��������ورژ(، ب���اب���ک م��ح��م��دی 
دارپرنیان  محمد  صحنه(،  )م��دی��ر 
ک��ری��م خ��اوری  )دس��ت��ی��ارک��ارگ��ردان(، 
و ن��ام��ق خ���دای���ار )ط����راح ص��ح��ن��ه(، 
ل��ب��اس(،  )ط���راح  راس��ت��خ��ان��ه  نظیره 
محمودی  چیمن  و  ای���زدی  ف��رزان��ه 
زاده  حسن  آرتین  رنگ(،  و  )نقاشی 
)م��وس��ی��ق��ی(، ه��الل��ه ق���ادری )ط��راح 
بابایی  محمد  ب��روش��ور(،  و  پوستر 
علیزاده  محمد  ص��ح��ن��ه(،  )منشی 
نامق خدایار )عکاس(،  نور(،  )طراح 
م���ح���م���دج���اج���رم���ن���د )ت��ب��ل��ی��غ��ات 
)تصویر  ن��ی��ک��خ��واه  ف��ری��د  م���ج���ازی(، 
ب�����ردار( و م��ح��م��د ب��ه��رام��ی )رواب����ط 

عمومی(.
الزم ب���ه ذکر اس���ت ای���ن نمای���ش با 
حمایت و هم���کاری اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی مریوان، زبانکده ملی 
نمایش���ی  انجم���ن هنرهای  ای���ران، 
کردس���تان، انجمن نمایش  اس���تان 
مریوان، شهرداری و شورای مریوان 

اجرا شد.

رقابت های جایزه  
بزرگ دوچرخە سواری 

کشور در مریوان 

ب���زرگ دوچرخه  رقابت ه���ای جایزه 
کشور  س���واری جوانان و بزرگس���االن 
از  س���وارانی  دوچرخ���ه  حض���ور  ب���ا 
کشور به میزبانی  استان های سراسر 
مری���وان در روز جمع���ه ۱۰ ش���هریور 
م���اه برگ���زار ش���د و در پایان از س���وی 
اس���تان  و جوان���ان  ورزش  کل  اداره 
کردس���تان جوایز نقدی ب���ه عناوین 

اول تا ششم اهدا شد.

كشتە شدن دو كولبر 
در منطقە هەنگەژاڵ 

بانە

شب 13ش���هریور ماه  ۹6 در منطقه 
کولب���ر  دو  بان���ە  هه نگ���ه ژاڵ  م���رزی 
کورد ب���ر اثر تیراندازی توس���ط هنگ 
از  یک���ی  ک���ه  باختن���د  م���رزی ج���ان 
کشته شدگان، دهیار شهرستان بانه 

بوده است.
بهرامی  ق��ادر  کولبر،  دو  ای��ن  هویت 
45س��ال��ه اه���ل روس��ت��ای وزم��ه ل��ه و 
روستای  اهل  21ساله  فرجی  حیدر 

شه شه اعالم شدە است.
کولبر  این دو  اعزام اجساد  متعاقب 
خانواده های  بانه،  بیمارستان  به 
از  جمعی  ه��م��راه  ب��ه  کولبر  دو  ای��ن 
بانه  فرمانداری  مقابل  محلی  مردم 

کردند. تجمع 

کسب روزی یا ایجاد مزاحمت

■ امید رشیدی
 دبیر آموزش وپرورش

توانست  لهستان  در  آشویتس  زندان  از  که  ▐مردی 
با توجه به  اتریشی بود و  کند، دکتر ویکتور فرانکل  فرار 
که با چشم خود دیده بود،  خودکشی ها و فجایع زیادی 

روانشناسی بسیار متبحر شده بود. بعدها او مدیر مدرسه ای فعال شد 
و در آغاز هرسال تحصیلی برای معلمان مدرسه این نامه را می فرستاد:

که از یکی از اردوگاه های اسیران جان سالم به در  کسی هستم   «من 
برده ام. چشمانم چیزهایی دیده که چشم هیچ آدمی نباید می دید، 
مهندسین  ماهرترین  و  بهترین  توسط  که  دیدم  را  گازی  اتاق های 
ساختمان ساخته شده بودند. بهترین و متخصص ترین پزشکانی را 
کودکان را به شکل ماهرانه ای مسموم می کردند. نوزادانی  که  دیدم 
که بهترین پرستاران  که توسط آمپول های پرستارانی ُمردند  را دیدم 
غ التحصیالن  فار بهترین  توسط  که  بسیاری  انسان های  بودند. 
دبیرستان ها و دانشگاه ها سوزانده شدند و به همین خاطر من به 
که از شما می خواهم این است  آموزش به تنهایی َمشکوکم. چیزی 
کنید و تالش شما موجب  که: برای انسان شدنِ دانش آموزان تالش 
تربیت »جانوراِن دانشمند« و »بیماران روانِی ماهر« نشود. خواندن، 
نوشتن، ریاضیات، علوم و... زمانی اهمیت پیدا می کنند که به انسان 
کند. پزشك شدن، مهندس شدن و متخصص  کودکان کمک  شدن 
کار سختی نیست و می شود با چند سال درس خواندن به  شدن 
آن ها رسید و چه بسا امروز در جامعه هم پزشکان زیادی داریم و هم 
مهندسین زیاد؛ اما آنچه ما همواره به آن نیازمندیم، انسان است! 
که اخالق و انسانیت برایشان بزرگ ترین تعهد و بزرگ ترین  کسانی 

ارزش باشد. سعی کنید چنین افرادی پرورش دهید.”

نظام  توسعه یافته  کشورهای  در  توسعه  محرکه  موتور  و  زیربنا  سنگ 
توانمند،  آموزش وپرورش  بدون  درواقع  آن هاست.  آموزش وپرورش 
دست یافتن به توسعه محال است. به همین خاطر یکی از علل بنیادین 
کارآمدی نظام آموزشی آن جستجو  عدم توسعه یافتگی ایران را باید در نا
کرده  که ساختار آموزش وپرورش ایران را فلج  کرد. ازجمله مشکالتی 

کرد: است می توان به موارد ذیل اشاره 
1- سیستم رتبه ای یا پلکانی: در این سیستم دانش آموزان را به خوب 
و بد، زرنگ و تنبل، بااستعداد و بی استعداد و ... دسته بندی می کنند، 
کثریت را هم تحقیر می کنند  عده ی اندکی را چون قهرمان ستایش کرده و ا
که نمره بگیر نیستند. در این نظام آموزشی موفقیت را تنها با نمره و آمار 
قبولی می سنجند، درحالی که یادگیری یعنی تغییر رفتار. آموزش وپرورش 
باید همه دانش آموزان را بدون تبعیض با یک چشم بنگرد. هیچ کس 
بی استعداد نیست. هرکسی درزمینٔه خاصی توانایی های بالقوه ای دارد. 
کرده و زمینه الزم را  مدرسه باید استعدادهای بالقوه افراد را شناسایی 
گر رونالدو و  کند. با این حساب ا برای شکوفایی این استعدادها فراهم 
مسی در آموزش وپرورش ایران تحصیل می کردند به جای اینکه به خاطر 
استعدادشان در فوتبال ستایش شوند، احتمااًل به خاطر اینکه تنیس یا 

والیبال بلد نبودند تحقیر می شدند.
کپی برداری آموزش وپرورش: در این سیستم سعی بر این  2- دستگاه 
که افرادی بله قربان گو، سربه زیر و مطیع تربیت شوند. بدون توجه  است 
کپی همه را به یک شکل واحد  به تفاوت های فردی مانند یک دستگاه 

آموزشی سیستمی تنگ نظرانه است و تالش دارد،  این نظام  درآورد. 
کند و عماًل خالقیت، انتقادپذیری و منتقد بودن  گفتمان خود را غالب 
کند. درواقع این سیستم آموزشی زنگارگرفته،  را از دانش آموزان سلب 
می خواهد کودکان را برای زندگی در قیامت آماده کند و رسالت خود را در 
کنار  کار اصلی آن در  فرستادن آن ها به بهشت تعریف می کند. درحالی که 
کردن دانش  آموزش مفاهیم علمی باید آموزش اصول شهروندی و آشنا 
آموزان با حقوق و وظایف خود، حل مسئله و چگونگی ارتباط و همکاری 

با دیگران، برای زندگی اجتماعی می باشد.
کتب درسی حاوی مفاهیم  از مطالب  3- محتوای آموزشی: بسیاری 
سهراب،  و  رستم  نبرد  وزیر،  حسنک  کردن  َبردار  است.  خشونت آمیز 
داستان چوپانی که سگش را اعدام می کند... بعد از گذشت سال ها هنوز 
که توصیف می کرد،  هم چهره دبیر ادبیاتمان را به یادم می آورد، آن زمان 
چگونه رستم خنجرش را در قلب سهراب فروکرد و آن را چرخانید! جدای 
یادگیری مطالب  و  به حفظ  از مطالب خشونت آمیز دانش آموز مجبور 
کاربردی ندارد. آن ها ساعات زیادی را  که در آینده او هیچ  فراوانی است 
به آموزش زبان انگلیسی و عربی مشغول اند؛ اما چون ساختار غلط است 
که به جای  در آخرسر بیشتر آن ها از راهنمایی یک توریست عاجزند چرا

تمرین مکالمه بیشتر به آن ها دستور زبان و قواعد را می آموزند.
4- عدم آموزش به زبان مادری: متأسفانه یکی از معایب ساختاری 
آموزش وپرورش در ایران بی توجهی به آموزش به زبان مادری است و 
سال هاست که کودکان غیر فارس از این حق طبیعی محروم شده اند! 

محرومیت از تحصیل به زبان مادری، مصداق بارز کودک آزاری است. 
رنجی که کودک هنگام ورود به مدرسه با آموزش به زبان دیگر متحمل 
گاها تحقیر  می شود و موجبات استرس، نگرانی، احساس ناتوانی و 
توسط معلمان را فراهم می آورد. این یعنی شکنجه روحی، تحقیر و 
گاهانه کودکان بی دفاع. در چنین  تبعیض به صورت سیستماتیک و آ
که فضای امن روحی و روانی را برای  کسی مسئول است  حالتی چه 
کند؟ بی گمان پدر و مادرها و معلمان  کودکان فراهم  تربیت صحیح 
کودکان و دانش آموزان خود  که از حقوق  مسئولیت بیشتری دارند 

دفاع کنند که متأسفانه چنین نیست.
به  توجه  گذشته در استخدام معلمان بجای  5- معلم: متأسفانه در 
و  پوشش  نوع  آرایش،  به ظاهر،  تدریس،  مهارت های  و  علمی  توانایی 
آموزش وپرورش  وزارت  هم  به تازگی  می شد.  توجه  معلم  بودن  مطیع 
ابالغ  نیروهای خود  برای استخدام  را  شرایط تبعیض آمیز و غیرانسانی 
غلیظ،  لهجه  داشتن  همچون:  مواردی  ابالغیه  این  در  است.  کرده 
ناباروری، موهای زائد صورت و... را مانع به کارگیری افراد به عنوان معلم 

ذکر کرده اند.
فقر اقتصادی معلمین موجب شده عده ای از آن ها به شغل های دیگری 
گرفتن  که هیچ ربطی به تدریس و آموزش ندارد روی آورند و این یعنی 
فرصت مطالعه و تحقیق از معلم و تحقیر او. در کل می توان گفت در این 
کردن یک معلم فراهم  سیستم آموزشی همه شرایط الزم برای دیوانه 
است. بخشنامه های آبکی و دستورالعمل های فراوان و گاها ضدونقیض 
آن ها  از  را  که خالقیت  کرده  احاطه  را  اولیای مدرسه  و  چنان مدیران 
که  سلب نموده است. وضعیت موجود معیشت معلمان چنان است 
معلم نمی تواند )حداقل به لحاظ اقتصادی( الگوی مناسبی برای دانش 
کند... آموزان خود باشد و این ممکن است کل پروسه آموزش را مختل 
ادامە در صفحە 3

چندپارگی نظام آموزش وپرورش

برگزاری بیست و هشتمین جشنواره 
تئاتر 

استان کردستان 

▐بیست و هشتمین جش���نواره تئاتر استان 
کردس���تان از 2 ت���ا 4 ش���هریورماه در س���نندج 

برگزار گردید.
آیین اختتامیه بیست و هشتمین جشنواره 
تئاتر استان کردستان روز شنبه 4 شهریورماه 
در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار 

شد. 
در بخ���ش اول مراس���م از »علیرضا حنیفی« و 
»توفیق ملکی«، دو تن از پیشکس���وتان تئاتر 
کردس���تان با اه���دای لوح س���پاس و  اس���تان 

هدیه تجلیل به عمل آمد.
هیات داوران جشنواره متشکل از دکتر قطب 
کورش احم���دی و صابر دل  الدی���ن صادقی، 
بینا، آرای خود را به شرح ذیل اعالم نمودند:

 کارگردانی
کارگ���ردان نمایش  رتبه اول افش���ین خ���دری 

»کردها تروریست نیستند« از سنندج
کارگ���ردان نمایش  کرم���ی  رتب���ه دوم فرش���ید 
»وخداوند درون یک مرد دو قلب قرار نداد« 

از سنندج
رتبه سوم عبید رستمی کارگردان نمایش »در 

حصار باد« از سنندج
بازیگری زن

بازیگ���ر نمای���ش »و  رتب���ه اول هان���ا م���رادی 
خداوند درون یک مرد دو قلب قرار نداد«

رتبه دوم شایس���ته فرمانی فرد بازیگر نمایش 
»دهانی پر از پرنده« از بیجار

رتبه س���وم رضوان خدام���ی بازیگر نمایش »و 
خداون���د درون یک مرد دو قلب قرار نداد« از 

سنندج
گروه���ی از بازیگران زن نمایش »کردها  تقدیر 

تروریست نیستند« از سنندج
بازیگری مرد

نمای���ش  بازیگ���ر  ق���ادری  فردی���ن  اول  رتب���ه 
»درحصار باد« از سنندج

رتب���ه دوم محمدنقی حیدری بازیگر نمایش 
»تراس« از قروه

رتبه س���وم نیما ایمان زاده بازیگر نمایش »در 
حصار باد« از سنندج

تقدیر از آرتین امجدی بازیگر نوجوان نمایش 
»کردها تروریست نیستند« از سنندج

گروهی از بازیگران مرد نمایش »کردها  تقدیر 
تروریست نیستند« از سنندج

نمایشنامه نویسی
رتبه اول فارس باقری نویس���نده نمایشنامه 

»دهانی پر از پرنده« از بیجار
رتبه دوم عبید رستمی نویسنده نمایشنامه 

»در حصار باد« از سنندج
کبر صادقی نویسنده نمایشنامه  رتبه س���وم ا
»وخداوند درون یک مرد دو قلب قرار نداد« 

از سنندج
کارگ���ردان نمایش  کرم���ی  رتب���ه دوم فرش���ید 
»وخداوند درون یک مرد دو قلب قرار نداد« 

از سنندج
رتبه سوم عبید رستمی کارگردان نمایش »در 

حصار باد« از سنندج
گریم  

بهار لطافتیان برای نمای���ش »در حصار باد« 
از سنندج

طراحی صحنه
افشین خدری و مهران مکاری برای نمایش 

»کردها تروریست نیستند« از سنندج
بروشور و آفیش

شعیب مکتب داری برای نمایش »در حصار 
باد« از سنندج
طراحی لباس 

بهار لطافتیان برای نمای���ش »در حصار باد« 
از سنندج
موسیقی

مس���لم زارعی برای نمایش »کردها تروریست 
نیستند« از سنندج

نمایش ه���ای برگزی���ده جه���ت معرف���ی ب���ه 
دبیرخانه س���ی و ششمین جش���نواره بین 

المللی تئاتر فجر
نمایش »کردها تروریست نیستند« از سنندج

نمایش »در حصار باد« از سنندج
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بزاڤی ژینگەپارێزی لە 
بەرزەخی بوون و نەبووندا

■ به یان نیک بین
▐ قەیران��ی ژینگە، یەکێ ل��ە گرنگرتین 
قەیرانەکان��ی ژیان��ی ئ��ەم س��ەردەمەیە. 
مەخابن مرۆڤ بە چاوچنۆکییەکی گەمژانە، 
ناپێویس��تی  بەکارهێنان��ی  بازاڕەکان��ی 
ب��ۆ  کێبەرکێی��ەک  گۆڕەپان��ی  کردووت��ە 

خنکاندنی ژیان.
ب��ە ب��ڕوای کارناس��انی ژینگەپارێ��ز، ب��ۆ 
ب��ە  کارەس��اتە،  ئ��ەم  بەرپەرچدان��ەوەی 
الیەن��ە  هوش��یارانەی  بەش��داری  ب��ێ 
هەنگاوێکی  جەم��اوەر،  جۆراوجۆرەکان��ی 
هەروەه��ا  هەڵناگی��رێ.  بای��ەخ  جێ��ی 
بیرۆکەیەک��ی ژینگەپارێزانە، دامەزراندنی 
ڕێکخ��راوەی ژینگەی��ی نادەوڵەت��ی، ب��ۆ 
ئ��ەو  ڕێنوێن��ی و خس��تنە س��ەر هێڵ��ی 

بەشدارییە بە پێویست ئەزانێ.
تەکنۆلۆژیا، ژینگە و رسوش��ت دەخاتە بەر 

مەترسی
بیر و هزری پاراستنی ژینگە بۆ یەکەم جار 
لە کتێبی »م��رۆڤ و رسوش��ت« )١٨٦٤( 
لە الی��ەن »جۆرج پرکینز م��ارش« هاتوەتە 
ئاراوە. بەاڵم لە ساڵەکانی ١٩٦٠دا باسی 
پاراستنی ژینگە بوو بە ڕۆژەڤ. ئەمەش بە 
هۆی ڕووداوەکانی پاش شەڕی دووهەمی 
جیهانی و هەڵبەزینی سەرس��ووڕهێنەری 
تەکنۆلۆژیا و کەوتنەبەرمەترس��ی، ژینگە و 

رسوشت بوو. 
بۆی��ە بزووتنەوەی س��ەوز وەک بەش��ێکی 
ب��ۆ  بزاڤ��ە کۆمەاڵیەتیی��ەکان،  چاالک��ی 
پاراستنی ژینگە، پێی نایە گۆڕەپانی خەبات 
و بەخێرایی��ش خۆی خزان��دە نێو جیهانی 
سیاس��ەت. بەم ج��ۆرە ژینگەپارێزان بوونە 
هێزێکی بەرچاو و سەرنجی جەماوەرێکی 
زۆریان ب��ۆ الی خۆی��ان ڕاکێش��ا و هەوڵ 
ئ��ەدەن بۆ گۆڕینی ژیان بە قازانجی ژینگە 
و رسوش��ت، لە هەموو بیرۆکە و ڕێکارەکان 

کەڵک وەرگرن.
ژینگەپارێزی؛ چاکسازی یا بەشێک لە 

بزووتنەوەیەکی ئیدئۆلۆژیکی
بەگشتی، بزووتنەوەی ژینگەپارێزی لە باری 
بیرکردنەوە و ئاکار، بەرەو دوو ئاقاری جیاواز 
مل دەنێ؛ یەکیان خوازیاری چاکس��ازی 
لە ش��ێوەژیانی مرۆڤدایە و دەیەوێت بە بێ 
هەڵوەش��اندنەوەی بنەماکانی سیستەمی 
سەرمایەداری و پیشەس��ازی و تکنۆلۆژیا، 
ب��ە گۆڕان��کاری ل��ە ش��ێوە ژیان��ی مرۆڤ 
و ڕەوت��ی بەره��ەم هێن��ان و بەکارب��ردن، 
ژیانی س��ەوز و ژینگەیی بکات��ە منوونەی 
ژیانێکی تەندروس��ت و رسوش��ت پارێزانە. 
ب��ەاڵم ئاقاری دووهەم پێ��ی وایە ئەبێ بەر 
بە تکنۆلۆژیا و پێش��کەوتنی پیشەس��ازی 
س��ەرمایەداری  سیس��تەمی  و  بگیرێ��ت 
هەڵوەش��ێتەوە و بە قەناع��ەت و دوور لەم 
جیهانە پڕ زەرق و بەرقە، ژیانی ئاس��ایی و 
س��اکار ببێتە منوونەی ژیان بۆ پاراس��تنی 

ژینگە و رسوشت.
بەمجۆرە ئەگ��ەر بزووتنەوەی س��ەوز وەک 
چاولێبکەی��ن،  سیاس��ی  سیس��تەمێکی 
نابن��ە  چاکس��ازیخواز  ژینگەپارێزان��ی 
بەش��ێک لە بزووتنەوەیەکی ئیدئۆلۆژیکی 
و پێیان وایە تکنۆلۆژی کێش��ەکانی خۆی 
چارەسەر ئەکات و پێویست ناکات هەوڵی 
لەناوبردنی پیشەسازی بدرێت و بە ڕێکاری 
چاکس��ازی و بەڕێوەبەرایەتی ژیرمەندانە، 
لە خەس��ارەکانی گرفتە ژینگەیەکان کەم 

ئەکرێتەوە.
بەاڵم باڵی دووهەمی بزووتنەوەی س��ەوز، 
کە بە ئکۆلۆژیستەکان نارساون، بڕوایان بە 
هەڵوێس��تی ڕادیکاڵ و شۆڕشگێڕانە هەیە 
و خوازیاری هەڵوەشاندنەوەی پێشەسازی 
و ڕەوتی س��ەرمایەدارین و ب��ە پێچەوانەی 
چاکسازیخوازان، بزاڤێکی ئیدئۆلۆژیکین. 

)دابسون: ۱۳۷۷، ۱۲ � ۱۰(  .
پێکهاتنی ڕێکخراوە و پەیامنە ژینگەییەکان
یەک��ەم پەیامن��ی ژینگەی��ی ل��ە س��اڵی 
١٩٧١، لە ڕامس��ەری ئێران و بۆ پاراستنی 
پەنگاوەکان واژۆ کراوە. هەرەها گەورەترین 
ڕێکخ��راوەی ژینگەیی جیه��ان، بە نێوی 
»ئاش��تی س��ەوز«، ل��ە س��اڵی ١٩٧١، لە 
ڤەنکۆڤێ��ری کانادا دامەزراوە و لە س��اڵی 
١٩٩٤ بووەتە ڕێکخراوەیەکی نێودەوڵەتی 
و ملوێن��ان کەس ئەندامیەتی و لە س��اڵدا 
زۆرتر ل��ە ١٠٠ ملوێن دۆالر داهاتی هەیە. 

)کاستلز: ۱۳۸۱، ۱۵۵(.
ژینگەپارێ��زی؛ بزووتن��ەوە یا ئاکارێکی 

کۆمەاڵیەتی
ئیس��تە لە جیهان و ئێران و کوردس��تاندا، 
ه��ەزاران ڕێکخراوەی س��ەوز و ژینگەپارێز 
دامەزراوە و لە بوارە جۆڕاجۆرەکاندا چاالکی 
دەنوێنن. ئەگەرچی ئەکڕێت ئاماژە بکەینە 
هەبوونی بزووتنەوەیەکی سەوز لە جیهانی 
گەشەس��ەندوو، بەاڵم هەبوون��ی ئەو بزاڤە 
لە واڵتان��ی ڕۆژهەاڵتی ناوین جێی گومانە 
و ئ��ەو ڕێکخ��راوە ژینگەییانە ل��ەم ناوچە، 
تەنی��ا ئەتوان��ن بەش��ێک ب��ن لە ئ��اکارە 
بزووتنەویەکی  ن��ەک  کۆمەاڵیەتیی��ەکان، 

کۆمەاڵیەتی.
چەن��د  ئەب��ێ  ژینگەپارێزان��ە  بزاڤ��ی 
بزاڤ��ە  هاوبەش��ی  تایبەمتەندییەک��ی 
کۆمەاڵیەتییەکان��ی ببێت. ی��ەک لەوانە؛ 
هەبوونی تۆڕێکی بەرب��اوی کۆمەاڵیەتی 
پێکهاتوو لە کەسایەتی و تاقم و ڕێکخراوەی 
توانای  ناحکووم��ی، دووه��ەم؛  چاالک��ی 
جێگیرکردن��ی گوتارێکی هوش��یارکەرەوە 
و خاوەن پێناس��ە و هەڵگیرس��انی ئاگری 
هەڵوێس��ت و هیوا بۆ گەیشنت بە ئامانجی 
هاوبەش. سێهەم؛ ئامادە بوونی بزووتنەوە 
ب��ۆ خەبات��ی چاالکان��ە، تەنان��ەت ئەگەر 
نەیارانیش��یان س��ەر ب��ە دەس��ەاڵت بن. 

)جالئی پور: ١٣٨٤، ۱۱(
تا ئیستا گوتاری ژینگەپارێزی نەبوەتە 

ڕۆژەڤ
بەاڵم ئەوەی ڕوون و ئاشکرایە؛ لە ڕۆژهەاڵت، 
بەتایبەت لە ئێران بە گش��تی و کوردستان 
ژینگەپارێ��زی،  گوت��اری  تایبەت��ی،  ب��ە 
گوتارێکی بەهێز نییە و نەبوەتە ڕۆژەڤ. واتە 
ناڕەزایەتییەکی گش��تی لە هەمبەر بابەتی 
ژینگ��ە و ژینگەپارێزی��دا ب��ەدی ناکرێت و 

بزاڤێکی سەوزی پەڕوپاڵدار نییە لە ئارادا.
دیارە ژینگەپارێزان لە سەرتاسەری جیهاندا 
و ب��ە تایب��ەت واڵت��ی ئێم��ە ڕێگایەکی پڕ 
هەورازونش��ێویان لەب��ەرە. ژینگەپارێ��زان 
ئەبێ هەر جۆرێ ب��ووە، جەماوەی خۆیان 
ل��ەوە تێبگەیەنن کە ئەو کێش��ە و گرفتانە 
کە ب��ە ه��ۆی دەس��تێوەردانی م��رۆڤ لە 
ژینگە و رسوشت ڕووبەڕووی ئەبینەوە، زۆر 

مەترسیدارن و ئەبێ بیری لێ بکەنەوە.
بۆیە پێویستە ڕێکخراوە ژینگەپارێزیەکان، 
هەوڵێک��ی زۆرت��ر ب��دەن و ب��ە زانس��ت و 
لێکۆڵین��ەوەی زۆرت��ر و بە هۆی کەس��انی 
خ��اوەن بڕوا و لەخۆبردوو، گرنگی ژینگە بۆ 
جەماوەر شی بکەنەوە و ببنە جێی متامنەی 
زۆرین��ەی کۆمەڵگە. بەداخ��ەوە ئەم ڕەوتە 
هێش��تا لە یەکەم هەنگاوەکانی خۆیدایە و 
زۆری ماوە بزاڤێکی بەو جۆرە دەستنیشان 
بکەین. تەنانەت لە زۆر شوێندا ئەندامانی 
ڕێکخراوەی ژینگەپارێزیامن دیوە کە نەک 
پابەند نەبوە بە ئامانجەکانی ڕێکخراوەکەی، 
بەڵک��وو پێچەوان��ەی پاراس��تنی ژینگە و 

رسوشت هەنگاوی هەڵگرتووە!
زۆری و بۆری ڕێکخ��راوە، نەبوەتە هۆی 

باشبوونی باروودۆخی ژینگە
ئەم��ە ل��ە کاتێدایە بە هۆی دەس��تدرێژی 
بەردەوام��ی بەش��ێکی زۆر ل��ە خەڵک��ی 
ناهوش��یار و بڕێک لە دەزگا دەوڵەتییەکان 
ڕێکخ��راوی  س��ەدان  ژینگ��ە،  س��ەر  ب��ۆ 
ژینگەپارێزی بە بێ لەباربوونی بەس��تێنی 
کۆمەاڵیەتی و گەش��ەی شارس��تانییەتی 
کۆمەڵگ��ە، هاتوونەتە مەیدان��ی چاالکی. 
ج��ۆرە  ئ��ەم  ب��ۆری  و  زۆری  بەداخ��ەوە 
ڕێکخراوان��ە نەبوەت��ە ه��ۆی ب��اش بوونی 
باروودۆخی ژینگە و بگ��رە، بڕێکی زۆر لەم 
دامەزراوانە یا تووش��ی قەیران��ی بیرۆکە و 

قەیرانی ماڵی بوونە و یا بە هۆی وەرگرتنی 
یارمەت��ی دەوڵەتی، س��ەربەخۆیی خۆیان 

لەدەست داوە.
ئەمنییەتی؛ س��ێبەری قورس��ی  ڕوانگەی 
دەسەاڵت بە سەر چاالکی ژینگەپارێزانەوە

بابەتێکی گرنگی دیکە، ه��اوڕێ و هاوکار 
نەبوونی دەوڵەت و دەسەاڵت بە گشتی لە 
گەڵ ڕێکخراوە نادەوڵەتییەکان و بە تایبەت 
ڕێکخراوە ژینگەپارێزەکاندایە. دەس��ەاڵت 
نەک ئامادە نییە هاوکاری پێویس��ت بداتە 
ئەو ڕێکخراوانە، بەڵکوو وەک هەووی خۆی 
چاویان لێ دەکات و بەردەوام ڕوانگەیەکی 
ئەمنییەتی دەکاتە هەوێنی هەڵسووکەوتی 

لە گەڵ ئەم ڕێکخراوانەدا.
چاودێری توند و تۆڵ لە سەر ڕێکخراوەکان 
کە بوەتە هۆی داسەپانی سێبەری ترس و 
دوودڵی و خۆدزینەوە لە بڕیاری پێویست، 
دەگەڕێت��ەوە ب��ۆ ئەوەی کە دەس��تدرێژی 
ک��ردن ب��ۆ س��ەر ژینگ��ە، زۆرتر ب��ە هۆی 
جێبەجێکردنی ئەو پرۆژانەوەیە کە لە الیەن 
دام و دەزگا و دامەزراوە خاوەن دەس��ەاڵت 
و چەکداری و حکومییەکانەوە پش��تیوانی 
ئەکرێن )دروس��تکردنی بەن��داو و پااڵوگە 
و ...(. دی��ارە هەڵچ��وون و بەربەرەکانێ لە 
گەڵ ئەم جۆرە دام و دەزگانەدا تێچوویەکی 
گەلێک گرانی لێدەکەوێت��ەوە و لە توانای 
ناوەندە ژینگەپارێزەکاندا نییە. بۆیە ناوەندە 
ژینگەپارێزەکان بەناچار تووشی خۆپارێزی 
دەبن. نیشانەی ئەم خۆپارێزییە، پێداگری 
لە س��ەر هوش��یارکردنەوە و فێرکارییە کە 
ئەمە جۆرێکە لە دوورکەوتنەوە لە ناڕەزایەتی 
دەربڕین��ی کاریگ��ەر ب��ۆ ئ��ەوەی تاوانبار 

نەکرێن بە کاری سیاسی!
بەگش��تی بە ه��ۆی زێدەڕەوی لە دروش��م 
گەرایی و دوور کەوتنەوە لە هەوڵی شێلگیر 
و ئەو بەربەس��تانە کە باس ک��را، ڕێکخراوە 
نادەوڵەتییەکان و بە تایبەت ژینگەییەکان، 
پێشوازییەکی ئەوتۆیان لە الیەن جەماوەر و 
بە تایبەت الوانەوە لە ئاستی بەرباودا لێ 

ناکرێ.
ش��ێلگێری و بوێ��ری؛ ڕێگای��ەک بەرەو 

هیوا بە دواڕۆژ
بەاڵم، س��ەرەڕای ئەو دۆخە نەخ��وازراوە بۆ 
چاالکان��ی ژینگەپارێ��ز؛ لە هەر ش��وێن و 
ناوچەی��ەک، هەوڵی ش��ێلگیر و بوێرانە بۆ 
پاراس��تنی ژینگە و ڕوبەڕووبوونەوە لە گەڵ 
دەس��تدرێژیکاران دراب��ێ، دەس��تکەوتی 
س��ەرکەوتوانە بەدی ک��راوە. منوونەی ئەم 
ج��ۆرە چاالکیی��ە ل��ە الی��ەن ئەنجومەنی 
س��ەوزی چیا ل��ە مەری��وان زۆر بەرچاوە و 
ئەم دامەزراوە سەملاندوویەتی کە دەکرێ 
ه��ەوڵ ب��ۆ ڕێکخس��تنی بزاڤێکی س��ەوز 
بدرێت. ئەمەش بە خەسارناسی بەردەوامی 
الیەن��ە نەرێنییەکان��ی ئ��ەم چاالکییانە و 
بڕوابەخۆبوون و هوشیارکردنەوە و بوێری و 
خۆنەبەستنەوە بە هیچ الیەنێکی حکوومی 

و حزبی دەکرێت.
سەرچاوە:

� آذرن��گ، عبدالحس��ین )۱۳۶۴( تکنولوژی و 
بحران محیط زیست،

تهران، انتشارات امیرکبیر.
� امینی، فرهاد )۱۳۸۰( جنبش سبزها

� جالئی پور، حمیدرضا )۱۳۸۱( جامعه شناسی 
جنبش های اجتامعی، تهران، نرش طرح نو.

� دابس��ون، اندرو )۱۳۷۷( فلس��فه و اندیش��ه 
سیاسی سبزها، ترجمه محسن ثالثی، تهران، 

نرش آگاه.

■ محسن افروشه 
کارشناس آبیاری و کارشناس ارشد
 مهندسی عمران – مهندسی آب

▐ مقدمه:
ک و  کوردس����تان دارای منابع بس����یار غن����ی آب، خا اس����تان 
نیروی انسانی فعال بوده و مردمانی سخت کوش به معنای 
تمام کلمه داشته و میزان تولیدات کشاورزی بسیار ناچیزی 
کوردستان رتبه دوم اراضی  کشور دارد. استان  در رده بندی 
و نوزدهم میزان تولید اس����ت. با همت مدیران بخش آب و 
کشور و بهره گیری از تمام منابع موجود در استان  کشاورزی 
و برنامه ری����زی تخصی����ص مناب����ع آب به اراضی دیم اس����تان 
می ت����وان در جه����ت رفع محرومیت و اش����تغال زایی اس����تان 

گام های مؤثرتر و پرسرعتی را برداشت.
پتانسیل اراضی:

که سهم  کشور دارای 162.2 میلیون هکتار عرصه بوده  کل 
جنگل ها 14.3 میلیون هکتار و مراتع 84.8 میلیون هکتار 
و اراضی بیابانی 32.6 میلیون هکتار می باش����د. باقیمانده 
عرصه ش����امل اراضی دیم و آبی و باغات و مناطق ش����هری و 
روس����تایی دارای 27.8 میلیون هکتار 17.2 درصد از عرصه 
کشاورزی  کش����ور را تشکیل می دهد.)جلد دوم آمارنامه  کل 

)1394
کش����ت  در س����ال زراع����ی 1393-1394 می����زان س����طح زی����ر 
محصوالت زراعی کشور 11.38 میلیون هکتار و میزان تولید 
کشت  کشور 77 میلیون تن بوده است. 53 درصد اراضی با 

کشت دیم بوده است. آبی و 47 درصد با 
در این سال زراعی استان خوزستان با 7.1 درصد بیشترین 
سطح برداشت شده و استان کوردستان با 6.78 و کرمانشاه 

با 6.75 درصد در رتبه های دوم و سوم قرارگرفته اند.
س����طح  بیش����ترین  آب����ی:  اراض����ی  برداشت ش����ده  س����طح 
برداشت شده محصوالت زراعی آبی کشور متعلق به استان 
خوزس����تان با 12.53 درصد و استان فارس با 9.6 و خراسان 

رضوی با 8.5 درصد در رتبه های بعدی هستند
س����طح برداشت ش����ده اراض����ی دی����م: بیش����ترین س����طح 
برداشت شده محصوالت زراعی دیم کشور متعلق به استان 
کش����ت دیم  کل اراض����ی ب����ا  کوردس����تان ب����ا 12.63 درص����د از 
کرمانش����اه با 11 و آذربایجان شرقی با  می باش����د. استان های 

9.4 درصد در رتبه های بعدی کشور هستند.

اراض����ی  کل  از  زراع����ی:  محص����والت  کل  تولی����د  می����زان 
برداشت ش����ده در س����ال 93-94 تقریبًا 77 میلیون تن انواع 
محص����والت زراعی برداشت ش����ده اس����ت به طوری ک����ه 91.8 
کش����ت آبی و 8.2 درصد تولید در  درصد تولیدات مربوط به 
اراضی دیم می باشد. بیشترین تولید استان های خوزستان، 
فارس و خراس����ان رضوی است چون دارای بیشترین سطح 

اراضی آبی کشور هستند.
کشاورزی س����ال 1394-1393  با بررس����ی آمار فوق و آمارنامه 
کوردستان  کش����اورزی نتیجه می گیریم استان  وزارت جهاد 
دارای 95 ه����زار هکت����ار اراضی آبی و 676 ه����زار هکتار اراضی 
کل 771 هزار هکتار سطح زیر کشت بوده و در رتبه  دیم و در 

دوم سطح زیر کشت کشور قرارگرفته است.
کش����ور 6  اراض����ی آبی اس����تان 95 هزار هکتار و اراضی آبی کل 

میلیون هکتار است. در رتبه 22 کشور هستیم.
کشور 5  کل  اراضی دیم استان 771 هزار هکتار و اراضی دیم 

میلیون هکتار است. در رتبه 2 کشور هستیم.
کل اراضی  کوردستان 948 هزار تن و در  تولید در اراضی آبی 
آبی کشور 70 میلیون تن می باشد. در رتبه 21 کشور هستیم.

تولید در کل اراضی کوردستان 1.5 میلیون تن و در کل اراضی 
کشور 77 میلیون تن می باشد. در رتبه 19 کشور هستیم.

درصورتی ک����ه فق����ط بتوانی����م از 771 هزار هکتار دیم اس����تان 
کنیم و ترکیب اراضی  فقط و فقط 130 ه����زار را به آبی تبدیل 
اس����تان به 225 هزار هکتار آبی و دیم 640 هزار هکتار برس����د 
تولید اس����تان ما مش����ابه میزان تولید اس����تان های اردبیل و 
آذربایجان غربی خواهد شد و به رتبه چهارم تا هشتم تولید 

کشور خواهیم رسید.
ک����ردن فق����ط 16 درصد اراض����ی دیم  یعن����ی می ت����وان ب����ا آبی 
کشاورزی از 1.5 میلیون تن  کوردستان به تولید محصوالت 
به 3 میلیون تا 3.5 میلیون تن رسید و رتبه تولید از 19 به 4 تا 
8 ارتقا داد. تولید این مقدار از محصوالت با توجه به نزدیکی 
کوردستان و مرزهای  و هم جواری استان ما با منطقه اقلیم 
باشماق مریوان و بانه می تواند باعث رونق اقتصادی استان 

کوردستان گردد.

نیاز آبی 130 هزار هکتار معادل فقط 850 میلیون مترمکعب 
آب است.

جهت توسعه کشاورزی استان که منتج به کاهش بیکاری، 
اش����تغال زایی، رفع محرومیت، برقراری عدال����ت بهره وری و 
برخ����ورداری از رفاه نس����بی و مهم تر از همه تولید خواهد بود 
گزی����ر به حرکت به س����مت آبی نمودن اراضی دیم اس����تان  نا

کوردستان خواهیم بود.
که وضعیت آب و بارش و رودخانه های  باید بررسی نماییم 
کشاورزی را  اس����تان و نوع اقلیم اجازه حرکت توسعه بخش 

خواهد داد یا نه؟
آی����ا بارش های اس����تان و س����دهای مخزنی موج����ود توانایی 

تأمین چنین آبی را خواهند داد؟
پتانسیل آبی و سدهای کوردستان:

مطالب بخش پتانسیل آب کوردستان از سایت هواشناسی 
کوردستان، سایت شرکت توسعه منابع آب ایران و همچنین 
مصاحبه ه����ای مورخ 1395/9/7 و 1396/4/3 در مش����عل 
کردس����تان  نی����وز و ایلن����ا مدیرعام����ل ش����رکت آب منطقه ای 

اقتباس شده است.
کوردستان حدود 2.9 میلیون هکتار بوده  مساحت استان 
کشور  کشور( و دارای سه حوضه آبریز درجه یک  )1.8 سطح 
شامل آبریز خلیج فارس، دریای خزر و آبریز دریاچه ارومیه و 
کرخه  دو حوضه درجه دو ش����امل حوضه های مرزی غرب و 
کوردس����تان 504  اس����ت. میانگین بلندمدت بارش اس����تان 
کشوری بارندگی  میلی متر می باشد؛ یعنی دو برابر میانگین 
و رواناب داریم. بارش های میانگین بلندمدت و بارش سال 
آبی 95-96 در س����نندج 382 و 309 میلی متر، س����قز 437 و 
402 میلی متر، بیج����ار 333 و 313 میلی متر، مریوان 893 و 

816 میلی متر و بانه 732 و 612 میلی متر می باشد.
حج����م بارش کوردس����تان 13.2 میلیارد مترمکعب در س����ال 
کش����ور( و دارای 17 رودخان����ه دائم����ی و 24  بارندگ����ی   3.1(
رودخان����ه فصلی با حجم مناب����ع آب س����طحی 4.3 میلیارد 
کش����ور( می باشد. از این  مترمکعب )6.6 درصد رواناب های 
مقدار منابع آبی سهم حوضه سیروان 1.7 میلیارد، حوضه 

دریاچ����ه ارومی����ه 1.190 میلیارد، حوض����ه زاب 590 میلیون و 
کرخه 90 میلیون و حوضه دریای خزر 810 میلیون مترمکعب 

است.
وجود 10 س����د در حال بهره برداری، 10 س����د در حال اجرا و 14 
طرح مطالعاتی مجموعًا 34 س����د نش����ان از پتانسیل باالی 
گاوشان و شهید کاظمی  منابع آب استان داشته )سدهای 
کرمانش����اه و آذربایجان غربی( و  تحت مدیریت استان های 
این استان را به سرزمین غنی ازلحاظ منابع آبی تبدیل کرده 
است. مجموع آب ذخیره شده سدهای استان 2 میلیارد و 
92 میلی����ون مترمکعب اس����ت. حجم تعدادی از س����دهای 

که در حال بهره برداری یا اجرا است عبارت اند از: استان 
 گاوشان 554 میلیون، شهیدکاظمی 808 میلیون، آزاد 303 
گاران 86 میلیون، زریوار 64  میلیون، قشالق 215 میلیون، 
میلیون، بانه 4 میلیون، س����ورال 11.4 میلیون، سنگ سیاه 
33 میلی����ون، داریان 323 میلیون، چراغ ویس 91 میلیون، 
امیرآب����اد و رمش����ت 14 میلیون، زیویه 16 میلی����ون، ژاوه 172 

میلیون و سیازاخ 230 میلیون
نتیجه گیری:

آمار و اطالعات فوق نشانگر پتانسیل بسیار باالی کوردستان 
ک می باش����د. رتبه دوم در س����طح اراضی و  در منابع آب وخا
رتبه نوزدهم در تولید محصوالت کش����اورزی در اس����تانی که 
منابع آبی 4.3 میلیارد مترمکعبی و 20 سد مخزنی دارد نیاز 
به برنامه ریزی و همت مسئوالن در سال اقتصاد مقاومتی: 
تولی����د - اش����تغال دارد. باهم����ت مس����ئوالن و برنام����ه ریزان 
دلسوز وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو جهشی در اجرای 
س����امانه های آبیاری نوی����ن یعنی باران����ی و موضعی در حال 
انجام بوده و در س����طح 17 هزار هکتار در اراضی دیم استان 
اج����رای پروژه ها شروع ش����ده اس����ت. ولی تا رس����یدن به افق 
130 هزار هکتار فاصله ای بس����یار وجود دارد. زمزمه هایی در 
خصوص انتقال آب سدهای مخزنی استان به استان های 
مجاور وجود دارد. بدون تردید منابع آبی استان کوردستان 
به تنهای����ی مرب����وط ب����ه فق����ط اس����تان کوردس����تان نب����وده و 
سال هاست که سدهای شهید کاظمی و گاوشان در اختیار 
استان های مجاور می باشد. انتظار می رود با تخصیص 800 
که ظرفیت  کوردستان  تا یک میلیارد مترمکعب از سدهای 
بیش از دو میلیارد مترمکعب را دارند قدم هایی در راستای 

توسعه استان محروم کوردستان برداشته شود.

کوردستان و 19-2

ادامه مطلب...

چندپارگی نظام 
آموزش وپرورش

تنها  نمره  و  ارزشیابی  محوری:  نمره   -6
این  در  درحالی که  است.  وسیله  یک 
هدف  یک  به عنوان  آموزشی  سیستم 
آموزش وپرورش  می شود.  نگریسته 
کش نمره  که خورا همچون اژدهایی است 
بیشتر  نمره  چه  هر  و  است  قبولی  آمار  و 
می شود.  گرسنه تر  بدهی  خوردش  به 
فرد  که  است  غالب  چنان  مدرک گرایی 
اخذ  شهری  برنامه ریزی  دکترای  می تواند 
چگونه  نگرفته  یاد  هنوز  درحالی که  کند 
میان  این  در  کند.  طی  را  خیابان  عرض 
بیشتر  توجه  دبیرستان،  دوره  به  ورود  با 
رشته های  آن هم  دانشگاه،  به  رفتن  بر 
آبدار،  و  نان  به قول معروف،  و  خاص 
تربیت  به جای  متأسفانه  است.  متمرکز 
روش های  به  گاه،  آ و  مسئول  انسان های 
اهمیت  کنکور  در  موفقیت  و  تست زنی 
که به  داده می شود و برای دانش آموزانی 
به  نمی توانند  یا  نمی خواهند  دلیلی  هر 

دانشگاه بروند برنامه خاصی ندارد.
کمبود  آموزشی:  امکانات  و  فضا   -7
امکانات  و  آموزان  دانش  سرانه  بودجه 
که هرساله  کم مدارس موجب شده است 
آموزان  دانش  اولیای  از  مدارس  مدیران 
درحالی که  کنند  مالی  کمک  درخواست 
هنوز  است!  رایگان  آموزش  می شود  ادعا 
در بسیاری از مناطق محروم ایران فضای 
مناسب آموزشی وجود ندارد، به طوری که 
آتش  قبیل  از  ناخوشایندی  حوادث 
حواشی  در  مین  انفجار  بخاری ها،  گرفتن 
کشتن  مدرسه )در مناطق مرزی( موجب 
می شود.  آموزان  دانش  شدن  زخمی  یا  و 
سرانه فضای آموزشی در ایران یک و نیم 
متر و برای مناطق محرومی چون مریوان 
آقای  قول  به  است!  متر  نیم  حدوداً 
»جالل سجادی« معلم مریوانی: »ما برای 
اختصاص  فضا  متر  دو  حدوداً  مردگانمان 
نیم  دانش آموزانمان  برای  اما  می دهیم 

مترمربع.«
درسی  سال هاست  محیط زیست:   -8
سیستم  در  محیط زیست  نام  به 
از  نشان  این  و  ندارد  جایی  آموزشی 
مهم  خیلی  موضوع  این  بی اهمیتی 
آموزش وپرورش  سیاست گذاران  نزد 
به  کتابی  رو،  پیش  سال  در  دارد. 
است  قرار  محیط زیست  و  انسان  نام 
شود،  تدریس  متوسطه  دوم  پایه  در 
آموزش  اما  است،  مثبتی  قدم  گرچه  ا
مفاهیم و الفبای محیط زیست در دوران 
ابتدائی و راهنمایی ضرورتی انکارناپذیر 
توسط  کتاب  این  دیگر  طرف  از  است. 
رشته  که  شد  خواهد  تدریس  دبیرانی 
نمی باشد.  محیط زیست  تحصیلی شان 
افرادی  نتوانسته  هرگز  آموزش وپرورش 
محیط زیست  به  نسبت  که  کند  تربیت 
حرف  این  برای  باشند،  مسئولیت پذیر 
دلیل و برهان الزم نیست، بیشتر دانش 
به  مدرسه  که  را  شیری  ظروف  آموزان 
آن ها می دهد در حیاط و اطراف مدرسه 
ده ها  است  ممکن  آنان  می کنند.  پرت 
کنند درحالی که  را حفظ  فایده درختان 
حتی در طول دوران تحصیل یک نهال 

نمی کارند.
و  جنسی  و  دینی  سیاسی،  حرام های   -9
با  که روزانه دانش آموز  ...: وقتی مسائلی 
کتمان و سرکوب می شود و  آن درگیر است 
کتاب های درسی برای آن  سرفصلی را در 
درست  شناخت  الجرم  نکرده اند  تعریف 
مدیریت  و  کنترل  برای  الزم  آموزش  و 
به  را  جنسی  نیاز  ازجمله  خود  نیازهای 
دانش آموزان آموزش نمی دهند، بنابراین 
پنهان کاری  و  ریا  دروغ،  برای  زمینه 
دانش آموزی  گر  ا که  چرا می شود.  فراهم 
جنسی  مسائل  مورد  در  را  پرسش هایش 
مدرسه  اولیای  منفی  نگاه  با  کند  ح  مطر
بنابراین  شود؛  تحقیر  حتی  و  شده  روبرو 
این  در  را  آموزش های غلط  و  اطالعات  او 
زمینه ها از همساالن و در بیرون از مدرسه 
زمینه ساز  این  که  می آورد  دست  به 
بسیاری از انحرافات فردی و اجتماعی می 

شود.
آموزش ها  گفتاری:  توانایی  عدم   -10
بیشتر تئوریک است، اغلب دانش آموزان 
از  نیستند،  برخوردار  کافی  بیان  قدرت  از 
تعبیر پدیده ها و مسائل  و  تفسیر، تحلیل 
علمی  به صورت  آن هم  خود  پیرامون 
مطالب  حتی  است  ممکن  آنان  عاجزند. 
کردن  کرده باشند اما از بازگو  درسی را درک 
به صورت شفاهی مشکل دارند  آن  بیان  و 
این به معنای عدم وجود اعتمادبه نفس 

کافی در آن ها است.
و  انسان ها  برابری  به  اعتقاد  صلح طلبی، 
عدالت خواهی، مسئولیت پذیری، مطالبه 
مسالمت آمیز،  راه های  از  خود  حقوق 
حقوق  آموزش  محیط زیست،  از  حفاظت 
فردی،  استقالل  شهروندی،  وظایف  و 
به  احترام  جمعی،  همکاری  و  مشارکت 
مفاهیمی  و...  مخالف  و  متفاوت  عقاید 
که در این سیستم آموزشی غایب  هستند 
یا حتی عکس آن ها عمل  کمرنگ اند و  یا 

می شود.

نقد کتاب: 
»صنعت کتاب سازی : برسازی، 
بازارمحوری و کردهای ایزدی«

📙
ای����زدی  کرده����ای   « کت����اب:  شناس����نامه 
مهرپرس����تان ایرانی « اثر محمدعلی سلطانی، 

انتشارات اطالعات، سال چاپ 1394
 نقد: دکتر اسماعیل محمودی )دکترای تاریخ، 

منتقد و پژوهشگر(
دکت����ر محم����ودی ط����ی نوش����تاری ب����ا عن����وان 
»صنعت کتاب سازی : برسازی، بازارمحوری و 
کردهای ایزدی« با نگاهی علمی - پژوهشی به 
کتاب متاخر آقای س����لطانی  نقد تند و تیز این 
کتاب نویس����ی ایشان می  و تس����ری آن به رویه 

پردازد. 
کتاب س����ازی،  وی معتق����د اس����ت در صنع����ت 
عناوی����ن  ب����ا  اف����راد  از  اعتنای����ی  قاب����ل  ش����مار 
پرطمطراقی چون پژوهش����گر، محقق و مولف 
کت����اب در اختیار مصرف  فرآوردەی����ی را ب����ه نام 
که بیش����تر در پی آوازه  کنندگان قرار می دهند 
گفتمان سیاسی مسلط  گستری، هم آوایی با 
و صدالبته پول یابی اس����ت. سپس با اشارە بە 
کردهای ایزدی از این منظر  جذابیت موضوع 
به ویژه پس از وقوع فاجعه ش����نگال )س����نجار( 
در اث����ر حم����الت داعش، ن����گاه خ����ود را متوجه 
کت����اب »کردهای ای����زدی مهرپرس����تان ایرانی« 
کند و آنرا  تالیف آقای محمدعلی سلطانی می 
کتاب س����ازی در حوزه تاریخ بر  نمونه بارزی از 
می ش����مارد و آن را از نقط����ه نظرهای متفاوت 
که مثاله ایی  مرود نقد و بررس����ی قرار می دهد 

از آن در ادامه ذکر می شوند:
آقای س����لطانی علیرغ����م برخی از نوش����ته ها و 
گاه در  تکاپوهای قابل تحس����ین و ماندگارش، 
کتاب س����ازی در حوزه  قام����ت تولیدگر صنعت 
ک����ردی ای����ران ظاهر می ش����ود و در  مطالع����ات 
فق����دان و خ����ال تولیدگ����ران جدی ای����ن حوزه با 
گفتمان  درک زیرکانه عطش بازار مصرف و نیز 
کتاب و  سیاس����ی مس����لط، ش����تابزده به تولید 
ک����ه در نهایت  برس����ازی تاری����خ می پ����ردازد ... 
گویی و وارنه فهمی  کنده  موجب تش����تت، پرا

می شود. 
دکتر محمودی پس از بررس����ی و نقد روشی در 
بخشهای ارجاع دهی های آشفته و نامنظم، 
فقدان فهرس����ت بندی مشخص و روشمند را 
عنوان و بعد به مبح����ث اصلی خود یعنی نقد 
برسازی های معطوف به بازار محوری در این 

کتاب می پردازد.
در مبح����ث » برس����ازی ه����ای معطوف ب����ه بازار 
محوری «ب����ه نقد محتوای مدعای نویس����نده 
کردهای ایزدی بازماندگان  کتاب در موارد:1- 
تب����ار  ه����م  ای����زدی  کرده����ای  مهرپرس����تی 2- 
کرده����ای ایزدی  ابراهی����م خلیل هس����تند 3- 
بازماندگان مغان ان����د 4- جغرافیای مازندران 
کردهای  کرده����ای ای����زدی 5-  کهن س����رزمین 
کرده����ای  کان آش����و زردتش����ت 6-  ای����زدی نی����ا
کاش����ته ه����ای مان����ی بزرگ،  ای����زدی حافظ����ان 

مزدک مبرور می پرازد.
 دکت����ر محم����ودی در دو بخش پایان����ی به ظن 
خود؛ 1- ادعاهای متوهمانه 2- دیگر ستیزی 
کت����اب را نقد می  معطوف ب����ه الپوش����انی این 
کند، هرچند در لح����ن از نقد علمی فاصله می 
گی����رد اما همچنان تالش دارد ای����ن مقاله را در 
کادمیک به پایان برساند. چارچوب انتقادی آ

کردی کتاب  کانال خانه  منبع: 
@.kurdishbookhouse 
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س����میه روزبه
ک�����ل�����ی�����ت�����وس  ▐ه�����را
در  )ه���راق���ل���ی���ط���وس( 
قبل   480  -540 س��ال 
از  می زیسته.  میالد  از 
ایونیایی  فیلسوفان 

ب��وده  پیشاسقراطی  دوره  ]ی��ون��ان��ی[ 
ازب���ورن  ک��ات��ری��ن  گفته  ب��ه  بنا  اس���ت. 
ان��گ��ل��ی��س��ی؛  ف��ی��ل��س��وف  ن��وی��س��ن��ده و 
فیلسوف  تأثیرگذارترین  را  او  می توان 

این دوره نامید.
م����ردم  از  ب����زرگ زاده ای  کلیت����وس  هرا
گفته دیوگنس  افس����وس بود و بنا ب����ه 
در ح����دود ش����صت و نهمی����ن المپیاد 
 501-504 س����ال های  در  یعن����ی 
مق����ام  و  ب����ود  ش����هرت  اوج  در  ق.م 
باس����یلوس )فرمانروای����ی( در خانواده 
وی موروث����ی ب����ود و بای����د فرمان����روای 
افس����وس می ش����د اما او از این سمت 
ک����رد؛  کناره گی����ری  ب����ه نف����ع ب����رادرش 
که وی  بنابرای����ن می توان ح����دس زد 
و  اندوهگی����ن  مالیخولیای����ی  م����ردی 
تاریک اندی����ش و بدگمان و انزواطلب 
کلیت����وس، ه����م  کناره ج����و ب����ود. هرا و 
توده م����ردم و ش����هروندان معمولی را 
تحقیر می کرد و هم اشخاص برجسته 
گذشته را. درباره همشهریان  و بزرگ 
خود می گوی����د: مردان بالغ افس����وس 
گر خ����ود را  ک����رد ا کار خوب����ی خواهن����د 
کنند و ش����هر را به  یکای����ک حلق آوی����ز 
دس����ت جوانکهای بی ریش بس����پارند 
زیرا آن����ان )هرم����ودرس(، بهترین مرد 
در می����ان خ����ود را راندن����د، درحالی که 
که از همه مان بهتر  کسی را  گفتند: ما 
کس����ی  گر چنین  باش����د نمی خواهیم ا
هس����ت بگذارید به جای دیگری برود 
و در می����ان دیگران باش����د. همچنین 
ک����ه )هوم����ر را  وی اظهارنظ����ر می کن����د 
کت����اب بیرون  باید از می����ان صفحات 
گفته های  برد و شالق زد(. بسیاری از 
کلیت����وس پرمغ����ز، تن����د و نیش����دار  هرا

اس����ت.

هس����تی از آتش آغاز می گردد
کلیتوس به نظر می رس����د  س����بک هرا
ناروش����ن  و  مبه����م  تاان����دازه ای  ک����ه 
ب����وده اس����ت؛ زی����را بعده����ا، وی لقب 
گرفته  را  ]تاریک اندی����ش[  اس����تهزایی 
م����اده  را  آت����ش  کلیت����وس  هرا اس����ت. 
الم����واد جه����ان می دان����د. وی معتقد 
که آت����ش الی����ه زیری����ن و بنیاد  اس����ت 
وج����وه  و  نموده����ا  پدیده ه����ا،  تم����ام 
تفس����یر  طب����ق  اس����ت.  آن  گ����ون  گونا
کلیتوس، ذات  رواقیان از فلس����فه هرا
همه اش����یا از آتش اس����ت و آتش اصل 
و مب����دأ ه����ر چیزی اس����ت. هس����تی از 
آتش آغ����از می گردد و ب����ه صورت های 
گ����ون درمی آی����د و پ����س از مدت����ی  گونا

 ب����ه اص����ل خ����ود بازمی گ����ردد.
ً
مجددا

ای����ن  اس����المی  دانش����مندان  از  یک����ی 
می کن����د:  تفس����یر  چنی����ن  را  اص����ل 
کلیت����وس از طرف����داران و پی����روان  هرا
اعتق����اد  و  ب����وده  فیثاغ����ورس  مکت����ب 
داش����ت مبدأ تم����ام موج����ودات آتش 
کم  اس����ت. وقتی آتش منقبض و مترا
می گردد به صورت زمی����ن و جمادات 
متجلی می ش����ود و آن بخش از زمین 
که به وس����یله آت����ش تحلیل م����ی رود و 
روان می گردد به صورت آب درمی آید 
و آب هم به وس����یله نفوذ حرارت آتش 
در آن به ص����ورت ه����وا درمی آی����د. هوا 
ه����م به وس����یله نفوذ ح����رارت آتش در 
آن به ص����ورت آتش متجلی می ش����ود؛ 
بنابراین آتش مبدأ همه اش����یا اس����ت 
و در طبقه بندی پ����س ازآن زمین قرار 
می گی����رد و بع����د از زمی����ن آب و بعد از 
آب هوا ج����ا می گیرد و بعد از هوا آتش 
است. پس آتش هم مبدأ است و هم 

منته����ی.

جهان آتش����ی همیش����ه زنده اس����ت
موجودات هس����تی از آت����ش به وجود 
آت����ش  ب����ه  نی����ز  درنهای����ت  و  می آین����د 
بنابرای����ن اش����یا چیزی  بازمی گردن����د؛ 
جز انقباض و انبس����اط آتش نیس����ت. 
آت����ش در س����یر خود دو جری����ان را طی 
می کن����د:1 - جری����ان از باال ب����ه پایین 
2- جری����ان از پایی����ن ب����ه ب����اال. درراه 
نزول و از ب����اال به پایین آتش منقبض 
می گ����ردد و ب����ه ه����وا تبدیل می ش����ود 
و ه����وا براث����ر فش����ردگی ب����ه آب تبدیل 
می ش����ود و آب ه����م براث����ر فش����ردگی و 
ک تبدیل می ش����ود و  انجم����اد به خ����ا
ای����ن راه نزول����ی اس����ت. راه صع����ودی 
آتش از زمین آغاز می ش����ود بخش����ی از 
زمین به وس����یله ح����رارت تحلیل رفته 
و منبس����ط می گ����ردد و ب����ه آب تبدیل 
می شود و آب هم به وسیله انبساطی 
که بانف����وذ حرارت آت����ش در آن انجام 
می گی����رد به هوا مبدل می ش����ود و هوا 
هم درنهایت به آتش یعنی مبدأ خود 
منتهی می گ����ردد و ای����ن راه فراز آتش 

اس����ت.
ک����ه تمام  کلیت����وس معتقد اس����ت  هرا
آت����ش اس����ت و درنتیج����ه در  از  اش����یا 
می گوی����د:  و  می باش����ند  دائ����م  تغیی����ر 
جه����ان آتش����ی همیش����ه زنده اس����ت. 
افروخت����ه  آن ک����ه  از  مقادی����ری  ب����ا 
ک����ه خام����وش  می ش����ود و مقادی����ری 
گر آتش از اش����یا  می گ����ردد؛ بنابرای����ن ا
چی����زی می گی����رد یعنی بخش����ی از آن 
را ب����ا افروخته ش����دن به خ����ود تبدیل 
می کن����د به همان ان����دازه هم به جای 
می گ����ذارد بنابرای����ن تع����ادل همیش����ه 

محفوظ اس����ت.

کلیت����وس؛ بی����زاری از م����ردم هرا
کلیت����وس آت����ش را به طال تش����بیه  هرا
کاالیی  ک����ه قابل تبدیل به هر  می کند 
کاالیی هم قابل تبدیل  می باشد و هر 
اس����ت  معتق����د  وی  اس����ت.  ط����ال  ب����ه 
ک����ه تض����اد و درگیری سراس����ر هس����تی 
ب����ر تم����ام  گرفت����ه و ای����ن قان����ون  را فرا
و  دارد  س����یطره  هس����تی  موج����ودات 
ک����ه توافق  از تض����اد و درگی����ری اس����ت 
ایج����اد می گ����ردد و هس����تی پدیده ه����ا 
ت����داوم می یاب����د و ب����ا محدود ش����دن 
دو ام����ر متضاد توس����ط یکدیگر تعادل 
روز�  و  ش����ب  مث����ل  می ش����ود.  برق����رار 
تابس����تان و زمس����تان � زندگ����ی و مرگ 
که  باهم در تضادند و ب����ا محدودیتی 
هرک����دام ایجاد می کنند موجب ایجاد 
گر  تعادل و نظم در هستی می گردد. ا
کند و  خورشید از حدومرز خود تجاوز 
در وقتی که برایش معین ش����ده غروب 
ننمای����د، آت����ش آن همه ج����ا را خواهد 
که با آمدن  س����وزاند و این شب است 

خود ای����ن تع����ادل را ایج����اد می کن����د.
کلیتوس شما نمی توانید  گفته هرا به 
دو بار در ی����ک رودخانه قدم بگذارید 
چون آب ها جاری هس����تند و از ش����ما 
می گذرن����د یعن����ی هم����ه اش����یا در یک 
حالت جریان و سیالن دائم هستند.

کلیتوس ب����ه دلیل بیزاری از مردم  هرا
کوه ها  کرد و در  محل اقامتش را ترک 
و دش����ت ها زندگ����ی اش را ادامه داد و 
کوهی تغذیه  گیاهان  در این مدت از 
که ب����ه دلیل ابتال ب����ه بیماری  می کرد 

اس����تقصا جان خود را از دس����ت داد.

منابع:
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نمایش اول

▐س���ال ها پیش یکی از آش���ناهای مؤنث 
و  زش���تی  ف���رط  از  قدح���ه،  دوش���یزه  م���ا، 

بددهنی و بدشانس���ی البته، باوج���ود مجهز بودن به یک 
تی���م تبلیغاتی ش���فاهی قوی از جانب م���ادر و خواهرهای 
کرده و جمیع خاله ه���ا و عمه ه���ا، چندین و چند  ش���وهر 
س���ال، ابت���دا در انتظار اس���بی س���فید و س���ر آخ���ر قانع به 
گیس  ک���رد و  گ���وش درازی نوک م���دادی، پیراه���ن عوض 
گذراند و غص���ه خورد و خندید  کرد و روزگار  سیاه وس���فید 
و افس���رده ش���د و باز بهبود یافت و در محله ای آن س���وی 
کرد و باز، خبری از خواستگار  خانه شان دکان خیاطی باز 
گ���ذار یک چاقو فروش تازه  نش���د، خالصه... تا اینکه زد و 
کی به والیت  از زندان آزادش���ده ی یزدی از راه جاده ی خا
ما افتاد و شبی در نبود مهمانسرا و هتل در خانه ی آن ها 
ب���ه قول س���عدی علیه الرحم���ه اتفاق مبیت افت���اد و برای 
کرد و ش���ب پهلوی آن ها بیتوته  آن ه���ا چاقو و تبر و اره تیز 
نمود. چه دردسرتان بدهم بعد از خوردن شام و در حین 
صرف چای و تقسیم استکان نعلبکی و قند از جانب خاتو 
قدحه ی حمام رفته و رخت تازه پوش���یده، اش���ارات نظر 
مابی���ن مهم���ان و لعبت ما ش���روع ش���د و تا درازای ش���ب 

ادامه یافت.

آمدی جانم به قربانت ولی امشب چرا؟
با زبان بی زبانی ذوب بنمودی مرا!

کرد  گیر  باری دندان جناب استاد، پیش مادمازل چنان 
ک���ه از هفت���ه ی بعد بروبیای قش���ون پدری از روس���تاهای 
کاًل  اط���راف ی���زد چن���د روزی هیجان خاص���ی به محل���ه و 
والیت ما داده بود. القصه! نازخاتو قدحه با قرار مهریه ای 
ش���رعی به میزان نوزده مثقال طال قانونا ش���وهردار ش���د و 
دس���ت در دس���ت دام���اد فی الف���ور در مراس���مکی ض���رب 
گرفت س���وار وانتی شد و روانه ی  که عروس���ی نام  العجلی 

حجله اش در یزد شد.

ُبعد طوالنی مس���افت یزد تا روس���تای ما، مان���ع از اجرای 
دقیق مناس���ک نه چندان ضروری بعدی از قبیل مراسم 
گش���ا و مراسم هفته و فالن ش���د. برای همین، دیدن و  پا
کسب اخبار جدید و پرسیدن احواالت شاهزاده ی پریان 
کل روس���تا و ازجمل���ه خانواده ه���ای دور و نزدی���ک  ب���رای 
کلی  ایش���ان در آن عوال���م ب���ی موبایل���ی و ب���ی تلگرام���ی، 

اسباب دق مرگی شده بود.

گردو  دمدمای پاییز بود و فصل رس���یدن انگ���ور و انجیر و 
که زوج  کمتری���ن زمان ممک���ن چو افت���اد  گه���ان در  ک���ه نا
خوش���بخت قدم رنجه فرموده اند و برگشته اند تا هم لبی 
کنند و هم مانوری پولتیکی داده باش���ند. دور  به میوه تر 
که فقط برگشتن حجاج  خانه ی عروس قیامتی برپا ش���د 
ک���رد، روزهای اول  از ح���ج تمتع را می ش���د با آن مقایس���ه 
برگش���تن آن ها نوبت نورچش���می ها و نزدیکان درجه اول 
ب���ود و ما ناچار اخبار واصله را دهن به دهن و دس���ت دوم 
و بلکه دس���ته چندم می ش���نیدیم. بعد از چند روز انتظار 
کچل های هنوز نرفته رس���ید، پس  کور و  مرگب���ار، نوبت ما 
کردن چند اصطالح  از تدابیر شدید امنیتی از قبیل حفظ 
فارسی برای کم نیاوردن در اظهار ادب پیش جناب داماد 
کردن  و نی���ز وارس���ی چندین ب���اره ی وض���ع لباس و ش���انه 
موهایمان و ... روانه ی دس���ت بوس علیاحضرت شدیم؛ 
که  کمال تعجب و شگفتی دیدیم  اما رس���یده و نرسیده با 
که هم���ه اش یک ماه و نیم از عروسی ش���ان  قدح���ه خانم 
می گذش���ت چن���ان زبان م���ادری خود را به باد فراموش���ی 
که برای یادآوری اصطالحات بسیار متداول،  س���پرده اند 
گزی���دن انگش���ت و ن���ازک نم���ودن پلک  چندثانی���ه ای ب���ا 
کلمات  باالیی چش���م لوچ خود، نصفه نیم���ه، تن به ادای 
م���ی داد. حاص���ل زندگی مشترکش���ان پ���س از چهل وپنج 
روز، افزایش چند ِش���به جمله فارس���ی بدون مبتدا و خبر 
کلمه ی  به وس���عت دانش فارس���ی قدحه خانم و دوجین 
کاسبی شوهرشان بود و همان جمله ها و لغات  مرتبط با 
را باره���ا، با رب���ط و بی ربط خطاب به ش���وهرش در حضور 
کار می برد اما بالکل از یادآوری نام نزدیکان  مهمان ه���ا به 
و آش���ناها و ازجمله خانواده ی ما و نیز نام اشیا دم دست 
گفتنی است این اوضاع زمانی  و تکراری عاجز ش���ده بود، 
گذار فردی سرش���ناس  که  رو ب���ه وخامت ج���دی می رفت 
از خانواده ه���ای اسم ورس���م دار محلی به خانه ی ایش���ان 
کوردی را  کام  می افت���اد دیگر یک پا یزدی می ش���د و الم تا 
به خاطر نمی آورد. نه ش���وهر چاقو فروشش توان دیلماج 
شدن وی را داشت نه خاله شلخته های اندرونی. خالصه 
کورس���ی )کوردی + فارسی( اختالط  که  طوری ش���ده بود 
گاو )ی���ک حی���وان ش���یرده م���ادر  می فرم���ود مث���اًل بج���ای 
گاب و به جای شام می گفت شاب )البد  گوساله( می گفت 
از ترکیب دو واژه ی ش���ب و شام( این لهجه ی شیرین هم 
بدبختان���ه در هیچ فرهنگ لغت و دای���ره المعارفی فکری 
ب���رای ترجمه و معادل یابی اش نش���ده بود وگرنه می ش���د 

چاره ای مطالعاتی اندیشید.

زوج رؤیائ���ی مابع���د از اتراق���ی چن���دروزه و لمبان���دن نوب���ر 

کش���یدن هزارباره ی دایره لغات  میوه ها باالخره پس از ته 
فارس���ی قدحه، هوای برگش���تن به سرش���ان زد و ن���از بانو 
دمدمای برگش���تن، از س���ختی زندگی در این روستای بی 
امکانات برای دوس���تان و پدر مادر نجیبش، خون دل ها 
خورد، در واپس���ین س���اعات قبل از عزیمت، فرصت نمود 
ت���ا چند واژه به دای���ره ی لغات زبان ش���یرین مادری خود 
بیفزای���د و با این توش���ه به هم���راه فرش���ته ی نجات خود 

جناب خلبان مرخیش، روانه ی شهر بادگیرها شدند.

که  کوه ها نرس���یده بود   فصل زمس���تان هنوز به دامنه ی 
کرد،  خبر بازگش���ت دوب���اره ی آن ها ب���ه همه جا درز پی���دا 
اما این بار ش���اهزاده ی پریان بدون حضور ش���وهر خود و 
کتک خ���ورده و لنگان  کبود و تنی  با چش���مانی بادک���رده و 
کرایه ای  همراه یکی از فامیل های ش���وهر خود با ماشینی 
برگش���ته ب���ود. لهج���ه ی ایش���ان به هم���ان حال���ت قبل از 
کوچک و با  ازدواج برگش���ته بود و آشناهای دور را به اسم 
تلفظ دقیق محلی چنانکه قباًل داد می زد صدا می فرمود، 
عبداهلل را عبه و خدیجه را خجه صدا می کرد. ناز شس���ت 
داماد چنان لهجه ی ایشان را به حالت Default برگردانده 

ج بود. کل دهات اطراف خار که از ید قدرت  بود 

اپیزود دوم
 خانم ها! آقایان! سالم

کورد،  سه ی محمد صفایی خواننده ی نام آشنا و متوفی 
ک���ه در سراس���ر حی���ات پربار  در می���ان ابی���ات و اش���عاری 
که  هن���ری خود ب���ر زبان آورد، بیت���ی دارد بس���یار معمولی 
هی���چ فضیلتی نس���بت به ابیات و اش���عار دیگر وی ندارد، 
بااین همه امش���ب و در ای���ن برنامه از جناب اس���تاد دکتر 
که دس���تی در ش���عر و ادب  بلبل المتکلمین ش���نگول پور 
کرده ایم آس���تین  و فلس���فه و موج س���واری دارن���د دع���وت 
باال بزنند و مجلس را به فیض فلس���فی برس���انند. بااینکه 
کنین  گی���ر دکت���ر ش���نگول زبان���زد تمام���ی س���ا ش���هرت فرا
کوچه ی نیش���تمان 4 و اهالی استان مونیخ علیا می باشد 
کی���د مج���دد وظیفه ی  ام���ا تذک���ر چند نکت���ه را جه���ت تأ
کا  خود میدانم: دکتر ش���نگول س���ال ها طلب ج���ام جم از 
کاتوفیق خطاب به  توفی���ق پدر حلیمه می کرد ول���ی روزی 
گفت: تففففف له و ش���عورته بی حه یا! دکتر شنگول  وی 
حلیمه را جام جم نمی دانس���ت ول���ی الکی از روی دیوان 
کام  حافظ ب���رای خ���ود فال های بی رب���ط می گرف���ت... نا
ماندن در این س���ودا دکتر ش���نگول را به طل���ب معرفت و 
ج ترقی را یک درمیان  کنون مدار کشاند و از آن روز تا سواد 
پرش با مانع نموده است چنانکه هنوز شهریه ی ترم اول 
که خود را دکتر می نامید، دکتر  دانش���گاه آزاد را نداده بود 
کش���یدن عنوان دکترای جامعه  ش���نگول به مدد به یدک 
کارب���ری مطبوعات  نشناس���ی، اس���تعداد وافری در تغی���ر 
و روزنام���ه و فض���ای مجازی ب���ه محلی ام���ن جهت ریدن 
و چاخ���ان دارد، ای���ن ش���اه وزوزک ح���وزه ی عندیش���ه و 
هن���ر پ���س از چندی���ن س���ال ش���لوغ کاری در ژورنالیس���م و 
مطبوعات اس���تان، توله فیلس���وف های متعددی از خود 
که وظیفه ی اصل���ی آن ها تولید زباله در  پ���س انداخته اند 
مقیاس انبوه است، دکتر شنگول عالقه ی زائدالوصفی به 
گر در هر مناسبتی  مس���افرت های ادبی دارد برای همین ا
پا بده���د چه مجلس برگزارش���ده درب���اره ی تأثیر رایحه ی 
کو توریس���ت باش���د چ���ه موضوع بحث  پیچک بر جذب ا
مطالع���ات فرهنگ���ی در دنیای پس���اترامپ باش���د ایش���ان 
گامبن و دیگر متفکران  بدون لحظه ای تردی���د از ژیژک و آ
توصیه شده از س���وی مراد فرهاد پور نقل قول های ظاهراً 
خیلی مهم و به شدت پیچیده می آورد تا هم ملت از این 
به بعد بفهمند ایشان چه چماق مردافکنی با خود حمل 
می کند و هم در هیئت یک فیلس���وف وطنی التراباس���واد 
کند. الزم به یادآوری اس���ت  در اذه���ان حضار جا خ���وش 
کتاب های متعددی به چاپ  کنون قرار بوده  که اس���تاد تا
که از می���ان آن ها: ئاخ  و زی���ر چ���اپ و روی چاپ بس���پرند 
گادامێر، خه سارناس���ی شیوه نه کانی داده  مه لێ  له  ده س 
کرد. این شما و  گه مال می توان اش���اره  کمال از  و جدائی 

این خداوندگار فلسفه و شعر!
استاد تمنا ئه که م! خوایش ئه که م!

گیان فۆکۆ! ئه ی قه زات بکه فێ  - خه جاڵه ت���م مه که   تۆ 
له  ژیل دۆلۆز!

-زۆر سپاس ئۆۆستااد!
اس���تاد: با س���الم خدمت دریدائیان عزی���ز و همه ی ملت 
گرامی! بن���ده ابت���دا باید عرض  تا ح���دودی پس���ت مدرن 
کن���م م���ن و مع���دودی از دوس���تانم چندی پیش ب���ا پیدا 
ک���ردن جعبه ی س���یاه ادبیات دهه های پنجاه و ش���صت 
کوردستان ایران و حتی عراق و نیز با تکیه  بر دو جلد کتاب 
کتاب بس���یار راهگشای  نفیس، یکی تیتیل و بیبیل و نیز 
س���اختار و تأویل متن بابک جون به این نتیجه رسیدیم 
کل نقد ادبی نیس���ت،  ک���ه چیزی نازنین تر از فلس���فه و در 
که ملت را با فلشی مستقیم  گرفتیم  برای همین تصمیم 
به قل���ب اروپ���ای دهه های بع���د از جن���گ دوم جهانی یا 
کوردس���تان پا به  کم���ی قب���ل از آن ببری���م تا خی���ال نکنند 
کنم  دنیای پسامدرنیته نگذاشته است! من باید اعتراف 
که باوجوداینکه بنده س���ال ها پیش  و همین طور افتخار 
با ریختن پول هنگفتی به حس���اب یکی از دانش���گاه های 
گرفتن  درپی���ت پایتخت ابتدا فوق لیس���انس و س���پس ب���ا 
وام ه���ای متع���دد بس���یار و واریز این علف خرس بیش���مار 
گرفتن  به حس���اب بانک دانش���گاه آزاد، پس از به دس���ت 

چس���ب و قیچ���ی و فش���ردن دکمه ه���ای Conrol + C و 
کامپیوتر یکی از دوس���تان، توانستم   Control + V س���پس
در عرض چند شب در خوابگاه استیجاری اطراف میدان 
کارگر جنوبی رس���اله ی دکتری خود را  حر تهران پایین تر از 
بنویس���م و در روز دفاع با خریدن یک وانت پر از ش���یرینی 
کردن چند جمله ی شیک  گروه و ادا  برای اساتید باسواد 
در جلس���ه ی دف���اع، ب���رای اولین ب���ار در تاری���خ دهاتمان 

موفق به دکتر شدن« شدم
 بنده بعد از فراغت از تحصیل تمام ش���اخه های فلسفه و 
نقد از اپیس���تمولوژی تا هرمنوتی���ک از دکارت تا لیوتار، از 
گولدکوئیس���ت همه را بالفطره یاد  قره قوروت تا دیازپام و 
که دکانی بازکنم تا   هم به صرافت افتاده ام 

ً
گرفتم و اخی���را

گادامر  گرفته از انفاس ملکوتی  ملت نا فیلس���وف و دوری 
این���ارو ب���ا ویزیتی چنددقیق���ه ای ب���ه راه مطمئنه هدایت 
کن���م. حاال ه���م در خدم���ت ش���ما و همین ط���ور بیت آن 
خدابیامرز هستم. در این قسمت از مجری محترم برنامه 
کنند تا به  خواه���ش می کنم بیت را با ص���دای بلند قرائت 

شالوده شکنی آن بپردازم. ممنون.

باوکی چوو بۆ شار دایکی چوو بۆ چه م
ماڵه که ی جێ هێشت بۆ خۆت و بۆ خۆه م

- بسیار ممنون جناب مجری!
عرضم به حضور انور ش���ما و دوس���تان عزیز، در این بیت، 
ک���ه جدائ���ی معنا از  ای���ن دیالکتی���ک رویداد و معناس���ت 
ک���ه پی���ش روی ماس���ت ممک���ن  روی���داد را در نوش���تاری 
که بتواند ساختار  می کند. این جدائی اما چندان نیست 
بنیادین س���خن و به قول پل ریکور عزیز، دیسکورس را به 
کنون نمایان ش���ده  که ا هم بریزد. اس���تقالل معنای متن 
است همچنان تحت تأثیر دیالکتیک رویداد و معناست، 
که نوش���تار،  کنیم  گ���ر همچون لیوت���ار از این نکت���ه دفاع  ا
کالمی ی���ا همان  گفت���ار دارد منط���ق  ریش���ه ای متمای���ز از 
لوگ���وس ب���ه بدفهم���ی س���وبژکتیویته دچ���ار می ش���ود. در 
هم���ان ابتدای بیت، حضور قاطع باوک )پدر( یک راس���ت 
م���ا را به مثاب���ه قربانی���ان تاریخ���ی هزارس���اله، در چنبره ی 
گرفتار می کند و الجرم م���ا می مانیم و یک  طوفان���ی خ���ود 
که من اندیش���نده و دوپاره را در حضور  بوطیق���ای دکارتی 
کردن در مبادی هس���تی  پدری تاریخا مس���تبد، به ش���ک 
که ی���ادآور  کهن���ه ی دکارت���ی  وام���ی دارد. ای���ن بوطیق���ای 
رهنمودهای حکمای پیشاس���قراط اس���ت یک راس���ت ما 
کوردستان در  را در بیکران بینامتنیت تاریخ مردس���االری 
دهه ها و س���ده های پیشین ارجاع می دهد: مرد با خیال 
راحت به ش���هر می رود و زن قربانی ستم وی مجبور است 
که  برای تأمین آب آشامیدنی بچه های قد و نیم قد خود 
اص���اًل ذک���ری از آن ها به میان نیامده، به سرچش���مه برود 
گنجانده ش���ده  گفت تعلیق  آن هم دس���ت تنها، البته باید 
از س���وی ش���اعر در این بیت، چندین س���ؤال بی جواب را 
ب���رای ما باقی می گذارد س���وا الت���ی از این قبی���ل رابطه ی 
زن و م���رد در ای���ن بی���ت از چه نوع رابطه ای اس���ت؟ زن و 
گرفته اند؟ در ش���رف جدا ش���دن  ش���وهرند؟ از ه���م طالق 
هس���تند؟ یا ش���اید هم خیر! آیا مرد در آستانه ی والنتاین 
می خواه���د به بهانه ی خرید لوازم ضروری، به ش���هر برود 
تا برای همس���ر دلبن���د خود هدیه ای درخ���ور بگیرد؟ و در 
ادامه می توان پرس���ید آیا این روس���تا آب لوله کش���ی دارد؟ 
کش���ی ش���ده اس���ت؟ البته با توجه به اینکه شاعر و  گاز  آیا 
خواننده ی فقید در دهه ی ش���صت در هه وش���ار یا بوکان 
این بیت را س���روده اس���ت می توان حکم داد اصواًل در آن 
گاز را به خانه آورد و قطعًا  دوران فقط می ش���د با سیلندر، 
کشی نشده است! اما خواننده های امروزی بر اساس  گاز 
نظریه ی مرگ مؤلف می توانند در ذهن خود با برساختن 
کنند  کش���ی  گاز  قرائت���ی جدی���د، روس���تای درون ش���عر را 
آن هم با نقش���ه ی ذهنی خود! س���کوت شعر و تمهیدات 
از پی���ش اندیش���یده ی ش���اعر، مج���ال جوالن بیش���تر فکر 
و اندیش���ه را به م���ا می دهد، اص���واًل در روایات جدید این 
که در ذهن خود متن را دوباره بر اس���اس  خواننده اس���ت 
ش���واهد برآم���ده از زندگ���ی خود می نویس���د، مؤل���ف مرده 
که به حکومت و سلطه ی خود در  است و این متن است 
ذه���ن خواننده ادامه می دهد. مص���راع دوم بیت را باهم 

بخوانیم تا شاید از این سؤاالت بی پیر خالصی یابیم:
 ماڵه ک���ه ی ج���ێ هێش���ت ب���ۆ خ���ۆت و بۆ خ���ۆ م، ام���ا باز 
کنار  ک رفتن مرد به شهر و جا ماندن زن در روستا در  پژوا
کس  چش���مه، مانع از پرداختن به این مصراع هستند، ما
که هوای ش���هر آزاد می کند!  گفته بود  وب���ر دیرزمانی قبل 
که مرد را از همسر خود  آیا تجربه ی زندگی در ش���هر اس���ت 
جدا می کند؟ تقابل ش���هر و چش���مه درست تقابل زندگی 
پاس���تورال و زندگی صنعتی و ماشینی است! انسان های 
تک ساحتی این ش���عر به قول مارکوزه همان انسان های 
که پوچ���ی و عقی���م بودن  کاف���کا هس���تند  مسخ ش���ده ی 
کرده ان���د. با قرائت  گوش���ت و پوس���ت لمس  مدرنیته را با 
که به ق���ول نوربرت الی���اس، تنهائی  ع بعدی اس���ت  مصر
که در نظام های پیش���ا  محتضران آش���کار می ش���ود: خانه 
صنعت���ی مأم���ن و آرامگاه دل های والدی���ن و فرزندان بود 
گذاشته شده است تا دست غارت اغیار، مجال  کنون جا ا
جوالن و چپاول بیابد. باید پرسید آیا این ها همسایه هم 
دارند؟ آیا جلوی خانه س���گ نگهبان دارند؟ باز سکوت و 
تعلیق ش���عر می ماند و قرائت خواننده های بیش���مار و باز 

سؤاالت بی پایان.

هراکلیتوس ایونی
)Herakleitos Ayouni( 

ادامه از مطلب »نظام آموزش���ی و ...« صفحه 5
ع���دم حضور زبان ه���ای م���ادری در نظام آموزش���ی فرآیند 

آم���وزش را فل���ج می کن���د
ک���ه زبان ه���ای دیگ���ر در براب���ر زب���ان فارس���ی  واض���ح اس���ت 
کامل  کنار هم هس���تند و یکدیگر را  نیس���تند بلکه باه���م و در 
ک���ه دوزبانه یا  می کنن���د. تحقیقات نش���ان می ده���د افرادی 
چندزبان���ه هس���تند مغزش���ان دیرت���ر پی���ر می ش���ود، آلزایمر را 
در ح���د پایین ت���ری تجربه می کنند، جه���ان بزرگ تری دارند، 
گش���وده تر  ن���و  اندیش���ه های  روی  ب���ه  هس���تند،  منعطف ت���ر 
هس���تند، درزمین���ه ش���غلی و تحصیل���ی موفق ترن���د، ق���درت 
ل و تحلیل بیش���تری دارن���د، در ارتباط ب���ا دیگران و  اس���تدال

گس���ترده تر  گانی آن ها  رواب���ط عموم���ی موفق ترند و دای���ره واژ
اس���ت. هرچن���د، دوزبانگی و چندزبانگی ی���ک امتیاز و مزیت 
محس���وب می ش���ود اما یادگیری زبان مادری در مرحله اول، 
شرط اساسی و مبنای مس���تحکمی برای یادگیری زبان دوم 
کش���ورهای دیگر  و س���وم اس���ت. در پای���ان می ت���وان از تجربه 
درزمین���ه آم���وزش ب���ه زبان م���ادری و آموزش زب���ان مادری و 
که در ای���ن زمینه  کردن نظام آموزش���ی ن���ام برد  چندگانگ���ی 
کرده اند. س���نگاپور با 4 زبان رس���می، س���وئیس  موف���ق عمل 
کانادا با 2 زب���ان، عراق با 2 زب���ان، بلژیک 4 زبان  ب���ا 4 زب���ان، 
و اتری���ش ب���ا 1 زب���ان رس���می سرتاس���ری و 3 زب���ان منطقه ای 
رس���می )اتریش بااینکه 98 درصدش آلمانی زبان هستند اما 

کرواتی و مجاری و اسلوونیایی رسمیت یافته اند(,  زبان های 
الگوهای موفقی در این عرصه هس���تند.

تحصی���ل و تکل���م ب���ه زب���ان م���ادری و تدری���س زب���ان مادری 
که هم در ساحت  دارای مبانی محکم حقوق بش���ری اس���ت 
کار  نظ���ر حقانیتش به اثبات رس���یده و هم در س���احت عمل 
آمدی���ش محقق ش���ده اس���ت و این ح���ق را با هی���چ توجیهی 
کرد. عدم حضور زبان های مادری در نظام  نمی توان پایمال 
آموزشی آسیب های جبران ناش���دنی به دنبال دارد و فرآیند 
آم���وزش را فل���ج می کن���د. پای���ان تک زبانی در نظام آموزش���ی 
نقطه پایانی هس���ت بر رنج دائمی انس���ان مح���روم از آموزش 

ب���ه زب���ان م���ادری.
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آموزش  و پرورش چن�دزبانگی )1٠(
)این شماره: کانادا(

تهیە و تدوین:
■ امین عزیزی

کودکی،  ▐سال های دوران 
سال های حیاتی و بنیادی 
پایه ه���ای  ایج���اد  جه���ت 

که  ش���خصیت و هویت، س���ال هایی است 
گسستنی  کودک با زبان مادری پیوندی نا
ک���ودک  ای���ن  ب���ود  دارد. فاجع���ه خواه���د 
پیوندش را ب���ا زبان مادری���ش قطع نماید 
و ب���ه زبان���ی دیگر دان���ش بیام���وزد و درس 
کردار ویرانگر از سوی  بخواند. تحمیل این 
ک���ه زورگویانه در پی  ذهن ه���ای بیمارگونه 
گران  گس���تری تبعیض آمیزن���د، باری  زبان 
برای هم���ه عمر بر دوش فرزن���دان مظلوم 

ماست.
نگاە سلطه جویانه زبانی و فرهنگی نسبت 
ب���ه زبان ه���ا و فرهنگ ه���ای دیگ���ر نگاهی 
گذشته به زبان  ویرانگر در طی یک س���ده 
و فرهن���گ ای���ن س���رزمین طلس���م ش���دە 
که هنوز اس���ت  که متأس���فانه هنوز  اس���ت 
بس���یاری از مس���ئوالن و دانش آموختگان 
بر ای���ن باورهای برتربینان���ه پای می کوبند 
ب���ه  را  فرهنگ���ی  و  زبان���ی  کثرت گرای���ی  و 
وادی فراموش���ی س���پرده اند و ب���ه حق���وق 
بش���ر و حق���وق زبان���ی – فرهنگ���ی وقع���ی 
کش���ورهای  گران قدر  نمی نهن���د و تجارب 
دیگر را نمی پس���ندند؛ اما بدانیم و بدانند 
گری���زی از قب���ول تجربه پلورالیس���م زبانی _ 
فرهنگ���ی و اهمیت دادن ب���ه زبان مادری 
جمعیت ه���ای متفاوت و آم���وزش به زبان 
م���ادری، نیس���ت. در ای���ن ش���ماره از چیا 
ب���ه دهمی���ن تجرب���ه از سیاس���ت زبان���ی و 
کش���وری  آموزش وپ���رورش چندزبانگی در 
کان���ادا وج���ود  کش���ور  دیگ���ر می پردازی���م. 
زبان ه���ای متف���اوت را در س���رزمین خ���ود 
ب���ه رس���میت ش���ناخته و دو زبان اصل���ی را 
کش���ور اع���الم  زبان ه���ای رس���می در تم���ام 
گی���ری زبان های دیگر  نم���وده و هزین���ه فرا
کرده اس���ت.  مهاج���ران و بومیان را تقبول 
ای���ن تجرب���ه را نی���ز ب���ه تج���ارب دیگرم���ان 

بیفزاییم.
کانادا؛ کش���وری با دولت های مستقل از 

هم
کشوری است با مساحت  کانادا¬adanaC؛ 
کیلومترمرب���ع  میلی���ون   076،489،9
کش���ور پهناور جه���ان( و جمعیت  )دومین 
ک���ه زندگ���ی در آن ب���ه   )۶۱۰۲( 000،000،63
کان���ادا  برمی گ���ردد.  پی���ش  س���ال   ۰۰۵۶۲
ت���ا س���ال 1713 مس���تعمره فرانس���ه ب���ود. 

را در  کنت���رل آن  انگلی���س  ای���ن س���ال  در 
گرفت. بر اس���اس قانون بریتانیایی  دست 
آمریکای شمالی، اول ژوئیه سال ۱۸۶۷ دو 
مس���تعمره و یک استان سابق امپراطوری 
کشوری  گردیدند و تشکیل  بریتانیا متحد 

کانادا را دادند. بنام 
کش���وری با سطح باالی زندگی، آمار  کانادا 
پائین ج���رم و امنیت باال، آم���وزش رایگان 
تا عال���ی ترین س���طوح، با بیش���ترین افراد 
کنان  تحصیل ک���رده در جهان، )نصف س���ا
کش���ور تحصی���الت دانش���گاهی دارند  این 
گیر،  طبیع���ت زیبا و  (. .بیم���ه درمان���ی فرا
کانادا، بدون هرگونه  ترکیب چند فرهنگی 
تبعی���ض از نظ���ر ن���ژاد، ملی���ت، مذه���ب و 
جنس���یت، با اقتصاد پایدار و مس���تحکم و 
سیس���تم مراقبت ه���ای پزش���کی رایگان . 
کانادا یک دموکراس���ی پارلمانی  حکوم���ت 
فدرال و یک پادش���اهی مش���روطه است و 
در حال حاضر الیزابت دوم، ملکه بریتانیا، 
کانادا توس���ط  کش���ور اس���ت. البته  رئی���س 
دولت های مس���تقل از هم اداره می ش���ود 
که درمجموع زیرپوشش دولت فدرال قرار 

دارند.
کان���ادا ب���ه ۱۰ اس���تان و ۳ ناحی���ه ی���ا قلمرو 
در  حکوم���ت  ن���وع  اس���ت.  تقسیم ش���ده 
استان ها، فدرالیزم با درجه خودمختاری 
ک���ه ای���ن  بیش���تر از دول���ت ف���درال اس���ت 
خودمخت���اری در ن���وع حکوم���ت قلمروها 
کمتر به چشم می خورد. هرکدام از این دو 
بخش، یعنی اس���تان ها و قلمروها، دارای 
فهرس���تی از س���مبل های منحصر به خود 

هستند.
برنامه ه���ای  کث���ر  ا مس���ئول  اس���تان ها، 
اجتماع���ی؛ مثل مراقبت های بهداش���تی، 
آموزش وپ���رورش و رفاه عمومی هس���تند. 
دول���ت ف���درال، ب���ا اعم���ال ق���درت خ���ود 
می تواند سیاس���ت های ملی را در مناطق 
اس���تانی نیز به اج���را بگ���ذارد، مثل الیحه 
البت���ه  ک���ه  کان���ادا؛  بهداش���ت  الحاق���ی 
را  آن ه���ا  می توانن���د  اس���تانی  مس���ئولین 

نادیده بگیرند.
از  متش���کل  تدی���ن  ازنظ���ر  کان���ادا  م���ردم 
 ،٪۱۶.۲ بی دی���ن   ،٪۷۷ مس���یحیت 
اس���الم  ۲٪، یهودی���ت ۱.۱٪، بودائ���ی ٪۱، 

هندوئیس���م  ۱٪، س���یک ۰.۹٪ می باشند 
همچنین، نکته قابل توجه در کانادا، بیش 
کانادایی  از 28 درصد تمام���ی خانوارهای 
در س���ال 2016 متش���کل از یک فرد بودند 
ای���ن امر نش���ان می ده���د این ن���وع زندگی 
ک���ردن، برای نخس���تین ب���ار مرس���وم ترین 
کاناداس���ت و 53.7  آرای���ش خانوادگ���ی در 
درصد از این خانواده های تک نفره را زنان 

تشکیل می دهند.
کش���وری چند فرهنگ���ی با 2 زبان  کانادا؛ 

رسمی
کش���ور ب���ه تم���ام معن���ا چن���د  کان���ادا ی���ک 
کس به خاطر ن  ژاد،  فرهنگی اس���ت و هیچ 
زب���ان و دین���ش ب���ر دیگ���ری برتری ن���دارد. 
کانادا دارای دو زبان اصلی رس���می اس���ت، 
زبان انگلیس���ی و زب���ان فرانس���ه. در ژوئیه 
س���ال ۱۹۶۹، بر طبق الیحه »زبان رس���می 
کانادا« از افراد فرانس���وی زبان هم به اندازه 
انگلیسی زبان ها در دولت فدرال استفاده 
که  کرد  ش���د. این مس���ئله رون���دی را آغ���از 
کانادا خ���ود را به عنوان یک  طی آن رس���مًا 
کرد.  مل���ت دوزبانه ش���ناخت و آن را ب���اور 
فرانس���وی زبان ها،  و  انگلیس���ی زبان ها 
جای���گاه براب���ری در پارلم���ان، دادگاه های 
فدرال و در تمامی نهادهای فدرال دارند.
ح���دود  م���ادری  زب���ان  فرانس���ه  زب���ان 
بیش���تر  اس���ت.  کانادای���ی  میلی���ون   ۶.۶
کب���ک زندگی  فرانس���وی زبانان در اس���تان 

می کنن���د، ام���ا در ح���دود ۱ میلی���ون نف���ر 
کان���ادا ب���ه  از آن ه���ا در اس���تان های دیگ���ر 
س���ر می برن���د. ازآنجایی ک���ه چن���د فرهنگه 
بودن ج���زء سیاس���ت های رس���می دولت 
اس���ت، ب���رای اینک���ه بت���وان ش���هروند این 
کش���ور ش���د باید بتوان هم به زبان فرانسه 
کرد زی���را ۹۸ ٪  و ه���م انگلیس���ی صحب���ت 
کانادایی ها حداقل به یکی از این دو زبان 
صحب���ت می کنن���د، ۶۷.۵ ٪ تنه���ا به زبان 
انگلیسی و ۱۳.۳ ٪ به زبان فرانسه و ۱۷.۸ 

٪ به هر دو زبان سخن می گویند.
اهمیت زبان های غیررسمی

کان���ادا، برخی از زبان ه���ای بومی هنوز  در 
ه���م در بخش های ش���مالی، جایگاه خود 
کرده اند.  را به عن���وان زبان رس���می حف���ظ 
در  م���ردم  کثری���ت  ا زب���ان  “اینکتیت���وت” 
“ناناوت” اس���ت و یکی از سه زبان رسمی 

در این بخش است.
زبان های غیررسمی نیز اهمیت زیادی در 
کانادا دارد و  ۵۲۰۲۲۴۵ نفر به این زبان ها 
زبان ه���ای  از  برخ���ی  می کنن���د.  صحب���ت 
کان���ادا عبارت اند از: زبان  غیررس���می مهم 
چینی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی و زبان 

پنجابی
کانادا؛ انگلیسی و  گرچه زبان های رس���می 
کانادا  فرانسه هستند، اما بسیاری از مردم 
بخصوص در داخل چهاردیواری هایشان 
ب���ه زبان ه���ای مختلف���ی تکل���م می کنن���د. 

کانادا  ازجمل���ه زبان ه���ای مع���روف دیگ���ر 
می توان به زبان چینی، هندی )پنجابی(، 
کوردی، عربی، فارسی اشاره  اس���پانیایی، 

کرد.
کلیه خدمات دولتی به هر دو زبان  ارائه 

رسمی
و  انگلیس���ی  اش���اره ش���د  ک���ه  همان ط���ور 
کانادا هس���تند  فرانس���ه زبان های رس���می 
کش���ور ب���رای تمام کارهای  کنان این  و س���ا
گاه���ی با یکی از این  اداری خ���ود نیازمند آ
دو زبان هس���تند. بر اس���اس فهرس���ت زیر 
کانادایی ها به این  ک���ه  بعضی از م���واردی 
زبان ه���ا نیاز دارند عبارت اند از: انجام امور 
کاری، مس���ائل  کاریابی و مصاحبه  بانکی، 
پزش���کی و اورژانس، تصادف���ات رانندگی، 
گواهینام���ه، حض���ور در دادگاه ه���ا  گرفت���ن 
)به عنوان ش���اهد، مته���م، هیئت منصفه، 
کی(، تحصی���الت )در ه���ر مقطعی از  یا ش���ا
دبس���تان تا دکت���ری(، خریده���ای روزانه، 
ورزش و تفری���ح، مس���افرت )کرای���ه ات���اق، 
کرایه خ���ودرو و …(  خری���د بلی���ت هواپیما، 

و...
کدام یک از دو زبان رسمی  کانادا  اینکه در 
انگلیسی یا فرانس���ه مهم تر است، بستگی 
که در  ب���ه ترکی���ب جمعیت���ی اس���تانی دارد 
آن زندگی می کنید. اس���تان »نیوبرانزویک 
از  اس���تانی  تنه���ا   ”New Brunswick
که رس���مًا در همه امور دوزبانه  کاناداس���ت 
کلیه ام���ور اداری و  اس���ت و هر دو زبان در 
روزمره اف���راد حضور جدی دارند. اس���تان 
از  اس���تانی  تنه���ا  نی���ز   ”Quebec “کب���ک 
که زبان رس���می آن فرانس���وی  کاناداس���ت 
اس���ت و در بس���یاری موارد در مقابل زبان 
انگلیسی از خود مقاومت نشان می دهد. 
در س���ایر اس���تان ها زبان انگلیس���ی بیشتر 
گرچه در این  مورداس���تفاده قرار می گیرد. 
گروه ه���ای فرانس���وی زبان ه���م  اس���تان ها 
حضور دارند ولی در بیشتر جاها انگلیسی 
که اغلب مردم می دانند.  تنها زبانی است 
کوچک ترین  در بیشتر نقاط این استان ها 
نیازی به دانس���تن زبان فرانس���ه نیس���ت. 
کلیه خدمات دولتی در س���طح  بااین حال 
ف���درال ب���ه ه���ر دو زب���ان ارائ���ه می ش���وند. 
که در س���طح فدرال فعالیت  ش���رکت هایی 
دارن���د هر دو زب���ان را پش���تیبانی می کنند. 

ادارات اس���تانی ه���م در خیل���ی م���وارد هر 
دو زب���ان را پش���تیبانی می کنن���د ول���ی این 
همیشگی نیس���ت؛ اما دست آخر اینکه در 
کانادا، تنها دانس���تن یکی از  بیش���تر نقاط 

کافی است. کانادا  دو زبان رسمی 
کانادا آموزش وپرورش در 

کانادا دارای یک حکومت مرکزی و  کش���ور 
که  چندین حکومت فدرالی استانی است 
آموزش وپرورش، به وسیله استان ها اداره 
می ش���ود برنام���ه ه���ا و واحدهای درس���ی 
کانادا  تح���ت پوش���ش دولت ق���رار دارن���د. 
کش���وری با تنوع بس���یار زی���اد جغرافیایی، 
سازمان دهی سیاس���ی و ساختار فرهنگی 
که همه ای���ن عوامل، بر س���اختار و  اس���ت 
ماهیت نظام آموزشی آن، تأثیر می گذارد. 
کان���ادا عمومًا،  س���اختار آموزش وپ���رورش 
ش���یوه  هم���ان  ای���ن  و  اس���ت   3  -3  -6
کانادا  کش���ور  که در  س���نتي آموزشي است 
 موردتوجه قرارگرفته اس���ت. بنا بر 

ً
مج���ددا

سیاس���ت مذکور تع���داد دروس پایه اصلي 
کاهش یافته و  افزای���ش و دروس انتخاب���ي 
آزمون ه���ای سرتاس���ری در س���طوح ایالتي 

برگزار می گردد.
 ب���ه دلی���ل پذی���رش تن���وع فرهنگ ه���ا در 
کانادا و حضور خیل عظیمی از مهاجرین، 
گی���ری زب���ان  ه���رگاه تع���داد داوطلب���ان فرا
کاف���ی و موردقبول مدارس  خاصی به حد 
کان���ادا هزینه  و دانش���گاه ها برس���د، دولت 
برقراری کالس درس زبان مورد درخواست 

را به عهده می گیرد.
فرهن���گ   ۲۰۰ از  بی���ش  کان���ااد  کش���ور  در 
ب���ر  کان���ادا  مختل���ف وج���ود دارد. دول���ت 
اس���اس باور ب���ه وجود تنوع���ات فرهنگي و 
قومي و در راس���تای ارائه چهره بین المللی 
امنی���ت  برق���راري  و  فرهنگ���ي  چن���د  و 
و  فرهنگ���ي  می���راث  آم���وزش  اجتماع���ي؛ 
ارزش ه���ای س���نتي و مل���ي، ارتقاء س���طح 
کن  فرهنگ���ي جوامع بومي و غیربومی س���ا
از طری���ق آموزش ه���ای رس���مي در جه���ت 
گ���ذاردن به فرهنگ ه���ای رایج در  احترام 
کشور، برخورداري همگاني از فرصت های 
تکثرگرای���ي  سیاس���ت  اعم���ال  و  آموزش���ي 
فرهنگ���ي را س���رلوحه نظام آموزش���ی خود 
قراردادە اس���ت. حض���ور بی���ش از600 هزار 
کشور  سرخپوس���ت در ایالت های مختلف 

کانادا، خود مبین این قضیه است.

منابع:
http://www.kojaro.com

   fa.wikipedia.orgویکی پدیا
http://www.mohajeran.ca
http://www.westpass.ca

■   کام���ل کی���ان پ���ور

من بامدادم سرانجام خسته
بی آنک���ه ج���ز ب���ا خویش���تن به 

جنگ برخاس���ته باش���م
ای����ن  از  ج���ن���گ���ی  ه����رچ����ن����د 

نیست فرساینده تر 
ک���ه پی���ش از آنک���ه ب���اره برانگی���زی

گشوده بال  کرکس���ی  که س���ایه عظیم  گاهی   آ
بر سراس���ر میدان گذش���ته اس���ت.

▐زبان، آینه تمام نمای فرهنگ یک جامعه 
عال���م  در  پوی���ا  و  پیچی���ده  پدی���ده ای  زب���ان 
که انس���ان توس���ط آن جهان  بش���ری اس���ت 
ب���ه  تعی���ن می بخش���د.  و  را می س���ازد  خ���ود 
ق���ول ویتگنش���تاین، زباِن ما جهان ماس���ت 
و جه���اِن م���ا زبان ماس���ت. م���ا با زب���ان زاده 
می ش���ویم و در آن و ب���ا آن زندگ���ی می کنیم. 
زبان ما هس���تی ماس���ت و باوج���ود و تفکر ما 
در ارتب���اط تنگاتنگ اس���ت. تفک���ر در متن و 
بطن زبان تبلور و تجلی پیدا می کند. هایدگر 
که زب���ان خانه وجود اس���ت و  معتق���د اس���ت 
که  وج���ود در زبان معنی می یاب���د. دیدگاهی 
زبان را یک اب���زار صرف ارتباطی تلقی می کرد 
ک���ه مقول���ه  ام���روز از اعتب���ار ساقط ش���ده چرا
زب���ان فرات���ر از این حرف هاس���ت و با هویت و 
یادگی���ری و ش���خصیت آدمی پیون���د عمیقی 
دارد. زب���ان آین���ه تم���ام نم���ای فرهن���گ یک 
جامعه اس���ت. زب���ان باقدرت ه���م در ارتباط 
اس���ت. قدرت زبانی و زبان زن���ده و قدرتمند 
کش���ور  امکان ه���ای جدی���دی در اختیار یک 
گویش���وران آن زبان می گ���ذارد. مثاًل وقتی  یا 
ب���ه زبان انگلیس���ی نگاه می کنی���م، می بینیم 
ک���ه این زبان خود را به عن���وان زبان اول دنیا 
و زب���ان بین الملل���ی و علم���ی جه���ان معرفی 
که یک منبع قدرت عظیم برای  کرده اس���ت 
ک���ه از این  کش���ورهای انگلیس���ی زبان اس���ت 
طری���ق هم فرهنگ خود را بس���ط می دهند، 
ه���م عل���م خ���ود را در س���طح جه���ان منتش���ر 
می کنن���د و هم از علم تولی���دی دیگران بهره 

می برن���د.
اس���تبداد زبان���ی و ن���گاه امنیت���ی ب���ه زب���ان 

م���ادری در ای���ران
پرکارب���رد  و  نخس���ت  زب���ان  م���ادری،  زب���ان 
ک���ه ش���خص از والدینش  ه���ر انس���انی اس���ت 
می آموزد و می تواند به بهترین و آس���ان ترین 
کند. به قول براهنی زبان  وجه با آن صحبت 
مادری مقدس اس���ت و تب���ار این امر مقدس 
ک���رد. آم���وزش زبان م���ادری و  را نبای���د تب���اه 
آموزش به زبان مادری یک حق شهروندی، 
فطری، طبیعی و س���لب ناش���دنی هر انسانی 
ک���ه تفس���یر ب���ردار نیس���ت و از طری���ق  اس���ت 

ک���ه فرد خ���الق و آفرینش  احقاق این اس���ت 
کردن  گ���ر و توانمند متولد می ش���ود. محروم 
انس���ان ها از ای���ن ح���ق ب���ه لح���اظ اخالقی و 
حقوق���ی قاب���ل دف���اع نیس���ت. زب���ان مادری 
الالی���ی،  اس���طوره،  افس���انه،  چهارت���ا  ب���ه  را 
ضرب المث���ل و آواز تقلی���ل و تخفی���ف دادن 
بس���یار ساده اندیش���انه و ناشی از عدم درک 
ماهی���ت و سرش���ت زب���ان به خص���وص زب���ان 
مادری اس���ت. زبان مادری در سطح جهانی 
از منزلت ویژه ای برخوردار هس���ت و یونسکو 
زب���ان  را به عن���وان روز جهان���ی  رس���مًا روزی 
کرده اس���ت. زبان مادری  م���ادری نام گذاری 
زب���ان عواطف هر انس���انی هس���ت و نقش به 
س���زایی در تکوی���ن و تکام���ل ش���خصیت، در 
بودن و تفک���ر و یادگیری و فهمیدن و ارتباط 
گام نهادن  ف���رد با جه���ان پیرام���ون و حت���ی 
در وادی توس���عه ب���ازی می کن���د. تحصیل و 
کشف قلمروهای  تکلم به زبان مادری لذت 
انس���ان  اختی���ار  در  را  نامح���دود  و  نهفت���ه 

می گذارد و از او س���وژه ای توانا می س���ازد؛
اما متأس���فانه در ایران نگاه ها به این پدیده 
ن���ه  زبان���ی  سیاس���ت های  و  ب���وده  امنیت���ی 
در راس���تای حف���ظ و غنی س���ازی زبان ه���ای 
موج���ود بلک���ه در جهت حذف و به حاش���یه 
حکومت ه���ای  اس���ت.  ب���وده  آن ه���ا  ران���دن 
کردن خ���ود به  ک���م ب���ر ایران ب���ا س���نجاق  حا
فرانس���وی،  دولت-مل���ت  کالس���یک  م���دل 
تحصی���ل و تکلم به زبان م���ادری را تهدیدی 
کش���ور  علی���ه امنی���ت مل���ی و تمامیت ارضی 
کرده اند و این توجیهات را دس���تاویز  قلمداد 
کرده اند و از  بن���ا نهادن یک اس���تبداد زبان���ی 
کثی���ری از زبان های غیرفارس���ی  ای���ن رهگذر 
را ب���ا م���رگ تدریجی و خط���ر ناب���ودی روبه رو 
کرده ان���د هرچند سیاس���ت های زبانی مذکور 
ناموف���ق از آب درآمدن���د و زبان های موجود 
در ایران به دلیل ریش���ه دار بودن و پیش���ینه 
تاریخ���ی زی���اد ب���ه حی���ات خودش���ان ادام���ه 
دادن���د. مش���ی و تقدیر خداوندی ب���ر تنوع و 
تکث���ر عالم هس���ت و هرگونه ت���الش در جهت 
کث���رت نازدودنی جهدی  طرد و زدودن این 

بی توفیق و محکوم به شکس���ت اس���ت.
ت��ح��م��ی��ل و ت��ض��ی��ی��ع ح���ق���وق زب����ان����ی، ب��ه 
اس���ت���ق���الل خ���واه���ی  و  ج���دای���ی ط���ل���ب���ی 

می انجامد
زب���ان  را  فارس���ی  زب���ان  پهل���وی  رضاخ���ان 
کوش���ید  کرد و  کش���ور  رس���می، دیوانی و ملی 
از تکل���م م���ردم ب���ه زب���ان م���ادری در اقص���ی 
کن���د اما این س���نخ  نق���اط ای���ران جلوگی���ری 
س���ال های  از  بع���د  زبان ه���ا  ب���ا  مواجه���ه  از 
متم���ادی شکستش���ان مح���رز ش���ده اس���ت. 
گرفت���ه ام���روز  سیاس���ت های زبان���ی ص���ورت 
و  هس���تند  روب���ه رو  ج���دی  چالش ه���ای  ب���ا 

بن بس���ت  ب���ه  و  شکس���ت خورده  تجرب���ه ای 
رس���یده هس���تند. تالش برای تحمیل زبانی 
تص���ور  برخ���الف  زبان���ی،  حق���وق  تضیی���ع  و 
گرای���ی، جدایی طلبی،  پیش���ین بیش���تر به وا
اس���تقالل خواهی می انجامد  و  تجزیه طلب���ی 
ک���ه تنوع و تکث���ر فرهنگی-زبانی به  تا زمانی 

رس���میت ش���ناخته ش���ود. به زعم نگارنده با 
پذیرفت���ن حقوق زبان���ی نه تنه���ا امنیت ملی 
که تس���امح  به مخاطره نمی افتد بلکه زمانی 
زبان���ی وج���ود داش���ته باش���د، حق���وق زبانی 
به رس���میت ش���ناخته ش���ود و سیاست های 
و  یکسان س���ازی  و  س���ازی  س���رکوب 
گذاش���ته شود بی شک  کنار  همسان س���ازی 
وحدت و همبس���تگی ملی تقویت می ش���ود، 
کاسته می شود،  از تمایالت اس���تقالل طلبانه 
همگرای���ی فزون���ی می گیرد و احس���اس تعلق 
و دل بس���تگی ملی نهادینه می ش���ود. لذا به 
رس���میت ش���ناختن تنوع و تع���دد زبانی یک 
فرصت���ی هس���ت ب���رای رس���یدن ب���ه توس���عه 
گش���ودن  پای���دار، درک فرهنگ ه���ای دیگر و 

افق های جدید به روی آینده ای درخش���ان، 
زبان���ی  تبعی���ض  دموکراتی���ک.  و  صلح آمی���ز 
نارواس���ت و خ���ودش تولیدگ���ر و ب���از تولیدگر 
تبعیض اس���ت چون ب���ا زب���ان، تبعیض های 
سیاس���ی و اجتماعی انتق���ال می یابد. اصواًل 
گسترده  کشورهای چندملیتی با تنوع زبانی 

در عرص���ه بین الملل���ی ت���وان بیش���تری برای 
بنابرای���ن  دارن���د؛  چانه زن���ی  و  نقش آفرین���ی 
آم���وزش این زبان ها و آموزش به این زبان ها 
یک فرصت و ظرفیت هس���ت نه یک تهدید.

گوی���ش در ای���ران در خطر مرگ  20 زب���ان و 
و ناب���ودی 

ک���ه ب���ر زبان ه���ای مادری  باوج���ود اهمیت���ی 
مترت���ب هس���ت ام���ا متأس���فانه آم���وزش این 
زبان ها و آم���وزش به این زبان ه���ا به معنای 
کلم���ه در نظ���ام آموزش���ی م���ا جایی  واقع���ی 
ن���دارد. ابت���دا الزم هس���ت بی���ن دو مفه���وم 
آم���وزش زب���ان م���ادری و آم���وزش ب���ه زب���ان 
مادری تفکیک قائل ش���ویم چون این ها دو 
گان���ه هس���تند. آموزش ب���ه زبان  مقول���ه جدا

م���ادری یعن���ی تحصی���ل و تدری���س و تدوین 
کتب درس���ی به زبان های غیر از زبان فارسی 
باش���د. آموزش زبان مادری یعنی چند ماده 
گرام���ر و ص���رف و نحو  درس���ی ب���رای آم���وزش 
ای���ن زبان ه���ا اختص���اص داده ش���ود ب���دون 
اینک���ه زب���ان آم���وزش زبان ه���ای غیرفارس���ی 
باش���د. اطل���س زبان ه���ای درخطر یونس���کو 
که در ایران بیش از 20 زبان  نش���ان می دهد 
گوی���ش ب���ا خط���ر م���رگ و ناب���ودی روب���ه رو  و 
هس���تند. آی���ا می ش���ود و می توان ب���ا آموزش 
ص���رف زبان ها بدون اینکه ب���ه آن ها آموزش 
داد این زبان های درخط���ر نابودی را نجات 

داد؟
در ای���ران 10 میلی���ون نف���ر بی س���واد مطل���ق 
و 10 میلی���ون نف���ر س���واد در ح���د ابتدای���ی و 
10 میلی���ون نف���ر در حد س���یکل س���واددارند. 
آماره���ای منتش���ره حکای���ت از ای���ن می کن���د 
ک���ه 70 درص���د مردودی های نظام آموزش���ی 
عموم���ًا  و  دوزبان���ه  مناط���ق  ب���ه  متعل���ق 
کشور هس���تند، مناطقی  حاش���یه ای و مرزی 
ک���ه زبان مادری آن ها زبان فارس���ی نیس���ت. 
کنکور  مضاف بر این ها، هرس���اله نف���رات برتر 
کنکور س���ال 96 س���هم  از تهران هس���تند. در 
اس���تان تهران از نفرات برتر 17 مورد بوده در 
کوردستان فقط یک نفر  مقابل، سهم استان 
بوده است! آیا این بحران ها، دلیل محکمی 
برای آموزش ب���ه زبان مادری و تدریس زبان 
مادری نیس���ت؟ آیا سیاس���ت های چندزبانه 
کارآمدی بیشتر این  کردن نظام آموزش���ی به 
نهاد نمی انجامد؟ آیا باوجود خس���ارت های 
که تحصی���ل به زبان غیرم���ادری به بار آورده 
که  اس���ت و مردودی ه���ا و خط���ر ناب���ودی ای 
کمی���ن زبان های دیگر نشس���ته اس���ت باز  در 
می ت���وان تدریس زبان م���ادری و تحصیل به 

زب���ان م���ادری را ان���کار و کتم���ان ک���رد؟
33 درص���د از جمعی���ت ای���ران در برزخ���ی 
رن���ج آور غربت زبان���ی و دورافتادگی از زبان 

مادری و آس���وده نبودن با زبان دوم
متخص���ص  زاه���دی  صدی���ق  محم���د  دکت���ر 
زبان شناس���ی در تحقیقات علمی خود ثابت 
که آموزش اجباری ب���ه زبان غیر  کرده اس���ت 
ک ب���رای این  کابوس���ی وحش���تنا م���ادری به 
کتورهای  دانش آموزان می مان���د و یکی از فا
که به افت تحصیلی،  مهم و تأثیرگذار اس���ت 
ف���رار از مدرس���ه، شکس���ت تحصیل���ی و ت���رک 
تحصی���ل و تک���رار پای���ه منج���ر می ش���ود. وی 
که با زبان غیر مادری  می گوی���د دانش آموزی 
گزاره  آموزش می بیند ب���ه دلیل اینکه از فهم 
گان آن عاج���ز اس���ت از ط���رف معلم  ه���ا و واژ
کندذهن و احمق  انواع برچس���ب ها از قبیل 
و نادان و تنبل می خورد و درنهایت به جایی 
که اصطالحات و ساختارهای زبان  می رس���د 

دیگ���ر را جایگزی���ن اصطالح���ات زبان مادری 
خ���ودش می کن���د و این ها م���رگ واقعی زبان 
از  دیگ���ر  بخش���ی  در  زاه���دی  دکت���ر  اس���ت. 
که آموزش  مطالعات خودش اظهار می دارد 
اجب���اری به زبان غیر م���ادری اعتمادبه نفس 
و عزت نف���س را از اف���راد می س���تاند و حقارت 
زبانی و بحران های هویت���ی را دامن می زند. 
که دانش آموز با زبان���ی بیگانه مواجه  زمان���ی 
که هیچ آش���نایی قبلی با آن ندارد  می ش���ود 
ب���ه او  ک���ه ش���وک عظیم���ی  پرواض���ح اس���ت 
وارد می ش���ود و نمی توان���د ارتب���اط منطقی-
کن���د و در اینجاس���ت  عاطف���ی ب���ا آن برق���رار 
ک���ه پدی���ده ای به ن���ام غرب���ت زبانی، ش���روع 
ب���ه خودنمای���ی می کن���د. غربت زبان���ی یعنی 
زندگ���ی در برزخی رنج آور. غرب���ت زبانی یعنی 
دورافتادگی از زبان مادری و آسوده نبودن با 
زبان دوم. حدود 25 میلیون نفر از جمعیت 
که 33 درصد  کشور غیرفارس���ی زبان هستند 
گر این  کش���ور را ش���امل می شود ا از جمعیت 
تع���داد قابل توج���ه ب���ه زب���ان خ���ود آم���وزش 
خ  نبینند روند توس���عه تخریب می ش���ود و نر
که یکی از ش���اخص های انس���انی  باس���وادی 
برای توس���عه پایدار هست آس���یب می بیند. 
محرک���ه  موت���ور  گف���ت  می ت���وان  به جرئ���ت 
توس���عه و تحق���ق عدالت آموزش���ی، تحصیل 
به زبان مادری اس���ت. تدریس زبان مادری 
و تحصی���ل ب���ه زب���ان مادری بس���تر مناس���ب 
و  اس���تعدادها  ش���کوفایی  و  رش���د  ب���رای  را 
موفقی���ت تحصیل���ی دان���ش آم���وزان فراه���م 
م���ی آورد و س���اختارهای نح���وی آن زب���ان را 

غن���ی و تقوی���ت می کن���د.
ع���دم تحصی���ل به زب���ان مادری خش���ونتی 

نمادی���ن علی���ه دانش آم���وز
 دکتر حس���ن عش���ایری عصب شناس مشهور 
می گوید عدم تحصیل به زبان مادری، رش���د 
زبان���ی را ب���ا تأخیر روب���ه رو می کن���د، یادگیری 
پایدار و ریشه دار را با مشکل مواجه می کند، 
هوش هیجانی را تضعیف می کند، تفکر را در 
س���طح انضمامی باقی می گ���ذارد و از فراروی 
آن ب���ه س���طح انتزاع���ی جلوگی���ری می کن���د، 
کالمی  اف���ت ش���غلی را موجب می ش���ود، فقر 
را دام���ن می زن���د و ب���ه اضط���راب و تش���ویش 
و تن���ش ب���رای دانش آم���وز می انجام���د. دکتر 
که زبان مادری نقش  عشایری معتقد است 
بسیاری در ش���کل گیری عواطف و هیجانات 
رش���د  و  مفهوم س���ازی  ب���رای  دارد،  انس���ان 
ش���خصیتی، عاطفی و اجتماعی انس���ان یک 
ضرورت اس���ت و ب���ه آموزش زبان ه���ای دیگر 
کم���ک می کند. عدم تحصیل به زبان مادری 
ب���ه ق���ول بوردی���و خش���ونتی نمادی���ن علی���ه 
که ب���ه دانش آموز درد  دانش آموز اس���ت. چرا
گزاف وارد می آورد.   ادامه در صفحه 4 و رنج���ی 

نظام آموزشی و آسیب شناسی 
عدم تحصیل بە زبان مادری
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در حاشیە پدیده »کولبری« و رویکردها بە آن

■ عبداهلل سجادی
کارشناس ارشد شهرسازی

کسر “ز”  کس���ر یا فتح “ز” و یا زلزال با  ▐ زلزله با 
به معنی تکان و جنبش و لرزش ش���دید و یا در 
مفهومی گسترده تر به معنی حرکت است. تمام 
ذرات عالم به سبب حرکت ذاتی خود )مثاًل در 
موجودات زنده( و یا به علت آنکه در دایره عالم 
کرات آس���مانی بر آن ها  محاط ش���ده و حرکات 
تأثی���ر می گ���ذارد دارای حرکت ب���وده و می توان 
که همه س���لول ها و همه اتم ه���ا و ریزتر از  گفت 
اتم ها ش���امل نوت���رون، الکترون و پروت���ون و یا 
حتی ذرات ریزتر در حال حرکت و تحول بوده و 
مسیر پیش روی خود را با دقت و ظرافت تمام 
طی می نمایند؛ بنابراین حرکت ذرات و اجسام 
در عالم طبیعت به عنوان یک اصل، ش���ناخته 
و تثبیت شده و هیچ ذره ای از آن استثنا نشده 
است. اساسًا دوام حیات موجودات به حرکت 
گر نیک بنگری���م درخواهیم  وابس���ته اس���ت و ا
کار و ت���الش و  ک���ه پیش���رفت و ترق���ی و  یاف���ت 
فعالیت نیز نوعی حرکت است؛ بنابراین حرکت 

را بایستی به عنوان یک اصل پذیرفت.
عل���ت زلزله هر چه باش���د، پیش���گیری از آن 

غیرممکن است
ک���ره زمین نیز همچون س���یارات دیگر در حال   
که در خود  گردش بوده و هر آنچ���ه را  حرک���ت و 
دارد با خود حمل می کند. از نحوه جابجایی و 
گوشته  که در هس���ته و  حرکات و جنبش هایی 
زمین اتفاق می افتد حقیقتًا اطالعات چندانی 
در دس���ت نیس���ت و هنوز علم و دانش بش���ری 
نتوانس���ته ب���ه رازهای���ی این چنینی پ���ی ببرد. 
دانش فعلی بشر به تغییرات و تحوالت پوسته 
زمین محدود بوده و نظریه تکتونیک لرزه ای در 
همی���ن محدوده صدق می کند بر اس���اس این 
نظریه پوسته زمین از صفحاتی تشکیل شده و 
حرکت این صفحات و برخورد آن ها با همدیگر 
س���بب آزاد ش���دن انرژی و انتقال آن به س���طح 
زمی���ن و ایجاد خس���ارت و خرابی ه���ا می گردد. 
آنچه مس���لم است این اس���ت که علت زلزله هر 
چه باشد پیش���گیری از آن غیرممکن بوده و با 
کره زمین بوده  توجه به اینکه انسان محاط در 
و این س���یاره و فضای متعلق ب���ه آن محیط بر 
محیط زیست بشر می باشد احتمال وقوع زلزله 

در هرلحظه و هر مکان وجود دارد.
احتمال وقوع زلزله در مریوان باالس���ت و در 

برابر زلزله آسیب پذیر می باشد
کش���ور ایران یکی از ده کشور برتر درزمینه وقوع 
حوادث طبیعی بوده و زلزله یکی از این حوادث 
می باشد. تقریبًا تمام س���رزمین ایران مستعد 
وق���وع زلزله ب���وده و به جز نواحی مع���دودی در 
کوی���ری احتمال وق���وع زلزل���ه در این  مناط���ق 
س���رزمین پهناور وجود دارد. برحسب لرزه خیز 
بودن وق���وع زلزل���ه، مطابق آخرین اس���تاندارد 
زلزل���ه تحت عن���وان اس���تاندارد 2800-ویرایش 
چهارم- کشور ایران به چهار پهنه تقسیم شده 

ک���م، پهنه  اس���ت. پهن���ه با خط���ر لرزه خی���زی 
ب���ا خط���ر لرزه خی���زی متوس���ط، پهنه ب���ا خطر 
لرزه خیزی زیاد و پهنه با خطر لرزه خیزی خیلی 
زیاد. عمده مناطق و استان های ایران در پهنه 

با لرزه خیزی زیاد واقع  شده اند. 
لرزه خیزی ش���هر مری���وان خیلی زیاد ب���وده و بر 
همین مبنا ش���تاب مبنای ط���رح در آیین نامه 
کث���ر مق���دار آن نس���بت ب���ه مناطق  زلزل���ه حدا
که رابطه  دیگر می باش���د. )شتاب مبنای طرح 
مس���تقیم با نی���روی زلزله دارد در ش���هر مریوان 
A=0.35 می باش���د( از طرفی بررس���ی وضعیت 
ک���ه  زمین شناس���ی مری���وان نش���ان می ده���د 
ک آن ضعیف و سس���ت  مش���خصات فنی خ���ا
کاف���ی را برای انتقال  )poor( بوده و اس���تحکام 
بارهای وارد بر پی ندارد. س���طح آب زیرزمینی 
در این ش���هر باال بوده و این شرایط موقع وقوع 
زلزله باعث ایجاد پدیده روانگرایی به ویژه در نوار 
کبود می گردد. حدود  کلین  س���احلی رودخانه 
40 درصد بافت ش���هری مریوان فرسوده بوده و 
این محدوده موقع وقوع زلزله بیشترین آسیب 
و خسارت را دیده و امدادرسانی در آن مشکل تر 
خواه���د ب���ود. مجموع ای���ن ش���رایط بیانگر آن 
است که اواًل در شهر مریوان احتمال وقوع زلزله 
باالست و ثانیًا این شهر در برابر زلزله آسیب پذیر 
می باشد لذا این موضوع باید موردتوجه بیشتر 
مردم و مسئولین قرار گیرد. ساختمان هایی که 
که بدون رعایت  به صورت غیرمج���از و غیر فنی 
اص���ول و ضواب���ط طراح���ی اح���داث می گردند 
بخ���ش عم���ده ای از ساخت وس���ازها را به خود 
که س���اختمان  اختصاص داده و این طرز تفکر 
احداث ش���ده با جریم���ه و پرداخ���ت عوارضات 

قانونی قابل سکونت خواهد بود!
 متأس���فانه در بین م���ردم مریوان ب���ه فرهنگ 
عمومی تبدیل شده است. هرچند این جانب 
نقش شهرداری را در این خصوص بسیار حیاتی 
که شهروندان شهرداری را  می دانم اما تا زمانی 
به عنوان متولی ش���هر و تکیه گاه قابل اعتمادی 
ب���رای خ���ود تصور نکنن���د و به نق���ش این نهاد 
مردمی غیردولتی در داشتن شهری آباد، زیبا و 
ایمن ایمان نداشته باشند شهرداری نمی تواند 
نقش مؤثر و اصلی خود را ایفا نماید. جلوگیری 
از ساخت وس���از غیرمجاز ب���ه معنای جلوگیری 
از صاحب خانه ش���دن مردم نیست... مردم و 
ش���هروندان نه تنها حق داشتن خانه موردنظر 
خ���ود رادارن���د بلک���ه صاح���ب  خان���ه بزرگ���ی به 
نام”ش���هر” بوده و ش���هرداری را حتی می توان 

میهمان این خانه فرض نمود و به قول شاعر:
بر سر خوان خواجه پندارد که باشد میزبان

 غافل است از اینکه خود مهمان دهقان است 
و بس

ش���هر متعلق به شهروندان اس���ت و شهرداری 
صرف���ًا ب���رای رف���اه بیش���تر و داش���تن زندگ���ی و 
محیط زیست بهتر تأسیس شده است. اینکه ما 
شهرداری را مقابل و روبروی خود فرض کنیم و 
درصدد تقابل گری برآییم نتیجه ای غیر ازآنچه 

کنون با آن مواجه هستیم به دست نخواهیم  ا
کارآمد تعامل ش���هرداری  آورد. نتیجه مثبت و 
کش���ورهای جهان  و ش���هروندان در بسیاری از 
محسوس و قابل مشاهده بوده و به طور نسبی 
به آنچه انتظارش را داش���ته اند دست یافته اند 
هرچند آینده این موضوع امیدوارانه است اما تا 

رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.

 بهر حال موضوع کنترل ساخت وساز در سه 
محور قابل بررسی است: ا

واًل جلوگیری از گسترش طرح مصوب محدوده 
که این محدوده با توجه به مطالعات  ش���هری 
آینده نگ���ری مش���خص و ب���ه تصوی���ب رس���یده 
است ثانیًا رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی 
در محدوده ش���هر و ثالثًا ساخت مسکن راحت 
کنان احس���اس آرامش  و ایمن به طوری که س���ا

داشته باشند.
 موردبحث این نوشتار محور سوم می باشد که 
کنون آن چنان که الزم باشد به آن  متأسفانه تا
که به صورت  توجه نگردیده است. ساختمانی 
غیرمجاز احداث می شود به دلیل آنکه نقشه و 
مشخصات ندارد فضاهای داخلی آن به درستی 
و به ش���یوه علمی )علم معماری( تعریف نشده 
کنان آن آرام���ش و راحتی مورد  و بنابرای���ن س���ا
انتظار را احساس نمی کنند. نداشتن جزئیات 
س���ازه ای و عدم رعایت ن���کات اجرائی به دلیل 
عدم نظارت فنی توس���ط افراد واجد صالحیت 
س���اختمان را هم در حین بهره برداری و هم به 
هنگام وقوع زلزله با مشکالت برگشت ناپذیری 
که نتیج���ه آن از بین رفتن  کرد  مواج���ه خواهد 
سرمایه چندین ساله یک فرد یا یک خانواده و 

شاید یک نسل می باشد. 
که در حوزه شهری با آن روبرو  مش���کل دیگری 
هس���تیم اضافه بنا در س���اختمان هایی است 
ک���ه دارای پروانه و نقش���ه می باش���ند. این یک 
واقعیت اس���ت که طرح تفصیلی ش���هر مریوان 
که  در برخ���ی محالت نواقص و اش���کاالتی دارد 
کم ساختمان ها به صورت  منجر به افزایش ترا
غیرقانون���ی می گ���ردد ام���ا مهم ت���ر از آن نگ���رش 
که در  فرهنگی به مقوله خانه و س���رپناه اس���ت 
مریوان اولویت نخس���ت ش���هروندان داش���تن 
گ���ر ضواب���ط  ا خان���ه ای بزرگ ت���ر اس���ت حت���ی 
شهرسازی و یا استحکام بنا در آن رعایت نشده 
که دارای نقشه و  باش���د؛ بنابراین س���اختمانی 
پروانه بوده ولی اضافه بنا دارد نمی توان انتظار 
کافی در برابر  که اس���تحکام و مقاومت  داش���ت 

زلزله را داشته باشد.

زلزله یک رخداد طبیعی و نباید با آن مقابله 
کرد

 عل���م زلزله یک علم جدید بوده و همانند دیگر 
رش���ته ها، ای���ن دان���ش بس���یاری از مجهوالت 
کند و ب���رای آن ها  و معماه���ا را نتوانس���ته حل 
راهکاری ارائه نماید اما آنچه واضح است اینکه 
در اح���داث س���اختمان های جدی���د بایس���تی 

کم بر ساخت وس���از  ضواب���ط فن���ی ج���اری و حا
گردد. وق���وع زلزله امری حتمی اس���ت  رعای���ت 
و هرلحظ���ه احتم���ال آن وج���ود دارد. از دیدگاه 
که بسیار  نگارنده اصطالح مقابله در برابر زلزله 
از آن استفاده می شود عبارت جالب و مناسبی 
نیس���ت و با توج���ه به اینک���ه زلزله ی���ک رخداد 
طبیعی و احتمااًل الزمه ادامه حیات می باشد 
کرد چون اساسًا توان مقابله  نباید با آن مقابله 
گ���ر بتوان با  با آن در بش���ر وج���ود ندارد و حتی ا
که به تعبیر  کرد قطعًا با زلزله قیامت  آن مقابله 
قرآن پدیده ای عظیم اس���ت )سوره مبارکه حج 
کاری کرد. به نظر می رس���د  آی���ه یک( نمی توان 
کنار آمدن مناس���ب تر باش���د؛ زیرا در  که عبارت 
ای���ن ص���ورت آن را به عنوان پدی���ده ای طبیعی 

خواهیم پذیرفت. 
کرد  زلزله تأسیس���ات زیربنایی را ویران خواهد 
س���اختمان ها را تخریب و مش���کالتی در زندگی 
کرد ام���ا همانند  روزم���ره م���ردم ایجاد خواه���د 
که تعداد  بس���یاری از رویدادهای دیگ���ر زندگی 
آن ها کم هم نیس���ت ممکن است منافعی هم 
که هنوز برای انس���ان قابل درک  داشته باش���د 
و ارزیابی نیس���ت. نمی توان مان���ع از وقوع زلزله 
شد اما با به کارگیری توان فنی می توان شرایطی 
فراهم آورد که میزان خس���ارات ناشی از آن را به 
حداقل رساند. پذیرفتن زلزله به عنوان یکی از 
اتفاقات طبیعی و کنار آمدن با آن تنها راهکاری 
کمترین  که می ت���وان ای���ن اتف���اق را ب���ا  اس���ت 
گذاشت. چون زندگی انسان  زحمت پشت سر 
آمیخت���ه ای از جب���ر و اختی���ار اس���ت نمی توان 
به طورقطع اظهارنظر نمود که بشر در وقوع زلزله 
هیچ نقشی ندارد و جالب تر اینکه احتمااًل  رفتار 
آدمیان چه ازنظر اجتماعی و تولید نامالیمات 
که س���ازگار بانظم طبیعت نیس���ت و  اجتماعی 
ای���ن رفتارهای ناموزون اجتماعی انرژی منفی 
خ���ود را به صورت زلزله نش���ان می دهد و چه از 
دیدگاه سخت افزاری و عملیات منفی و مخربی 
کی انجام می دهد و چه بسا  کره خا که انسان بر 
ای���ن اقدامات همچون تخریب الی���ه ازن در اثر 
گلخان���ه ای، تأثی���ر مخرب بر  گازه���ای  افزای���ش 
الیه های زمین گذاشته و نمود آن به شکل زلزله 
کن���ار آمدن با زلزله  باش���د. از پیامدهای مثبت 
تبدیل تهدید به فرصت و ایجاد ظرفیت جدید 
برای بهره مندی صحیح از طبیعت می باش���د 
که زلزله نیز می تواند یکی از این فرصت ها باشد 
که عن���وان لرزه خیزترین  که ژاپ���ن را  موضوع���ی 
کشور دنیا را داراست به مرکز تحقیقات علم زلزله 
تبدیل نموده و دانشمندان بسیاری از سراسر 
گرفتن ب���ورس از دانش���گاه های ژاپن را  جه���ان 
یک فرصت طالیی برای گس���ترش دانش خود 
می دانند. ازآنجایی که ایران یک کشور لرزه خیز 
کار و پژوه���ش درباره این رخداد  بوده ظرفیت 
بس���یار باال بوده و عالوه بر اینکه با تمرکز بیشتر 
روی ای���ن موض���وع می توان س���ازه هایی ایمن 
کش���ور را درزمینه  کرد می تواند  طراحی و اج���را 

گسترش علم زلزله بسیار توانمند سازد.

■ دکتر اسماعیل محمودی
▐ می ت���وان اذع���ان نم���ود 
کولب���ری  واژه  روزه���ا  ای���ن 
کلی���دی و  گان  در زم���ره واژ
پربس���امد فضای فرهنگی، 
سیاس���ی  و  اقتص���ادی 

کش���ور اس���ت  کوردنش���ین غرب  مناط���ق 
ک���ه ب���ه خاط���ر حاش���یه ها و پیامدهای و 
رویکردهای متفاوت به آن، به جغرافیای 
روزنامه ن���گاران  و  سیاس���تمداران  گان  واژ
مرکز اضافه شده است. در این میان رفتار 
کن���ش  کمی���ت از یکس���و و وا و برخ���ورد حا
کنش���گران جامع���ه مدنی به این  برخی از 
پدی���ده از دیگر س���و نیز موج���ب پیدایش 
گاه متضاد به این  دو رویک���رد متف���اوت و 
ک���ه بعی���د نیس���ت موجب  پدی���ده ش���ده 
برگشت ناپذیر  گسترش موج بی اعتمادی 

در این مناطق ش���ود.
کمی���ت،  حا از  بخش���ی  و  مرک���ز  ن���گاه  از 
کولبری بخش���ی از مس���ئله قاچاق  پدیده 
ک���ه اقتص���اد و خاصه ح���وزه تولید  اس���ت 
کش���ور را ب���ا آس���یب و چالش ه���ای جدی 
و جبران ناپذی���ر مواج���ه س���اخته و از این 
کاربس���ت  منظ���ر رف���ع و حل آن مس���تلزم 
رویکرده���ای امنیت���ی و نظام���ی و برخورد 
که  ج���دی اس���ت و ای���ن در حال���ی اس���ت 
کشور ما نشان داده  تاریخ یک صد س���اله 
که برخوردهای امنیت���ی صرف، با  اس���ت 
ای���ن س���نخ مس���ائل و چالش ه���ا چندان 

موفق و کارس���از نبوده اس���ت.
کنش���گران جامع���ه مدنی مناطق   از نگاه 
ای���ن منطق���ه  کش���ور،  غ���رب  کوردنش���ین 
گس���ترده با  ازآنجایی ک���ه دارای مرزه���ای 
کوردس���تان اس���ت و مهم ت���ر اینکه  اقلی���م 
طبیعت���ًا  می کن���د  بی���داد  بی���کاری  و  فق���ر 
کاال  کولب���ری و امر قاچ���اق  زمین���ه ب���رای 

در  بااین وج���ود  اس���ت.  فراه���م  و  میس���ر 
منطق���ه،  در  اش���تغال زا  ک���ز  مرا فق���دان 
مس���ئله بیکاری فزاین���ده و مهم تر از همه 
گ���ران و  تح���رکات لجام گس���یخته واس���طه 
کولبری  قاچاقچی���ان ذی نف���وذ و نامرئی، 
گریزناپذیر و غیرقابل اغماض اس���ت  امری 
کولب���ران در حلق���ه  و ازای���ن رو ق���رار دادن 
قاچاق و اتخ���اذ رویکرد امنیتی و س���خت 
کولبری چندان  کولبران و ام���ر  افزاران���ه به 
که این  منصفانه و پذیرفتنی نیس���ت، چرا
ک���وردی به خاطر  قش���ر نوظهور در جامعه 
کار  گزیر به انجام  تأمین معیشت روزمره نا
طاقت فرس���ا و پر از مخاط���ره جانی و مالی 
ک���ه به جای  هس���تند. ازای���ن رو می طلب���د 
برخورد امنیتی با این مسئله، این پدیده 
گی���رد و  م���ورد بازخوان���ی و بازنگ���ری ق���رار 
ب���ه پ���ردازش راه ه���ای برون رف���ت از ای���ن 

وضعیت بغرنج نگریس���ته ش���ود.
گفته نماند در پاره ای موارد دفاع   البته نا
کولب���ری از جانب این  تمام ق���د از مس���ئله 
کنشگران ناخواسته و نادانسته یک حریم 
که  امن برای قاچاقچیان و واس���طه گرانی 
کولبران نشسته ایجاد نموده  به استثمار 
کنش���گران در  ک���ه مس���تلزم تأم���ل بیش���تر 
کولب���ران و قاچاقچیان  تمای���ز ق���رار دادن 

اس���ت.
ب���ا این توصیفات در اولویت قرار دادن دو 
گزین���ه جه���ت برون رف���ت از ای���ن وضعیت 
کاربس���ت دو  بغرن���ج ض���روری و مس���تلزم 
و  کوتاه م���دت  عمل���ی  و  اصول���ی  اق���دام 

درازمدت اس���ت.
نخس���ت برخورد قاطع و جدی با مس���ئله 
کشور را  که اقتصاد  قاچاق و واس���طه گری 
با وضعیتی بحرانی مواجه س���اخته است،

گرفتن مس���ئله بیکاری  دوم اینک���ه جدی 
فزاین���ده در منطق���ه و اولوی���ت دادن ب���ه 

اش���تغال بخش���ی از 
که ش���غل  کولبران���ی 
کولبری  آنان  اصلی 
ب���ر  گم���ان  اس���ت - 
و چنان  اس���ت  این 
پیداس���ت بخشی از 
کولب���ران و صاحبان 
ش���غل  دارای  ب���ار 
دوم���ی نیز هس���تند 
و این���ان خ���ود وبال 
کولب���ران  ح���ال 
رنجدیده شده اند-

بی ش���ک در صورت 
برخورد  حل دوگانه 
قاچ���اق  ب���ا  قاط���ع 
اش���تغال زایی  و 
مس���ئله  کولب���ران، 
می توان���د  کولب���ری 
همیش���ه  ب���رای 

نه تنه���ا به مثاب���ه امر 
کرامت و شرافت  قاچاق تقبیح شود بلکه 
که به خاطر  کولبری  انس���انی ش���هروندان 
امر معیش���ت روزمره در حال سقوط است 
کرامت  احیا شود و از پایمال شدن بیشتر 

اینان ممانعت ش���ود.
 مغف���ول نماند نگرانی اینجاس���ت معمواًل 
در ممالک ش���رقی در برخ���ورد با پدیده ها 
و معضالت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 
م���ا ش���اهد مس���ئله ای ش���گفت هس���تیم 
»انباش���ت  به عن���وان  آن  از  می ت���وان  ک���ه 
معض���ل« و »حذف صورت مس���ئله« تعبیر 
نمود و متأس���فانه این رویکرد به مس���ائل 
و چالش ه���ا، امروزه به بخش���ی از فرهنگ 
اقتص���ادی و سیاس���ی و فرهنگی ما مبدل 
ش���ده و بی ش���ک ای���ن رویک���رد، در آینده 
جامع���ه را متضم���ن پرداخ���ت هزینه های 

و  سیاس���ی  و  انس���انی  م���ادی،  گ���زاف 
اقتصادی جبران ناش���دنی خواهد نمود و 

نموده اس���ت.
گفت���ه  نا نکت���ه  ای���ن  نبایس���تی  پای���ان  در 
کردن  ک  بمان���د رویک���رد انباش���تگی و پ���ا
ک���ه  کولب���ری  پدی���ده  ب���ه  صورت مس���ئله 
به ص���ورت مس���تقیم با مس���ئله معیش���ت 
خانواده���ای  از  قابل اعتنای���ی  بخ���ش 
کش���ور  غ���رب  کوردنش���ین  اس���تان های 
ارتب���اط دارد چندان زیبی���ده و پذیرفتنی 
نیس���ت. پس می طلب���د ب���ا رهیافت های 
م���ورد  پدی���ده  ای���ن  علم���ی  و  عقالی���ی 
گی���رد و پیش از  بازخوان���ی و بازنگری قرار 
آنک���ه این معضل م���ا را دچ���ار هزینه های 
گ���زاف مادی و معنوی س���ازد چاره یابی و 

چاره جویی ش���ود.

▐  طب���ق م���اده 55 قانون ش���هرداری 
کوچه ها و میدان ها  ایجاد خیابان ها، 
توس���عه  و  گس���ترش  و... و همچنی���ن 
از وظای���ف ش���هرداری اس���ت و  معاب���ر 
مطاب���ق تبص���ره 1 بن���د 2 همی���ن ماده 
جلوگی���ری از ایج���اد س���د معبر توس���ط 
بازاریان و غیره هم بر عهده ش���هرداری 
 ۲۰ بن���د  زی���را  اس���ت؛  گذاشته ش���ده 
م���اده ۵۵ اصالحی قانون ش���هرداری: 
سد معابر عمومی  و اشغال پیاده روها و 
اس���تفاده غیرمجاز از آن ها، میدان ها، 
کسب  پارک ها و باغ های عمومی  برای 
کرده است. و س���کونت را ممنوع اعالم 

و  معاب���ر   :101 م���اده   ۶ تبص���ره  طب���ق 
ک���ه در اث���ر تفکی���ک  ع عموم���ی   ش���وار
اراض���ی اح���داث می ش���ود، متعل���ق به 
ش���هرداری است و ش���هرداری در قبال 
آن به هیچ عن���وان، وجه���ی به صاحب 
کرد. شهرداری ها  آن پرداخت نخواهد 
موظف اس���ت از معاب���ر به عنوان ملک 
ک���رده و آن را برای  عموم���ی حفاظ���ت 
اس���تفاده عموم آماده نگه داش���ته و از 
تجاوز به میدان ها، پارک ها و باغ های 
که حق طبیعی هر شهروندی  عمومی 

می باش���د جلوگیری نماید.
م���اده   ۶ تبص���ره  مطاب���ق  همچنی���ن 
۹۶ قان���ون ش���هرداری ها نی���ز »اراض���ی 
و  میدان ه���ا  و  عموم���ی   کوچه ه���ای 
پیاده روه���ا و خیابان ه���ا و به طورکل���ی 
معاب���ر و مس���یر رودخانه ه���ا و نهره���ا و 
مج���اری فاض���الب ش���هرها و باغ ه���ای 
و  عموم���ی   گورس���تان های  و  عموم���ی  
درخت ه���ای معاب���ر عموم���ی  واق���ع در 
ک���ه مورداس���تفاده  مح���دوده هر ش���هر 
عموم اس���ت، ملک عمومی  محس���وب 
ش���هرداری  مالکی���ت  در  و  می ش���ود 

اس���ت«.
س���د معبر جرم اس���ت

پس بر اس���اس تعاریف و م���واد قانونی 
موظف ان���د  ش���هرداری ها  ذکرش���ده، 
از معاب���ر به عن���وان یک مل���ک عمومی 
کنن���د و هم���واره آن را ب���رای   حفاظ���ت 
اس���تفاده عموم آم���اده نگه دارن���د و از 
تج���اوز اش���خاص ب���ه آن ه���ا جلوگیری 
کنن���د. اس���تفاده از ای���ن مکان ها  حق 
و  م���ی رود  ش���مار  ب���ه  م���ردم  طبیع���ی 
هیچ ک���س چ���ه حقوقی و چ���ه حقیقی 
نمی توانند مانع این اس���تفاده مشروع 
م���ردم از ای���ن مکان ه���ا ش���وند؛ و این 
مه���م هم در اص���ل ۴۰ قانون اساس���ی 
ک���ه: »هیچ ک���س  اس���ت  کی���د ش���ده  تأ
را  خوی���ش  ح���ق  اعم���ال  نمی توان���د 
وس���یله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع 

عموم���ی  ق���رار ده���د.«
قوانی���ن  طب���ق  اس���ت،  ذک���ر  ب���ه  الزم 
ب���ه هی���چ واح���د صنفی  ش���هرداری ها 
مجوز اشغال سطوح معابر داده نشده 
کسبه  است و بر این اساس هیچ یک از 
و واحده���ای صنف���ی اج���ازه ندارن���د از 
گذاش���تن میز و صندلی  پی���اده رو برای 
کنن���د درحالی ک���ه م���ا  کاال اس���تفاده  و 
که  بارها و بارها ش���اهد بوده و هستیم 
صندلی ها نه تنه���ا در پیاده رو بلکه در 

خیابان ها نیز گذاش���ته می ش���وند.
ک���ه در ای���ن زمین���ه  یک���ی از س���ؤاالتی 
که آیا س���د معبر  وجود دارد این اس���ت 

جرم اس���ت؟

ب���رای اینک���ه م���ا بدانی���م عمل���ی ج���رم 
اس���ت یا نه؟ بای���د آن فعل یا ترک فعل 
طبق قانون جرم معرفی ش���ده باشد و 
همچنین برای آن مجازاتی مش���خص 
ک���رده باش���ند. ماده 2 قان���ون مجازات 
اس���المی در تعری���ف جرم آورده اس���ت: 
ج���رم عبارت اس���ت از هر رفت���اری اعم 
ک���ه در قان���ون  از فع���ل ی���ا ت���رک فعل���ی 
برای آن مجازات تعیین ش���ده اس���ت؛ 
بنابرای���ن جرم ب���ودن یا نب���ودن عمل 
که در  س���د معبر بس���تگی به ای���ن دارد 
قوانی���ن و مق���ررات موج���ود مجازات���ی 

برای آن مقررش���ده باش���د یا خیر؟
به موج���ب م���اده ۶۹۰ قان���ون مجازات 
کس اقدام به هرگونه تجاوز  اسالمی هر 
و تصرف عدوانی ی���ا ایجاد مزاحمت یا 
ک متعلق به  ممانع���ت از حق در ام���ال
دولت یا شرکت های دولتی وابسته به 
کند به مجازات  دولت یا ش���هرداری ها 
یک م���اه تا یک س���ال حب���س محکوم 
می ش���ود؛ بنابرای���ن چ���ون قانون گ���ذار 
ب���رای فعل س���د معبر مج���ازات تعیین 

کرده است، جرم محس���وب می ش���ود.
ک����ه س����د م���ع���ب���ر م��ی ک��ن��ن��د  ک���س���ان���ی 

خودخواه و قانون گریزند
ب���ه  ش���اید  جامع���ه  اف���راد  از  ع���ده ای 
ج���رم  قان���ون  ازنظ���ر  ک���ه  موضوعات���ی 
شناخته ش���ده اس���ت توجه���ی نکنن���د 
از  به راحت���ی  و  دهن���د  انج���ام  را  آن  و 
گر همین افراد با  کنارش بگذرند ول���ی ا
که دارند  توج���ه به اعتق���ادات مذهبی 
که عمل آن ها ازلحاظ  متوجه باش���ند 
ش���رعی اش���کال دارد، ممکن اس���ت از 
کنند انجام دادن آن عمل خ���ودداری 

می فرماین���د:  )ص(  محم���د  حض���رت 
کند و مانع عبور  که س���د معبر  »کس���ی 
رهگذران ش���ود از رحمت خ���دا به دور 

اس���ت«
بیش���تر مردم، چ���ه تحصیل کرده و چه 
که  کس���انی  تحصیل نک���رده معتقدن���د 
س���د معبر می کنند اف���رادی خودخواه 
ک���ه هنوز آمادگی  و قانون گریز هس���تند 
کافی و الزم را برای زندگی شهرنش���ینی 
ندارن���د و عده ای دیگ���ر می گویند علت 
س���د معبر دست فروش���ان، بی���کاری و 
که  نداش���تن ی���ک ش���غل ثابت اس���ت 
آن ه���ا را مجبور می کند به ش���غل های 
ه���م  بعضی ه���ا  بیاورن���د.  روی  کاذب 
آماده نبودن بس���تر مناسب در شهرها 
و ع���دم س���اماندهی بعضی از مش���اغل 
در فض���ای مناس���ب را عل���ت این مهم 
می دانن���د ب���ه هر ص���ورت این م���وارد و 
که در اینجا ذکر نش���ده  موارد دیگ���ری 
هم���ه و هم���ه از علت ه���ای ب���ه وج���ود 
در  چ���ون  و  اس���ت  معب���ر  س���د  آم���دن 
بیش���تر ش���هرهای ما، اص���ول معماری 
کم رعایت شده،  و شهرس���ازی بس���یار 
بسیاری از پیاده روها از عرض مناسبی 
که  برخ���وردار نیس���تند و ان���دک راه���ی 
گرفته ش���ده  به عنوان پی���اده رو در نظر 
اس���ت نیز توس���ط مغ���ازه داران محترم 
گاهی  که  تصرف می ش���ود. به گون���ه ای 
رهگ���ذران ب���رای ادام���ه مس���یر در یک 
پی���اده رو مجب���ور هس���تند وارد فضای 
داخ���ل  از  ی���ا  ش���وند  خودروه���ا  عب���ور 
باغچه های کنار پیاده رو عب���ور کنن���د.  
                                                                                                                                                                                                                      

ادامە مطلب...

کسب روزی یا
 ایجاد مزاحمت

زلزلە تهدید نیست ... یک رخداد طبیعی است
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■ نرگ���س رفیع���ی
کارشناس ارشد مطالعات زنان

�� ▐ فق���ر یعنی آس���یب پذیر 
ب���ودن  مع���رض  در  ب���ودن، 
در  ب���ودن  بی ق���درت  و 

رویاروی���ی با مخاط���رات و پیش���امدهایی 
ک���ه خانوار را تهدید می کن���د. همچنین به 
دلیل وس���عت انواع معلولیت و مش���ابهت 
خواس���ته های  معل���ول،  اف���راد  مش���کالت 
مشابه و مخاطرات و آسیب های مشترکی 
که همه معلوالن را تهدید می کند، در این 
مقاله به آسیب شناس���ی معلولیت از منظر 

اقتصاد پرداخته ش���ده اس���ت.
دارای���ی  کاف���ی  نا ان���دازه  و  درآم���د  نداش���تن 
ش���خصی و ع���دم دسترس���ی ب���ه امکان���ات، از 
دالیل پدی���د آمدن فقر هس���تند. ارتباط بین 
فقر و معلولیت چندوجهی و پیچیده اس���ت. 
فق���ر در ایج���اد معلولی���ت ب���ا محی���ط زندگ���ی 
آلوده، فقر غذایی، س���وءتغذیه، نبود آموزش 
مهارت ه���ای  و  درس  زندگ���ی،  مهارت ه���ای 
ش���غلی،  و  ج���اده ای  ح���وادث  درآم���دزا، 
گروهی و  تعارض���ات و درگیری ه���ای قوم���ی و 

بالیای طبیعی مؤثر اس���ت.
فقیرتری���ن  کش���ورها،  هم���ه ی  در  متأس���فانه 
بخش جامعه از معلوالن تشکیل شده است. 
که در اهداف توس���عه ی  ای���ن در حالی اس���ت 
جهان���ی،  جایگاه���ی ب���رای معل���والن منظ���ور 
نشده است. س���ازمان ملل اولین بار در سال 
۱۹۹۰ بان���ک اطالع���ات معلولیت ه���ا را تدوین 
کندگ���ی معلولی���ت  ب���ر ای���ن اس���اس پرا ک���رد. 
کش���ورها از ۱٪ در پ���رو ت���ا ۲۱٪ در  در هم���ه ی 
گزارش  اتری���ش تخمی���ن زده ش���د. بر اس���اس 
س���ازمان جهانی بهداش���ت، ۱۰٪ جمعیت هر 
جامع���ه را توان خواه���ان تش���کیل می دهن���د 
و بیش���ترین بخ���ش از جمعی���ت آن ه���ا فقی���ر 
هستند. سازمان بهداشت جهانی و سازمان 
ک���ه ٪۴  مل���ل در س���ال ۱۹۹۲ نش���ان دادن���د 
 ٪۷ و  درحال توس���عه  کش���ورهای  جمعی���ت 
کش���ورهای صنعتی، دچار معلولیت  جمعیت 
هس���تند )مت���ز، ۲۰۰۰(. دلی���ل ب���رآورد بیش���تر 
کش���ورهای صنعتی نسبت  شمار معلوالن در 
کش���ورهای درحال توس���عه، تش���خیص و  ب���ه 
آمار دقیق آن ها اس���ت. در مناطق روس���تایی 
ب���ه دس���ت آوردن آمار دقیق معلوالن دش���وار 
ک���ه در جامعه  تراس���ت. ای���ن نش���ان می دهد 
کمتری نس���بت  روس���تایی یک معلول تمایل 
به دیده ش���دن و به حس���اب آم���دن به عنوان 
یک معلول از خود نش���ان می دهد. این عدم 
هم���کاری برای معرفی خود بی ش���ک به نبود 
گاهی رس���انی، حمایتی و تشویقی در  عوامل آ

برخ���ی مناط���ق دالل���ت دارد.
س���ازمان بهداش���ت جهان���ی تخمی���ن می زند 
کل جهان ب���ه دلیل  ک���ه صد میلی���ون نف���ر در 
فقر بهداش���ت و س���وءتغذیه دچ���ار اختالالتی 
که در هند  شده اند. پژوهشی نشان می دهد 
درصد معلوالن در ش���هرها و روستاها یکسان 
کنان  اس���ت اما ب���ا توجه به اینکه بیش���تر س���ا
آس���یای جنوبی روستایی هس���تند، بنابراین 
جمعیت معلوالن روستایی بیشتر از معلوالن 

ش���هری اس���ت.

ک���ردن فق���ر،  برنام���ه ی آموزش���ی ریش���ه کن 
خالی از سیاس���ت ها درباره ی معلوالن

گروه معلوالن، زندگی  کشورهای فقیر برای  در 
در شرایط بسیار دش���وار اجتماعی،  عاطفی و 
اقتصادی و نیز مرگ های در خاموش���ی بیشتر 
کش���ورهای ثروتمن���د اس���ت. دلی���ل عمده  از 

مش���خص اس���ت: محرومیت؛
محرومی���ت در زندگ���ی اجتماع���ی، اقتصادی 
کش���ورهای صنعت���ی نی���ز  و سیاس���ی. برخ���ی 
مس���تثنا نیس���تند. در انگلس���تان بی���ن س���ال 

اف���راد ضایع���ه  تنه���ا یک س���وم  ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ 
نخاعی بزرگ س���ال ش���غل داش���ته اند )بررسی 
 .)۱۹۹۹ ت���ا   ۱۹۸۸ زمس���تان  کار،   نی���روی 
معل���والن  درب���اره ی  ک���ه  پژوهش های���ی  در 
انجام ش���ده است، بیش���تر به شایستگی آنان 
در داشتن شغل اشاره شده تا فقر و مشکالت 
و نگرانی های واقعی این قش���ر. در سال ۱۹۹۶ 
کمیته همکاری توسعه از سازمان مشارکت و 
توسعه ی اقتصادی، هفت هدف بین المللی 
کاهش  را ب���رای پیش���رفت در پژوه���ش ب���رای 
گرفت. این  ارتب���اط بین فق���ر و معلولیت نظ���ر 
کمیت���ه می خواس���ت تع���داد فقیرتری���ن اف���راد 
در س���ال ۲۰۱۵ را تخمی���ن بزن���د. این اهداف، 
کوچک ترین توجه���ی به ارتباط  ب���دون اینکه 
عوامل مؤثر در فقر و معلولیت، اقشار مختلف 
جوامع را موردبررس���ی قرارداد. نتیجه آن شد 
ک���ردن فقر،  ک���ه برنامه ی آموزش���ی ریش���ه کن 
خال���ی از سیاس���ت ها درباره ی معل���والن بود. 
که ممکن است انتظار  نکته منفی این اس���ت 
که توان خواه باید  جامعه همین باق���ی بماند 
گرچه به تازگی  کن���د.  در میزان���ی از فقر زندگی 
برخ���ی NGO ه���ا، خیری���ن و دولتمنده���ا در 
نط���ق خود از معل���والن با عن���وان حمایت یاد 
می کنن���د ول���ی دگرگونی های اندک���ی در اقدام 
رس���می و قانون���ی دیده ش���ده اس���ت. بع���الوه 
کامل و قابل اعتمادی از روند  اطالعات آماری 
رو ب���ه رش���د ش���رکت معل���والن درصحنه های 
ورزش���ی، اجتماعی و اقتصادی جوامع وجود 

ن���دارد.

انتقال فقر مزمن از نس���لی به نس���ل دیگر 
اف���زون ب���ر ای���ن در اه���داف و اس���تراتژی های 
بران���دازی فقر،  توج���ه نکردن به فق���ر مزمن و 
ک���ه اه���م مش���موالن آن از معلولین  ریش���ه دار 
هستند، خطری مضاعف محسوب می شود. 
که  فق���ر مزم���ن اصطالح���ًا نوع���ی از فقر اس���ت 
به تناس���ب ش���رایط ش���خص ماندگار است. تا 
زمان پایداری ش���رایط، شکس���تن ی���ا تخفیف 
آن غیرممکن یا بس���یار دشوار است. این نوع 
فقر از نس���لی به نس���ل دیگر منتقل می ش���ود. 
کودکان اش���اره  اس���تابز در بنی���اد نگه���داری از 
نش���ریه، دوس���وم   ۱۸۰ می���ان  از  ک���ه  می کن���د 
کارمن���دان بدون  آن ه���ا توس���ط مس���ئولین و 
نقص جس���مانی نوشته می ش���وند و تنها پنج 
نویسنده ی معلول در میان آن ها وجود دارد 

)اس���تابز، ۱۹۹۹(.

چرخه س���ه وجهی فقر و معلولیت
گروه بین المللی توس���عه )لندن، ۲۰۰۰( منبع: 

 
ً
خانواده های دارای سرپرست معلول لزوما
فقی���ر نمی ش���وند، ام���ا در ص���ورت فق���ر، فقر 

پای���دار و عمیق���ی را تجرب���ه می کنن���د
معلولی���ت تنه���ا فرد معل���ول را متأث���ر نمی کند 
کل خان���واده را  کنون���ی و آین���ده  بلک���ه درآم���د 
متأث���ر می کند. تحقیقات در هند نش���ان داده 
ک���ه وضعی���ت خان���واده دارای ف���رد معلول زیر 
ح���د میانگین اقتصادی اس���ت. در اوگاندا نیز 
خانواده ه���ای دارای فرد معلول ۳۸٪ بیش���تر 
احتمال فقیر بودن را دارند. همچنین بس���ته 
به محیط زندگ���ی، مصرف خانوار خانواده ای 

ک���ه سرپرس���ت آن معلول اس���ت، ۱۴ ت���ا ٪۲۲ 
که سرپرس���ت آن  کمت���ر از خان���واده ای اس���ت 
معل���ول نیس���ت. احتمال بروز فق���ر ۱۵ تا ٪۴۴ 
که سرپرس���ت آن ها معلول  در خانواده های���ی 
اس���ت بیش���تر اس���ت. تحقیق در زامبیا نشان 
ک���ه در خانواده های دارای  کودکان���ی  که  داد 
کمت���ر تمایل  ف���رد معل���ول زندگ���ی می کنن���د، 
دارن���د وارد مدرس���ه ش���وند و ح���د باالت���ری از 
س���وءتغذیه را تجرب���ه می کنند. ج���ای چنین 
کش���ور م���ا خالی اس���ت. در  پژوهش های���ی در 
ک���ه خانواده ه���ای دارای  کل یادآور می ش���ود 
سرپرس���ت معل���ول لزومًا فقیر نمی ش���وند، اما 
در صورت فق���ر، فقر پای���دار و عمیقی را تجربه 
کش���ورهای درحال توس���عه،  می کنند. فقر در 
بدی���ن ترتیب بدتر می ش���ود. احتم���ال اینکه 
معلول اش���تغال نداشته باشد؛ احتمال اینکه 
عض���و دیگ���ر خان���واده نتوان���د وارد مدرس���ه یا 
کار ش���ود )به دلیل مراقبت از فرد معلول  بازار 
ک���ه هزینه های  یا دالی���ل دیگر(؛ این واقعیت 
درمانی و آمدوش���د خان���واده به مرات���ب باالتر 
از س���ایر خانواده ها اس���ت؛ این ها هزینه های 
پنهان معلولیت اس���ت. علی رغم آشکار بودن 
رابط���ه فق���ر و معلولی���ت، آمارها این را نش���ان 
نمی دهن���د و همی���ن امر برنامه ری���زی جهانی 
ب���رای ارائ���ه راهکاره���ای تخفیف و ریش���ه کن 

کردن فقر در بین معلولین را دش���وار می کند.
گروه ب���رآورد معلولیت س���ازمان ملل،  توس���ط 
و  سرتاس���ری  سرش���ماری های  س���ری  ی���ک 
طراحی ش���ده اند.  پژوهش���ی  مدل ه���ای 
و  آس���یا  اقتص���ادی  و  اجتماع���ی  کمیس���یون 
اقیانوس���یه س���ازمان ملل ه���م در بخش های 
جنوبی و غربی آس���یا، پرسشنامه های مربوط 
کرده ان���د.  ب���ه موض���وع معلولی���ت را طراح���ی 
کن���ون در افغانس���تان،  بزرگ تری���ن پژوه���ش ا
گوئه و ویتنام انجام شده  کنیا، نیکارا کوادور،  ا
که آنچه هرساله  اس���ت. تخمین زده می شود 
در دنی���ا از تولید ناخالص مل���ی به دلیل عدم 
کس���ر  کار و تولید  حض���ور معل���والن در چرخ���ه 
می ش���ود، بی���ن ۱/۳۷ ت���ا ۱/۹۴ تریلی���ون دالر 
اس���ت. همچنین درآم���د خانواده های دارای 
عضو معلول در انگلستان ۲۳٪ پایین تر از حد 

میانگین درآمد اس���ت.

کرایه ماش���ین؛ خطری ب���رای اقتصاد  حت���ی 
خان���واده ضایع���ه نخاع���ی

که فرزند ضایعه نخاعی دارند،  خانواده هایی 
که باوج���ود فراه���م بودن  ش���کایت می کنن���د 
وس���ایل حمل ونق���ل عموم���ی ب���رای فرزندان 
س���الم آن ها، اتوبوس ب���ا دِر مخص���وِص وروِد 
گرفت���ن آن ب���رای فرزند  ویلچ���ر یا ج���ای ق���رار 
ج روزانه برای  توان خواه آن ها نیس���ت. مخ���ار
کرایه ماش���ین خطری برای اقتص���اد خانواده 
مؤسس���ات  و  مدرس���ه ها  همچنی���ن  اس���ت. 
خ���روج،  و  ورود  ب���رای  حرف���ه ای  و  آموزش���ی 
ن���دارد.  مناس���ب  امکان���ات  و  فض���ا  معم���واًل 
محرومی���ت اف���راد ضایع���ه نخاع���ی از ش���رکت 
کس���ب دان���ش و مه���ارت برای  کالس ه���ا و  در 
بس���یاری از خانواده ها حتی در قش���ر متوسط 
ک���ردن  اقتص���ادی ه���م اتف���اق می افت���د. ب���از 
حس���اب بانک���ی و رس���یدگی به حس���اب خود 
در بانک ه���ا ب���رای بس���یاری از اف���راد ضایع���ه 

گرفتن وکی���ل یا قیم  نخاع���ی ممکن نیس���ت. 
در مس���ائل مال���ی و اداری، ع���الوه ب���ر محدود 
ک���ردن دسترس���ی، اختی���ار و نظ���ارت ف���رد ب���ر 
دارایی های ش���خصی، این نگرانی را برای فرد 
که توس���ط وکیل ی���ا قیم مورد  ایج���اد می کند 
سوءاس���تفاده ی مالی قرار بگیرد. این دس���ت 
محرومیت ها، انتش���ار فقر به نس���ل بعد را هم 
محتم���ل می کند. در قوانی���ن مصوب مجلس 
جای قانون الزام سازمان ها به رعایت حقوق 
ک���ه در اثر حادثه  ای���ن دس���ت از توان خواهان 

دچار معلولیت ش���ده اند، خالی اس���ت.
آم���ار معل���والن س���ازمان ملل نش���ان می دهد 
گ���ون  گونا خ ه���ای معلولی���ت در نق���اط  ک���ه نر
گ���ون  گونا ح ه���ای  طر دلی���ل  ب���ه  جه���ان 
پژوهش���ی، تعریف ها، مفاهیم و روش ها باهم 
قابل مقایس���ه نیس���تند. اف���زون بر ای���ن در هر 
فرهنگی آنچه در اختالل ها منجر به حاش���یه 
گ���ون  گونا رفت���ن و ح���ذف ش���دن می ش���ود، 
کش���وری  ک���م بینایی در  اس���ت. ب���رای مث���ال 
ک���ه عینک ه���ای وی���ژه به راحتی در دس���ترس 
هس���تند، منجر به حاش���یه رفتن نمی ش���ود و 
نبای���د معلولیت نام بگیرد. ی���ا اینکه ضایعات 
که  کن���د  کس���ی ب���روز  نخاع���ی چنانچ���ه ب���رای 
کسی  صاحب ش���غل رده باال بوده، نسبت به 
که از س���طح س���واد و جایگاه ش���غلی مناسبی 
برخوردار نیست، اثرات متفاوتی دارد )الوان، 
۱۹۹۹(. در م���ورد اول، ش���خص آس���یب دیده 
چنانچه ازنظر روحیه مشکلی نداشته باشد، 
به شغل خود ادامه می دهد ولی شخص دوم 

به احتمال زیاد به حاش���یه رانده می ش���ود.

بن���ای  س���نگ  موسس���ه ای،  تبعیض ه���ای 
تبعیض ه���ای عرف���ی و دی���دگاه عموم���ی

گ���ردآوری آم���اری می���زان و نوع  که  ت���ا زمان���ی 
معلولیت ه���ا، جایی در سیاس���ت گذاری های 
کالن نداش���ته باش���د،  نمی توان انتظ���ار تغییر 
مثبت و ماندگار داش���ت. به جز س���ازمان ملل 
و بانک جهانی هیچ سازمان دیگری در آمار و 
بررس���ی های خود به فقر و معلولیت اشاره ای 
گون محتاج بررس���ی  گونا ندارن���د. جنبه های 
ش���امل  معلولی���ت  خص���وص  در  تخصص���ی 
برابری، قدرت، حقوق بش���ر، فقر و به حاشیه 

راندن اس���ت )لی، ۱۹۹۹(.
کش���ور  ب���ا توجه به ش���کل مش���ابه مش���کل در 
که چنانچه  ما، این آس���یب قابل توجه اس���ت 
گون مش���کل، پیشنهاد،  گونا بیان جنبه های 
پیگی���ری  در  ممارس���ت  و  کی���د  تأ راه���کار، 
که به  گروه���ی  خواس���ته از س���وی ش���خص یا 
آن مش���کل ابت���الی روزم���ره ندارن���د ص���ورت 
هم���راه  کمبودهای���ی  ب���ا  بی ش���ک  پذی���رد، 
که  خواه���د بود. این نوش���تار نش���ان می دهد 
س���نگ  موسس���ه ای،  تبعیض ه���ای  چگون���ه 
بن���ای تبعیض های عرف���ی و دی���دگاه عمومی 
گ���ذارده و تقویت می کند و ب���ر تبعیض های  را 
محی���ط چشم پوش���ی می کن���د. ارتب���اط بی���ن 
ک���ه توان خواهان  فق���ر و معلولی���ت ت���ا زمان���ی 
از حق���وق برابر ب���ا غیر توان خواه���ان برخوردار 

گسس���تنی اس���ت )لی، ۱۹۹۹(. نباش���ند، نا
ادام���ه دارد...
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آسیب شناسی ارتباط 
معلولیت و فقر مزمن در 
کشورهای درحال توسعە

■خەلیل خاوەریان
▐ لە نیوەی مانگی خەرماناندا 
ب���اوکان  و  دای���کان  زۆربە���ی 
کڕین���ی جلوبەرگ���ی ن���وێ و  ب���ە 
جانت���ا و ئام���رازی تایبە���ت ب���ە 
خوێندن و نووسین مندااڵنیان 

ئامادەی دەس���ت پێکردنی وەرزی خوێندن و 
کان ئەکەن. بەش���ێک لە  کرانەوەی خوێندنگا
کان بکرێنەوە  مندااڵن پێش ئەوەی خوێندنگا
کرانەوە���ی خوێندنگای���ە  خە���ون و خولیای���ان 
ل���ە چ���وون ب���ۆ  و بەدڵخۆش���ییەوە پێش���وازی 
خوێندنگا ئەکەن  و بەشێکی دیکەش نیگەران 
ب���ە چ���وون ب���ۆ خوێندن���گا وا هەس���ت ئەکەن 
خوێندنگا شوێنێکی نامۆ و ناخۆشە و لە هەموو 
خۆش���ییه ک دایان ئەبڕێ. هەم���وو منداڵێک 
پێش ئەوەی خوێندنگا بکرێتەوە پێویستی بە 
هاوکاری دایک و باوکی و دەوروبەری خۆیه تی و 
کرانه وه ی  دەبێت ئەم تایبەتمەندییانە پێش 
کە بریتین  خوێندن���گا لە ناخیدا بەهێز بکرێت، 

لە:
۱- باوە���ڕ بەخۆبوون: مندااڵن دەبێ هەس���ت 
ک���ە ئەتوان���ن س���ەرکەوتوو ب���ن ل���ە وانە  بکە���ن 
گە���ر ل���ە وانەیەکیش���دا پلەی  و خوێندن���گادا و 
باش���یان به دەس���ت نەهێنا. دیس���ان ئەتوانن 

هه وڵی زیاتری بۆ بده ن...
کە  ۲- س���ەربەخۆیی: مندااڵن ئەب���ێ فێر ببن 
ئیت���ر بە چوون���ە خوێندنگا بەب���ێ بوونی دایک 
کاندا خۆیان ئیش���ی  و باوکی���ان، ل���ە خوێندنگا

خۆیان بکەن.
۳- ئامان���ج:  ئەب���ێ ب���ە ئامانج���ی فێ���ر بوون���ی 
زانس���ت و ڕەوش���تی باش ل���ە خوێندن���گا و وانە 
ب���ۆ خوێندن���گا  کانیان،  من���دااڵن  و مامۆس���تا

بنێرنێن.
گ���ری ل���ە  گ���ری: تایبەتمەندی���ی  پێدا 4- پێدا
مندااڵندا بەهێز بکرێت؛ ب���ۆ ئەوەی بزانن هەر 
کە دەس���تی پێ ئەکەن بە ئەنجامی  ئیش���ێک 

بگەیەنن و تا کۆتایی لە سەری بمێننەوە.
5- پەیج���ۆر و پەرس���ا: مندااڵن بە ش���ێوەیەکی 
سروش���تی پەیجۆر و پەرس���ا)کنجکاو(ن و ئەبێ 
ئەم تایبەتمەندییە لە ناخیاندا بە هێز بکرێت، 

تادەرفەتی فێربوونیان لەدەست نەچێت.
6- هاودەنگیەتی: مندااڵن ئەبێ بتوانن لەگەڵ 
کار بکەن و شتەکانیان پێکەوە  کەسانی تریش 
بەکار بێن���ن و زۆرجاریش دابەش���ی بکەن. فێر 
ببن نۆبە و س���ەرەی خۆی���ان و هاوڕێکانیان لە 

هەموو کار و ئەرکێکدا بپارێزن.
ک���ردن دەبێت لە  کونتڕۆڵ  گرتن: خ���ۆ  ۷- خ���ۆ 
ناخ���ی مندااڵندا بەرف���رە بکرێت، ت���ا بتوانن بە 
توندوتیژی وەاڵمی هەموو ئیشێک نەدەنەوە و 
کاری وەکوو لێدان و ئازاردانی هاوڕێکانیان  زۆر ئا

جێگای پەسند کردن نییە.
هەس���تی  ئەبێ���ت  من���دااڵن  هاودڵ���ی:   -۸
کەس���انی دەوروبەریان و  خۆشەویس���تییان بۆ 
هاوڕێکانی���ان بب���ێ و هەس���ت و عاتیفەی���ان لە 

بەرچاو بگرن لە هەموو پێوەندییەکدا.
کەس���ایەتیی  گە���ر ل���ە  ئە���و تایبەتمەندییان���ە 
مندااڵن���دا بونی���اد بنرێ���ن، ئێت���ر ل���ە خوێندنگا 
گرت���ن ب���ە دەوروبە���ری و  کێش���ەی پێوەن���دی 
مامۆستا و فێربوون لە وانەدا کەمتر ڕووبەڕوویان 
ئەبێتەوە و باش���تریش ئەتوان���ن خۆیان لەگەڵ  

چوارچێوەی خوێندنگادا بگونجێنن.
هەموو ئەو گەورەسااڵنەی چوونەتە خوێندنگا 
ل���ە  کات  بی���رە و هەم���وو  ل���ە  یەکە���م ڕۆژی���ان 
مێش���کیاندا دەمێنێتە���وە. خوێندن���گا  دەبێ 
لەگەڵ هەست و حەزی مندااڵندا گونجاو بێت 
کوو   کەش���ێکی ئارام و ئاس���وودە بێت بۆیان تا و 
یەکەم ڕۆژی فێربوونی زانست لە چوارچێوەی 
خوێندنگادا بەخۆش���ی لە دەروونیاندا خۆیان 
جێگی���ر بک���ه ن و دەس���پێکی خوێن���دن ببێتە 
بیڕەوەرییەک���ی خۆش و هەس���تێکی  خۆش بۆ 

خوێندن و خوێندنگا لە ناخیاندا.
کۆمەاڵیەتی  من���داڵ ئەبێت فێ���ری پیوەندیی 
لەگە���ڵ منداڵ���ی دیک���ە بب���ێ و بتوان���ێ بەب���ێ  
بوون���ی دای���ک و باوک بەئاس���انی خۆی لەگەڵ 
خوێندن���گادا بگونجێنێ. باش���تر وای���ه  دایک و 
کرانەوەی  خوێندنگا هەوڵ بدەن   باوک  پێش 
منداڵەکانیان ت���ا ڕادەیەک بە���دوور لە خۆیان، 
کەس���انی متمانە پێکراو بەجێ بهێڵن،  لە الی 
ک���وو بتوانن بێ دایک و ب���اوک ئەرکی خۆیان  تا
کات وا هەس���ت  جێبەج���ێ بکە���ن و هەم���وو 

نەکەن پێویستیان پێییانە.
کردنی منداڵ بە مەبەس���تی ڕۆیش���تن  ئامادە 
بۆ خوێندنگا پێویس���تە هەر ل���ە دوو حەوتووی 
کان ل���ە ماڵە���وە  کرانەوە���ی خوێندن���گا پێ���ش 
ڕەواڵی ڕۆژانی خوێندنگایان بۆ برەخس���ێنرێت؛ 
کاتی هەڵس���ان بۆ  کە منداڵ لە  وەک���وو ئەوەی 
چوون ب���ۆ خوێندنگا و ش���ەوانە زوو نووس���تن، 

کوو منداڵ لە باری جەستەییەوە ئامادەیی  تا
هەبێ و لە یەکەم ڕۆژدا بە بێزارییەوە دەس بە 

خوێندن و چوون بۆ خوێندنگا نەکات.
کارە���کان بۆ دڵخۆش  کاریگەرترین  یەکێک ل���ە 
کڕینی جلوبەرگ  کردنی من���داڵ بە خوێن���دن، 
و جانت���ای تایبەت بە خۆێندن���گا و پەڕاوگەیە؛ 
منداڵ بە بوونی ئەو ش���تانە دڵخ���ۆش دەبێ و 
هەس���تێکی خۆش لە ناخیدا دروست ئەبێ بۆ 

خوێندنگا و خوێندن.
کە���م خەوی. منداڵ لە خوێندنەوە  دیاردەی  
و وانە و خوێندنگا بێزار ئەکات. پێویس���تە هەر 
منداڵێک لە ماوەی ش���ەو و ڕۆژێکدا حەوت تا 
هەشت کاتژمێر بخەوێت. بۆیە گرنگە کە دایک 
کات���ی خەوت���ن و هەس���تان ل���ە خەو  و ب���اوکان 
دیاری بکەن بۆ منداڵەکانیان و ڕایان بهێنن کە 
کراودا بچنە ژووری نووس���تن و  کاتی دیاری  ل���ە 
کاتی وانەکانیاندا خەویان  بخەون، تا ڕۆژانە لە 

نەیەت و ماندوو نەبن لە خوێندن.
کاریگەری لە  هەڵس���وکەوتی مامۆس���تایش زۆر 
گرنگی  کە منداڵ  سەر منداڵ دروست ئەکات، 
کان  بە خوێندن بدات یا نە، پێویستە مامۆستا
ل���ە یەکە���م ڕ���ۆژدا وەک���وو هاوڕ���ێ لە من���دااڵن 
نزیک ببنەوە و بە زمان���ی هاوڕێیەتی و دوور لە 
تووڕەی���ی ئەو ڕ���ۆژە دەس پێ بکە���ن و هەوڵ 
کەشی ناو پۆلەکە به پێکەنین و قسەی  بدەن 

خۆش بڕازنێننەوە.
مامۆس���تا لە خوێندنگا ب���ۆ قوتابی وەک یەکەم 
کە پێوەندی لەگەڵی هەیە وایە،  کەسی نزیک 
هەر لە س���ەر ئەم تێڕوانینە  پێویستە مامۆستا 
زۆر لێهات���وو بێ���ت و بتوان���ێ ل���ە س���ەر بنەمای 
پێوەن���دی  خۆشەویس���تی  و  س���ۆز  هەس���تی 
کی مندااڵن دروس���ت بکات و  ک بە تا لەگەڵ تا
کاری باش، ببێت  خۆی بە هەڵس���وکەوت و ئ���ا
کەس���ایەتی ل���ە زەینی  بە نموونەی باش���ترین 
مندااڵن���دا؛ بەداخەوە زۆرێک لە مامۆس���تایان 
تەنیا لە سەر ئەساس���ی ترس پێکهێنان لە ناو 
کەشێکی  هۆڵی پۆلەکەیان و ڕەفتاری وش���ک، 
بێ قس���ەی خۆش و پێکەنی���ن زاڵ دەکەن بە 
کە من���داڵ ناتوانێ چێژ  س���ەر مندااڵندا و هیچ 
ل���ە خوێندن وەربگ���رێ، بەڵکوو ل���ە ناخیاندا تا 
گەورەیی هە���ر بێزارن ل���ە خوێندنگا  تەمەن���ی 
کەش���ی  تایبە���ت ب���ە خوێندن���ه وه .  و وان���ە و 
پێوەندی���ی باش و لە س���ەر بنەمای متمانەی 
مامۆس���تا و قوتابی بۆ فێربوونی وانە پێویستە، 
ئەگە���ر خوێندنگایە���ک پالن���ی پەروەردەی زۆر 
ب���اش و ڕێکوپێ���ک و ئیمکانات���ی پێویس���ت و 
کارامەی هەبێ. بە���اڵم متمانە و  مامۆس���تای 
پێوەندی���ی باش لە نێ���وان مامۆس���تا و قوتابی 
نەبێ، مندااڵن ناتوانن پێش بکەون. زۆربەی 
مامۆستایان  لە هەڵسوکەوت لەگەڵ مندااڵن 
کاری نابەجێ و لە وش���ەگەلێکی  نەشیاو  زۆر ئا
و پڕ لە تانەوتەش���ەر کەڵک وەردەگرن و زۆر جار 
مندااڵن هەندێ گاڵتەی مامۆستایان بەرانبەر 
خۆیان وەک س���ووکایەتی هەڵدەس���ەنگێنن و 

کەیان نامێنێ. متمانەیان بە مامۆستا
پێوەندی���ی دایک و باوکی منداڵ و مامۆس���تا و 
گرنگە  بەرێوەبەرانی خوێندنگا زۆر پێویس���ت و 
کۆتایی س���اڵ بە  و دەبێ���ت ئەم پێوەندەییە تا 
ش���ێوەیەکی هەماهەنگ بەردەوام بێت و هەر 
کەموکورتیی منداڵ ل���ە  خوێندن  دوو الیە���ن  
گادار بکەنەوە. پێوەندیی باوک  کێشەکان ئا و 
و دایکی منداڵ لەگەڵ خوێندنگا و مامۆس���تا و 
کێش���ەکانی  بەرپرس���انی خوێندنگا، منداڵ لە 
ڕزگار ئەکات و متمانەی  بەرانبەر دایک و باوک 
کەی زیاتر ئە���کات و ڕێگا لە بەردەم  و مامۆس���تا
گەشە کردن و پێشکەوتنی منداڵ زیاتر ئەکات.
گرنگە دای���کان و باوکان بۆ  ک���ە زۆر  بابەتێکی تر 
ک و خاوێنی  من���دااڵن لە بەرچ���اوی بگرن، پ���ا
و تەندروس���تیی مندااڵن���ە، پێویس���تە هەم���وو 
کات���ی چوون بۆ خوێندنگا  کات و بەتایبەت لە 
مندااڵن جلوبەرگ���ی خاوێنیان بۆ دابین بکرێ 
کات  ک و خاوێنیی جەس���تەیان هەم���وو  و پ���ا
کاتی نەخۆش���یندا مندااڵن  ڕەچاو بکە���ن و لە 
نەنێرن���ە خوێندن���گا و خۆی���ان ل���ە ماڵە���وە ل���ە 
کوو  فێربوونی وانەکان���دا یارمەتیی���ان بدەن، تا

نەخۆشینەکە لە ناو خوێندنگا باڵو نەبێتەوە.
کان  کرانەوەی خوێندنگا پرۆسەی خوێندن و 
کە بەش���ی  گرنگ���ی ژیانی مندااڵنن،  بەش���ێکی 
ک���ە  منداڵی���ش  کەس���ایەتیی  گرنگ���ی  هە���رە 
پەروەردەی���ە پێک دێنێت و بە ب���ێ یارمەرتیی 
گەورە���کان من���داڵ ناتوان���ێ ب���اش خ���ۆی لە���م 
کە  پرۆس���ەیەدا و ل���ە ماڵ���ی دووهەم���ی خ���ۆی 
خوێندنگایە بدۆزێتەوە. لێرەدا ئەرکی گەورەکان 
بەتایبەت مامۆستایان فراوانترە و ڕۆڵی بەرزی 
هەیە ب���ۆ ئەوەی منداڵ ببنە ئەوین���داری وانە 
و خوێندنگا و خۆشەویس���تیی خۆی���ان تا تەواو 
کردنی هەموو قۆناغەکانی خۆێندن، بهێڵنەوە 

و بێزار نەبن لە خوێندنگا و فێربوون.

مندااڵن و کرانەوەی 
خوێندنگەکان

)بەشی حەوتەم(
ئەحمەد موسەنەفی

پیتی ))ک((
کەوێتە چاڵ کەری بەقاڵ، نا
کەری تۆپیو، باری لێ نانێن
کەری تینوو، فیکەی ناوێ

کاروان، هەر  ک، پ���اش هاتنەوە���ی  کەری چ���ا
ئەسەڕێنێ

ک ک و ڕێگەی پا کەری چاال
کەری خۆت لەگەڵ ئەسپی خەڵکی غار مەدە

کەری خۆی لە پرد پەڕاندەوە
کەری دوو دیناری، کۆپانی سەد دیناری

کەری دێز حەز ئەکا ملی بشکێ، بەو شەرتەی 
خاوەنەکەی زەرەر بکا

کا کەری دەروێش شەرم نا
کەر کە برا بۆ زەماوەن، یان ئاوکێشە یان بارکێشە

کەری فرە شەریک، گورگ ئەیخوا
کەری قازی، بە کا ناڕازی

کەری کوڵ، کلکی ئەوێ بەدڵ
سەڕەس���ەڕە  ن���ۆ،  هەوس���اری  و  ک���ۆن  کە���ری 

لەدەوری جۆ
کەری کوێ تۆپیوە

کەری ماندوو، ماتڵ ›‹هۆش‹‹ە
کەری ناو جۆگەلە، لە هەردووال ئەخوا

گەلیش پۆزەسپییە کەری ناو گا
کەر بتۆپێ، شایی سەگە

کە���رێ ب���درێ بە کەرێ، س���نان لە بندەس���تی 

دەرێ
کەر ئەڵێ بارم کەن لە مس، بارم مەکەن لە...

کەرێ بە پارەی دزی بسنرێت، گورگ ئەیخوا
کەرێ تێری خوارد لە جۆ، لەقە فڕک ئەدا بۆ تۆ

کەر کە لەدەس من دەرچوو، با گورگ بیخوا
کەرێک تۆپی، کەرێکی تر بارهەڵگرە

کەرە لەکوێ کەوتووە، کونە لە کوێ دڕاوە
کەرە و پێستی کەڵی لەبەرە

کەرەکوڵی خۆم ئەناسم
کەرەکە مەمرە بەهارە، چووزەی کەما دیارە

کەرەکە مەمرە تا بەهار، کۆپان ئەسێنم لە شار
کەرەکەم ها بە بارۆ، کوڕەکەم بۆ کە بە مەال

کەس ناڵێ کەرت بە چەن
کەسێک لە ئەسپ دابەزی، سواری کەر نابێ

کەما و لۆ دەرهات، کەریش سەڕەی هات
کەڕ، سەڕەی کەر بە باوێشک ئەزانێ

قورئانیش باری کەر بێ، هەر کەرە
قسەی ئەو و سەڕەی کەر وەک یەک وایە

عاقڵ کەر ئەبێ، کەر عاقڵ نابێ
ساقمان بە کۆڵی کەر ئەگەڕێ

سوار کەری خۆیان بوون
سوار کەری شەیتان بووە

قازانجی کەر لەوەڕاندن، کەر سوارییەکەیەتی
سەر گا کەن بە دوای کەرا، ئەو کاری نییە

سەڕینی کەر، بانگی شەیتانە
شوێنی کەر کەوتن، خەاڵتی تەرسە

گاسن هاوەڵی گا و کەرە، بۆیە هەر قوڕبەسەرە

گورگی برس���ی ناپرسێ لە وشتری ساڵح و کەری 
عوزەیر

گەمەی کەر جووتە و قەپە
کی کەر و دیانی س���ەگ، نە ئێسک ئەمێنێ و  ال

نە ڕەگ
حەیفە لە ئەسپ دابەزی بۆ سواریی کەر

لەبری قەرز، کەری کاروان گل ئەداتەوە
لە بەشی خەڵکا، کەر مەبەسەرۆ

لە بەینی کەر و قاترا گیرمان کردووە
لەسەر حەوت کەرا داماوە بۆ کەر

کەوتووە ئەڵێی لە قنگی کەر دا
لەگەڵ کەرتۆپیو، چشوو چشوو ئەکا

هەر کەر، کەر نییە
لەوچە، بۆ کەر و هێستری ناڕەسەنە

ماڵی خێڵەکی لە کۆڵی کەرە
کت���رە ل���ە کە���ری  مریش���کێکی هێلکەکە���ر، چا

بارنەبەر
کەرێ دێز و بێشکەیە  کۆچ و ماڵی،  مەپرسە لە 

خاڵی
میراتی کەران بۆ کەمتیارە
میوان، کەری خاوەنماڵە

نان بۆ خۆت و جۆ بۆ کەرەکەت
ناڵی کەرتۆپیو ئەکەنێتۆ

نێرەکەر بوو بە بەش���کەر، بەش���ی خۆی ئەباتە 
سەر

وتیان بە کەر ئەدەبت کوا؟ یەکێکی لێدا
وشتر بە پیریش دوو کەر ئەژی

وش���تر بچووکیش بێتەوە، بەقەو کەرێکی هەر 
ئەمێنێ

وەک کەری لە قوڕ چەقاو وایە
وەک کەرەکەی خۆمان ئەیناسم

وەک نێرەکەر، بەن بە بەرورگیا، گەڕایەوە
گەیش���تنی  هاتنەوەی کەرەش���ەل نیش���انەی 

کاروانە
هاوەڵن کەر و هێستر، لەقە نادەن لە یەکتر

هەتا کەر نەبێ، گا بەخێو نابێ
هەردوو کەرن بەرانبەرن

قوڕ بەسەر ئەو کاروانە پێشەنگی کەرە
هەردووکیان جاشی کەرێکن

گرێ ئەوەی کەری بێ، کۆڵ هەڵنا
زەکاتی کەریەتی دەرئەکا، ئەوەی تاریفی خۆی 

ئەکا
هەم سواری کەر و، دیداری خوێشان

هێستر چون باوکی کەرە، هەم لەقە ئەدا و هەم 
گاز ئەگرێ

کەریان  یەکێک س���ەریان تاش���ی بوو، س���واری 
کردبوو، ئەیوت دانەکەوم

یا کەر ئەتۆپێ، یا خاوەنی کەر
ئاغەژنی بەرچەپەر، باوەشێنیە کلکی کەر

ئاواتی کەر، خەرمانی جۆیە
ئەسپ بدەن بە کەرسوار، سەرەڕۆ ئەبێ

کێشان ئەسپ بۆ مەیدان، کەر بۆ کا
ئەگە���ر هەم���وو کە���رێ ئاخوڕ���ی ببێ، ج���ێ بۆ 

دانیشتن نامێنێ.

ناوی ئاژەاڵن لە پەندی پێشینییان و کولتووری کوردەواریدا



       نە چیرۆکم مبگێڕیەوە، نە ئاوازێ مبهۆنیەوە،

       نە ئەو دەنگەی کە مببیسی، 

       یا ئەو شتەی کە مببینی،

       من ئازارێکی هاوبەشم، دەنگی منە و هاواری تۆ!
      

                                                            »ئەحمەد شاملو«

کجای دنی���ا زندگ���ی می کنید ولی  ▐نم���ی دونم ش���ما 
که فقیر در حس���رت ثروت،  من جای���ی زندگی می کنم 
کودک در پی آزادی بزرگ تر،  پول���دار به دنبال آرامش، 
کودکی، پیر در حس���رت  بزرگ تر در آرزوی بازگش���ت به 
ق���درت جوانی، ج���وان در پ���ی تجربه س���المند، بیکار 
کار دار در آرزوی بازنشس���تگی، باس���واد  کار،  به دنبال 
که مانده اند دوست دارند  کارزار، آنان  بیکار، بی سواد 

که رفته اند در حسرت بازگشت هستند. بروند، آنان 
 بی گم���ان یا بین ما پل ارتباطی مناس���بی وجود ندارد 
گر وجود دارد جانمایی درس���تی ندارد. این قضیه  ی���ا ا
جانمایی شده بالی جان ما، جانمایی نادرست سد، 
جانمای���ی نادرس���ت ج���اده، جانمایی نادرس���ت پل، 
جانمای���ی نادرس���ت پاالیش���گاه، جانمایی نادرس���ت 
نیروگاه، جانمایی نادرس���ت پایگاه و هزاران جانمایی 

نادرست دیگر.
جانمایی نادرست از س���د، معدن نمک می سازد - از 
کویر و از جاده  ک - از دریاچه  گردوخ���ا ت���االب، معدن 

قتلگاه می سازد.

ک��ه  ج�����ای�����ی 
گاز  دارد،  گاز 
که  ما  ندارند 
داری�����م،  آب 
ن��داری��م.  آب 
در  جایی  ی��ه 
هفت  م���دت 
نه صد  س���ال 
کیلومتر تونل 
م��ی س��ازن��د و 
در  جایی  ی��ه 
هفده  م��دت 
دو  س������������ال 

کیلومتر تونل رو تمام نمی کنند.
که  که رأی بیش���تری دادند، یار نش���دند، آن ها  آن ه���ا 
کمتری دادند س���وار شدند. شاید این بلیت ماها  رأی 
رو تا اون ایستگاه نمی رساند، یا از ازل ما توی ایستگاه 

بدی پیاده شدیم.

سینه باید گشاده چون دریا...
گوش دوس���تداران  محیط بان، نامی آش���نا به 
ک���ه در صف  محیط زیس���ت، هم���ان کس���انی 
مق���دم به قیمت جانش���ان از محیط زیس���ت 
این مرزوب���وم حفاظت می کنند. محیط بانان 
تابه حال تعداد زیادی شهید برای حفاظت از 

زیست بوم این کشور تقدیم نموده اند.
چکاد این شماره چیا به معرفی کسی می پردازد 
کسوت محیط بانی از فعاالن دلسوز  که عالوه بر 
محیط زیس���ت اس���ت. آمان���ج قربانی در س���ال 
1364 در روستای بزوش از توابع کامیاران به دنیا 
آمد. سال 83 در رشته کارشناسی محیط زیست 
دانشگاه کرج پذیرفته شد. سپس در سال 1392 
کارشناس���ی ارش���د  از دانش���گاه تهران در مقطع 
غ التحصیل شد. او  مهندسی محیط زیست فار
که از دوس���تداران محیط زیست اس���ت. از سال 
گردید، اما  ۹۴ به عن���وان محیط بان اس���تخدام 
هیچ وقت فعالیتش به کار سازمانی محدود نشد 
و علیرغم ممانعت و تهدیدات نهادهای مختلف 
کوتاه نیامد و  و تهدی���د به تبعید و اخ���راج بازهم 
فعالیت محیط زیستی خود را در شیفت مخالف 
کاری با فعالیت رس���انه ای و حض���ور در خاموش 

کردن آتش سوزی ها از سال 88 ادامه داد.
او ع���الوه ب���ر محیط بان���ی به عن���وان روزنامه نگار 
گ نویس حوزه محیط زیس���ت ش���ناخته  و وبال
می شود. از فعالیت های رسانه ای وی می توان 
گ حامیان حیات و محیط زیست،  به مدیر وبال
گروس م���ا، روزنامه ن���گار بخش  مدی���ر س���ایت زا

زیس���ت بوم، هفته نام���ه س���یروان، مدیر بخش 
محیط زیست کانال کامیاران اشاره نمود.

وی از س���ال 94 ب���ه عضوی���ت انجمن س���بز چیا 
درآمد و چندی پیش از طرف مرکز آموزش های 
محیط بانی از وی به عنوان نماینده محیط بانان 
کشور و انجمن س���بز چیا در ۹ مراد ۹۵ در برنامه 
کنون  هوای تازه شبکه افق دعوت و تقدیر شد. ا
نی���ز باعالقه و اختیار از عضویت در انجمن س���بز 

چیا افتخار می کند. 
آمان���ج قربانی در چندین مقطع ب���رای انجام 
فعالیت ه���ای زیس���ت محیطی موردتقدیر قرا 

گرفته که ازجمله می توان به مواردی چون؛
- تقدیر به دلیل فعالیت مستمر علمی و فرهنگی 
در دانش���گاه محیط زیس���ت از س���وی دانش���گاه 

محیط زیست،
- تقدیر به عنوان فعال رسانه ای از سوی پایگاه 
خب���ری تحلیلی زیس���ت بوم، - تقدی���ر به عنوان 
عضو فعال انجمن سبز چیا مریوان جهت حضور 
گیالن  در اطفای حریق ارتفاعات چله و سرکش 

غرب در تابستان ۹۴،
- تقدی���ر به عن���وان فع���ال محیط زیس���ت و ب���ه 
نمایندگی از انجمن سبز چیا از طرف انجمن های 
کرمانش���اه در خردادماه ۹۶ اشاره  محیط زیست 

نمود.
از دیگ���ر فعالیت های مرتبط با محیط زیس���ت 
آمانج قربانی می توان به موارد زیر اشاره نمود: 

- عض���و کمیته اجرایی همایش بیوتکنولوژی – 
تهران 1392،

کمیت���ه اجرای���ی نخس���تین نشس���ت  - عض���و 
بین المللی اخالق محیط زیستی – تهران 1393،

- دبی���ر انجمن فرهنگي دانش���جویي دانش���گاه 
محیط زیست به مدت 2 سال،

- عض���و کمیت���ه ناظ���ر بر نش���ریات دانش���جویي 
دانشگاه محیط زیست،

- عضو انجمن علمی دانشگاه محیط زیست،
- عضو هیئت تحریریه نش���ریه دانشجویی ترنم 

باران،
پای���گاه خب���ری تحلیل���ی  - هم���کار رس���انه ای 

زیست بوم،
- مدیر برگزاری مراس���مات و مناسبت های ملی 

در دانشگاه محیط زیست،
- مدی���ر برگ���زاری نخس���تین ی���ادواره ش���هدای 

حلبچه،
گ حامیان حیات و محیط زیس���ت  - مدیر وبال

)com.blogfa.pjj09 ( از سال ۸۸،
و  بهداش���ت  ایمن���ی  واح���د  سرپرس���ت   -
کرج و هشتگرد در  محیط زیس���ت مس���کن مهر 

سال 89،
و  بهداش���ت  ایمن���ی  واح���د  سرپرس���ت   -

محیط زیست شرکت آپادانا سرام قزوین،
- هم���کاری با اداره محیط زیس���ت شهرس���تان 
کامیاران و انجام مطالعات میدانی و کتابخانه ای 
جه���ت مدیری���ت م���واد زائ���د شهرس���تان و ارائه 

به صورت پایان نامه،
- عضو سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی و 

کشاورزی استان کرمانشاه.
ح���وزه  در  همچنی���ن  قربان���ی  آمان���ج 
محیط زیس���ت چندین مقال���ه علمی در 
ارائ���ه  همایش ه���ای داخل���ی و خارج���ی 
نم���وده که از میان این آث���ار می توان موارد 

زیر اشاره نمود:
ک  خ���ا فرس���ایش پذیری  وضعی���ت  بررس���ی   -
به عن���وان ی���ک بح���ران محی���ط زیس���تی )حوزه 

گرس میانی و جنوبی( موردمطالعه زا
کنفران���س بین الملل���ی پژوه���ش در عل���وم و   -

مهندسی استانبول ترکیه – 1395،
- ارزیابی پتانسیل های زمین گردشگری دریاچه 
پری و تأثیر آن بر توسعه پایدار با استفاده از مدل 

مهندس نبوی،
- اولین همایش ملی حفاظت و احیای تاالب ها 
کید بر دریاچ���ه زریوار مریوان –  و دریاچه ها با تأ

،1394
گردوغبار بر اس���تان لرستان اولین  - تأثیر پدیده 
ک  کنگ���ره بین الملل���ی زمی���ن، فض���ا و ان���رژی پا
کو توریس���م و تأثیر  –1394 -تحلیل���ی بر نق���ش ا
آن بر توس���عه پایدار روس���تایی مطالعه موردی: 
روستای پالنگان - اولین کنفرانس ملي جغرافیا، 
گردشگري، منابع طبیعي و توسعه پایدار - 1393 

گری دارستانەکانی مەریوان هەروا بەردەوامە ▐وێنەگر: سمکۆ عەزیمی  ▐   ▐ئا

کوچک، زریبار   ▐عکاس: جالل پزشک ▐ گرت    ▐چک چک دشتی، ا

کامه ران به هرامی ▐   ▐سووتێنرانی بنکەی سەرەکیی ناوەندی ڤەژین  ▐ وێنه گر: 

ابراهیم ادواییسمکو عظیمی  ▐ 

▐ ات���وی  برق���ی 
از  معدن���ی   م���واد  رس���وب   زدودن   ب���رای  
داخل  اتوی  بخار، آن  را با مقدار مس���اوی  
کنی���د و بگذاری���د  آب  و س���رکه  س���فید پ���ر 
کن���د س���پس  آن  را از  چن���د دقیق���ه  بخ���ار 
کش���یده  تا مدت  یک  س���اعت  بماند  برق  
کنید و ب���ا آب  تمیز  س���رانجام  آن  را خال���ی  
اث���ر  ی���ا  قه���وه ای   بکش���ید.لکه  ه���ای   آب  
کف  اتو را با مالیدن  محلول   سوختگی  در 
گ���رم  ش���ده  س���رکه  و نم���ک  از بی���ن  ببرید. 
قس���مت  ه���ای  خارجی  اتوی  خ���ود را می 
 توانی���د ب���ه  وس���یله  خمیر دن���دان  یا ماده  

ک  نمایی���د.  مخصوص  پرداخت  نق���ره ، پا
▐معج���زه  خمی���ر دن���دان !

گ���ر شیش���ه  تلویزی���ون  ش���ما ی���ا روی  میز  ا

کافی  اس���ت  مقداری   و... خ���ط افت���اده ، 
خمیر دندان  روی  آن  بمالید. پس  از این  
کار با پارچه  نرمی  آن  را صیقل  دهید. آثار 
خراش���یدگی  شیش���ه  از بین  رفته  و تصویر 

تلویزیون  ش���ما بهتر خواهد ش���د.

......................................

فرازی از

اعالمیە جهانی 
تنوع فرهنگی یونسکو 

کید یونسکو در مقدمه  با یادآوری تأ  ▐  
"ت��روی��ج  ای��ن��ک��ه  ب��ر  مبنی  آن  اس��اس��ن��ام��ه 
آم��وزش  و  گ��س��ت��رده  س��ط��وح  در  فرهنگ 
انسان ها در جهت نیل به عدالت و آزادی 
انسانی  کرامت  به  دستیابی  در  صلح  و 
جدایی ناپذیر  اجزای  از  و  اهمیت  دارای 
آن است و با توجه به اینکه عمل به این 
در  جز  که  است  مقدس  وظیفه ای  مهم 
اه��داف  و  متقابل  ه��م��ک��اری ه��ای  س��ای��ه 

مشترک دست یافتنی نیست"
- ب��ا اش���اره ب��ه ش��رای��ط ب��ی��ان ش��ده ب��رای 
تنوع فرهنگی و عمل به حقوق فرهنگی 
سوی  از  وضع شده  بین المللی  اسناد  در 

یونسکو،
را  فرهنگ  اینکه  ب��ر  م��ج��دد  کید  تأ ب��ا   -
گی های  از ویژ  باید به عنوان مجموعه ای 
و معنوی  متمایز عاطفی، فکری، مادی 
گ�����روه اج��ت��م��اع��ی  ی���ک ج��ام��ع��ه ی���ا ی���ک 
داشت  توجه  باید  همچنین  و  دانست 
و  راه  ادبیات،  و  بر هنر  فرهنگ عالوه  که 
و  باهم  زیستن  رس��م  و  راه  زندگی،  رس��م 

باورهای ما را نیز در برمی گیرد،
- ن��ظ��ر ب��ه ای��ن��ک��ه ف��ره��ن��گ م��ای��ه اص��ل��ی 
انسجام  هویت،  به  مربوط  مباحثه های 
اج��ت��م��اع��ی و اس����اس ای��ج��اد اق��ت��ص��ادی 

معرفت محور و دانش محور است،
که احترام به تنوع  - با تأیید این مطلب 
گفتگو و همکاری در  فرهنگی، بردباری، 
از  تفاهم  و  متقابل  اعتماد  از  محیطی 
و  صلح  تضمین کننده  عناصر  مهم ترین 

بین المللی هستند، امنیت 
را  حاضر  بیانیه  و  اع��الم  را  زی��ر  اص��ول 

تصویب می کند:

هویت، تنوع و تکثرگرایی
– تنوع فرهنگی: میراث مشترک بشریت
فرهنگ ها در طول زمان و در مکان های 
م��خ��ت��ل��ف ب���ه اش���ک���ال م��ت��ف��اوت��ی ظ��ه��ور 
یگانگی  در  ری��ش��ه  ت��ن��وع  ای��ن  ی��اف��ت��ه ان��د. 
گ���روه ه���ا و ج��وام��ع  ت��ک��ث��ر ه��وی��ت ه��ای  و 
ب��رای  منبعی  ب��ه ع��ن��وان  دارد.  ان��س��ان��ی 
ت��ن��وع  ن�������وآوری و خ���الق���ی���ت،  ت����ب����ادل، 
بشریت  ب��رای  ان��دازه  همان  به  فرهنگی 
ک���ه ت���ن���وع زی��س��ت��ی ب���رای  م��ف��ی��د اس����ت 
فرهنگی  تنوع  به این ترتیب،  طبیعت. 
به  باید  و  اس��ت  بشری  مشترک  م��ی��راث 
رسمیت  به  آینده  و  حال  نسل های  نفع 

شناخته و تأیید شود.
- از تنوع فرهنگی تا تکثر فرهنگی

واقعیت  از  قانونی  نمودی  فرهنگی  تکثر 
که  فرهنگی  تکثر  اس��ت.  فرهنگی  تنوع 
از م��ل��زوم��ات م���ردم س���االری اس���ت خ��ود 
شکوفایی  و  فرهنگی  تبادل  سرچشمه 
ک��ه م��ای��ه پ��ای��داری  ظ��رف��ی��ت ه��ای خ��الق 

زندگی عمومی است نیز می باشد.
برای  عاملی  به عنوان  فرهنگی  تنوع   -

توسعه
پ��ی��ش روی  ف��رص��ت ه��ای  فرهنگی  ت��ن��وع 
گسترش می دهد. تنوع فرهنگی  را  افراد 
تنوع  اس��ت.  توسعه  زیربناهای  ازجمله 
ع��ام��ل��ی  ب��ه ع��ن��وان  ن��ه ت��ن��ه��ا  را  ف��ره��ن��گ��ی 
ب��ه ع��ن��وان  بلکه  اق��ت��ص��ادی،  رش��د  ب���رای 
وس���ی���ل���ه ای ب�����رای دس��ت��ی��اب��ی ب���ه ی��ک 
معنوی،  ازلحاظ  رضایت بخش تر  زندگی 
نظر  در  ب��ای��د  ف��ک��ری  و  عاطفی  اخ��الق��ی، 

گرفت.
برای  ضمانتی  به عنوان  بشر  حقوق   -

تنوع فرهنگی
دفاع از تنوع فرهنگی یک واجب اخالقی 
است. دفاع از تنوع فرهنگی از احترام به 
دفاع  نیست.  جداشدنی  انسانی  کرامت 
حقوق  به  تعهد  بیانگر  فرهنگی  تنوع  از 
است،  بشر  بنیادین  آزادی ه���ای  و  بشر 
مردم  حقوق  و  اقلیت ها  حقوق  به ویژه 

بومی.
و  ظهور  زمینه ساز  فرهنگی  حقوق   -

حفظ تنوع فرهنگی
اج��رای  خ��الق،  تنوع  شکوفایی  الزم��ه 
ماده  در  که  است  فرهنگی  حقوق  کامل 
در  و  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه  از   ۲۷
بین المللی  میثاق  از   ۱۵ و   ۱۳ ماده های 
اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی،  حقوق 
همه  بنابراین،  است؛  اشاره شده  آن  به 
ایده های خود  و  افراد حق دارند مقصود 
حق دارند  همه  بیانی  به  کنند،  بیان  را 
ک��ن��ن��د. ه��م��ه ح���ق دارن���د  اب�����راز  خ���ود را 
مایل اند  که  زبانی  هر  به  را  کارهایشان 
ک��ن��ن��د، ب��ه خ��ص��وص به  ارائ����ه و م��ن��ت��ش��ر 
حق دارند  افراد  همه  خود.  مادری  زبان 
به  ک���ه  آم����وزش����ی  و  ک��ی��ف��ی  آم������وزش  از 
ت���ا ح���د ممکن  آن����ان  ف��ره��ن��گ��ی  ه���وی���ت 
افراد  همه  بگیرند.  بهره  بگذارد  احترام 
را  خ��ود  م��وردع��الق��ه  فرهنگ  ح��ق دارن��د 
حق دارند  آن ها  گیرند،  پیش  زندگی  در 
وابسته  فرهنگی  اعمال  و  خود  فرهنگ 
که  جایی  تا  کنند  اجرا  را  فرهنگشان  به 
بشری  بنیادین  آزادی ه��ای  و  حقوق  به 

لطمه ای وارد نکنند.
- ب���ه س���وی دس��ت��رس��ی ه��م��ه ب���ه ت��ن��وع 

فرهنگی
ح���وزه  در  ت��ک��ث��رگ��رای��ی  ب���ی���ان،  آزادی 
برابر  دسترسی  چندزبانگی،  رسانه ها، 
به هنر و به دانش علمی و فنی و دانش 
ام��ک��ان  آوردن  ف��راه��م  ن��ی��ز  و  دی��ج��ی��ت��ال 
ابزارهایی  به  فرهنگ ها  همه  دسترسی 
انتشار  ب���رای  و  اب���راز خ��ود  و  ب��ی��ان  ب���رای 
متضمن  همگی  خ���ود،  دس��ت��اورده��ای 

ظهور و حفظ تنوع فرهنگی است.
سرچشمه  نقش  در  فرهنگی  میراث   -

خالقیت
فرهنگی  سنت های  در  ریشه  خالقیت؛ 
فرهنگ ها  سایر  ب��ا  تماس  در  ام��ا  دارد، 
است  دلیل  همین  به  م��ی ش��ود.  شکوفا 
ک��ه ح��ف��اظ��ت از ه��م��ه اش��ک��ال م��ی��راث، 
نسل های  به  آن  تحویل  و  آن  گسترش 
ت��ج��ارب  از  ب��ه ع��ن��وان س��اب��ق��ه ای  آی��ن��ده 
ام��ری  او  آرزوه���ای  ب��ی��ان  اب���زار  و  انسانی 

بسیار ضروری است.
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