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عەلی ئەشرەف دەروێشیان؛ 
هێمای ئازادیخوازی و 

دادپەروەری

دەروێش��یان، نووس��ەری بە توانا و چیرۆکنووسی 
ناوداری کورد کە بە حەکایەت بێژی چەوس��اوەکانی 
کوردس��تان ناس��راوە، لە خەباتی بێ وچانی خۆیدا 
هەوڵ��ی زۆری دا تا ئازارەکانی گەلەک��ەی زۆرتر بە 

جیهان بناسێنێت.          

الپه ڕه ی ٥

ایمان بیاوریم به قدرت 
نهادهای مدنی

خبر احداث پاالیشگاه در کنار تاالب زریبار کە بیشتر بە یک 
جوک شباهت داشت، نگاه حساس و تیزبین نهادهای 
مدنی کوردس��تان و مریوان و بە ویژه انجمن سبز چیا را 
بە خود جلب نمود و با حساس��یت ویژه ای این خبر را 
، پیگیری نمودند، کە پس از پیگیری ماجرا مش��خص 
شد قضیە از سوی استاندار وقت کوردستان و تنی چند 

از زیرمجموعە ایشان با جدیت در حال پیگیری است.                 
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صبح روز یکشنبە 30 مهرماه دو دوچرخە سوار انجمن سبز چیا با اسامی »کمال راستخانه« و »عرفان رشیدی« با شعار »نه به کشتار پرندگان مهاجر« از تاالب زریبار مریوان 
راهی مازندران شدند تا در کنار عاشقان طبیعت مازندران بە کشتار پرندگان مهاجر نە بگویند و بە همگان اعالم دارند کە اینجا سرزمین مهربانی است.

این اقدام متهورانە در حالی صورت می گیرد کە ده س��ال پیش مردمانی ناآگاه و فرصت طلب از این دیار، در کنار زریبار دس��ت بە جنایتی فجیع علیە پرندگانی زدند کە براثر 
گرس��نگی و س��رما پاهایشان در میان یخ ها گیر افتاده بود و با قساوتی ددمنشانە با بریدن پاهای آن ها برگ سیاهی را در تاریخ این سرزمین ورق زدند. اما اینک مردم دیار 

ما پادررکاب مهربانی دارند. 

کارخانه سیمان و 
نابودی هه ورامان

استان کوردستان مخصوصًا هە ورامان منطقە ای 
گردشگری می باش��د کە هرسالە تعداد زیادی 
توریست را از ش��هرهای مختلف ایران و حتی 

خارج از کشور جذب می کند.

مندااڵن و گیرۆدەبوون بە 
مادەی هۆشبەر

بەداخەوە کەسی گیرۆدەبوو بە مادەی هۆشبەر 
زیاتر وەکوو تاوانبارێک سەیر دەکرێ، نەک وەک 
نەخۆشێکی دەڕوونی و مندااڵن لەم نێوانەدا زیاتر 
لە هەموان زیانی ئەم دیاردەیەیان بەرئەکەوێت.

کۆڵبەرنامە...
بدن های طبقاتی: ضرورِت 

بدِن کولبر 
تداعی هویت یک کولبر، برعکس یک بدن ساز 
نە در جلوی آینە و با اینهمان شدن با مدل های 
حقوق  مفاهیم  آینە ی  برابر  در  بلکە  رسانە ای 

بشری بدن و جسمش تداعی می شود. 

فصل َکل 
مستی)کەڵەهەرز(،

 فصل مراقبت های ویژه
این تفکر کە کشتن نرها توسط شکارچیان ضرر 
کمتری دارد، تفکری درست نیست حتی عواقب 

بدتری از شکار ماده ها دارد. 

چشمه سارهای کوردستان؛ 
منشأ جنگ یا زندگی

اکنون بیش از هرزمانی عیان و آش��کار گشتە 
اس��ت کە آب های جاری از چش��مە ها، دره ها، 
کوه ها، ارتفاعات، ماهورها و جلگە های کوردستان، 
نە تنها مایە آبادانی و توسعە و صلح و آرامش مأوا 
و ساکنان آن مناطق نگشتە، بلکە مصائب بسیار 
بزرگی مانند انفال، آسیمیالسیون و تضیع حقوق 

اولیە را نیز سبب گردیدە است 

کورد و هەورامی یا 
سورانی و هەورامی؟

این سخن  تفرقە افکنانە را باید ناشی از همان 
ماقبل  انسان  اندیش  و کوتاه  قبیلە ای  ذهن 
مدرن دانست کە معتقد بود  نگریستن در آینە و 
ناخن گرفتن در شب و... خطرناک است و باعث 

زوال عقل می شود. 

■ سخن چیا  ■

له کێ یا ڕەب خـهبهرپــرسی بکـــهم من؟ 
که ههر کهس بۆ خهبهر چوو، بێ خهبهر کهوت  
"مەحوی"

▐ ١-ئاڵوگۆڕی پڕتەوژمی زانیاری لە 
دونیای س��ەردەمدا کارێکی کردووە 
کە بڕی لە کارناسان بڵێن مرۆڤێکی 
ئەم س��ەردەمە لە ڕۆژێک��دا بە قەد 
هەموو ژیانی کەسێکی دووسەد ساڵ 
لەمەوپێ��ش زانیاریی پ��ێ ئەگات. 
دونی��ای ئەمڕۆ ب��ە زانیارییەوە گۆج 
ک��راوە و بیرکردنەوە پێ��ی بێ میدیا 
و کەرەس��تەگەلی جۆراوج��ۆر وەکوو 
مۆبایل و ئینتێرنێت زۆر ئەس��تەمە. 
شتانێک کە لەم چەند ساڵەی دواییدا 
دەرکەوت��ن و هەموو ک��ون و قوژبنی 
ژیانی��ان پێ��وا. ئاڵۆگۆڕی بی��روڕا و 
هەواڵی دوور و نزیک، قەتیسی میدیا 
و تۆڕە کۆمەاڵیەتیی��ەکان ماوەتەوە و 
هەر ڕۆژە خەڵ��ک زیاتر لە ڕۆژنامە و 
کتێب دوور ئەکەونەوە و بە واتایەکی 
تر زۆرینەی خەڵک لە بیر کردنەوە و 
ئەندێشەیەکی قووڵ دوور ئەکەونەوە. 
ئەم ش��تە لە خۆی��دا ئاڵۆزیی ژیان، 
بیرکردن��ەوە و ڕاڤەی پێش��هاتەکان 
دەر ئاخ��ات و مرۆڤ پ��ڕ ئەکات لە 
پرس��یاری بێوەاڵم. ناوچە پڕ ئەکات 
لە کارەساتی سەیر کە ژیانی هەزاران 
ئینس��ان بە خۆیەوە سەرقاڵ ئەکات. 
لەم دونیا ئاڵۆزەدا کوش��تن و تااڵن و 
بێڕێزی بە کەرامەت و کەس��ایەتیی 
تاک یان کۆمەاڵنی خەڵک ئاس��ایی 
دەبێتەوە و پاڵەوان پەمەی مەجازی 
ل��ێ دەکەوێت��ەوە کە ل��ە ژێر لێف 
و دۆش��ەکەدا ش��ۆڕش ئ��ەکات و 
چەرخی خەباتی مەدەنی، سیاسی و 
کولتووری دەگێڕێت و لە ئاکامیشدا 
دەگاتە ڕادەیەک کە چیتر لە ئاس��ت 
ڕووداوەکان کەمترخەم بین. ش��تێ 
کە ئەم کەشە لەوەش ئاڵۆزتر دەکات 
هەواڵ��ی بێ بنەم��ا و درۆ و هەڵەیە 
کە متمانەم��ان دەگرێت��ە ئامانج و 
وەها دۆخێک پێ��ک دێنی کە تیایدا 
هەس��ت بە پووچی و بێدەسەاڵتی و 

گەمەپێکراوی بکەیت. 
 ٢-لەو شتانەی کە شەقامی کوردی 
ل��ەم ماوەیەدا هەژاند، کۆچی دواییی 
مام جەالل تاڵەبانی بوو کە هەس��ت 

و س��ۆزێکی زۆری لە هەموو الیەک 
ئاراس��تە کرا و نە تەنیا کوردان بەڵکوو 
وەک��وو ڕۆژەڤ��ی نەتەوەکان��ی ت��ر، 
لێهات.  دەورووبەرییەکانی  بەتایبەت 
هەست و سۆزێک کە دەچوو مەرقەد 
و مەزارێ��ک لە جن��س و ڕەنگێکی 
ت��ر پێ��ک بێنێ��ت. زۆری نەخایەند 
ک��ە کارەس��اتی کەرک��ووک خولقا و 
نیش��تمانیی  ڕۆحی  ئەم کارەس��اتە 
کۆمەاڵن��ی خەڵک��ی برین��دار کرد و 
گڕوتینی گش��تیی دامرکاند و هەموو 
هیوایان��ی دامران��د. هەواڵێ��ک کە 
کۆچی م��ام جەاللی لە بی��ر بردەوە 
و ت��ا ڕادەیەکی��ش کەوت��ە دژایەتی 
ئ��ەو بەس��ەرهاتە! ئەم کارەس��اتەی 
کەرکووک کارەسات بوونی پێکهاتەی 
کۆمەاڵیەت��ی، سیاس��ی و ئابووریی 
حکوومەت��ی هەرێمی دەرخس��ت و 
زیات��ر لە هەموو کاتێک پێویس��تیی 
ڕەخنەی لە ئاس��تی ڕۆش��نبیران و 
کەسایەتییە مەدەنییەکان دەرخست. 
ڕێککەوتن ل��ە گەڵ ئەویدی��دا و بە 
مەخلووق��ی  خیان��ەت،  واتای��ەک 
چرکەسات نییە. شرۆڤەیەکی زۆر لە 
زەمەنی دەس��ەاڵتدارێتیی الیەنەکان 
لە پش��تی ئەو لێقەومانەوەیە. ڕاستە 
زۆر جار لە چرکەساتێکدا دەر ئەکەون، 
بەاڵم هۆکارەکان لە ماوەیەکی درێژدا 
بوونی��ان هەی��ە و ڕەنگ��ی گەش و 
هاواری ب��ەرزی میدی��اکان ناهێلن 
بەباش��ی دەربخ��ەن. ئەم  خۆی��ان 
کارەس��اتە بە ه��ەر ئاقارێکدا بڕوات، 
ش��یکردنەوەیەکی جیدی و بنەمایی 
بەدوور لە هەر چەش��نە چاوپۆشی و 
الیەنگرییەکی پێویستە تا النیکەم لە 

داهاتوویشدا دووبارە نەبێتەوە. 
زاڵ  گوت��اری  زاڵ  3-دەس��ەاڵتی 
ئەخولقێنێت و ی��ەک لە پێوەرەکانی 
میدیای  دەس��ەاڵتە  ئەو  هەنووکەیی 
زاڵە. لەم سەردەمەی میدیا و شەپۆلی 
سێیەمەدا، زۆر شتی گرنگ ئەقەومێن 
کە لە بەر ڕۆژەڤ نەبوونەوەی میدیایی 
ئ��اوڕی ل��ێ نادرێتەوە ی��ان ئەوندە 
بەرچاو نییە کە میدیا پێویستی بێت. 
٤-میدیا ئەمڕۆ چاوی خەڵکە و پێیان 
ئەڵێ��ت چی ببین��ن، گوێی خەڵکە و 
پێیان دەڵێت چۆن ببیسن و هزریانە 
و بەو شێوەیەی کە حەزی پێ بکات 
ئەیانفکرێنێت. ئێمە عادەتمان کردوو 
بە کارەسات. ئێرە واڵتی قەزاوقەدری 
ئێم��ە و ڕمبازێن��ی ئەویدییەکان��ە. 
الی ئێم��ە پاڵ��ەوان میدیایین. ئێمە 
لە مێ��ژە پاڵەوانەکان��ی خۆمان ون 

ئینتیمامان هەموو کەسێکە  کردووە. 
لە دەرەوەی خۆمان، بۆیە بە ڕووخانی 
دەڕووخێین. هیچ کات  هەرکامەیان 
باوەڕم��ان بە خۆ نەب��وو و لە ڕێگای 
بونیادنانی وەها شتێکدا هەوڵ نادەین 

و گاڵتە بە هەوڵدەرانیش ئەکەین. 
٥- گەل پێویستی بە پاڵەوانە تا دوای 
کەوێت، خۆی لە بەر بە کوش��ت بات 
و بێ دڵەڕاوک��ێ پێ بنێتە جێ پێی، 
فەخ��ری پێوە بکات و ش��کۆی پێ 
پێویستیان  خەڵک  بۆیە  ببەخشێت، 
بە کارەس��اتە. کارەسات پاڵەوانیان بۆ 
ئەخولقێنێ��ت و لە کارەس��ارتدایە کە 
پاڵەوان واتای خۆی دەرئەخات. هەر 
ب��ەم پێیەش پاڵەوان پێویس��تی بە 
کارەساتە تا خۆی بناسێنێت! چونکە 
خەڵک بێ کارەس��ات ت��ێ ناگەن بۆ 

پاڵەوانی. 
٦- الچوون��ی مەترس��یی پااڵوگ��ە 
ل��ە نزی��ک زرێب��اردا ئەگ��ەر بەری 
پێنەگیردرای��ەت، نەرم ن��ەرم هەموو 
ناوچ��ەی چ��ۆڵ ئەک��رد و ل��ەوەی 
کەرکووک خراپتری بە س��ەر خەڵکدا 
ئەهێن��ا. لەم دۆخەدا ل��ە بەر ئەوەی 
پاڵ��ەوان  نەقەوم��اوە،  کارەس��ات 
بێمانایە. ئەو کەس��انەی نەیانهێشت 
دەس��درێژی بکرێتە س��ەر سامانی 
نیشتمانیان و تەنانەت کەرامەتی یەک 
کەسایەتیش بڕووخێ، پاڵەوان نین! 
کاتێک هەموو ناوچ��ە قڕ ببوایەت و 
ئەوان تۆزێ لە دەردی ئەو خەڵکەیان 
بە دانی ماسکێک بۆ هەناسەکێشانی 
ئاس��ایی کەم کردای��ەت، ئەبوون بە 
پاڵەوانی بێهاوتا. میدیا حەز ئەکات وا 
بین و وا بیر کەینەوە. میدیا ناهێڵێت 
خ��ۆی  دەرەوەی  ل��ە  پاڵەوان��ەکان 

درووس ببن. 
 بری��ا ئەم نیش��تمانە پڕ ل��ە چیا و 
ئەندامانی چیا بوایەت تا لە دونیایەکی 
بێکارەس��ات و بێپاڵەوان��دا دڵمان بە 
هەواڵ��ی نەمانی مەترس��یی پااڵوگە 
خۆش ببوایەت. هەواڵی لە چەشنی 
ئەوەی کە زرێبار و مەریوان ئەمنترین 
جێگایە ب��ۆ پەلەوەرە کۆچەرییەکان و 
ئەمەش نە تەنها لە ئێ��ران، بگرە لە 
هەواڵی  ناوین��دا.  ڕۆژهەاڵتی  هەموو 
دژایەتیی کوش��تنی  چەش��نی  ل��ە 
ئاژەاڵن و پەل��ەوەرە کۆچەرییەکان لە 
مازەن��دەران و هەواڵی لە چەش��نی 
ت��ازەی  خول��ی  دەس��پێکردنەوەی 
فێرکاریی ژینگەیی لە قوتابخانەکاندا.

چە می کنید و این جامعە می خواهد 
بە کجا برود؟

رکاب مهربانی از زریبار تا خزر

در رکاب 
پرندگان مهاجر

▐ دوچرخە سواران چیا باشعار »نە بە 
کشتار پرندگان مهاجر« راهی فریدون 
کنار مازندران ش��دند تا ب��ا رکاب در 
مسافت بیش از هزار کیلومتری پیام 

خود را بە همگان برسانند.
صب��ح روز یکش��نبە 30 مهرم��اه دو 
دوچرخە س��وار انجمن س��بز چیا با 
اس��امی »کمال راستخانە" و "عرفان 
رشیدی" با شعار "نە بە کشتار پرندگان 
مهاجر" از ت��االب زریبار مریوان راهی 
مازندران ش��دند تا در کنار عاش��قان 
طبیعت مازندران بە کش��تار پرندگان 
مهاجر نە بگوین��د و بە همگان اعالم 
دارند ک��ە اینجا س��رزمین مهربانی 
اس��ت. این دوچرخە سواران در مسیر 
خود بە سازمان حفاظت محیط زیست 
در پردیسان رفتند تا بگویند ما بە عنوان 
س��فیران مهربانی انجمن س��بز چیا 
و ص��دای پرندگان مهاج��ر، رنج راه 
را بە تن خریده ای��م تا بگوییم: دیگر 
نمی توانی��م آرام نشس��تە و در برابر 
سرنوش��ت مختوم بە مرگ پرندگان 
مهاج��ر س��کوت کنیم و از ریاس��ت 
محترم سازمان حفاظت محیط زیست 
خواس��تند کە با پیگیری جدی این 

مسئلە آن را ریشە کن نمایید. ایشان 
بعد از تهران مسیر را تا دیار طبرستان 
رکاب زدند تا هم صدا با مازندرانی های 
مهمان نواز و عاشقان طبیعت بە شکار 
پرن��دگان مهاجر نە بگوین��د و مورد 
اس��تقبال مردم و مسئولین طبیعت 
دوست آن دیار قرار گرفتند، همچنین 
نشس��تی با رس��انە ها و انجمن های 
مردم نهاد مازندران برگزار شد و ضمن 
تقدی��ر از حرکت اعتراض��ی و مدنی 
انجمن سبز چیا، تصمیم گرفتند کە از 
این بە بعد در کنار هم رس��اتر بە روند 
کش��تار پرندگان مهاجر ن��ە بگویند و 

اعتراض خود را بە مسئوالن برسانند.
بنا بر ش��واهد، س��االنە صدها هزار از 
پرندگان مهاجر در ایران قتل عام شده 
و هرس��ال از آم��ار پرن��دگان ورودی 
کاستە می ش��ود. هرچند کشتار این 
پرن��دگان قدمتی تاریخ��ی در میان 
مردمان این سرزمین دارد اما با توجە 
بە درخط��ر قرار گرفتن زیس��تگاه ها 
و کاه��ش جمعیتی چندی��ن گونە از 
دوشادوش  است  شایستە  پرندگان، 
جامعە جهانی غنای فرهنگی خویش 
را بە دنیا نش��ان دهی��م. امروزه رصد 
پرندگان مهاجر از س��وی مؤسسات 
تحقیقاتی و دانشگاه ها با حساسیت 
خاص��ی صورت می گی��رد و مردمان 
زیادی بە پرنده نگ��ری روی آورده اند 
و بخش��ی از صنعت توریس��م شده 
است اما متأسفانە نام این سرزمین 

بە عنوان س��یاه چالە پرندگان مهاجر 
شهرت گرفتە است. دور زمانی نیست 
کە در تاالب زریبار شاهد صحنە هایی 
دل خراش از کش��تار پرندگان مهاجر 
بودی��م و این��ک بە زعم بس��یاری از 
صاحب نظ��ران یک��ی از امن تری��ن 
مأواهای پرندگان مهاجر اس��ت. این 
دوچرخە سواران زریبار را بە عنوان مبدأ 
ازاین روی انتخاب کردند کە نمادی از 
توانستن اراده مردم در مسیر تغییری 
مثبت اس��ت و رنج ای��ن راه در این 
فصل را بە خاطر ورود پرندگان مهاجر 

انتخاب کردند.
در ای��ن برهە زمانی کە انس��ان های 
جنگ افروزی  قربان��ی  بی ش��ماری 
و تنگ نظری ه��ای اطرافی��ان خ��ود 
هس��تند و ش��علە های آتش در هر 
سو برافروختە است، انسانیت شاید 
بیشتر از هرزمانی محتاج هم صدایی 
و همگرایی برای مهرورزی و مهربانی 
است. جامعە ای کە با حیوانات رفتار 
مهربان��ی دارد، همیش��ە صلح طلب 
بوده و نمی تواند خشونت اجتماعی را 

برتابد.
زیس��ت محیطی،  فعالین  امیدواریم 
اجتماعی و فرهنگی کشور و همچنین 
مسئولین دلس��وز و مردمان دلسوز 
وضعی��ت موجود با حمای��ت از این 
حرک��ت، عزم خ��ود ب��رای تغییری 
اساس��ی در رویکردهای اجتماعی و 

خاصتا این موضوع را نشان دهند.

حمایت از حیوانات 
کمک به نابودی  یا 

حیات وحش ایران؟!

■ قادر رحمان زادە
▐ موضوع��ی کە این روزها در جامعە 
فعالین و دلس��وزان محیط زیس��ت 
ایران، مخالفان و موافقانی پیداکرده 
اس��ت، موضوع حمای��ت از حیوانات 
بە خص��وص سگ هاس��ت. می توان 
طرف��داران یا حامیان ای��ن حیوان را 
در بخ��ش عمده¬ایی تقس��یم بندی 
کرد کە بیش��تر آن ها بر طبل حمایت 

همە جانب��ە، دلس��وزانە و بدون دلیل 
علم��ی و فق��ط از روی احساس��ات 
می کوبن��د. حامیان��ی کە ش��اید اگر 
کم��ی تخصصی ت��ر بە ای��ن مبحث 
برایشان آشکار می شد  می پرداختند، 
ک��ە حیوان دوس��تی واقع��ی بە چە 
شکلی است و شاید این روشن سازی 
آنان  باعث وبانی تح��ول در دی��دگاه 
می گش��ت. گروهی دیگر کە بیش��تر 
مخالف این شکل فعالیت ها هستند 
و علمی ت��ر و تخصصی ت��ر ب��ە این 
مبح��ث می پردازند، نج��ات و حفظ 
حیات وح��ش ای��ران را ک��ە در بین 
کش��ورهای جهان یک��ی از غنی ترین 
حیات وحش را نیز داراست، در اولویت 
خود قرار داده اند. س��گ، گونە اتفاقی 
است کە در سال های اخیر بیشترین 
حیات وح��ش  ب��رای  را  مش��کالت 

نە چندان س��رحالمان بە وجود آورده 
است و حتی باعث ایجاد کمپین هایی 
مثل نجات یوز شده است کە عده ای 
از بازیگران نام آش��نای سینما و تئاتر 
ایران را البتە با کمک سازمان حفاظت 
محیط زیس��ت واداشتە اس��ت کە از 
گونە مه��م و منحصربە فرد یعنی یوز 
ایران��ی کە طبق آمار کمتر از 50 قالده 
از آن نیز باقی مانده اس��ت، اقدام بە 
جمع آوری کم��ک مالی کنند. یکی از 
مهم ترین دلیل جمع آوری کمک های 
مال��ی نیز نج��ات این گون��ە در حال 
انقراض از دست سگ های گلە منطقە 
توران کە مهم ترین زیستگاه یوز نیز بە 
شما می آید هست تا شاید کمکی بە 
عق��ب افتادن پایان عمر یکی دیگر از 

گربە سانان مهم ایران بنمایند. 
ادامە در صفحە 3

عکس: جالل پزشک
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▐مردم شریف مازندران، فریدون کنار، 
سرخ رود و همە مردم ایران!

 واض��ح و مبره��ن اس��ت ک��ە این 
محیط زیس��ت  س��ال ها،  و  روزه��ا 
بە هیچ وجە حال وروز خوش��ی  ایران 
ندارد. هرروز بدت��ر از دیروز خبرهای 
مصیبت ه��ای  از  ناگ��واری  بس��یار 
محیط زیس��تی در ای��ران ب��ە گوش 
و  کالن  مصیبت های��ی  می رس��د. 
بس��یار ویرانگر. حال خبرهای محلی 
و بە ظاه��ر کوچک بماند ک��ە نالە بە 

گردون رسد.
 هنوز طنین ش��وم یک خبر در گوش 
اس��ت کە فغان خبری ت��ازه داغ دل 
را تازه می کند. س��د گتوند، وضعیت 
دریاچ��ە ارومی��ە، ت��االب هام��ون، 
نشس��ت  جازموری��ان،  گاوخون��ی، 
وحشتناک سفره های آب زیرزمینی، 
فرونشس��ت های گس��ترده زمین در 
دشت های ایران، بحران آتش سوزی 
ویرانگر  آف��ت  زاگروس،  جنگل های 
جنگل های زاگروس بە ویژه در ایالم، 
طوفان ش��ن بنیان برافکن سیستان 
و بلوچس��تان و جنوب و غرب ایران، 
حال ناخوش دریاچە زریبار مریوان، 
سدسازی های گسترده و وحشتناک 
در کوردس��تان و آذربایجان غربی و 
پرندگان  ناجوانمردانە  اینک کش��تار 
مهاج��ر در ش��مال ای��ران، بە وی��ژه 

فریدون کنار.
ما را چە شده است کە داریم تیشە بە 
ریشە مام مهربان طبیعت می زنیم؟ 
م��ادری کە هزاران س��ال اس��ت با 
سخاوتمندانە ترین شیوه مای انسان 
را در آغوش خود کش��یده است و از 
هر لحاظ جان پناه بوده است. مگر او 
را چقدر یارای پایداری اس��ت و زبان 

برنیاوردن؟
 هم��ە می دانیم کە دول��ت و ادارات 
عری��ض و طویل دولت��ی در حفظ و 
حمای��ت محیط زیس��ت آن چنان کە 
بایدوشاید اس��ت نتوانستە اند موفق 
عمل کنند و بعض��ًا کاتالیزوری برای 
ویرانی طبیعت بوده اند؛ بنابراین باید 
بە مردم و نهادهای مدنی امیدوار بود.

 مردم دوست دار طبیعت مازندران و 
سرخ رود! نیاکان ما و شما تا بە امروز 
بە بهترین شیوه، پاسدار محیط زیست 
بس��یار حس��اس و جادویی شمال 
بوده اند و فرهنگی محیط زیس��تی را 
نقش کرده اند کە مایە مباهات است. 
مبادا بگذاریم ک��ە عده ای قلیل ولی 
ویرانگر و پش��ت گرم ب��ە کانون های 
قدرت، بە خاطر ش��کار اس��فناک و 
بسیار گسترده پرندگان بی پناه مهاجر 
و بە خاطر منفعت های اندک و بی مایە 
مادی، آن هم بە نفع چش��م دریدگان 
حریصی کە فقط لذت های آنی خود 
را بر ه��ر چیزی ترجی��ح می دهند، 
این فرهنگ ریش��ە دار محیط زیستی 
ش��ما و نیاکانت��ان را لک��ە دار کنند 
و خدای ناک��رده بە عن��وان مردم��ان 
بی توجە بە محیط زیست و اکنون بە 
جان پرندگان مهاجر، شناختە شویم. 

بە هیچ وج��ە زیبنده انس��ان بودن و 
فرهنگ محیط زیس��تی ما نیس��ت 
کە بە ش��کلی بی رحمان��ە و بی توجە 
بە پیامده��ای ناگ��وار و طوالنی آن، 
بگذاریم کە پرندگان مهاجر آماج طمع 

عده ای سوداگر قرار گیرد.
 پرواضح اس��ت کە محیط زیس��ت، 
گران س��نگ ترین س��رمایە هر ملتی 
اس��ت. بدون آن بە هیچ وجە امکان 
هیچ گون��ە توس��عە ج��دی، بە ویژه 
توس��عە پایدار وجود ندارد؛ پس الزم 
است کە بسیار جدی تر و مسئوالنە تر 
باید تمام جنبە های محیط زیس��ت را 
پاسدار باشیم و امانت دار شایستە ای 
برای فرزندان و نسل های آینده امان 
باشیم. شکی نیست کە محیط زیست 
امانتی ظریف و ش��کننده اس��ت در 
دس��ت ما از طرف فرزندان و نوادگان 

ما.

 م��ا از کوردس��تان، از مریوان، از کنار 
دریاچە رؤیایی زریبار می آییم. حامل 
دل ه��ای نگ��ران مردم��ان طبیعت 
دوس��ت آن دی��ار، بە وی��ژه اعضای 
انجمن س��بز چیای مریوان هستیم. 
نگ��ران و پریش��ان از واقعە کش��تار 
پرن��دگان مهاج��ر در اینج��ا. چراکە 
ب��ە جد معتقدیم ک��ە کل جهان یک 
اکوسیس��تم یکپارچە اس��ت و جفا 
ب��ە هر گوش��ە ای از آن، س��زا در پی 
خواهد داش��ت. دریاچە زریبار هم از 
دریاچە های پذیرنده پرندگان مهاجر 
است کە هرسالە شکوهی سحرآمیز 
بە زریبار می بخش��ند. خوش��بختانە 
پرندگان مهاجر در چند سال اخیر در 
زریبار بە لطف برنامە های آموزش��ی 
انجمن سبز چیا، مورد تهدید و طمع 
نیس��تند و بە خوبی از طرف مردمان 
می گیرند.  قرار  موردحمایت  مریوان، 
انجمن س��بز چیا ب��ا برنامە هایی کە 
در این زمینە داش��تە توانستە است 
کە س��همی در عملیاتی ک��ردن این 
پتانسیل داش��تە باشد و تقریبًا آن را 
بە فرهنگی عمومی تبدیل کند. اکنون 
س��ایت پرنده نگری ش��روان زریبار 
مریوان کە از طرف انجمن س��بز چیا 
تدارک دیده ش��ده اس��ت، بە یکی از 
کانون های موردعالقە دوس��ت داران 
پرندگان و محیط زیس��ت قرارگرفتە 
اس��ت کە می تواند نمونە خوبی برای 

اینجا هم باشد.
انجمن ه��ای  ک��ە  امیدواری��م   
محیط زیستی مازندران و بە ویژه این 
مناطق، بسیار بیشتر از این فعال باشند 
و حداکثر استفاده را برای جلوگیری 
از ادامە و تکرار فاجعە کشتار پرندگان 
مهاجر را درزمینٔە فرهنگی و آموزشی 
ببرند، اکثریت مردم طبیعت دوست 
را ب��ا خود همراه کنند و مانعی جدی 
ش��وند بر س��ر راه تعبیر خواب شوم 
قاتالن پرندگان بی پناه مهاجر در این 
خطە و پایانی باش��ند بر این کار بس 

ناجوانمردانە.
انجمن سبز چیای مریوان 
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مراقبت های ویژه 
■ علی اکبر عامری فر
▐ ب��ا توجە سردس��یر ب��ودن مناطق 
کردستان، فصل جفت گیری بسیاری 
از پس��تانداران وحش��ی ازجملە کل و 
بز و قوچ و میش وحش��ی، از اواسط 
آذرماه آغ��از می گرد. ای��ن مرحلە از 
زندگ��ی ای��ن وحوش، جه��ت ادامە 
بقای آنها ها بس��یار اهمی��ت دارد. بە 
لحاظ حساسیت، چیزی کمتر از فصل 
زایم��ان این وحوش ن��دارد. در هردو 
مرحلە جفت گیری و زایمان، سکوت، 
آرام��ش و امنی��ت زیس��تگاه، حرف 
اول را می زن��د. هرگون��ە انتظار برای 
افزایش جمعیت، ارتباط مس��تقیمی 
با امنیت زیستگاه وحوش، بە ویژه در 
این مرحلە دارد. اگر زیس��تگاه شلوغ 
یا ناامن باش��د، بس��یاری از ماده ها 
امکان بارور ش��دن پیدا نمی کنند. در 
این فصل بە علت مس��تی نرها چون 
معموال در فصل زایمان در این منطقە 
مش��اهده می گردند؛ بنابراین در فصل 
جفت گیری تم��ام زیس��تگاه نیاز بە 
حف��ظ آرامش دارن��د. این گونە ها در 
این فصل کیلومترها در داخل زیستگاه 
جابجا می ش��وند. این وحوش بعد از 
فصل جفت گیری بە میزان زیادی الغر 
وضعیت می شوند. لذا مدت ها بعد از 
فصل جفت گیری هم امنیت زیستگاه 

بسیار اهمیت دارد.
موضوع دوم مه��م در این فصل، آب 
و غذا می باش��د چون این گونە ها طی 
مدت جفت گیری ضعیف می ش��وند 
در ای��ن مرحل��ە و بع��دازآن باید بە 
بازس��ازی بدن خود بپردازند تا بتوانند 
فصل س��رد و یخبندان و برف و نبود 
علوفە را تحمل و بە بهار برس��انند. لذا 
اطمینان از جاری بودن آب چشمە ها 
و آبشخورهای زیستگاه در این فصل، 
از اهمی��ت زی��ادی برخوردار اس��ت. 
باقی مانده پوش��ش گیاهی زیستگاه 
برای این فصل و حتی زمستان بسیار 
مهم اس��ت لذا چرای مراتع زیستگاه 
واتش س��وزی در مرات��ع جنگل های 
زیستگاه، باعث کمبود علوفە در فصل 
جفت گیری و خسارت جبران ناپذیری 

بە افزایش نسل وحوش وارد می کند
وجود تع��داد کاف��ی از جمعیت نرها 
برای بارور س��اختن ماده ه��ا از دیگر 
ضروری��ات ازدی��اد نس��ل این گون��ە 
هاس��ت. لذا این تفکر کە کشتن نرها 
توسط ش��کارچیان ضرر کمتری دارد، 
تفکری درست نیس��ت حتی عواقب 
بدتری از ش��کار ماده ه��ا دارد. چراکە 
یک نر می توان��د چندین ماده را بارور 
کن��د. وانگه��ی بر اس��اس مطالعات 
انجام گرفتە ما در سطح استان، هیچ 
گونە م��ازاد جمعیتی بیش از ظرفیت 
زیس��تگاه نداریم تا ب��رای آن پروانە 
ش��کار صادر کرد. لذا ضروری اس��ت 
با آغ��از فصل جفت گی��ری و کاهش 
حیات وح��ش،  هوش��یاری  می��زان 
برنامە ریزی دقیق ص��ورت گیرد تا در 
این فصل حساس هیچ گاه زیستگاه 
از حضور محیط بانان،همیاران نیروهای 

حفاظتی ومردم نهاد خالی نگردد...

پرندگان مهاجر از آن 
هیچ ملت و جغرافیای 

خاصی نیستند
ریاس��ت  محت��رم  معاون��ت   ▐
جمهوری، ریاس��ت محترم سازمان 
حفاظت محیط زیست ایران، جناب 

آقای عیسی کالنتری؛

با سالم و عرض ادب.
رنج  امروز دیگرکس��ی  دنی��ای  در 
بە چالش کش��یدن مس��ئلە ای کە 
قانون حامی آن اس��ت را بە دوش 
نمی کشد و هنگامی کە حق از ناحق 
تمییز یاف��ت، آن مجریان قانون اند 
کە ش��ب و روز نش��ناختە و در پی 
احقاق حقوق  هس��تند. متأس��فانە 
انگار در ای��ران ما قان��ون برای آن 
است کە عریضە خالی نماند وگرنە 
قانونی ش��دن یک مس��ئلە کجا و 
برخورد با متخلفین کجا و این البتە 
گوش��ە ای از رنج های این سرزمین 
است و سایر زوایا را باید در رانت ها، 
بانده��ا، البی ها و چشم پوش��ی ها 

جستجو کرد.
چند س��الی اس��ت کش��تار صدها 
ه��زاری پرندگان مهاجر در ش��مال 
کش��ور، بە وی��ژه در فریدون کن��ار، 
اِزب��اران و س��رخرود نق��ل محفل 
عاشقان طبیعت و متخصصین امر 
ش��ده اس��ت و در تب وتاب بودن و 
مان��دن پرندگان کمیاب س��خن ها 
گفتە ش��ده و فش��ارهای داخلی و 
بین الملل��ی ب��رای رهای��ی از این 
بحران وقیح زیس��تی، خود گویای 
این حقیقت تلخ اس��ت. حقیقتی 
ک��ە ب��ا ورود متمولی��ن بانف��وذ، 
بی توجهی ه��ا و چشم پوش��ی های 
ادارات محیط زیس��ت تلخ تر گشتە 
اس��ت. اقتصادی ش��دن این شکار 
کە عده ای عامدانە س��عی در تقلیل 
مش��روع  و  س��نتی  آن،  زوای��ای 
نش��ان دادن آن دارن��د، بە جای��ی 
رس��یده است کە ما ش��اهد یکی از 
بزرگ ترین مراک��ز قاچاق پرندگان 
مهاج��ر و کمیاب ایران باش��یم کە 
البتە صحبت از غن��ای بازار و مورد 
معاملە قرار گرفتن سایر جنبندگان 
نیز هس��ت. ب��ازاری وس��یع، نە در 
گوش��ە و کنارهای مخفی جنگل کە 
پیش چشم همگان و این برای ما 
یعنی چراغ س��بزی گویا برای تاراج 

طبیعت.
جن��اب آقای کالنت��ری! همان گونە 
کە مس��تحضرید ایران در وضعیت 
مناس��بی ازلحاظ محیط زیست قرار 
ندارد و شایس��تە نیس��ت مکافات 
کوتە فکری های ما، رواج بی قانونی، 
رانت و باندهای ثروت ما را پرندگان 
مهاجر پس بدهند. روا نیس��ت بە 
خاطر قلی��ل افرادی ن��ام و اعتبار 
مردمان شریف مازندران و مملکتی 
را فدا کرد و با دس��ت روی دس��ت 
گذاش��تن بە انجام فاجعە ای دیگر 

بە مانند ارومیە نشست.
لذا م��ا بە عنوان س��فیران مهربانی 
انجمن س��بز چیا و صدای پرندگان 
مهاج��ر، رنج راه را بە تن خریده ایم 
تا بگویی��م: دیگ��ر نمی توانیم آرام 
نشستە و در برابر سرنوشت مختوم 
بە م��رگ پرندگان مهاجر س��کوت 
کنیم و از ش��ما نیز خواس��تاریم با 
پیگی��ری جدی این مس��ئلە آن را 
ریش��ە کن نمایید. الزم بە ذکر است 
کە ابراز عجز و ناتوانی دولت در برابر 
هم چین مس��ئلە ای بە ش��وخی ای 
تفسیر ش��ده و قطعًا شایعە دست 
داشتن افرادی سودجو از بدنە دولت 
را بیشتر از همیشە قوت می بخشد. 
البتە باید یادآور شد کە توجیە صید 
سنتی، ارتزاق و فقر ساکنین محلی 
را بارها شنیده ایم و ازآنجاکە خود از 
و محروم تر  توسعە نیافتە  منطقە ای 
آمده ای��م، قبول نخواهی��م کرد کە 
س��ودهای کالن ع��ده ای س��ودجو 
و متمول را پش��ت دیوار کوتاه فقر 
عمومی پنه��ان کرد. ام��روز عواید 
ع��ام اک��و توریس��م و پرنده نگری 
بر هیچ ک��س پنهان نیس��ت و اگر 
واقع��ًا قصد مب��ارزه با فقر اس��ت 
کە هر عاقلی مس��یر توسعە پایدار 
مردم از راه پرنده نگری و توریس��م 
را برمی گزین��د. ما خواس��تە ای جز 
نداریم و  اجرای قانون های مصوب 
انتظار داریم در این مسئلە سروری 
قانون ب��ر هر کس و مس��ئلە ای را 

شاهد باشیم.
با تش��کر دوچرخە س��واران اعزامی 
عض��و انجمن س��بز چی��ا مریوان 

معترض بە کشتار پرندگان مهاجر.

کمال راست خانە � عرفان رشیدی

کارخانه سیمان و  نابودی هه ورامان

■ کاوه کوردستانی
▐انس��ان در یک صد سال گذشتە 
درزمینٔە  پیشرفت های شگرفی  بە 
تکنولوژی دس��ت یافتە اس��ت اما 
متأسفانە درزمینٔە اخالق و معنویت 
نە تنه��ا پیش��رفت نداش��تە بلکە 

پسرفت داشتە است. شعارهای انسانی، اخالقی، 
زیبا و دهن پر کن زیادی داشتە است، اما نتیجە 
اش اعمالی ددمنش��انە، فاجعە آفرین، زش��ت و 

زننده، بوده است.
 با اندک��ی تأمل در قتل عام ها، فجایع انس��انی، 
کشتارها و تخریبات صورت گرفتە توسط انسان، 
بە فاصلە زیاد پیشرفت تکنولوژی و اخالق انسانی 
پی خواهیم برد. انس��ان، این اش��رف مخلوقات 
کە خود را دان��ای کل می داند و بە عقل و درایت 
خود می بالد، سرمست و ش��ادمانە بر شاخە ای 
نشس��تە کە خود در حال بریدن آن شاخە است. 
وقتی اشرف مخلوقات بمب اتم را ساخت از این 
دستاورد جدید و شگفت انگیز آن چنان خوشحال 
بود کە عصر را عصر اتم نامید و از اینکە با فش��ار 
یک دکمە می تواند مردم یک شهر و یا یک کشور 
را نابود کند بس��یار احساس خوبی داشت اما آیا 
انس��ان این همە تالش کرد، این همە بر نیروها و 
قوانی��ن طبیعت غلبە نمودت��ا فقط هم نوع خود 
و س��ایر موجودات را نابود کند؟ امروزه انس��ان 
توانستە اس��ت دل اتم را بشکافد، توانستە فضا 
را درنوردد و درزمینٔە ارتباطات در اوج می باش��د؛ 

اما متأس��فانە همچنان تش��نە ریختن خون هم 
نوع خود و کش��تار س��ایر جانداران دیگر است و 
این نتیجە آن اس��ت کە معرفت و شناخت بشر 
بە موازات فناوری رشد نکرده و بە زودی بە وسیلە 
همین تکنولوژی کە مایە فخر و مباهات انس��ان 
شده، خود را نابود خواهد کرد. مگر شیوه آموزش 
و کتاب های تدریس شده در تمام مراکز آموزشی 
ما تغییر یابد. در مدارس ما باید آموزش انسانیت 
و عقالنیت تدریس شود؛ اما متأسفانە آنچە امروزه 
در مدارس ما تدریس می ش��ود مشتی مطالب 
کلیش��ە ای و تکراری هس��تند کە دانش آموزان 
بیشتر از معلمان و معلمان بیشتر از دانش آموزان 
بە آن بی اعتنا و از آن گریزان هستند. شاید دلیل 
گریزان بودن دانش آموزان این است کە نە معلم 
و نە نویس��نده مطالب کتب درسی بە نوشتە های 
خودب��اور ندارند و بدان عم��ل نمی کنند. آموزش 

اخالقیات و انسانیت در کردار است نە در گفتار.
چن��د س��ال پی��ش ب��رای آم��وزش مس��ائل 
زیست محیطی و مضرات شکار بی رویە بە یکی از 
روستاهای مریوان رفتیم اهالی روستا در مسجد 
جمع ش��دند و بنده از مضرات شکار برای حضار 
صحب��ت نمودم بعد از پایان س��خنانم، نوجوانی 
پیش من آمد و گفت من حرف های  شمارا قبول 
دارم و دوست دارم بە حرف¬های شما عمل کنم 
اما آقا معلم هر بار کە بە ش��کار می رود چند نفر 
از م��ا راهم با خود می برد ت��ا بهش کمک کنیم. 
در جامعە ای کە معلمش این چنین رفتار می کند 

چە انتظاری از س��ایر اقشار و نس��ل فردا داریم؛ 
درحالی کە باید معلم الگوی رفتاری مناسبی برای 

دانش آموز باشد.               
م��ا عمل��ی را کە بتوان��د الگویی مناس��ب برای 
بچە هایم��ان باش��د از خ��ود نش��ان نداده ایم و 
فرزندان ما همیش��ە تناقض شدیدی را در کردار 
و گفتار ما می بینند و همین امر باعث می ش��ود 
کە دانش آموزان و بچە های امروز ما، متخلفین و 

مخربین فردای ما باشند.            
 نجات انس��انیت ب��ە نجات طبیع��ت و نجات 
طبیعت بە تغییر فکر ما انس��ان ها بستگی دارد. 
تغیی��ر فکر ما منجر بە تغییر رفتار ما می ش��ود و 
تغییر رفتار ما می تواند طبیعت و انسان را نجات 
دهد. هر وق��ت در مدارس ما آموزش مس��ائل 
زیست محیطی و انسانیت تدریس گردید و گفتار 
و ک��ردار معلم باهم انطباق داش��ت و هر وقت با 
شجاعت تمام توانستیم بگوییم کە در جهان سوم، 
دولت ها بزرگ ترین آفت برای محیط زیس��ت و 
طبیعت هس��تند و دانستن این نکتە کە دولت ها 
نە تنها حامیان خوبی برای محیط زیست نیستند 
بلکە متهم اصلی در ویرانی طبیعت هس��تند، بە 
ما کمک می کند تا بدانیم کە وظیفە من و ش��ما 
و همە دوس��تداران طبیعت بسیار سنگین است 
و با تش��ریح این نکتە برای فرزندانمان، آن ها را 
دوس��تدار طبیعت بار آورده و سبب شده ایم کە از 
همین س��نین کودکی با طبیع��ت زلف گره بزنند 
و یار طبیعت گردند. هرچند من و ش��مای پدر و 
مادر و او و ایش��ان معلم بە تنهای نمی توانیم بە 
اصالح جامعە بپردازیم بلکە در این راستا همراهی 
رس��انە می تواند بسیار مؤثر باش��د اما متأسفانە 
رس��انە ها در دست کسانی است کە هم پول دارند 

ه��م زور، آن ه��ا توصیە های زیس��ت محیطی را 
نمی پسندند چون توصیە های زیست محیطی بر 
س��ود آن ها تأثیر می گذارد آن ها دوس��ت ندارند 
ش��عار ))بە اندازه نیاز مصرف کنید را بش��نوند(( 
ش��عار آن ها خ��وردن، پوش��یدن، پ��اره کردن و 
دور ریختن اس��ت. دارن��دگان زور و پول و نظام 
مصرفی بە محیط زیس��ت و سالمت من و شما 
کاری ندارن��د بلکە فق��ط و فقط خواهان فروش 
بیشتر و درآمد بیشتر خود هستند آن ها بە کمک 
تبلیغات در رسانە های خود در ما چنان اشتیاقی 
کاذب ایجاد نموده اند کە هرس��الە ما باید وسایل 
خود را تعویض نماییم آن ها در رس��انە های خود 
ش��ب و روز در حال تبلیغ برای چیپس و پفک و 
رب گوجە و س��س مایونز هستند چون برایشان 
س��ودآور است اما حاضر نیس��تند یک هزارم این 
تبلیغات برای آموزش مس��ائل زیس��ت محیطی 
وقت بگذارند. با این تفاس��یر پرواضح است کە 
وقت آن رس��یده کە دس��ت از انج��ام این کارها 
برداری��م و خودمان را بە خاطر این اش��تباهات 
ببخش��یم، دیگران را ببخشیم و بە مسیر عقل و 
انس��انیت و اخالق برگردیم مسیر عقل و اخالق 
مسیری است کە در آن احترام بە هم نوع احترام 
بە طبیعت احترام بە سایر جانداران وجود دارد و 
بی گمان تنها مسیر نجات انسان و طبیعت همین 
مسیر عقل و اخالق است. مبارزه برای حفظ جان 
خود و حفظ طبیعت، جنگ بر سر بودن و نبودن، 
زنده ماندن وزنده نماندن اس��ت باید برای زنده 
نگە داش��تن خود و طبیعت جنگید و اگر بتوانیم 
پیشرفت علم و تکنولوژی را با انسانیت و اخالق 
هم سفر کنیم در جنگ زنده ماندن و نجات خود 

و طبیعت پیروز خواهیم شد.

سفر علم  واخالق

کارخان��ە  اولی��ن  ک��ە  روزی  ▐از 
سیمان سازی در ایران در سال 1312 
در شهر ری تهران کنار معدن »بی بی 
ش��هربانو« راه اندازی شد تا بە امروز 
بیش از 70 کارخانە س��یمان در ایران 
تأسیس ش��ده اس��ت؛ اما نمی توان 
بە بهانە س��ازندگی ، اش��تغال زایی و 
خودکفایی اثرات این صنعت بس��یار 

آلوده کننده را نادیده گرفت.
اگر اش��تغال زایی را یک��ی از مالک 
تأسیس همچنین کارخانە ایی بدانیم 
آنچ��ە در واقعیت اتف��اق می افتد با 
آنچە ادعا داش��تە باش��یم متفاوت 
اس��ت. آنچە خطرات این صنعت را 
حادت��ر می کند وج��ود آلودگی هایی 
ش��امل: هوا، آب ه��ای زیرزمینی، از 

بین رفتن پوش��ش گیاهی کە منشأ 
بسیاری از بیماری هاست و تأثیر آن 
بر روی اکوسیستم و جامعە انسانی 

انکارناپذیر است.
 اس��تان کوردس��تان مخصوصًا هە 
گردش��گری  منطقە ه��ای  ورام��ان 
می باش��د کە هرس��الە تعداد زیادی 
توریست را از شهرهای مختلف ایران 
و حتی خارج از کشور جذب می کند 
کە گامی اس��ت برای اشتغال زایی و 
معیشت روزانە مردم کە بدون صرف 
هزین��ە ای از س��وی دولت در بخش 
توریستی، طبیعت بکر و دست نخورده 
ه��م باقی می ماند؛ اما متأس��فانە با 
اصراری از س��وی نماینده ی محترم 
شهرس��تان های مریوان و س��روآباد 

جناب آقای منصور مرادی انجام گرفتە 
اس��ت نە تنها هە ورامان بلکە مناطق 
حفاظت شده کوساالن نیز در معرض 
خط��ر جدی ق��رار دارد این در حالی 
است کە مردم از نماینده خود انتظار 
دارند بادید توس��عە ی پایدار، زندگی 
س��الم، حفظ مکان اجدادی و دور از 

آلودگی بە منطقە هە ورامان بنگرد.
م��کان احداث این کارخانە س��یمان 
در نزدیکی روس��تاهای ذلکە و دزلی 
از تواب��ع شهرس��تان س��روآباد قرار 
اس��ت احداث ش��ود یعنی دقیقًا در 
ورودی منطقە توریس��تی هە ورامان 

–دربنددزلی.
فضاه��ای جغرافیایی  در  بە طورکلی 
روستایی و کوهستانی، وجود و وقوع 

انواع حرکات دامنە ای نظیر زمین لرزه، 
روانە های گلی، س��یل و غیره همگی 
حاکی از ناپایدار بودن محیط هستند. 
لذا حساسیت این مناطق بسیار زیاد 
و میزان مقاومت و پایداری آن ها در 
برابر فعالیت و دخالت های انس��انی 

بسیار کم است.
لذاانجمن سبز چیا هم مخالفت خود 
را نسبت بە این تخریبات اعالم و اظهار 
نگرانی می نماید و از نماینده محترم 
هم درخواس��ت دارد بە جای اصرار بر 
ورود صنایع آالینده بە مریوان، تمرکز 
خود را بر توس��عە گردش��گری و اکو 
توریس��م بنماید و این انجمن هم در 

این راه یاریگر خواهد بود.
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■ عرفان حسینی
مدیرعامل انجمن سبز 
چیا مریوان

▐ داستان ازاینجا آغاز 
فالحی  محمد  ش��د، 
مریوان  وقت  فرماندار 
ش��ورای  جلس��ە  در 

اداری ای��ن شهرس��تان در تاری��خ 8 
بهمن 1394، اظهار داشت: " نخستین 
پاالیش��گاه کوچک )مینی ریفاینری( 
در غرب کش��ور با تأمین منابع مالی 
از صندوق ذخی��ره فرهنگیان بااعتبار 
475 میلی��ارد تومان در دش��ت بیلو 

مریوان ساختە می شود.
این پاالیش��گاه در فاز اول برای بیش 
از 100 نف��ر و در بهره برداری کامل از آن 
500 نفر اشتغال در شهرستان مریوان 

ایجاد می کند.
فالح��ی اف��زود: ای��ن پاالیش��گاه، 
نخس��تین برند مین��ی ریفاینری یا 
پاالیش��گاه کوچک است کە می تواند 
بە طور هم زمان از میعانات گازی، نفت 
خام و نفتا بە عنوان خوراک اس��تفاده 
کند و بس��یاری از مشکالت را در این 

حوزه رفع خواهد کرد."
این خبر کافی بود تا نگاه حس��اس و 
تیزبین نهادهای مدنی کوردس��تان و 
مریوان و بە ویژه انجمن س��بز چیا را 
کە عنوان قهرمان تاالب س��ال 1395 
را بە خاطر فعالیت های چش��مگیر و 
حف��ظ زریبار دریافت ک��رده بود را بە 
خود جلب نموده با حساسیت ویژه ای 
خبر اح��داث این پاالیش��گاه در کنار 
تاالب زریبار را کە بیشتر بە یک جوک 
ش��باهت داش��ت، با جدیت پیگیری 
نموده و در پی چرایی و صحت وسقم 
ماج��را برآید ک��ە پ��س از پیگیری 
ماجرا مشخص ش��د قضیە از سوی 
استاندار وقت کوردستان و تنی چند از 
زیرمجموعە ایشان با جدیت در حال 

پیگیری است.
خبر تأمی��ن منابع مال��ی این پروژه 
از صن��دوق ذخی��ره فرهنگی��ان ک��ە 
هیئت مدی��ره این صن��دوق بە خاطر 
تومان��ی  میلی��ارد   ٨000 اخت��الس 
دستگیرش��ده بودند، اصرار اس��تاندار 
وقت کوردس��تان و پیش��ین استان 
مرکزی،  جناب آقای زاهدی مبنی بر 
ورود مهندسان شرکت ماشین سازی 
اراک بە قضیە و عدم توجیە اقتصادی 

پ��روژه، 500 میلی��ارد توم��ان ب��رای 
اش��تغال 450 نفر در دو فاز!! و موارد 
مش��ابە دیگر، عزم انجمن سبز چیا را 
صدچندان نمود کە برخالف ادعاهای 
مطروحە در پروژه ازلحاظ اشتغال زایی، 
عدم تردد تانکرهای نفت کش و عدم 
آلودگی محیط زیست و ... بە مخالفت 

جدی با اجرای این پروژه برخیزد.
در این راستا انجمن سبز چیا نیز پس 
ــان کامل از موضوع، اقدام به  از اطمین
برگزاری چندین جلسه نمود تا راه های 
ــت محیطی  ــه با این بحران زیس مقابل
ــزاری  ــس از برگ ــد و پ ــی نمای را بررس
ــکاری مختلفی  ــات مختلف راه جلس

ارائه گردید ازجمله:
■ دعوت از کارشناسان، متخصصان 
و اهل ف��ن ت��ا ضمن بررس��ی دقیق 
موض��وع، بە عنوان نه��ادی بی طرف، 
بە ص��ورت دقی��ق و علمی اق��دام بە 
واکاوی موضوع نموده و مورد ارزیابی 

واقعی زیست محیطی قرار گیرد.
■ بازدی��د میدانی از مح��ل احداث 
پروژه تا بررس��ی ها بە ص��ورت کاماًل 

دقیق و علمی صورت پذیرد.
■ تعین یکی از اعضای انجمن س��بز 
چیا بە عنوان س��خنگو در مورد احداث 
مین��ی پاالیش��گاه ب��رای جلوگیری 
از اظهارنظره��ای مختل��ف اعض��ا و 

سردرگمی اعضا و رسانە ها.
■ درگیر نمودن کمیتە آموزش انجمن 
سبز چیا در این مورد تا ضمن بررسی 
راهکاره��ای مقابل��ە با اح��داث این 
پاالیشگاه، راهکارهای آموزشی خود را 

بە سایر اعضا ارائە و اجرا نمایند.
از  اعظم��ی  اختص��اص بخ��ش   ■
چندین ش��ماره ماهنام��ە فرهنگی- 
اجتماعی چیا بە این موضوع و چاپ 
فرهنگی،  نظرات کارشناسان مختلف 
اجتماع��ی، زیس��ت محیطی و ... در 

مورد احداث مینی پاالیشگاه.
■ نامە نگاری بە ریاس��ت جمهوری، 
محیط زیس��ت  از  حفاظت  س��ازمان 
از  حفاظ��ت  کل  اداره  ای��ران، 
محیط زیس��ت کوردستان، استانداری 

و ... در م��ورد مخاط��رات و مضرات 
زیست محیطی  و  اجتماعی  فرهنگی، 

احداث مینی پاالیشگاه.
■ برگ��زاری چندین جلس��ە با اداره 
کل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان، 
شهرستان و فرمانداری مریوان و اصرار 
و پافشاری بر عدم ساخت پاالیشگاه.
■ نامە نگاری ب��ا جناب آقای منصور 
م��رادی نماین��ده م��ردم مری��وان و 
س��روآباد در مجلس، در مورد عواقب 
ایج��اد مینی پاالیش��گاه در مریوان، 
درخواس��ت اع��الم موض��ع خ��ود و 
اتخ��اذ موضعی ش��فاف بە م��ردم از 
س��وی نماینده و درخواست برگزاری 
جلس��ە با انجمن س��بز چی��ا در این 
مورد )متأس��فانە علی رغم چندین بار 
نامە نگاری و درخواس��ت شفاهی این 

درخواست از سوی نماینده رد شد(.
■ هماهنگی با ش��بکە تش��کل های 
اس��تان کوردستان  زیس��ت محیطی 
و ش��ورای هماهنگ��ی تش��کل های 
مردم نه��اد مریوان در م��ورد عواقب 
خطرن��اک ایج��اد مینی پاالیش��گاه 
و انتش��ار دو بیانیە از س��وی این دو 
تشکل مردم نهاد در مورد محکومیت و 

ممانعت از ساخت پاالیشگاه.
■ برگزاری جلس��ە چندین ساعتە با 
اداره اطالعات شهرس��تان مریوان در 

این زمین��ە در مورد عواق��ب امنیتی 
احداث این پاالیشگاه در مریوان کە بە 
دلیل حساسیت و اهمیت بسیار زیاد 
زریبار نزد مریوانیان، ممکن اس��ت بە 

چالشی امنیتی جدی تبدیل شود.
■ نامە نگاری و درخواست شفاهی از 
دکتر کیخا نماینده معاون کمیس��یون 
کش��اورزی آب و محیط زیس��ت در 
مجلس، معاونت پیش��ین ریاس��ت 
محیط زیس��ت  از  حفاظت  س��ازمان 
ای��ران و نماین��ده مردم زاه��دان در 
مجلس، مبنی بر ورود کمیس��یون بە 
این موضوع و عدم ساخت پاالیشگاه.
■ چاپ ده ها هزار تراکت و بروش��ور 
آموزش��ی در مورد عواقب ایجاد مینی 
پاالیش��گاه و پخ��ش در بی��ن مردم 
شهرس��تان مریوان بە ویژه بە هنگام 

برگزاری نماز جمعە.
■ برپایی نمایشگاه زیست محیطی در 
چندین روستا در مورد عواقب ساخت 
پاالیشگاه و فعالیت های انجمن سبز 

چیا در این مورد.
■ همفکری و مش��ورت با تنی چند 
از امامان جمعە روستاهای شهرستان 
مریوان و اختصاص بخش��ی از خطبە 
نم��از جمعە ب��ە عواق��ب و خطرات 

احداث مینی پاالیشگاه.
■ حضور پرقدرت و چشمگیر کمیتە 

آموزش انجمن س��بز چی��ا کە در 13 
اکیپ و طی دو هفتە بە روس��تاهای 
اطراف تاالب زریب��ار و مکان احداث 
پاالیشگاه رفتە تا در نماز جمعە ضمن 
تشریح واقعیات و پش��ت پرده این 
زیست محیطی  فجیع  عواقب  قضایا، 
برای مردم بە ویژه ساکنین روستاهای 
نزدیک بە مکان احداث پاالیش��گاه و 
پخش بروش��ورهای آموزشی در بین 
مردم، از مردم این روستاها خواستە 
می شد کە آن ها هم با انجمن سبز چیا 
نیز بە مقابل��ە با این موضوع بپردازند 
کە خوشبختانە این مهم بسیار مفید 
و مؤث��ر واقع گردی��د و حامی جدی 

انجمن سبز چیا شدند.
■ انتشار برخی از اثرات سوء فرهنگی، 
احداث  زیس��ت محیطی  و  اجتماعی 
پاالیش��گاه در فضای مجازی بە ویژه 

کانال تلگرامی انجمن سبز چیا.
■ درج نظرسنجی در کانال تلگرامی 
انجمن سبز چیا با این عنوان کە " آیا 
با س��اخت مینی پاالیشگاه در دشت 
بیلو مریوان موافق هس��تید یا خیر؟" 
کە با اس��تقبال بس��یار زیادی مواجە 
گردید و ح��دود 87 درصد با احداث 

پاالیشگاه مخالف بودند.
■ دیدار با اس��تاندار وقت کوردستان 
جناب آق��ای عبدالمحم��د زاهدی و 
تأکید صریح، ش��فاف و قاطع انجمن 
س��بز چیا مبنی بر عدم اجازه ساخت 
مینی پاالیش��گاه در مریوان توس��ط 
انجمن س��بز چی��ا و درخواس��ت از 
استاندار مبنی بر دستور لغو این پروژه.
■ در آخرین س��فر ریاست سازمان 
حفاظت محیط زیس��ت وق��ت ایران، 
س��رکار خانم دکتر ابت��کار و مدیرکل 
آموزش مشارکت های مردمی ایشان 
محمد درویش بە کوردستان، هیئتی 
از انجمن س��بز چیا بە س��نندج و بە 
دیدار ایش��ان رفتن��د تا ب��ار دیگر بر 
مخالفت قاطع و جدی انجمن س��بز 
چیا با اح��داث مینی پاالیش��گاه در 
مری��وان تأکید کنند کە خوش��بختانە 
در عص��ر همان روز محم��د درویش 

ضم��ن مصاحبە با خبرن��گار اعزامی 
چیا بە نشس��ت فوق، ضمن تشکر از 
پیگیری های فراوان انجمن سبز چیا، 
خب��ر از لغو احداث مینی پاالیش��گاه 
را بە اعضای انجمن س��بز چیا اعالم 

نمودند.
هم��ە این اقدام��ات در حالی بود کە 
س��تاد نجات بخش��ی زریب��ار کە بە 
تشکیل شده  وقت  اس��تاندار  ریاست 
بود، هیچ گونە مخالفتی با این پروژه 
ننمودند و با س��کوت خ��ود عماًل در 
راستای ایجاد این پروژه گام برداشتند 
و اداره کل حفاظ��ت محیط زیس��ت 
کوردس��تان نیز بالطبع بە خاطر فشار 
برخ��ی نهادهای دولت��ی، آن چنان کە 
بایدوشاید است بە مخالفت جدی با 

این قضیە برخورد نکردند.
همە ای��ن اقدامات و م��وارد دیگر با 
هزینە اعضا و انجمن سبز چیا انجام 
گرفت درحالی کە شرکت مشاور پروژه 
چن��د صد میلیون تومان پول دریافت 
نموده بود تا باب طبع آقایان پروژه را 

پروژه ای گل وبلبلی تعریف نماید.
انجمن س��بز  اقدامات  این  مجموعە 
چیا ثابت ک��رد در صورت ایمان بە کار 
خویش و اتکا بە قدرت مردم می توان 
اقدامات بس��یار مفیدی انجام داد و 
هرچق��در نهادهای مدن��ی در جوامع 
قدرتمند تر باش��ند، کنت��رل بر قدرت 
بهتر خواهد بود و ای��ن امر بە تکامل 
روند توسعە کمک شایانی خواهد کرد 
و برخ��الف گفتە ه��ای فرماندار وقت 
کە این اقدامات انجمن س��بز چیا را 
هیاهوی رس��انە ای خوان��د، عماًل بە 

کارایی آن ها پی بردیم.
در پای��ان ضمن تأکید بر اس��تراتژی 
انجمن س��بز چیا برای توسعە پایدار 
و ایج��اد اش��تغال در کوردس��تان از 
طریق تأمی��ن اعتبار الزم برای تقویت 
زیرس��اخت های گردشگری و توسعە 
اک��و توریس��م ن��ە توس��عە صنعتی 
از طری��ق صنای��ع آالین��ده و نابودگر 
محیط زیس��ت مانند ایج��اد کارخانە 
سیمان و پاالیشگاه و ... این موفقیت 
را بە تمامی اعض��ای پرتالش انجمن 
س��بز چیا، تمامی افراد، اش��خاص و 
نهادهایی ک��ە در عدم س��اخت این 
پ��روژه ض��د زیس��ت محیطی تالش 
داشتند نهایت تقدیر و تشکر را داشتە 

باشم.

ایمان بیاوریم به قدرت نهادهای مدنی

ادامە از صفحە 1

کمک به نابودی  حمایت از حیوانات یا 
حیات وحش ایران؟!

موض��وع س��گ های گلە فق��ط در یوز خالصە نمی ش��ود و 
متأس��فانە هرروز ش��اهد دیدن فیلم های زی��ادی از حملە 
س��گ ها بە دیگرگونە های مهم حیات وحشمان نیز هستیم 
و می بینی��م در مبحثی نادر، بیماری ه��ای انگلی را در بین 

حیات وحش نیز افزایش داده است.
موضوع مهم دیگری کە حامیان این حیوان باوفا در این حوزه 
باید بدانند، قدرت زادآوری باالی این  گونە است و هزینە های 
عقیم سازی این گونە نیز آن قدر زیاد است کە نمی توان از این 
مورد ه��م بە عنوان راهکار کنترل س��گ های ولگرد نام برد، 
موضوعی کە نە عاقالنە بە نظر می رس��د و نە صرفە اقتصادی 
دارد. پس یکی از مهم ترین راهکارها، حذف سگ های ولگرد 

از مناطق طبیعی کشور است.
 اما مهم ترین موضوع، بیماری های مش��ترک بین انسان و 
دیگر حیوانات حیات وحش با سگ س��انان است کە حداقل 

4 نوع انگل و بیماری در آن ها وجود دارد کە می توانند باعث 
مش��کالت عمده در انس��ان ها و دیگرگونە ها شوند. ازجملە 
این بیماری ها می توان بە هاری اش��اره کرد. هاری یک نوع 
بیماری ویروسی است کە ناشی از گازگرفتگی است و تقریبًا 
در هم��ە حیوانات خون گرم ازجملە انس��ان می تواند باعث 
ایج��اد بیماری ش��ود. هاری از طریق ب��زاق وارد ماهیچە ها 
شده و بە س��مت اعصاب انتهایی می رود، تکثیر می شود و 
حت��ی می تواند موجب مرگ جانداری کە س��رایت کرده نیز 
بش��ود. ازجملە انگل و باکتری هایی کە مش��ترک هستند و 
می توانند بە انسان سرایت کنند، می توان بە انگل هایی مانند 
"کیس��ت هیداتید "،"توکس��وکارا " و باکتری های بیماری زا 
مانند "پاستوراال مالتوسیدا " اشاره کرد کە مشکالت فراوانی 
را می توانند برای انس��ان و دیگرگونە ه��ای حیات وحش بە 

وجود آوردند.
در پایان امیدوارم فعالین و دلسوزان حمایت از حیوانات در 
سطح گسترده تری بە این مقولە بپردازند و نگاه تخصصی تری 
بە مش��کالت حال حاضر حیات وحش کشور داشتە باشند و 

صرفًا دلسوزی را مالک فعالیت قرار ندهند.

چشمه سارهای کوردستان؛ 
منشأ جنگ یا زندگی

■ امین عزیزی
▐ تغییرات اقلیمی )آب وهوایی( در س��طح 
جهان، گرم ش��دن ه��وا، کاه��ش بارندگی، 
گسترش خشک س��الی ها، افزایش جمعیت 
جهانی، احداث بی محابای هزاران سد کوچک 
و بزرگ، دس��ت اندازی و تخری��ب ویرانگرانە 
محیط زیس��ت، اس��تفاده ناصحیح از آب در 

زمینە های کش��اورزی، مصارف صنعتی، عمومی و ... سبب 
ایجاد گس��ترش بحران ها، تنش ها و جنگ های منطقە ای، 
بل اخص در منطقە خاورمیانە گش��تە وزندگی را برای ده ها 

میلیون انسان بە جهنمی واقعی تبدیل نمودە است.
موقعیت جغرافیایی کوردس��تان در تم��ام بخش های آن، 
موقعیتی کوهس��تانی و سرشار از سرچشمە های آبی است. 
سرچش��مە هایی کە پیش ش��رط زندگی جانوری، گیاهی و 
انس��انی اس��ت. جریان رودهای بزرگی مانند دجلە، فرات، 
آراس، زاب بزرگ و کوچک، خاپور، سیمینە رود و زرینە رود، 
دیالە، س��فیدرود، سیروان و گاورود و ... از چشمە سارهایی 
کە از ارتفاعات زاگروس سرچشمە گرفتە اند، خونی است در 

رگ های زندگی در خاورمیانە.
براب��ر نقش��ە های توپوگرافی سرچش��مە بخ��ش بزرگی از 
آب های خاورمیانە رش��تە کوه های زاگروس اس��ت کە مأوا 
و مس��کن هزاران سالە کوردها می باش��د. ازآنجاکە کوردها 
باوجود کثرت جمعیت و جغرافیای سکونتشان فاقد دولت 
و مملکت مستقل و مختص بە خود می باشند، منابع طبیعی 
و زیرزمینی و ثروت و سامان آن ها، بە ویژه منابع آبی شان در 
اختیار دول کش��ورهایی است کە مصالح آن ها لزومًا منطبق 

بر مصالح کوردها نمی باشد.
احداث س��دهای بزرگ بر روی رودخانە های دجلە و فرات، 
زاب کوچک و بزرگ، سیروان، سیمینە رود و زرینە رود، گاورود 
و ... در کشورهای با جمعیت ده ها میلیونی کورد، ضمن آنکە 
خسارات جبران ناپذیری بە محیط زیست گیاهی، جانوری و 
انسانی منطقە زده است، گره های کور و مسائل و مشکالت 
عدیده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را نیز سبب 
گشتە اس��ت. بە ویژه ترکیە خود بە تنهایی با اجرای طرحی 
مخرب بە نام گاب ])اجرای س��د بر روی دجلە و فرات( کە 
آب مسدود شده در پشت سد اتاترک بە تنهایی بیش از آب 
پشت تمام سدهای ایران است.[، چنان دشمنی و عداوتی 
با س��اکنان کورد کش��ور خود و دیگر کوردها می نماید کە در 
جهان و بە ویژه منطقە گوی س��بقت را از دیگران ربوده است 
و با اجرای سیاست های نژادپرستانە همچون آسیمیالسیون 
و قوم کش��ی و تنفر نژادی، ده ها سال است کە کوردها را با 

عقوبتی سخت مواجە ساختە است.
اکنون بیش از هرزمانی عیان و آش��کار گش��تە اس��ت کە 
آب های جاری از چشمە ها، دره ها، کوه ها، ارتفاعات، ماهورها 
و جلگە های کوردستان، نە تنها مایە آبادانی و توسعە و صلح 
و آرامش مأوا و س��اکنان آن مناطق نگش��تە است، بلکە در 
پی بس��تن سدهای عظیم، با تخریب محیط زیست منطقە، 

ضمن آنکە ریزگردها و گردوخاک های کش��نده را بە حلقوم 
ش��هروندان هدیە کرده، مصائب بس��یار بزرگی مانند انفال، 
نسل کش��ی، آسیمیالس��یون و تضییع ابتدایی ترین حقوق 
انسانی کوردها را نیز سبب گشتە و آن ها را از حق زندگی در 
صلح و آس��ودگی و نیز حقوق سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، 
اقتص��ادی خود محروم کرده اس��ت. س��دهای احداثی در 
مناط��ق کوردنش��ین در خاورمیانە از چن��ان اهمیتی برای 
احداث کنندگان آن ها برخوردار اس��ت ک��ە بە خاطر حفظ و 
بهره ب��رداری از آن و انتقال آب آن ها بە مناطق موردنظر، هر 

اقدامی را جایز می دانند.
محروم کردن ده ها میلیون انسان از حقوق زبانی، فرهنگی، 
سیاسی و ...، ارتباط تنگاتنگی با فراوانی منابع آبی منطقە شان 
دارد. اتحاد اتوماتیک کشورهای احداث کننده سدهای بزرگ 
و کوچک در مواجە با ابتدایی ترین خواس��ت های کوردها و 
نیز هم زمان نزاع و اختالف بر سر تقسیم منابع آبی منطقە، 
از طرفی نش��ان از اهمیت فوق استراتژیک آب های گوارای 
کوهس��تان ها و چشمە سارهای کوردس��تان دارد و از دیگر 
س��و مهر تأییدی است بر چرایی مقاومت ساکنان و شروع 

جنگ ها و بحران های منطقە و ادامە و گسترش آن ها.
میدانیم کە جنگ آب و انرژی س��الیان درازی اس��ت کە در 
خاورمیانە آغاز گش��تە و ادامە دارد؛ اما ازآنجاکە کشورهای 
منطقە کە کوردها بخشی از ساکنان آن را تشکیل می دهند، 
دارای وسعت بس��یار زیادی از سرزمین های بیابانی بوده و 
تغییرات آب و هوایی و خشک س��الی های مکرر برش��دت 
بحران های کم آبی افزوده اس��ت، بە علت در اختیار داشتن 
و دسترسی آس��ان دول کشور های مذکور بە منابع فراوان و 
ارزان آب در مناطق کوردنشین، جغرافیای پر آب کوردستان 
ب��ا موقعیت سیاس��ی آن، عماًل بە زیان س��اکنانش عمل 

می کند.
اگرچە چشمە ها، رودخانە ها، ذخایر عظیم برف زمستانی و 
نشیب و فراز کوهستان ها، آب فراوانی از جلگە ها و دشت ها 
و سراشیبی های کوردستان س��رازیر کرده و می کند و عماًل 
تاکنون باالنس اکوسیستم کوردس��تان را نگە داشتە است، 
اما آنچە ما ش��اهد آنیم، پایمال شدن سیستماتیک حقوق 
ابتدایی کورده��ا، جنگ های روانی، س��رکوب های خونین، 
عدم محافظت از محیط زیس��ت و نابودی طبیعتی است کە 
با اجرای سیاس��ت های تخریبگرانە موج��ب نابودی منابع، 
س��رمایە های طبیعی و محیط زیس��ت کوردستان گردیده و 
مصائب و مشکالت آن ها را مضاعف نموده و با ادامە مسابقە 
در احداث س��دهای عظیم ویرانگر )مانند ایلیسو، داریان و 
...(، زدن چاه های عمیق، تخریب مناطق جنگلی و گسترش 
آتش س��وزی های پی درپی جنگل ها، نابودی حیات گیاهی 
و جانوری، ش��کار بی رویە وحوش کوه��ی، نابودی تاالب ها 
بە عنوان مهم ترین و حس��اس ترین زیس��تگاه ها، انباشت 
و پراکندگی زبالە های س��می و نابودگر در کوهس��تان ها و 
دش��ت ها و مراتع، نابودی کش��اورزی و دامداری و خالصە 
اج��رای طرح ها و پروژه ها و سیاس��ت هایی کە هیچ توازن 
و سنخیت و باالنس��ی با توپولوژی، مورفولوژی و ژئولوژی 
مناطق کوردنش��ین نداش��تە و عماًل با ادام��ە این مواضع و 
روش های ضد محیط زیس��تی و غیرعلمی، متأسفانە آتش 
جنگی تمام عیار کە هیزم آن آب و انرژی منطقە است، علیە 

ساکنانش جاری و پراکتیک شده است.

ناوی ئاژەاڵن لە پەندی 
پێشینیان و کولتووری 

کوردەواریدا
)بەشی نۆهەم(

■ ئه حمه د موسه نفی
گا خۆرە، لەگەڵ ئیش کردن ناجۆرە

خۆی  شاخی  بمێنێ،  جێ  ڕەفێقی  لە  گا 
ئەشکێنێ

گا مۆزی لێ هات، خۆتی لێ الدە
گا ها بە بارۆ، دۆینە بە دارۆ

گا هی خەڵکییە و گارانیش هی خەڵک
گا، بێ نەقیزە هۆ ناکاتەوە

گا بە گونا ئەناسێ
گا، پێستی قەوییە، قوزەڵقورت کاری لێ ناکا

گا، قۆچی لێ دا و خستیە بەر کایەن
گا لە گایەل بڕا، گورگ ئەیخوا

گا، تڕانی، دنیای بۆگەن کرد
گاتان نییە لە گاگەال، ئیتر نۆرە گایەلی چی

گاجووت چاوی لە جووتیارە
گادز لە جورمی بزنێک ناترسێ

هەر  کەڵەشاخیشم  و  گایه  هەر  گاکهم 
کەڵەشاخە

بۆ  و  ئازا  خەڵکی  بۆ  حاجی،  مام  گاکهی 
خۆیان تەمەڵ

گامێش دە بزن ئەبا، سەد بزن گایهک نابەن

گاڵۆکی شوان، دوژمنی گورگه
گای ئازا لە زستانا دوو جلی لێ دەکەن

گای بنە لە جێوە هەر هەڵەخولێ
گای بێ گاوانە

گای بێوڵەتە و جلی ماڵەگەورەی لێ کراوە
گای بە تەنیا لەوەڕاندووە
گای زەرد هەمیشە زەردە

گای سەروەشێنە
گای لهڕ، بورەی بۆ ناکێڵیەت

گای ناو گوێرەگەلە
گایهک زیانەخرۆیە، گایهک ڕەنجەڕۆیە

گورگ بتخوا باشترە، تا پەنا بە ڕێوی بەی
گورگ لە برسا ناتوانێ بڕوا، ئەڵێن ئەونەی 

خواردووە ناتوانێ بڕوا
گورگیش  سێرەی  مهڕە،  بێتاقەتی  گورگ 

بێفەڕە
گورگ بە تاریف لە مهڕ، سەری نا ناو دووگی 

تەڕ
گورگ متمانە بە یەک ناکەن

گورگ پیر بوو ئەبێتە گەمەجاڕی سهگ
گورگ دیانی نەما جا تۆبە ئەکا
گورگ ئەچێ بە الی خشەوە

قەپۆز  و  لەوس  هەور،  ڕۆژی  ئەڵێ  گورگ 
ئەکەم چەور

گورگ پیر بوو تۆبە ئەکا
گورگ لەسەر الک هەڵمەسێنە

گورگ هەرزانی و گرانیی حەیوانی ال گرنگ 
نییە

گورگ و مهڕ بەیەکەوە ئاو ئەخۆنەوە
گورگ و ڕێوی پێستیان لە دەباخخانە ئەبنە 

ڕەفێق

گورگ یاسادانەر بێ، ئەبێ مهڕ قوڕبەسەر بێ
گورگ لە شەوی بارانا دەس ئەوەشێنێ
گورگ تا ژەمێ تێر بێ، دوو ژەم برسییە

گورگی باران دیدەیە
گورگی بریندار، گورگ ئەیخوا

گورگی پیر، ناکەوێتەوە گیر
گورگی فرەزان، دۆستی گێلەشوان

گورگه و ها لە پێستی مهڕا
گوێ لە مشتی ورگ بی، ئەبێ بە تیکەی 

گورگ بی
گوێ ڕادێرە، مێش مەژمێرە
گای لە بێوڵەتا ئەسووڕێتەوە

گوێرەکهی خۆماڵی، بە گا نابێ
گوێرەکهی خەڵکی، گوێرەوسا ئەچڕێ

گوێرەکهی نەگبەت، گوێرەکهی خۆشبەختی 
بەستەوە

گۆرانیی سهگ، لوورەیە
گۆرانیبێژی ماسی، قرپۆکه

گۆشتی گا بە زەعفەران خۆش نابێ
گۆشتی گا کەم کەم، گۆشتی مهڕ هەرژەم

گۆشتی مهڕی گێژ، درەوی اللێژ
گەر تۆ نەبی لە پاڵما، سهگێ ئەتڕێ بە حاڵما

گەزۆ ببارێ، مێش زۆر ئەبێ
گهماڵ الی چەکل، ئەبێ بە تانجی

لە  ناپرسێ  فشک،  فشکە  گیسک کەوتە 
دایک و خوشک

گیسکم نەخوارد، کاوڕێکم دانا
گێرە بە بزن ناکرێ

گێلەشوان، ئەدا بە گورگ دوانە دوان
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■ خه لیل خاوه ریان
ڕوانگ��ەی  ▐ل��ە 
ە  و س��ییە ڵنا مە کۆ
ب��ە  گیرۆدەب��وون 
مادەی  بەکارهێنان��ی 
خەسارێکی  هۆش��بەر 
کۆمەاڵیەتیی��ە. کاتێک 

ب��اس لە دیاردەیەک��ی دژواری وەکوو 
مادەی هۆش��بەر دەکرێ تێگەیش��تن 
و بەرگیری کردن ل��ە باڵوبوونەوەی بۆ 
زۆرب��ەی تاکەکانی کۆمەڵ��گا کارێکی 
ئاس��ان نیی��ە و هەروەه��ا ب��ە هۆی 
تێڕوانین��ی نێگەتیڤ��ی کولت��ووری و 
کۆمەاڵیەتیی باو، کاریگەریی درێژماوەی 
بەسەر ئەندامانی خێزانەوە هەیە، چون 
بەداخەوە کەسی گیرۆدەبوو زیاتر وەکوو 
تاوانبارێک س��ەیر دەکرێ، نەک وەک 
نەخۆش��ێکی دەڕوونی و مندااڵن لەم 
نێوان��ەدا زیاتر لە هەم��وان زیانی ئەم 
بۆ  ژیان  بەرئەکەوێ��ت.  دیاردەیەی��ان 
منداڵێک کە لە ناو خێزانەکەیدا مادەی 
هۆش��بەر بەکار دەهێنرێت زۆر دژوار و 
پڕ لە ناکۆکیی��ە، ژیانێک بە بێ دەرک 
کردنی ڕاستی و تێگەیشتن لە ڕاستی 

و هەڵەکانە.
بەداخەوە ئەو خێزانانەی کە ئەندامیان 
گیرۆدەی مادەی هۆش��بەرن، هەموو 
کات چاوەڕوان��ی و تەوژمیان لە س��ەر 
مندااڵنیان هەیە ک��ە پەنا بۆ درۆ کردن 
ببەن ل��ە س��ەر ش��اردنەوەی بابەتی 
بەکارهێنان��ی مادەی هۆش��بەر و ئەو 
چاوەڕوانییە وا لە منداڵ دەکات هەموو 
کات هەس��ت بە تاوانب��ار بوونی خۆی 
بکات و ئەو هەس��تە من��داالن بەرەوە 
دونیای بێزاری و تووڕەیی و توندوتیژی 

لە ئاکارەکانیدا هان دەدات.
کەس��ی گیرۆدەب��وو هەمیش��ە پێی 
وای��ە ل��ە زێدەڕۆیی ل��ە بەکارهێنانی 
م��ادەی هۆش��بەر تەنیا خ��ۆی زیان 
دەبینێت؛ بەاڵم ئەزموون و لێکوڵێنەوە 
دەروونناسییەکان پشتڕاستی دەکەنەوە 
هەموو ئەو کەسانەی کە پێوەندییان بە 
کەس��ی گیرۆدەبووەوە هەیە،  چ لە ناو 
خێزانەکەیان چ لە دەرەوەی خێزان، لە 
باری ڕەفتاری و هەڵسوکەوتدا ئاسایی 
نین و زیانیان ل��ە ڕووی دەروونییەوە 
پێگەیشتووە. لێرەدا ڕوون دەبێتەوە کە 
مندااڵن زیاتر لە هەموان  کەس��ایەتی 
ب��ەر  دەکەوێت��ە  هەڵس��وکەوتیان  و 
مەترس��ییەوە، کە لە خوارەوە ئەتوانین 
مەترس��ییەکان  بەرچاوترین  بە  ئاماژە 

بکەین:
� مەترس��یی ڕەفتاری لە باری جنسی 
و جەستەییەوە لەم مندااڵنەدا زیاتر لە 

مندااڵنی دیکەیە.
� ئەم جۆرە مندااڵنە هیچ سەرچەش��نە 
کەس��ایەتییەک ل��ە ناو خێ��زان یان  
ل��ە دەوروبەری��ان نابین��ن ک��ە ببێتە 
س��ەرچاوەی باش��یی هەڵس��وکەوتی 

کۆمەاڵیەتی و ئەخالقیی خۆیان.
� هیچ کات لە ناخیدا هەست بە باشیی 
خۆی ن��اکات و بەردەوام وا هەس��ت 
دەکات تاوانب��ارە و ناتوان��ێ ل��ە خۆی 
ببوورێت و لە ڕەفتاریدا زۆر وش��ک و 

سەختگیرە.
� کەمت��ر ب��ڕوای ب��ەوە هەی��ە کە بە 
ئاسوودەیی و خۆشی بگات، چون هیچ 
کات لە ناو خێزانیدا ئەزموونی خۆشی 

وەرگرتنی بۆ نەچەشتووە.
� کێشەی س��ەرەکی لە متمانە کردندا 
هەیە، هی��چ کات بەو بڕوایە ناگات کە 
متمانەی بە خۆی ببێ��ت و متمانە بە  
کەسانی تریش بکات تا پێوەندییەکی 
س��ۆزداریان لەگەڵ��دا بونی��اد بنێت و 

نزیک بوونەوە و پێوەندی گرتنی پڕە لە 
دوودڵی و بێباوەڕی.

� هەس��تی وێڵک��راوی و تەنیایی زۆر 
لەم مندااڵن��ەدا زۆر بەرچ��اوە و مادام 
باوک یان دایکیان کەسێکی گیرۆدەبوو 
بێت، ئیت��ر هەموو کات ئەو هەس��تە 
وەک ترس��ێک لەگەڵیاندایە و هەر ئەو 
هەستە وایان لێدەکات بە شێوەیەکی 
گونجاو نەتوانن لەگەڵ مندااڵنی دیکەدا 
پێوەندی بگرن و ل��ە پێوەندی گرتنی 
کۆمەاڵیەتیشدا تووشی شپرزەیی ئەبن.
� "ن��ە" وت��ن بە زۆر بڕیاری وش��ک و 

نەگونج��او کە لە س��ەر ئ��ەو مندااڵنە 
دەدرێت زۆر س��ەختە، چون هەس��ت 
بە تاوانب��ار بوونی خۆیان دەکەن ، بۆیە 
ناتوان��ن بەرانب��ەر بە هی��چ بڕیارێکی 
نابەج��ێ "نە" بڵێن و کەس��ی بڕیاردەر 

بڕەنجێنن.
� هەس��تی ئەوەی کە پێی وایە مادام 
منداڵ��ی خێزانێک��ە کە تاوانب��ارن بە 
گیرۆدەبوون بە مادەی هۆشبەر، کەوایە 
ئەو جیاوازی هەیە لەگەڵ مندااڵنی تر 
و ئەو هەستە دەبێتە هۆی ئەوە کە زۆر 
دەرفەت بۆ بەدەس خستنی پلەوپایەی 

کۆمەاڵیەتی لە دەست بدەن.
� هەس��تی بەرپرس��یاریەتیی زێدە لە 
پێویس��ت لەم مندااڵنەدا فرە زۆرترە لە 
مندااڵن��ی دیکە، بۆ ئ��ەوەی کە کەمتر 
بکەون��ە ب��ەر تەوژمی ڕەخن��ەوە و زۆر 
پێداگرن لەوەی ک��ە کاری گەورەیش 
زۆر بە ڕێک و پێکی بە ئەنجام بگەیەنن 

کە لە ئاستی ئەواندا نییە.
� ه��ۆکاری گیرۆدە بوون��ی مندااڵن بە 
مادەی هۆش��بەر زۆر کات ژنێتیکی و 
تایبەتیی��ە. ئەو مندااڵن��ەی دایک یان 
باوکی��ان گیرۆدەن یان ئەو ش��وێنەی 
من��دااڵن تێی��دا دەژی، گ��ەر مادەی 
هۆش��بەری تێ��دا ب��کار بهێنرێت یان 
بفرۆشێت،ئەگەری تووشبوونیان زۆرترە 

لە مندااڵنی دیکە.

زۆرب��ەی لێکوڵێنەوەکان پشتڕاس��تی 
دەکەنەوە ک��ە خێزان بە ش��ێوەیەکی 
ڕاستەوخۆ و ناڕاس��تەوخۆ کاریگەریی 
زۆری هەی��ە ل��ە س��ەر گیرۆدەبوونی 
مندااڵن و ئەندامانی ناو خێزان بە مادەی 
هۆش��بەرەوە؛ لە زۆربەی ڕاپرسییەکان 
لەگەڵ کەس��انی گیرۆدەبوو بە مادەی 
هۆشبەردا ئەوە دەس��ت نیشان کراوە 
کە کەش��ی نالەبار و نەبوونی ئاسایشی 
ناو خێزان هان��دەری ئەوە بووە کە ڕوو 
بکەن��ە بەکارهێنانی ئ��ەو مادانە و دان 
بەوەدا دەنێن کە پێداویستییە ماددی 
و مەعنەوییەکانیان لە ن��او خێزاندا بۆ 
دابین نەک��راوە. دای��ک و باوکێک کە 
خۆیان گی��رۆەدی بەکارهێنانی مادەی 

هۆشبەرن منداڵەکانیان زیاتر لە هەموو 
کەس دەخەنە ژێر مەترس��یی تووش 
بوون ب��ە گیرۆدەبوونەوە و ئەو مندااڵنە 
بە ش��ێوەیەکی ناڕاس��تەوخۆ حەز بە 
مادە  بەکارهێنانی  تاق��ی کردن��ەوەی 

هۆشبەرەکان دەکەن.
مەسەلەیەکی دیکە کە مندااڵن دەخاتە 
ن��او گیرۆدەب��وون و بازرگان��ی کردن 
بە م��ادەی هۆش��بەرەوە، بەکارهێنانی 
مندااڵن��ە لە الی��ەن گەورەکان��ەوە بۆ 
باڵوکردنەوەی م��ادەکان. بەداخەوە لە 
کۆمەڵگای��ەک ک��ە بەکارهێنی مادەی 

هۆشبەر هەیە، مندااڵن  دەبنە ئۆبژەیەک 
بۆ قاچاخ کردنی مادە هۆش��بەرەکان و 
ڕاستەوخۆ مندااڵن دەرگیر دەکرێن کە 
زۆربەی��ان لە چینی هەژاری کۆمەڵگا و 
بێسەرپەرس��تەکانن. مندااڵنی کاریش 
هەموو کات مەترس��یی بەکارهێنانیان 
لە الیەن  بان��دە مافیاییەکانی مادەی 
هۆشبەرەوە  هەیە، بۆ بازرگانی کردن و 
گەیاندنی مادەکان بە شوێنی مەبەست.
باش��ترین ڕێگا چارە بۆ گیرۆدە نەبوون 
ب��ە مادەی هۆش��بەرەوە، تەنیا دەرمان 
کردن��ی گیرۆدەب��وان نیی��ە، بەڵک��وو 
بەرگیری کردنە لە گیرۆدەبوون. تەواوی 
لێکۆڵینەوە زانس��تی و دەرونییەکان لە 
جیهاندا نیش��انیان داوە مندااڵنێک کە 
تەندروستیی جەستەیی و دەروونییان 
باش��ە، کەمت��ر دەکەونە ن��او بازنەی 
گیرۆدەب��وون بە مادەی هۆش��بەرەوە؛ 
بۆیە پێویستە منداڵ سەرەتا لە ناو ماڵ 
و خێزانەکەیدا و دواتر لە ناو کۆمەڵگادا 
لە ب��اری جەس��تەیی و دەروونییەوە 
تەندروس��تیی بۆ دابین بکرێت، لێرەدا 
ئاماژە بە چەند خاڵێکی گرنگ دەکەین 
کە من��دااڵن هەموو کات پێویس��تیان 
پێ��ی هەیە تاک��وو بتوانن ل��ە بەرانبەر 
گیرۆدەب��وون بە مادەی هۆش��بەرەوە 
خۆیانی پ��ێ  بپارێزن و ل��ە ئەگەری 
ل��ە الیەن  بەکارهێنان��ی  پێش��نیاری 

کەسێکەوە بتوانن بڵێن نە نە!
� من��دااڵن هەم��وو کات و ل��ە هەموو 
ش��وێنێک پێویس��تیان بەوە هەیە کە 
پێداویستییە دەروونی و ڕۆحیەکانیان 
بۆ دابین بک��رێ و دایکان و باوکانیش 
خۆیان لەم ڕووەوە خاوەن تەندروستی 

بن.
� من��دااڵن پێویس��تیان ب��ە هاندان و 
گەش��ەپێدان هەی��ە. ئەمڕۆک��ە ئیتر 
لێدان و تەمبێ کردنی مندااڵن ناتوانێ 
مندااڵن ها ن  بدا بەرەو گەش��ەکردن و 
سەرکەوتن هەنگاو بنێن؛ بەڵکوو هاندان 
و خ��ەاڵت کردن و قب��ووڵ کردنیان لە 
الی��ەن گەورەکانەوە  و لە کاتی هەڵەدا، 
ب��ە زمانی ئارام و دوور ل��ە توندوتیژی 
ڕەخنە بکرێن و پێش��نیاری گونجاو بۆ 

هەڵەکانیان دابنرێت.
� مندااڵن پێویس��تیان بە یاریی ئازاد و 
هەست کردن بە خۆشی هەیە. پێویستە 
لەگەڵ چاودێ��ری کردن��ی منداڵ لە  
کاتی یاری و خۆشییەکانیدا ئازاد بێت 
و گ��ەورەکان ترس لە ناخ��ی خۆیاندا 
دروس��ت نەکەن و بهێڵن مندااڵن ئازاد 
بن، ن��ەک ئەوەی کە خۆی��ان هەموو 
ئەرک و ئیشەکانیان بۆ جێبەجێ بکەن 
لە  چون جێبەجێ کردنیان ئاستەنگیە 
بەردەم گەورە بوونی زێهنی و دەروونیی 

منداڵدا.
� من��دااڵن هەم��وو کات پێویس��تیان 
بە سەرچەش��نی باش هەی��ە بۆ ژیان. 
دایکان و باوکان باشترین سەرچەشنن 
بۆ من��دااڵن؛ ئەگ��ەر خۆی��ان خاوەن 
کەسایەتییەکی باش بن و هەوڵ بدەن 
لە پێش��دا لە نێوان خۆیان و لە ژیانی 
هاوبەش��یاندا خاوەن باشی و بەرنامە 
بن و ببنە ئۆلگوو بۆ منداڵەکانیان، تاکوو 
مندااڵن لە ش��وێنی دیک��ەدا  بەدوای 

سەرچەشندا نەگەڕێن.
ب��ە خۆراک  � من��دااڵن پێویس��تیان 
و هەڵس��وکەوتی ب��اش هەی��ە، نابێ  
لە بی��ری بکەی��ن کە تەندروس��تیی 
جەستەیی و دەروونی گێردراوی یەکن. 
پێویس��تە مندااڵن خۆراکی باشیان بۆ 
دابین بکرێ، بەاڵم ئەمە بەو مانایە نییە 
کە کەس��ێک کە خۆراکی باشی هەبێ 
گیرۆدە نابێ��ت. منداڵێک کە خۆراکی 
باش بخوات و لە کەش��ی ئازاددا یاری 
ب��کات ماندوو دەبێ و خەوی باش��ی 
ئەبێت و پێویس��تی بە دەوا و دەرمانی 

خەو نییە تاکوو ئیستراحەت بکات.
� من��دااڵن پێویس��تیان بە ه��اوڕێ و 
کۆمەڵگایەک هەیە کە لێیان تێ  بگات.  
ئەمڕۆک��ەدا تیڤ��ی و ڤیدئ��ۆ و یاریی 
کەمپیۆتێری بەشێکە لە ژیانی ئەوان،کە  
لە ڕابردوودا نەبوون. زۆربەی دایکان و 
باوکانی ئەمرۆ، لە دەرەوەی ماڵ خاون 
ئیش و ئەرکن؛ بۆیە هەلی تەنیا بوونی 
منداڵ فرە زیاترە ل��ە ڕابردوو و منداڵ 
زۆر جار ک��ەس نییە لەگەڵی بدوێت و 
یاری لەگەڵ بکات و یارمەتدەریس��ی 
بێت؛ لێرەدا هەستی نەبوونی ئاسایش 
ل��ە ژیانی خۆی��دا دەکات، لێکۆڵینەوە 
زانس��تییەکان نیشانی دەدەن نەبوونی 
هەستی ئاسایش لە تەمەنی منداڵیدا 
دەبێتە هۆی ئەوەی لە گەورەییدا زیاتر 
لە کەسانی تر بەرەو بەکارهێنانی مادەی 

هۆشبەر بڕۆن.
� مندااڵن پێویستیان بە خەون و ئامانج 
هەی��ە. باش��ترین پارێزەر ل��ە بەرانبەر 
گیرۆدەبوون بە مادەی هۆشبەر، بااڵنسی 
دەروونی و ب��اوەڕ بەخۆبوونە لە هەموو 
مرۆڤێکدا. ئەم��ە دەبێتەهۆی  ئەوەی 
کە منداڵ بە ش��ێوەیەکی سەربەخۆ و 
بەرەو  ڕەخنەپەسەند،  و  حەقیقەت بین 
مێرمنداڵی و گەورەبوون هەنگاو بنێت. 
پێویستە دایکان و باوکان هاوڕێیان بن 
لە خولقاندنی خەون و ئامانجی گەورە 
بۆ مندااڵنیان و کەش��ی ن��او خێزان بە 
سۆز و خۆشەویستی و ئارامی ڕابگرن.

کاتێک مێ��ر منداڵ گۆش��ەگیر دەبێ 
و لە هەڵس��وکەوتدا تووڕەیی نیش��ان 
ئ��ەدات ی��ان لە ن��او دنی��ای خەوندا 
دەژی و بترس��ێت لە س��ەربەخۆیی و 
ب��اوەڕ و متمان��ەی بە خ��ۆی نەبێت، 
گیرۆدەبوون��ی ئاس��انترە و ئەگەریش  
گیرۆدە بوو پێویستە وەک نەخۆشێک 
هەڵس��وکەوتی لەگ��ەڵ بکرێت، نەک 
وەک تاوانبارێ��ک و  ب��ە هاریکاری��ی 
پزیشکی دەروونی و پسپۆڕانی تایبەتی، 

بخرێتە ژێر چاودێری و چارەسەری.

گیرۆدەبوون بە مادەی هۆشبەر مندااڵن و 

■ سمیە روزبە
▐ آناکسیمندر فیلسوف 
-610( اخترش��ناس  و 
فرزن��د  ق.م(   547
از اهالی  پراکس��یادس 
ملیتوس بود. وی ظاهرًا 
مردی جوان تر از طالس 

بود زیرا تئوفراس��تس وی را بە عنوان 
دس��تیار طالس وصف کرده اس��ت. 
آناکس��یمندر مانند طالس بە تتبعات 
درزمینە علوم عمل��ی می پرداخت. او 
نقش های جغرافیایی برای کشتیبانان 
ملطی دریای سیاه ساختە است. وی 
مانند بسیاری دیگر از فالسفە یونانی در 
حیات سیاس��ی شرکت داشت و رهبر 

یک مستعمره در آپولونیا بود.
آناکسیمندر مانند طالس در جستجوی 
عنصر اولی و نهائی همە اش��یا بود؛ اما 
ب��ر این عقیده بود کە آن نمی تواند نوع 
خاصی از ماده "مثاًل آب " باش��د زیرا 
آب ی��ا رطوبت خود یک��ی از "اضداد " 
است کە کش��مکش و دست اندازی و 

تجاوز هرکدام را بای��د تبیین کرد. اگر 
دگرگون��ی، تولد، م��رگ و نمو بە علت 
کشمکش، یعنی دست اندازی و تجاوز 
یک عنصر بر عنصر دیگراس��ت � پس 
بنابراین فرض کە هر چیزی در واقعیت 
آب اس��ت � دشوار اس��ت کە بفهمیم 
چرا عناصر دیگر درگذش��تە طوالنی در 
آب جذب و منحل نش��ده اند؛ بنابراین 
آناکس��یمندر بە این اندیشە رسید کە 
عنص��ر اولی م��اده الم��واد "نامتعین 
"است. این عنصر اولی تر از اضداد است 
کە اض��داد از آن بە وجودمی آیند و بە 
آن منحل می گردند. آناکسیمندر عنصر 
اولی )بە یونان��ی آرخە( را علت مادی 
نامیده و این عنصر نە آب اس��ت و نە 
هیچ ی��ک از دیگر عناصر بلکە طبیعتی 
است مغایر با آن ها و نامتناهی کە تمام 
آس��مان ها و عوال��م درون آن ها از آن 
ناشی می شود. آن بیکران )بە یونانی، 
آپایرون( اس��ت یعن��ی جوهر بی حد 
اس��ت "ازلی وبی زمان "است و "تمام 

جهان ها را فراگرفتە است ".

دس��ت اندازی و تجاوز ی��ک عنصر بر 
عنصر دیگر در بیان ش��اعرانە بە عنوان 
نمونە ه��ای بیدادگ��ری معرفی ش��ده 
اس��ت. عنصر گرم در تابستان مرتکب 
بیدادگری می ش��ود و عنصر س��رد در 

زمستان. عناصر متعین بیدادگری خود 
را در جذب و انحالل دوباره در "بی کران 
نامتعی��ن " جب��ران می کنن��د. ای��ن 
نمونە ای است از بسط و تعمیم مفهوم 
قانون از حیاط انسانی بە جهان بزرگ. 

کثرتی از جهان های همبود وجود دارد 
کە بی شمار است. هریک فناپذیراست 
اما درعین حال بە نظرمی رسد کە شمار 
نامحدودی از آن ها وجود دارد. جهان ها 
بە واسطە حرکت ازلی بە وجود آمده اند 
و بە ع��الوه ی��ک حرکت ازل��ی وجود 
داش��ت کە در آن حرکت آسمان ها بە 

وجود آمده اند.
این حرکت ازل��ی ظاهرًا همان گونە کە 
م��ا در نظریە فیثاغورثیان در تیمائوس 
افالطون می بینیم نوع��ی "جدا کردن 
"یا نوعی بیختن یا غربال بوده اس��ت. 
وقتی اش��یا از هم جدا ش��دند جهانی 
ک��ە ما آن رامی شناس��یم بە وس��یلە 
ی��ک حرک��ت چرخن��ده گردب��ادی، 
ش��کل گرفتە اس��ت. بە این معنی کە 
عناصر س��نگین تر، خاک، آب در مرکز 
گردب��اد باقی ماندند. آتش بە س��وی 
محیط رانده شده و هوا د ر وسط باقی 
ماند. زمین همچو نیک قرص نیست 
بلکە اس��توانە کوتاهی اس��ت )مانند 
طبل استوانە ای شکل(. حیات از دریا 

ناشی می شود و صور کنونی حیوانات 
بە سبب س��ازگاری با محیط بە ظهور 
رس��یده اس��ت. آناکس��یمندر حدس 
هوشمندانە ای درباره منشأ انسان زده 
اس��ت "در آغاز انسان از نوع دیگری از 
حیوانات متولدش��ده است درحالی کە 
دیگر حیوانات بە س��رعت خوراک خود 
رامی یابند. تنها آدمی نیازمند یک دوره 
طوالنی ش��یرخواری است بە طوری کە 
اگ��ر او در آغاز چنان کە اکنون هس��ت 
می بود هرگز نمی توانس��ت زنده باقی 

بماند "
نظریە آناکسیمندر از تعیین یک عنصر 
متعین بە عنوان عنص��ر اولی فراترمی 
رود و بە مفهوم نامتناهی نامتعینی کە 
همە چیزها از آن پدید می آید می رسد.

منابع:
 تاریخ فلسفە یونان و روم � کاپلستون

تاریخ اندیشە در یونان و روم باستان � 
جالل الدین اعلم

فیلسوفان یونان � دیوگنس الئرتیوس

■ علی خدایاری
انجمن شنهی نهوژین کوردستان
▐ بهترین شیوه نهادینە کردن عادت های 
مثب��ت، آموزش این عادت ه��ا از دوران 
کودکی است، حفاظت از محیط زیست 
هم عادتی اس��ت ک��ە بای��د از کودکی 
آموختە شود تا بە یک باور ذهنی تبدیل 
ش��ود. این باور کودک را موظف می کند 
تا از یگانە زیس��تگاهی کە در آن زندگی 
می کند بە بهترین وجە ممکن پاسداری 

کند.
ح��س  ایج��اد  ب��رای  راه های��ی 
از  محافظ��ت  و  مس��ئولیت پذیری 

محیط زیست در کودکان:
دوستی با طبیعت را از کودکی به کودکتان 

آموزش دهید:
ریچارد لوو در کتاب��ش بە نام ” آخرین 
کودک در جنگل ” می نویس��د، فرهنگ 
تکنول��وژی زده ما، ب��ودن در طبیعت و 
وقت گذراندن در بی��رون را برای بچە ها 
دشوار کرده است، بنابراین از فواید زیاد 

آن محرومند،
■ بە کودکان اجازه دهید طبیعت را لمس 
کنند و با آن ارتباط برقرار کنند، برای آن ها 
امکاناتی فراهم کنید کە  بتوانند بودن در 
طبیعت را تجربە کنند. آن ها را بە بازی در 
فضای سبز تشویق کنید. بە آن ها اجازه 
دهید کە برگ ها، گل ها، س��نگ ها و ... را 

بردارند و  مشاهده کنند.
■ حضور فرزندان در مدرسە طبیعت

■ فرزندتان را تشویق بە کاشت گیاهان 
و گل ه��ا کنید و رش��د و نم��و آن ها را با 

فرزندتان جشن بگیرید
■ ش��رایط را برای کنج��کاوی فرزندان 
مساعد کنید و پا بە پای فرزندتان اطالعت 
کسب کنید تا آن ها را عالقە مند و مایل بە 

بیرون رفتن نمایید
به کودکان حفاظت از انرژی را بیاموزیم:

■ از هر دوروی کاغذ استفاده کنیم.
■ بە ک��ودک توضیح بدهیم مدادی کە 
با آن نقاشی می کند چطور ساختە شده 
اس��ت. س��پس ب��ە او ی��اد بدهیم کە 
با اس��تفاده بهین��ە از م��داد رنگی ها و 
نتراش��یدن بی رویە آن ه��ا، می تواند بە 
حفاظت از جنگل ها و درختان کمک کند.
■ ب��ا فرزندانم��ان با اس��تفاده از مواد 
بە ظاهر دورریختنی مث��ل کاغذ، پارچە، 
چوب، پالستیک یک بازی راه بندازیم و 
شروع بە ساختن کاردستی کنیم، با این 
کار هم فرزندمان را باارزش موارد آش��نا 
کرده ایم هم مفه��وم بازیافت را آموزش 

داده ایم
■ چند لحظ��ە قبل از ش��روع برنامە 
موردعالق��ە او تلویزیون یا رادیو را از برق 
بیرون بکش��ید. در ج��واب اعتراض او 
توضیح بدهید کە اگ��ر از انرژی برق یا 
هر انرژی دیگری بی رویە استفاده کنیم، 
هنگام نیاز ضروری بە آن، این انرژی در 
اختیار ما نخواهد بود. تلویزیون یا رادیو 
را روش��ن کنید تا این نبودن برق و لذت 
دوباره داشتن برق و تماشای تلویزیون در 

ذهن او بماند.
■ المپ ه��ا اضاف��ی را خاموش کنید، 
وس��ایل الکترونیکی مانن��د تلویزیون، 
دستگاه پخش و کامپیوتر را هنگامی کە 
بە آن ها نیاز ندارید از برق بیرون بکشید. 
این وس��ایل حتی هنگامی کە خاموش 

باشند انرژی مصرف می کنند.
ب��رای این کار می توانی��د یک »فرمانده 
ان��رژی« از بین افراد خان��واده انتخاب 
کنی��د ت��ا از خاموش ب��ودن المپ ها و 
دس��تگاه های اضاف��ی مطمئن ش��ود، 
می توانید ب��رای او پاداش و امتیازهایی 

نیز در نظر بگیرید.
■ ی��ک روز بدون انرژی: ماهی یک بار، 
روز بدون انرژی در منزل اعالم کنیم. در 
این روز خاص بازی با اس��باب بازی ها 
یا اس��تفاده از وسایل برقی یا باتری ای، 
تماش��ای تلویزیون و... استفاده از تلفن 
هم��راه و... ممن��وع اس��ت. در این روز 
فق��ط باید از وس��ایلی کە باان��رژی کار 
نمی کنند، اس��تفاده کنیم )مثالً بازی با 
اس��باب بازی های غیر برقی و باتری ای 
و...(. با این کار فرزندمان ارزش و اهمیت 
انرژی ها، جایگاه آن ها در زندگی امروز و 
ضرورت حفظ این منابع و جلوگیری از بە 
هدر رفتن این منابع باارزش را می آموزد.

حفاظت از آب:
■ هن��گام مس��واک زدن ش��یر آب را 
ببندیم. در صورت باز بودن ش��یر، در هر 

دقیقە 3 گالن آب بە هدر می رود.
■ بە کودکان خود حفاظ��ت از آب را از 
طریق کاهش مدت زمان حمام و دوش 
گرفتن را آموزش دهی��د. درباره ارتباط 
کاهش زبالە های اضافی و اتالف انرژی 
در جامع��ە و حفاظ��ت از آب ب��ا آن ها 

صحبت کنید.
آموزش حیوان دوستی به کودکان:
■ کودکان را از حیوانات نترسانیم

■ شرکت در برنامە های دانە پاشی برای 
پرندگان و طرح غذا رسانی برای سگ ها 

و گربە ها
■ تعیین سهم غذا برای پراندگان پشت 

پنجره
احترام بە طبیعت را همچنان کە کودکتان 
بزرگ تر می شود، بە او آموزش دهید. او 
را بە انجام فعالیت های محیط زیس��تی 
تش��ویق کنید. مهم این اس��ت کە خود 
شما هم این فعالیت ها را انجام دهید، 
آموزش کودکان ب��ە احترام بە طبیعت، 
نە تنها آن ها را بە ش��هروندان مس��ئول 
تبدیل می کند، بلکە از آن ها پاس��داران 

بهتری برای سیاره مان زمین می سازد.
منابع:
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ئامادەکردنی: 
■ ئومید ڕەشیدی

چوارەمین  ئێ��وارەی   ▐
مانگی گەاڵڕیزانی  ڕۆژی 
و  رەنج  ئەمساڵ، کۆتایی 

ئازارەکانی پیاوی "س��اڵە هەورییەکان" 
بوو. بەڵێ؛ مەرگێکی پاییزی، ئاسودەیی 
بەخش��ییە ئەو پیاوەی کە س��ااڵنێکی 
دوور و درێژ دڵ��ی بۆ منداڵە هەژارەکان 
لێی دەدا و نووس��ەری ن��ەداری و بێ 

خانە و النەیی ئەوان بوو. 
عەلی ئەشرەف دەروێشیان، نووسەری 
گ��ەورەی کوردس��تانی، لەدایکب��ووی 
3ی خەرمانان��ی ١3٢0 هەت��اوی، لە 
بنەماڵەیەکی هەژاری کرێکار لە گەڕەکی 
"ئابش��وران"ی کرماش��انە. لە س��اڵی 
١33٧، پاش کۆتایی هێنانی دانشسەرا، 
ب��وو ب��ە مامۆس��تای قوتابخانەکانی 
گوندەکان��ی دەوروبەری کرماش��ان و 
گێاڵنغەرب. پاشان درێژەی بە خوێندن 
دا و پلەکان��ی بااڵی خوێندی بڕی و لە 
خوێندگەکانی گوندەکانی کوردس��تاندا 
وانەی ئەوتەوە. دەروێشیان، نووسەری 
بە توانا و چیرۆکنووس��ی ناوداری کورد 
کە بە حەکایەت بێژی چەوس��اوەکانی 
کوردس��تان ناس��راوە، لە خەباتی بێ 
وچان��ی خۆی��دا هەوڵ��ی زۆری دا تا 
ئازارەکانی گەلەک��ەی زۆرتر بە جیهان 

بناسێنێت. 
قەڵەمی فارس��ی نووسی دەروێشیان، 
قەڵەمێک��ی کوردانە و بوێران��ە بوو. لە 
سەر نووس��ینی کتێبی "از این والیت" 
لە س��ەردەمی پاش��ایەتی حەمە ڕەزا 
ش��ا ڕاپیچی زین��دان ک��را و بە هۆی 
ڕەنگدان��ەوەی دەرد و رەنجی کۆمەاڵنی 
چەوساوەی گەلەکەی لە چیرۆکەکانیدا، 
ڕێ لە بالو بوون��ەوەی کتێبەکانی گیرا 
و لە زانک��ۆ دەر کرا و لە مامۆس��تایی 
قوتابخانەکان وەال ن��را. پاش دوو جار 
زیندانی ٨ مانگ و  ٧  مانگ، لە ساڵی 
١3٥3ی هەتاوی بۆ ماوەی ١١ س��اڵ 
زیندانی بە س��ەردا سەپا و سەرئەنجام 
لە س��اڵی ١3٥٧ و بە دوای ڕووخانی 

رژێمی پاشایەتی لە زیندان رزگار کرا.
عەلی ئەش��رەف دەروێش��یان، وەک 
چیرۆک ن��ووس و لێکۆڵەری ئەدەب 
و کولتوور، کۆمەڵیک چیرۆک و کتێبی 
کولت��ووری ل��ە چ��اپ داوە. کۆمەڵە 
چیرۆکی "وەرزی ن��ان" و "ڕەنگینە"ی 
ل��ە زینداندا نووس��یوە. ل��ە چیرۆکی 
"ئابش��ووران"، "س��اڵە هەوریی��ەکان" 
ل��ە دوو بەرگ��دا، "وەرزی ن��ان" و "لە 
چیرۆکی  باوک��م"،  ئاهەنگەکانی  گەڵ 
کوێرەوەریەکان��ی س��ەردەمی منداڵی 

خۆی دەگێڕێتەوە.  
"بێس��تون"، گوڵ تەاڵ و کاڵشی سوور"، 
هەوری ڕەش��ی هەزار چاو"، " ڕۆژنامە 
"کاکە  خوێندنگەکەمان"،  دیواریەکەی 
گیان ک��ەی دەگەڕێیت��ەوە"، "ئاگر لە 
کتێبخانەی مندااڵن"، "چۆن و بۆچی"، 

" ئ��ەو چیرۆکانەی خۆش��م دەوێن"، 
"چاڵەڕەش��ی ١٨"، " س��ی و دوو ساڵ 
خۆڕاگ��ری ل��ە زیندانەکان��ی ڕژێمی 
شا"، "ئەفسانە و مەتەڵە کوردییەکان"، 
ئەفسانەکانی  "فەرهەنگی  "دروشتی"، 
خەڵکانی ئێ��ران" لە بیس��ت بەرگدا، 
کرماش��انی"،  ک��وردی  "وش��ەنامەی 
"یادەوەری سەمەد بێهڕەنگی"، "شەوی 
ئ��اوس"، "چیرۆکەکانی ئەو س��ااڵنە"، 
"ح��ەوت پی��او، ح��ەوت چی��رۆک"، 
"یادەوەرییەکانی س��ەفەرخان" سەفەر 
قارەمانیان کە 3٢ سال لە زیندانەکانی 
رژێمی شای ئێران بەند کرا بوو.، و "دانە 
و پەیمان��ە" ئەو چیرۆک وبەرهەمانەی 

دیکەی عەلی ئەشرەف دەروێشیانن.
■

ــوردی  ــهری ک ــیان، کهڵهنووس دەروێش
و  ــرس  بهرپ ــی  مرۆڤێک ــانی،  کرماش
ــه بێهۆ قڵهمی  ــرس و خهڵکی بوو ک نهت
ــهرانی  نهدەبزواند. چهند کهس له نووس
ــهبارەت به  ــی، س ــی ئێران ــارس زمان ف
بهرههمهکان و کهسایهتی عهلی ئهشرەف 
ــراوەکانی  ــتییهکانی ژیان  و نووس ڕاس
ئهویان ههڵسهنگاندووە و داخ و پهژارەی 

خۆیان بۆ کۆچی دوایی ئهو دەربڕیوە. 
ــادقی"،])لەدایکبووی  س میر  "جهماڵ 
نووس��ەری   ،)١3١٢ گواڵن��ی   ١٩
ئێرانی ل��ە دانش��کەدەی ئەدەبیات و 
زانس��تە مرۆڤیەکان��ی زانک��ۆی تاران 
خوێندویەت��ی و خ��اوەن ٤3 ب��ەرگ 
کتێ��ب و ڕۆم��ان و چیرۆک��ی درێژ و 
ڕەخنەی ئەدەبی و کۆمەڵ��ە وتارە[، لە 
بارەی تایبەتمەندییەکانی دەرویشیان و 
"دەروێشیان،  وتوویەتی:  بەرهەمەکانی 
نووس��ەرێکی نەفس ب��ەرز و نەترس 
بوو ک��ە زۆرب��ەی بەرهەمەکانی لە ناو 
دڵ��ی خەڵک��ەوە هەڵدەقوڵ��ی. ئەو بۆ 
خۆی بەردەنگی خ��ۆی هەڵدەبژارد، لە 
دیکە،  نووس��ەرانی  زۆرب��ەی  کاتێکدا 
چاوەڕوان��ی خەڵک بوون ک��ە وەریان 
گرن. دەروێش��یان هەوڵی ئەدا هەموو 
توێژەکانی خەڵک لە نووسراوەکانی ئەو 
تێبگەن و چاوی لە بەرهەمی نووسەرانی 
بێگانە نەبوو و مرۆڤ الی ئەو لە هەموو 

شتێک گرنگتر بوو. 
ــد" ])لەدایکب��ووی ١٢ی  ــا موەح "زی
بەفرانب��اری ١3٢١ ل��ە ئیس��فەهان(، 
مامۆستای فەلسەفە و مەنتیق و شاعیر، 
ل��ە لەن��دەن خوێندوویەتی و ئیس��تا 
بەرپرس��ی گروپی مەنت��ق و ئەندامی 
ئەنجومەن��ی حکمەت و فەلس��ەفەی 
ئێران[، عەلی ئەش��رەف دەرویشیانی 
وەک مرۆڤێک��ی خۆشەویس��ت و بێ 
زۆر  نووس��ەرێکی  و  ڕوودەربای��س 
سیاس��ی ناوزەد دەکات، کە لە هەمبەر 
کێش��ە کۆمەاڵیەتییەکاندا زۆر هەستیار 
و قەڵەمێک��ی تون��د و تی��ژی هەیە و 
ڕەخنەکانی بە ڕووهەڵمااڵوی ئاراس��تە 

دەکات. 
 ١٦ تاهری"])لەدایب��ووی  ــه  "فهرزان
ل��ە  وەرگێ��ر   ،)١33٧ گەاڵڕێزان��ی 

بوارەکانی ئەدەبیاتی داستانی، دەروون 
ناسی، شارس��ازی، مێعماری و زانستە 
سیاس��ییەکان و هاوسەری نووسەری 
بەتوانا هوشەنگ گوڵشیری و بەرپرسی 
بنک��ەی هوش��ەنگ گوڵش��یری[ ل��ە 
بارەی عەلی ئەش��رەف دەرویشیانەوە 
وتویەتی: ئەو بۆ ئێمە وێنەی س��ەمەد 
بێهرەنگ��ی و خوس��رەو گولس��رخی، 
هێمای ئازادیخوازی و دادخوازی بوو. 
لە سەردەمی خوێندکاریمدا کتێبەکانیم 
دەسەند و ئەمبرد بۆ مندااڵنی گوندەکان 
و مناڵ��ە هەژارەکانی پەراوێزی ش��ار. 
س��ەرەتا نەمدەزان��ی ک��ە ئ��ەوەی لە 
کتێبەکانیدا ڕەن��گ دەداتەوە هەمووی 
ئەزموون��ی هەژاری و ن��ەداری و کار و 
رەنجی س��ەردەمی منداڵ��ی خۆیەتی. 
الیەنێکی تری کەس��ایەتی ئ��ەوم لە 
ناوندی نووسەرانی ئێران بۆ دەر کەوت، 
الیەن��ی "تەنز"ی ئەو نووس��ەرە بەتوانا 
س��یمای ئەوی لە هزری مندا گۆڕی، 
کاتێ بەسەرهاتە زۆر تاڵ و ناخۆشەکانی 
سەردەمی منداڵی و الویەتی و زیندانی 
خۆی بە زمانی تەنز دەوتەوە، کەسایەتی 
ئەو مرۆڤە خۆشەویستە  ڕاستەقینەی 
ئاشکرا دەبوو. ئەو کاتێ یادی هوشەنگی 
گوڵشیری دەکردەوە، خەمێکی قووڵ و 
گەورە، ڕوخس��اری دادەپۆشی و ناخی 
دەگی��را و ه��ەر بە هۆی ئ��ەوە بوو کە 
ناوەند و خەالتی گوڵشیریمان ڕێخست 
و پاش حەوت ساڵ و لە ساڵی ١3٨٩ 
ئەو خەاڵتەمان پێشکەش بە خۆی کرد.
ــن جان"]لەدایکبووی  ــم ئاههنی  "قاس
ئەردەبیل لە س��اڵی ١33٧، ش��اعیر و 
ئەکتەری سینەما و دەرهێنەری فیلم[، 
سەبارەت بە دەرویشیان لەو باوەڕەدایە 
کە ئەو مامۆس��تای بەشێکی گەورە لە 
ئەدەبیاتی داستانییە و هیچکات بۆی 
گرنگ نەبووە کە وەک چیرۆکنووسێکی 
نەریتی پێناسە بکرێت و پێی بڵێن لە 
قافڵە دوا کەوتووی و بەڕۆژ و پۆس��ت 
مودێ��ڕن نییە. ئەو هاوت��ای ئەحمەد 
مەحموود و سەمەد بێهرەنگییە. ئەو لە 
ئەدەبیاتدا  لە سەر ڕێ و ڕێچکەی خۆی 
دەڕۆش��ت. هەر چەند ویرجینیا وڵف و 
جۆیسی دەناس��ی، بەاڵم پێی وابوو کە 
ماکسیم گورکی و جەک لەندەن و جان 
ئشتاین بەک نووسەری گەورەن. عەلی 
ئەش��رەف بە عەش��قەوە دەینووسی و 
هەر ئەو عەشقە بوو کە بەرهەمی "ساڵە 
هەوری"ەکانی لێکەوتەوە. بە ڕۆشتنی 
ئەو، دنیا کەلێنێک��ی تری تێ کەوت و 

چۆڵتر بووە.  
"دوکتور ندا ئنتزامی"] پزش��کی ددان 
و موسیقی زان و جێنشینی پێشوتری 
لە  ئیرش��اد[،  پێوەندییەکانی وەزارەتی 
بارەی عەلی ئەش��رەفەوە دەڵێ: ئەو بە 
هۆی باوەڕ و بی��ر و بۆچوونی تایبەتی 
خۆی، لە کتێبەکانیدا زۆرتر باسی چینی 
کرێ��کار و هەژارانی ک��ردووە و مندااڵن 
ب��ە خوێندنەوەی کتێبەکان��ی ئەتوانن 
پەی بە ژیانی من��دااڵن ومێرمندااڵنی 

ه��ەژاری واڵتەکەم��ان بب��ەن. ئ��ەوە 
بابەتێکە ک��ە لە ئەدەبیات��ی ئەمڕۆی 
منداڵ و مێرمندااڵن��دا جێگای خاڵییە 
و نووس��ەرانی ئەم��ڕۆی ئ��ەو ئەدەبە 
نەیانپەرژاوەتە سەر ڕاستییەکانی ژیانی 
من��داڵ و مێرمنداڵە هەژارەکان و ڕەنج 
و کێش��ەکانی ئ��ەوان. خوێندن��ەوەی 
کتێبی "وەرزی نان"، بەش��ێ لە ژیانی 
ئەو مندااڵنە پیشان ئەدات کە هیچکات 
نازانن ژیانی منداڵی چییە و چۆنە. ئەو 
چیرۆکە ئەگەرچی زۆر س��ادەیە، بەاڵم 
زۆر کاریگەریش��ە. کات��ێ دایکەکە نانە 
تازەکە ئەدات ب��ە منداڵەکانی و خۆی 
لەتە س��ەنگەکییە پەزێرەکە ئەخوات و 
ئەڵێ: ڕۆڵە من حەزم لە نانی پەزێرەیە! 
یا ش��ەڕی منداڵەکانی بنەماڵە لە سەر 
کوت��ە خەیارێک کە ئاکامەکەش��ی بە 
کوتەک خواردنی یەکێ لە منداڵەکان لە 
الیەن باوکیان کۆتایی دەهات، چیرۆکە 
تاڵەکان��ی ئەو ژیانەیە کە زۆر س��ەرنج 

ڕاکێش بوو. 
ــڕەزا زەڕگهر"،]دەبی��ری خەالتی  "عهلی
مێهرەگان��ی ئەدەب[، لەب��ارەی عەلی 
ئەشرەف دەرویش��یانەوە ئاوەها دەڵێ: 
بێ گومان ئەدەبیاتی ئێ��ران یەکێ لە 
سیما بوێر و بەڕێز و ماندوونەناسەکانی 
خۆی لەدەس��ت داوە. مرۆڤێکی گەورە 
کە هەرچەند نەخۆشین لەم دەساڵەی 
ئاخری تەمەنی بڕس��تی ل��ێ بڕیبوو، 
بەاڵم بوون��ی هەردەم مایەی دڵگەرمی 
و هیوای نووس��ەران بوو. ئ��ەو دەرد و 
ڕەنجی مرۆڤەکانی پێ تەحمول نەدەکرا 
و لە بەرانبەر ستەم و زیادەڕەوییەکاندا 
بێدەنگ نەدەبوو. دەروێشیان، یەکێ لە 
سەرسەخت ترین دژبەرەکانی سانسۆر 

بوو.
ــس" ]هەواڵنێر و  ــام گی ــه س "بهنهفش
ڕۆژنام��ەوان و ه��اوکاری ڕۆژنام��ەی 
لەبیرەوەرییەکان��ی خۆیدا  ئێعتم��اد[، 
لەبارەی دەروێشیان دەڵێ: تەمەنم دە 
س��اڵ بوو، زۆر ش��ت و مانای زۆرێک 
لە وش��ەکانم نەدەزان��ی. نەمدەزانی بۆ 
ئەش��رەف ناڕوات��ە خوێندنگ��ە، بەاڵم 
کار دەکات، ب��ۆ باوک��ی نەخوێندەوارە 
و ئەس��باب بازی نییە، بۆ ئەو مندااڵنە 
دایمە چاویان لە تیکە سەنگەکییەکی 
داخی تازە لە تەنوور دەرهاتووی دەستی 
هاوس��ێکەیانە، ب��ۆ دایکیان همیش��ە 
ئەبێتە وتەبێژی هەر س��ێ منداڵەکە و 
ئەڵێ؛ هەر ئیستا چاشتمان خواردووە، 
بۆ کاتێ ئەڕۆن جل و بەرگی ساڵی نوێ 
ئەسێنن، دوو س��ێ ژمارە لە قامەت و 
قەوارەی خۆیان گەورەتر ئەسێنن و ... 
. کاتێ الپەڕە یەک لە دوای یەکەکانی 
کتێبەکانیم دەخوێندەوە، ئەشرەف منی 
فێر کرد کە هەژاری یانێ چی، سفرەی 
خاڵی چ نەگبەتێکە، کاڵش چییە، ڕۆڵە 
کێیە، ترخێنە تامی چۆنە، ئابشوران لە 

کوێیە و ... .
لەدایب��ووی  ــی"،]  بێهرەنگ ــهمهد  "س
دووی پووش��پەڕی ١3١٨ لە تەبرێز، 

کۆچکردوو ن��ۆی خەرمانان��ی ١3٤٧؛ 
ڕەخنەگری  خوێندنگ��ە،  مامۆس��تای 
کۆمەاڵیەت��ی، وەرگێ��ڕ، جیرۆنووس و 
لێکۆڵەر لە بواری فولکلۆڕی ئازەربایجان 
و بنیادن��ەری چیرۆکنووس��ی لە بارە 
مندااڵنەوە لە ئێران[، کە خۆی چیرۆکی 
ئازار و زەجری مندااڵنی گوندنش��ین و 
تەنیایی و کێش��ەکانی ژیان��ی ئەوانی 
دەنووس��یەوە، لە بارە عەلی ئەش��رەف 
دەروێش��یانەوە ئەڵ��ێ: هەرچەند من 
شوێنکەوتەی دەروێش��یان نیم، بەاڵم 
زۆر ش��تی لێ فێر بووم، تایبەتمەندی 
هاوبەش��ی نووس��ەرگەلێ وەک ئێمە، 
نووس��ین  و کار کردن لە س��ەر منداڵە 
ه��ەژار و بێ بش��ەکانە، ئێم��ە بیر لەم 
مندااڵنە و ه��ەژاری و نەداری و دەرد و 
ڕەنج و خەون  و ئارەزوو و ناکامییەکان 
دەکەین��ەوە و دەنووس��ین، بەاڵم هەر 
کەس��ە و بە ش��ێوازی خ��ۆی. وتە و 
چییرۆکەکانمان وەک یەکن، بەاڵم دەفر 
و چوارچێوەی جیاواز و شێوە نووسینی 
جیاوازم��ان هەی��ە. .عەلی ئەش��رەف 
نووسەرێکی زۆر بەڕێز و شێلگیر و بوێرە، 
ئەو لە سەر بیر و بڕواکانی خۆی کۆڵی 
نەدا و تاوانێکی قورسی دا و سەرەڕای 
هەموو چەرمەسەرییەکانی، هەر وەکوو 
مندااڵنی نێو کتێب و چیرۆکەکانی، زۆر 

خۆڕاگر بوو.
لهنگروودی"،]لەدایکبووی  ــهمس  "ش
لەلەنگروود،  ٢٦ی گەاڵڕێزان��ی ١3٢٩ 
شاعیر و لێکۆڵەر، ئەکتەر و مێژوونووسی 
ئەدەب��ی هاوچەرخی ئێران[، لە س��ەر 
عەلی ئەشرەف دەروێشیان لەوتارێکدا 
نووس��یویەتی: ژی��ان ل��ە خۆی��دا بێ 

مانایە، بڕێک ش��ت بە ژیان مانا 
دەبەخش��ن و بڕێک ڕووداو 

بێ مانای��ی ژیان دەر 
مەرگ  دەخەن. 

چەمکە  ئەو 
دووالیەنەیە. 
دەروێشیان 

س��ەردەمی  لە 
منداڵی مرۆفایەتیدا 

ئاس��ۆی  و  دەژی��ا 
ڕوناکی بۆ داهاتووی 
مرۆڤ بەدی دەکرد. 
ئەش��رەف،  عەل��ی 
س��ەردەمی  ل��ە 
ئێم��ەدا  الویەت��ی 

یەکێ ل��ەو هۆکارانەی 
ڕەوتی  وزەبەخش��یی 

و  ب��وو  ژی��ان 
نووس��راوەکانی 

ێک��ی  هێز
وزەبەخش 

بۆ  ب��وو 

ناشاد  ژیانی  بۆشایەکانی  پڕکردنەوەی 
و بێ مانا. ب��ەاڵم کاتێ مەرگ تەختی 
زەوییم��ان دەکات، بەڕاس��تی هەموو 
شتێ و بە تایبەت ژیان بۆ خۆیشی، بێ 
مانا و بێ بای��ەخ دەبێ. ئاخر چۆنە کە 
کاتێ کەسێک هەموو بوونی ئەوینێکە 
ب��ە ژیان، ژیان ب��ێ بایەخی دەکات و 
دەروێش��یان  ژیانی  دەب��ات.  لەناوی 
سەراس��ەر خەباتێکی پ��اک و خاوێن 
بوو بۆ ب��ەدی هاتنی ئەو خەونانەی کە 
خەڵکانی ت��ر ریاکارانە تێی��دا ژیانیان 

کردوە و ژیان دەکەن!!.
* لە کۆتاییدا پێویس��تە ئام��اژە بەوە 
بکەی��ن؛ جێ��ی داخ  و پەژارەی��ە ک��ە 
س��ەرەڕای ویس��ت و حەزی بنەماڵە 
و خەڵک��ی کرماش��ان ب��ۆ هێنانەوە و 
ناشتنی تەرمی نووس��ەری بەناوبانگی 
ئەش��رەفی  عەل��ی  کوردس��تانی 
دەروێشیان لە ئامێزی نیشتمانەکەی، 
ئەو ویس��تە پش��تگوێ خراو تەنانەت 
لە ناش��تنی لە گۆڕستانی)ظهیرالدولە(

ی تاران کە تایبەتە بە ش��وێنی ناشتنی 
هونەرمەندان و نووس��ەرانی بەناوبانگ 
وەکوو “ئەحمەد شاملوو” بەرگری کراو  
نەیانهێش��ت وەس��یەتی خۆیش��ی بۆ 
ناشتنی لە تەنیشت سەفەر قارەمانیان 
هاوزیندانیەکەی کە ماوەی 3٥ س��اڵ 
بەندکراوی رژێمی پاشایەتی بوو، بەجێ 
بهێنرێت. سەرئەنجام بە بێ گوێدانە ئەم 
وەسیەت و ویستانە، ڕۆژی دووشەمە 
٨ی گەاڵڕێزانی ١3٩٦ لە گۆڕستانی بی 
بی سەکینەی کەرەج ڕێ و ڕەسمی بە 

خاک سپاردنی بەڕێوە چوو. 

عەلی ئەشرەف دەروێشیان؛ هێمای ئازادیخوازی و دادپەروەری

■ حسین کریمی
 کارشناس ارشد فرهنگ و 
زبان های باستانی

▐ از قدیم االی��ام مثل 
دیگر اراجیف، خزعبالت 
رسوب کرده  خرافات  و 

در ذهن و زب��ان عوام، 
این گون��ە در میان س��اکنان مریوان و 
هە ورامان رای��ج بوده کە کوردی یا هە 
ورامی؟ و هرگز از خود نپرسیده  و فکر 
نکرده اند کە این سخن چقدر با واقعیت 
تاریخی س��ازگاری دارد و اصواًل بە چە 
معناس��ت و نمی اندیشیده اند کە طرح 
آن چقدر می تواند باعث س��ردرگمی و 
ایجاد تفرقە و پراکندگی گردد. تا جایی 
کە این تقس��یم بندی عوامانە، امروزه 
بهانە بە دست عده ای متعصب باسواد 
داده و علم جدایی ن��ژادی و قومیتی 
هە ورامی ها از کوردها را برافراشتە اند 
و در تبلیغ آن با سعی وافر می کوشند. 
انسان با ش��نیدن طرح چنین بیاناتی 
آن ه��م از جان��ب ع��ده ای بە اصطالح 
دانشگاه رفتە کە داعیە ی مدرن گرایی 
نیز دارند، متعجب و حیران می ش��ود. 
اینان نمی اندیشند کە هر خزعبالتی کە 
در ذهن و زبان عوام جاری است لزوم 
نمی تواند ریش��ە تاریخ��ی و واقعیتی 

عینی داشتە باشد.
این س��خن را بنده در ح��د توان خود 
پیگیری نم��وده و در مت��ون تاریخی 
پیش و بعد از اسالم تفحص نموده ام 
و یک جملە دراین ارتباط در هیچ متن 
تاریخی و سند مکتوبی ندیده ام.اصواًل 
در کتب و اسناد تاریخی بابلی،آشوری، 
میخ��ی، ایران��ی، پهلوی و نیز ش��عر 
شاعران گوران، کرمانج و سورانی زبان، 

همیشە سخن از قوم کورد و کورد است 
و ابدًا نامی از قبیلە، عش��یره و طایفە 
خاصی در میان نیست و بزرگ ترین و 
قدیمی ترین شاعران هە ورامی زبان- 
از بهلول ماهی یارس��انی در قرن دوم 
هجری تا خانای قبادی- همیشە خود 

را کورد نامیده اند و تعریف کرده اند.
این سخن  تفرقە افکنانە را باید ناشی 
از همان ذهن قبیلە ای و کوتاه اندیش 
انسان ماقبل مدرن دانست کە معتقد 
بود  نگریستن در آینە و ناخن گرفتن در 
شب و... خطرناک است و باعث زوال 
عقل می شود.این س��خن مانند دیگر 
سخنان و رفتارهای برخی از روستاییان 
با همدیگر و با مردمان دیگر روس��تاها 
نیز جز باوری خرافی، کورکورانە و ناشی 
از جهل و تصلب ذهن قبیلە و عش��یره 

گرا چیز دیگری نیست. 
آنچە باع��ث تعجب و نگرانی اس��ت 
رسوب و رسوخ این تفکر قرون وسطایی 
در ذهن و زبان عده ای باسواد دانشگاه 
دی��ده و اهل نگارش اس��ت کە مدتی 
است در روزنامە ها و فضای مجازی در 
گسترش این اندیشە عقیم می کوشند 
و ب��ر طبل تفرق��ە و جدای��ی این دو 
گروه مل��ت کورد می کوبند تا جایی کە 
اختالف زبانی س��ورانی و هە ورامی را 
مستمس��ک خود قرار داده و با توسل 
بە این اراجی��ف کهن کە: کوردی یا هە 
ورامی، قائل بە جدایی قومیتی، نژادی 
و ملیت��ی عموم کوردها از هە ورامی ها 
هستند. مس��تندات اینان چند کتاب 
و مقال��ە ی برج عاج نش��ینان فرنگی 
س��یاح و مستشرق است کە جدیدًا بر 

سر زبان ها افتاده اند.
اینان س��خنان مکنزی، آساطوریان و 

جویس بلوی زبان ش��ناس را مبنا قرار 
داده اند و س��خن آن��ان را وحی ُمنزل 
می پندارند. غاف��ل از این کە خود این 
زبان شناس��ان و مستش��رقان عمومًا 
جاسوس بوده اند و بیشتر در فکر منافع 
کش��ور متبوعش��ان بوده اند تا راست 
نش��ان دادن واقعیت قومی من و تو و 
بیشتر آنان نیز در اقامە بنیاد سخنشان، 
حاکی از جدایی هە ورامی ها از کوردها، 
بر خط��ا بوده اند؛ زیرا آنان زبان کوردی 
)منهای هە ورامی و زازایی(را از شاخە 
شمال غربی می دانند)بلو1387:544( 
و درعین حال ش��اخە گوران��ی- زازا را 
در همان ش��اخە ش��مال غرب��ی قرار 
می دهند)ر.ک آساطوریان33:1374(.
 اگر مقاصد حیلە گرانە و تفرقە افکنانە ای 
از طرح این جدایی زبانی نیس��ت چرا 
هە ورامی را- تنها بە خاطر همس��انی 
در چند واژه با گیلکی و مازندرانی- در 
گروه زبان های حاش��یە خزر می دانند 
و ارتباط عمیق ریش��ە ای، واژگانی هە 
ورام��ی، کله��ری و س��ورانی را نادیده 
می گیرن��د و معتقدن��د ک��ە:» بە رغم 
هم ج��واری گورانی- زازا ب��ا زبان های 
کوردی و احس��اس عمیق سخنگویان 
آن ها در تعلق بە ملی��ت کوردی؛ نمی 
توان این دو زبان را منصوب بە کوردی 
دانس��ت؛ چراکە تحوالت خاص زبان 
نداشتە اند.)بلو555:1387(  را  کوردی 
و تنها با تکیە ب��ر جدایی حالت فعلی 
ماده مض��ارع و اداری، هە ورامی را از 
گ��روه زبانی کوردی خ��ارج می دانند. 

برخ��ی نیز وجود مؤنث و مذکر را دلیل 
افتراق زب��ان هە ورام��ی و زبان های 

کوردی می دانند. 
این در حالی است کە در میان برخی از 
گویش ها و لهجە های زبان هە ورامی 
و نیز آث��ار مکتوب بە جامان��ده از این 
زبان، جنس دستوری دیده نمی شود. 
در اص��ل بنده قائل بە جدایی و تفاوت 
ساختاری گویش های س��ورانی و هە 
ورامی هس��تم و این تفاوت نە تنها در 
میان ای��ن دو زبان وج��ود دارد بلکە 
در میان اکث��ر قریب بە اتفاق مجموعە 
زبان ه��ای ک��وردی ازجمل��ە: می��ان 
کرمانجی و زازایی، کرمانجی و سورانی، 
سورانی و باجالنی، شبکی و کلهری و...
دیده می ش��ود و براین اساس آیا باید 
هرکدام از سخن گویان این گویش های 
مختل��ف ک��وردی را متعلق ب��ە واحد 
قومی و نژادی جداگانە ای بدانیم. اگر 
این گونە باشد- کە نیست- دیگر ملتی 
بە نام کورد وجود نخواهد داش��ت. ما 
باید ای��ن تنوع زبانی را مثل دیگر ملل 
متمدن و کهن دنیا- هند، س��ریالنکا، 
بنگالدش و...- ب��ە فال نیک گرفتە و 
در جهت غنای فرهنگ و تمدن کوردی 

خود بکوشیم. 
هرچن��د ام��روزه از جان��ب متصدیان 
سیاس��ی  و  اجتماع��ی  فرهنگ��ی، 
اقلی��م  در  کورد)علی الخص��وص 
کوردستان( نسبت بە دیگر گویش های 
کوردی ازجملە ه��ە ورامی بی توجهی 
می ش��ود و بیش��تر در ت��الش برای 

اشاعە و غنای گویش سورانی هستند. 
پیداس��ت کە ی��ک ملت واح��د باید 
دارای یک زبان و خط واحد نوش��تاری 
برای ایجاد ارتباط فرهنگی، سیاسی و 
اقتصادی میان دیگ��ر ملل و در میان 
مردمان خود باش��د و در رس��انە های 
جمعی برای گس��ترش آن بکوش��د و 
پیداس��ت کە ملت کورد از 150 س��ال 
اخی��ر بە این س��و گویش س��ورانی را 
انتخاب کرده و بیش��تر با آن زبان، آثار 
مکتوب خود را نوش��تە است؛ هرچند 
س��ورانی، زبان اکثری��ت مردمان کورد 
نیس��ت و ازنظر زبانی هیچ ارجحیتی 
بر دیگر زبان ه��ای کوردی ندارد-اصواًل 
در زبان شناسی هیچ زبان بهتر وبرتری 
وجود ن��دارد؛ اما بە نظر می رس��د کە 
سادگی و پیشینە مشترک ادبی اخیر 
آن باعث ش��ده کە ناخودآگاه از میان 
دیگر گویش های کوردی بە عنوان زبان 
میانجی انتخاب ش��ود؛ همان گونە کە 
گوی��ش مردم��ان ماوراءالنهر بە عنوان 
گویش نوش��تاری و فرهنگی ایرانیان 
انتخاب ش��د و فارس��ی نامیده ش��د 
از  هیچ ک��دام  هی��چ گاه  درحالی ک��ە 
حاکم��ان ایران در ط��ول تاریخ بعد از 
اسالم فارس نبوده و اصواًل بیشترشان 
نی��ز ایرانی نبوده اند و تنها فارس��ی بە 
خاطر شانس و سادگی بیش ازحد آن 
زبان میانجی گردید)ر.ک شکل گیری 

زبان فارسی:الزار نشرهرمس(. 
بە هرح��ال همان ط��ور ک��ە می دانیم 
خصوصًا  گویش ه��ای ک��وردی  دیگر 
زازا،  اقیل��ت چ��ون  در  گویش ه��ای 
شبک، باجالنی وهە ورامی در معرض 
خطر انق��راض قراردادند و برماس��ت 
کە در حفظ و اش��اعە این گویش های 

شیرین کوردی بکوش��یم زیرا در واقع 
در غن��ای فرهن��گ و آداب  و رس��وم 
خود کوش��یده ایم. نیک پیداست کورد 
مث��ل ترک، ع��رب و یهود نیس��ت کە 
دارای یک زب��ان، فرهنگ، دین و آیین 
باشد. کورد منش��ور رنگارنگی از قوم و 
قبیلە ه��ای متف��اوت و مختلف :لک، 
لر، کلهر، ش��بک، فیلی، کرمانج، زازا یا 
دیمیل��ی، باجالنی، کرمانج، س��وران و 
هە ورامی است با آیین های متفاوتی 
چون: اس��الم سنی،اس��الم ش��یعی، 
یارس��ان یا کاکە ای،ایزدی، مسیحی، 
یهودی و... اس��ت. همە این گروه های 
قومی و دینی با گویش های متفاوت و 
شیرین خود کلیت ملت کورد را تشکیل 
می دهند کە نش��ان دهنده تکثر، غنا و 
عم��ق پیوندهای ملت کورداس��ت. بە 
باور من ملتی چنین متکثر و رنگارنگ 
هیچ گاه نمی تواند گرفتار شوونیست و 
فاشیست شود و نباید بشود کە در غیر 
این صورت در س��یر قهقرایی تباهی و 

نابودی خواهد افتاد کە چنین مباد.
منابع:

.)1374 1-آس��اطوریان،گارنیک)

ق��وم گ��وران. ترجم��ە ماریاآیوازیان.
تهران :نش��ریە عل��وم انس��انی ایران 
اول  س��ال  شناخت،زمس��تان1374 

شماره اول.)صص31-63(
2-اش��میت،رودیگر)1387(.راهنمای 
ایران��ی  ایرانی،زبان ه��ای  زبانه��ای 
ودیگران  بختی��اری  نو،جلددوم.آرمان 
ترجمە فارسی زیرنظرحسن رضایی باغ 

بیدی.تهران:نشرققنوس 
3-الزار،ژیلبر)1384(ش��کل گیری 
:مهس��تی  فارس��ی،ترجمە  زب��ان 

بحرینی،تهران،نشرهرمس

کورد و هەورامی یا سورانی و هەورامی؟
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■ نرگس رفیعی
کارشناس ارشد مطالعات زنان

▐بر اس��اس گ��زارش 
س��ازمان مل��ل متحد، 
در جه��ان 650 میلیون 
هس��ت ک��ە  معل��ول 
آن ه��ا  دس��ت کم %80 

در کش��ورهای درحال توس��عە هستند 
و بیش��تر آنان در رده ی فقیرترین قرار 
دارن��د. کنوانس��یون دف��اع از حق��وق 
معلولیت س��ازمان ملل در سال 2006 
راه اندازی شد. افراد موردنظر آن کسانی 
هستند کە طوالنی مدت دچار اختالالت 
فیزیکی، ذهنی، جس��می ی��ا روحی 
هس��تند. ایش��ان در برخورد با مسائل 
نمی توانند مش��ارکت صحیح و کامل و 
برابر با دیگران داش��تە باشند )الحاقیە 
1(. بانک جهانی تخمین زده اس��ت کە 
در میان هر 5 نف��ر فقیرترین، یک نفر 
معلول است. حدود 10 تا 12% جمعیت 
کش��ورهای درحال توس��عە با نوعی از 
معلولی��ت و 2 تا 4% با معلولیت خیلی 
ش��دید زندگ��ی می کنند. م��ردان در 
تمامی مقاطع س��نی، سطوح باالتری 
از معلولیت در اش��غال خوددارند. بە جز 
این، انواع ازکارافتادگی ها و معلولیت ها 
در افراد باالی 60 سال بە سرعت افزایش 
می یابد. گروه های معلول و در معرض 
معلولیت یکدست نیستند. افراد زیر از 

معلوالن در معرض آسیب هستند.
■ کودکان دارای معلولیت

معلولیت  دارای  کودکان  مرگ ومیر 
کودکان  مرگ ومیر  کە  کشورهایی  در 
است،  رسیده   %20 زیر  بە  سال  زیر 5 
دچار  آمدن کودک  دنیا  بە  است.   %80
درحال توسعە  کشورهای  در  معلولیت 
بیشتر از کشورهای توسعە یافتە است. 
بە عنوان مثال 6 تا 10% کودکان در هند، 
با معلولیت بە دنیا می آیند و بە دلیل 
یک سوم  زندگی،  بە  امید  بودن  پایین 

افراد معلول کودکان هستند.
■ دختران معلول

معلول  دختران  کشورها،  بسیاری  در 
برای  و  نمی شوند  فرستاده  مدرسە  بە 
اقتصادی،  استقالل  بە  دستیابی 
ازدواج  اغلب  نمی شوند.  داده  آموزش 
یا  می برند  ارث  بە ندرت  و  نمی کنند 
اموال شخصی دارند. ایشان متعاقبًا بە 
شکل اغراق آمیزی از فقیرتریِن فقیران 

هستند.
■ زنان معلول

زنان معلول بە همان اندازه کە بە لحاظ 
و  تأثیر  تحت  جامعە  در  جنسیتشان 
نیز  معلولیت  بابت  هستند،  تبعیض 
دو  معرض  در  آن ها  می بینند.  آسیب 

برابر آسیب هستند.
■ افرادی که چند نوع معلولیت همراه 

دارند
معلولیت چندگانە ترکیبی از اختالل هایی 
است کە مستقیمًا چهره و کارکرد فرد را 
تحت تأثیر قرار می دهد. انواع دیستروفی 
)ضعف و تحلیل عضالنی(، فلج مغزی 
را  تولد  از  پس  و  پیش  عوامل  )کە 
اسپوندیلیت  دارد(،  جداگانە  و  توأمان 
آنکلوزان )کە دالیل آن احتماالً ناشی از 
تغییرات ژنتیک یا اختالالت خود ایمنی 
است(، قطع عضو )بە دلیل مصدومیت 
یا بیماری(، راشیتیسم، ام اس، آسیب 
نخاعی )بیماری یا صدمە از عوامل بروز 
تومورهای  انواع  از  برخی  است(،  آن 
و  مشکالت  برخی  و  )داروها  مغزی 
عفونت های مغزی از علل پیدایش آن 
هستند( و بسیاری دیگر از بیماری های 
مغزی منجر بە عالئم جسمانی، انواع 
هستند.  بارز  جسمی  توانایی های  کم 
و  بیماری ها  و  ذهنی  کم توانی های 
اختالالت اعصاب و روان کە مستقیم و 
غیرمستقیم بر عملکرد فرد در هر محیط 
مرتبط با وی تأثیر می گذارد، در شماری 
از افراد باکم توانایی های جسمی همراه 

است.
■ معلوالن مبتالبه ایدز

است  فرساینده ای  جدال  بیماری  این 
کە معلول درگیر آن است. موارد گزارش 
در آمارهای رسمی کشور دیده نمی شود 
اما واقعیت وجود این ترکیب، عالوه بر 
بر شخص  تحمیل شرایط طاقت فرسا 
بیمار و خانواده ی وی، موقعیت زندگی 
و حقوقی  اقتصادی  اجتماعی،  فردی، 
وی را گاه فراتر از محدوده ی قابل کنترل 

در معرض آسیب قرار می دهد.
■ معلوالنی که در مناطق دورافتاده و 

روستاها زندگی می کنند
عدم  می شود  باعث  امر  این  وجود 
دسترسی بە امکانات رفاهی، کاستی ها 
محرومیت های  سایر  و  دررفت وآمد 
چندان  معلوالن  از  دست  این  عمومی 

موردبررسی و رسیدگی قرار نگیرد.
بە  بستە  معلوالن  از  هرکدام  اگرچە 
سرگذشت  اجتماعی،  پایگاه  و  منزلت 

بە کرات  آن ها  همە  خوددارند،  ویژه 
تجربە تبعیض و محرومیت اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی را داشتە اند. کسانی 
کە از بدو تولد دچار معلولیت بوده اند یا 
پس ازآن دچار شده اند، از زمان معلولیت 
بە  امید  کاهش  امکانات،  کمبود  با 
زندگی، کاهش سالمتی عمومی و عدم 
دسترسی بە آموزش برابر در مقایسە با 

افراد غیر معلول روبرو شده اند.
فقر مزمن خود دلیل نرخ باالتر اختالالت
نە تنها معلوالن بە طور نامتناسبی درجات 
باالی فقر را تجربە می کنند، بلکە فقیر 
و  اختالالت  چشمگیری  بە طور  بودن 
از معلولیت را وخیم تر  ضایعات ناشی 
بە ملک شخصی،  اغلب  می کند. فقرا 
سیستم بهداشت و درمان، غذای سالم، 
دسترسی  اشتغال  و  تحصیل  سرپناه، 
دچار  کە  آن ها  براین،  افزون  ندارند. 
فقر مزمن هستند، ناچار بە اخذ شغل 
سخت و خطرناک، بدون ایمنی و آینده 
شاخص ها  این  تمام  هستند.  بیمە  و 
و  جسمی  آسیب  بیماری،  بە  منجر 

اختالالت مزمن و روانی می شوند.
میلیون  صد  می شود کە  زده  تخمین 
و  سوءتغذیە  دلیل  بە  دنیا،  در  نفر 
شبکە بهداشت نامناسب دچار اختالل 
اختالالت  این  تمامی  کە  می شوند 
 .)1999 )لی،  دارند  پیشگیری  امکان 
سازمان بهداشت جهانی تخمین می زند 
کودکان  نابینایی   %70 بە  نزدیک  کە 
و  افریقا  در  شنوایی  اختالالت   %50 و 
است  درمان  یا  قابل پیشگیری  آسیا 
)ibid(. فقر مزمن اغلب منجر بە نرخ 
اختالالت  می شود.  اختالالت  باالی 
می تواند منجر بە حاشیە روی بیشتر و 
محرومیت، معلولیت، کاهش درآمد و 
فقر بیشتر شود. این یک چرخە معیوب 
است. بسیاری از فاکتورهای این چرخە 
بە طور غیرقابل اجتناب باهم در ارتباط اند. 
ازآنجاکە اختالل ناچار منجر بە تبعیض 
و معلولیت نمی شود، بنابراین می توان 

امیدوار بود کە این چرخە بشکند.
در  مزمن  فقر  کاهش  برای  رویکردی 

میان معلوالن
و  گروه ها  از  بسیاری  اخیر،  قرن  در 
سازمان ها، مدعی کار کردن در موضوع 
معلوالن هستند. مدل های رسیدگی بە 
موضوع، یا مدل مؤسسات خیریە است 
ترکیبی  یا  پزشکی  و  درمانی  مدل  یا 
شامل  اجتماعی کە  مدل  دو.  این  از 
بررسی فرصت های حقوق برابر یا رفع 
پیاده سازی  اساس  بر  رو  موانع پیش 
کم  بسیار  است،  جامعە ای  طرح های 
بررسی ها  بعالوه،  است.  مشاهده شده 
مناطق  در  معلوالن  روی  بر  بیشتر 
معلوالن  گرفتن  نظر  در  بدون  شهری، 
بسیار  نیازهای  با  روستایی  مناطق 
است. مؤسسات  انجام گرفتە  گسترده 
نیاز  یا  محور  مراجعە  عمومًا  خیریە 
موارد  یافتن  سراغ  بە  خود  و  محورند 
معلولیت در جامعە و توانمندسازی یا 
بازترانی آن ها نمی روند. خدمات درمانی 
و پزشکی معموالً روی یافتن درمان و 
رساندن هویت معلول و کیفیت زندگی 
غیرمعقول  فرد  زندگی  بە کیفیت  وی 
معلول  یا  هم  خانواده ها  می کنند.  کار 
را پنهان می کنند و یا بیش ازاندازه از او 

حمایت و محافظت می کنند.
فعالیت جنبش حقوق معلولیت از 1960 
و 1970 شروع شد. در سال 1996، در 
میان 79 عضو سازمان ملل، 69 کشور 
معلولین  خصوص  در  سیاست هایی 

داشتند )متز، 2000(.
اجالس کمیسیون  در  شرکت کنندگان 
اجتماعی و اقتصادی آسیا و اقیانوسیە، 
در  معلول  فقرای  روی  بررسی کە  در 
خاطرنشان  داده اند،  انجام  روستاها 
می کنند کە در سال های گذشتە بە دلیل 
شمار  فقر،  کاهش  برنامە های  وجود 
افراد زیرخط فقر در روستاها نصف شده 
است اما همچنان معلوالن در بین قشر 
فقیر، فقیرترین هستند چراکە تقریبًا در 
تمامی کشورها در برنامە های فقرزدایی 
نشده  منظور  ایشان  برای  جایگاهی 

است.
و  انجمن ها  در  معلوالن  مشارکت 
ناقص  است  مرتبط ممکن  صنف های 
طی  لزوم  دلیل  بە  باشد.  صوری  و 
معلوالن  دیگر،  مشکالت  و  مسافت 
در جلسات  بە شرکت همیشگی  قادر 
همفکری و گروه های درمان و مشاوره 

و یا مهارت آموزی نیستند.
روی  پژوهش  برای  پیشنهادی  طرح 

معلولیت و مسئله فقر مزمن
همان طور کە توضیح داده شد، در کل 
و  آمار  درباره  اطالعات  با کمبود  جهان 
ارقام معلوالنی کە در فقر زندگی می کنند 
گزارش  جهانی  بانک  هستیم.  روبرو 
داده است کە بیشتر کشورها از داشتن 
اطالعات و داده ها درباره انواع معلولیت 

هم محروم هستند )متز، 2000(. البتە 
این کمبود اطالعات خود نتیجە محروم 
و در حاشیە بودن معلوالنی است کە در 
فقر بسر می برند. شاید بسیاری از آمار و 
ارقام از کم و کیف زندگی معلوالن حتی 
مورد تائید خود آنان نباشد. در درجە اول 
شفاف سازی درزمینە انواع و پراکندگی 
معلولیت ها در سطح شهری و روستایی 
و برآورد وضع معیشتی ایشان می تواند 

چراغ راه سیاست گذاری باشد.
پژوهش درزمینە هزینە های اجتماعی 
از  محرومیت  دلیل  بە  معلول  فرد  کە 
می پردازد،  جامعە  فعالیت های  غالب 
یک  بی شک  باشد.  مفید  می تواند 
معلول جسمی برای هزینە رفت وآمد، 
شرکت در کالس درس یا حرفە آموزی، 
از  و گردش  خرید  و  خیابان  بە  رفتن 
بیشتری  هزینە های  سالم  فرد  یک 

می پردازد.
سازمان هایی  یا  موسسە ها  می توانیم 
را هدف قرار دهیم کە مدعی مبارزه با 
فقر مزمن هستند و از آن ها بخواهیم کە 
معلوالن را بە خدمت بگیرند. بە کارگیری 
معلوالن در پروسە اشتغال هم وضعیت 
معیشتی ایشان را بهبود می بخشد؛ هم 
آمار کلی فقر و فقر مزمن  در کاهش 
در جامعە اثر بسیار چشمگیری خواهد 
داشت و هم در تغییر دید کلی جامعە 
بە مقولە معلولیت و آگاهی جامعە از 
فرد  توانایی های گوناگون  و  ظرفیت ها 

معلول اثرگذار است.
همە  در  معلوالن  آموزش  همچنین 
وزارت  بە  محدود  نباید  سنی  رده های 
و  استثنایی  بخش  آموزش وپرورش 
مراکز  بلکە  باشد.  بهزیستی  سازمان 
مدارس  و  یابی  اشتغال  حرفە آموزی، 
می بایست موظف گردند در مواردی کە 
فرد معلول )ِ آموزش پذیر( دانش آموز 
یا متقاضی شرایط تحصیل یا کار است، 
کنند.  پذیرش  را  وی  آموزش  برای 
پیشنهاد مرجع قانون گذار و اجرایی بە 
فصل  برای گنجاندن  آموزش وپرورش 
درسی  کتاب  در  معلولیت  و  کم توانی 
تعلیمات اجتماعی و تفکیک و توضیح 
روش های  و  نیازها  معلولیت،  انواع 
توانایی ها و کاربری های ویژه  حمایت، 
هر فرد معلول با معرفی استعداد وی 
جامعە  برخورد  وظایف  و  روش ها  و 
در  مؤثر  طرفی گامی  از  افراد،  این  با 
و  جامعە  افراد  همە  بە  آگاهی رسانی 
جایگاه  اهمیت  شناساندن  طرفی  از 
فرد معلول در جامعە بە خود ایشان و 

خانواده ی وی است.

این نشان می دهد کە معلوالن نسبت 
بە دیگرکسانی کە در فقر مزمن هستند، 
انجمن  دارند.  بیشتری  ویژه  نیازهای 
معلوالن در افریقای جنوبی مستقیمًا در 
دفتر رئیس جمهور است و عوامل این 
شورا مستقیمًا بە وزرا دسترسی دارند. 
جنوبی،  افریقای  دولت  و  مردم  گویا 
خطر تمام شمول خالی ماندن چنین 

جایگاهی را بە خوبی درک کرده اند.

سازمان های مردم نهاد و خیریه ها
روی  بیشتر  سازمان ها  این  تمرکز 
هزینە های  تأمین  یا  درمانی  خدمات 
جانبی است. این مؤسسات بر مسائل 
درمانی و پزشکی معلوالن توجە دارند 
محرومیت  اجتماعی،  دالیل  روی  نە 
در  مزمن  فقر  نگرشی  و  اجتماعی 
جامعە معلوالن. سازمان های مردم نهاد، 
خود پشتوانە محکمی ندارند و معمواًل 

کوچک و غیر شبکە هستند. از طرفی 
و  سیستماتیک  غیر  آن ها  رویکرد 
نظم  آن ها  اینکە  دیگر  است.  محتاط 
بسیار کمی دارند، معلوالن را بە خدمت 
نمی گیرند و بە آسانی در دسترس قرار 
بیشتر  وایت، 1999(.  ندارند )هریس، 
منعطف  را  دیدگاهشان  هنوز  سمن ها 
نکرده اند.  معلول  نیروی کار  جذب  بە 
را  معلولیت  هم  از سازمان ها  بسیاری 
رسیدگی  کە  می دانند  ویژه ای  مسئلە 
برخی  نیست.  آن ها  حد  در  آن  بە 
تنها محدود  را  سازمان ها وظایف خود 
بە مشکل معلولین نمی دانند بلکە خود 
را در برابر کل اجتماع موظف می دانند. 
سمن  بە  بستن  امید  وصف،  این  با 
بە عنوان منجی و ملجأ، راهگشای کارزار 
حق خواهی اجتماعی و اقتصادی برای 

معلوالن نیست.
سازمان های بین المللی

سازمان های بین المللی بسیاری مدعی 
گنجاندن نیازهای معلوالن در برنامە های 
خود هستند. سازمان بهداشت جهانی، 
رویکرد بازترانی پزشکی را برای مسائل 
معلوالن در پیش گرفتە است. یونسکو 
کرده  اتخاذ  آموزشی  سیاست های 
است. سازمان های بین المللی کارگری 
در بە کارگیری و روش های بە کارگیری 
بازنگری  شبکە های کاری  در  معلوالن 
خود  تمرکز  یونیسف  داشتە اند.  کلی 
پیشگیرانە  عملکرد  و  سیاست ها  بر  را 
کمک  بە  کودکان  در  اختالل  بروز  از 
ایمن سازی  و  بهداشتی  برنامە های 
داشتە  معطوف  واکسیناسیون  مانند 
همە  در  اینکە  قابل توجە  نکتە  است. 
بسیار  معلوالن  سیاست گذاری ها،  این 
اندک نقش داشتە اند. همین امر مانعی 
برای پذیرش این سیاست ها بە عنوان 
همە شمول  و  اثرگذار  استراتژی های 

است.
سازمان های  تمامی  و  جهانی  بانک 
نبود  کە  می دارند  اظهار  بین المللی 
قابل  و  قابل اعتماد  آمار  و  اطالعات 
ارجاع در همە کشورها مانع جدی برای 
درراه  قابل اجرا  و  ارزشمند  برنامە ریزی 
کاهش فقر مزمن در میان معلوالن در 

کل جهان است.
برنامه معلولیت و توسعه

مسئلە  کودکان،  از  حمایت  بنیاد 
پیشرفت  درراه  مشکلی  را  معلولیت 
مشکلی  صرفًا  تا  می داند  جامعە  کل 
برای خود شخص؛ بنابراین توان بخشی 

استراتژی برای کل جامعە است.
از دالیلی کە سیاست گذاری های  یکی 
در  معلوالن  برای  جایگاهی  فقرزدایی، 
هنگفت  هزینە های  نمی گیرند،  نظر 
بە  پژوهش ها  در  باید  است.  شهری 
این نکتە اشاره شود کە عدم مشارکت 
فعالیت های  و  اجتماع  در  معلوالن 
نە تنها  کە  است  تبعیضی  اقتصادی، 
ایشان را از داشتن درامد محروم می کند، 
آنان  وجود  از  نیز  اقتصاد کشور  بلکە 
بی بهره می شود و این ضرری چندجانبە 
برای شخص، خانواده وی و کل جامعە 
خ��س��ارت  دارد. 
برای  کە  اقتصادی 
بازترانی  و  درم��ان 
آسیب  و  معلوالن 
متوجە  دی��دگ��ان 
دول���ت ه���اس���ت، 
از  بیشتر  ب��س��ی 
س��رم��ای��ە گ��ذاری 
است.  پیشگیرانە 
ن��ی��از  همچنین 
مردم نهاد  دالیل سازمان های  است کە 
فقرزدایی  مدعی  کە  خیریە هایی  و 
معلوالن  نکردن  جذب  برای  هستند، 
در کار بررسی گردد تا در صورت امکان 
موانع پیش رو از میان برداشتە شود. 
 ،2006 سال  جهانی  توسعە  گ��زارش 
جلوی  کە  نابرابری  کاهش  اهمیت 
رشد اقتصادی را می گیرد، خاطرنشان 

می کند.
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■ سامان محمودی
انسان  کە  است  ▐پرواضح 
معرض  در  ه��رروز  معاصر 
هویتش  بیشتر  فروپاشی 
است؛ اما هرگز قائل بە قبول 
این امر نمی باشد و بە مثابە 

فردی کە در لجن زار کاالهاست 
دست وپا می زند بیشتر خود را در این لجن زار 
غرق می کند بە همین سبب بە روش هایی 
را  خود  هویت  و  موقعیت  دارد کە  احتیاج 
راه  از  هویت  تداعی کردن  بخشد.  انسجام 
فرم و شکل بدن ها، بە یکی از پرکاربردترین 
روش ها و ابزارها تبدیل گشتە است. دکارت 
بە  راه  نە تنها  بدن  بودند  معتقد  افالطون  و 
حقیقت نمی برد بلکە بدن چيزي است كە 
و  محض  حقيقت  بە  رسيدن  از  را  انسان 
ناديده  همين  خاطر  بە  و  بازمی دارد  اصيل 
گرفتە می شود. برخالف دکارت و افالطون، 
مرلوپونتی انسان را موجودی می پندارد کە 
می یابد  استقرار  جهان  در  بدن  بە واسطە ی 
را  ادراک خود  و  و گرداگرد جهان می گردد 
اعتقاد مرلوپونتی  بە  از آن کامل می نماید. 
اگرچە تن شکل یک میانجی را ایفا می کند 
اما  می شوند  درک  آن  بە کمک  ابژه ها  کە 
تا  دارد  شدن  محو  بە  همواره گرایش  تن 
خود ابژه ها بە کمک آن درک شوند. ما قادر 
نیستیم معانی و اشکال ابژه ها را بدون ارجاع 
دادن آن بە نیروهای بدنی کە با آن درگیریم 
فرار  برای  و  امروز  عصر  در  اما  درک کنیم؛ 
این پوچی،  از  از تکثرهای هویتی و دوری 
فرد بە کمک ابزارهای موجود مانند رسانە و 
کاالهای مصرفی، هویتی جدید برای خود 
بدن های  دراین بین  کە  می کند  دست وپا 
کاالیی شده و طبقاتی شده بیشترین کاربرد 
را ایفا می کند. بدن سازان و باربی های موجود 
زیادی  افراد  هویت  هستند کە  مدل هایی 
را تداعی می کند و در این شبکە بدن های 
و  اقتصادی  موقعیت  برحسب  طبقاتی 
ذهنی بورژوازی گسترش می یابند و بر این 
اساس موقعیت و قدرت افراد را بر اساس 
می کند.  گوشزد  دیگران  بە  بدن هایشان 
یا  و  خواب ها  یا گور  و کولبرها  بدن سازان 
شرایط سخت  در  نحیفی کە  بدن  نوع  هر 
معیشتی شکل می گیرد را بنگرید. این بدن ها 
چگونە و با کدام ابزارها شکل می گیرند؟ بدن 
دارای  معاصر  دوران  در  انسان ها  جسم  یا 
اشکال مختلفی است کە هرکدام برحسب 
بە فرم  اجتماعِی خود  و  موقعیت طبقاتی 
و  بدن کولبر  بە  مثال  برای  می پردازند  آن 
برحسب  کە  بنگرید  حرفە ای  بدن سازان 
دارای  اجتماعی شان  طبقاتی/  موقعیت 
تفاوت هایی می باشند. با مرگ مؤلف و مرکز 
زدایی شدن از اجتماعات هویتی انسان در 
دوران معاصر بە روش های متفاوتی هویت 
امروزه  می کنند.  عرضە  اجتماع  بە  را  خود 
انسان  ابزارهای  پرکاربردترین  از  یکی  بدن 
برای عرضە اندام می باشد. بدن پسرها بە 
بە شکل  و دخترانش  است  شکل هرکول 
باربی پس باید از این امر نمایشی خود را 
بە ساحت واقعی بیاوریم. در اینجا بدن نە 
بە عنوان میانجی کە ابژه ها از طریق آن درک 
شوند بلکە در جایگاه بورژواها و ژست های 
مقتدر باید ایفای نقش کنند تا بتوانند بخشی 
از آن هویت سیال را وحدت بخشند. بنگرید 
مواد  در  کە  س��رس��ام آوری  هزینە های  بە 
پروتئینی و مکمل های گوناگون هدر می رود. 
تولید دم ودستگاه های متفاوتی کە همگی 
اما  برای شکل دادن بە جسم کاربرد دارد؛ 
برحسب موقعیت طبقاتی میان دو نمونە کە 
کولبر و بدن سازان می باشد نحوه شکل گیری 
بدن متفاوت می باشد. حال هرکدام از این 
اجرا  را  اجتماعی  کارکرد  کدامین  بدن ها 

می کنند؟ 
بە این خبر از امریکن فیتنس توجە کنید: 
بدن سازان برزیلی با تزریق ترکیبی عجیب و 
خطرناک از روغن و الکل بە عضالت خود 
بە سالمت بدنشان صدمات جبران ناپذیری 
می زنند. یک بدن ساز برزیلی بە نام »آرلیندو 
د سوزا " توانستە است عضالت دوسر بازوی 
خود را بە قطر 29 اینچ برساند. اینجا دیگر 
نە آن چنان کە مرلوپونتی معتقد بود بدن ها 
برای  باشند  داشتە  محو شدن  بە  گرایش 
درک بهتر ابژه ها بلکە بدن بە شکلی کدگذاری 
شده بە وسیلە اندام ها ارگانیسمی را تشکیل 
می دهند کە در حال بازنمایی می باشد و نە 
بدن سازان  بدِن  حقیقت.  خلق  و  آفرینش 
چون تحت تأثیر نتیجە ای مشخص کنترل 
می شوند اندام های اختە ای هستند کە خود 
نظامی  سلطە ی  مورد  ابژه های  بە  تبدیل 
این بدن  بە  دیگر می شوند. دولوز بە خوبی 
اندام هایی کدگذاری  می کند  اشاره  اندام وار 
شده کە فقط در سیستمی کنترلی بە مثابە 
یک آدم آهنی ایفای نقش می کنند. بدن ها 
ابژه  های استیضاح شده رسانە ها می باشند. 
در  بشدت  امروزه  بدن سازان  از  مدل  این 
حال گسترش یافتن هستند. فرد بدن ساز 
طریق  از  توخالی  نمایش  یک  بە وسیلە 
خود  تعلقات  از  )رسانە(  جادویی  جعبە ی 
خالی می شود و با کاالها و کدها بە بازسازی 
شکل  بە  نە تنها  فردی کە  می پردازد.  خود 
یک مازوخیست خود را نفی نمی کند بلکە 
بە حدی قدرت و جایگاه موجود او را اغوا 

خود  دارون��دار  است  حاضر  است کە  کرده 
را بە چوب حراج بگذارد تا هرچە زودتر در 
این نمایش نقش یک بورژوا را ایفا کند اما 
نمایشی در کار نیست فقط فردی خالی شده 
از تعلقاتش موجود است کە در توهم رسیدن 
بە این جایگاه از امکانات آن مجموعە و طبقە 
در سر حد جنون استفاده می کند. بدن سازان 
بە  تبدیل  رسانە ای  مدل های  بدِن  قبول  با 
و  ویتامین ها  انواع  مصرف کننده  ماشین 

هورمون های عجیب غریب می شود.
حال بە تداعی هویت یک کولبر بنگرید کە 
و  آینە  جلوی  در  نە  بدن ساز  یک  برعکس 
با اینهمان شدن با مدل های رسانە ای بلکە 
در برابر آینە ی مفاهیم حقوق بشری بدن و 
برای  اولی  بدِن  تداعی می شود.  جسمش 
نشان موفقیت در راه تالش و کوشش یک 
فرد کە کامالً داده های سیستم سرمایە داری 
را جزءبە جزء اجرا می کند و نمونە ای موفق 
است  انکارناپذیر  ضرورتی  وجودش  است. 
تا بتواند با این جایگاه بە اغواکننده ای دیگر 
تبدیل شود. حال در تقابل این نوع بدن بە بدن 
یک کولبر بنگرید کە مشروعیتش را از کجا 
کسب می کند؟ و ضرورت وجودش کدامین 
موقعیت و نهادها را استحکام می بخشد؟ 
کولبر نیز بە سان بدن ساز بە نیروی جسمانی 
احتیاج دارد اما این نیروی جسمانی برخالف 
رضایت فرد بدن ساز کە سیستم بورژوازی را 
بە سیر کردن  میل  تنها  وحدت می بخشد 
شکم و تأمین مایحتاجش را دارد. زندگی 
زمینی و آری گویی بە زندگی، فرم بدِن یک 
کولبر را مشروعیت می بخشد. بدنی کە بە 
میانجی اش هستی معنا می یابد نە بدنش 
بە مثابە کاالیی تمام عیار در خدمت سیستمی 
مشخص قرار گیرد. بدن کولبر نقش میانجی 
را ایفا می کند و خود میل بە محو شدن دارد 
تا زندگی بە واسطە ی بدنش معنا پذیر گردد 
کل بدن را در این راه نفی و تعلیق می کند. 
این دو بدن در تقابلی اساسی قرار دارند یکی 
ابژه  بە عنوان  را  بدن خود  پرورش  سیستم 
نیروی  با  دیگری  و  می بخشد  مشروعیت 
بدنش حق هستی خود را معنا می بخشد و 
بدنش تنها میانجی بین روح و هستی اش 
است.  ان��دام  ب��دون  بدنی  کولبر  اس��ت. 
آن چنان کە دولوز معتقد بود این بدن اندامش 
را نفی می کند تا زندگی در زمین را ادامە دهد 
بە زندگی زمینی آری می گوید و تمام بدنش 
را در این راه از بین می برد بە اشکال زیبای 
بدنش احتیاجی ندارد و همە را بە یک تن 
بدون اندام تبدیل می کند. مسیر ناشناختە 
را بدون آنکە تحت کنترل نظامی مشخص 
باشد برای ادامە ی زندگی می پیماید در این 
راه اعضای بدنش را از دست می دهد زیرا 
نقش  بدِن یک سلیبریتی  بە مانند  بدنش 
زندگی را ایفا نمی کند، بلکە واسطە ی زندگی 
بدنش  نفی  بە  دلیل  همین  بە  می باشد 
می پردازد. او بە بدنش بە مثابە ی ابزار زندگی 
کردن می نگرد نە بە عنوان هدف زندگی اما 
همین مسئلە در جایگاه طبقاتی یک بورژوا 
کامالً برعکس است زیرا بدنی کدگذاری شده 
بورژوازی  بدن  اوست.  و کنترل شده هدف 
نقِش  و  موفقیت  نقش  دوربین  مقابل  در 
یک سلیبریتی را ایفا می کند اما یک کولبر 
را  مشروعیتی  تا  می شود  رسانە ای  بدنش 
بیافریند  بشری  حقوق  سازمان های  برای 
یعنی بە مشروعیت خود نمی پردازد بلکە بە 
مشروعیت ارگان های آبکی می پردازد. هر دو 
بدن بە پروتئین ها و مواد انرژی زا محتاج اند. 
بدن ساز از طریق این مواد بدنش را شکل 
می دهد اما کولبر بە این مواد احتیاج دارد 
تا آن را از راه های صعب العبور برای چندرغاز 
پول بە دست هرکول های نمایشی برساند... 
یکی از این بدن ها بە سالمت جسمانی با 
مصرف هر نوع مواد مغذی احتیاج دارد و 
دیگری باید تمام بدنش را نفی کند تا مواد 
کوه های  از  نیروی جسمانی اش  با  مغذی 
بدن سازان  دست  بە  مرزها  و  صعب العبور 
دیگری  و  موفق  بدن  نمونە ی  یکی  برسد. 
نمونە فرد ناموفق و بارکش جامعە است. از 
تا جایگاه  طرفی وجودشان ضروری است 
طرفی  از  و  تثبیت گردد  باالدست  طبقات 
بە عنوان نمونە ای کە مورد ظلم حکومت قرار 
می گیرد موجود باشد تا سازمان های حقوق 
بشری حق اظهارنظر داشتە باشند و عذاب 
وجدان بە معنای مفهوم انسانی از بین نرود. 
هم  ناراحت کننده  هرچقدر  کولبران  وجود 
باشد فقط اشک تمساح طبقات باالدست 
را بیرون می کشاند. پس وجود هر دو بدن 
الزمە ی یکدیگرند اگر این بدن سازان موجود 
نباشند کولبرها هم بخشی از اجناسی کە باید 

بر کول بگیرند را از دست می دهند.
هم  بدن  حتی  می توان گفت کە  پایان  در 
بە واسطە ی جایگاه طبقاتی و اجتماعی اش 
برگزاری  با  بدن ساز  پهلواناِن  می یابد.  معنا 
مسابقاتی آبرومندانە نشانە لیاقت و افتخار 
بە صرف  کولبران  ام��ا  می کنند  دریافت 
جایگاهشان نشان مین و گلولە را دریافت 
کجا؟  بدن  آن  و  کجا  بدن  این  می کنند. 
هرکدام مازادی از میل را دنبال می کنند تا آن 
را تحقق بخشند بدن ساز مازاد میلش را در 
تولیدی اضافی بە نام بدن دنبال می کند اما 
کولبر مازاد میل و نیازش را از طریق نفی و 

نابودی بدنش بە سرانجام می رساند.

کۆڵبەرنامە...
کولبر بدن های طبقاتی: ضرورِت بدِن 
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■ سیوان امینی
خود  درون  در  انسان   ▐
پیوستە رؤیای با طبیعت 
بودن در سر دارد و تاالب ها 
بە عنوان بخشی از طبیعت 
این آرزو را برآورده می کند.

ت���االب ه���ا ب���ە خ��اط��ر 
زیبایی های بی نظیر خود، جلوه ای از بهشت 
هستند. ما باید میراث دار این زیبایی های 
بی بدیل باشیم. باید بتوانیم در عین لذت 
بردن و بهره برداری از یک تاالب، پایداری آن 
را حفظ کنیم. آشنا شدن بە راز تاالب؛ صبر، 
حوصلە، رفتار آرام و دور از شتاب، چشم ها و 

گوش های باز و زبان بستە را می طلبد. 
رد پا تنها چیزی است کە باید در تاالب ها 
تنها  خاطرات،  و  عکس ها  و  بماند  ما  از 
چیزهایی کە بە یادگار از تاالب داشتە باشیم، 

آیا ما این گونە رفتار کرده ایم؟!
خدمات  و  کارکردها  تاالب ها  بە طورکلی، 
بسیاری بە جوامع انسانی ارائە کرده اند و بە 
همین دلیل توانستە اند افرادی را در حاشیە 
و  خدمات  این  تمامی  کنند.  جمع  خود 
کارکردها، مجموعە ای وسیع از فرصت های 
اقتصادی، تفریحی و گردشگری را فراهم 
اقتصادی  رشد  زمینە ساز  می آورد کە خود 
واضح  است.  منطقە  فرهنگ  اشاعە ی  و 
بە کاهش  منجر  کارکردها  این  کە  است 
فقر و افزایش رفاه انسانی بە خصوص در 
مناطق محروم می شود. شهرستان مریوان 
با داشتن زریبار شانس برخورداری از این 
این  با  برخورد  اما  است،  یافتە  را  مواهب 
ظرفیت بە ویژه در دهە گذشتە چگونە بوده 

است؟
فرهنگی،  اقتصادی،  ارزش های  علی رغم 
زریبار،  تاالب  بوم شناختی  و  گردشگری 
متأسفانە در حال حاضر مشکالت متعددی 
این تاالب منحصربە فرد را تهدید می کند کە 
باالی فاضالب شهری در حد  ورود حجم 
بخش  در  بە ویژه  سال  در  لیتر  میلیون ها 
غربی شهر مریوان از محالت استادیوم و 
در سایە  قدیم کە  ترمینال  و  سردوشی ها 
بسیاری  و  نظارت  عدم  و  قوانین  نقض 
مشکالت دیگر صورت می گیرد و این ناشی 
از دیدگاه صرفًا بهره بردارانە و سوءاستفاده 
پیام خوبی  این  و  دارد  ادامە  بوده و هنوز 
بە عنوان  کوردستان  نگین  ب��رای  نیست 
بخشی از وجود و هویت این دیار کە زنگ 
متأسفانە  است.  درآمده  بە صدا  آن  خطر 
را  زریبار  کارکرد  هنوز  مردم  از  بسیاری 
درک نکرده اند چون این کارکرد ها ملموس 
نیست، اما اگر بتوانند تجسم کنند کە رونق 
اطراف  روستاهای  و  مریوان  بقای شهر  و 
تاالب زریبار وابستە بە حفظ تاالب است تا 
این اندازه با این تاالب بی مهری نمی کردند. 
اگر این روند ادامە پیدا کند وضعیت زریبار 
در آستانە برگشت ناپذیری قرار می گیرد و 
آنچە آن را برگشت ناپذیر می کند و تعادل 
فشارهای  می زند،  برهم  را  آن  اکولوژیک 
اضافی است کە فعالیت های انسانی بر این 

زیست بوم  بی همتا وارد کرده است.
تاالب های  و  زریبار  آلودگی شدید  مشکل 
و  دارند  نابودی  روبە  روند  کە  دیگر کشور 
مدیریت  در  ریشە  قطعًا  آن  بە  بی توجهی 
دولت و نهادهای دولتی در زمینە حفاظت از 
تاالب ها دارد و ازاین رو این شیوه مدیریتی 
در  کە  محور  توسعە  نگاه  کند.  تغییر  باید 
باشد  انسان  خدمت  در  باید  چیز  آن همە 

تغییر کند.
پیامد های  زریبار  تاالب   وضعیت  تضعیف 

اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و اکولوژیکی 
جوامع  چراکە  م��ی آورد،  بار  بە  را  بسیاری 
بە  هویتی  و  معیشتی  ازنظر  محلی 
با  و  وابستە اند  ت��االب  این  کارکردهای 
مشکالتی  با  کارکرد،  و  تولیدات  کاهش 
واکنش  آن  بە  نسبت  و  می شوند  مواجە 
نشان خواهند داد. نابودی تاالب ها از سوی 
نشان سطح  آن  بودن  نظاره گر  و  دولت ها 
پایین معرفت و دانش ما در ابعاد علمی، 

اقتصادی، اجتماعی و  فرهنگی است.
فاضالب  حالی  در  گذشتە  سالیان  در 
زریبار  ت��االب  غربی  بخش  روستاهای 
بە احتمال زیاد  ک��ە  ش��د  ساماندهی 
تصمیم گیرندگان این پروژه از جریان ورود 
بازدید  زریبار  بە  مریوان  شهری  فاضالب 
داشتە اند جای  بازدید  اگر هم  و  نکرده اند 
دیگر  چندم تری  فقط  چرا  است کە  تأمل 
از آن را بدون رعایت هیچ گونە استانداردی 
سرپوش گذاشتە و آن را بە حال خود رها 
کرده اند. از هرکدام از دوستداران و کسانی 
تقاضا  می دانند  خود  دغدغە  را  زریبار  کە 
دارم کە برای یک بار هم کە شده از قسمت 
شرقی تاالب زریبار با رفتن بە انتهای محلە 
استادیوم مریوان بازدیدی بە عمل آورند تا از 
نزدیک حجم باالی نخالە های ساختمانی، 
الشە حیوانات مردار، زبالە ها و... کە منظره 
بسیار زشت و آلوده ای در همسایگی با شهر 
نزدیک  از  ایجاد کرده  زریبار  زیست بوم  و 
تا  می ماند  زبالە  جایگاه  بە  بیشتر  ببیند 

بخشی از پناهگاه حیات وحش زریبار.
از  تا  دیدن کنید  هم  فاضالب  رودخانە  از 
آلودگی  و  غذایی  پر  علت  بدانید  نزدیک 
در  چیست!  زریبار  ن��ی زار  رشد  و  شدید 
این نوشتە قصد بر آن نیست در واژه های 
علمی و کلمات شیک تأثیر ورود فاضالب 
بر زریبار را بحث کنیم، بلکە از مسئوالن و 
این  استان  و  شهر  این  تصمیم گیرندگان 
سؤال را دارم کە واقعًا با دیدن این منظره 
کە کلکسیونی از هر آنچە بد و زشت است 
در حق زریبار، آیا از خود می پرسند کە چرا 
آیا  است؟  آمده  وجود  بە  وضعیت  این 
همیشە  مثل  یا  بیاورند  عذری  می توانند 
یک  بە عنوان  هستند!  پیگیری  حال  در 
شهروند از چنین رفتارهایی در حق پناهگاه 
حیات وحش زریبار شرمسارم. در پایان از 
صاحبان قلم و دوربین خواستارم کە از کنار 

این فاجعە زیستی بی تفاوت نگذرند.
ما مردم مریوان هم کە عادت کرده ایم فقط 
زیبایی های زریبار را ببینیم و بە ویژه کسانی 
کە بر طبل دعوت از همە برای دیدن زریبار 
می کنید، گاه گاهی برای تلنگر هم کە شده از 
این کلکسیون زشت در بخش شرقی تاالب 
کە نتیجە شاهکار مدیریتی و شهرسازی در 

مریوان و رفتار خود ماست، دیدن کنید.
بی شک در بهبود و برطرف نمودن این فاجعە، 
پیام رسانان  زیست محیطی  انجمن های 
مدت زمان  کمترین  در  تا  هستند  خوبی 
مطالبات خود را بە تصمیم گیرندگان برسانند 
انجمن  اعتراض ها و پیگیرهای  بە مانند  و 
سبز چیا کە در مخالفت با مینی پاالیشگاه 
درنهایت  و  رسید  نتیجە  بە  زریبار  کنار  در 
رسمًا سازمان حفاظت محیط زیست ایران با 
آن مخالفت کرد، در این زمینە هم بە آسانی 
صدای رنجور زریبار را بە همگان برسانند و 
این بخش از زریبار کە بستر خوبی برای 
آرامش و همزیستی انسان و تاالب در کنار 
پروژه  تعریف  و  اعتبار  تأمین  با  دارد،  هم 
از سوی سازمان های متولی از این بحران 

خارج شود. 

ورود فاضالب به زریبار
 نتیجه بی مدیریتی

■  دکتر افراسیاب جمالی
بین المللی  جشنواره 
مریوان  خیابانی  تئاتر 
یک قدم  را  ما  هرسال 
بیشتر  شناسایی  بە 
نزدیک  جهانیان  بە 

حضور  نفس  می کند 
بە جای  خارجی  مهمانان  و  بازیگران 
همچون  را  آن ه��ا  می تواند  کە  خود 
نماید  م��ط��رح  فرهنگی  سفیران 
از  رسانە ها  گزارش ها  و  اطالع رسانی 
ایام  در  خاورمیانە  در  مرزی  شهری 
را دربرمی  آمریکا  تا  از چین  جشنواره 
گیرد و این فرصتی است گران بها برای 
و  و گرفتاری ها  مشکالت  بە  پرداخت 
پتانسیل های این منطقە و بە طورقطع 
نمایش جاذبە های فرهنگی و طبیعی 
و تاریخی منطقە یکی از مواردی است 
در  حتی  گاه  و  جنبی  بە صورت  کە 
در  می شود کە  داده  نشان  نمایش ها 
جای خود قابل توجە است و باید از این 
بعد هم غافل نبود اما گاه مشکالت و 
مسائلی هستند خاص یک نقطە از کره 
زمین و ممکن است در هیچ دوران و 
جغرافیایی چنین امری وجود نداشتە 
امر  یک  همچون  مسئلە  این  و  باشد 
زمان  این  در  منحصربە فرد  و  یونیک 
و  است  دادن  رخ  حال  در  جغرافیا  و 
بخشی از زندگی و زمان زیست مردم بە 
آن مشغول می شود و در آینده اگر قطع 
مردم شناسی  و  تاریخ  از  بخشی  شود 

این منطقە.
جشنواره امسال بە دو نمایش در رابطە 
با مسئلە کول بری همراه بود آخرین 
و  از سوران حسینی  اشتغال  مرزهای 
از مختار محمدی  برای شهر  تندیسی 
سال های  در  مریوانی کە  دو کارگردان 
شاهد  آن ها  از  را  خوبی  کارهای  اخیر 
بوده ایم و هر دو هم معمواًل موضوعات 
کارهایشان گنجانده اند  در  را  اجتماعی 
همواره  موضوعات  این  هم  انصافًا  و 
تازگی داشتە و جای کاردارند و در این 
دیدگاه  از  نمایش  دو  بر  نقدی  مجال 
یک شهروند عالقە مند بە تئاتر و فعال 
مدنی خواهم نگاشت و اعالم می نمایم 
هیچ گونە تخصصی درزمینٔە های فنی 
کار تئاتر ندارم و ادعای نقدی تخصصی 
هم ندارم آنچە می نویسم تنها درک من 

ازآنچە مشاهده کرده ام.
نمایش سوران حسینی را همان ابتدای 
است  نمایشی  کە  می دانستم  ک��ار 
آخرین  و  مرز  در  زیستن  از  تراژیک 
با  بیننده  انتظار داشتم  و  مرز اشتغال 
هم  و  داشت  خواهد  همدلی  نمایش 
آن هم شد نمایش پر بود از سویە های 
غم، رنج و درد و نمایشی از فقر و فالکت 
و بیکاری مردم کە حتی از نمایش فقر 
از دیدن تصویر  خود هم می بالیدند و 
و  بودند  شادمان  تلویزیون  در  خود 
تناقضی بزرگ از نمایش کارخانە جات 
و صنایع پیشرفتە و در کنار آن پسرک 
دست فروشی هایی کە  و  فروش  بالل 
در گوشە و کنار شهر هم دیده می شدند 
نبود صحنە ها  آن چنانی  تقالی  بە  نیاز 
کاماًل آشنا بودند اطراف نمایش پر بود 
از چای فروش و بالل فروش و الی... 
و این امورات کاماًل قابل لمس بودند و 
نمایش  هم کە  همان ها  و  محسوس 
را می دیدند خود بخشی از این چرخە 

دست فروش،  بودند،  ناقص  اقتصادی 
شکلی  بە  و  بیکار  تحصیل کردگان 
تمامی کسانی کە در این وضعیت رنج 
می برند در آنجا حضور داشتند هم در 
افرادی  هم  و  تماشاگر  هم  و  نمایش 
بساط  نمایش  مکان  اط��راف  در  کە 
کرده بودند. هر دو نمایش در دریاچە 
اجرا شد جایی کە نفس زمین  زریبار 
جایی  و  بریده اند  دست فروش ها  را 
استراحت  و  و گشتن  نشستن  برای 
و  گردشگران  بە اندازه  و  است  نمانده 
و  دست فروش  آنجا  مراجعە کنندگان 
هم کە  شهر  داخل  دارد،  وجود  بیکار 
بدتر غروب ها باید خیابان اصلی شهر را 
بپیمایی تا ببینی چند نفر با چهار کیلو 
را  خانواده  نان  پیاز  پنج کیلو  و  گوجە 
شده  کیمیا  انگار  نان  می کنند  تأمین 
نمایش مرزهای  است و گیر نمی آید. 
واقعی  اما  تراژیک  تصویری  اشتغال 
مردمی کە کول  بود  مردم  وضعیت  از 
هم  مرد  و  زن  و  ج��وان  و  پیر  برند، 
مجبور  هرکس  نباشد  کە  نان  ن��دارد، 
است جان بکند و نان و رزق و روزی 
گیر بیاورد و سراسر نمایش وی چنین 
احساسی و همراه باغم و اندوه بود و 
در یک کالم می خواست عمق فاجعە را 
نمایش دهد و مخاطب را تحت تأثیر 
بگوید  می خواست  نمایش  دهد.  قرار 
آنچە در رسانە ها از کول بر می شنوید و 
می خوانید و گاه بنام مخل اقتصادی و 
یا مسئلە امنیتی از آن یاد می شود و گاه 
حتی از عبور غیرقانونی و قانون شکنی 
در مرزها گفتە می شود چیزی نیست 
اطراف  معمولی  آدم ه��ای  همین  جز 
بدون  و  س��اده  و  اقشار  همە  از  ما 
راز  و  رمز  و  دستە  و  باند  و  پیچیدگی 
برای امرارمعاش کول بری می کنند و 
اصاًل خطرناک نیستند بلکە انسان های 
تنها غم نان  عادی و بی دردسر و ادعا 
می خوانند،  ه��م درس  آن ه��ا  دارن��د، 
می شوند،  عاشق  می روند،  دانشگاه 
ازدواج می کنند و بچە دار می شوند اما 
و کول  ندارند  امرارمعاش  برای  راهی 
بری می کنند و این تنها جرمشان است 
و چنین باید بر حال آن ها نگریست و 
گریست و سوران حسینی در این امر 
گریستن  بە  را  مخاطب  و  بود  موفق 
برای  حزن  و  اندوه  و  واداش��ت گریە 
برایمان  اما  و  چیزی کە خود هستیم 
عادت شده است. همچون تمثیل آن 
پیرمردی کە از کسی خواست برایش 
تا از وضعیت و فقر و  نامە ای بنویسد 
اداره¬ای  نهاد و  از  نداری اش بگوید و 
بخواهد کمکش کنند زمانی کە فرد نامە 
را نوشت و نامە را برای پیرمرد خواند 
و گفت  گریە کرد  سیر  یکدل  پیرمرد 
و  بیچاره  چنین  نمی دانستم  تاکنون 
هم  نمایش  این  و  مفلوکم  و  بدبخت 
خود  هم  تا  داشت  را  نامە  آن  نقش 
بدانیم چە وضعی داریم و هم دیگران 
را آگاه سازیم و چە زبانی بهتر از زبان 
هنر و تئاتر کە کسی یارای مقابلە و انکار 
آن را ندارد و بە زیبایی بیان می دارد اما 
روند  این  می توانست  سوران حسینی 
را مقداری  غم انگیز و قابل پیش بینی 
و  اذیت  و  آزار  و  سازد  چالش برانگیز 
کشتار و مشکالت کول بران را ترسیم 
نماید کە بە گمانم نتوانستە بود بە این 
مهم بپردازد و کول بری تنها باربر دوش 

گرفتن نیست بلکە روایت رنج و ترس 
زیستن بر روی خط صفر مرزی است 
و با نگهبانانی کە گاه با چشمان بستە و 

غریب برخورد می نمایند.
نمایش دیگر کار هنرمند توانا و دلسوز 
برای  تندیسی  و  بود  محمدی  مختار 
دو  با  تنها  و  بە سادگی  نمایش  شهر. 
کاراکتر و یک ارابە با مجسمە ای بدون 
سر کە بە دنبال سری برای یافتن آن 
و  نماید  نصب  شهر  میدان  در  تا  بود 
اما منظور  نماد شهر سازد، شهر  را  آن 
مشخص  جغرافیای  با  بود  مریوان 
با  خاکی  کره  این  روی  بر  معلوم  و 
شرایط و مشکالت خاص خود امانگاه 
و  بود  و جهانی  آگاهانە  نگاهی  مختار 
گوشە جهان  هر  از  نمایش  در جریان 
کە بحرانی دیده بود در آن مورد مداقە 
قرار گرفت. نگاه مختار نگاهی آکنده از 
درد انسان و اجتماع بود با اولویت های 
خود و دیگری وی بە بحران بیکاری و 
اعتیاد اشاره کرد. دردی کە این سال ها 
در حال افزایش و بیداد است و خیل 
وسیعی از جوانان تحصیل کرده و بیکار 
بە دام مواد مخدر کشیده شده اند و تا 
جایی کە انگار در حال هژمونی بر بافت 
اجتماع اند اما وی این سلطە را رد کرد 
و با نگاهی ارزش گرایانە و اشاره بە این 
بحران بە آن نە گفت و سر این بحران 
را زیر پا نهاد ولی وی گفت این بحران 
یاد  از  را  آن  است  الزم  و  دارد  وجود 
نبریم، وی بە جنگ و خشونت و جهل 
بە  پرداخت  گری  وداعشی  تحجر  و 
افکاری کە فقط در رقە و موصل نیستند 
و ممکن است در همین نزدیکی ها در 
گوشە مسجدی دنج چهار جوان خام 
فریفتە فریب شیطانی شوند. مغزهایی 
کە شستشو می شوند و کثیف می شوند 
و  تحمل  عدم  و  خشونت  سالح  بە 
و  می شوند  مجهز  پنداری  برتر  خود 
بە  رخنە  حال  در  و  ویروس اند  این ها 
خاصی  بە جای  اختصاص  و  جامعە 
ندارند اما ناآگاهی جاه هایی را مستعد 
آرام آرام  و  فریب هایی می سازد  چنین 
جدا  و  می کنند  تقسیم  را  همە چیز 
می کنند و سرآغاز خشونت و دشمنی 
بە  اینجا هم مختار  و  فتنە و جنگ  و 
با  آن ها  مبازره  و  دفاع کوردها  زیبایی 
سر  هرچند  و  کرد  ترسیم  را  داعش 
مبارزان را شایستە پیکر می دانست اما 
وی دغدغە شهرش را داشت تا بگوید 
و  می داند  را  جهان  دردمندی  بااینکە 
است  دردمند  خود  ولی  می شناسد 

وی کاندیداهای  دارد  درمان  بە  نیاز  و 
دیگری داشت کە هرکدام در جای خود 
مهم و قابل تجلیل اما وی دغدغە نان 
داشت. دغدغە کودکانی کە پدرانشان را 
ازدست داده اند درراه نان، آری برای نان 
جان داده اند نە بیمە دارند و مستمری 
و اینک هم باید بە مدرسە بروند وی 
برای  را  شهید  بری  کول  سر  آگاهانە 
تندیس شهر انتخاب کرد تا بگوید این 
قربانی  نە  چون  است  شایستە  سر 
فریب و ایدئولوژی است و نە درروی ای 
دنبال  بە  نە  دیگری،  انکار  و  حذف 
دشمن تراشی است و نە زیاده خواه او 
دارد و می خواهد شرمنده  نان  دغدغە 
کودکانش نباشد و او اجیر و سرباز و 
و  منتقد  و  معترض  نیست،  مزدبگیر 
کە  عادی  فردی  نیست،  اپوزیسیون 
عاشق است برای کودکش پدر است و 
مهربان و تنها غصە نان دارد و مرگ را بە 
جان می خرد تا برای زندگی کودکانش 
نردبانی  آرزوهایشان  برای  امید،  برای 
بسازد و او شایستە است کە سرش بر 
این  باور من  بە  و  باشد  تندیس شهر 
میراث  ویرانە های  فراز  بر  را  تندیس 
انسان قرن کنونی نهاد کە برای نان جان 
ایدئولوژی ها  جنگ  عصر  در  می دهد. 
 ... و  مصرف گرایی  و  تجمل  عصر  در 
هنوز انسان هایی هستند بە خاطر نان 
و  از خشک سالی  نە  آن هم  می گیرند 
بلکە  بیماری کشنده  شیوع  و  قحطی 
بارشان وسایل تجمل و مصرف دیگران 
از هوس  تا خرخره  دیگرانی کە  است 
بری  کول  تندیس  آری  پرشده اند. 
تا  کنونی  انسان  برای  است  تندیسی 
چە  نوین  نظم  این  بیاید کە  خود  بە 
است  درست  است.  آورده  وی  سر  بر 
و  جغرافیا  در  محدود  واژه ای  بر  کول 
شایستە  اما  است  مشخص  زمانی 
شود  ضبط  و  ثبت  تاریخ  در  اس��ت 
جامعە  فراموش شده  بخشی  همچون 
بشری همچون شهروندان درجە سوم 
و بە راستی کار مختار محمدی فارغ از 
فن ها و داوری های تخصصی شایستە 
تقدیر بود و خواهد بود. وی بی باکانە بە 
همە سرهای دیگر نە گفت کە ممکن 
بود در میان بخشی از جامعە باارزش 
و تنها سر ارزشمند باشند اما وی دنبال 
رؤیای خودش رفت و دغدغە اش را بە 
تندیس شهر  و گفت  نمایش گذاشت 
نە کالش است، نە ماموستا قانع و نە 
هیچ چیز و کس دیگر و تندیس شهر 
سری است کە برای نان، جان می دهد.

تندیسی برای انسانیت

■ ایرج قادری
ب��ی��دار ش��وی کە   ▐
بیدار  آن همە  چە؟ 
ش��دن ه��ای زورک��ی 
و  یافتن کار  امید  بە 
افسوسی  هیچ.  آخر 
تمامی آن چند  برای 

و  رفت  دست  از  کە  خوابی  ساعت 
بی حاصل ماند. اینجا پر از بیکار است. 
پر از شغل های کاذب است و عده ای 
کولبر. در این شهر رقابت سختی بر 
سر مشاغل کاذب و کولبری در جریان 
است و زرنگ و خوش شانس نباشی 
دوباره  نمی آید.  گیرت  هم  این  کە 

می خوابی.
 خواب کالفە ات کرده است و خستە. 
از  و  می شوی  بیدار  استراحت!  برای 
بازهم  نگاه می کنی.  را  بیرون  پنجره 
باران نباریده است. خیلی وقت پیش 
می بایست می بارید. انگار کمبود آب 
برای  را  خودت  است.  جدی  واقعًا 
کتی  و  می کنی  آماده  رفتن  بیرون 
لباس  تفاوت  تنها  را می پوشی. کت 
بیرون  تابستانی توست.  زمستانی و 

می روی.
 زن همسایە تان مثل هرروز کوچە را با 
آب می شوید. سوار تاکسی می شوی. 
زیادی  نشستە  تو  از  قبل  کسی کە 

انگارنە انگار  و  است  نشستە  گشاد 
نفر است. بە خاطر کوتاهی  برای 3 
مسیر کوتاه می آیی. بە راننده گوش 
می گوید.  بدوبیراه  همە  بە  می دهی. 
اردنگی راهنما نزد. االغی وسط خیابان 
احمقی  کرد.  سوار  مسافر  و  ایستاد 
میوه فروش ها  کرد.  رد  را  چراغ قرمز 
مبنای  درآورده ان��د.  را  شورش  دیگر 
خیابان  وس��ط  خط  ایستادنشان 
نگذاشتە اند.  برایمان  زندگی  و  است 
است  یکی  مسئولین  با  دستشان 
وگرنە این ها اگر بە فکر مردم بودند 
راحت جمشان می کردند.  کە خیلی 
می خواهی پیاده شوی. وسط خیابان 

می ایستد و تو پیاده می شوی.
ماشین های  از  انبوهی  را  پیاده رو   
است.  گرفتە  بنگاه داران  فروشی 
راه  بە سختی  پیرزنی  و  پیرمرد 
از  خیس  پیاده رو  و کف  درمی برند 
ماشین هاست  همیشگی  شستن 
اتومبیل ها  را آب گرفتە است.  آبراه  و 
مار  مثل  ایستاده اند.  نظمی  بی هیچ 
می ماند. نابینایی را دیدم کە راه رفتن 
این  از  یکی  و  بود  سخت  برایش 
بنگاه داران دستش را گرفت. احساس 
می کرد مردی مهربان و انسان است 
نگاه های  آن  با  نیز  اطرافیان  البتە  و 
دوختە بە نیشخندشان همین مسئلە 

را تصدیق می کردند. نابینا بابت این 
کمک بسیار سپاسگزاری کرد و من 

رو بە خیابان درراه بودم.
بیرون  را  خود  بساط  م��غ��ازه داران   
را  پیاده رو  زرق وب��رق  و  ریختە اند 
ما  شهر  پ��ی��اده روه��ای  فراگرفتە. 
از  یکی  و  دارند  بسیاری  کارکردهای 
است.  بودن  مغازه ها  ویترین  آن ها 
نیم متر، یک متر و گا ها بیشتر بدون 
هیچ نظمی از دکان ها بیرون آمده اند. 
اگر با یکی از آن ها برخورد کنی باید 
نگاه  جلوی  تا  کنی  معذرت خواهی 
خشمگین و فحش های او را بگیری. 
آن سوتر  ت��وای.  درهرصورت  مقصر 
پیاده رو دست فروشان اند. همانانی کە 
باز شانس داشتە اند کە کاری دارند. بە 
مسیرت ادامە می دهی؛ و می خواهی 

با آن سوی خیابان بروی.
دلت  کە  هرکجا  از  شهر  ای��ن  در   
تا مسخره ات  برو  بە آن سو  خواست 
نکنند. خط عابر پیاده برای همە فقط 
یک نقاشی است. بارها شهرداران را 
دیده ام کە زحمت خط عابر را بە خود 
را  مسئلە  این  نیز  رانندگان  نداده اند. 

نزدیک  هیچ وقت  می دانند.  خوب 
عوض  در  نیستند.  مراقب  عابر  خط 
می کنند  رانندگی  بااحتیاط  همیشە 
چون امکان دارد از هر نقطە ای کسی 
آن سوی  بە  بپرد.  ماشین  جلوی 
خیابان رفتم. چند بوق و چند نیم خیز 

و موفق شدم.
می آید.  چوبی  سوخت های  بوی   
دودی غلیظ وسط شهر را گرفتە است. 
اینجا محل اجتماع چای زغالی است. 
قدیم  روزهای  یاد  را  دود مردم  بوی 
خود می اندازد. مردم ما دوست دارند 
بە  اگر  حتی  برسند  نظر  بە  قدیمی 
ضرر سالمتی شان باشد. در این مکان 
نمی توانی چای غیر زغالی پیدا کنی. 
خوراک  قربانی  جنگل  شهر  این  در 
مردم می شوند. مسئولین مربوطە هم 

نیستند. ای کاش از اول هم نبودند.
 قیمت ها را می پرسی. تفاوت زیادی 
برای اجناس مشابە وجود دارد. کسی 
خودم  چشم  با  خودم  می گفت کە 
دیده ام کە اجناس تقلبی را بە قیمت 
عده ای  داده اند.  مسافران  بە  اصلی 
و فقط عده ای کاله بردار همیشە باید 

نان تمامی مردم شریف را آجر کنند و 
اعتبار شهری را بە باد دهند.

و  کوچە  هر  در  کە  شکر  را  خ��دا   
شهر  این  در  خیابانی  و  پس کوچە 
این  مسجدهای  هست.  مسجدی 
شهر اگر نبودند کە آبرویی نداشتیم. 
خدای ناکرده رفع حاجتی اگر داشتە 
باشی کە جایی جز مسجد نداری و 
برای خدماتشان  البتە مساجدی کە 
نمی شود  آن ها  بە  آن چنانی  توجە 
و تمیز نگە داشتنشان فقط بە خاطر 
است.  بخصوص  ع��ده ای  فداکاری 
مایع دست شویی و صابون دیگر توقع 
شانس  ولی گاهی  است  بی خودی 

می آوری.
 می خواهی پیاده  برگردی. آن طرف تر 
و  و جوان  پیر  مرد،  و  زن  دعواست. 
کە  می شنوند  فحش های  کودکان 
با  فحش های  ن��دارد.  جمع  روی 
صدای بلند و فحش هایی کە تازگی 
شعار  بهانە  و  استادیوم ها  یاد  دارند. 
نمی دانم  برای زن ها می افتم.  زشت 
نمی کنند؟  ممنوع  را  خیابان  چرا 
خوبی  ممنوع  بر  دس��ت  کە  اینان 
جدایشان  عده ای  بە هرحال  دارند. 
می کنند اما برای نشان دادن برتری 
باالتر  را  فحش هایشان  صدای  خود 
می برند و بیشتر باال و پایین می پرند. 

است کە  حالشان گرفتە  انگار  مردم 
زود ماجرا تمام شد. سرگرمی خوبی 

بود البد.
قضیە  این  بە  و  می رسی  خانە  بە   
چقدر  هم  بیکاری  کە  می کنی  فکر 
مثل  است.  تکراری  و  خستە کننده 
می کند.  خستە  را  آدم  کارها  اکثر 
رفتگر باید هرروز از زمین بردارد و فردا 
همان است کە بود. کارگر هرروز کاری 
تکراری و معلم همان را می گوید کە 
می گفتە  هرسال  و  پیش  سال  ده 
است. دکتر همان مریضی ها را نسخە 

می دهد.
باستان خدایان  یونان  در  را   سزیف 
محکوم کرده بودند کە هرروز سنگی 
را بە باالی یک کوه هل دهد و سنگ 
و  می خورد  غلط  پایین  بە  غ��روب 
ادامە  را  همان کار  باید  فردا  سزیف 
تا کاری  بود  می داد. سزیف محکوم 
بە  زندگی اش  و  کند  تکرار  را  بیهوده 
خاطر این تکرار می چرخید. اگر این 
نبود  بیهودگی  این  خواستن  و  تکرار 
ما  و  بە مرگ محکوم می شد  شاید 
چە؟ برای این کار سر و پا می شکنیم 
و پشت پا می زنیم و پاچە می خارانیم 
بە مرگ گره  را  تکراری همیشگی  و 
می زنیم. تکراری کە نە در کار بلکە در 
تمامی رفتارهایمان نقش بستە است.

یک روز در این شهر
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ئەی وەتەن! پایی����ز بەخێربێ، چونکە ئیستا باومە
گەرم و ساردی فەسڵەکەت عەینەن دڵەی شێواومە
باڕەشت ئاه��ی دەروون، ه�ەورت هەر وەک چاومە
نم نم��ی باران ئەبارێ، وەک تک������ەی زووخاومە

»مامۆستا قانع«

کوردستانی ▐  OLEKSY KUSTOVSKY کاوه 

▐ نم��ی دون��م ش��ما کجای دنی��ا زندگی 
می کنید اما من جای��ی زندگی می کنم کە 
مس��ئولین بسیار پرتالش��ی در حال تالش 
هستند، تالشی ش��بانە روزی، تالشی جهاد 
گونە، تالش��ی مجدانە، تالشی نە در جهت 
مناف��ع ش��خصی بلک��ە در جهت توس��عە 
و آبادان��ی منطق��ە، ت��الش می کنن��د ت��ا 
محدوده حفاظت ش��ده در منطقە کم شود، 
ت��الش می کنند تا برای ش��کارچیان جاده 
دسترس��ی آس��ان بە محدوده شکارممنوع 
احداث نمایند، تالش می کنند تا در منطقە 
گردش��گری کارخانە سیمان بسازند، تالش 
می کنند تا برای کش��ت محصوالت فانتزی 
دریاچە ها را خش��ک کنند، تالش می کنند 
ت��ا آب س��دهای منطقە را بە اس��تان های  
دیگ��ر منتقل کنند، تالش می کنند تا اراضی 
جنگل��ی بیش��تری تخریب ش��ود، تالش 
می کنند تا فضای س��بز بە ساختمان تبدیل 
ش��ود، ت��الش می کنند تا س��اختمان های 
غیرمجاز س��اختە ش��ود، ت��الش می کنند 
تا این س��اختمان های غیرمج��از بە راحتی 
امتیازات س��ە گانە را دریافت نمایند، تالش 
می کنند تا برای افراد غیربومی ایجاد شغل 

کنند، ت��الش می کنند تا با اع��زام کارگر بە 
آن ها  تولیدی  دیگر شهرستان ها چرخ های 
در حال چرخش باش��د، تالش می کنند تا 
فضای منطقە همواره امنیتی باش��د، تالش 
می کنن��د ورود فاضالب ب��ە زریبار را پنهان 
کنن��د، ت��الش می کنند الگوی نامناس��ب 
کشت محصوالت را در اطراف زریبار نادیده 
بگیرند، تالش می کنند مش��کالت مردم را 
مخفی کنن��د تالش می کنند آب را گل کنند 
تا ثابت کنند فرمایش آن مرد کاشانی شعر 
بوده، ت��الش می کنند تا ای��ن در بر همان 
پاش��نە بچرخد. گفتم پاش��نە، یاد سنگ پا 
افتادم بدون شک رابطە ای بین روی بعضی 
از مسئولین و س��نگ پا وجود دارد بی دلیل 

نیس��ت کە ...

  ▐گالیول بال سیاە -  دیدومک ▐عکاس: جالل پزشک ▐
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  ▐رکابی مێهرەبانی، لە زرێبار تا مازندەران ▐

گمنام قهرمانان 
 هەورامان

▐چ��کاد ای��ن ش��ماره جوانانی 
هس��تند از دی��ار اهورای��ی ه��ە 
ورامان، کسانی کە از گرفتار شدن 
در آون��گ بی معن��ا، بی حاصل و 
حقارت ب��ار "بە م��ن چە؟" و "بە 
ت��و چە " خود را ره��ا کرده و در 
خشونت،  انس��انی،  برهوت  این 
جنگ و بی عدالتی در دوزخی کە 
این س��و  در  دارد،  نام  خاورمیانە 
تفاهم ملت ه��ا، مذاهب، زبان ها 
برابری،  آزادی،  پی��ام  فرقە ها  و 
احس��اس مس��ئولیت در براب��ر 
محیط زیس��ت، آش��تی خواهی و 

همزیس��تی را س��ر داده اند.
آنان نی��ک می دانند کە حفاظت 
از محیط زیس��ت مسئولیت همە 
آن هایی اس��ت کە خود را انسان 
قهرمان��ان  این��ان  می پندارن��د. 
گمنام��ی هس��تند کە ش��رافت 
وزندگ��ی را بازتعری��ف کرده اند. 

دیار هە ورامان از همان سال های 
آغازین فعالیت انجمن سبز چیا، 
بازوی قدرتمندی برای چیا بوده 
و هس��تند، اولین تفنگ شکاری 
انجمن  آموزش ه��ای  درنتیج��ە 
سبز چیا، در هە ورامان شکستە 
ش��د. اینان می دانند کە طبیعت 
اطراف آن ها بخش��ی از زندگی و 
وجود آن هاست و آن  را با معیار 
پول نمی س��نجند و ب��ا هیچ چیز 

دیگ��ری معاوض��ە نمی کنن��د.
آن ها اعض��ای فعال انجمن های 
"گ��ە اڵ"، "تریفە"، "ژیوای پاوه"، 
"حامیان ژینگە ی سالس و باوه 
"چرو  جوانرو"،  "ماپرس  جانی"، 
و  انجمن ها  ... س��ایر  روانسر"و 
زیست محیطی  مس��تقل  فعاالن 
س��ایە  در  هس��تند.  مدن��ی  و 
ایشان  شبانە روزی  فعالیت های 
است کە می رود پایە های جامعە 
ای��ن دی��ار محکم تر  مدن��ی در 
ش��ود. جوانانی ک��ە داوطلبانە و 
شبانە روزی در فصل جفت گیری 
محافظ��ت  آن ه��ا  از  ب��ز  و  کل 
ش��کارچیان  مبادا  می کنند ک��ە 
نادانی دس��ت بە ش��کار بزنند و 

همچنین در مواقع بحرانی برف، 
س��رما، یخبن��دان و کم خوراکی، 
جان��وارن وحش��ی  ی��اری  ب��ە 

می ش��تابند.
پیامشان ساده است می خواهند 
هرکس بە هە ورامان سفر می کند 
از ترکیب سیروان،  لذتی رویایی 
بلوط، کل و بز، سنجاب، کبک و 
... چنان لذت روح��ی را تجربە 
کن��د کە ت��ا آخر عم��ر فراموش 
پایدار  اشتغال  این سفرها  نکند. 
را ب��رای این دی��ار ب��ە ارمغان 
نیس��ت  رؤیا  این یک  م��ی آورد، 
با حفظ مواه��ب طبیعی و  بلکە 
است.  قابل دس��تیابی  خدادادی 
هە ورمان باید از راه توریس��م بە 
توس��عە پایدار برسد نە از طریق 
صنای��ع آالینده، برای دس��تیابی 
بە ای��ن ایده باید ش��کار در هە 

ورامان ممنوع ش��ود.
ای��ن قهرمان��ان گمن��ام در این 
دنی��ای پرآش��وب پی��ام صلح، 
از  را  همزیس��تی  و  دوس��تی 
ش��اهو و کوس��االن ب��ە البرز و 
پیام  آن��ان  دماوند می رس��انند، 
بە کش��تار پرندگان مهاجر "  "نە 

را از س��یروان و زریبار بە ساحل 
خزر رس��انده اند، همین مردمان 
بی ادعا هستند کە امیدهایمان را 
بە آینده بهتر و س��بزتر زنده نگە 
می دارن��د و تعادل بی��ن منافع 
عموم��ی و خصوص��ی را ب��ە ما 

درس می دهن��د.
انجم��ن س��بز چیا کمال تش��کر 
طبیع��ت  همراه��ان  ای��ن  از  را 
تقاض��ای  و  دارد  ورام��ان  ه��ە 
همراه��ی و پش��تیبانی بیش��تر 
همە اقش��ار مردم از این گفتمان 

زیس��ت محیطی را دارد

فرازی از
کنوانسیون حفاظت از 

گونه های مهاجر وحشی

▐با اعتقاد به این که جانوران وحش��ی 
بخ��ش  بی شمارش��ان ،  اش��کال  در 
غیرقابل جایگزین سیستم طبیعی کره 
زمین را تشکیل می دهند کە باید برای 

سعادت بشریت حفظ شوند؛
ــا آگاهی از این که تمامی نس��ل های  ب
بش��ری باید منابع ک��ره زمین را برای 
نس��ل های آینده حفظ کنن��د و ملزم 
هس��تند ک��ە از حف��ظ و بهره برداری 
خردمندان��ە این میراث درجایی کە بە 
کار گرفت��ە می ش��ود اطمینان حاصل 

نمایند؛
با آگاهی از ارزش در حال رشد جانوران 
وحش��ی ازنقطە نظر زیس��ت محیطی، 
بوم شناس��ی ، نسب شناس��ی، علمی ، 
فرهنگی ،  تفریحی ،  زیبایی شناس��ی ، 
آموزش��ی ، اجتماع��ی و اقتصادی ؛ با 
ابراز نگرانی بە وی��ژه در مورد گونە های 
جانوران وحش��ی کە از ف��راز محدوده 
قلمرو ملی آن ه��ا و یا بە خارج از آن 

مهاجرت می کنند؛
ــه دولت ه��ا، حامی  ــا تصدیق این ک ب
گونە ه��ای مهاج��ر جانوران وحش��ی 
کە درون مح��دوده قلمرو ملی آن ها 
زندگ��ی می کنند و یا از فراز آن ها عبور 

می کنند، هستند و باید باشند؛
با اعتقاد به این که حفاظت و مدیریت 
کارآم��د گونە ه��ای مهاج��ر جانوران 
وحش��ی ک��ە بخش��ی از دوره زندگی 
خود را در مح��دوده قلمرو ملی آن ها 
می گذرانند، مس��تلزم اقدام هماهنگ 

تمامی دولت ها است ؛
ــادآوری توصیە س��ی ودو برنامە  ــا ی ب
عمل مصوب کنفرانس محیط انسانی 
سازمان ملل متحد )استکهلم - 1351 
هجری شمسی برابر با 1972 میالدی ( 
و ذکر آن در بیست و هفتمین نشست 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بە 
شرح زیر توافق نمودند:

ــن  ای ــر  ازنظ  -)1( ــیر  تفس  1 ــاده  م
کنوانسیون :

ــر« بە تمام  ــای مهاج ــف - »گونه ه ال
ی��ا هر بخش جغرافیای��ی جداگانە از 
جمعیت هرگونە ی��ا زیرگونە جانوران 
وحشی ، بخش قابل توجهی از جمعیت 
گونە هایی کە بە صورت دوره ای و قابل 
پیش بینی از فراز محدوده قلمرو ملی 
یک یا چند کشور عبور می کنند، اطالق 

می شود.
ــه  ــی یک گون ــت حفاظت ب - »وضعی
ــر« ب��ە مجموعە عوام��ل مؤثر  مهاج
بر گونە ه��ای مهاجر اطالق می ش��ود 
کە ممکن اس��ت بر توزی��ع و فراوانی 

درازمدت آن ها اثرگذار باشد.
زمان��ی  ــی «  ــت حفاظت ج - »وضعی

مطلوب بە حساب خواهد آمد کە:
ــوط ب��ە پویای��ی  ــات مرب  1 - اطالع
جمعیت گونە های مهاجر نش��ان دهد 
ک��ە آن ه��ا خودش��ان را در درازمدت 
بە عنوان جزئی قابل دوام از زیست بوم 

)اکوسیستم( حفظ می کنند.
ــدت مس��یر مهاج��رت  2 - در درازم
گونە ه��ای مهاجر ن��ە در حال کاهش 
یافتن باشد و نە احتمال کاهش پیدا 

کردن داشتە باشد.
ــتگاه کافی ب��رای نگهداری   3 - زیس
جمعی��ت گونە ه��ای مهاج��ر در حال 
حاضر وجود داش��تە باشد و در آینده 
قابل پیش بین��ی و در درازمدت وجود 

خواهد داشت.
ــدازه ای که بە ص��ورت بالقوه   4 - تاان
)اکوسیس��تم های(  زیس��ت بوم های 
تاان��دازه ای  و  دارد  مناس��ب وج��ود 
ک��ە مطابق ب��ا مدیری��ت خردمندانە 
حیات وحش باش��د، توزیع و فراوانی 
گونە های مهاجر بە پوش��ش و سطح 

تاریخی خود نزدیک شود.
زمان��ی  ــی «  حفاظت ــت  »وضعی  - د 
نامطلوب اس��ت کە هرکدام از شرایط 
ذکرش��ده در جزء )ج ( این بند تأمین 

نشود.

ــر« در رابطە با یک گونە   هـ - »درخط
مهاج��ر خاص بدین معنی اس��ت کە 
آن گون��ە مهاجر در سراس��ر یا بخش 
قابل توجه��ی از مس��یر خ��ود درخطر 

انقراض قرار دارد.
 و - »مسیر مهاجرت « بە تمامی مناطق 
خش��کی و آب��ی اطالق می ش��ود کە 
یک گونە مهاجر در آن س��کنی گزیده ، 
موقت��ًا توقف کرده یا از ف��راز آن ها در 
هرزمانی از مس��یر عادی مهاجرتش 

عبور می کند.
ــتگاه” ب��ە ه��ر منطقە ای در  ز ” –زیس
مسیر مهاجرت یک گونە مهاجر اطالق 
می ش��ود کە دارای ش��رایط مناسب 

زیستی برای آن گونە باشد.
ــرت « برای  ــیر مهاج ــور مس  ح - »کش
یک گونە مهاجر خاص بە هر کشوری 
)و در صورت اقتضاء هر طرف متعاهد 
دیگ��ر موضوع جزء )ک ( این بند( کە 
بر قسمتی از مسیر مهاجرت یک گونە 
مهاجر اعم��ال صالحی��ت می کند یا 
کش��ور صاحب پرچم کش��تی هایی کە 
خارج از محدوده قلمرو ملی مشغول 
صید آن گونە مهاجر می باش��د، اطالق 

می شود.
 ط - »صید« بە گرفتن ، ش��کار، صید، 
اسارت ، آزار، کش��تن عمدی یا تالش 
ب��رای انج��ام هر عمل��ی از این قبیل 

اطالق می شود.
ب��ە  ــه«  »موافقت نام واژه   - ی 
موافقت نامە بین المللی کە در ارتباط با 
حفظ یک یا چندگونە مهاجر می باشد، 
همان گونە کە در مواد )4( و )5( این 
کنوانس��یون پیش بینی ش��ده، اطالق 

می شود،
ــرف متعاهد« بە یک کشور یا  ک - »ط
هر سازمان وحدت اقتصادی منطقە ای 
تأسیس شده توسط کشورهای مستقل 
اطالق می ش��ود کە در زمینە مذاکره ، 
انعق��اد و اعم��ال موافقت نامە ه��ای 
بین الملل��ی در خص��وص موضوعات 
دارای  کنوانس��یون  ای��ن  مش��مول 
صالحیت اس��ت و این کنوانسیون در 

مورد آن الزم االجرا است.

از بین  بردن  لکه های  حمام  و 
دستشویی 

▐اگر گاهی  حمام  و یا دستش��ویی  
خانە  ش��ما بە  دالیل��ی  خیلی  کثیف  
ش��ده ، مق��داری  جوش ش��یرین  را 
با مایع  س��فیدکننده  مخل��وط کرده ، 
خمیری  درس��ت  کنید و سپس  این  
خمیر را بە وس��یلە  یک  برس ، اسکاچ  
یا نظای��ر آن  روی  کاش��ی ها بمالید، 

آنگاه  کامالً آب کش��یده  و بش��ویید.
ــی  ــی  چرم ــردن  صندل ــاک  ک پ

بهتری��ن  محل��ول  برای  پ��اک  کردن  
صندلی های  چرمی ، محلول  آب  نیمە 
 گرم  و صابون  اس��ت ، آب صابون  را با 
پارچ��ە  نرمی  بە آرامی  بە  چرم  بمالید، 

نگذارید آب صاب��ون  روی  چرم  بماند 
و با پارچە  تمی��زی  کە  درون  آب  نیم  
گرم  خی��س  کرده اید اثر آب صابون  را 
از بین  ببرید و س��پس  با پارچە  نرم  
دیگری  آن  را خشک کنید، شما برای  
دوام  چ��رم  می توانید مق��داری  پودر 
بچە  روی  آن  بپاشید، سپس  با پارچە  
نرمی  آن  را بە  همە  قسمت های  چرم  

بمالی��د.
ــت  ــرش  و موک ــری  ف لکه گی

ب��رای  لکە گی��ری  ف��رش  و موک��ت  
می ت��وان  از خمیرری��ش  اس��تفاده  
کرد، زی��را یک  پاک کنن��ده  آماده  و 
دست بە نقد اس��ت ، کافی  است  آن  را 
روی  لک��ە  بمالید و س��پس  با آب  یا 

س��ودا آن  را بش��ویید.


