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تا سەراپا نەبمە کۆی زووخاڵ 
گرم  قەد ئارام نا

صده��ا هزار نفر ویدئوهای آموزش��ی چی��ا را دیده اند و در 

عرص��ه میدانی نی��ز تاکن��ون 2624 دانش آم��وز، آموزش 

داده شده اند. کمیته آموزش انجمن سبز چیا با برنامه ریزی 

دقی��ق و اس��تفاده از تج��ارب س��الیان گذش��ته در س��ال 

جاری نیز در مس��یر افزایش س��طوح مختلف آگاهی های 

زیست محیطی گام هایی اساسی برداشته است که نظر به 

ماهیت خود و به دوراز هر نوع استفاده رسانه ای، حاشیه، 

تنش زایی و وقفه ای بوده است. 

الپه ڕه ی3

گونه جدید از  کشف 
کوردستان خزندگان در اقلیم 
پژوهش��گران توانس��تند در ی��ک مطالع��ه میدانی و 
آزمایشگاهی گونه ای جدید از مارمولک های خانگی را  از 
کوه های قره داغ در جنوب شرقی سلیمانیه در نزدیکی 
مناطق مرزی اقلیم کوردستان عراق با ایران کشف نمایند. 
این گونه شبگرد ازنظر ریخت شناسی و ژنتیکی مستقل 
از گونه های دیگر جهان است و به  افتخار مردمان بزرگ 
 Hemidactylus“ کورد با نام گک��وی خانگی ک��وردی

kurdicus”  نام گذاری گردید.
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عکس: شیرکو کانی سانانی
دود آتش سوزی های سریالی زریبار به چشم همه مردم رفت و بام و حیاط خانه ها را پر از خاکستر کرد اما آنچه بیش از آن خود نمایی می کرد، آتش جهل و ندانم 
کاری افرادی بود که از درون می سوزاند. آتشی که تنها زیستگاه پرندگان  و جانوران را نشانه نرفته بود بلکه ماوا و مامنی را نشانه رفته بود که از نماد ها و شاخص های 
سطح شعور مردم به حساب می رود. نااهالنی با شعوری بسیار ضعیف که به آسانی با جان و حیات زریبار بازی می کنند. تاسف هزار باره از بی امکاناتی در کنترل حریق، 
نا هوشیاری در فهم اهمیت نی زارها برای نه فقط زریبار، بلکه کل منطقه و ناکارامدی مسئوالن در شناسایی امران و عامالن این فاجعه نیز جای خود دارد. تاسف برای 
زریباری که مس��ئوالن شعارهایش��ان را بر آن بنیان می کنند و از آن فقط بسان نردبان ترقی خود استفاده می کنند.  به هر حال الزم است مردم در برابر غارتگران سامان 

و هویت مریوان آگاه بوده و نگذارند چند دست کثیف، سرزمین پاکشان را سیاه کنند.

حوادث طبیعی یا 
بالیای طبیعی

ح��وادث طبیعی ازجمله زلزله، جزئ��ی از رفتار 
طبیعی زمین برای رسیدن به تعادل است؛ اما 
چون در کش��ورهایی مثل ایران با خسارت های 
جانی و مالی همراه است، آن را بالیای طبیعی 
می دانن��د. مقابله با زلزله بی معناس��ت و هرگز 

نمی توان از وقوع آن جلوگیری کرد.

تردد ارابه های مرگ
 را متوقف کنید

فرض کنید که ما همراه با گروهی از دوس��تان 
و ش��هروندان فهیم مریوان، مس��ئولین گرامی  
همانگونه که مس��تحضرید و قب��ال نیز به کرات 
ش��اهد آن بوده ایم، تردد تانکرهای حامل مواد 
س��وختی در جاده به ش��دت نامناسب مریوان 
- س��نندج بارها باعث تصادفات ناگوار و مرگ 

شهروندان ما شده است.

تشریحی از اصول اعتراض

اعتراض: عبارت است از بیان فردی یا جمعی 
نظرات، ارزش ها یا منافع مخالف، دگراندیشانه، 
یا  فردی  اقدامات  دهنده.   پاسخ  یا  واکنشی 
به  همزمان،  یا  خودجوش  تظاهرات  جمعی، 
هر  زمانی که  برای مدت  و  و شکل  هر شیوه 
فردی مایل باشد، از جمله از طریق استفاده از 

فن آوری های دیجیتال.

گردشی در مفاهیم پیوسته
 با شهروند

شهروندی رابطه ای اس��ت که بین فرد و دولت 
برقرار می شود و دارای چهار بعد مدنی، سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی است. رابطه ای است که به 
مردم ساالری توجه می کند و صورت های تجدید 
شکل یافته همبستگی جمعی است که در قالب 

تشکل های مدنی و کوچک ظاهر می شود. 

بررسي عوامل اجتماعي موثر بر 
رفتار و نگرش نسبت به بازیافت 

زباله در شهرستان مریوان
پژوهش��ی توصیف��ی- تحلیلی ک��ه به روش 
تصادفی چند مرحله ای خوش��ه ای و با کمک 
پرسشنامه استاندارد بر اساس طیف دانالپ، بر 
روی 400 نف��ر)200 مرد و 200زن( افراد باالی 18 
سال در سال 1395 با موضوع عوامل اجتماعي 
موثر بر رفتار و نگرش نس��بت به بازیافت زباله 

شهر مریوان انجام گردید. 

مریوان و آبیاری
 تحت فشار

سامانه انتقال آب سد گاران به طول 17کیلومتر 
از سد شروع و تا دشت حسن آوله ادامه دارد 
در کیلومتر 15 پروژه توسط یک واحد ایستگاه 
پمپاژ بخشی از آب به سه مخزن در نقاط بلندی 
از کوههای عصر آباد و پیله پمپاژ شده و هد و 
آباد،  عصر  های  دشت  آبیاری  سیستم  ارتفاع 
گویزه کویزه، کانی کوزله، سلسی، پیله، ره شه 

دی و چاوگ تامین می شود.

■ سخن چیا  ■

ما زنده به آنیم
 که آرام نگیریم

▐ این هم��ه هیاهو ب��رای چه؟ چند 
پرن��ده مهاجر یا چند هکتار نیزاری که 
هرساله س��وزانده می شود؟ برای چند 
نایلون بیش��تری که پ��رت می کنیم؟ 
اصاًل اگر ما پرت نکنیم چه می ش��ود؟ 
این همه مردم در فالکت و بدبختی اند 
و باوجود مش��کالت فراوان سیاسی و 
اقتصادی مثل بیکاری، کاهش درآمد 
فاجعه بار مردم، گرانی روزافزون و تورم 
لجام گس��یخته، سرخوردگی سیاسی، 
کاهش س��طح اعتماد ت��ا حد فاجعه 
اخالق��ی، اعتیاد، ط��الق و فقر، پایین 
آمدن س��ن فحشا و هزاران درد دیگر، 
ع��ده ای بیاین��د دم از حق یک پرنده، 
سرنوشت یک زباله و یک تاالب بزنند 
که چه؟ در این وضعیتی که امیدها به 
هیچ تدبیری نیس��ت و انگار شیرمال 
شدن تکرار سرنوشت ماست، جمعی 
با ش��لوغ کاری بخواهن��د از ریز گرد و 
آب و خشک س��الی بگوین��د که چه؟ 
ع��ده ای بیایند و نام خ��ود را "ان جی 
او " بگذارن��د و راه ح��ل اعتیاد و طالق 
را یدک بکشند، بیایند و چاره فرهنگی 
را عل��م کنند و زبان ک��وردی را به چند 
نوجوان یاد بدهند و ازاین دست کارها 
انجام دهند که این ویرانه آیا گلس��تان 
می شود؟ این هیاهو آیا یک سرگرمی 
برای قشر متوس��ط جامعه نیست که 
س��عی می کنند باهدف قرار دادن یک 
سری مسائل پیش پاافتاده به زندگی 
خ��ود معنی ببخش��ند و از این طریق 
هویتی ب��رای خ��ود بازتعریف کنند و 
زیر سایه آن احساس اهمیت بکنند؟ 
اصاًل فرض بر این که چندگونه بیشتر از 
جانوران هم منقرض شدند! همان گونه 
که هزاران گونه حتی پیش از پیدایش 
ما منقرض ش��دند و همین��ک نیز در 

حال انقراض هستند؟
 مگر س��نندج و کرماش��ان و ایالم که 
زریبار ندارند بی هویتند؟ زریبار نباشد 
که چه؟ گیرم که بچه های ما نتوانستند 
به زبان مادری خود بنویسند و بخوانند. 
چند معتاد بیشتر بمیرند، مگر چیزی 
حل می ش��ود؟ اص��اًل این همه وقت 
خ��ود را در این روزنامه ها و مجالت و 

ماهنامه ها تلف می کنیم که چه؟ مثاًل 
میزان مطالعه مردم را بیشتر کرده ایم؟ 
عده ای باید با اتالف وقت و هزینه بیایند 
و صفحاتی را سیاه کنند و زباله ای تولید 
کنند تا احساس مفید بودن کنند! تازه 
عده ای از آن قسمت های چپ جامعه 
بیایند و تحقیرش��ان کنن��د و بگویند 
عده ای آمده اند تا مقاومت را "ان جی 
او "ئیزه و خأله��ای خدماتی دولت را 
پر کنند و ابزار و دس��تاویز و عروسک 
بازیگران سیاست و  خیمه ش��ب بازی 
سوداگران قدرت شوند! بردگی دنیای 
سرمایه داری را نهادینه کنند و احساس 
وج��ود کنند! کثاف��ت کاری دولت ها را 
پاک سازی کنند و رنگ حقوق بشری 
ب��ر فجای��ع بزنند و حت��ی آن انقالب 

موعود را عقب بیاندازند!
چرا باید عده ای همیشه دغدغه داشته 
باشند و نگذارند جامعه خوابی آسوده 
داشته باشد؟ چرا عده ای نباید بگذارند 
جارچیان ج��ار بزنند ک��ه همه چیز در 
امن وام��ان اس��ت؟ این ه��ا و هزاران 
سؤال و تحلیل و اماواگر و ترس دیگر 
پیش پای فعالین مدنی اس��ت تا به 
آنان بفهماند کن��ار بروید، کاری نکنید، 
خسته شوید و پا پس کشید. سؤاالت 
لعاب داری  پرآب وتاب و تحلیل¬های 
که از چپ و راست بر پیکر سازمان های 
مردمی واردش��ده اند بسیار جای گمان 
اس��ت و جواب��ی دورودراز می طلبد تا 
حقیق��ت از زی��ر این هجم��ه به ظاهر 
منطقی و اساسی خود را نمایان سازد. 
س��ؤاالت و حرف هایی که می خواهند 
همه چی��ز را ول کن��ی و بگذاری همان 
قوانین نانوشته مخرب کنونی راه خود 
را طی کنند و کس��ی نباش��د که چوب 
ال چرخ کس��انی بگذارد که منفعتشان 
در هم��واری راه اس��ت، ول کنی تا هر 
چ��ه خواس��تند انجام دهن��د و تمام 
نماده��ا، نش��انه ها و موجودیت هایی 
مثل زریب��ارت را و زبان و هویت و ... 
را به س��خره بگیری و در الک منفعت 
ش��خصیت روی تا از ه��ر طریقی تو 
نیز تکه ای بیش��تر از پیک��ر بیمار این 

سرزمین بقاپی
. البت��ه این گون��ه در آن س��وی دیگر 
قهرمان داس��تان خواهی بود چون به 
زعم��ی راه را برای انق��الب موعود باز 
گذاش��ته ای؟ اج��ازه داده ای همه چیز 
خودبه خود در امن وام��ان قرار بگیرد! 
که چه؟ برای کی؟ آخرش چه؟ مردم 
را ببی��ن که دنبال کار خود هس��تند و 
هزاران س��ؤال دیگر ک��ه به گونه ای بر 
اندک اف��راد فعال عرصه های فرهنگی 

و اجتماعی وارد می شود انگار مسببین 
این همه فجای��ع اینانند و همه در این 
چارچوب پیکار مدنی بیکارند و مابقی 
م��ردم همه غ��رق خوش��بختی اند و 
مش��کلی بانام بیکاری ندارند! انگار با 
نبود اینان زخم های جامعه خودبه خود 
درمان خواهند یافت و س��ازمان های 
مردمی باعث می شوند وقت مردم به 
بطالت بگ��ذرد چراکه همه مردم غرق 
مطالعه اند و نه اعتیادی هس��ت و نه 
طالقی و نه آسیبی اجتماعی! این همه 
را هنگامی که ب��ا بیکاری های عمومی 
و درده��ای همگانی که جمع می کنی 
فشاری غیرقابل تحمل می نماید که باید 
تحمل نمود. همه علت العلل را که ذات 
سیاست اس��ت رها کرده اند تا میدان 
سیاست از دلس��وزان و روشنفکران و 
دغدغه مندان خالی باش��د مبادا ترک 
ب��ردارد چینی تنهایی آقای��ان! در این 
وضعیت بس��یار الزم خواهد بود که با 
بازخوانی اهداف و بازتعریف فعالیت ها، 
س��ازمان های مردم نه��اد متحدت��ر از 
پیش، راس��خ و محکم گام های خود 
را برای نیل ب��ه جامعه ای بهتر بردارند 
و بگوین��د آن پرنده ای که تو نبودش را 
هیچ انگاشته ای از چم وخم سختی ها 
گذشته و مانده اس��ت و کتابی است 
برای چگونه زیس��تن و ماندن، راهی 
دیگر اس��ت برای وفق شدن با شرایط 
س��خت روزگار، آموزگاری است برای 
جنگیدن تا ساختن روزگاری بهتر، اگر 

بدانی و بخوانی و بفهمیش
. بس��یار الزم خواهد ب��ود که به همه 
بگویی که این اجتماع به خاطر همان 
چشمه و رودخانه و منبع آب است که 
هزاران س��ال تو را به سان یک جامعه 
متمدن نموده اس��ت و فاجعه همان 
پشت کردن به پایه هاست، پشت کردن 
تو به هویت و زبانت، پش��ت کردن تو 
به اجتماع و س��المت روانی جامعه و 
پش��ت کردن به پایه هایی که س��تون 
این استحکامات توست و با نبودنش 
بر س��رت آوار خواهند شد. الزم است 
دوس��ت را از دش��من بازشناسی و به 
یادآوری که دوست دشمنانت، دشمنت 
خواهن��د بود. نباید تفکر س��ازمانی را 
برای حل مش��کالت رها ساخت. این 
همان مسیری اس��ت که به تغییرات 
مثب��ت منتهی می ش��ود و سرمنش��أ 
آینده ای بهت��ر خواهد بود نه رها کردن 
و پا پس کش��یدن و خ��ود را قهرمان 
طبق��ات خوان��دن، ن��ه الف زدن های 
بی محتوا و نه خالی کردن شانه از زیر 

بار مسئولیت اجتماعی.

کش���ف گونه جدید
 از خزن���دگان

 در اقلیم کوردس���تان 

▐پژوهش��گران توانس��تند در ی��ک 
آزمایش��گاهی  و  میدان��ی  مطالع��ه 
گونه ای جدید از مارمولک های خانگی 
را  از کوه ه��ای ق��ره داغ در جن��وب 
شرقی س��لیمانیه در نزدیکی مناطق 
مرزی اقلیم کوردستان عراق با ایران 
کشف نمایند. نتایج این دستاورد در 
شماره 4363 مجله علمی تخصصی 

Zootaxa به چاپ رس��یده اس��ت.
ریخت شناسی  ازنظر  این گونه شبگرد 
و ژنتیکی مس��تقل از گونه های دیگر 
جهان است و به افتخار مردمان بزرگ 
ک��ورد بانام گک��وی خانگ��ی کوردی 
  ”Hemidactylus kurdicus“
نام گذاری گردید. گکوی کوردی ) نام 
کوردی: ش��ه و گه ردی کوردستانی( 
، شبگرد اس��ت و رنگ های قهوهای 
روش��ن، زرد و صورتی در قسمتهای 
مختل��ف بدن��ش دیده می ش��ود. 
این گونه به لحاظ ظاهری ش��باهت 
زیادی به گکوی پارس��ی دارد اما این 
دو به لحاظ ریختشناس��ی و ژنتیک 
متفاوت اند."الزم به ذکر اس��ت؛ لینه 
زیست ش��ناس مع��روف گون��ه ای را 
در س��ال 1758 میالدی بانام گکوی 
 Hemidactylus“ ترک��ی  خانگ��ی 
turcicus”  از س��واحل مدیتران��ه و 
جان اندرس��ون نیز در س��ال 1872 
گونه ای دیگر را از ش��یراز بانام گکوی 
 Hemidactylus“ خانگ��ی پارس��ی

persicus” توصیف ک��رده بودن��د. 
بارب��د صفایی،  این مطالعه توس��ط 
در  تنوع زیستی  ارش��د  کارش��ناس 

موسس��ه خزنده شناس��ان پارس و 
خانم دکتر هانیه غفاری از دانش��گاه 
کوردستان، س��یوان امینی از انجمن 
سبز چیا مریوان و آرام غفور از چشم 
طبیعت س��لیمانیه در ی��ک مجموعه 
عملیات میدانی در س��ال های 2015 
و 2016 میالدی انجام گرفته که نتایج 
این دس��تاورد در شماره 4363 و در  
نش��ریه تاکسونومیس��تهای نیوزیلند 

انتش��اریافته اس��ت.
بارب��د صفایی مدیر تی��م درباره این 
مطالعه اینگونه می گوید: در آن زمان 
حضور داعش در عراق بسیار گسترده 
بود، با توجه به شب فعال بودن گونه، 
ما می بایست ش��بگردی وسیعی از 
غروب آفتاب تا نیمه شب با چراغهای 
دس��تی بس��یار قوی در منطقه انجام 
می دادیم و این می توانس��ت خطر 
بالقوه��ای ب��رای تی��م تحقیقاتی ما 
باش��د. به طوری که اگر نور چراغ ها بر 
روی مراکز نظامی م��ی افتاد ممکن 
بود تصور شود که ما گروهی ناشناس 
هستیم و به س��مت ما شلیک شود. 
درعین حال برای گ��روه های خرابکار 

نیز اهداف خوبی در ش��ب بشمار می 
آمدیم. اما خوش��بختانه علیرغم این 
مش��کل طی این مدت اتفاقی برای 

گ��روه رخ ن��داد.
 در تحقیقات میدانی این پژوهشگران، 
نمونه ه��ای مارمولک خانگی کوردی 
در ش��کافهای باری��ک کوهه��ای قره 
داغ نزدی��ک به جنگل های اس��تپی 
سلیمانیه عراق جمع آوری شدند و به 
نظر می رس��د که تنها جنس بوم زاد 

کوردس��تان عراق باش��ند.
اگرچه محل زندگی این گونه توس��ط 
وزارت محیط زیست عراق از سال 2014 
تاکنون حفاظت شده اعالم شده است، 
اما این تحقیق نشان میدهد که تغییر 
نابودی جنگل، آتش سوزی،  کاربری، 
رسوبات آهکی و جاده سازی خطراتی 
جدی برای این گون��ه نیز ایجاد کرده 
ان��د و فعالیتهای آموزش��ی در جهت 
آگاهی مردم ب��ا توجه به جنگ های 
پیاپی در این مناطق بس��یار ضروری 

اس��ت.

عکس: باربد صفایی
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▐ ) بیانیه انجمن سبز چیا (
ش��هروندان فهیم مریوان، مس��ئولین 
گرامی همانگونه که مستحضرید و قبال 
نیز به کرات ش��اهد آن ب��وده ایم، تردد 
تانکرهای حامل مواد سوختی در جاده 
به شدت نامناس��ب مریوان - سنندج 
بارها باع��ث تصادفات ناگ��وار و مرگ 
ش��هروندان ما شده است، همچنین به 
فراوانی موجبات آلودگی محیط زیست 
و رودخان��ه ه��ا، آلودگی مناب��ع آبی و 
خاک زیس��ت بوم کوردس��تان را ایجاد 
کرده اس��ت. ترددی که ج��ز برای عده 
ای قلیل و انگش��ت شمار به حال هیچ 
کسی سودمند نبوده و جان و آسایش 
ش��هروندان و هموطنان ما را به سخره 
گرفته است، همچنین موجب آسیب به 

منازل مسکونی، تخریب زیرساخت های 
ش��هری و بین شهری جاده ای به ویژه 
در شهرستان مریوان شده است.  وعده 
های بسیاری از سوی مقامات استانی 
و کشوری ش��نیدیم و برای چندین ماه 
از کاهش آن ها اندکی از دردهای مردم 
کم ش��ده بود تا مگر جاده جدیدی که 
چندی��ن دوره آن را وعده داده بودند به 
بهره برداری برسد.  شوربختانه مناسبات 
سیاسی، جنبش های نظامی منطقه و 
بستن مرزهای دیگر باعث بر هم خوردن 
معادالتی ش��ده که ماحص��ل آن ورود 
شدید و چندین برابر ارابه های مرگ به 
این منطقه شد که هر روز آثار زیانبارشان 
آسیبی گاه جبران ناپذیر و ناگوار بر این 
دیار وارد می آورند . جاده کوهستانی که 

حتی جوابگوی تردد ماشین های سبک 
نیس��ت اکنون تبدیل به تجارت خانه و 
محلی برای تاخت و تاز ارابه های مرگی 
شده که چیزی جز تخریب و تصادف و 
خون و دود و آلودگی برای مردمان این 
دیار نداش��ته است. ما به عنوان انجمن 
س��بز چیا مریوان بدین وسیله و در پی 
بحرانی شدن تردد بیش ازحد تانکر های 
حامل س��وخت و کامیون های سنگین 
مراتب اعتراض ش��دید خود نسبت به 
این وضعیت را اعالم داش��ته و مصرانه 
راه حلی اساس��ی جهت مدیریت و حل 
این بحران را از نهادهایی که مسئولیت و 
وظیف��ه تامین امنیت جان و مال مردم 
و حفاظ��ت از محیط زیس��ت را دارند 
خواستاریم.  فراموش نکرده ایم که سال 

گذشته چگونه عزیزانمان در آتش طمع 
و جهل تصمی��م های نابخردانه مدیران 
و مس��ئوالن مرتبط س��وخت و خانواده 
هایی که هنوز داغدار هستند. جاده های 
سراس��ر زیبای کوردستان در سایه شوم 
ارابه های مرگ بوی خون به خود گرفته 
ان��د و هر لحظه بیم آن م��ی رود جان 
شهروندی را بستانند. خواهشمند است 
هرچه زودتر این رویه را اصالح کنید چرا 
ک��ه تصمیم غیر مس��ئوالنه تان جان و 
مال مردم و زیس��ت بوم و زیستمندان 
کوردستان را نشانه گرفته است و بدانید 
که میزان صبر و چش��م پوشی مردم در 
براب��ر این تهدید و وع��ده هایتان قطعا 

محدود خواهد بود. 
 انجمن سبز چیا مریوان 

کنید  تردد ارابه های مرگ را متوقف  بی اعتمادی به 
مدیریت بحران دولتی 
▐ زلزل��ه کرماش��ان ب��ار دیگ��ر 
همبستگی عمیق مردم به ویژه در 
شهرهای کوردنش��ین را به همراه 
داش��ت. می توان گفت در تمامی 
ش��هرهای کوردنش��ین از جمل��ه 
مریوان،  بوکان،  س��نندج،  مهاباد، 
بان��ه، ماک��و، ارومیه، ش��هرهای 
لرس��تان و ایالم و... کمپین های 
مردمی برای کمک به مردم زلزله 
زده در س��ایه مدیری��ت ضعی��ف 
یک مدیریت بحران ایجاد ش��د. 
تالش��های مس��تقل م��ردم برای 
به س��اکنان مناطق  کمکرس��انی 
بازتابگر  زلزله��زده در عین ح��ال 
بیاعتم��ادی آنان به مس��ئوالن و 
نهاده��ای متع��دد کمک رس��ان 
اس��ت که در روزه��ای اول حادثه 
ضعف در کنترل و بهبود شرایط و 
گزارشات ارس��الی از مناطق زلزله 
زده و تقاض��ای نهاده��ای کمک 
رسان همچون هالل احمر از مردم 
جهت یاری رس��اندن هم مزید بر 

این علت بود.
 نمونه ه��ای موفق در جمع آوری 
کمک ه��ای مردمی در این مدت 
کم نبودند اما ت��الش چهره های 
ورزشکاران،  هنرمندان،  از  مستقل 
چهره های سیاسی و اجتماعی به 
ویژه در تهران همچون علی دایی، 
صادق زیبا کالم، ج��واد خیابانی، 
نوید  اوتادی،  لی��ال  نیکی کریمی، 
محم��د زاده، علی کریمی و برخی 
دیگر از این عزیزان در کنار شاهکار 
بزرگ کوردستانیان قابل تقدیر بود 
که با حض��ور در مناطق و یا ایجاد 
کمپین ه��ا و دعوت از چهره های 
سرش��ناس جهت یاری رس��اندن 
حجم باالیی از نیازمندهای مادی 
و معنوی مردم در مناطق زلزله زده 

را تامین کردند.
تالش مردم در سایه بی اعتمادی 
و ضعف مدیریت بحران نهاد های 
مس��ئول سبب ش��د که مایحتاج 
ض��روری مردم س��ریع تهیه و به 
دس��ت آنها برس��د. اگرچ��ه این 
مس��اله چالشی جدی است برای 
نهادهای مسئول در مواقع بحرانی 
ام��ا یک نمونه موف��ق در همدلی 
مردم برای یاری رس��اندن به هم 
در ح��وادث ب��ود و چالش خوبی 
ست که مس��ئوالن بدانند دیگر در 
کنار وجود رس��انه های مستقل و 
مردم آگاه الزم اس��ت شیوه های 
مدیریت و نظ��ارت تغییر و بهبود 
یاب��د. و مردم آگاه تر از همیش��ه 
مس��ائل و بحران ه��ا را می دانند 
و ب��ر ناتوانی دول��ت در مدیریت 
این اوضاع آگاهند که خود دست 
به کار می ش��ود و گاها در این راه 
حتی جان خ��ود را نثار خدمت به 

هم نوع خود می کنند.
متاس��فانه چ��ون هن��وز برنام��ه 
های منظ��م و قوانین آنچنانی در 
مدیریت بحران ها نداریم و اغلب 
آن را بالی طبیعی می دانیم، این 
سبب می ش��ود تا دوباره در زلزله 
ها و س��یل های بعدی متاسفانه 
همین شرایط و ش��اید بدتر از آن 

هم تکرار می شود. 

انتخاب هیئت 
مدیره ی انجمن 
عکاسان مریوان

▐روز  ش��نبه 9 دیماه 96 مجمع 
عمومی انجمن عکاس��ان مریوان 
برگ��زار و در انتخابات انجام گرفته 
5 عض��و اصلی هیئت مدیره برای 

مدت 2 س��ال انتخاب ش��دند.

یازدهمین جلسه 
شورای سرآمدان علم و 

تجربه مریوان
▐طبق تصمیمات گرفته ش��ده در 
هس��ته مرکزی هرماه جلس��اتی 
با حضور همه کارگ��روه ها برگزار 
می ش��ود و هر کارگروه موضوع، 
دغدغه ها و فرصت های در حوزه 
کاری خود را با حضور مس��ئوالن 
مرتبط در میان خواهند گذاش��ت 
ک��ه در یازدهمی��ن نشس��ت به 
میزبانی شهرداری مریوان در سی 
ام آذرماه کارگروه محیط زیس��ت 
با هدای��ت انجمن س��بز چیا به 
بیان مهمترین مس��ائل و فرصت 
ها و مش��کالت در محیط زیست 

مری��وان پرداخ��ت.
زیس��ت  محی��ط  کارگ��روه  در   
و  ب��رای بحث  چندی��ن موضوع 
تبادل نظر از س��وی انجمن سبز 
چی��ا ارائ��ه گردید ک��ه مهمترین 
آنه��ا ورود حجم ب��االی فاضالب 
ش��هری مریوان به دریاچه زریبار 
از محالت سردوش��ی و استادیوم 
و بیسارانی که متاسفانه تاکونو به 
حال خود رها شده است و ساالنه 
ه��زاران لیتر فاض��الب خام وارد 
نگین غرب می ش��ود و این بستر 
را به شش��دت آلوده کرده است و 
طبیعتا رشد نی زار را در حاشیه ها 

به همراه داش��ته اس��ت. 
نبود سایت نخاله های ساختمانی 
در مریوان که باعث ش��ده در اثر 
رهاس��ازی و برخوردنک��ردن ب��ا 
خاطی��ان بخش ه��ای زیادی از 
جنگل ها و طبیعت حاش��یه شهر 
آلوده گ��ردد. در ادامه مطالب به 
افزایش زغال گیری و اس��تفاده 
از اره برق��ی برای قط��ع درختان 
با  باغسازی  توس��عه  و همچنین 
ناب��ودی جنگل بحث و تبادل نظر 
شد تا بهترین نظرات و راهکارهای 

بهبود ثبت ش��ود.
در ای��ن جلس��ه س��رآمدان علم 
نماینده ش��ورای ش��هر  تجربه  و 
اداره  از  کارشناس��انی  مری��وان، 
ش��هرداری، آم��وزش و پرورش، 
مناب��ع طبیعی و محیط زیس��ت، 
و  آب  اداره  محت��رم  ریاس��ت 
فاضالب ش��هری، ریاست محترم 
دانش��گاه آزاد مری��وان، نماینده 
و مس��ئولین کارگ��روه های دیگر 
قرار داشتند که بعد از سه ساعت 
بح��ث و تبادل نظ��ر مصوباتی را 
هم در حوزه محیط زیست جهت 
معرفی به تصمیم گیندگان شهری 
اتخاد نمودند تا بلکه مسئولین با 
آگاهی بیش��تر و همچنین مطلع 
شدن از مشکالت و فرصت های 
بتوانند  مریوان  محیطی  زیس��ت 
تصمیمات بهتری را در حفاظت و 
صیانت از محیط زیست و طبیعت 

مریوان برای داش��ته باش��ند.
س��رآمدان عل��م و تجرب��ه ن��ام 
ش��ورایی اس��ت که زیر نظر بنیاد 
نخب��گان اس��تان کوردس��تان در 
تشکیل  سال گذش��ته  اسفندماه 
شد. هس��ته مرکزی در این شورا 
با حضور دوازده کارگروه تخصصی 
در زمینه ه��ای مختلف فرهنگی، 
اجتماع��ی، اقتصادی و زیس��ت 
محیطی تش��کیل ش��ده است تا 
بس��تر مناسب جهت ارتباط و هم 
افزایی بین نخب��گان و ادارات در 
ایجاد  مریوان  شهرس��تان  سطح 
و همچنی��ن ش��رایط حمای��ت و 
پش��تیبانی از س��رآمدان عل��م و 
تجرب��ه از طری��ق این ش��ورا با 
مسئولین در میان گذاشته ش��ود.

قه یران��ی ئ��او!

ورود ارابه های مرگ به رودخانه های کوردستان
■  فاجعه واژگونی تانکر حامل قیر مایع

■    واژگونی تانکر حامل قی��ر م��ذاب
■       چ��پ کردن تانک��ر نف��ت ک��ش 
■      تص��ادف و مرگ هدی��ه تانکره��ا

این ها و بیشتر از این تیتر خبرهایی ست 
که ش��بکه های اجتماع��ی از تصادفات 
هفتگ��ی و ماهانه ده ها تانکر نفت کش 
) ارابه های م��رگ( در جاده مریوان به 
سنندج منتشر می ش��ود. جاده ای که 
بعد از حوادث سیاسی اقلیم کوردستان 
عمال به جاده تانکرها تبدیل شده و عقل 
س��لیم حکم می کند ک��ه در این جاده 
ت��ردد نکنید و اگر ض��رورت بر تردد بود 
قطعا برگشتن با س��المت از این جاده 
ج��زو خبرهای خوش��ی می ش��ود که 
مادران چشم به راه راه خوشحال خواهد 
کرد.  انتظار هم داریم بررسی کنیم چرا 
گردش��گران به دیارمان سر نمی زنند و 
هستند کوته فکرانی در این میان مردم 
و ب��ازاری را مقصر می دانند اما در واقع 
ماجرای عدم تمایل گردشگر برای ورود 
به مری��وان بر م��ی گردد به نب��ود زیر 
ساخت ها و و راه های مناسب که سبب 
ش��ده کمتر کسانی حاضر شوند ریسک 
گذر از جاده های مرگ کوردس��تان را به 
جان بخرند. اما این پایان ماجرا نیست 
و فاجعه آنجا بیشتر می شود که اکنون 
این تانکرهای ش��وم مواد نفتی شان در 
اث��ر واژگونی به داخ��ل رودخانه ها می 
ریزند ک��ه در 14 آذر نزدیکی روس��تای 
نگل و در 12 دی م��اه نزدیک رودخانه 
خانق��ا رزاو  و مواردی دیگر تانکرها بعد 
از واژگونی متاس��فانه هزاران لیتر مواد 
نفتیشان وارد رودخانه شد و دو فاجعه 
زیس��تی در کمتر از یک م��اه در منابع 

آب��ی کوردس��تان رخ داد و اصال معلوم 
نیست چه کسی مسئول بررسی به این 
وضعیت دردناک است و در جاده ای که 
میلیاردها توم��ان عاید افرادی خص یا 
دولت می کند چرا فقط آلودگی و نیست 
و ناب��ودی و تصاد و خ��ون باید نصیب 

مردمانش ش��ود.  
 جاده های کوردستان ظرفیت این همه 

ماشین س��نگین را ندارد و آقایان نمی 
خواهند قبول کنند و متاس��فاه وضعیت 
روز به روز بدتر و دردناک تر می ش��ود. 
حجم باالی تردد این تانکرها همیش��ه 
مورد انتق��اده ب��وده و منتقدین بر این 
باورند که به دلیل آش��نا بودن رانندگان 
با جاده های کردس��تان، غیر استاندارد 
بودن جاده های استان و وجود ماشین 

های سبک باال در این جاده نباید اجازه 
تردد به تانکرها داده ش��ود.

روزانه 200 تا 300 دس��تگاه تانکر حامل 
س��وخت در جاده های ارتباطی استان 
تردد می کنندو طبیعی است این تعداد 
در جاده نامناس��ب کوردستان منجر به 
تصادفات و تخریب زیرساخت و محیط 
زیست می شود. به گفته فرمانده پلیس 
راه کوردس��تان در ش��ش ماهه نخست 
امس��ال، 19تانکرحامل سوخت درمسیر 
مریوان-س��نندج تص��ادف کردندکه به 
دنبال ب��اال گرفت��ن انتق��ادات و ادامه 
یافت��ن تصادفات متعدد در فصل پاییز، 
اعمال محدودیت ت��ردد این تانکرها در 
جاده مریوان سنندج برای جلوگیری از 
حوادث رانندگی، این تانکرها از س��اعت 
4 بعدازظه��ر تا 7 صبح هر روز، در محور 
س��نندج � مریوان ممنوع ش��ود اما در 
همان زمان معلوم ش��د که فقط حرفی 
برای ساکت کردن مردمی بود که از این 
تانکره��ا دیگر به تنگ آمده اند. دلیل بر 
تنها ماندن وعده اعم��ال محدودیت در 
تردد تانکرها این بود که اوال مدت زمانی 
برای این محدودیت معلوم نش��ده ثانیا 
طبق بررسی های به عمل آمده مشخص 
گردید که رانن��دگان تانکر ها توجهی به 
ای��ن محدودیت ها ندارند و کس��ی هم 
آنچنان ک��ه باید صورت بگی��رد این ها 
را کنترل نمی کند. ب��ا این حال آیا می 
توان امیدوار بود که جاده جایگزین این 
مش��کل را حل کند جاده ای که بیش از 
یک دهه از قول افتتاح و اجرایی شدن 
آن می گذرد!  آیا جاده جدید که در حال 
ساخت اس��ت جوابگوی این همه تردد 

س��نگین خواهد بود؟!

بەڕێوەچوونی کۆڕی شەوی یەلدای ٢7١7 ڤەژین

▐له  ڕێکه وت��ی 30ی 9ی 1396 
ناوه ن��دی فه رهه نگی-  هه تاویدا، 
هونه ری��ی ڤه ژی��ن کۆڕێک��ی بۆ 
ب��ه ڕز ڕاگرتنی ش��ه وی یه لدا بۆ 
پێنجهمین س��اڵ له م ش��هوەدا، 
له  هۆڵی نش��اتی شاری مه ریوان 

به ڕێوه  برد. 
کۆڕه که  به  به شه داریی کۆمه ڵێکی 
ئه دیبان  نووسه ران،  له   به رچاو 
کوردستانی  کهسایهتییهکانی  و 
ئێران، و به  پێشوازیی گه رموگوڕی 
له   ده وروبه ر،  و  مه ریوان  خه ڵکی 
کاتژمێر 8ی شه ودا ده ستیپێکرد و 
تا 30/12 نیوه شه و درێژه ی خایاند. 
له به شی له به رنامه به  ڕه سمی 
ک���ورده واری،  چله ی  ش��ه وان��ی 
نێو ه��ه ن��ار وه ک����وو ش��ه وچ��ه ره ی  له   یه لدا  ش��ه وی  له مێژوویی  و  باڵوکرایه وه   به شداربوواندا 

کرماشانهوە  هونهرمهندانی  الیهن 
یادی  بۆ  چهمهری  پارچهیێک 
ق��ورب��ان��ی��ان��ی ب��ووم��هل��هرزەی 
پێشهکش  کرماشان  شارەکانی 

کرا. 
ب��ه ش��ی ت��ای��ب��ه ت��ی��ی ک��ۆڕه ک��ه  
پێشکه شکردنی خه اڵتی سااڵنه ی 
ناوه ندی ڤه ژین به  چاالکانی بواری 
بوو،  زاگرۆس  بناری  فه رهه نگیی 
واته  خه اڵتی فه رهه نگیی به ڕووی 
مامۆستا  ئه مساڵ  که   زێڕین، 
وەرگێری  و  نووسهر  نههایی  عهتا 
به توانای کورد( له  الیه ن لێژنه ی 
ڤه ژینه وه   ن��اوه ن��دی  تایبه تی 
په سه ند کرابوو و له  ڕێوڕه سمێکی 
پێشکه ش  خه اڵته که   به شکۆدا 

به  مامۆستا عهتا نههاییکرا.  

گرۆسە بەڕوو ناسنامەی زا
افزایش تخریب و نابودی طبیعت 
به ویژه جنگل از س��وی  بش��ر با 
آت��ش زدن و زمین خواری باعث 
شده س��طح وس��یعی از جنگل 
های زاگروس هر سال نیست و 

نابود ش��ود.
بخش اعظم وسعت آتش سوزی 

های چند س��ال اخیر در مناطق 
کوردستان و کرمانشاه بوده است 
که متاس��فانه باعث از بین رفتن 
حجم زی��ادی از جنگل های بکر 
راستای جبران  در  گردیده است. 
بخش��ی از این نابودی و احیای 
جن��گل ه��ای س��وخته فعالین 

و کوهنوردان  زیس��ت محیط��ی 
پاییز  در  در ش��هرهای مختل��ف 
س��الجاری اقدام به کاشت بلوط 
در ش��هرهای  س��نندج، مریوان 
س��روآباد، کامی��اران، بان��ه و ... 

کردن��د.
کانون ژینگه ب��ا همکاری بخش 

آموزش زبان کوردی در دانش��گاه 
پی��ام نور مریوان به مانند س��ال 
ه��ای گذش��ته در جن��گل های 
اطراف دانش��گاه اقدام به کاشت 
دان��ه ه��ای بلوط  تح��ت عنوان 
زاگرۆس��ه"  ناس��نامهی  "ب��هڕوو 

کردن��د.
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■ دیمه ن فتحی

نفر در ش��بکه های  ▐صدها ه��زار 
آموزش��ی چیا  پیام های  مج��ازی 
را دیده ان��د و در عرصه میدانی نیز 
آموزش  دانش آموز،  تاکنون 2624 
داده شده اند. کمیته آموزش انجمن 
س��بز چیا با برنامه ری��زی دقیق و 
اس��تفاده از تجارب سالیان گذشته 
در س��ال 96 نیز در مسیر افزایش 
آگاهی ه��ای  مختل��ف  س��طوح 
اساسی  زیس��ت محیطی گام هایی 
برداش��ته اس��ت که نظر به ماهیت 
خ��ود و ب��ه دوراز هر نوع اس��تفاده 
و  تنش زایی  حاش��یه،  رس��انه ای، 
وقفه ای بوده اس��ت. ای��ن کمیته 
متشکل از زنان و مردانی در سنین 
مختل��ف ب��وده که باکار م��داوم و 
خستگی ناپذیرش��ان  تالش ه��ای 
فایلی زیس��ت محیطی را در اذهان 
عم��وم مردم منطقه گش��وده اند و 
ب��ه جای گرفتن ماهی، مردم را یاد 
داده اند که به چه ش��یوه ای ماهی 

بگیرند.
ش��اید ماحصل زحمات این کمیته 
در طی س��الیان را با توجه به ذات 
فرهنگ سازی نتوان به صورت تمام 
وکمال نشان داد و ارزیابی نمود به 
ش��ماره در آورد، اما قدر یقین آینده 
جامع��ه -اگر در س��ایر زمینه های 
اقتص��ادی، سیاس��ی و اجتماعی 
دچار فاجعه نشود- سرشار از تفاهم 
و همزیس��تی خواهد بود. البته به 
ج��رات می ت��وان گف��ت بعضی از 
ثمرات ای��ن کار در رفتار مردم قابل 
مشاهده اس��ت. اگر در بین مردم 
اینک شکار زشت است و شکارچی 
کمیاب، اگ��ر هنوز زریبار نفس می 
کشد و میزبان هزاران پرنده مهاجر 
اس��ت، اگر جنگل ه��ا هنوز زندگی 
م��ی بخش��ند و س��یل مردمان با 
وج��دان برای اطف��ای حریق روان 
است و تعداد و حجم آتش سوزی 
ها کم ش��ده اس��ت، اگر زباله کم 
اس��ت و هر کودکی امروز می داند 
رها کردنش ش��رم آور است و اگر 
درختکاری ارزش شده است، قطعا 
یک��ی از مهمترین نهاده��ای تاثیر 
گ��ذار همین چیا و همین دس��ت 
های ناشناخته کمیته آموزش است 
که توانسته راه روشن خود را برای 

همگان بیاف��روزد. الزم به یاداوری 
اس��ت ک��ه در اعتراض ب��ه پدیده 
عجیب مینی پاالیشگاه در نزدیکی 
زریبار نیز ای��ن کمیته با مراجعه به 
روستاها س��نگ تمام گذاشته و از 
از  مولفه های نیرومن��د جلوگیری 
آن فاجعه بود. مس��ایل مربوط به 
محیط زیس��ت و همزیس��تی با آن 
به س��ان ارثیه ای از اولین انس��ان 
ها بر مبنای آزمون و تجربه نس��ل 
به نس��ل انتقال یافته اس��ت و در 
این راس��تا روش ها و شیوه های 
بهره ب��رداری یا قطع مقطعی آن بر 
اس��اس تجارب و درگره ب��ا باورها 
و اعتقادات، هم��واره مانند اصولی 
یادگرفتنی موجودیت یافته اس��ت. 
اعمال و تجمی��ع تجارب و آموخته 
های بش��ری اگر چه بیشتر نتایج 
آن ج��ز ویرانی و ایج��اد فجایعی 
پیچیده بر پیکر زمین چیزی به بار 
نیاورده اس��ت اما با اندک تحقیقی 
در باب آن به اصولی خواهیم رسید 
که براحتی آموزش پذیرند می توان 
به راحتی آن را در زندگی به کار برد. 
اصول��ی که اگر اکث��ر جامعه به آن 
پایبن��د بوده و در راس��تای آن گام 
بردارند، با ان��دک همتی می توان 
نتایجی عالی به ب��ار آورد. انجمن 
س��بز چیا با اشراف بر این واقعیت 
سالیان اس��ت که بیشترین هزینه 
و جدی��ت خود را بر آموزش جوامع 
بنیاد گذاش��ته در این مسیر اندک 
زمانی تعلل ننموده است و هر بار با 
ش��یوه ای نوینتر در مسیر این مهم 

گام برداشته است.
امسال اگر چه به اواخر آن نزدیکتر 
شده ایم اما پروسه آموزش مسایل 
زیس��ت محیطی با شتابی ستودنی 
در راه خ��ود گام برداش��ته و نوی��د 
آین��ده ای بهتر را می دهد. اعضای 
کمیت��ه آموزش هم��واره در تالش 
شبانه روزی برای رسیدن به اهداف 
تعین شده س��الیانه خود بوده اند 
ک��ه در این راس��تا ای��ن مربیان و 
زب��دگان پروس��ه آم��وزش مبانی 
با تحلیل گام های  محیط زیس��ت 
پیش��ین و نقد و بررس��ی آموخته 
های امر آموزش خ��ود، به تدوین 
و تعین پروس��ه بعدی آموزشی با 
توجه به نی��از ها و امکانات موجود 
پرداختن��د. آنچه بیش از همیش��ه 

در گام های نوی��ن کمیته آموزش 
قابل تامل اس��ت اس��تفاده بیش 
از پیش ایش��ان از ابزارهای کمک 
آموزش��ی و شبکه های اجتماعی به 
منظور تسهیل و تسریع امور است. 
آموزش مدارس: با توجه به تجارب 
گذش��ته در تابستان قرار بر تهیه دو 
ویژه نامه آموزش��ی گذاشته شد تا 
یکی از آن ها مس��ایل و س��رفصل 
های مربوط ب��ه مدارس ابتدایی را 
شامل ش��ود و دیگری سرفصل ها 
و مس��ایلی که برای گروه تحصیلی 
متوسطه اول الزامی می نمود. این 
دو وی��ژه نامه که با نام های "مازوو 
" ب��رای مدارس ابتدای��ی و "بهڕوو 
" چاپ ش��ده اس��ت هر کدام و به 
صورت مجزا و خالصه ش��امل این 
س��ر فصل ها می شود: الف: مازوو 
مازوو ویژه س��نین 7 تا 12 س��ال 
طراحی ش��ده و محتوای آن نیز با 
توجه ب��ه نیازها و توانایی های این 
محدوده س��نی بس��یار مهم در دو 
صفحه گالس��ه تمام رنگی نوشته و 

چاپ شده است.
ای��ن وی��ژه نام��ه ش��امل کارهای 
س��ادهای اس��ت که یک کودک در 
مواجه��ه با مصرف انرژی می تواند 
انج��ام دهد مثل خام��وش کردن 
الم��پ اضافی، اس��تفاده از س��بد 
به جای کیس��ه نایلونی، ش��ناخت 
انواع زبال��ه و انداخت��ن آن ها در 
سطل و شناخت جنگل و فواید آن 
اس��ت و ضرورت حفظ جنگل برای 
انس��ان ها. ای��ن موضوعات همراه 
ب��ا تاکید ب��ر مهربانی ب��ا جانوران 
از اه��و س��رفصل های آموزش��یبه 
باش��د. ب:  ابتدایی می  ک��ودکان 
بهڕوو بهڕوو ویژه دوران متوس��طه 
ی اول اس��ت و با توجه به سن آن 
ها این موضوع��ات را در 8 صفحه 
تمام رنگی در بر داشته است: حق 
محیط زیس��ت، عوامل تهدید کننده 
جنگل، آتش س��وزی جن��گل ها، 
داستان های کوتاه زیست محیطی، 
آب و کش��اورزی، فوای��د و معایب 
س��د، حق��وق حیوان��ات، راه های 
دور کردن حش��رات از محل زندگی 
بدون استفاده از سموم و خشونت، 
ابع��اد  آلودگ��ی و مفه��وم آن در 
مختلف، توجه به پاکیزگی محیط، 
اث��رات اس��تفاده از س��وخت های 

چوب��ی مثل زغال، زباله و انواع آن، 
آلودگی آب و راههای پیشگیری از 
آن. البته ب��رای دانش آموزان پایه 
ابتدایی نیز ف��رم برنامه هفتگی را 
با مضامین زیس��ت محیطی چاپ 
ش��ده اس��ت تا یادگاری ای برای 
همه به ویژه کالس اولی ها و دومی 
ها باشد یک ودو باشد که شاید به 
راحتی نتوانند با نوش��ته های ویژه 
نامه ارتباط برقرار کنند. این مربیان 
با هماهنگی با مدارس در این فصل 
به 7 مدرس��ه ابتدایی و 2 مدرس��ه 
متوس��طه اول مراجعه کرده اند و با 
توجه به هدف آموزش خود که باال 
بودن کیفیت ب��ه جای کمیت بوده 
است تاکنون کالس به کالس پیش 
دانش آموزان رفته اند تا درس های 
زندگی و چگونگی همزیس��تی در 
دنیای نوین را با آن��ان مرور کنند. 
ایشان فقط در مدارس توانسته اند 
2624 دانش آموز را تاکنون آموزش 
دهند و از وس��ایل کمک آموزش��ی 
بهره مند س��ازند و در رابطه با این 
موضوعات با دانشآموزان به بحث و 

گفتگویی صمیمانه بپردازند.
این  تیزرهای آموزش��ی:  س��اخت 
کار ب��ا توج��ه ب��ه پررنگ ش��دن 
نقش رس��انه های جمع��ی ازجمله 
تلگرام در دنیای مجازی در دستور 
کار کمیت��ه آم��وزش ق��رار گرفت 
و ب��ا توج��ه به ض��رورت جامعه و 
احس��اس کمبود نسبت به آموزش 
همگانی س��اخته می شود. این کار 
که ب��ا تحقیق و زحم��ت افراد این 
گروه آماده می ش��ود تاکنون در دو 
موضوع "چرا باید به محیط زیس��ت 
احترام بگذاریم " و "عدم اس��تفاده 
از س��وخت های چوبی به ویژه زغال 
" در گروه ه��ای مختل��ف و ان��واع 
و  مجازی پخش شده  رس��انه های 
صدها ه��زار بیننده را به خود جلب 
کرده اس��ت. س��اخت این تیزرها 
بازهم ادامه خواهد یافت و با توجه 
با انباش��ت تجربه در این زمینه نیز 
امید م��ی رود کارهای بعدی بتوانند 
بیش از این دو موضوع نیز مخاطب 
خود را جذب نمایند. کمیته آموزش 
مداما در ح��ال تغییر و جذب افراد 
تازه بوده و عالقه مندانی که درزمینه 
ه��ای مختلف آموزش��ی ق��ادر به 
همکاری با انجمن سبز چیا باشند، 
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■ امید رشیدی  
)کارشناس جغرافیا(

چه سالمی/ می دانم کسی 
شایس��ته آن نیس��ت/ اگر 
هم خوشحالتان می کند/

سالم به همگی/ سالم 
" بهزاد کوردستانی "
 ▐حوادث طبیعی ازجمله زلزله، جزئی 
از رفتار طبیعی زمین برای رس��یدن به 
تعادل اس��ت؛ اما چون در کشورهایی 
مثل ای��ران با خس��ارت های جانی و 
مالی همراه است، آن را بالیای طبیعی 
می دانند. مقابله با زلزله بی معناست و 
هرگز نمی ت��وان از وقوع آن جلوگیری 
ک��رد و حتی اگ��ر بتوان از س��اعت ها 
قب��ل آن را پیش بینی ک��رد بازهم ما 
تنها نظاره گ��ر فروریختن خانه هایمان 
خواهیم ب��ود؛ اما با ش��ناخت علمی 
زمین و حرکات آن، با رابطه درست بر 
اس��اس توانمندی های محیط طبیعی 
و مدیریت مناس��ب می توان خسارات 
ناش��ی از آن را ب��ه حداق��ل ممک��ن 
برسانیم، کاری که در کشوری مثل ژاپن 
صورت گرفته اس��ت. در رابطه با رفتار 
ما در مورد زلزل��ه و آنچه در این زمینه 
بایستی انجام ش��ود، مراحل سه گانه 
قب��ل از زلزله، هن��گام زلزله و بعدازآن 
قابل بحث است. در این نوشتار به دلیل 
اهمیت زیاد آن بیشتر به مرحله قبل از 
زلزله پرداخته می شود. مدیریت پایدار 
بحران یعن��ی عالج واقعه قبل از وقوع 
آن. با شناخت علمی از محیط طبیعی 
پیرامون خود و آگاهی از توانمندی های 
آن برای رابطه مناسب و منطقی با این 
محی��ط خصوصًا در ساختمان س��ازی 
می توانیم خس��ارات مال��ی و جانی را 
به حداقل ممکن برس��انیم. مدیریت 
بحران چه معنایی دارد؟ وقتی هرلحظه 
به تعداد س��اختمان هایی که مقاومتی 
در برابر زلزله های متوسط هم ندارند، در 
شهرها و روستاها افزوده می شود؛ و یا 
ساختمان های تخریبی و خسارت دیده 
براثر زلزله بدتر از قبل ساخته می شوند! 
وقتی از فرماندار ش��هرمان می پرس��م 
چ��را با دادن امتی��از آب، برق، گاز و...

به س��اختن خانه های ب��دون مجوز و 
غیراس��تاندارد ش��رعیت می دهید؟ و 
او در جواب می گوی��د فالن نماینده-
برای رأی جمع کردن-ما را تحت فشار 
گذاشته بود! وقتی همه ما باهم متحد 
شده ایم تا هر طور شده به توسعه پایدار 
نرس��یم و بجای امنیت پایدار مدام با 
ه��راس از زلزله زندگ��ی کنیم. چراکه 
هنوز دزدی، خیانت، حالل، حرام و. را 

بازتعریف نکرده ایم.
 وقتی کس��ی ب��رای فروش و س��ود 
بیشتر، ساختمانی چهار طبقه و بدون 
پارکین��گ، با آهن ضعی��ف و مصالح 
غیراستاندارد در کوچه ای با عرض چهار 
متر می سازد و تنها چیزی که هرگز به 
آن فکر نمی کند این اس��ت که ممکن 
براثر زلزله ای بر س��ر کسانی فروبریزد 
و راه امداد و نجات س��ایرین را بگیرد! 
آیا پولی که از این راه به دست می آورد 
حالل اس��ت؟ آی��ا او قات��ل قربانیان 
احتمالی نیست؟ آیا او خود به تنهایی 
خائن و دزد اس��ت؟ آیا جوشکاری که 
ب��ا آهن ضعیف اس��کلت چهار، طبقه 
ساختمان را جوش��کاری می کند دزد 
نیست؟ بنایی که دیوارها را می سازد در 
این جنایت و دزدی ش��ریک نیست؟ 
مهندس��ی که با گرفتن رش��وه سکوت 
می کند خائن و دزد نیست؟ مسئوالنی 
ک��ه گاز، ب��رق و آب و س��ایر خدمات 
را واگ��ذار به همراه مس��ئوالن باالتر از 
خود دزد و خائن نیستند؟ عالم دینی 
مس��جد آن محل مس��ئولیتی ندارد؟ 
وقتی با زلزله ه��ای نه چندان بزرگ با 
خسارات جانی و مالی روبرو هستیم! 
یعنی اینکه گرفتار جبر محیط انسانی 
خود هستیم، به عبارت بهتر ما اسیر و 
برده افکار خود هس��تیم. انسان نادان 
و جامعه نادان م��دام در رنج خواهند 
بود. اگر جامعه ما ش��ناخت درس��ت 
و علم��ی از ح��وادث طبیع��ی ندارد و 
آموزش های الزم برای شرایط بحرانی 

ندیده است، چه کسانی وجه نهادهایی 
باید فرهنگ سازی الزم را انجام دهند؟ 
معلوم اس��ت که دولت ب��ا در اختیار 
داشتن صداوس��یما، آموزش وپرورش 
و س��ایر س��ازمان های مربوطه مقصر 
اصلی می باش��د. صداوسیما شبکه ای 
بنام ورزش دارد و در س��ایر ش��بکه ها 
هم س��اعت ها برای فوتبال و آفساید 
ب��ودن و نبودن ف��الن گل برنامه دارد، 
کارشناس دعوت می کند و از پول ملت 
هزینه می کند، اما برای محیط زیست، 
آم��وزش حقوق و وظایف ش��هروندی 
و س��ایر مش��کالت جامعه برنامه ای 
ن��دارد! حتی اگر یک فع��ال مدنی یا 
با هزینه خود  زیست محیطی بخواهد 
به صداوس��یما برود و س��خنی بگوید 
اجازه ن��دارد یا در س��اعت پنج صبح 
ب��ه او اج��ازه خواهن��د داد! ای کاش 
رس��انه ملی برای جان شهروندان این 
مملکت یک ص��دم فوتبال ارزش قائل 
ب��ود. آموزش وپرورش ه��م چنان در 
دام نمره جمع ک��ردن، مدرک گرایی و 
بخش��نامه های الکی گرفتار اس��ت که 

هرگز امیدی به آن نمی توان داش��ت. 
م��ا ع��ادت کرده ای��م اش��تباهی را با 
اشتباهات بیش��تر جبران کنیم. دولت 
بع��د از هر زلزله ای بجای درس گرفتن 
از اش��تباهات گذش��ته پیام تس��لیت 
س��اختمان های  وقتی  می کند!  صادر 
بیمارس��تان و مس��کن مه��ر در زلزله 
کرماش��ان فروریختن��د دولت بجای 
عذرخواهی از فقر مردم سوءاس��تفاده 
ک��رده و وع��ده وام ه��ای بیس��ت و 
س��ی میلیونی به آن ه��ا می دهد؛ اما 
هرگز اعت��راف نمی کنند که اگر نظارت 
کافی بر ساختمان سازی داشتند و آن 
س��رمایه هایی را که الف. م ها از خزانه 
ملت غارت کردند، صرف مقاوم سازی 
س��اختمان ها در برابر زلزله می کردند، 
مردم عزیزانشان را از دست نمی دادند. 
حت��ی وقتی ک��ه بی اعتم��ادی مردم، 
جامعه مدنی و سازمان های مردم نهاد 
دولتی  ب��ه کارآم��دی س��ازمان های 
ازجمله هالل احمر دیدند-که متأسفانه 
بی نظم��ی، ترافی��ک ناهماهنگ��ی در 
امدادرسانی را به دنبال داشت-بازهم 

از خودشان تشکر کردند که موفق عمل 
کردن��د! و اما آیا ما مردم تنها قربانیان 
بی دفاعی هستیم که گرفتار جبر محیط 
اجتماع��ی خود ش��ده ایم ی��ا اینکه با 
مطالبه نکردن حقوق ش��هروندی خود 
و فرار از مس��ئولیت های ش��هروندی، 
خود نیز بخش��ی از مش��کل هستیم؟ 
وقتی کمی بع��د از هر زلزل��ه تا زلزله 
بعدی دچار فراموشی می شویم. وقتی 
خط قرم��ز نداریم و هرگ��ز نخواهیم 
گفت دیگر بس اس��ت و ساختن این 
س��اختمان های بالقوه قاتل را متوقف 
نمی کنیم. این همه ترس از زلزله برای 
چیست؟ وقتی که بدون توجه به توان 
محیط طبیعی، بر روی رس��وبات نرم 
کن��ار رودخانه ها و بقای��ای تاالب ها و 
دریاچه ه��ای قدیمی س��اختمان های 
بلندمرتبه، س��نگین و غیراس��تاندارد 
می س��ازیم، البته که بایستی مدام در 
ترس زندگی کنیم و حضور همیشگی 
مرگ را براث��ر زلزله احس��اس کنیم. 
چرا م��ا از امنیت پای��دار گریزانیم؟ و 
بافرهنگ مرگ دوستی امان از نقش 
قربانی بازی کردن و مظلوم نمایی لذت 
می بریم؟ وقتی با شناخت بهتر محیط 
طبیعی پیرامون خود و رابطه متناسب با 
توانمندی های آن می توانیم زندگی بهتر 
و آرامش پایدارتری داشته باشیم، چرا 
باهم متحد می شویم تا هرگز به توسعه 
و امنیت پایدار نرسیم! کی می خواهیم 
از گفتم��ان زنده ماندن صرف و تالش 
برای بقا گذر کرده وزندگی را آغاز کنیم؟ 
درحالی که م��ا می توانیم با تغییر تفکر 
و س��بک زندگی خود از این بحران ها 
گذر کنی��م، برای این مهم ابتدا از خود 
آغاز کنیم و خود الگوی آنچه از دیگران 
انتظار داریم باشیم. مردم زمان زیادی 
را به بحث ه��ای خرافاتی و غیرعلمی 
در م��ورد زلزله اختص��اص می دهند و 
مدام از آن می ترس��ند! اما از شناخت 
واقعی آن گریزانند، چراکه آگاه ش��دن 

از ه��ر موضوعی مس��ئولیت به دنبال 
دارد. چرا مس��ئولیت گریزی بخشی از 
فرهنگ ما را تش��کیل می دهد؟ بعد از 
زلزله کرماشان اگرچه صحنه های ناب 
از همکاری، همدردی و کمک رس��انی 
م��ردم را ش��اهد بودی��م ام��ا بعد از 
زلزله های اخیر ب��ه دلیل عدم آگاهی 
درس��ت از زلزله توسط عده ای از مردم 
شاهد اختالل در امدادرسانی، ترافیک 
و بس��ته ش��دن معابر عمومی، سلفی 
گرفتن ها ب��ا حادثه دیدگان، صف های 
طوالنی پمپ بنزین ها و سایر رفتارهای 
نابجا بودیم. به فرض خانه همس��ایه 
ام��ان فروریخته و ما اتفاقی س��الم 
مانده ایم، آیا اولین کاری که باید بکنیم 
کمک به مصدومان و زیر آوار ماندگان 
است یا فرار از محل حادثه؟ به راستی 
نشان  ناشایستی  رفتارهای  این چنین 
از س��قوط معنویات جامعه نیست؟ در 
ش��رایط بحرانی می توان سقوط یا اوج 
معنویات جامعه را دید. معلوم اس��ت 
که بازس��ازی اصولی س��اختمان های 
تخریب ش��ده و آسیب دیده در زلزله بر 
طبق نقشه جدید و اصولی و همچنین 
فراهم کردن بودجه الزم وظیفه دولت 
اس��ت و هرگز نمی توان با بیس��ت یا 
سی میلیون تومان وام از مردم انتظار 
داش��ت که خانه های مق��اوم در برابر 
زلزله بس��ازند. وضع قوانین مناس��ب 
ب��رای هر نوع ساخت وس��از در مناطق 
مختلف کش��ور، اجرای دقیق و نظارت 
بر اجرای ان نیز وظیفه دولت اس��ت؛ 
اما وقتی بیمارستان تازه ساخت دولتی 
و ساختمان های مسکن مهر که توسط 
دولت نظ��ارت و اجراش��ده اند قبل از 
خانه های م��ردم عادی فرومی ریزند و 
حتی بابت آن از مردم عذرخواهی هم 
نمی کنند، هی��چ امیدی به بهبود وضع 
موجود نیست. آداب شهروندی چیزی 
نیس��ت که در لحظه و یا هنگام بحران 
به مردم آم��وزش داد، اینکه عده ای از 
س��اکنان یک روستا مانع امدادرسانی 
به روس��تاهای باالدس��ت نشوند و به 
حقوق سایر شهروندان احترام بگذارند، 
بایستی از کودکی در مدرسه، خانواده و 

رسانه ها آغاز کنیم.

حوادث طبیعی یا بالیای طبیعی

تاالب زریبار در آتش بی  توجهی
■ آرمان غفوری 
فعال محیط زیست

آب  ت�����االب   ▐
ش��ی��ری��ن زری��ب��ار 
در  زری������وار  ی���ا 

از  مریوان،  شهر  غرب  نزدیکی 
مکان های دیدنی و گردشگری 
استان کوردستان است. حجم 
 30 حدود  تاالب  آب  تقریبی 
ب��رآورد  مکعب  متر  میلیون 
حدود  ت��االب  محیط  و  شده  

5.22 کیلومتر است.
ت��االب زریبار به عن��وان یک 
ی��ک  و  اکولوژیک��ی  واح��د 
کوردستان  در  آبی  اکوسیستم 
پدیده ای بسیار زیبا و نادر می 
بومی  دارای گونه های   باش��د. 
و غیربوم��ی آبزی��ان که طبق 
آخری��ن تحقیق��ات میدان��ی 
انجمن سبز چیا بیش از 235 
گونه پرنده بوم��ی و مهاجر و 
تعداد زی��ادی گونه های دیگر 
از پوشش گیاهی، پستانداران 

را در خود جای داده اس��ت.
بخشی از این تاالب ارزشمند، 
اوایل دی ماه س��ال جاری به 
روال س��ال های گذشته طی 
دو روز متوال��ی دچ��ار حریق 
ش��د و وس��عت زیادی از این 
پوش��ش گیاه��ی ک��ه بخش 
جدایی ناپذیری از اکوسیستم 
ناب��ود گردید.  ت��االب اس��ت 
آتش  در  زریباردر حالی  تاالب 
س��وخت که حتی یک بالگرد 
در اس��تان برای اطفای حریق 
ای��ن تاالب ارزش��مند نیامد و 
مردم، انجمن های مردم نهاد 
و محیط زیست مریوان بدون 
تجهی��زات آنچنانی یا کاربردی 
که قابلیت کنترل این حجم را 
داشته باشد و با دست خالی 
به خاموش کردن ش��عله های 

آت��ش اق��دام کردن��د.
رئی��س اداره محیط زیس��ت 
مری��وان با نی��رو و تجهیزات 
حداقلی که دارد در محل آتش 
س��وزی حضور یافت��ه و اغلب 
آت��ش ب��ا کمک دوس��تداران 
زریبار به ویژه عزیزان اس��کله 
قایقرانی مهار می ش��د اما در 

واقع آنچ��ه رخ می داد دیری 
نمی پای��د که آت��ش زنان از 
ب��ه جان  آتش  دیگر  طرف��ی 
این  انداختند. که  م��ی  زریبار 
امر می تواند توسط شکارچیان 
پرندگان برای افزایش وسعت 
دید و یا صیادان سنتی ماهی 
ب��رای س��هولت در صی��د رخ 
بدهد یا دس��ت ه��ای پلیدی 
این  از  غی��ر  مقاصدی  ب��رای 
آتش را به جان زریبار بیندازند 
که در آخرین مورد طبق اخبار 
منتشره از سوی محیط زیست 
مریوان اف��رادی را هم در این 

زمینه دس��تگیر کرده اند.
همچنین  و  تجهی��زات  کمبود 
نی��ت پلی��د آت��ش زن��ان از 
عوام��ل اصلی گس��ترش این 
آتش س��وزی ه��ا ب��ود، که با 
مش��کالت  یافتن  گس��ترش 
زریبار یک��ی پس از دیگری و 
ب��روز انواع آلودگی ها س��بب 
ش��ده  ک��ه ما ش��اهد س��یر 
این  نزول��ی کیفیت زیس��تی 
باشیم.  نظیر  بی  اکوسیس��تم 
تنوع زیس��تی غن��ی در تاالب 
زریب��ار س��بب جذابی��ت این 
اکوسیس��تم ش��ده اس��ت تا 
گردش��گران زی��ادی ب��ه این 
منطق��ه ج��ذب  ش��وند؛ ام��ا 
و  توجهی شایسته  متاس��فانه 
درخ��ور به ای��ن منطقه زیبای 
از  نم��ی ش��ود.  گردش��گری 
م��وارد مهمی که ب��ا توجه به 
ظرفیت ت��االب می توان روی 
آن سرمایه گذاری کرد تنوع و 
تعداد باالی پرندگان در تاالب 
زریب��ار اس��ت که ب��ه راحتی 
موجبات گس��ترش  تواند  می 
گردش��گری  و  اکوتوریس��م 
شهرستان و استان را به همراه 
داشته باش��د که لزوم ترویج 
ای��ن ام��ر ایجاد زیرس��اخت 
ه��ای گردش��گری و حمایت 
مس��ئولین امر در ای��ن رابطه 
اس��ت که ب��ا توجه ب��ه وجود 
س��رمایه غن��ی با ن��ام مردم 
در  زیس��ت  دوس��تدار محیط 
مریوان ب��ه خوبی این صنعت 
ج��ا بیفتد و رون��ق اقتصادی 

پای��داری را ایج��اد نمای��د.
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■ نرگس رفیعی 
کارشناس ارشد
 مطالعات زنان

رابطه ای  ▐ش��هروندی 
اس��ت که بی��ن فرد و 

دول��ت برقرار می ش��ود و دارای چهار 
بع��د مدن��ی، سیاس��ی، اجتماعی 
و فرهنگی اس��ت. پایگاه و موقعیتی 
اس��ت که برخی بیشتر و برخی کمتر 
از آن بهره مندن��د. رابط��ه ای اس��ت 
که ب��ه مردم س��االری توجه می کند 
و صورت ه��ای تجدید ش��کل یافته 
همبس��تگی جمعی اس��ت ک��ه در 
قالب تش��کل های مدن��ی و کوچک 
اس��اس شهروندی،  می شود.  ظاهر 
فعالیت ه��ای مدن��ی اس��ت. برای 
شکل دادن و انسجام دادن و اجرای 
شهروندی فرهنگی، باید آموزش های 
اجتماع��ی و آگاه س��ازی های بومی 
و ملی وجود داش��ته باش��د. مهارت، 
مقاوم��ت در براب��ر ارع��اب و تهدید، 
شهروندی فرهنگی، ش��ادی، رابطه، 
حمایت، شبکه های اجتماعی و انتقاد 
تنها شماری از مفاهیم همواره پیوسته 
با ش��هروندی هس��تند. آنچه در این 
مقاله می آی��د، توضیح مختصری از 

بخش هایی از این مفاهیم است.
مهارت های یک شهروند خوب

سه شخصیت ش��هروند مسئول: در 
برابر همه ش��هروندان احساس تعلق 
و مسئولیت می کند؛ به عنوان مثال در 
اهدای خون شرکت می کند؛ شهروند 
نهادهای  مشارکت کننده: عضو فعال 
جامع��ه اس��ت و ب��رای پیش��رفت 
تالش می کند؛ و شهروند قانون مدار: 
منتقدانه جامعه، سیاست و ساختار 
اقتص��ادی را ارزیابی می کند تا آنچه 
را که ورای صورت هس��ت ببیند، سه 
گونه شهروند خوب و نمونه هستند. 
نظام های مردم س��االر ب��رای بقا به 
ش��هروندان سیاس��ی نیاز دارند که 
فعاالنه در امور جامعه مشارکت کنند و 
همین جاست که از واژه شهروند فعال 
در مقابل ش��هروند منفعل اس��تفاده 

می شود.
در براب��ر ارع��اب و تهدی��د اطرافی��ان 

ایستادگی کنیم.
همه ما تابه حال مشابه این جمالت 
را ش��نیده ایم: اگر ای��ن کار را نکنی، 
دوستت نخواهم داشت؛ نمره خوبی 
ب��ه تو نمی دهم؛ ت��و را ازاینجا اخراج 
می کنم؛ به فالنی می گویم که آن روز 
چه کرده ای و یا: این کار را می کنم به 
شرطی که ...؛ این را به تو می دهم به 

شرطی که...
اگر نتوانیم در برابر این گونه زورگویی ها 
که نشانه ای از دلس��وزی و منطق و 
اصالح ه��م ندارند مقاوم��ت کنیم، 
ش��کننده و بی اراده خواهی��م بود و 
بجای خودمان و هدفمان، به دیگران 
اج��ازه می دهیم که کنترل م��ا را در 

دست بگیرند.
آیا این گونه رفتار شایسته یک شهروند 
نمونه است؟ اگر به پاسخمان به این 
پرس��ش این باش��د که: خوب برای 
حفظ موقعیتم؛ برای حفظ موقعیت 
خان��واده و فرزندانم؛ ی��ا برای اینکه 
توی ده��ن ها نیافتم مجب��ور بودم 
ک��ه به اجبار و ارعاب فالنی تن بدهم، 

آن وقت بای��د بدانیم نه تنها با این کار 
موقعیتی حفظ نشده بلکه مسیری 
را گش��وده ایم ک��ه در آن موقعی��ت 
خود و نس��ل پس از خود را به خطر 
انداخته ایم و فرصت آزادی و انتخاب 
را از خ��ود و فرزندانمان گرفته ایم. با 
این کار ترس��و بودن و بی اراده بودن و 
بهانه آوردن ب��رای ناتوانایی های خود 
را ب��ه دوروبری هایمان نش��ان داده 
و آموخته ایم. از هم��ه مهم تر اختیار 
زندگی باارزش خود را با همه جوانب 
و نگرانی ه��ای آن به دس��ت دیگران 
سپرده ایم. هرگاه ما قانع شویم کاری 
را به پشت گرمی دالیل منطقی و پس 
از بحث و تبادل نظر انجام بدهیم و یا 
از انجام آن اجتناب کنیم، احس��اس 
رضایت داریم. برعکس اگر به اجبار و 
به دلیل ت��رس از عاقبت آن را انجام 
دهیم، اثر خسارت ناشی از تصمیمان 
را بر روی جس��م و روان خود حس 
خواهیم کرد. ش��اید مهم ترین شرط 
ش��هروند بودن و شهروندی فرهنگی 
بی توجهی و مقاومت در برابر تهدید و 
ارعاب باشد. به جز این، از نشانه های 
درک فرهن��گ این اس��ت ک��ه اگر 
خواس��ته ای را با تم��ام وجود حس 
کردیم، حتمًا به زب��ان بیاوریم. مثاًل 
اگر به برنامه و یا حرفی در یک جمع 
رسمی یا غیررس��می اعتراض داریم 
یا با آن موافقیم، در چهارچوب اصول 
نقد -که عصاره ی آن احترام و استناد 

است، دیدگاه خود را بیان کنیم.
شهروندی فرهنگی

س��ه  دارای  فرهنگ��ی  ش��هروندی 
بعد اس��ت. ش��ناختی: مربوط به آن 
شناختی است که شهروندان از نظام 
مردم س��االر دارند؛ عاطفی: به معنای 
ارتباط و احساس��ی است که هر یک 
از شهروندان نس��بت به شهر دارند و 
رابط��ه ای که با آن برق��رار می کنند و 
عمل گرایانه: درواق��ع ناظر به توانایی 
افراد برای زندگی کردن و عمل کردن 
به اصولی است که نظام مردم ساالر به 
آن پایبند است. برای انتقال مفاهیم 
شهروندی فرهنگی به شهروندان باید 
برنامه های��ی خالی از پیش داوری در 
رسانه ها ارائه شود که معنایی عقالنی 
و علمی داش��ته باش��د. باید مشوق 
شهروندان باش��د که در کنار اختالف 
دی��دگاه، به تنوع��ی از توافق جمعی 
برسند. باید به گونه ای هدایت شود که 
مروج فرهنگ مدارا و همزیستی بین 

گروه های قومی و زبانی باشد.
از پیش زمینه های پیاده س��ازی ابعاد 
ش��هروندی فرهنگی این است که تا 
حد ممکن درباره پیش��ینه شهر خود 
بدانی��م. از باب جغرافی��ا، جمعیت، 
ریشه زبان، آیین ها، فرهنگ، اقتصاد، 
ادبی��ات، بافت معم��اری و هر مورد 
دانس��تنی دیگر. این دانس��ته ها را 
می توانیم ب��ا صحبت با بزرگ ترها در 
خانواده یا از معلم و اس��تاد دانشگاه 
در درس تاری��خ و جغرافیا و خواندن 
به دس��ت بیاوریم. اگر پ��در یا مادر 
هس��تیم، با فرزن��دان خ��ود درباره 

فرهنگ و حقوق شهروندی صحبت 
کنیم. می توانیم ب��ا مهم جلوه دادن 
این مطلب و آوردن مثال و همچنین 
بخشیدن اعتمادبه نفس به فرزندان، 
آن ها را به پیگیری امور آن تش��ویق 
کنیم. باید بتوانی��م و بخواهیم آداب 
و معاش��رت خود را به کسانی که به 
گونه ی دیگری هستند توضیح بدهیم. 
نه برای اینکه بخواهیم آن را درست و 
موجه جلوه بدهیم بلکه برای روشن 
ساختن همه ابعاد آن. این کار بسیار 
جالب توجه و سرگرم کننده و آموزنده 
است؛ اما مهم ترین نتیجه ی آن ایجاد 
احترام آرام بخش و مطمئن انسان ها 
نس��بت به فرهنگ ه��ای متفاوت و 

نزدیکی مردم به یکدیگر است.
حتی در یک ش��هر با آداب ورس��وم 
مش��ترک و اصلی فراوان، از هر خانه 
به خانه دیگر غذاها، رفتارها، باورها و 
آداب معاش��رت گوناگونی وجود دارد 
که برای دیگران ناشناخته، بی ارزش، 
بی معنی ی��ا حت��ی غیرقابل احترام 

است.
مطمئن باش��یم با بی��ان تفاوت ها و 
ویژگی هایمان نه تنها چیزی را از دست 
نمی دهی��م، بلکه برای خ��ود احترام 

کسب می کنیم.
تاری��خ و میراث خود را بشناس��یم و 
به فرزندان خ��ود بیاموزیم تا بدانیم 
درگذش��ته چه مواردی برای افتخار و 
الگوبرداری و چه مواردی برای درس 
گرفتن از اشتباهات وجود دارند. مثاًل 
به استان گردی و ایران گردی بپردازیم 

و موسیقی های اصیل را یاد بگیریم.
شهروند شادی باشیم

اگر روابط خانوادگی و دوستانه مان را 

بر مبنای سود و زیان نگذاریم، در کنار 
آن ها شادتر خواهیم بود.

روابط نزدیک خوب، مهم اس��ت زیرا 
مهم ترین بخش از روابطمان هستند 
که بزرگ ترین بخش حمایت و شادی 
و احساس تعلق و اعتمادبه نفس را به 

ما می دهند.
ایجاد رابطه باکیفیت مهم است

برای دوس��تی هایمان، توجه، انرژی 
و زم��ان صرف کنی��م چراکه فرصت 
چندانی در این زندگی زودگذر نداریم. 
به خود اجازه دهیم که احساس��ات 
مثب��ت را تجربه کنیم و به خانواده یا 
دوس��تمان منتقل کنیم. به قول یک 
روانشناس در مقابل بیان هر احساس 
منفی، پنج احساس مثبت را منتقل 
کنی��م. این گونه رواب��ط نزدیک تر و 

پایدارتری خواهیم داشت.
صحبت درباره ی اتفاقات خوب مهم 

هستند
اتفاقات خوبی که ب��رای ما می افتد 
را ب��ا دوس��تان و خان��واده در میان 
بگذاریم بنابراین احساس راحت تری 
از کن��ار هم بودن خواهیم داش��ت و 
به ه��م نزدیک تر خواهیم ش��د. اگر 
در مقابل، دوس��تان و خانواده مان از 
این انتقال احساس شادی کنند، به 
روابط ما کمک خواهد کرد. به راحتی و 
بی مانع حرف بزنیم و سعی در درک 
داشته باشیم تا خانواده یا دوستمان 
احس��اس فهمیده شدن بکنند. نکته 
اینک��ه باید بخواهی��م روان و اراده ی 
خ��ود را ب��رای توانایی در ای��ن امور 

بپرورانیم و تمرین دهیم.
حمایت ش��دن و حمایت کردن مهم 

هستند

بتوانی��م حمایت کنیم و درخواس��ت 
حمایت داش��ته باش��یم، بخصوص 
در شرایط س��خت و زمانی که کسی 
حمایتم��ان نمی کن��د. درخواس��ت 
حمایت ک��ردن یک مهارت اس��ت. 
بهتر اس��ت دایره دوستانمان بزرگ تر 
باش��د تا فرصت های بهت��ری برای 
دریافت حمایت داش��ته باش��یم. از 
راه های کس��ب مهارت حمایت کردن 
و درخواس��ت حمایت داش��تن این 
اس��ت ک��ه بتوانیم کارهای��ی را برای 
انجام اشتراکی انتخاب کنیم؛ بتوانیم 
دوس��تان و خانواده را ب��ه ابراز افکار 
و احساس��ات ش��اد تش��ویق کنیم؛ 
بتوانیم کارهای خالقانه انجام دهیم 
مثل اینکه دوستان و معلمان قدیمی را 
دورهم جمع کنیم یا خاطرات شیرین 

مشترک را یادآوری کنیم.
ش��بکه های اجتماعی محل��ه ای مهم 

هستند
ارتباط اجتماعی قوی با همسایگان، 
تأثیر قوی بر کیفیت زندگی ما خواهد 
داشت. تحقیقات علمی ثابت کرده اند 
ارتب��اط با م��ردم خطر افس��ردگی و 
بیماری های قلبی را کاهش و امید به 
زندگی و تندرستی را افزایش می دهد.
رواب��ط همس��ایگی م��ا را از ایزوله 
ش��دن محفوظ م��ی دارد. همچنین 
حمایت هایی را به دنب��ال دارد مانند 
مراقب��ت از خانه م��ا هنگامی که در 
سفر هستیم و مراقبت های گاه به گاه 
از کودکانم��ان. می توانیم با کمک به 
همس��ایه ها در قبال کمکشان، شاد 
زیس��تی را افزایش می دهیم. به جز 
این، نه تنها باکس��انی که ما را دوست 
دارند و ش��بیه به ما هستند، بلکه با 
آن ها که این گونه نیستند رابطه داشته 
باش��یم. این رابطه، تجربی��ات را به 
یکدیگر منتقل کرده و روح اجتماع را 
متحد و قوی می کنیم. ما در محله مان 
باکس��انی که ازنظر زمینه فرهنگی یا 

اجتماعی شبیه به ما هستند
یا کس��انی ک��ه از این نظ��ر متفاوت 
هستند، سروکار داریم. خوب است با 
همسایگان متفاوت، اشتراکاتی را پیدا 
کنیم؛ مانند داشتن فرزندان در مدرسه 
محله، کار کردن در کنار یکدیگر برای 
بهتر کردن فضای سبز محله یا بودن 
در یک تیم مشترک ورزشی در محله. 
برقراری ارتباط ب��ا اطرافیان متفاوت 
ب��رای ایجاد هماهنگی و همدلی هم 
برای شهروند و هم برای جامعه مفید 

است.
تقویت همسایگی مهم است

ارتباطات همسایگی قوی داشته باشیم 
تا انگیزه ی باالتری برای زیبا کردن و 
ارزش��مند کردن و تأثیرگ��ذاری روی 
محیطمان داش��ته باشیم. احساس 
کنیم ک��ه می توانی��م در محیطمان 
تغییر ایجاد کنیم، در تصمیم گیری ها 
شرکت کنیم و مشکالت محله مان را 
با اعتمادبه نفس بیان کنیم. س��پس 
تقاضای رس��یدگی داش��ته باش��یم 
چراکه می دانیم از حمایت و همراهی 

همسایگان برخوردار خواهیم بود.

اعتماد و ایمنی مهم هستند
ارتباط��ات اجتماعی ب��ا محله نه تنها 
برای آنان که عضو این شبکه هستند 
بلکه برای همه جامعه اعتماد و امنیت 
فراهم می کند. وقتی همس��ایه ها را 
بشناس��یم، ترس کمت��ری از جرائم 
احتمالی و رفتارهای ضد اجتماع در 
محله مان خواهیم داشت. می توانیم 
با خی��ال راحت ه��م خودمان و هم 
فرزندانمان از فضاهای عمومی محله 
اس��تفاده کنیم و یا در ش��ب بیرون 

برویم.
از ش��ادی و شاد زیس��تی که بگذریم، 
انتق��ادی بودن ی��ا رویک��رد انتقادی 
داشتن به ش��هر محل زندگی، از دیگر 
مهارت ه��ای ی��ک ش��هروند نمونه و 
فرهنگ��ی اس��ت. اگر در پ��ی آنیم که 
دردس��ر رویک��رد انتقادی داش��تن را 
نکش��یم، یا برعکس اگ��ر می خواهیم 
لذت سازندگی و آینده نگری را در کنار 
احساس مسئولیت به محیط زیستمان 
و اجتماع اطرافمان تجربه کنیم، نکاتی 
که در ادامه می آی��د را ازنظر بگذرانیم. 
حواس��مان را روی عم��ل به هریک از 

نکات متمرکز کنیم.
ب��رای ش��هروندی با تفک��ر انتقادی 

نبودن...
باید در برابر تغییر مقاومت کنیم؛

باید به دنب��ال دخالت مس��تقیم در 
مسائل شخصی و خصوصی شهروندان 

باشیم؛
بای��د در رواب��ط ش��هروندی کینه ای، 
حسود، متکبر و طمع کار باشیم و هرگز 

خودمان را جای دیگران نگذاریم؛
باید همرنگ با جماعت شویم تا کسی 

ایرادهای فردی ما را نفهمد؛
باید دنبال��ه رو دیگران و ی��ا اکثریت 
باش��یم ت��ا ازنظ��ر دادن و پذی��رش 

مسئولیت فرار کنیم؛
بدهی��م  فری��ب  را  خودم��ان  بای��د 
و  ایراده��ای کار خ��ود  نخواهی��م  و 
اطرافیانمان را ببینیم و مرتب بگوییم 

همه چیز درست می شود؛
باید برای حل مس��ائل، اولین راه حلی 
که به ذهن می رسد را انتخاب کنیم و 
ی��ا برای رهایی از دردس��ر فکر کردن از 

یک فکر نادرست دفاع کنیم؛
باید پیش��نهادهای غیرواقعی بدهیم 
و این ک��ه تص��ور کنیم عقای��د ما بهتر 
از عقای��د همه اس��ت؛ بنابراین قدرت 
همکاری و پذیرش دیگران را از دست 

بدهیم.
ب��رای ش��هروندی با تفک��ر انتقادی 

بودن...
باید ذهنمان فعال و عدالت جو باشد؛

باید روابطمان صریح و روش��ن باشد 
و در کارهایم��ان یا نظر دادنمان ابهام 
نداشته باشیم و سعی کنیم با چنین 

شهروندانی گروه تشکیل دهیم؛
بای��د به دنبال کار ب��ا برنامه و گروهی 
باش��یم و دوس��ت داش��ته باشیم که 
کارهای مربوط به شهر را با شهروندان 

انجام دهیم؛
باید دلس��وز شهروندان دیگر باشیم و 

ارتباط خوبی با آن ها برقرار کنیم؛
باید اف��ق دیدمان باز باش��د و خود را 
جزئی از کل بدانیم نه عقل کل؛ چراکه 
همیشه افراد و اتفاقاتی هستند که به ما 
یادآوری کنند ما همه چیز را نمی دانیم 

و از عهده هر کاری برنمی آییم.

گردشی در مفاهیم پیوسته با شهروند

■ کاوه کوردستانی
▐مدیری��ت نادرس��ت 
آبی، پراکنش  بر منابع 
و  زمان��ی  نامناس��ب 
مکان��ی بارندگی، عدم 

توازن بین عرضه و تقاضای آب، پایین 
بودن کارایی مصرف آب کش��اورزی، 
تغییر رژیم غذایی مردم، محدودیت 
مناب��ع آب وخ��اک، خشک س��الی، 
الگوی نامناس��ب کشت محصوالت 
کشاورزی، افزایش جمعیت، کاهش 
سرانه آب تجدید پذیر، خشک شدن 
دریاچه ها و تاالب ها براثر اس��تفاده 
نادرست از منابع آبی، باعث به وجود 
آمدن بحران آب در ایران ش��ده و به 
همین دلیل تمرکز متخصصین این 
حوزه بر کمبود آب ممکن است باعث 
ارائه راهکارهای شود که به طور موقت 
مشکالت منابع آب را کاهش دهد اما 
درگذر زمان اثرات سوء جبران ناپذیری 
بر محیط زیس��ت بگ��ذارد. پرواضح 
اس��ت که موفقیت ه��ر راهکاری که 
برای مدیریت منابع آب کش��اورزی 
ارائه می ش��ود باید بر پایه ش��ناخت 
دقی��ق از توانای ها و محدودیت های 
سیس��تم، دامنه کارب��رد، طراحی و 
اجرا اس��توار باش��د و ب��ا آگاهی از 
اثرات زیست محیطی طرح ارائه شده 
بهتر می توان در راس��تای کشاورزی 
و توس��عه پای��دار گام برداش��ت اما 

متأس��فانه و با توجه به اینکه بیشتر 
فناوری های واردات��ی بدون مطالعه 
الزم و کاف��ی و ب��دون در نظر گرفتن 
اثرات زیس��ت محیطی در ایران اجرا 
می ش��ود تا به طور موقت تس��کینی 
باش��د بر دردهای ف��راوان موجود در 

این کشور.
 یک��ی از تازه ترین ای��ن فناوری ها، 
آبی��اری قط��ره ای ن��واری ی��ا تیپ 
می باشد که در کوتاه مدت می تواند در 
مص��رف آب صرفه جویی کند اما اگر 
به دقت در م��ورد آن تصمیمات الزم 
اتخاذ نش��ود ممکن است صدمات 
جبران ناپذی��ری بر پیک��ره نیمه جان 
محیط زیست کشور وارد سازد. آبیاری 
قطره ای نواری یا تیپ، نواری با دیواره 
نازک اس��ت که برای آبیاری قطره ای 
استفاده می ش��ود. اولین نمونه های 
تی��پ تحت عن��وان Dew Hose در 
واترتاون نیویورک و در 1960 توس��ط 
ریچ��ارد دی چاپین در ایاالت متحده 
ساخته شد )ویکی پدیا(. آبیاری تیپ 
اولین بار در جزای��ر هاوایی به منظور 
نجات کشت نیشکر منطقه از مشکل 
بی آبی مورداس��تفاده ق��رار گرفت و 
هم اکنون حدود 87000 هکتار نیشکر، 
20000 هکت��ار آنان��اس، 6000 هکتار 
بادام زمینی و 3000 هکتار محصوالت 
صیف��ی در آن منطقه با اس��تفاده از 
این نوارها زیر کشت رفته اند )طرفی 
و همکاران( این نواره��ا برای اولین 

بار در ایران در س��ال 1376 توس��ط 
شرکت سوپر تریپ اینترنشنال کیش 
به عن��وان لوله های آبی��اری قطره ای 
نواری سوپر پایپ به مصرف کنندگان 
معرفی گردید و در س��طوحی نسبتًا 
کوچک در مزارع ورامین و در اطراف 
تهران در کش��ت گلخانه ای استفاده 
ش��د )طرفی و همکاران( نوار تیپ از 
نوع خاصی از پتروپالست ها ساخته 
می شوند و برخالف پلی اتیلن، بسیار 
نرم و قابل انعطاف اس��ت که هنگام 
ورود آب ب��ه آن پر می ش��ود و پس 
از آبیاری، مج��ددًا نوار تیپ به صورت 

مسطح درمی آید.
یکی از مش��کالت آبیاری تیپ، عدم 
آشنایی بیشتر شرکت های مهندسین 
مش��اور با طراحی تیپ است هرچند 
با گذر زمان این مش��کل تا حدودی 
کم شده ولی هنوز تا طراحی اصولی 
و اس��تفاده صحیح و مناسب از نوار 
تیپ هنوز فاصله داریم. جویده شدن، 
سوراخ ش��دن و پارگی نوارها توسط 
حیوانات موذی مثل موش و روباه و 
پرندگان یکی دیگر از مشکالت تیپ 
است. عالوه بر مشکالت گفته شده در 
زمان های سم پاشی، کودپاشی، سله 

شکنی و س��ایر عملیات های مرحله 
داش��ت احتمال آس��یب این نوارها 
وجود دارد همچنین پارگی این نوارها 
براثر گرم ش��دن در روز و سرد شدن 
در ش��ب و تحمل فشار کم در حدود 
یک اتمس��فر از دیگر مشکالت این 
سیستم آبیاری اس��ت که در صورت 
بروز هرکدام از مش��کالت گفته شده 
نه تنه��ا در مص��رف آب صرفه جویی 
نش��ده بلک��ه درد دیگری ب��ه آالم 
محیط زیست واردشده است. با توجه 
به بافت خاک، فاصله نوارهای تیپ 
استفاده ش��ده در زمی��ن از یکدیگر 
ممکن اس��ت از 20 تا 100 س��انتیمتر 
تغییر باشد یعنی در یک هکتار از 10 تا 
50 کیلومتر بسته به بافت خاک و نوع 
محصول نوار تیپ در زمین اس��تفاده 
می ش��ود اما ازآنجایی ک��ه فاصله ای 
ک��ه در اکثر طرح ه��ای آبیاری تیپ 
ب��رای اغلب زراعت ه��ا در همه انواع 
بافت خاک در نظر می گیرند برابر 40 
سانتیمتر است می توان اظهار داشت 
ک��ه به طورمعمول ب��رای آبیاری یک 
هکتار زراعت با نوار تیپ 25 کیلومتر 
نوار نیاز اس��ت. در خوش بینانه ترین 
حالت اگر فرض شود که در هر فصل 

تنها 10 درصد این نوارها در زمین باقی 
بماند بعد از 10 س��ال 25 کیلومتر نوار 
تیپ و بعد از 20 سال 50 کیلومتر نوار 

تیپ در زمین باقی خواهد ماند.
این نوارها براثر تغییرات آب و هوایی به 
قطعات کوچک تری تبدیل می شوند 
اگر به قطعات 50 سانتیمتری تبدیل 
شوند بعد از 10 سال در هر هکتار 50000 
قطعه و بعد از 20 س��ال در هر هکتار 
100000 قطعه پالس��تیکی رها خواهد 
ش��د و با توجه به اینک��ه جمع آوری 
نوارها در پایان فصل آبیاری با صرف 
هزینه های کارگری و نگهداری همراه 
است پس کشاورز از جمع آوری آن ها 
خودداری می نمای��د. چون این مواد 
در اثر باد و یا س��ایر عوامل به راحتی 
جابج��ا می ش��وند راه خ��ود را برای 
ورود به س��ایر مناطق و حتی منابع 
آب��ی پیدا می کنن��د و آلودگی از یک 
منب��ع نقطه ای به یک آالینده با ابعاد 
گسترده تبدیل می ش��ود. بر اساس 
مطالعات انجام ش��ده ساالنه هزاران 
آبزی ب��ه علت گیر افت��ادن در مواد 
پالس��تیکی و یا اش��تباه گرفتن این 
مواد با غذا می میرند وجود پالستیک 
در سیستم گوارشی جانوران مختلف، 
باعث می ش��ود که ای��ن مواد جذب 
بافت ها شده و سبب ایجاد اختالالت 
هورمونی ش��ود یا به عبارتی خوردن 
پالستیک توسط موجودات مختلف 
سم را وارد بدن آن ها کرده که درنهایت 

وارد چرخه غذایی انس��ان می ش��ود 
)Mato 2001(. در اثر فقر فرهنگی و 
ع��دم آگاهی مردم از چرخه بازیافت 
مواد پالس��تیکی در طبیعت خواسته 
یا ناخواسته دست به جنایتی بزرگ 
در ح��ق خ��ود، دیگ��ران و طبیعت 
می زند این در حالی اس��ت که بنام 
صرفه جویی در مصرف آب، فاجعه ای 
در حال وقوع است که برای جلوگیری 
از این فاجعه و حل این مشکل الزم 
است تمام بخش های جامعه اعم از 
سیاست گذاران، سازمان های مربوطه، 
دانشگاهیان، شرکت های مهندسین 
مشاور، کش��اورزان و س��ازمان های 
مردم نهاد دست به دس��ت هم بدهند 
و در راس��تای آگاه��ی بخش��ی از 
اث��رات زیان بار زیس��ت محیطی این 
پدی��ده نوظهور گام بردارند و از طریق 
رسانه های ترویجی کش��اورزان را با 
مش��کالت این سیستم آبیاری آشنا 
نمایند و با توجه ب��ه اینکه وضعیت 
منابع آبی کشور وخیم است و سیستم 
آبیاری بدون عیب و نقص وجود ندارد 
الزم است شرکت های تولیدکننده این 
نوارها با حمایت دولت از مواد جدید 
دوستدار محیط زیست استفاده کنند.

 ب��ه امی��د روزی که ب��ا بهره گیری 
مناس��ب از منابع آبی و رعایت اصول 
زیس��ت محیطی هم ش��اهد توسعه 
کش��اورزی و هم ش��اهد بهبود حال 

طبیعت باشیم.

صرفه جویی در مصرف آب یا...
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■ سامان چوپانی 
کارشناس ارشد 
پژوهش علوم اجتماعی 

▐چکیده
زمینه و هدف: پیشرفت و توسعه 
سریع تکنولوژی و تغییر نامطلوب 
زندگی در برخی عرصه ها به ویژه 
عرصه مصرف، باعث ش��ده است 
تا با انبوه��ی از زباله ها که بعضًا 
حاوی ان��واع مختلف مواد گرانبها 
و همچنین مواد س��می هستند، 
مواجه باشیم. لذا، شیوه صحیح 
بازیابی و رعایت اس��تانداردهای 
محیط زیس��تی می توان��د از بروز 
چنین مش��کالتی جلوگیری کند. 
بنابراین در این پژوهش س��عی 
شده است رفتار زیست محیطی 
عوامل انسانی سنجیده و عوامل 
اجتماعی موثر بر آن مورد تحلیل 

واقع گردد. 
روش بررس��ی: پژوه��ش حاضر 
توصیف��ی- تحلیلی ب��وده که به 
روش تصادف��ی چن��د مرحل��ه 
ای خوش��ه ای و ب��ا اس��تفاده از 
پرسشنامه اس��تاندارد بر اساس 
 400 روی  ب��ر  دان��الپ،  طی��ف 
نف��ر)200 م��رد و 200زن( اف��راد 
باالی 18 س��ال ش��هر مریوان در 
انجام گردید. تجزیه  سال 1395 
و تحلیل  داده ها با اس��تفاده از 

نرم افزار SPSS صورت گرفت.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد 
که بین پارادایم نوین اکولوژیکی 
با رفت��ار  بازیافت رابطه معنادار و 
مثبت وجود دارد. همچنین، بین 
نگرش نسبت به بازیافت و رفتار 
بازیافت رابطه معنادار و مثبت به 
دست آمده است. یافته ها نشان 
داد که بین س��ن، وضعیت تأهل 
و تحصی��الت ب��ا رفت��ار بازیافت 
پاس��خگو رابطه معناداری وجود 
ن��دارد. همچنین، بین جنس��یت 
، درآم��د و نوع ش��غل ب��ا رفتار 
بازیافت رابطه معناداری بدس��ت 
تحلیل رگرس��یونی  نتای��ج  آمد. 
نیز نش��ان داد ک��ه، 19 درصد  از 
به وسیله  وابسته  متغیر  واریانس 
متغیره��ای مس��تقل )نگ��رش 
نسبت به بازیافت و پارادايم نوين 

اكولوژيكي( تبیین شده است.
نتیج��ه گی��ری: باتوجه ب��ه یافته 
انسانی  های این تحقیق، عوامل 
در تولید و بازیاف��ت زباله  نقش 
مؤثری ایفا نموده و لذا ش��ناخت 
آنان  و گرایش ه��ای  نگرش ه��ا 
برنامه ریزی  کم��ک مؤث��ری در 
مدیری��ت زبال��ه و بازیافت ارائه 
می نماید و لذا باید در دس��تور کار 

مسئولین قرار گیرد.
واژگان کلی��دی:  رفت��ار زیس��ت 
محیط��ی، نگ��رش نس��بت ب��ه 
بازیافت، نگرش محیط زیس��تی، 
ش��هر  اکولوژیکی،  نوین  پارادایم 

مریوان.
مقدمه

در قرن حاضر، رفتارهای زیست 
محیط انس��ان، به عنوان یکی از 
مهمتری��ن و تأثیرگذارترین عامل 
بر محیط زیس��ت، م��ورد توجه 
بسیاری از جامعه شناسان محیط 
زیس��تی قرار گرفته است. کنش 
ها و رفتارهای زیس��ت محیطی 
ضمن اینکه بر بیش��تر مسائل و 
تأثیر  زیس��ت محیطی  تهدیدات 
م��ی گذارند خود نی��ز از عواملی 
تأثیر می پذیرند. محققان جامعه 
شناسی زیست محیطی، از جمله 
دانلپ و ون لیر)1(، دانلپ و جونز 
)2(، باتل )3(، شان و هولز)4( 
و صالحی )5(، به بررسی عوامل 
زیس��ت  رفتارهای  بر  تأثیرگ��ذار 
محیط��ی از جمل��ه متغیره��ای 
جمعیت شناختی )سن، جنس، 
طبقه اجتماعی، محل س��کونت، 
وضعیت تأه��ل، تعداد فرزندان و 
سن فرزندان(، گرایش سیاسی، 
ایدئول��وژی سیاس��ی، عملک��رد 
زیست محیطی ملت ها، آگاهی 
زیس��ت محیطی و عقیده دینی 

پرداخته اند. 
برای ساماندهی و مدیریت مواد 
زاید جامد به منظور ایجاد توسعه 
پایدار، نقش عوامل انس��انی به 
خصوص در زمینه افزایش دانش 
و آگاه��ی آنها در زمینه تفکیک و 
بازیاف��ت مواد زای��د جامد، حائز 
با  اس��ت)6(.  اساس��ی  اهمیت 
توج��ه به اینک��ه ش��هر مریوان، 
ش��هری توریس��تی اس��ت و هر 
ساله گردش��گران زیادی از داخل 
و خارج کش��ور به آنجا مسافرت 
می کنند طبیعتا در افزایش زباله 
در این ش��هر نقش زیادی دارند. 
همچنین با توج��ه به نقش مهم 
مشارکت مردمی در امر بازیافت و 
مدیریت زباله الزم اس��ت تا رفتار 

مردم نس��بت به محیط زیست را 
بنابراین، هدف  بررسی کنیم)6(. 
این اس��ت  اصلی تحقیق حاضر 
که رفتار مردم نس��بت به محیط 
زیس��ت چگونه است و چه رابطه 
ای بين رفتار زیس��ت محیطی و 
عوامل جامعه ش��ناختی  وجود 

دارد.روش کار
روش ش��ناختی،  منطق  لحاظ  از 
اي��ن پژوهش از ن��وع تحقيقات 
پيمايش��ي1 مي باش��د. پیمایش 
حاضر از نوع پژوهش توصیفی- 
تحلیلی می باش��د. اب��زار اصلی 
جهت جمع آوری داده های مورد 
اس��تاندارد  نیاز، پرسش��نامه ی 
بر اس��اس طیف دان��الپ )1و2( 
می باش��د. جامعه مورد پژوهش 
افرد پاس��خگو )18 سال به باالی 
ساکن در ش��هر مریوان( بوده و 
سطح تحلیل در این مطالعه، خرد 
می باش��د. جامعه آماری تحقیق 
حاضر،کلیه افراد باالی 18 س��ال 
س��اکن در شهر مریوان می باشد 
که طبق سرشماری سال 1395 ، 
حدود 82000 نفر می باشد. روش 
نمونه گیری در ای��ن پژوهش از 
نوع نمونه گیری احتمالی است. 
با اس��تفاده از روش نمونه گیری 
خوشه ای در این پژوهش، پس 
از تعیین حجم نمونه، ش��هر را به 
چهار خوشه تقسیم کرده ، سپس 
مح��الت هر خوش��ه را ب��ا توجه 
میزان تقریب��ی جمعیت هر یک 
از محالت ، نمون��ه مورد مطالعه 
انتخاب شده است. حجم نمونه با 
استفاده از فرمول منطقی کوکران 
2  400 نف��ر به عنوان حجم نمونه 

تعیین شده است)7(.
یافته های تحقیق 

ف��ردی  ویژگی ه��ای  توصی��ف 
می ده��د  نش��ان  پاس��خگویان 
میانگین سنی پاسخگویان 27.01 
سال می باش��د. 50 درصد افراد 
زن و 50 درص��د دیگر مرد بودند. 
61.3 درصد افراد مجرد و 38.8 
درص��د متأهل هس��تند. بیش از 
نیمی از اف��راد مورد مطالعه )56 
درص��د( دیپل��م )30 درص��د( و 
زیر دیپلم )26 درصد( هس��تند. 
34 درص��د از افراد دارای ش��غل 
آزاد و میانگی��ن درآمد متوس��ط 
خانوار در بین پاس��خگویان مورد 
بررسی حدود یک میلیون تومان 
توصیف  در  همچنین  می باش��د. 
متغیرهای اصل��ی تحقیق نتایج 
حاکی از آن اس��ت که: ميانگين 
متغیر نگرش نس��بت به بازیافت 
3/82 )از 5( مي باشد. این نتایج 
نش��ان می دهد که پاسخگویان 
سطح مطلوبی از نگرش نسبت به 
بازیافت را دارند و ميانگين متغیر 
پارادایم نوی��ن اکولوژیکی 3.76 
)از 5( مي باش��د که سطح باالیی 
از نگرش محیط زیس��تی را نشان 
می ده��د. این نتیج��ه بیانگر آن 
است که افراد مورد بررسی از نظر 
نگرش و طرز تلقی، به حفاظت و 
مراقبت از محیط زیست گرایش 
نش��ان داده ان��د. و در نهای��ت، 
ميانگي��ن متغیر رفت��ار بازیافت 
2.66 )از 5( مي باش��د که سطح 
متوسطی از رفتار زیست محیطی 

را نشان می دهد.
در قس��مت تحلی��ل داده ه��ا با 
اس��تفاده از تکنیکه��ای آم��اری 
با س��طح  مقتض��ی، متناس��ب 
داده های  س��نجش متغیره��ا، 
تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار 
گرفته اس��ت . در این قس��مت، 
رابطه رفتار بازیافت با متغیرهای 
مستقل تحقیق مورد بررسی قرار 
می گیرد. برای سنجش و ارزیابی 
رابطه بی��ن متغیره��ای پارادایم 
نوین اکولوژیکی و نگرش نسبت 
ب��ه بازیافت ب��ا متغیر وابس��ته 
)رفتار زیست محیطی( از ضریب 
همبستگی اسپرمن استفاده شده 
است که نتایج آزمون به شرح زیر 

می باشد. 
جدول شماره )1(: ضریب همبستگی 

بین متغیرهای مستقل با رفتار 

Survey                                   1
cochran  2

زیست محیطی

همچنان که مالحظه می شود، بین 
پارادای��م نوین اکولوژیکی با رفتار 
بازیافت رابطه معنی دار ضعیفی 
در س��طح معن��اداری کوجکتر از 
05/. مشاهده می شود. همچنین 
بین نگرش نس��بت به بازیافت با 
رفتار زیست محیطی ارتباط معنی 
داری در سطح معناداری کوچکتر 
از 01/. و اطمینان 99/. وجود دارد.
از  هری��ک  رابط��ه  همچنی��ن 
متغیره��ای زمینه ای ب��ا متغیر 
رفت��ار زیس��ت محیط��ی ، مورد 
سنجش قرار گرفت که نتایج هر 
یک از آزمونها در جدول زیر آورده 

شده است. 

جدول شماره )2(: ضرایب مربوط به 
ارتباط متغیرهای زمینه ای با رفتار 

زیست محیطی

نتایج ج��دول ف��وق را می توان 
بدین شیوه خالصه کرد که عبارتند 

از:
بین سن با رفتار زیست محیطی   

ارتباط معنی داری بدست نیامد.
رفتار زیس��ت محیط��ی در بین   

مردان بیشتر از زنان بوده است. 
میزان رفتار زیس��ت محیطی در   

بین افراد مجرد و متأهل متفاوت 
نیست.

ميزان تحصيالت با رفتار زیس��ت   
محیطی ارتباطی ندارد. 

میزان رفتار زیست محیطی در بین   
)کارگر، کارمند،  گروههای شغلی 
شغل آزاد، معلم/استاد، محصل/
دانش��جو، خانه دار، بازنشسته و 

بیکار( متفاوت است.
و ب��ا افزایش درآمد افراد،  میزان   

رفتار زیس��ت محیطی اظهار شده 
نیز بیشتر شده است.

در نهای��ت ب��رای انج��ام تحلیل 
رگرس��یونی، متغیرهای مستقلی 
ک��ه همبستگی ش��ان ب��ا متغیر 
وابس��ته در مراحل قبل به اثبات 
رسید )نگرش نسبت به بازیافت، 
پارادایم نوین اکولوژیکی، س��ن( 
وارد مدل رگرسیونی شدند. برای 
آگاه��ی از چگونگ��ی روابط هم 
خطی3 بین متغیرهای مس��تقل 
از آماره تولرانس4 اس��تفاده شده 
اس��ت. الزم به ذکر اس��ت که از 
روش همزم��ان5 برای ورود داده 
ها استفاده ش��ده است. در این 
روش کلیه متغیرهای مستقل به 
طور همزمان وارد مدل می شوند 
تا تأثیر کلیه متغیرهای مهم و غیر 
مهم بر متغیر وابسته مشخصص 
. در واق��ع، در این روش، تمامی 
متغیرها در یک مرحله به ترتیب 
حداق��ل مق��دار تولران��س وارد 

تحلیل می شوند.
جدول شماره)3(: نتیجه آزمون 

تحلیل رگرسیون عوامل موثر بر رفتار 
بازیافت

 Multiple Linear  3
Regression
Tolerance  4
Enter Method  5

نتایج جدول باال گویای آن است 
که اثر رگرس��یون ب��ه طور کلی با 
مق��دار F برابر 31.23 در س��طح 
اطمینان 99 درصد معنادار است. 
در ادامه، در تحليل رگرس��يون اثر 
هر ي��ک از متغيرهاي پيش��بين 
ب��ا فرض ثاب��ت بودن اثر س��اير 
متغيره��اي ديگر بر متغير مالک 
مورد بررسي قرار گرفته است که 
نتايج آن در جدول زیر مش��اهده 

ميشود:
جدول شماره )4(: تحلیل رگرسیون 
چندگانه بین متغیرهای مستقل با 

رفتار زیست محیطی

همان ط��ور ک��ه در ج��دول فوق 
نشان داده ش��ده است، ضريب 
همبستگي چندگانه بين 3متغیر 
آورده شده در مدل و رفتار زیست 
محیطی برابر0/516 اس��ت که با 
توجه به مقدار F و سطح خطاي 
محاسبه شده در سطح اطمينان 
α( معني��دار  99 درص��د )0/01=
اس��ت. ضريب تبيي��ن چندگانه 
نيز  برابر 0/19 است. بدين ترتيب 
مش��خص ميش��ود 19 درصد از 
تغیی��رات رفتار زیس��ت محیطی 
م��ردم متأث��ر از این س��ه متغیر 
تعدیل  تعیین  ضریب  میباش��د. 
یافته )R2.adj(،این ضریب مربع 
همبس��تگی تعدیل شده را نشان 
میدهدکه در ای��ن تحقیق برابر با 
18٪ میباشد. این معیار نسبت به 
R2 حقیقیتر اس��ت؛ زیرا لزوما با 

افزایش تعداد متغیرهای مستقل 
افزای��ش نمییاب��د، در حالیک��ه 
تع��داد متغیرهای  R2تابع  مقدار 
اس��ت.بديهي  م��دل  مس��تقل 
است س��اير درصد تغييرات رفتار 
زیس��ت محیطی ناشي از خطا و 
متغيرهايي است که محقق اندازه 

نگرفته است. 
نتای��ج تحليل  در ج��دول زی��ر 
رگرس��يون چندگان��ه ب��ه منظور 
آزم��ون بررس��ي اث��ر متغيرهاي 
پيش��بين بر متغير مالک )رفتار 
زیست محیطی( ارائه شده است. 
نتايج تحليل رگرسيون) به روش 
همزم��ان( در جدول زیر نش��ان 

داده شده است:   
جدول)5(: ضرایب آزمون تحلیل 

رگرسیون درباره عوامل موثر بر رفتار 
زیست محیطی

یافته های جدول فوق نشان می 
دهد که متغی��ر درآمد با توجه به 
این که س��طح خطای مقدار t آن 
باالتر از 05. می باش��د، بر متغیر 
رفتار بازیاف��ت تأثیر ندارد. متغیر 
نگرش نس��بت به بازیافت 465. 
است که عدد نس��بتًا مناسبی را 
نشان می دهد و با توجه به سطح 
معناداری ذکر شده )0/00( معنادار 
است.  ضریب تأثیر استاندارد به 
دس��ت آمده برای متغیر پارادایم 
نوین اکولوژیکی 142. اس��ت که 
این مق��دار عدد نس��بتًا کوچکی 
را نش��ان می دهد اما با توجه به 
سطح معناداری ذکر شده )0/00( 

معنادار می باشد. ضریب تولرانس 
هم نشان می دهد که میزان هم 

خطی متغیرها کم است. 
بحث و نتیجه گیری

افزاي��ش روز اف��زون جمعيت و 
رشد و توس��عه جوامع شهري و 
گسترش كالنشهرها، موجب شده 
اس��ت تا ميزان تولی��د مواد زاید 
جامد رو به فزون��ي نهاده و اين 
مسأله، به صورت يكي از معضالت 
و مش��كالت بش��ر درآيد كه هم 
سالمت و هم محيط زيست او را 
در مع��رض خطر قرار دهد. عالوه 
بر اين، خطرات دفن بهداش��تي 
زباله كه امروزه يكي از معضالت 
اساسي كشور به حساب مي آيد، 
ب��ه نوبه خود مي تواند س��المت 
جوامع بش��ري را تهدي��د نمايد. 
لذا داش��تن برنامه ه��اي مدون 
بهداشتي و تدوين سياستي پايدار 
در زمينه جمع آوري، حمل و نقل، 
دفع و نيز جداس��ازي و بازيافت 
م��واد زايد جام��د و وضع قوانين 
قابل اج��را در اين خصوص، مي 
تواند جوامع بشري را از مشكالت 
ناشي از دفن غیر بهداشتی مواد 
زاید جامد رهايي بخش��د. عوامل 
انس��انی در تولید و بازیافت زباله  
نق��ش مؤثری ایفا نم��وده و لذا 
شناخت نگرش ها و گرایش های 
آنان کمک مؤثری در برنامه ریزی 
مدیری��ت زبال��ه و بازیافت ارائه 
می نماید. لذا، این پژوهش سعی 
در جه��ت نگرش و رفت��ار مردم 
نسبت به محیط زیست  و عوامل 

موثر بر آن انجام شد)8(. 
در ای��ن پژوهش ارتب��اط و تأثیر 
ریس��ت  رفتار  ب��ر  متغیرهای��ی 
محیطی به دست آمد که نشان از 
تأثیرپذیری زیاد عوامل اجتماعی 
محیطی  زیس��ت  رفتاره��ای  در 
شهروندان دارند. همانگونه که قبال 
ذکر شد، محققان جامعه شناسی 
زیست محیطی به بررسی عوامل 
زیس��ت  رفتارهای  بر  تأثیرگ��ذار 
محیط��ی از جمل��ه متغیره��ای 
جمعیت شناختی )سن، جنس، 
طبقه اجتماعی، محل س��کونت، 
وضعیت تأه��ل، تعداد فرزندان و 
سن فرزندان(، گرایش سیاسی، 
ایدئول��وژی سیاس��ی، عملک��رد 
زیست محیطی ملت ها، آگاهی 
زیس��ت محیطی و عقیده دینی 
پرداخته اند. همچنین با توجه به 
نتایج تحقیق س��عی شده است 
که ای��ن نتایج را در کن��ار نتایج 
تحقیقات پیش��ین مقایسه کنیم 

که به صورت اختصار عبارتند از:
هرچ��ه نگ��رش محیط زیس��تی 
افراد باالتر باش��د، رفتار بازیافت 
نیز - به عن��وان جزیی از نگرش 
محیط زیستی- در سطح باالتری 
قرار دارد. نتايج تحقيق بس��ت و 
مايرل )9( نيز ارتباط مثبتي بين 
نگرش محيط زيستي و رفتارهاي 
زيس��ت محيطي را نش��ان داده 
است. نتايج اين تحقيق با تحقيق 
چياه و فائو)10(، امامقلي)11( نيز 
همخواني دارد. بین نگرش نسبت 
به بازیافت و رفتار زیست محیطی 
رابطه معنادار و مثبت به دس��ت 
آمده اس��ت. كه با نتايج تحقيق 
امامقلي ، شاهنوشي و عبداللهي 
)12( همخواني داشت. همچنین، 
ارتباط معنی داری بین جنسیت 
با رفت��ار رفتار زیس��ت محیطی 
بدس��ت آمد. كه با نتايج تحقيق 
امامقلي همخواني داشت)11(.  

رابط��ه معناداری بی��ن وضعیت 
تأهل ب��ا رفتار زیس��ت محیطی 
بدس��ت نیامد. كه بر خالف نتايج 
تحقي��ق امامقل��ي  بود، ايش��ان 
رابط��ه معناداري بي��ن وضعيت 
تأه��ل با رفت��ار محيط زيس��تي 
بدست آورد. نتايج تحقيق افروز و 
ارتباط  از  حاكي  همكارانش)13( 
معنادار بين ميزان درآمد و توليد 
زباله بوده است. همچنين نتايج 
تحقي��ق مهمت اغل��و)14( نيز با 
نتايج اين تحقيق همخواني دارد، 
ايشان نيز ارتباط مثبتي بين ميزان 
درآمد با رفتار محيط زيس��تي در 
محيط هاي تفريحي  را نشان داده 
اند. همچنین بین رفتار بازیافت و 
س��طح تحصیالت پاسخگو رابطه 
وانگ  ن��دارد.  وجود  معن��اداری 
و همکاران��ش )15( نی��ز ارتباط 
معناداری بین تحصیالت و رفتار 

الکترونیکی  زباله ه��ای  بازیافت 
نیافته اند. همچنين نتايج تحقيق 
مهم��ت اغل��و  نيز ب��ا نتايج اين 
تحقي��ق همخواني دارد، ايش��ان 
نيز به اين نتيجه رس��يده اند كه 
ارتب��اط مثبتي بين ميزان س��واد 
با رفتار محيط زيس��تي در محيط 
ه��اي تفريحي وجود ن��دارد. اما 
نتايج  اين تحقيق برخالف  نتايج 
تحقيق ابليوتيس و ديگران )16( 
بود كه در تحقيق ايش��ان، ميزان 
مؤثر  عامل  مهمترين  تحصيالت، 
بر اقدام والدين ب��راي باال بردن 
زيس��تي  آگاهي محيط  س��طح 

فرزندان بود. 
طبق نتایج این پژوهش، با توجه 
ب��ه تحقیق��ات پیش��ین و اینکه 
انتظ��ار م��ی رفت متغیر س��طح 
تحصیالت با رفتار بازیافت ارتباط 
معنی داری داش��ته باش��د. اما 
ارتباط معن��ی داری بین این دو 
متغیر بدس��ت نیام��د. حال این 
سؤال اساس��ی مطرح می شود 
تأثیری  که چرا میزان تحصیالت 
ندارد؟  بازیافتی  رفت��ار  در میزان 
در پاس��خ به این سوال می توان 
گفت که: به علت عدم انس��جام 
کاف��ی موض��وع و ع��دم کاربرد 
رویکرده��ای اصولی در خصوص 
آموزش محیط زیس��ت، آموزش 
های صورت گرفته تأثیر چنانی در 
افزایش دانش زیس��ت محیطی 
افراد نداش��ته اند)17( همچنین، 
نتایج پژوهش های صورت گرفته 
در حوزه وضعیت آموزش محیط 
زیس��ت توسط محققان مختلف، 
از جمله یعقوب )18( نش��ان می 
دهد ک��ه مطالب اختصاص یافته 
به آموزش محیط زیست در کتاب 
های درس��ی ه��م از نظر حجم 
مطالب نس��بت ب��ه کل محتوای 
برنامه درسی و هم از نظر کیفیت 
مطال��ب ناکافی اس��ت. بنابراین 
می توان چنین فرض نمود که به 
علت جدید بودن آموزش محیط 
زیس��ت در ایران و نبود محتوا و 
کیفیت مناس��ب آموزش محیط 
زیس��ت در نظام آموزشی ایران، 
نمی توان از کس��انی ک��ه دارای 
تحصیالت باالیی هس��تند، انتظار 
بازیافتی  داش��ت که دارای رفتار 

مناسب باشند.
هرچند متغیرهای مورد بررس��ی 
متغیرهای  حاض��ر،  پژوهش  در 
رفتار  پیش بینی  در  تأثیرگ��ذاری 
بازیافت��ی افراد می باش��د، اما با 
توجه ب��ه آنچه که نتایج نش��ان 
پژوهش ه��ای  در  اس��ت،  داده 
آتی مي بایس��ت به دنبال عوامل 
دیگری برای بررسی و پیش بینی 

رفتارهای محیط زیستی بود. 
پیشنهادات

در نهایت با توجه به نتایج بدست 
آمده از تحقیق فوق، پیشنهادهای 
زی��ر ب��ه محقق��ان و عالقمندان 
در زمين��ه فعاليت هاي زیس��ت 

محیطی ارائه می گردد:
همان طور كه مالحظه شد تحقيق  −

حاضر در يك سطح نسبتًا محدود 
)محدوده ش��هری شهر مریوان( 
انجام ش��ده است. لذا الزم است 
که در محدوده گسترده تری مورد 
توجه قرار بگیرد و الزم اس��ت تا 
این موضوع  ب��ه  محققان بعدی 

توجه کنند.
با توجه به یافت��ه های توصیفی  −

مربوط ب��ه متغیر رفتار زیس��ت 
محیطی، ض��روری می نماید که 
اقداماتی در این خصوص صورت 
گی��رد. برای ایجاد رفتار زیس��ت 
محیط��ی که از عوام��ل مختلفی 
تأثیر می پذیرد، باید رفتار زیست 
محیطی مردم به نحو بهتری ارتقا 
یاب��د. این ام��ر از طریق آموزش 
های همگانی با استفاده از وسایل 
ارتباط جمع��ی و برگزاری کالس 
ه��ای آموزش��ی و همایش های 
زیس��ت محیطی در شهر مریوان 
امکان پذیر است. لذا متولیان امر 
محیط زیس��ت از جمله سازمان 
محیط زیست، شهرداری و سایر 
ارگان های مرتب��ط با امر محیط 
زیست در شهر مریوان می توانند 
به برگزاری کالس های آموزش��ی 
و همایش های زیست محیطی 

نمایند. 
همچنان که ذک��ر گردید، با توجه  −

به توریستی بودن شهر مریوان و 
همچنین با توجه به وجود تاالب 
زریوار در این محدوده، الزم است 
تا تحقیقات مش��ابه بیشتری در 
ارتباط با رفتارهای زیست محیطی 

صورت گیرد.

منابع در دفتر نشریه موجود 
است.

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رفتار و نگرش نسبت به
 بازیافت زباله در شهرستان مریوان در سال1395
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■ ئهحمهد موسهنهفی
▐ پیتی الم

ماڵ،  لهالی  و  دەور  له  الک کهوت 
دێنه سهری قهل و داڵ

الک قابیلی سهگه
الی قهسابخانه، سهیرانگای سهگه

مهیموون  داری،  زەبری  به  لۆتی 
ئهخاته یاری

گهورە  ماسی  کهم،  ئاوی  له 
ههڵناکهوێ

له ئاوی لێڵ ماسی ئهگرێ
له ترسی گێرە، بووە به مانگا
له چۆلهکهی نێر شهرم ئهکا

له چهمی وشکا ماسییهڕاو ئهکا
یهکیان  بولبول،  بهچکه  حهوت  له 

دەنگی خۆشه
دەمشڕ  ئافرەتی  و  دڕ  سهگی  له 

بترسه
له سهگی نهێنگیر بترسه
له سهگیش سواڵ ئهکا

له شێر ترسان عهیب نییه
له شێر هێرش و له ئاسک دەرچوون

له شێر شێر ئهبێ، له ڕێوی ڕێوی
لهناو گاگهال گای قهشه دیارە

له گورگ ئهترسیت، ئاژەڵ مهترسێنه
لهگوێی گادا خهوتووە

لهگهڵ  ههڵئهپهڕێ،  گورگ  لهگهڵ 
مهڕیش ئهگهڕێ

لهگهڵ  دزین،  گورگ کهوته  لهگهڵ 
شوان کهوتووەته شین

له مایینی نهبوو ئاخوڕ ئهبهستێ
چاک  ئهسپی  بچووک  مایینی  له 

نابێ
له مریشکی بهکڕ، هێلکه ئهدزێ

له ڕێوی ههڵهات، کهوت به مل شێرا
له ههر جێگهیهک پشیله بمیاوێنێ، 

مشک ناجیکێنێ
ببێ،  مریشک  جێگهیهک  ههر  له 

ڕێویش ههیه
له ههر ال ئاشه، کتک فهڕاشه

لهقهی مایین ئێشی نییه

لهگهڵ  ئهکا،  شهڕ  سهگا  لهگهڵ 
گورگیش گۆشت ئهخوا
لهگهڵ ورچیشدا ئهژی

لهگهڵ  حهپهحهپ،  سهگا  لهگهڵ 
کهروێشک خهپهخهپ

لهگهڵ  به،  ڕێوی  ڕێوی  لهگهڵ 
پهپووله پهپووله به

پشقهڵیش  بێ،  مهڕ  کوێ  لهههر 
ههیه

▐ پیتی میم
مار به به دەستی خهڵکهوە، کار مهدە 

بهدەستیانهوە
مار بۆ الی ئاگر ئهچێ بهشهوا

مار بیزانیایه ئهیکوژن، نهئههاته دەر 
له کون

دێته  له کون  خۆش  زوانی  به  مار 
دەر

مار له گهرمادا ئهبووژێتهوە
له  نهئههات،  سیر  له  خۆشی  مار 

درگای کونهکهیا سهوز ئهبوو

مار پاسهوانی هێالنهی مهله
مار کراژ فڕە ئهدا، خۆی فرە نادا

مار لهسهر ئاو دامهچڵهکێنه
بۆ  خۆی  باسی کلکی  له کونا،  مار 

ناکرێ
مار نهچیر بخوات، دەئاڵێته دار

مار مار بخوات ئهبێته ئهژدیها
مار ئهدا به گیانهوە، نهزان به ئیمانهوە
مار تماشای مرواری کا، کوێر ئهبێ
مار به کلکی خۆی دەری ئهکێشن

مار تا جوان سهری پان نهکهیتهوە، 
لێی بترسه

مار باشترە له توولهمار
مار  خاکیش  ئهخوا،  خاک  مار 

ئهخوا
ئهچێته  شێواوە،  لێ  سهری  مار 

ڕێگهی کوتک بهدەس
مار له کونی بچووکدا کلکی دیارە

مار خهوتوو ناگهزێ
و  ڕەش  گوریسی  له  مارانگهسته، 

چهرموو ئهترسێ

و  پووش  خشهی  له  مارانگهسته 
پهاڵش ئهترسێ

مارگر، ئاخری مار ئهیخوا
مارماسی مهبه، یا مار به یا ماسی

ماری بێ ئیجازەیه
ماری مارخۆریش ههیه

ماری ڕەش، هێقی بۆ ئهکاتهوە
مارەتۆپیو مهخهرە بهرپێم

مارەخۆڵینه
مار ههرچی پێچ بدا له خۆی، ههر به 

ڕاستی ئهچێته کون
یاخوا سڕەمار گهرمی نهبێتهوە

نه مار کلکی خۆی لهبیر ئهچێ، نه 
باخهوان کوڕ

ئهو مارەمان کوشت تۆ لێی ئهترسای
مارەوە  ژەهری  به  شیرینه،  ئهونه 

ئهخورێ
بهالیهوە  ههنگوین  لێداوە،  ئهونهی 

ژەهری مارە
ئهونه تاڵه، ئهڵێی سهرکلکی مارە
ئهڵێی له گهرووی مار ههڵکشاوە

بچێ بهالی مارا کلکی ئهبڕێ
به نهوگ دیانی مار دەرئههێنن

پێ لهسهر مار دامهنێ
پێ مهنێ به مارا پێتهوە نادا
تریاکت ببێ له مار ناترسی

چاوی مار و چۆلهکه دەرئههێنێ
خزمت مار بێ، با ههزار بێ

دز و گورگ و مار، به شهو ئهکهن کار
ئهچێته کونی مار و دووپشک

دەس کهیت به چهن کونا، له کونێکا 
ئاخری مار ئهتگهزێ

دەس کهیت به کونی مارا ئهتگهزێ
دەستی خۆی نییه ماری پێ ئهگرێ
خهوتوون  بههار،  له  خۆشه  زستان 

دووپشک و مار
زمان مارە، گورگی هارە

زێری بێ بار، به زەهری مار
شهرعی مار به دار

مار  کونێکهوە  له  جار  دوو  عاقڵ 
نایگهزێ

قرپۆک بیشت گهزێ، به مار نابێ

ناوی ئاژەاڵن لە پەندی پێشینیان و 
کولتووری کوردەواریدا

)بەشی دەهەم(

■ سمیه رحیمی

▐محيط زيس��ت به عنوان محيطي 
ك��ه در آن زندگي مي كنيم ش��امل 
گس��تره زيادي از مسائل زيستي تا 
فرهنگي مي باش��د كه هر كدام به 
نوبه خ��ود در ش��كل دادن به تفكر 
و زندگي ما س��هيم هستند؛ به اين 
معني كه ه��ر چي��زي در محدوده 
زندگي ما جزو محيط زيست ماست 
و بايد ب��ا رفتار و تعام��ل معقول با 
آن در صدد ايجاد محيطي مناس��ب 
براي رش��د خود و آيندگان باش��يم. 
تعريف باال از محيط زيست معناي 
عام محیط زیس��ت را ش��امل مي 
شود، در حالي كه تعريف اخص آن 
عبارتس��ت از منابع خدادادي شامل 
آب،  خ��اک، هوا و جانداران كه ما را 
احاطه كرده اند و تاثيرات بسياري بر 
زندگي ما به عنوان موجوداتي در اين 
چرخه زيست محيطي دارند. امروزه 
هر دو معنای ع��ام و خاص محیط 
زیس��ت مورد توجه بوده و سازمان 
ها و ادارات مربوط به محیط زیست 
گستره فراوانی از کار رادر زمینه های 
مختل��ف بر عه��ده دارن��د و در امور 
مختلف فرهنگی، اجتماعی و حتی 
سیاسی نیز مداخله می کنند. اساس 
رشد و تكامل جوامع بشري منوط به 
تعاملي معقول ب��ا منابع خدادادي 
است كه تاثيري قاطع در رسيدن به 
توس��عه پايدار ايفا مي كنند به گونه 
اي كه وجود مطلوب اين امر ما را در 
رسيدن به اين هدف ياري مي كند. 
محیط زیست سالم از جمله اهداف 
هزاره ب��وده و آینده حیات بش��ر بر 
این کره خاکی پیوندی ناگسستنی 
ب��ا نحوه تعامل ما با طبیعت دارد به 
نحوی که بشر برای ماندن محکوم به 
احترام با محیط زیس��ت است. این 
تعامل اکتسابی بوده و در کشورهای 
توس��عه یافته اهمیت بسیاری برای 
آم��وزش این مبانی قایل هس��تند 
و در س��طوح متف��اوت تحصیل��ی 
ب��ه آن م��ی پردازند و رس��انه ها و 
جراید عمومی ب��ه آموزش همگانی 
آن مبادرت می ورزند و نس��بت به 
رخدادهای زیست محیطی به شدت 
حساس می باشند. متاسفانه فقدان 
واحدهايي در زمينه آموزش مسايل 
زيس��ت محيطي به منظور افزايش 
سطح آگاهي هاي عمومي در نظام 
آموزشي كشور جهت متوقف ساختن 
روند پر ش��تاب ناب��ودي طبيعت از 

س��ویی و عدم اهتمام��ی جدی و 
همه گیر در رسانه ها و جراید در این 
عرصه از دگر سو به شدت احساس 
می شود. امروزه در تمام کشورهای 
پیش��رفته اعتقاد بر این اس��ت که 
اگر اخالق زیس��ت محیطی در ذهن 
و اعتق��ادات کودکان نهادیه ش��ود 
بسیاری از مسایل و معضالت جامعه 
حل خواهد ش��د.  مهم ترین هدف 
در ارتقای فرهنگ زیس��ت محیطی 
افراد جامعه، ایجاد شناخت در مورد 
اهمیت تعامل انسان با محیط زیست 
و تاثیر عملکرد وی به صورت منفی 
یا مثبت بر محیط اس��ت. تاثیراتی 
ک��ه بازخ��ورد های مثب��ت و منفی 
آن از س��وی طبیعت نیز به بهترین 
ش��کل ممکن، خ��ود را دی��ر یا زود 
نمایان خواهد ساخت. رکن اصلی در 
آموزش افراد، ایجاد توانمندی در آنان 
برای تصمیم گی��ری صحیح، تغییر 
رفتار و عملکرد و اس��تفاده بهینه از 
منابع می باشد. هرچه آگاهی جامعه 
در مورد محیط زیست بیشتر باشد، 
اج��رای عملکرد مناس��ب و رضایت 
مندی آنان نی��ز افزایش می یابد و 
هرچه اجرای قوانین زیست محیطی 
و احساس مسئولیت از سوی ایشان 
بیش��تر اجرا ش��ود، رابطه مثبتی با 
توانمندی روانی، خشنودی و ایجاد 
انگیزه درون��ی در افراد به وجود می 
آید. وجود و تثبیت این روابط است 
که دورنمای مس��یر ی��ک جامعه را 
بیش��تر و بیشتر به جامعه ای سالم 
نزدیکتر می سازد)شمس��ی راحمی 
– منصور طاهری 1383(.  ساختار 

توانمندس��ازی زیس��ت محیط��ی 
ش��امل دادن اطالعات، ایجاد منابع 
الزم برای تصحی��ح عملکرد افراد و 
حمایت ارگان ها از مردم برای اجرای 
مقررات اس��ت. میزان سالمت، بهره 
وری و کیفیت زندگ��ی افراد، ارتباط 
نزدیکی با ش��رایط و سالمت محیط 
آنان دارد، لذا باید سرمایه گذاری الزم 
به منظور گس��ترش فرهنگ زیست 
محیطی ش��هروندان ص��ورت گیرد. 
برای آموزش اف��راد جامعه در مورد 
پیشگیری از تخریب محیط زیست، 
الزم است ابتدا نیاز افراد در ارتباط با 
ارتقای فرهنگ زیس��ت محیطی در 
س��نین و گروه های مختلف جامعه 
تعیین و سپس برنامه ریزی منظم 
و بر مبنای اولوی��ت نیازها در ایجاد 
ش��ناخت، تغییر در نگرش و ایجاد 
عملکرد صحی��ح  در جامعه صورت 
اصيليان، 1394(. در  گیرد)حس��ن 
این مورد حمایت آموزش و پرورش 
در اجازه ورود مربیان تعلیم دیده  به 
مدارس و برنامه ریزی های مرتبط 
با جامعه هدف از سوی این مربیان، 
س��اختاری را ایج��اد م��ی نماید تا 
گفتمان زیست محیطی را در جامعه 
مس��لط نماید. تربیت نس��لی آگاه 
و مس��ئول در برابر محیط زیست با 
تاکید بر اصول اساس��ی حفاظت از 
پذیری  زیست، مس��ئولیت  محیط 
همگانی، نگرش سیستمی و آینده 
نگر، نظ��م جمعی، اهمی��ت منافع 
عمومی و احترام به آن، صلح طلبی 
و ترویج باور به برابری از اساسیترین 
موضوعاتی اس��ت که در قالب کالم 

های درخور س��نین جامعه هدف و 
از درون ارتباطات پیچیده در طبیعت 
قابل آموزش، یادگی��ری و یادداری 
اس��ت. بار این ترویج ت��ا کنون و در 
س��طوح مختلف بیش��تر بر دوش 
سازمان های غیر نهاد بوده و آموزش 
و پرورش چند سالیست که در این 
مسیر گام نهاده است. اگر چه این راه 
به خودی خود تازه اس��ت و در ایران 
نیز به تازگی در دستور کار قرار گرفته 
اس��ت اما این تصمیم، امری بسیار 
مهم است که می طلبد با پیشنهادات 
به جا و تعین س��رفصل های درخور 
و ش��ا  یسته از س��وی متخصصین 
امر، ب��رای تمامی مقاط��ع اجباری 
ش��ده و دانش آموخته گان محیط 
زیست امر آموزش را بر عهده گیرند. 
برای ای��ن کار نیز ع��الوه بر تجارب 
موفق جهانی، تجربی��ات ارزنده ای 
نیز در اختیار »ان جی او« هاس��ت 
که می توان به عنوان نقشه راه از آن 
ها یاری جس��ت. در پايان ذکر اين 
نکته  نیز ضروري اس��ت که نهادينه 
شدن فرهنگ در هر جامعه مستلزم 
گذشت زمان است. فرهنگسازي با 
تکرار، تذکر و آگاهي به وجود ميآيد و 
افراد جامعه به مرور زمان به فرهنگ 
جدي��د تن خواهن��د داد. اگر امري 
عمومي��ت و موضوعيت پي��دا کند، 
ديگر اقليت��ي از آحاد جامعه، موفق 
به هنجارش��کني نخواهند شد چرا 
که افراد مخال��ف با عرف اجتماعي 
و فرهنگي آنها، عکس العمل عموم 
افراد جامعه را در پي خواهد داشت 
لذا و هماکنون بايد به فکر اقدامات 
ج��دي در خصوص فرهنگس��ازي 
عميق و ريش��هاي در زمينه محيط 
زيس��ت باش��يم که با فکر و ذهن 
مردم عجي��ن گردد تا تک تک افراد 
جامعه خ��ود حافظاني براي محيط 
زيست باش��ند. این کار در جوامعی 
مثل ما از س��ختی های دوچندانی 
برخوردار اس��ت و عزمی همگانی و 
جدی را برای اصالح نس��ل ها می 
طلبد ت��ا بتوان با حرکت در مس��یر 
توس��عه ناهمواری های پیش رو را 
به آس��انی کنار زد به ویژه مسئولین 
آموزش و پرورش و مدیران مدارس 
باید درهای کالس دانش آموزان را بر 
روی هر دانش زیست محیطی ای 
باز بگذارن��د تا چه از طریق معلمین 
و چه از طریق انجمن های زیس��ت 
محیط��ی و غیره، ش��عور زیس��ت 

محیطی جامعه را ارتقا بخشند.

ضرورت آموزش زیست محیطی در مدارس

■ ناصح قادری
پژوهشگر محیط زیست

▐دو نوع فص��ل از نظ��ر موقعیت زمانی 
وقوع پدیده های سرما و گرما قابل تعریف 
هستند. فصول تقویمی و فصول اقلیمی.  
منظور از فصول تقویمی فصولی هس��تند 
که به موجب تاریخ تقویم کش��ور شروع و 

خاتمه می یابند.
مثالً فصل زمس��تان تقویمی به بازه زمانی 
اول دی ماه لغایت آخر اس��فند ماه سال 
گفته می شود.اما آغاز و پایان فصل زمستان 
اقلیمی لزومًا از نظر تاریخ وقوع منطبق با 
بازه زمانی تقویمی نیست، بلکه در تعریف 
فصل زمستان اقلیمی بازه ای زمانی است 
که آغاز آن مصادف با اس��تقرار توده های 
هوای پرفشار سرد معموالً سیبریایی است 
که ضم��ن ایجاد پای��داری در هوا،  هوای 
مناطق س��رد و این توده پوش��ش هوا  به 
سمت عرض های پایین گسترش می یابند 
و پایان آن منطبق بر زمانی اس��ت که این 
پوش��ش ه��وا از منطقه م��ورد نظر رخت 

بربندد.
در زمس��تان اقلیمی غالبًا هوا راکد و پایدار 
اس��ت و به دلیل این پایداری پتانس��یل 
آلودگی هوا افزایش می یاب��د و هرگاه در 
اثر پایداری هوا پدی��ده وارونگی رخ دهد 
هوا فضای محب��وس در گنبد گازی حول 
وارونگی به ش��دت آلوده می شود و تا حد 
کشندگی، هوا آلوده می ش��ود. معموالً در 
ش��رایط اینورژن پدیده م��ه دود نیز بروز 
می نمای��د، و ه��وای مناط��ق تحت این 
پدیده ها سالمت ساکنین را تهدید می کند.

در ش��رایط عادی در جو، با افزایش ارتفاع 
دمای ه��وا کاهش می یابد، هوای س��رد 
سنگین می شود به مناطق ارتفاع پایین تر 
نشست می کند و هوای گرم سطح زمین 
صعود می کند.  به این ترتیب تالطم و صعود 
هوا باعث اختالط الیه های هوا می ش��ود و 
گازه��ای موجود در ه��وا اختالط می یابند 
و توزیع گازها و آلودگی تقریبًا در بیوس��فر 
متعادل می گردد، اما در ش��رایط اینورژن 
در ارتفاع خاصی از تروپوسفرآتمسفر طبق 
روال عادی با افزای��ش ارتفاع، دمای هوا 
کاهش نمی یابد، بلکه هوای گرم در باال قرار 
می گیرد و شرایط برای صعود و اختالط هوا 
فراهم نیست، هوای محبوس زیرین آلوده 
و آلوده تر می شود.  علی االصول در فصل 
زمستان اقلیمی هوا سرد می شود و طبق  
روال هر ساله آلودگی هوای مناطق شهری  
در برخی از کش��ورهای جه��ان به عنوان 
پدیده ای زیان بار ساکنین مناطق شهری  
را تحت اثرات و پیامدهای نامطلوب خود 
قرار می دهد، عده ای را راهی بیمارس��تان 
می کند و عده ای نیز بدلیل اختالالت قلبی 
و تنفسی در نبرد با مرگ مغلوب می شوند.
خس��ارات آلودگی هوا در دنیا فراوان است 
و در کش��ورهایی که توسعه ناموزون و غیر 
متکی بر قابلیت های منطقه ای و آمایش 
س��رزمین دارند، بیش از سایر نقاط دنیا 
است. به گفته معاون وزیر بهداشت، ارزش 
مالی انواع خسارات ناشی از آلودگی هوا در 
ایران 34000 ملیارد تومان است)خبر شبکه 

یک سیما، تاریخ 1396/9/27(.
به طور کلی کیفیت هوا تابع گازهای موجود 
در ه��وا و میزان این گازها اس��ت. هرگاه 
نس��بت این گازه��ا به هم بخ��ورد، باعث 
اخت��الل  در فیزیولوژی انس��ان، جانوران، 
گیاهان  و کاهش راندمان انسان، جانوران 
و حتی صنایع و ماش��ین آالت می ش��ود. 
مهم ترین گازهای طبیع��ی موجود در هوا 
عبارتند از؛ ازت، اکس��یژن، دی اکس��ید 
کربن به عالوه مقادیری از گازهای دیگر و 
منواکسید کربن. هرگاه نسبت و مقدار این 
گازه��ا  از حد متعادل بگذرد آلودگی هوا را 

باعث می شود.
در فصل ه��ای به��ار و تابس��تان به دلیل 
افزای��ش ط��ول روز و تابش خورش��ید، 
تغییرات جوی، فعالیت درختان و گیاهان، 
سکون و رکود جوی حاکم نیست و اگرچه 
در اواخر بهار و در کل تابستان هوای ایران 
تحت تأثیر پرفشار جنب حاره ای است، اما 
تغیی��رات و جابجایی الیه های جوی  و به 
تبع آن  تصفیه، پاالیش و اختالط هوا مانع 
تشکیل سلول های  بزرگ آلودگی ساکن 
بر مناطق ش��هری و صنعتی می شود و در 
مقایسه با زمستان در شرایط یکسان تهدید 

خطر آلودگی کمتر است.
در فصل زمس��تان تحت تاثیر اینورژن در 
الیه های تروپس��فر اتمس��فر، اختالط و 
سیرکوالس��یون هوا در برخ��ی مناطق  و 
در زمان س��کون و پای��داری هوا  متوقف 
می ش��ود. این پدیده در مناطق شهری  و 
صنعتی بحران آلودگی را ش��کل می دهد. 
در زمستان اقلیمی دوره استیالی پرفشار 
سرد بر جو از یک طرف شرایط برای انجام 
اینورژن  بیش��تر اس��ت و از طرفی نقش 
انسان و ش��رایط فعالیت و حیات در این 
فصل، ش��رایط را برای شکل دهی آلودگی 
تش��دید می کند. البته نعمت بارش که در 
پاییز و زمستان وجود دارد  باعث پاالیش 
هوا و اختالط آلودگی می شود اما منواکسید 
کرین  با وجود بارش هم از بین نمی رود. 

 منواکس��ید کربن حاصل احتراق ناقص 
س��وخت های فسیلی است و چون در آب 
باران حل نمی ش��ود با ب��روز بارندگی هم 
باق��ی می ماند و تنها حرکت مکانیکی هوا  
از طری��ق اختالط و افزای��ش تراکنش  و 
توزیع در الیه های هوا غلظت آن را کاهش 
می دهد، پس توجه به زمستان اقلیمی  از 
نظ��ر آلودگی ه��وا  و از دو منظر حاکمیت 
هوای پایدار و س��اکن سرد که پیش نیاز  
بروز پدیده  وارونگی دما اس��ت و افزایش 
میزان  دی اکسید کربن  و منواکسید کربن 
در اثر افزایش مصرف  سوخت های فسیلی 
در این فصل مهم اس��ت. به عالوه نیاز به 
اس��تفاده از خودرو  در زمس��تان افزایش 
می یاب��د و تحت تأثیر س��رما پنجره ها و 
کانال ه��ای تهویه هوا در من��ازل، مدارس 
و کارگاه ها و کارخانجات بیش��تر مس��دود 
هس��تند و در محیط های بس��ته  غلظت 
گاز دی اکس��ید کربن نیز بیشتر از فصل 
تابستان است. پژوهش ها نشان داده اند 
بعنوان مثال در 92 درصد کالس ها غلظت 
روزانه دی اکسید کربن بیش از هزار قسمت 
در میلیون بوده است. در مجوع سرعت تردد 
خودروها در مناطق ش��هری در فصل سرد 
کمتر، توقف خودروهای روش��ن بیش��تر 
و مدت روش��ن ماندن خ��ودرو  و مصرف 
سوخت بیشتر و راندمان ماشین از لحاظ 

مصرف  و کارآیی بنزین کاهش می یابد.
در تهران صنعتی که بوسیله صنایع پیرامونی 
محاصره ش��ده اس��ت، نقش خودرو در 
آلودگ��ی هوا از 70 درصد ت��ا 88 درصد در 
زمان های مختلف متفاوت اس��ت، اما در 
سنندج و ش��هرهای غیر صنعتی مناطق 
غرب، بدون ش��ک به دلیل صنعتی نبودن 

سهم خودرو در آلودگی بیشتر است. 
نتیجه می گیریم در زمس��تان اقلیمی که 
معموالً  از اواخر آذر ماه ش��روع می شود، 
پتانس��یل آلودگی هوا افزایش می یابد و 
برای کاهش این آلودگ��ی  و پیامد آن بر 
س��المت و زندگی مردم و محیط زیست 

ناچاریم  اقدامات زیر را انجام دهیم؛
1- اولویت دهی  استفاده از وسایل نقلیه 

جمعی و عمومی، اتوبوس، تاکسی و ...
2- اس��تفاده کمت��ر از خ��ودرو از طریق 
مدیریت زمان و اختصاص زمان بیشتری 
برای  رفتن به محل کار و برگش��ت بدون 

خودرو.
3- اس��تفاده گروهی اعض��ای خانواده، 
همکاران و دوس��تان از خودرو و استفاده 

کمتر از خودرو به صورت تک سرنشین.
4- ع��دم اس��تفاده از خ��ودرو  در رفتن 
به مهمانی ه��ا و قرار مالقات ه��ای دارای 

مسیرهای کوتاه.
5- تنظیم  موتور خودرو  در آغاز فصل سرما 

و انجام سرویس های الزم.
6- کاهش دمای هوای محیط کار، کالس 
و محی��ط زندگی به ح��دود 19-21 درجه 

سانتیگراد.
7- عادت گیری و عادت دهی فرزندان  به 
استفاده از پوشاک و لباس بیشتر و گرم تر 
در زمستان به جای ایجاد محیط گرم تر می 
توان��د در کاهش دمای هوای محیط کار و 

زندگی به افراد کمک نماید.
8- س��رویس و کنترل کارکرد مناس��ب  
وس��ایل گرمازای منازل، ادارات، مدارس و 

کارخانجات.
9- خ��ودداری از آتش زدن  زباله ها، مواد 
پالستیکی  و اش��یاء و اجسامی که غالبًا 

سیمای شهر را نیز دودآلود می کنند.
در آخر ابتکار عمل خود ش��ما  خوانندگان 
و ش��هروندان  به انجام اقداماتی که  مانع 

عملکرد شهروندان محیط گرا
 در زمستان اقلیمی
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■ س��یوان امینی 
 فعال محیط زیس��ت

▐آب ماي��ه حي��ات و فراوانترين ماده بر 
روي س��طح كره ي زمين است.  بيش از 
75 درصد بدن يك انس��ان از آب تشكيل 

شده اس��ت و نيز بيش از 70 درصد سطح 
كره ي زمين را آب پوشانده است و با وجود اين حجم 
عظيم آب، تنها ح��دود 2 درصد از آبهاي كره ي زمين 
شيرين، قابل شرب و قابل استفاده برای کشاورزی و 

صنعت اس��ت
انس��ان براي انجام فعاليت هايش به آب شيرين نياز 
دارد. آب ش��يرين يعني آبي كه ميزان نمك آن بسيار 
كم اس��ت و همان آبی ست که ما می نوشیم و اکنون 
اغلب به سهولت به آن دسترسی داریم. آب اقيانوس 
و درياها ش��ور است و اس��تفاده كردن از آنها نيازمند 
تصفيه كردن اس��ت كه اين کار تجهزیات و هزينه های 
س��ر س��ام آوری به همراه دارد. متاسفانه آب شيرين 
دنیا به خاطر ذوب شدن یخ ها در قطب های شمال و 
جنوب و همچنین استفاده نادرست و تبخیر به تدريج 
درحال كاهش��و کمتر شدن مي باش��د، ماده ای که در 
صورت نبودنش حیات معنایی نخواهد داشت. امروزه 
به خاطر جمعیت بس��یار باالی ما انسان ها وهدررفت 
باالی آب ، در بعضی از مناطق دنیا با کمبود آب روبرو 
هس��تیم و آب کافی برای نوشیدن و زندگی در اختیار 
نداریم. آب های در دسترس ما یا از طریق بارش برف 
و باران تامین می ش��وند که در رودخانه ها یا دریاچه 
ها یافت می ش��وند که به آن ها آب های سطحی می 
گویی��م یا از طریق چاه و قنات به دس��ت می آیند که 
زمانی در خاک نفوذ کرده و زیر زمین انبار شده اند که 
به آن ها آب های زیر زمینی می گوییم. شیوه استفاده 
و اس��تخراج هرکدام باید مدیریت ش��ود و امروزه در 
مهندس��ی آب با انواع ش��یوه های برداشت می توان 
به��ره ب��رداری از منابع آبی را انج��ام داد اما این بهره 
برداری باید خردمندانه و به صورت پایدار صورت بگیرد 
و ب��دون برنامه پروژه های آب برو توس��عه ای ایجاد 
نکنیم به عنوان مثال بیش��ترین مصرف آب انسان ها 
در کش��اورزی است که بسیاری از آب های شیرین ما 
را هدر می دهد وهنوز الگوی کاشت مشخصی در ایران 
تعریف نشده اس��ت اگر می بود که در جنوب هندوانه 
کش��ت نمی شود یا این همه اصرار بر خودکفایی گندم 
نمی داش��تیم.  باید با اس��تفاده از روش های جدید 
آبیاری میزان اس��تفاده از آب را تا حد بس��یار زیادی 
کاهش دهیم تا هم کش��اورزی رونق داش��ته باشد و 
ه��م آب را هدر نداده باش��یم. ما بای��د محصوالتی را 
کش��ت کنیم که به آب کمتری برای رش��د نیاز داشته 
باش��ند. بجای شستن ماش��ین با آب شهری ویا آب 
چاه، ازیک س��طل آب ویک دستمال اس��فاده کنیم، 
هنگام مس��واک زدن از یک لیوان آب اس��تفاده کنیم 
و ش��یر آب را ببندیم زمان دوش گرفتن را کوتاه کنیم، 
هنگام شامپو و صابون زدن شیر آب را ببندیم، با تکرار 
این رفتارهای س��اده و خردمندانه م��ی توانیم الگوی 
خوبی برای مصرف آب باشیم و اگر نزدیکان خودمان 
یا دیگ��ران آب را هدر می دهند محترمانه به آنها تذکر 

دهی��م.
 خود ما هم در مصرف آب باید هوشیار باشیم تا منابع 
آب شیرین را آلوده نکرده و آن را اسراف نکرده باشیم. 

هنگام حمام کردن، مس��واک زدن، ماشین شستن و 
تمیز کردن حیاط خانه و کوچه مراقب باش��یم تا آب، 
این ماده گرانبها را از دس��ت ندهیم، مثال به جای آب، 
ب��ا جارو حیاط و کوچه را تمیز کنیم و به بزرگتر ها هم 
بگوییم که نبای��د آب را هدر بدهند.  بعضی ها از روی 
س��ادگی فکر می کنند آب چاه اشکالی ندارد تا هر طور 
که دلشان خواست از آن اس��تفاده کنند اما این کامال 
اش��تباه بوده و منابع آب زیرزمینی ما را که برای سال 
های کم باران اس��ت از بین م��ی برند.  ارزش آب در 
زندگی بس��یار بیشتر از شستن ماشین و کوچه است. 
طبق آمار سازمان ملل در دنیا یک میلیارد و صد ملیون 
نفر به آب آشاميدني دسترسي ندارند و روزانه کودکان 
زیادی به خاطر خوردن آب ناسالم بیمار شده و بعضی 
از آن ها متاسفانه جان خود را از دست می دهند.  در 
منطقه ما خوش��بختانه آب سالم و کافی برای همگی 
وجود دارد اما اگر ش��یوه های استفاده خود را درست 
نکنیم احتمال دارد ما هم با کمبود آب مواجه ش��ویم 
ولی با کمک ش��ما م��ی توان آینده سرس��بز و آبادی 
را برای س��رزمین خودمان درس��ت کنیم تا همگی با 
نگاه به ش��یوه های ما در استفاده درست از منابع آب، 
مش��کالت خود را رفع نمایند و دیگر هیچ کسی از نبود 
آب رنج نکش��د چراکه اگر ما بیشترازحق خودمان آب 

مصرف کنی��م ح��ق دیگ��ران را ضای��ع ک��رده ای��م.
آب محدود اس��ت،هرگز آن را با پول مقایس��ه نکنیم. 
وقت��ی نم��ی توانیم آب تولی��د کنیم ،پس ب��ه اندازه 
مصرف کنی��م و از یاد نبریم که گ��وش دادن به نوای  
دلنش��ین آب و به نظاره نشستن چشمه ها، رودخانه 
ها، آبشارها و دریاها آرامشی به همراه دارد که در هیچ 

چیز دیگری ش��بیه آن را نمی توان به دس��ت آورد.  

آب مایه حیات، قدرش را بدانیم

■ محم�د شریفی
زمین شناس

▐ فرض کنید که ما همراه با گروهی از دوستان و خویشاوندان 
خود سوار بر یک سفینه فضایی در فضای بیکران بین ستارگان 
در حال سفر هستیم. سفینه حامل ما چندان مستحکم نبوده 
و نیاز به مراقبت بس��یاری دارد و اگرچه هنوز مسافت زیادی 
تا مقصد نیز در پیش داریم، اما ذخیره آب و غذایمان محدود 
است. به نظر شما، ما و سایر سرنشینان این سفینه فضایی در 
طول سفر باید چه تمهیداتی را بیندیشیم که درنهایت سالمت 
به مقصد خود برس��یم؟ مطمئنًا پاس��خ ها یکسان و مشابه 
خواه��د بود و آن اینکه از ذخایر آب و غذای خود به طور بهینه 
بهره بگیریم تا در طول مسیر، با کمبود و مشکالتی ازاین دست 
مواجه نشویم. عالوه بر این، به دلیل آسیب پذیر بودن فضاپیما، 
به دقت بدنه، موتورها و سایر بخش های آن را به طور پیوسته 
موردبررسی قرار داده و در صورت بروز هرگونه نقصی، به سرعت 
برای رفع آن برآییم. حال به وضعیت خود بنگریم، به راستی که 
زمین نقش این فضاپیمای آس��یب پذیر را ایفا می کند که ما 
و سایر ساکنان سیاره س��وار بر آن، در یک فضای بیکران در 
حال حرکت هس��تیم. اکنون می توان بار دیگر این س��ؤال را 
مطرح نمود که نقش ما و سایر سرنشینان این سیاره در قبال 
آن چیس��ت؟ یقینًا باید پاسخ هایمان مشابه با مورد پیشین 
در مورد فضاپیما باش��د، اما آیا واقعًا این گونه اس��ت؟ پس 
به راستی چرا انسان از سیاره خود که همان نقش فضاپیما را 
بازی می کند، نه تنها محافظت نمی کند، بلکه به شدت در حال 
تخریب آن اس��ت و به جای استفاده بهینه و صحیح از منابع، 
در حال زیاده روی و اس��راف است؟ چرا انسان در قبال آینده 
خود و سایر ساکنان س��یاره احساس مسئولیت نمی کند و 
این چنین افسارگسیخته عمل می نماید؟ آیا انسان خود را با 
واژه انقراض بیگانه می داند یا واقعًا از مفهوم آن بی خبر است؟ 
انقراض یک گونه به معنای از بین رفتن تمام اعضای آن گونه 
خاص است و به عبارت دیگر پایان زندگی آن بر روی زمین... 
انقراض یک گونه معموالً به دالیل مختلف ازجمله از بین رفتن 
زیستگاه و نامناسب شدن شرایط برای ادامه بقا اتفاق می افتد 
که گاها این نامناسب شدن شرایط برای بقا در سطح وسیعی 
رخ داده و موجب انقراض تعداد بیشتری از گونه ها می گردد.

طب��ق نظر دانش��مندان و صاحب نظران، اگ��ر حداقل بیش 
از پنجاه درص��د گونه هایی که هم زمان بر روی س��یاره زندگی 
می کنن��د، تحت تأثیر انقراض قرار گیرن��د، به آن یک فاجعه 
زیس��تی یا انقراض گروهی اطالق می گ��ردد. اگرچه در طول 
تاریخ تکامل حیات، س��یاره زمین ب��ا واژه انقراض به خوبی 
آشناس��ت اما تنها در معدود مواردی حجم انقراض گونه ها به 
میزانی بوده اس��ت که بتوان از آن به عنوان فاجعه زیستی نام 
برد، تعداد محدودی که می توان آن ها را با انگشتان  یکدست 
نش��ان داد، تنها پنج مورد در 540 میلیون س��ال گذش��ته! 
دقت کنید 540 میلیون س��ال! س��یاره زمین، معجزه الهی، 
س��یاره ای بی نظیر و پیر که تنها س��یاره موجود در میان تمام 
کائنات المتناهی پروردگار است که تاکنون حیات بر روی آن 
شناخته شده است. مجموعه نعمات و آیه های فراوانی بر روی 
زمین گسترانیده شده اند تا سیاره آبی رنگ با کمک آن ها بتواند 
میزبان شایس��ته ای برای حیات باشد. سیاره ای که در طول 
عمر چهار ونیم میلیارد ساله خود مهربانانه میزبان و پذیرای 
ساکنان بی شماری بوده است، ساکنانی از گونه های مختلف 
موجودات زنده که انس��ان  یکی از آن هاست؛ و اگرچه انسان 
در میان این ساکنین، به عنوان یک تازه وارد قلمداد می گردد، 
اما در همین اندک زمانی که از ورودش می گذرد، چنان رفتار 
نموده اس��ت که یک فاجعه زیس��تی در حال وقوع اس��ت. 

آری، حال زمین باید به نظاره روی دادن شش��مین انقراض 
گروهی بنش��یند که مجرم اصلی ماجرا، تازه وارد ناس��پاس، 
انسان است. به راس��تی گاه گمان می بریم که انسان زمین را 
سخت از کرده خود پشیمان ساخته است؟ انقراض گروهی 
ششم که گونه های امروزی ساکن زمین را یکی یکی در خود 
می بلع��د و از بین می برد، درنتیجه مس��تقیم فعالیت های 
انس��ان شکل گرفته اس��ت، فعالیت هایی که به مخرب ترین 
شیوه عمل می کنند، یعنی از بین بردن زیستگاه ها و نامناسب 
شدن شرایط برای ادامه بقا گونه های مختلف! ساالنه هزاران 
هکتار از جنگل ها توس��ط انسان از بین می روند، جنگل هایی 
که نقش اساس��ی را در تضمین بقا حیات بر روی کره خاکی 
بر عهده دارند. ساالنه حجم زیادی دود و گازهای سمی توسط 
فعالیت های بشری وارد اتمسفر کره زمین می شود که عالوه 
بر پیامدهای ثانویه و مخرب آن، تنفس را برای همه ساکنان 
زمین سخت می کند! انسان ناسپاس حتی چرخه آب سیاره 
که قلب تپنده کره زمین به شمار می رود را از حالت عادی خود 
خارج ساخته که درنتیجه ذخایر آب شیرین با تهدیدی جدی 
روبرو گشته اند و دریاها و اقیانوس ها توسط آلودگی های نفتی 
و صنعتی انس��ان، رنگ آبی خود را باخته اند. تغییرات شدید 
اقلیمی به سرعت در حال پیمایش عرض کره خاکی است و 
اکنون همه زیستگاه های طبیعی زمین با چالش جدی مواجه 
شده اند، کوه ها، غارها، چمنزارها، اعماق دریاها! دیگر زیستگاه 
امنی باقی نمانده است! اما انسان برای این حجم بی سابقه 
از تخریب نه تنها شرمسار نیست، بلکه به دلیل جهل و نادانی، 
سرمس��ت از اعمال خود دچار غرور نیز شده و به خود اجازه 
می دهد که همانند یک مهاجم دیوانه، به سایر ساکنان سیاره 
هجوم برده و آن ها را س��الخی کند و تع��داد زیادی را نیز به 
اسارت گیرد. نه اینکه غیرازاین است که انسان ناسپاس تاکنون 
تعداد بی شماری از گونه های مختلف را به کام مرگ کشانده و 
موجبات انقراض بسیاری را نیز فراهم نموده است؟ محققان 
این روند از دست دادن گونه ها را نابودی بیولوژیکی می خوانند 
و بر طبق یافته های جدید، شش��مین انقراض گروهی بزرگ 
در تاریخ زمین، اکنون در حال وقوع است که در مقطع کنونی 
ازآنچه قبالً تصور می شد، بسیار ترسناک¬تر است. انسان باید 
بداند که از دست دادن گیاهان، حیوانات و میکروارگانیسم ها 
پیامدهای جدی و مخرب اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی 
را بر جوامع انسانی می¬گذارد و یقینًا این نابودی بیولوژیکی 
تأثیرات منفی ش��دیدی را برای نسل انس��ان ها در ادامه در 
پی خواهد داش��ت. در پایان باید متذکر شد که اگرچه انسان 
تاکنون با فعالیت های خود به تخریب شدید و تقسیم کردن 
زیس��تگاه های طبیعی به بخش های کوچک تر و جدا از هم 
آسیب جدی بر پیکر زمین وارد نموده است، اما هنوز فرصت 
باقی است. دانشمندان معتقدند که ششمین انقراض گروهی 
اگرچه آغاز گردیده، اما هنوز به مقاطع بحرانی خود نرس��یده 
است و با متوقف کردن فعالیت های مخرب انسانی می توان 
از بروز گسترده تر این فاجعه زیستی جلوگیری کرد. فراموش 
نکنیم که علی رغم تمام آس��یب هایی که انس��ان تاکنون به 
سیاره زمین وارد نموده، اما این فضاپیمای حامل انسان هنوز 
سقوط نکرده است و ما برای نجات آن اگرچه اندک اما هنوز 
زمان داریم، زمانی که به س��رعت در حال اتمام است. یقینًا با 
ادامه این روند فاجعه آمیز، انسان درنهایت بهای گزافی را برای 
از بین بردن تنها جامعه حیاتی شناخته شده در عالم هستی 
خواهد پرداخت. پس بیانید از همین امروز عملیات نجات را 
آغاز کنیم که ش��اید فردایی در کار نباشد. برای سیاره میزبان 
خود احترام بیش��تری قائل ش��ویم و در این عملیات دشوار 

موفقیتی کسب نخواهد شد، مگر با کمک هم.

ششمین انقراض گروهی تاریخ زمین

■ محس��ن افروش��ه 
کارش��ناس آبیاری و کارش��ناس 
ارش��د مهندس��ی عمران – 
مهندس��ی آب

▐مقدم��ه: 
شهرس��تان مری��وان ب��ا 21200 
از یک  اراض��ی حاصلخیز  هکتار 
میلیون هکتار اراضی کش��اورزی 
رتبه هشتم  استان کوردستان در 
قرار دارد. مساحت کل شهرستان 
مریوان231000هکتار و 195000نفر 
جمعیت )رتبه س��وم اس��تان- 
برساس سرشماری سال1395( 
می باش��د. بارش میانگین بلند 
مدت شهرس��تان مری��وان 890 
میلیمتر بوده و از مناطق پربارش 

کش��ور محس��وب می ش��ود.
■ س��د گاران:

از س��ال 1379 س��اخت تون��ل 
انحراف آب رودخانه گاران شروع 
گردید و در س��ال1383 قرارداد 
ساخت سد گاران با هدف آبیاری  
اراضی شهرس��تان مریوان در 4 
ناحیه عمرانی ، تامین آب شرب 
ش��هر مری��وان و تامین مصارف 
زیست محیطی منعقد گردید در 
اولیه  آبگیری  اواخرس��ال1393 
سد ش��روع گردید و تاکنون دو 
سال متوالی سرریز نموده است. 

■ س��امانه انتقال آب :
س��امانه انتقال آب سد گاران به 
طول 17کیلومتر از س��د شروع و 
تا دشت حس��ن آوله ادامه دارد 
در کیلومتر 15 پروژه توس��ط یک 
از  پمپاژ بخشی  ایس��تگاه  واحد 
آب به سه مخزن در نقاط بلندی 
از کوههای عصر آباد و پیله پمپاژ 
ش��ده و ه��د و ارتفاع سیس��تم 
آبیاری دشتهای عصر آباد، گویزه 

کویزه، کانی کوزله، سلسی، پیله، 
ره ش��ه دی و چاوگ تامین می 
شود. آب کش��اورزی در سامانه 
انتق��ال با کانال ذوزنقه ای و آب 
شرب با لوله فوالدی انتقال می 
باید. در ش��هر مریوان که امکان 
احداث کانال روباز وجود نداشته 
است آب کشاورزی از طریق لوله 
های فوالدی به دش��ت زریبار و 
ش��مال دریاچه انتقال می یابد. 
در اراضی جنوبی زریبار که شامل 
روس��تاهای کانی سانان، نی، که 
لکه جان ، وله ژیر،کال، ریخالن 
و ده رزیان می باش��د تامین هد 
سیس��تم از طریق ایستگاه های 
پمپ��اژ لوکال ی��ا در محل انجام 
می گیرد . در س��ایر نقاط پروژه، 
مخازن یا استخرهایی برای این 
موضوع پیش بینی شده است .

■ ش��بکه آبیاری تحت فش��ار:
ش��بکه آبی��اری تحت فش��ار در 
شهرس��تان مریوان از اواخرسال 
اس��ت.  ش��ده  ش��روع   1395
استفاده  مورد  آبیاری  سیس��تم 
کالسیک ثابت با آبپاش متحرک 
است. در این سیستم لوله های 
پلی اتیلن با سایز 63 میلیمتر در 
دفن شده  متری  فواصل23و21 
و رایزرها و ش��یرهای خودکار با 
همان فواصل به صورت ش��بکه 
مربعی اجرا می گردد. یکنواختی 
پخش و صرفه جویی در مصرف 
آب و راندم��ان باال از مزایای بارز 
این سیستم است. در گروههایی 
با میانگین40 هکتار آب توس��ط 
به س��رگروه  تولید  تعاونی های 
ها تحوی��ل می ش��ود.مدیریت 
چرخ��ش آب در اراضی توس��ط 
واحد های فنی و ترویجی جهاد 
کشاورزی اس��تان، شهرستان و 
مش��اوران به کشاورزان و تعاونی 

ه��ای تولید آموزش داده خواهد 
ش��د. 

■ اراضی تحت پوش��ش ش��بکه:
س��طح اراض��ی تحت پوش��ش 
ش��بکه آبی��اری تح��ت فش��ار 
هکتار   4610 مریوان  شهرس��تان 
مطابق تخصی��ص وزارت نیرو از 

سد گاران خواهد بود. درسالهای 
اخیر ب��ه یمن اعتبارات بس��یار 
خ��وب، تمامی بخش��های پروژه 
زیر پوش��ش هر دو وزارت خانه 
نیرو و جهاد کشاورزی و پیگیری 
دلسوزانه مدیران تمامی بخشها، 
پیش��رفت قاب��ل مالحظ��ه ای 
صورت گرفته است. سطح فوق با 

سه پیمانکار در سه واحد عمرانی 
و اراضی جنوبی دریاچه زریبار با 
سرعت در حال اجراست. قرارداد 
پیمانکاران در ناحیه عمرانی اول 
یا دشت لنج آباد، ناحیه عمرانی 
دوم یا دشت عصرآباد و سلسی، 
ناحیه عمرانی س��وم یا دشت به 
رده ره شه و کانی میران و اراضی 
جنوبی دریاچه زریبار جاری بوده 
انجام  برنامه ری��زی  و مطاب��ق 
شده بخش��های بزرگی از آن در 
کشت پاییزه س��ال 1397 قابل 

به��ره ب��رداری خواه��د ب��ود. 
آب  ه��ای  پ��روژه  مزای��ای   ■

شهرس��تان مریوان:
کوچ��ک ب��ودن حوض��ه آبری��ز 
دریاچ��ه زریبار ،تبخیر 10 میلیون 
مت��ر مکعب��ی از س��طح دریاچه، 
سطح وس��یع و عمق کم دریاچه 
و برداش��ت بی حس��اب و کتاب 
چاه های ط��راف آن از بزرگترین 
مخاط��رات نابودی دریاچه زریبار 
اس��ت. ه��م نوای��ی هر پ��روژه 
ی  عمران��ی ی��ا اقتص��ادی در 
دریاچه  ب��ا  مریوان  شهرس��تان 
ام��ری الزم و واج��ب اس��ت و 
این خواس��ت م��ردم و مدیران 
آینده نگر و دلس��وز است. اولین 
معیار س��نجش تمام��ی پروژه ها 
حفظ اکوسیس��تم دریاچه است. 
پروژه های آبیاری تحت فش��ار 
دارای مزای��ای فراوانی اس��ت از 
جمله: افزایش تولید محصوالت 
کش��اورزی تا حداق��ل 4 برابر، 
افزای��ش س��بد درآمدی قش��ر 
کشاورزان منطقه، توسعه بخش 
دامپ��روری و اح��داث گاوداریها 
به موج��ب افزایش تولید یونجه 
و ذرت علوف��ه ای و دان��ه ای در 
منطقه، اشتغال مستقیم حداقل 
1000 نفر، اش��تغال غیر مستقیم 

و رفع بخشی از معضالت ناشی 
از  بیکاری بع��د از بهره برداری، 
اش��تغال بی��ش از 900 نف��ر در 
ح��ال حاض��ر در پ��روژه ها به 
جویی  صرفه  مس��تقیم،  صورت 
در مصرف آب بخش کشاورزی، 
عدم توسعه باغات کوچک، عدم 
توس��عه احداث چاهها، کمک به 
بیالن آبی دریاچه زریبار، با بهره 
برداری از بخش شرب سد گاران 
پتانسیل آبهای زیر زمینی دشت 
بیلو بهبود پیدا خواهد کرد، ورود 
بخش کشاورزی  تبدیلی  صنایع 
و تقوی��ت صنع��ت و اش��تغال 

صنعت��ی در مری��وان. 

■ نتیج��ه گی��ری:
پروژه آبیاری تحت فشار مریوان 
با اهدف بهب��ود وضعیت زندگی 
راندمان  افزای��ش  کش��اورزان، 
آبیاری ، افزای��ش محصوالت و 
کمک به وضعیت آبخوان دریاچه 
هکتارتوسط  درسطح4610  زریبار 
وزارت جهاد کش��اورزی در حال 
اج��را بوده و ام��کان افزایش تا 
5200هکتار وجود دارد. نیاز  است 
کش��اورزان با مجری��ان امورات 
مختلف پروژه نهایت همکاری و 
صبر را داشته باشند تا در فضایی 
آرام و ع��اری از تن��ش پروژه ها 
جهت تحقق اهداف آن با کیفیتی 
باال اجرا گ��ردد. همچنین تمامی 
دس��تگاههای دولت��ی مرتبط با 
پ��روژه ها که ه��دف خدمت به 
مردم در سرلوحه کارهایشان قرار 
دارد همکاری همه جانبه داشته 
باشند. امید است در سایه اجرای 
پروژه های آب ، توس��عه بخش 
تکمیل  شهرس��تان  کش��اورزی 
گش��ته و ش��اهد بهبود وضعیت 

معیش��تی مردم باش��یم. 

مریوان و آبیاری تحت فشار 
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در سرم جنگجوی غمگینی است
سرنوشتش سقوط در چاه است

شورش بغض های من قطعی ست
به گمانم که جنگ در راه است

کوردستانی ▐  Tawan Chuntraskawvongکاوه 

▐ نمی دونم شما کجای دنیا زندگی می کنید؛ 
اما من جایی زندگی می کنم که همه دوست 
دارند مسئول شوند اما هیچ مسئولی مسئولیت 
هی��چ کاری را بعهده نمی گیرد در حالی که در 
اینجا برای هر س��متی گاها دو یا سه مسئول 
وجود دارد؛ اما مسئول آلودگی آب دریای خزر 
فالن کشور اس��ت، مسئول انقراض گونه های 
گیاه��ی و جانوری خلیج فارس، فالن کش��ور 
اس��ت، مس��ئول اغفال جوانان ما فالن کشور 
است، مس��ئول فرار مغزها فالن کشور است، 
مسئول کشته شدن پناهجویان ما فالن کشور 
است، مس��ئول خشک شدن دریاچه های ما 
فالن کشور است، مسئول تصادفات جاده ای 
فالن کش��ور است، مسئول واردات مواد مخدر 
به کشور ما فالن کش��ور است، مسئول پایین 
بودن کیفیت خودروهای ما فالن کشور است، 
مسئول وقوع زلزله فالن کشور است، مسئول 
آشوب و فتنه در کش��ور ما فالن کشور است، 
مس��ئول عدم رونق اقتصادی کش��ور ما فالن 
کشور است، مسئول افت ورزشکاران ما فالن 
کشور است، مسئول س��قوط هواپیماهای ما 
فالن کش��ور است، مسئول عدم ورود گردشگر 
به کش��ور ما فالن کشور است، مسئول خروج 

ارز از کش��ور ما فالن کش��ور اس��ت، مسئول 
تحری��م بان��ک های ما فالن کش��ور اس��ت، 
مس��ئول قطع جنگل ها، مسئول از بین رفتن 
تاالب ها، مسئول انقراض یوز ایرانی، مسئول 
آلودگی هوای، مسئول حذف نام کرمانشاه از 
لیس��ت کالنشهرها، مس��ئول ورود گردوخاک 
به آس��مان و ریه های ما، مسئول بیابانزایی، 
مس��ئول کاه��ش آبهای زیرزمینی، مس��ئول 
کاهش نزوالت جوی، مسئول بالیای طبیعی 
و غیر طبیعی و ریش��ه تمام گرفتاری های ما 
فالن کش��ور اس��ت، خالصه در این کشور و با 
وجود این همه مسئول، مسئولین ما مسئول 
اتفاقات فوق الذکر نیس��تند و من و تو هم به 
احت��رام اصحاب کهف به خ��واب عمیقی فرو 

رفته ایم. خفت��ه را خفت��ه ک��ی کن��د بی��دار.

  ▐آتش سوزی نی زارهای زرێبار ▐عکاس: شێرکۆ کانی سانانی ▐

  ▐تیم والیبال راه یاب-ملل مریوان ▐عکاس: کاوه کوردستانی ▐

  ▐فعالیت کمیته ی آموزش انجمن سبز چیا در مدارس ▐عکاس: سعیده ایرانی ▐

▐زلزل��ه آم��د، خان��ه ها ویران ش��د، 
ش��دند، کودکان  بی خانمان  خانواده ها 
گرسنه، وحش��ت زده و سرانجام سایه 

شوم بحران خود را نشان داد. 
بای��د کاری م��ی کردیم، بای��د اقدامی 
درخور انجام می گرفت، این بحران اراده 
ای واال برای س��عی در عادی س��ازی 
وضعی��ت م��ی طلبید، روحی��ه ای به 
بزرگی انسانیت و دلی به پهنای دریا. 

داس��تان ازآنجا شروع شد که ماها نیز 
به مانند خیلی های دیگر، تاب درد و آزار 
همنوعانمان را نداشتیم. حادثه طبیعی 
به نام زلزله خسارت های زیادی را به بار 
آورده بود، تعداد نامعلومی از همشهریان 
جانش��ان را ازدس��ت داده بودند، اخبار 
متناق��ض و گنگ بود. بررس��ی دقیق 
وضعیت دشوار بود، چراکه رسانه ها علل 
خص��وص در روز اول حادث��ه انعکاس 

واقعی از رویدادها را نمی دادند.
ولی باید کاری انجام می شد، بی تفاوت 
ب��ودن را درش��ان انس��ان نمی دیدیم، 
بنابرای��ن تصمی��م بر آن ش��د که طی 
فراخوانی اقدام به جمع آوری کمک های 
مردمی کنیم و در همین راستا کمپینی 
به نام "وه ت��ه ن چاوی لێمان��ه" )وطن 

چش��م به راه ماس��ت(، بنیاد نهاده شد و 
رس��مًا وجود خود را اعالم کرد. طراحی 
پوستر و بنرها به س��رعت انجام گرفت 
و چ��اپ و نصبش��ان ش��روع گردید، 
میدان "باوه ڕه ش��ی" مریوان )که البته 
س��اعاتی قبل از تولد کمپین از س��وی 
خودجوش  به صورت  شهروندان  برخی 
م��کان جمع آوری کمک ه��ای مردمی 
انتخاب ش��ده ب��ود( مرک��ز جمع آوری 
کمک های مردم��ی اعم از نقدی و غیر 
نقدی، انتخاب و اع��الم گردید. طولی 
نکش��ید که م��وج کمک ه��ای بی دریغ 
مردمی س��رازیر شد و مدیریت کمپین 
نیروه��ای بیش��تری می خواس��ت که 
خوشبختانه با حضور نیروهای مردمی 
و اعض��ای ngo  ه��ا، کار در روال خود 
قرار گرفت. از 22 آذرماه سال جاری تا 
25 آذر کمپین در " باوه ڕه ش��ی " برقرار 
بود، ش��ب ها تا ساعت 3 و چهار بامداد 
مش��غول  غیرقابل تصور  پیش��وازی  با 
جم��ع آوری و فرس��تادن کمک ه��ای 
مردمی بود. نظمی آنارشیس��تی حاکم 
ب��ر جو کمپین ب��ود، به صورت��ی که با 
تقس��یم ش��دن به تیم ه��ای مختلف 
کاره��ای مختلف��ی ازجمل��ه تحوی��ل 
گرفتن اجناس، تفکیک به بخش های 

مختلف؛ خوراکی، پوشاک، پتو، مردانه، 
زنانه، کودکانه و ... بار زدن ماش��ین ها، 
لیس��ت گرفتن، انبار ک��ردن در صورت 
نیاز و دیگر کارها، انجام می گرفت. طی 
چهار روز قریب به 180 ماش��ین)تریلر، 
ده ت��ن، وانت نیس��ان و تویوتا( اقالم 
مختلف  به منطقه ارسال شد  که توسط 
دوس��تان و همکارانمان در منطقه های 
ازگل��ه و س��رپل ذهاب به ش��یوه ای 
منظم در بین نیازمندان تقسیم گردید. 
اجناس باقی مانده پس از انبار کردن در 
چند انبار، ط��ی روزهای بعدی بر طبق 
نی��از مردمان منطقه، بدان جا ارس��ال 

می گردید.
حماسه ای که طی آن مدت در مریوان 
و کرماشان آفریده ش��د را نمی توان با  
کلمات وصف کرد و به راستی زبان عاجز 
از بیانش است، طی آن روزها انسانیت 
واالتری��ن دین بود و همه و همه اعم از 
پی��ر و جوان، زن و مرد بس��ان اعضای 
یک خان��واده برای مردم آس��یب دیده 

تالش کردند.
کمپین " وه ته ن چاوی لێمانه " کمپینی 
بود متش��کل از انجمن های مردم نهاد 
مری��وان که با همکاری م��ردم فهیم و 
انسان دوست توانس��ت نقش بسزایی 

در امدادرس��انی به مردم آس��یب دیده 
کرماشان داشته باشد. 

درواق��ع ای��ن کمپین متعل��ق به همه 
چه بس��ا  و  ش��هر  ای��ن  ش��هروندان 
دیگ��ر ش��هرهای مجاور و حت��ی گاها 
شناسنامه ای قابل اعتماد برای مردمان 
خیر دیگر جاهای ایران و خارج از کشور 
بود، " وه ته ن چاوی لێمانه " توانس��ت 
بار دیگر به همگان ثابت کند که امید به 

انسان بودن هنوز زنده است.

تشریحی از اصول اعتراض
▐اعتراض: عبارت اس��ت از بی��ان فردی یا 
جمعی نظ��رات، ارزش ها یا منافع مخالف، 
دگراندیشانه، واکنشی یا پاسخ دهنده. به این 
ترتیب، یک اعتراض می تواند، از جمله، شامل 

موارد زیر باشد:
- اقدام��ات ف��ردی یا جمع��ی، تظاهرات 
خودجوش یا همزمان، به هر شیوه و شکل 
و برای مدت زمانی که هر فردی مایل باشد، 
از جمل��ه از طریق اس��تفاده از فن آوری های 

دیجیتال.
-بیان فردی یا جمع��ی در مورد هر آرمان یا 

موضوعی.
-عملیات برای هدف قرار دادن هر مخاطبی، از 
جمله مقامات حکومتی، نهادهای خصوصی یا 

افراد و یا عموم مردم.
-عملیات در هر م��کان، از جمله مکان های 
عمومی یا خصوصی، و همچنین به صورت 

آنالین.
-  عملیاتی که به نوعی به درجات و روش های 
مختلف سازمان دهی مربوط می شود، از جمله 
آن هایی که ساختار سازمانی، سلسله مراتب و 
یا شکل و طول مدت روشن و از پیش تعیین 

شده ای ندارند.
حق اعتراض: عبارت است از عمل به صورت 
فردی یا جمعی در به کارگیری حقوق بش��ر 
موجود و شناخته شدهی جهانی، از جمله حق 
آزادی بیان، آزادی تجمع و تشکل مسالمت 
آمیز، حق ش��رکت در اداره امور عمومی، حق 
آزادی اندیشه، وجدان و مذهب، حق مشارکت 
در زندگ��ی فرهنگی، حق��وق زندگی، حریم 
خصوصی، آزادی و امنی��ت فرد و حق عدم 
تبعیض. حق اعتراض هم چنین برای تامین 
همه حقوق بشر، از جمله حقوق اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی ضروری است.
اعتراض آنالین: به اعتراض به همان معنا که 
در باال تعریف شده است بر می گردد، با این 
تفاوت که در این جا از اینترنت به عنوان یک 
ابزار و یا پالت فرم برای عمل استفاده می شود.
عمل مستقیم غیر خشونت آمیز: به تاکتیک ها 
و استراتژی های عمومی برای تغییر، با استفاده 
از روش ه��ای ایجاداخت��الل با هدف گیری 
موسسات، کنشگران و یا فرآیند ها، از طریق 

ابزارهای مستقیم و مسالمت آمیز، از جمله 
سرپیجی آگاهانه ومسئولیت پذیرانه از قانون 

بر می گردد.
نظم عمومی: عبارت است از مجموعه مقرراتی 
که گردش منظم امور جامعه را تأمین می کنند، 
یا به مجموعه ای از اصول بنیادین که جامعه بر 
اساس آن شکل گرفته، از جمله رعایت حقوق 

بشر اشاره دارد.
مس��المت آمیز: این اصطالح باید به معنای 
گسترده آن در نظر گرفته شود و فقط مواردی 
از شمول آن خارج است که شواهد حاکی از 
قصد معترضان به استفاده از خشونت باشد. به 
این مسئله نیز باید توجه کرد که خشونت های 
پراکنده یا جزیی و یا سایر اقدامات غیرقانونی 
که دیگران مرتکب می شوند نباید افراد را مادام 
که در قصد و رفتار خود به تظاهرات به صورت 
مس��المت آمیز ادامه می دهن��د از این حق 

محروم کند.
تعهدات حکومت در برابر اعتراض

الف( حق اعتراض را محترم بشمارند: آن ها، 
جز در حدی که قوانین بین المللی حقوق بشر 
مجاز دانسته، نباید از حق اعتراض جلوگیری 

کرده ، مانع شوند و یا آن را محدود کنند.
ب( از حق اعت��راض حمایت کنند: آنها باید 
برای حمایت از کسانی که می خواهند از حق 
خود به اعتراض استفاده کنند گام های الزم را 
بردارند. این امر از جمله، اتخاذ تدابیر الزم برای 
جلوگیری از تعرض توسط اشخاص ثالث را 

در بر می گیرد.
ج( ح��ق اعتراض را کام��ال تأمین کنند: آنها 
باید محیط مناس��بی را برای استفاده از حق 
اعت��راض ایجاد کنند. این امر از جمله، اتخاذ 
تدابیر مناسب و الزم برای جبران تخلف ها را 

در بر می گیرد.
د( در قانون اساسی خود )و یا نظایرآنها( و در 
قوانین داخلی، حکومتها باید بر طبق قوانین 
بین المللی حقوق بشر، قوانین تفکیک ناپذیر، 
به هم وابس��ته و پیوسته حقوق بشر را که در 
حق اعتراض منظور شده به رسمیت شناخته 
و به مرحله اجرا در آورند. این حقوق از جمله 

عبارتند از:
1-  حقوقی که برای تحقق تظاهرات ضروری 

است، به ویژه:
-حق آزادی بیان: آزادی جس��تجو، دریافت 
و انتقال اطالع��ات و افکار از هر نوع ، فارغ از 

مرزبندی ها و به هر صورت، شفاهی، کتبی یا 
چاپی، در قالب هنر، و یا از طریق رسانه ها به 

انتخاب خود شخص.
- ح��ق آزادی تجم��ع: آزادی ب��رای تجمع 
اختیاری در یک فضا برای یک هدف مطرح 

شده مشترک.
- حق آزادی تش��کل: آزادی ب��رای ارتباط با 
دیگران و از جمله، تش��کیل و پیوس��تن به 
اتحادیه های کارگری برای دفاع از منافع فردی 

و جمعی.
- حق مشارکت عمومی: حق هر فرد به این که 
از جمله، بتواند مستقیما یا از طریق نمایندگان 
منتخب خود در اداره امور عمومی شرکت کند.
2-  حقوق��ی که غالبا در جریان س��رکوب 

تظاهرات  نقض می شوند، به ویژه
- ح��ق زندگی: هی��چ کس را نم��ی توان 

خودسرانه از زندگی خود محروم کرد؛
- حق آزادی از شکنجه و رفتارهای غیر انسانی 

و تحقیرآمیز.
- حق حفظ حریم خصوصی: هیچ کس نباید 
در معرض مداخالت خودسرانه و غیر قانونی 
در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه 
یا مکاتبات خود ق��رار گیرد، و یا زیر حمالت 
غیر قانونی به آبرو و شهرت خود واقع شود. 
هر کس حق دارد از حمایت قانون در برابر این 

گونه مداخالت و حمالت برخوردار گردد.
-حق آزادی و امنیت شخصی: هیچ کس را 
نمی توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد. 
هی��چ کس را نمی توان از آزادی خود محروم 
کرد مگر به دالیل و بر طبق آئین دادرسی که 

توسط قانون تاسیس شده باشد.
اصل عدم تبعیض

1. کش��ورها باید در قوانین خ��ود ترتیبات و 
تضمینهایی اطمینان بخش وعملی اتخاذ کنند 
که بر مبنای ان هر کس بتواند به گونه ای برابر و 
بدون تبعیض به دلیل خصوصیاتی مانند نژاد، 
جنسیت، قومیت، مذهب یا عقیده، معلولیت، 
سن، گرایش جنسی، هویت جنسی، زبان، 
عقیده سیاس��ی یا غیر آن، اصلیت ملی یا 
اجتماعی، ملیت، م��ال و امالک، تولد یا هر 
وضعیت دیگ��ر، از حق خود ب��ه تظاهرات 

استفاده کند.
2. حق اعتراض باید برای تمام افراد، گروه   ها، 
تشکل های ثبت نشده و نهادهای قانونی، به 
شمول اعضای اقلیت   ها، اتباع )شهروندان(، 

راه های دورکردن حشرات 
از محل زندگی

▐ آیام��ی دانید چرا م��ی گویند طبیعت 
زیباس��ت ؟زیبایی طبیعت به این دلیل 
است که تعادل دارد، یعنی همه چیز درآن 
به اندازه اس��ت و هیچ چیزی کم یا زیاد 
نیست، مگر زمانی که انسان دخالت نابجا 
کن��د و تعادل آن را به هم بزند. انس��ان 
با برهم زدن تعادل زنجیره غذایی، یعنی 
کش��تن و نابودکردن یک گون��ه گیاهی 
یا جانوری مخصوصا پرن��دگان، موجب 
افزایش یا کاهش گون��ه های دیگر می 
ش��ود، پس بهتری��ن کار اینس��ت که از 

دخالت نابجا و برهم زدن تعادل طبیعت 
پرهیز کنیم.  ب��ودن تعدادی عنکبوت در 
محیط زندگی موجب می شود مگس ها 
و سایر حشرات را شکار کرده و کاهش آنها 
را به دنبال دارد، پس از کش��تن عنکبوت 
ه��ا خودداری کنیم. ریختن ش��یرینی و 
باقیمانده غذاها در کف آشپزخانه و محل 
زندگ��ی موجب جذب و تجمع مورچه ها 
و سایر حش��رات می ش��ود، بنابراین با 
پاکیزگی ونظاف��ت محیط خانه از تجمع 
آنه��ا جلوگی��ری کنیم. ب��رای دور کردن 
مورچه ها و حش��رات مواد طبیعی مانند 
سیر و فلفل را در نزدیکی محل تجمع آنها 
قرار دهیم، برای کشتن آنها از سم و مواد 
ش��یمیایی که باعث آلودگی محیط و آبها 

می شود پرهیز کنیم.


