
گرۆس، قه اڵچۆی نیشتمانێک! کوشتاری بێ په روای گیانله به رانی زا

کرماشان، لوڕستان، هه مه دان و ئیالم له  رۆژهه اڵتی  کانی ورمێ، سنه ،  کوردستان ده ست پێده کات و پاش بڕینی پارێزکا کوری  که  له  داوێنی ده ریاچه ی وان له  با کرۆس؛ ئه و زنجیره  چیایه ،  زا
کرمان و هورمزگان تێده په ڕێنێ.  کوهکیلویه و بویرئه حمه د، چوارمه حاڵ وبه ختیاری، خوزستان، فارس،  کوردستان؛ پاریزگا کانی ئسفه هان، 

گه لی)ده ڕه (  سه رس����وڕهێنه ر، چه م و تاڤگه ی ش����ادی به خش، ئه ش����که وته  بێ  کێوو ده ش����ت و  که ش و هه وا، دیمه نی جوانی تێکڵبوونی  که ش����ه کان، هه رێمگه لی جۆراوجۆری  گه رده ن  چیا 
کاری  کرۆس، ئه م شا گه لێک س����ه رچاوه ی رازاوه و پڕبه رهه می دیکه ؛ هێمای زا گیانله به رو مێرگ و چیمه ن و دارس����تان؛ ئه مانه  هه موی و  گیاو  کان، ژینگه ی وه حش����ی بێ  وێنه  و فراوانی  هاوتا

به رزی سروشته یه                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ادامه  در صفحه  2

آذر در آذر
کیلومتری  کمتر از ی���ک  "کان���ی قوڵه ج���ان" نام منطق���ه ای در 
گونه های نادر  ش���مال غربی تاالب زریبار است، منطقه ای با 
گونه خاصی از زالزالک می باش���د. متأس���فانه  درختی ازجمله 
این منطقه همه ساله براثر مانور ارگان های نظامی آتش گرفته 
کنترل ش���ده و  گاها پس از روزها و حتی بیش���تر از یک هفته  و 
کوسیستم  باعث خس���ارات جبران ناپذیر به منابع طبیعی و ا

منطقه می شود!
                                                                                          صفحه 2

سیستم آموزش  و پرورش 
چندزبانگی 

بر اساس قانون اساس��ی هند سیستم آموزش وپرورش 
این کش��ور چندزبانگی اس��ت. به عنوان مثال در شهر 
مببئی در مدارس ابتدایی با 9 زبان تدریس می شود، 
در کارناتاکا با 8 زبان و یا در منطقه  غرب بنگال دانش 
آم��وزان متوس��طه  از بی��ن 14 زبان می توانن��د گزینه  

دلخواه  خود را انتخاب منایند.      

  صفحه5

کنار  که  مقبل هنرپژوه؛ »که ژوانی« 
گرفت »به رده  زه رد« آرام 

که ادعایی داریم و در این ورزش دستی  ما 
و  دانش آموختگان  گردان،  شا نباید  کار،  به 
و  مأیوس  بیش ازحد  صدمات  با  را  جامعه 
دل زده کنیم. این نه به معنای محافظه کاری 
است؛ بلکه واقع نگری جدی به این ورزش 
کمین خطرات بسیاری است.  که همواره در 

حیوان آزاری    
حیوان  به  که  افرادی  به اتفاق  قریب  اغلب 
انسان هایی  می ورزند،  مباردت  آزاری 
در  روانی  و  روحی  عقده های  که  هستند 
آن ها انباشته شده و به واقع با متوسل شدن 
به چنین روش هایی روح و روان خود را آرام 
جامعه  در  آزاری  حیوان  وجود  می سازند. 
و  شروع  برای  کنشی  به مثابه  می تواند  خود 

گسترش خشونت های دیگر باشد.

گناه       عذر بدتر از 
هزاران  از  یکی  باغی  خانه های  پدیده ی 
 به دوراز 

ً
که ظاهرا نشان و نماده هایی است 

چشمان ما و درنهایت ناباوری، وارد مملکت 
به  را  ناخواسته ای  با خود مشکالت  و  شده 
گر بیش از این واقعیت  ارمغان آورده است. اما ا
را قلب نکرده و با نگاهی واقع بینانه و به دوراز 
اقرار  ایجادشده  به معضل  فرافکنی  و  استتار 
گاهانه  کنیم، کار بسیار ساده و تصمیم بسیار آ

خواهد بود.

خود را به مهربانی 
بسپاریم!

که  ک ش��ری��ف در اع���ت���راض ب��ه خ��ش��ون��ت��ی  ک���ا
اس��ت،  ک��رده  رخنه  جامعه  ارک���ان  تمامی  در 
"س��ه الس  ت��ا  م��ری��وان  کیلومتری   250 مسیر 
ک��رم��اش��ان��را پ��ی��اده و  ب��اوه ج��ان��ی" در اس��ت��ان 
مهربانی در جامعه را ترویج دهد. همراه با اعتصاب غذا طی می کند تا فرهنگ 

شکار، تفریح یا 
توحش! 

ک����ه  هس����تند موجودات����ی به ظاه����ر انس����ان 
کش����تن دیگ����ر موجودات  از آزار، ش����کنجه و 
به ش����دت ل����ذت می برن����د. هرچند انس����ان 
گ����ر دس����ت ب����ه   خون ری����ز نیس����ت و ا

ً
فطرت����ا

خونریزی همنوعان خود و دیگر جانداران 
گذش����ته  می زند به علت آموزش های غلط 

و فقر فرهنگی امروزه می باشد.

روز ملی پرنده نگری 
جهان���ی  روز  در  زریب���ار  پرنده نگ���ری  تی���م 
به ص���ورت رس���می  تاالب ه���ا در س���ال 93، 
فعالی���ت خ���ود را در انجم���ن س���بز چی���ا آغاز 
کرد. این تیم با برگزاری دو نمایشگاه عکس 
و دوره ه���ای پرنده نگ���ری، نق���ش مهم���ی در 
گونه های متن���وع و زیب���ای پرندگان  معرف���ی 
گون���ه پرنده را  کنون 169  زریب���ار داش���ته  و تا

کرده است برای تاالب زریبار ثبت 

■ سخن چیا  ■

▐بۆ تۆزی ڕەهت دیدە سەقاو و موژە جاڕوب ...
بە خۆشحاڵییەکی ئێجگار زۆرەوە بەهەموو خوێنەران و الیەنگرانی 
چیا و رسوش��ت و ژینگە ڕادەگەیێنین کە چی��ر الپەڕەکانی ئەم 
مانگنامەیە بەزمانی فارس��ییەوە قەتی��س نییە و لەمەبەدوا بەپێی 
گۆڕانی باری یاس��ایی، زمانی کوردی تێکەڵ بە ڕس��تە و وش��ە و 
هەست و سۆزی چیا ئەبێت. ئێمە وەکوو دەستەی کارگێڕی چیا 
لە یەکەم داواکاریش��دا بۆ وەرگرتنی ئیزنی باڵوکردنەوە، داوامان 
کردبوو کە بە دوو زمانی کوردی و فارسی بێت و لە هەموو پارێزگا 
کوردنش��ینەکاندا باڵو ببێتەوە کە بەداخەوە زمانی فارسی وەکوو 
تەنیا زمان و پارێزگای سنەش وەکوو تەنیا پارێزگا پەسەند کرابوو. 
ب��ە پێی خواس��ت و بەڵێنێ کە بە ئێ��وە خوێنەری ئازی��ز درابوو، 
ب��ەردەوام لە گرتن��ی ئەو دوو ماف��ەدا، کۆڵنەدەران��ە و بێ وچان 

شوێنی کەوتین تا "سوارە" وتەنی:

 نامەکەی نامی کە حاکی لوتفی سەرشار بوو گەیی
شێعری ڕێکت مەرهەمی قەلبی بریندار بوو گەیی

چیا لە ئێس��تاوە لە پێنج پارێزگای لوڕس��تان، ئیالم، کرماش��ان، 
ورمێ و س��نە ئەبێ��ت بەدەنگ��ی هەڵقرچ��ان و هەڵپڕووزانی دار 
بەڕوو، لە ئێستاوە زامی س��یروانی ونجڕکراو ئەگاتەوە سەیمەرە و 
ئاودانان و دز و کەرخە، لە ئێستاوە قاسپەی کەو بەرزتر لە جاران 

لۆمەی ڕاوچی ئەکات و هۆرە و س��یاوچەمانە دەس لە ملی یەکر 
ژیان و ژینگەیەکی نوێ ئەچریکێنن. زرێب����ار و سەراو لوولووپەڕ 
و گەهەر و لەش��ە بریندارەکەی ورمێ لە ئێس��تاوە شان بە شانی 
دااڵنپەڕ و شاهۆ و ئاژوان و مانشت و سەنربان، تێکەڵ بە شمشاڵ 

و دەف و تەموورە، "خوایە وەتەن ئاوا کەی" ئەخوێننەوە. 

قەرار وەهایە پەخش��انەی ژیانەوەی ژینگ��ەی زاگرۆس بکەین بە 
رسوودی هەرمانی ئەم واڵتە.

"هەر چەن مەواچان فارسی شەکەرەن" بەاڵم زۆر سەختە هاواری 
دێب��ەر و کانی و چیا بە دەنگێکی جیا لە دەنگە سەرکەش��ەکانی 
بن��اری زاگ��رۆس، بێنیتە گۆ،  زۆر س��ەختە ک��زی و هەڵکورمانی 
س��مۆرە وەرگێڕیتەوە س��ەر دەنگێکی��ر. زۆر س��ەختە حەیران و 
لۆرەی بس��ت بە بس��تی ئەم نیش��تیامنە بە زمانێک بڵێیتەوە کە 

زاگرۆس پێی نامۆیە.
ئازی��زان چاوەڕوانی پەنج��ەی ڕەنگین و توانجی زانس��تیتانین تا 
زامەکامنان بڵێینەوە و بتوانین داهاتوویەکی ڕووناک و گەش��اوە 
بۆ نیش��تامن دەسنیش��ان کەین. هیوادارین وتار و س��ەرنجە بە 
نرخەکانت��ان ل��ە س��ەر کێش��ەگەلی کۆمەاڵیەت��ی، کولتووری و 
ژینگەی��ی ببێ بە هەوێن��ی پڕ بایەخی هزر و کردەوەی ئێس��تا و 
ن��ەوەی داهاتوومان. تکایە چیا بە هەموو دۆس��ت و ئاش��نایەک 
بە تایبەت دۆس��تانی کرماش��ان، ئیالم و لۆڕس��تان بناسێنن لەو 
پێوەندیەش��دا لە هەواڵ و وتاری ئەو ناوچانەدا یارمەتیدەرمان بن 

و چیا بە دەنگ و ڕەنگی خۆتانی بزانن.

کـەس بە ئەلفازم نەڵێ خــۆ کوردییە خـــــۆ کردیـیە 
هەرکەسێ نادان نەبێ خۆی تالیبی مەعنا دەکـــــــا 

                                      "نالی"
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کوشتاری بێ په روای 
گیانله به رانی زاگرۆس، 
قه اڵچۆی نیشتامنێک!

ئ���ه م  وه حش���یه کانی  گیانله ب���ه ره    ...▐
که ڵ  زنجی���ره  چی���ا پڕهه یبه ت���ه بریتی���ن له  ؛ 
ورچ���ی  یه کان���ه ،  و  خ���وگ  بزنه کێ���وی،  و  
که متیار، رێوی،  گ���ورگ،  قاوه ی���ی، پڵینگ، 
ک���ه وو  و  که روێش���ک  س���مۆره ،  چه ق���ه ڵ، 
ک���ه  به ش���ێک ل���ه   گیانله ب���ه ری ت���ر  گه لێ���ک 
ک���رۆس  زا هێم���ا سروش���تیه  تایبه تیه ک���ه ی 
ئکۆسیس���ته می  تێکه ڵ���ی  و،  ده نوێن���ن 
به سام و پڕش���کۆو ده وڵه مه ندی پڕلێره وارو 
و  ده ب���ن   رازاوه   و  به رف���راوان  دارس���تانی 
که  له  داوێنی خۆیدا  کرۆسێ ده خه مڵێنن  زا
که ون ئارای  ژی���ان و فه رهه نگ و میژویه کی 

خولقان���دوه . 
مه خاب���ن ئیس���تا، ئه م س���ه رچاوه ی ژیان و 
خه زێنه ی مێ���ژوو فه رهه نگی ئاریاییه  و ئه م 
م���اواو مه س���که نی هه زاران س���اڵه ی ژنان و 
پیاوانی سه ختکۆش���ی دایکی نیش���تمانه  و 
کێویانه ، به  هۆی  گیانله به ره   ئه م ژینگ���ه ی 
که سانێکی سه ره ڕۆ  هێرشی هه مه الیه نه ی 
ب���ه  ن���او راوچ���ی  و هه روه ه���ا؛ الوازی یاس���ا 
که ره س���ته ی پاراس���تن، تووش���ی  و نه بونی 
و  هات���وه   له ڕاده ب���ه ده ر  زه خت���ی  خه س���ارو 
ژینگه ی���ی  کاره س���اتێکی  نه م���اوه   زۆری 

قه ره بوونه ک���راوی تێ���دا بخولق���ێ. 
ب���ه ر  ل���ه   ئه ژم���ار  ب���ێ  نیش���انه ی  گه لێ���ک 
ئ���ه م  کاری  ک���ه  ده یس���ه لمێنن؛   ده س���تایه  
به ڵک���وو  نیی���ه ،  ده س���درێژکارانه ،»راو« 
ک���ه   گیانله به ران���ه   کوش���تاری ب���ێ پ���ه روای 
ده ک���ه ن  کۆمه ڵک���وژی  ه���اوکات  زۆرج���ار 
کۆرپ���ه  و  گیانله ب���ه ری  گه لێ���ک جاری���ش  و 
ته نان���ه ت مێکانی���ش ئه ک���وژن. دی���اره  ئه م 
گیانله به ره که  نیه   گۆش���تی  ده س���تدرێژیه  بۆ 
که ڵک���ی نابه جێ���ی  و ته نی���ا ب���ۆ راب���واردن و 

دیکه ی���ه . 
له  الیه کی دیکه وه  به  پێی ئاماره  فه رمیه کان 
زۆرتر له  پێنج00هه زار چه کی مۆڵه ت پێدراو 
و یه ک ملوێن چه کی بێ مۆڵه ت  له  ده ستی 
کرۆس  که س���انی به  ناو راوچی له  ناوچه ی زا
کوش���تنی  دایه  و ئه م هه موه  چه که  ته نیا بۆ 
که   کاتێکدایه   کێویه . ئه مه  له   گیانله به رانی 
ده مێکه و س���اڵهای س���اڵه  ، مه ودای راو له  
کرۆس���دا به کۆت���ا هاتوه  و هیچ پاس���اوێ بۆ  زا
کوش���تنی به  مۆڵه ت  و بێ مۆڵه تی ته نانه ت 
گه لێک  کێویش نی���ه  و  گیانله ب���ه ری  ی���ه ک 
کرێت���ه وه .     که  قه ره بوو نا کراوه   زیاده رۆییش 
گیانله به رانی؛  ک���رۆس و  بۆی���ه  بۆ نه جات���ی زا

به  په له  و بێ راوه س���تان داواده که ین:
1– ده رکردنی مۆڵه تی راوی هه موو ئاژه اڵنی 
گرۆس���دا  ژینگ���ه ی وه ح���ش ل���ه  ناوچه ی زا

قه ده غ���ه  بک���رێ.
ل���ه   راو  پێش���وه کانی  مۆڵه ت���ه    2-هه م���وو 
گرۆس  هه موو ناوچه کان���ی زنجیره  چیای زا

بس���نرێته وه  و بێ بایه خ بکرێت.
3-هه م���و چه که  مۆله تدار و بێ مۆڵه ته کانی 
ک���ۆ  راوچی���ه  مۆڵ���ه ت دارو ب���ێ مۆڵه ت���ه کان 

بکرێت���ه وه .
و  فێ���رکاری  به رده وامی���ی  4-به رنام���ه ی 
پ���ه روه رده  ل���ه  س���ه ر خۆشه ویس���تی ژینگ���ه  
کێ���وی و پاراس���تنی ژینگ���ه   گیانله به ران���ی  و 
گش���تی ل���ه  راده ی به رب���او ل���ه   میدیا و  ب���ه  
ک���رۆس به رێوه   گه ینه ره کان���ی ناوچ���ه ی زا را

بچ���ێ.
5-ش���وێن و جێگ���ه  و رێگ���ه  ب���ۆ پاراس���تنی 
کاتی برس���یه تی  کێوی���ه کان ل���ه   گیانله ب���ه ره  
که ش و  و نه خۆش���ین و لێقۆم���ان و خراپی 

ه���ه وا،  دابی���ن بک���رێ. 

ئه نجومه نی س���ه وزی چیا

روزملیپرندهنگری
▐ به مناسبت روز ملی پرنده نگری، اداره 
و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  کل 
گردشگری استان کوردستان، با همکاری 
تیم پرنده نگری زریبار انجمن سبز چیا و 
استان،  محیط زیست  حفاظت  کل  اداره 
از  پرنده نگری  تور  و  عکس  منایشگاه 
تاریخ 6 تا 9 آذرماه برگزار منودند. در این 
منایشگاه  که در محل ورودی گردشگری 
زریبار برپا بود، 72 عکس از 10 عکاس 

منایش داده شد.
منایشگاه با شعار زریبار زیبا اکنون بیش 
از هرزمانی نیازمند حفاظت است، از روز 
ششم آذر رشوع به کار منود. هدف اصلی 
دوستداران  آشنایی  منایشگاه،  برگزاری 
بسیار  گونه های  با  مردم  و  محیط زیست 
در  ب��ود.  زریبار  ت��االب  پرندگان  زیبای 
سبز  انجمن  پرنده نگری  تیم  راستا  این 
درخور  و  شایسته  اقدامات  تاکنون  چیا 

توجهی انجام داده است. تیم پرنده نگری 
سال  در  تاالب ها  جهانی  روز  در  زریبار 
را  خود  فعالیت  رسمی  به صورت   ،93

تاکنون  و  کرد  آغاز  چیا  سبز  انجمن  در 
از  حفاظت  ح��وزه  در  شایانی  خدمات 
تصویربرداری  و  ثبت  و  پایش  پرندگان، 

پناهگاه  به ویژه  کوردستان،  پرندگان 
این  داده اند.  انجام  زریبار،  حیات وحش 
و  عکس  منایشگاه  دو  برگزاری  با  تیم 
در  مهمی  نقش  پرنده نگری،  دوره ه��ای 
معرفی گونه های متنوع و زیبای پرندگان 
زریبار، به مردم و جوامع محلی در منطقه 
رکوردهای  و  ثبت  همچنین  داشته اند. 
استان  و  زریبار  برای  پرندگان  بی نظیر 
چشمگیر   فعالیت های  از  کوردستان، 
دیگر این تیم بود و بسیاری فعالیت های 
شد  باعث  که  تیم  این  بزرگ  و  کوچک 
تیم   ای��ن  دوساله  زح��امت  درنهایت  تا 
انجمن سبز چیا، جزو طرح های برگزیده 
موفق  تجربیات  جشنواره  نخستین 
دانشجویی  و  زیستی  محیط  سمن های 
قرار  تشکر  و  موردتقدیر  و  گرفت  ق��رار 
تا حاال  تیم  این  بگیرد. شایان ذکر است 
فعالیت  دوساله  طی  در  است  توانسته 
تاالب  ب��رای  را  پرنده  گونه   169 خ��ود 

زریبار ثبت کند.

آذر در آذر
مهم تری���ن  ای���ن  جنگل ه���ا،  آتش س���وزی   ▐
گ���روس،  زا جنگل ه���ای  نابودکنن���ده  عام���ل 
آتش سوزی هایی که تا اواسط آذرماه تعدادشان 
که در  گذش���ت. این در حالی اس���ت  از 210 مورد 
گذش���ته پایان تابستان مصادف بود  سال های 
با پای���ان آتش س���وزی جنگل ها، اما متأس���فانه 
پاییز امس���ال حتی در آذرماه شاهد شدیدترین 
گذشته بودیم،  نوع آتش سوزی طی چند سال 
در  مران���ه  و  لی���و  باش���ماخ،  مازیب���ن،  به رق���رو، 

شدیدترین حالت س���وختند. به عنوان مثال در 
ک���ه دمای هوای مریوان  اوایل آذرماه در حالی 
ب���ه پایین تر از صفر آم���ده ب���ود و وزش بادهایی 
ک���ه حاصل ب���ارش برف در بلندی ه���ای منطقه 
کرده  اطفای آتش س���وزی ها را به ش���دت سخت 
آت���ش می س���وخت.  کان���ی قوڵه ج���ان در  ب���ود؛ 
کمتر از یک  "کانی قوڵه جان" نام منطق���ه ای در 
کیلومت���ری ش���مال غرب���ی ت���االب زریبار اس���ت، 
گونه های ن���ادر درخت���ی ازجمله  منطق���ه ای ب���ا 
گونه خاصی از زالزالک می باشد. متأسفانه این 
منطقه همه س���اله براثر مانور ارگان های نظامی 

گاه���ا پ���س از روزها و حتی بیش���تر  آتش گرفت���ه و 
کنترل ش���ده و باع���ث خس���ارات  از ی���ک هفت���ه 
کوسیس���تم  جبران ناپذی���ر به مناب���ع طبیعی و ا

منطقه می شود!
س���وم آذر ماە سال جاری پس از مانور نیروهای 
ارت���ش در منطق���ه مذک���ور، جنگل ه���ای پش���ت 
کمیته  ک���ه توس���ط  می���دان مان���ور، آتش گرفت���ه 
مقابل���ه ب���ا بح���ران انجم���ن س���بز چی���ا و منابع 
کنت���رل و اطفای  طبیع���ی، پ���س از چندین ب���ار 
کامل، دوباره شعله ور می شود، ساعت 21 سوم 
کنترل آن  کمیته ب���رای  آذر س���ومین تیم از این 

آتش س���وزی دوب���اره ب���ه منطق���ه اعزام ش���دند. 
دوب���اره  آت���ش  آذر،  چه���ارم  روز  در  متأس���فانه 
ش���عله ور ش���د و بازهم تیم مقابله با بحران چیا 
ب���رای چندمین ب���ار در محل ب���ه مقابله با آتش 
ک���ه باوج���ود  پرداختن���د. ای���ن در حال���ی اس���ت 
نابودی صدها هکتار از جنگل های بکر در سال 
ج���اری، همچن���ان جنگل ه���ا و محیط زیس���ت 
منطق���ه از بی توجه���ی و بی-امکانات���ی و ع���دم 
کنون چاره ای اساس���ی  مدیریت رنج می برد و تا
ب���رای این آتش س���وزی ها از س���وی متولیان امر 

اندیشیدە نشدە است.

حضور مداوم چیا 
میان مردم

م���س���ائ���ل  آم���������وزش  راس�����ت�����ای  در   ▐
زی��س��ت م��ح��ی��ط��ی ب����ه ع����ن����وان رس���ال���ت 
آب���ان م���اه س��ال   21 ان��ج��م��ن س��ب��ز چ��ی��ا، 
ک��ودک��ان  و  آم���وزش  کمیته های  ج��اری 
منطقه  ع��ازم  انجمن  ای��ن  ن��وج��وان��ان  و 
تشخیص  به  بنا  شدند،  مریوان  سرشیو 
تپه   ت��وراخ   “ روستاهای  آم��وزش  کمیته 
بعضی  وج���ود  دل��ی��ل  ب��ه  گ��وگ��ج��ه”   “ و   ”
حضور  ب��رای  زیست محیطی،  مشکالت 

شدند. انتخاب  چیا  مربیان 
ک��م��ی��ت��ه آم����وزش زن���ان،  اب��ت��دا م��رب��ی��ان 
گانه  جدا ب��ه ص��ورت  ک��ودک��ان  و  م���ردان 
اهمیت  انجمن،  ب��ا  بیشتر  آشنایی  ب��ه 
م���ح���ی���ط زی���س���ت، ش���ی���وە���ی ارت����ب����اط 
سخن   ... و  ط��ب��ی��ع��ت  ب���ا  را در روس��ت��ای��ی��ان  وحشی، گ��ف��ت��ن��د. س��پ��س ه��ری��ک س��خ��ن��ان��ی  حیوانات  وجود  اهمیت  مورد 

ک��ی��زە  م��ض��رات ج��ب��ران ن��اپ��ذی��ر ش��ک��ار، پ��ا
ل����زوم رع��ای��ت  ن��گ��ه داش��ت��ن ط��ب��ی��ع��ت و 

کردند. ابراز  محیط  بهداشت 
ق��س��م��ت ش���اد و خ��وش��ح��ال ک��ن��ن��ده ای��ن 
س��ف��ر، ت��وزی��ع اس��ب��اب ب��ازی ه��ای��ی ب��ود 
ک��ه ق��ب��اًل ان��ج��م��ن س��ب��ز چ��ی��ا در راس��ت��ای 
ک���ودک���ان  ک��م��پ��ی��ن “ب������ازی ح���ق ه���م���ه 
کودکان  بین  و  کرده  است”، جمع آوری 
خلق  ن��م��ود.  پخش  م��ذک��ور  روس��ت��اه��ای 
بی مانند  خ��وش��ح��ال��ی  از  صحنەهایی 
ش��اد  را  ان��س��ان��ی  ه���ر  دل  ک���ه  ک���ودک���ان 

می کرد.
توزیع  آموزشی،  سفر  این  ختام  حسن 
ن���ش���ری���ه چ���ی���ا، ب����روش����وره����ای آم����وزش 
م���س���ائ���ل زی���س���ت م���ح���ی���ط���ی، پ���وس���ت���ر، 
کاهش  ه��دف  ب��ا  پ��ارچ��ه ای  کیسه های 
پ��الس��ت��ی��ک��ی  ک��ی��س��ه ه��ای  از  اس���ت���ف���اده 
محیط زیست  از  م��ح��اف��ظ��ت  ب��ه م��ن��ظ��ور 

گردید. توزیع 

برگزاری کارگاه 
طرح آموزش سیپا

▐ در ادام��ه برگ��زاری کارگاه های 
آموزش��ی ط��رح س��یپا ) آموزش��ی 
مدیریت منابع آبی( در شهرس��تان 
مری��وان ب��ا محوریت مناب��ع آبی و 
نق��ش این مایه حیات��ی در زندگی 
صحی��ح  راه ه��ای  و  انس��ان ها 
مدیری��ت از این مایه زندگی بخش، 
در روز یک ش��نبه م��ورخ 16آب��ان 
م��اه در محل س��ینام کوردس��تان، 
کارگاه��ی آموزش��ی ب��ا محوری��ت 
مناب��ع آب در شهرس��تان مری��وان 
ب��ه میزبان��ی انجم��ن س��بز چیا و 
اداره کل حفاظت از محیط زیس��ت 
اس��تان کوردس��تان برگزار شد. در 
ای��ن کارگاه ی��ک روزه ک��ه جامع��ه 
ه��دف آن، مناینده ادارات س��طح 
برنامه هایی  بودن��د،  مریوان  ش��هر 
در راس��تای حفاظ��ت از منابع آب 
این  برنامه های  ازجمله  ارائه ش��د. 
ارائه مطلب��ی تحت عنوان  کارگاه، 
کش��اورزی پایدار و اثر کش��اورزی 
بر آب توس��ط آقای س��یوان  امینی 
ب��ود. در ادامه بحث��ی تحت عنوان 
پایه  ب��ر  خش��ونت و خشک س��الی 
تئوری ه��ای امنی��ت ملی، توس��ط 
ارائ��ه ش��د.  ای��رج ق��ادری  آق��ای 
ازاین دس��ت  کارگاه هایی  برگزاری 
در رشایط فعلی که ایران با بحران 
محدودیت منابع آب دس��ت و پنجه 
ن��رم می کند بس��یار الزم و رضوری 
ای��ران ازجمله کش��ورهای  اس��ت. 
کم آب جهان اس��ت، میزان بارش 
در ایران یک س��وم متوسط جهانی 
اس��ت. ای��ن در حال��ی اس��ت که 
عام��ل اصل��ی ه��در رف��ت آب در 
از شیوه های سنتی  استفاده  ایران 
آبی��اری در کش��اورزی اس��ت ک��ه 
اساسی  تابه حال حرکتی  متأسفانه 
ب��رای اص��الح سیس��تم آبی��اری و 
فراه��م من��ودن زیرس��اخت ب��رای 
آبیاری  نوین  روش های  از  استفاده 
ص��ورت  قط��ره ای  و  تحت فش��ار 
نگرفته اس��ت و ش��دت این مسئله 
در کوردستان کامالً مشهود است.   

»خود را به مهربانی بسپاریم«

▐ این یک شعار نیست بلکه یک باور است باوری توأم با عمل و امید به آینده.
نه به خشونت در متام اشکال آن و مهربانی با متام موجودات باوری است که رشیف باجور 

عضو انجمن سبز چیا، برای ترویج آن در جامعه، اقدامی تحسین برانگیز را آغاز منود.
کاک رشیف در حامیت از توله های خربس��از که مادرش��ان در ش��هر "سه الس باوه جانی" 
قربانی خشونت انسان شده و به شیوه ای دل خراش کشته شد  و  در اعراض به خشونتی 
که در متامی ارکان جامعه رخنه کرده اس��ت، مس��یر 250 کیلومری مریوان تا "سه الس 
باوه جانی" در اس��تان کرماش��انرا پی��اده و همراه با اعتصاب غذا ط��ی می کند تا فرهنگ 

مهربانی در جامعه را ترویج دهد.
آقای باجور، پیاده روی خود را از بعدازظهر روز سه ش��نبه یازدهم آبان ماه سال جاری و در 
مس��یر هه ورامان آغاز کرد. ایش��ان در سپیده دم روز جمعه چهاردهم آبان ماه به شهر پاوه 
رس��ید و پس از استقبال از سوی انجمن "ژیوای پاوه" همراه ایشان به پاک سازی منادین 

تفرجگاهی در پاوه پرداختند.
این پیاده روی که با شعار " بیایید خود را به مهربانی بسپاریم " ، برای جلب توجه مردم به 
عدم خش��ونت علیه حیوانات بود تا آن ها را وادار ب��ه این تفکر مناید که این حیوانات هم 
آفریدگان خداوند هستند و حق حیات دارند و خشونت در برابر این حیوانات، باعث ترویج 
و افزایش خشونت در جامعه خواهد شد. این پیاده روی رسانجام در روز شنبه 15 آبان ماه 

با استقبال گرم مردم و دوستداران محیط زیست "سه الس باوه جانی"  پایان یافت.

»بڵوان ئاوا« هم به جرگه حامیان طبیعت پیوست

▐ در راس��تای حف��ظ و صیان��ت از منابع طبیع��ی، محیط زیس��ت و وظیفه تک تک 
اش��خاص جامعه در قب��ال آن و ترویج فرهنگ درخ��ت کاری و کار جمعی، تعدادی 
زیادی از جوانان »بڵوان ئاوا«ی منطقه لیالخ، با همکاری خانقاه ش��یخ حسام الدین 
»بڵ��وان ئ��اوا« و ب��ا هامهنگ��ی و مدیری��ت انجمن س��بز چی��ای مری��وان در منطقه 
»سه ربێس��انان« و » وێنجه ده یمی« در اقدامی شایس��ته، اقدم به کاش��ت 600 عدد 

ب��ذر بل��وط کردن��د.
ش��ایان ذکر اس��ت این جوانان تحت تأثیر آموزش های انجمن سبز چیا اقدام به این 

حرکت ارزش��مند منودند.
الزم ب��ه توضیح اس��ت این جوانان و اعضای خانقاه در بح��ث تفکیک زباله از مبدأ، 
ریخنت باقی مانده غذا، س��بزی، نان خش��ک در فصل رسما، درست کردن النه برای 

پرن��دگان و ... تاکن��ون اقدام��ات مفی��دی انج��ام داده ان��د.
 امید اس��ت س��ایر مناطق کوردس��تان نیز به تأس��ی از فرهنگ حفاظت از طبیعت 
کوردها، اقدامات شایس��ته ای انجام دهند؛ تا کوردس��تان به عنوان » رسزمین بدون 

زباله » و » رسزمین بدون ش��کارچی« در ایران و جهان ش��ناخته ش��ود.

بذرکاری دانشجویان در جنگل های سوخته قله ایمام

▐ در ادامه فعالیت های فرهنگی و زیست محیطی دانشجویان دانشگاه پیام نور مریوان، 
جمعی از دانش��جویان این دانش��گاه در “ کانون ژینگه” با همکاری گروه ” آموزش زبان 
کوردی” ، در یک حرکت خودجوش زیست محیطی، روز یک شنبه23 آبان ماە سال جاری 

حدود 500 بذر بلوط که پیش تر از عرصه های جنگلی جمع آوری شده بود، کاشتند.
دلی��ل انتخاب مکان ف��وق برای بذرکاری، بدین علت بود که هرس��اله  بخ��ش زیادی از 
کوه ایامم که دارای جنگلی زیبا و مرشف به ش��هر مریوان اس��ت، در چند س��ال گذش��ته 
در آتش س��وزی های عمدی طعمه حریق ش��ده بود و این حرکت در راس��تای احیای این 

جنگل ها صورت گرفت.
کانون ژینگه جمعی صمیمی از دوستداران محیط زیست در دانشگاه پیام نور مریوان است 
که در طی یک س��ال گذش��ته چندین برنامه و س��مینار متنوع در راستای گسرش تفکر 
زیست محیطی در دانشگاه انجام داده است. الزم به ذکر است  سال گذشته دغدغه های 
زیس��ت محیطی م��ردم در قالب تش��کل های مختلف فراگیر ش��ده و ش��اهد حرکت های 
خودجوش زیادی هس��تیم که می توان به نهال کاری س��ال  گذشته معلامن در قله ایامم 

و حرکت های دانش آموزی در چند ماه گذشته با شعار حفاظت از زریبار و...اشاره منود.

باشگاه ماهان 
چیای مریوان

سال  در  م��ری��وان  چ��ی��ای  م��اه��ان  ▐باشگاه 
پ��ود  آرش  ش���رک���ت  پ��ش��ت��ی��ب��ان��ی  ب���ا    1395

شد. تأسیس 
اع�������ض�������ای ه�����ی�����ئ�����ت م�����دی�����ره ب����اش����گ����اه 
ک��ه  ج���دی���دال���ت���أس���ی���س م����اه����ان م�����ری�����وان 
با  هستند  چیا  سبز  انجمن  عضو  بیشترشان 
در  انجمن،  موافقت  و  مشاوره  هماهنگی، 
)چیا(  برند  و  اسم  تحسین،  درخور  اقدامی 

باشگاه  اص��ل��ی  اس��م  ب��ه  پسوند  ب��ه ع��ن��وان  را 
نمودند. اضافه 

ت��ی��م  راه���ن���م���ای���ی  و  ک���م���ک  ب����ا  ه��م��چ��ن��ی��ن 
پ��رن��ده ن��گ��ری زری��ب��ار ان��ج��م��ن س��ب��ز چ��ی��ا، به 
" اردک بلوطی  را  لوگوی تیم  جهت اهمیت، 
در  و  بوده  انقراض  حال  در  پرندگان  از  که   "
ملل  س��ازم��ان  م��وردح��م��ای��ت  و  ق��رم��ز  لیست 
در  و  زیبا  پرنده  ای��ن  درحالی که  دارد؛  ق��رار 
ح���ال ان���ق���راض ب���ه ع��ل��ت اح���س���اس ام��ن��ی��ت 
نماد  به عنوان  دارد،  وج��ود  زری��ب��ار  در  زی��اد 
انتخاب  باشگاه  لوگوی  در  زریبار،  پرندگان 

ن��زدی��ک دری��ک��ی  آی���ن���ده ای  ک��ه در  ن��م��ودن��د 
پ��رن��ده ن��گ��ری،  ب��ه  از م��ن��اس��ب��ت ه��ای م��رب��وط 
پرنده  ورزشی،  کمیته  توسط  باشگاه  لوگوی 
باشگاه،  مدیریت  و  چیا  سبز  انجمن  نگری 
ی���ادآور  ام��ر  ای��ن   - ش��ود  معرفی  و  رون��م��ای��ی 
فوتبال  ملی  تیم  لباس  در  ی��وز  از  استفاده 

است.
درزم��ی��ن��ه ف��ن��ی و اخ���الق���ی، م��اه��ان چ��ی��ای 
ک��ارش��ن��اس��ان  ک���ام���اًل م����ورد ت��ائ��ی��د  م���ری���وان 
ک���ه در  اس����ت  اس���ت���ان  و  م���ری���وان  ورزش�����ی 
قهرمانی  ع��ن��وان  ک��س��ب  ب���رای  ح��اض��ر  ح��ال 

از  امتیاز  ی��ک  فقط  ک��وردس��ت��ان،  ن��وج��وان��ان 
آی��ن��ده ای  در  دارد.  الزم  خانگی  ب��ازی  ی��ک 
ب��ازی��ک��ن��ان  و  ت��ی��م  ای���ن  م��وف��ق��ی��ت  از  ن��زدی��ک 
امید  شنید.  خ��واه��ی��د  بیشتر  ن��وج��وان��ان��ش 
سال  در  ک��ه  باشگاه  ای��ن  ورزش��ک��اران  اس��ت 
با  هستند  نوجوانان  و  نونهاالن  فقط  اول 
سایر  ت��وج��ه  م��ح��ی��ط زی��س��ت،  اه��م��ی��ت  درک 
محیط زیست  از  حمایت  ب��ه  را  ورزش��ک��اران 
برای  ورزشکاران  پتانسیل  از  و  نموده  جلب 
اقدام  و  استفاده  محیط زیست  از  حفاظت 

نمایند.
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قانون های نانوشته
■ جالل منوچهری
▐ فرهنگ استفاده از دوچرخه 
در جوام����ع ام����روزی بنا به دالیل 
گفتن نیست  که الزم به  بسیاری 
ک����ردن ورزش  ازجمل����ه نهادین����ه 
کاهش آلودگی و حجم  عموم����ی, 

ترافی����ک ... آرزوی خیل����ی از دولت هاس����ت. ت����ا 
گس����ترش  کش����ورها برای  که در بعضی از  جای����ی 
و تش����ویق ای����ن مه����م, دوچرخه های رای����گان یا 

به صورت امانی در اختیار مردم قرار می دهند.
که سال هاست ادعای توریستی  در شهر مریوان 
ب����ودن را با خود یدک می کش����د ای����ن فرهنگ در 
گرفتن به هر بهانه ای بود.  حال شکل گیری و پا 
مخصوص����ًا در بلوار و اط����راف دریاچ����ه به عنوان 
گردش����گر و دارای پتانس����یل های  مکان ه����ای پر 
کام����اًل خودج����وش و بدون  بالق����وه و به ص����ورت 
گ����ذاری و س����وق دادن س����ایر نهاده����ای  هزین����ه 
مدن����ی و دولتی مث����ل اداره تربیت بدنی و ورزش 
و جوان����ان و ... فرهن����گ اس����تفاده عموم����ی از 
کثی����ری را با  دوچرخ����ه، جوان����ان و عالقه مندان 
کرده بود و این پتانس����یل را می ش����د  خود همراه 
که در آینده ای نه چندان دور و با  کرد  پیش بینی 
همت مسئولین ذی ربط و حمایت و سرپرستی 
ش����ورای ش����هر، زمین����ه برگ����زاری همایش ه����ای 
همچ����ون  خانوادگ����ی  دوچرخه س����واری 
پیاده روی ه����ای خانوادگ����ی و حت����ی مس����ابقات 
برگ����زاری  همچ����ون  دوچرخه س����واری  کش����وری 
ساالنه جش����نواره تئاتر خیابانی در شهر مریوان 
و در منطقه توریس����تی اطراف دریاچه و یا مسیر 
مرز باشماق و در حالت خوش بینانه تر به صورت 
بین المللی تا س����لیمانیه عراق استارت زده شود 
گردد  کشور مطرح  و به عنوان آغازگر این مهم در 
که ظرفیت های آن با توجه به بافت منطقه  چرا

و استقبال عمومی قابل مشاهده بود.
اما متأس����فانه امروزه در جامعه ما تریبون هایی 
که بن����ا به موقعیت ه����ای ش����غلی و اجتماعی در 
اختی����ار برخی چهره ها و ش����خصیت های خاص 
ق����رار می گیرد تا به تش����ریح برنامه ه����ا و توضیح و 
تفس����یر قضایا بپردازند وس����یله ای می شود برای 
بیان درد دل ها و برداش����ت های ش����خصی خود 
گاها وس����یله ای می شود برای فشار  از اوضاع و یا 
بر قانون گذاری و وضع قوانین. جالب اینجاست 
گاها ق����وه مجری����ه هم مل����زم به اج����رای این  ک����ه 
ش����به قوانی����ن و پیگی����ری آن می ش����ود. نمون����ه 
ک����ه ب����ا خانم های  ب����ارز آن برخوردهای����ی اس����ت 
دوچرخه سوار در شهرهای مختلف، در ماه های 

گرفته و شاهد آن بودیم. اخیر صورت 
از  ممانع����ت  بج����ای  نیس����ت  شایس����ته  آی����ا 
ک����ه نم����اد نهادین����ه  دوچرخه س����واری خانم ه����ا 
ش����دن یک حرکت فرهنگی و ورزش����ی در جامعه 
مدرن اس����ت از حرکت تانکرهای حامل سوخت 
در خیابان ه����ا و جاده ه����ای ش����هر جلوگی����ری به 
کردن  عم����ل آورده و ان����رژی خود را بج����ای صرف 
کار انداخت؟  در ای����ن وادی در این امر مهم ب����ه 
که س����الیانه صدها نفر از همش����هریان  حوادث����ی 
کام مرگ فرس����تاده و س����رزمینی را به عزا  ما را به 
کردن ندارند،  گر یارای ممانعت  می کشانند و یا ا
حداق����ل چ����اره ای اندیش����یده ش����ود. به راس����تی 
چگون����ه می ت����وان ای����ن تناقض ه����ا را توجی����ه و 
که مردم هم قانع ش����ده  جوابی ب����رای آن یافت 
و دوچرخه ه����ای خ����ود را دست بس����ته تحوی����ل 

مراجع ذی صالح دهند.
که بجای ایج����اد فضای تناقض  آیا بهتر نیس����ت 
در جامع����ه ج����وان، ب����ه یک����ی از هزاران مش����کل 
و معض����الت عدی����ده این قش����ر ازجمل����ه بیکاری 
ک����رده و آن ه����ا را  و ازدواج و اعتی����اد و... توج����ه 
موش����کافی و بازک����رده و س����ایر نهاده����ای دولتی 
گزارش و برنامه ریزی  شهرس����تان را ملزم به ارائه 
برای حل این مش����کالت در همین تریبون های 
که مخاطبان خ����اص و عام خود  عمومی نم����ود 
را دارد؟ آیا به راس����تی مش����کل و معضل اصلی ما 
فقط دوچرخه سواری خانم هاست؟ آیا همه چیز 
و همه جای این دیار مدینه فاضله و مردان هم 
اسوه های حسنه و نهادها و سازمان ها و ادارات 
کشور هم  در حال خدمات ش����بانه روزی بوده و 
بس����ان بهش����تی جوالنگاه م����ردم اس����ت اال این 
ک����ه زمی����ن و زمان ب����رای رفع آن  معضل نباش����د 

آستین باال زده اند؟
کنس����رت و دوچرخه سواری  ممانعت از برگزاری 
و حضور خانم ها در ورزش����گاه ها دو هدف بزرگ 
هویت����ی یعن����ی هن����ر و ورزش را نش����انه رفته ان����د. 
که می تواند جوانان را از هزاران بیراهه  راه های����ی 
و مخاط����ره جوام����ع ام����روزی همچ����ون چت����ری 
کنند. آن وقت هم مسئولین میزگرد و  محافظت 
جلسه برگزار نمایند و برای اوقات فراغت جوانان 
کوتاه م����دت و بلندمدت ارائه  برنامه ریزی ه����ای 
دهند و از سالمت روانی و اخالقی جامعه جوان 
پرده ب����رداری نماین����د. ش����اید منظ����ور از جامعه 
ج����وان و برنامه ری����زی ب����رای آن����ان، فقط جنس 
مذکر باش����د. از همه این موارد ذکرشده می توان 
ک����ه حضور  کرد  ای����ن نکته فلس����فی را اس����تنباط 
جنس مؤنث بالی جان این جامعه شده است 
و تم����ام مع����ادالت و برنامه ریزی ه����ا را به نحوی 
خنث����ی و ناهمگ����ون می کن����د و انکارش����ان هم از 
محاالت است و وجودشان سرشار از مخاطرات. 
وگرن����ه در غی����اب ورود آن����ان ب����ه مقوالت����ی مث����ل 
دوچرخه سواری، این ورزش در زمره ورزش های 
اربع����ه بوده ولی به محض ورودش����ان ب����ه یکی از 
که  معضالت بزرگ شهرها بدل می شود تا جایی 
توقیف دوچرخه ها به عن����وان یک راهکار عملی 
مورداس����تفاده قرار می گیرد؛ اما ای����ن امر نیز یک 
تناقض ب����زرگ با خود به هم����راه دارد و آن اینکه 
کث����ر م����وارد در اینک����ه دوچرخ����ه  قانون گ����ذار در ا
مجرم اس����ت یا دوچرخه سوار به شک می افتد و 
گر دوچرخه سوار  که ا این سؤال مطرح می شود 
مجرم است پس چرا دوچرخه توقیف می شود و 
که هیچ راه حل منطقی  بعد یک س����یر تسلسلی 
ب����رای آن یاف����ت نمی ش����ود اال برگش����ت ب����ه اول 

مسئله و خانه ی اول.
ک����ه در تریبون ها ش����اهد  در آخ����ر ب����ه امید روزی 
وض����ع راهی ب����رای حل معضل بی����کاری جوانان 
و رش����د فزاینده اعتی����اد در جامعه و س����ایر موارد 
کارب����ردی و قابل لم����س زندگ����ی مردم باش����یم تا 
ش����اید ذره ای از دردهای ناش����ی از عدم برگزاری 
کنس����رت ها و دوچرخه س����واری این اقشار التیام 

یابد.

■ زانیار مرادی
یعنی  اس��ت؛  زن��ده  به طبیعت  آدم��ی   ▐
چنانچه  پس  اوس��ت.  پیکره ی  طبیعت 
پیوسته  باید  بماند  زنده  بخواهد  آدمی 
که  سخن  این  کند.  گفت وگو  طبیعت  با 
با  ان��س��ان  م��ع��ن��وی  و  جسمانی  ح��ی��ات 
این  ج��ز  معنایی  دارد،  پیوند  طبیعت 
پیوند  خ���ود  ب��ا  طبیعت  ک��ه  ن��م��ی ده��د 
دارد، چه آدمی پاره ای از طبیعت است
.                                                     " مارکس "

و  بشر  اجتماعی  تحول  تاریخ  ط��ول  در 
مداخله  جهت  ان��س��ان  عاملیت  ت��ط��ور 
همچنان  طبیعت  خ���ود،  معیشت  در 
بخش جدایی ناپذیر و پاره ای از بدنه ی 
ک���ل زن���دگ���ی ت��اری��خ��ی – اج��ت��م��اع��ی – 
هر  در  است.  بوده  سیاسی  و  اقتصادی 
م��ادی  ح��ی��ات  تولید  وج��وه  از  دوره ای 
نسبت  ب��ه  ان��س��ان   - بشری  معیشت  و 
اجتماعی  نظام  م���راودات  و  مناسبات 
و  طبیعت  با  معینی  ارتباط   - مشخص 
است؛  ک��رده  برقرار  طبیعی  پدیده های 
نظام  مسلط  ساختار  تاریخ  اینکه  یعنی 
ارتباطی " انسان – طبیعت " و نحوه ی 
را،  طبیعت  از  استفاده  و  ب��ه��ره ب��رداری 
دوره  آن  مشخص  تولید  وج��ه  هژمونی 
در  پس  اس��ت.  نموده  توجیه  و  تعریف 
ابتدا این ضرورتی انکارناپذیر و بنیادی 
دست یابی  و  پژوهش  دررون��د  که  است 
ب��رای  ری��ش��ه ای  و  مشخص  معرفتی  ب��ه 
جهت  ه��م��ه ج��ان��ب��ه  و  دق��ی��ق  ش��ن��اخ��ت 
غالب  ساختار  زاوی��ه ی  از  تغییر،  ایجاد 
و وج����ه ت��ول��ی��د م��س��ل��ط ب���ه م��س��ائ��ل و 
م��وض��وع��ات ن��گ��ری��س��ت��ه ش����ود. درواق����ع 
ت��وض��ی��ح  ب�������رای  گ������ام  ن��خ��س��ت��ی��ن  در 
مسائل  و  ک���ول���وژی  ا ط��ب��ی��ع��ت،  ای��ن��ک��ه 
دارن���د؟  ش��رای��ط��ی  چ��ه  زیست محیطی 
تغییراتی  و  تحوالت  چه  دستخوش  یا 
تاریخ  از  یا در چه وضعیتی  گردیده اند؟ 
ط���والن���ی ح��ی��ات خ���ود ب��س��ر م��ی ب��رن��د؟ 
این  ج���واب  در  قابل توجهی  بخش  ت��ا 
ک���ه س��اخ��ت��ار  س������ؤاالت ن��ه��ف��ت��ه اس����ت 
وضعیتی  چه  در  جهانی  اقتصاد  مسلط 
رکود  یا  رونق  از  هست؟ در چه دوره ای 
خود قرارداد؟ و بحران هایش چیست و 

چگونه آن ها را پشت سر می گذارد؟
کسی مسئول این وضع بی سابقه  چه 

در تاریخ بشر است؟
 تحوالت عمیق اقلیمی و بحران عالم گیر 
م��ح��ی��ط زی��س��ت، دی���گ���ر ب���ه پ���دی���ده ای 
است.  گشته  تبدیل  جهانی  و  عمومی 
کربن، افزایش دما،  کسید  انباشت دی ا
یخچال ها،  و  قطبی  یخ های  شدن  آب 
و  ع  م��زار تبدیل  سیل،  و  خشک سالی 
جنگل ها به بیابان و ... در حال فزونی 
کربن  کسید  دی ا تن  میلیاردها  اس��ت. 
نهفته  زمین  یخی  همیشه  الیه های  زیر 

نگه  منجمد  را  قطبی  مناطق  که  است 
چگونه  طبیعی  یخچال های  م��ی دارد. 
همیشه  الی���ه ه���ای  ای���ن  ذوب  ب����دون 
از  کمی  یخی آب می شوند؟ تصویرهای 
کره ی  دم��ای  آن  در  که  حالت  بدترین 
افزایش  5-6 درجه ی سانتی گراد  زمین 
م��ی��اب��د در دس���ت اس���ت. دان��ش��م��ن��دان 
می دهند.  دست  به  را  کی  ترسنا تصویر 
ک��ه چ��ه خطری  ک��ن��ون م��ی دان��ی��م  ه��م ا
پرفراز سرمان است: سیالب های ناشی 
نه فقط  دری���اه���ا،  س��ط��ح  آم���دن  ب���اال  از 
س��اح��ل��ی  ش��ه��ره��ای  دی���گ���ر  و  ک�����ا  دا در 
آم��س��ت��ردام،  ل��ن��دن،  در  بلکه  آس��ی��ای��ی، 
در  گستری  بیابان  هم  نیویورک  و  ونیز 
آشامیدنی،  آب  کمبود  وسیع،  مقیاس 
گلخانه ای،  گازهای  ازدیاد حجم عظیم 
بالیای  و  کی  خا ک��ره ی  دم��ای  اف��زای��ش 
طبیعی مکرر و... در حال حاضر غلظت 
ام  پی  پی   400 با  برابر  کربن  کسید  دی ا
مقدار  این  شدن  صنعتی  از  پیش  در  و 
280 پ��ی پ��ی ام ب��وده اس��ت. ب��ر اس��اس 
در  افزایش  درج��ه   7 علمی،  تحقیقات 
که دور از انتظار  دمای هوا تا سال 2060 
ک���ره ی  از  ب���زرگ���ی  ب��خ��ش ه��ای  ن��ی��س��ت 
ب��ود.  خواهند  غیرقابل سکونت  زمین 
جهانی،  بحران های  بزرگ ترین  از  یکی 
ک��م آب��ی و خ��ش��ک س��ال��ی اس��ت.  ب��ح��ران 
ک��ه س��ی��اره ی دی��گ��ری نیست  اف��س��وس 
کسی  کنیم. چه  که بدان جا نقل مکان 
تاریخ  در  بی سابقه  وض��ع  ای��ن  مسئول 
ب��ش��ر اس����ت؟ دان��ش��م��ن��دان م��ی گ��وی��ن��د 
ناقص.  ول��ی  درس��ت  جوابی  انسان ها! 
این  روی  ب��ر  ه���زاره  چندین  ان��س��ان ه��ا 
کسید  دی ا ولی  کرده اند.  زندگی  سیاره 
اخیر  دهه ی  چند  در  فقط  جو  در  کربن 
کی رسیده است. درواقع  به حد خطرنا
است  س��رم��ای��ه داری  سیستم  مسئول، 
و  توسعه  عقالیی  غیر  و  چرند  منطق  با 
انباشت نامحدود سرمایه و جهت گیری 
کاال در  وسواسی آن برای افزایش تولید 

پی سود بیشتر. 
گی  ویژ این سو  به  صنعتی  انقالب  از 
ج����وام����ع س�����رم�����ای�����ه داری ع��ق��الن��ی��ت 
ما  نظر  طبق  اس���ت.  ی��اب��ن��ده  گسترش 
کس وبر )max weber( این عقالنی 
با  ک��ه  اس���ت  ج��ن��ب��ه  س��ه  دارای  ک���ردن 

تنگاتنگ دارد: پیوند  یکدیگر 
بودن  عقالنی  یا  هدفمند  عقالنیت   -1
اب����زاری  از  اس��ت��ف��اده  ی��ع��ن��ی  ه���دف ه���ا، 
هدف هایی  به  دست یابی  برای  عقالنی 
نمونه  نیستند:  عقالنی  به هیچ وجه  که 
بوروکراسی  الگو  این  جاافتاده ی  و  بارز 

فرانکفورت  مکتب  که  چیزی  آن  است، 
اس��ت؛  ن��ام��ی��ده  اب���زاری  عقالنیت  را  آن 
ناهنجارترین  با  که  رابطه  نوعی  یعنی 
نمونه  یک  دارد.  خوانایی  گریزها  خرد 
م��دی��ری��ت ع��ق��الن��ی ب���وروک���رات���ی���ک ن���ژاد 
نمونه ها،  ای��ن  از  گذشته  اس��ت.  کشی 
ک��ه ارن��س��ت م��ن��دل اش���اره  ه��م��ان گ��ون��ه 
دارد ترکیب عقالنیت جانب دار با خرده 
"متعارف  ک��ارک��رد  همه جانبه،  گ��ری��زی 
ن��ه��اده��ای  و  س���رم���ای���ه داری  اق��ت��ص��اد   "

بوروکراتیک آن را تشکیل می دهد.
ق��ل��م��روه��ا،  اس���ت���ق���الل  و  ت��ف��ک��ی��ک   -2
ج�����دای�����ی ح������وزه ه������ای اق����ت����ص����ادی، 
پی  در  را  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی، 
خودتنظیم  نظامی  بازار،  اقتصاد  دارد. 
که دیگر ریشه در جامعه )بنا به  گر است 
و  ندارد   )polany پوالنی  معروف  اصالح 
و  اخالقی  اجتماعی،  نظارت  از  بنابراین 

سیاسی شانه خالی می کند.
روحیه  یا  مسئولیت پذیری  توانایی   -3
کمیت  گرایش به  گری عاقالنه و  حساب 
پول  سیاست  در  گ��رای��ش  ای��ن  م���داری 
سلطه ی  و  اج��ت��م��اع��ی  رواب���ط  م��داران��ه 
ک��االه��ا  م��ب��ادل��ه  ارزش  ک��ن��ت��رل  ب����دون 
که  است  طریق  این  از  می یابد.  تجلی 
و  اجتماعی  اخالقی،  کیفی،  ارزش های 
کنار  تضعیف،  بی وقفه  زیست محیطی 

گذاشته و از میان برده می شوند.
ک����ان����ال  از  ان������س������ان ه������ا  ارض������������ای 
ف��ع��ال��ی��ت ه��ای ف��ره��ن��گ��ی ی���ا ان��ب��اش��ت 
تمدن  مشکل  ک��اال  و  دارای���ی  بی حد 
از  زی��اده  مصرف  سرمایه داری،  صنعتی 
)چنانچه  نیست  م��ردم  ت��وده ه��ای  حد 
محیط زیست  کارشناسان  توسط  مکررًا 
مشکل،  راه ح����ل  و  م���ی گ���ردد(  ع���ن���وان 
نیست  م���ص���رف  ک��ل��ی  م���ح���دودس���ازی 
پ��ی��ش��رف��ت��ه ی  ک���ش���وره���ای  در  )ح���ت���ی 
مصرف  غ��ال��ب  ن��وع  مشکل،  صنعتی(. 
که  نیازهای غیرضروری است  بر اساس 
کاال  و  ات��الف  فروختن،  اف��اده  نتیجه ی 
پ��رس��ت��ی اس���ت. آن��چ��ه م��وردن��ی��از اس��ت 
تولید برای ارضای نیازهای اصلی است 
ک  پوشا و  مسکن  آب،  غ��ذا،  شامل  که 
چگونه  واق��ع��ی  ن��ی��ازه��ای  ای���ن  اس����ت. 
مهم  ب��ه ظ��اه��ر  ه��م��ت��ای��ان  از  م��ی ت��وان��ن��د 
توجه  با  گردند؟  بی ارزش( متمایز  )ولی 
کمک  به  اخیر  گروه  که  واقعیت  این  به 
به  معروف  فکری  دس��ت ک��اری  سیستم 
برخالف  می گردند.  تولید   " تبلیغات   "
ع��رض��ه،  آزاد  ب����ازار  ای��دئ��ول��وژی  ادع����ای 
پ��اس��خ ب��ه ت��ق��اض��ا ن��ی��س��ت. ش��رک��ت ه��ای 
س����رم����ای����ه داری ب���ه وس���ی���ل���ه ی اص����ول 

کهنگی  و  تبلیغاتی  حقه های  بازاریابی، 
ک���االه���ا، ت��ق��اض��ای  ح ری���زی ش���ده ی  ط���ر
وج��ود  ب��ه  را  ت��ول��ی��دات��ش��ان  ب����رای  الزم 
نیازهای  اختراع  با  تبلیغات  می آورند. 
ع��ادات  شکل گیری  تحریک  ب��ا  و  غلط 
الزم  شرایط  کاماًل  که  مصرفی  اجباری 
سیاره  ک��ول��وژی��ک��ی  ا ت��ع��ادل  حفظ  ب���رای 
در  اس��اس��ی  نقشی  م��ی گ��ی��رد  ن��ادی��ده  را 
می نماید.  ایفا  مصرف  تقاضای  تولید 
تمدن  در  وار  نمونه  تغییری  ب��ه  ام��ی��د 
ک��ه به  درواق�����ع ب��ر پ��ای��ه ش��رط��ی اس���ت 
از  ره��اش��ده  جامعه ی  در  م��ارک��س  ق��ول 
بیشتر  انسان ها  ارض��ای  س��رم��ای��ه داری 
کانال فعالیت های فرهنگی، ورزشی،  از 
تفریحات  و  ه��ن��ری  س��ی��اس��ی،  جنسی، 
تحقق می یابد تا انباشت بی حد دارایی 
کاال. نوع انباشت ترغیب شده توسط  و 
سیستم  از  ذاتی  جزئی  پرستی،  مصرف 
با  ارتباطی  هیچ  که  است  سرمایه داری 

طبیعت جاودانه ی بشری ندارد.
ک  وحشتنا و  وس��ی��ع  ات���الف  تبلیغات؛ 

کره ی زمین منابع محدود 
شکل  در  س���رم���ای���ه داری  درح���ال���ی ک���ه 
کنونی اش  ش��ده ی  جهانی  و  نولیبرال 
دنیاست  ک��ردن  کاالیی  جستجوی  در 
از زم��ی��ن، آب، ه��وا،  اع��م  ت��ا ه��ر چ��ی��زی 
م��وج��ودات زن��ده، ب��دن ان��س��ان، رواب��ط 
کاال  به  را  وزندگی  هنر  و  عشق  انسانی، 
ساختن  وادار  با  تبلیغات  کند،  تبدیل 
اهداف  به  گذاری  خدمت  به  انسان ها 
کاالها  این  فروش  کار  سرمایه،  تجاری 
ع��ه��ده م��ی گ��ی��رد. س���رم���ای���ه داری  ب���ه  را 
مکانیسم  به عنوان  تبلیغات  و  کل  در 
 – دو  ه����ر  آن-  ف���رم���ان���روای���ی  اص���ل���ی 
انباشت  پول،  حد  تا  ارزش��ی  هر  کاهش 

فرهنگ  و  س��رم��ای��ه   – ک���اال  ن��ام��ح��دود 
کرده اند.  تبدیل  به بت  را  مصرف گرایی 
سیستم  و  تبلیغات  سیستم  عقالنیت 
مرتبط  هم  به  صمیمانه  سرمایه داری، 
تبلیغات  م��ن��ح��رف ان��د.  ذات�����ًا  ه����ردو  و 
مذهب،  ورزش،  انتخابات،  ب��ر  ام���روزه 
ف��ره��ن��گ، روزن���ام���ه ن���گ���اری، س��ی��اس��ت، 
م���ی ران���د.  ح��ک��م   ... ه��م��رو  و  ادب���ی���ات 
ب��ه روش، س��ب��ک، متد  ای��ن ه��ا  ه��م��ه ی 
م��ی گ��ردن��د.  منتشر  تبلیغی  ش��ی��وه ی  و 
ک  وحشتنا و  وس��ی��ع  ات���الف  تبلیغات 
ک����ره ی زم��ی��ن اس���ت.  م��ن��اب��ع م���ح���دود 
ف��ران��س��ه  ف��ق��ط در  ت��ب��ل��ی��غ��ات  ه��زی��ن��ه ی 
است  یورو  میلیارد  ده ها  بالغ بر  ساالنه 
بسیاری  دولتی  بودجه ی  از  بیشتر  که 
چنین  با  است.  آفریقایی  کشورهای  از 
نگهداری  مرکز  ه��زاران  می توان  مبلغی 
م���درس���ه و  ب��ی��م��ارس��ت��ان،  ک���ودک���ان،  از 
حل  را  بیکاری  مشکل  و  ساخت  خانه 
جنگل های  از  هکتار  میلیون  چند  کرد. 
چاپ  ت��ا  م��ی گ��ردد  ن��اب��ود  هرساله  زمین 
تبلیغاتی  بروشورهای  افزاینده ی  مدام 
انباشته  م���ارا  پستی  ص��ن��دوق ه��ای  ک��ه 
گ����ردد ی���ا ت��اب��ل��وه��ای  م��ی ک��ن��ن��د م��م��ک��ن 
شهر  دی��وار  که  پوسترهایی  و  تبلیغاتی 
تهیه  پ��وش��ان��ده ان��د  م���ارا  روس��ت��اه��ای  و 
ک��ی��ل��ووات  گ�����ردد. چ��ن��د ص���د م��ی��ل��ی��ون 
تا  می گردد  مصرف  هرساله  برق  ساعت 
از  شهرها  در  را  زینتی  نئون  تابلوهای 
پاریس  و  نیویورک  تا  گرفته  شانگهای 
از  آش��غ��ال  ت��ن  چندین  ن��م��ای��د؟  تغذیه 
...؟  و  م��ی م��ان��د  ب��رج��ای  عملیات  ای��ن 
این اتالف عظیم در خدمت چه هدفی 
یک  که  کند  راض��ی  را  م��ردم  که  اس��ت؟ 
پودر رخت شویی از دیگری بهتر است؟

■ محمد دانش
حیوان���ات،  دادن  آزار    ▐
عل���وم  در  ک���ه  رفت���اری 
روانشناس���ی به جنون حیوان 
 ZOO SADISM ی���ا  آزاری 
کارشناس���ان  و  دارد  ش���هرت 

معتقدن���د  روانشناس���ان  و  رفت���اری  عل���وم 
می توان���د نش���انه بس���یار ب���دی از رفتارهای 
خش���ن و جنون آمی���ز دگ���رآزاری یا سادیس���م 
در آین���ده رفت���اری افراد باش���د. یک���ی از انواِع 
بداخالق���ِی اجتماع���ی و ِب���ِزه کاری اس���ت، به 
گفته روانشناسان حیوان آزاری از نمونه های 
ب���ارِز مش���کالِت روان���ی اس���ت حی���وان آزاران 
که  نه تنه���ا ب���رای حیات وح���ش و حیوانات 
ک هستند.  برای جامعه انس���انی نیز خطرنا
به طورکل���ی یک���ی از نش���انه های س���وء رفتار 
نسبت به انس���ان ها تمایل به حیوان آزاری 
است، معمواًل این رفتار ناخوشایند از دوران 
کودک���ی در رفتاره���ای ف���رد دی���ده می ش���ود؛ 
گفت رابط���ه نزدیکی بین  بنابرای���ن می توان 
ش���یوع حی���وان آزاری با رفتاره���ای مجرمانه 
کیف���ری در دوران بزرگ س���الی وجود دارد.  و 

)ویکی پدیا(
از  کودک���ی  در  جنایت���کاران  از  درص���د   90
کش���تن حیوان���ات لذت  ش���کنجه دادن و 
که ای���ن موض���وع در فایل  های  می بردن���د 
کارشناس���ان  قتل  ه���ای زنجیره ای توس���ط 
تائید ش���ده اس���ت )دکتر آلبرت ش���وایتزر-

کشورهای  انس���ان ش���ناس(. تحقیقات در 
که بیش تر  مختلف مؤید این موضوع اس���ت 
ک���ه رفتارهای  قات���الن زنجیره ای ی���ا افرادی 
خش���ونت آمیز در مقاب���ل همنوع���ان خ���ود 
کودک���ی و نوجوان���ی و حت���ی  داش���ته اند در 
بزرگ س���الی مبت���ال به جن���ون حی���وان آزاری 
کش���ورهای  بوده ان���د. ب���ه همی���ن دلی���ل در 
توسعه یافته این رفتار جرم تلقی شده و برای 
که  گرفته شده است. چرا آن مجازات در نظر 
این اعمال می تواند نشانه های اولیه بیماری 
ک���ه در ص���ورت پیگیری و  سادیس���م باش���د 
درم���ان نش���دن می توان���د موج���ب فجای���ع 

انسانی و ناامنی در آینده شود.
پویای���ی جنبش حمای���ت از حیوان���ات در 

کوردستان
کوردس���تان در چند  ک���ه  انکارناپذی���ر اس���ت 
سال اخیر مهد حرکت های حیوان دوستانه 
ب���وده  آزاری  حی���وان  ض���د  خیزش ه���ای  و 
است، انجمن س���بز چیا و سایر انجمن های 

زیست محیطی و دفاع از حقوق حیوانات در 
کوردس���تان با تالش های متداوم خود سعی 
گس���ترش فرهن���گ زندگی مس���المت آمیز  در 
با س���ایر جان���داران و برقراری تعاملی نس���بی 
ک���ه م���وارد ذی���ل  ب���ا حیوان���ات را داش���ته اند 

نمونه هایی از آن است:
و  ش���کاری  تفنگ ه���ای  شکس���تن  م���وج   -
ک���ه  س���وزاندن قفس ه���ای حص���ر پرن���دگان 
آم���وزش  کمیت���ه  فیزیک���ی  حاص���ل حض���ور 
انجمن س���بز چی���ا در بی���ش از 180 روس���تا از 
توابع شهرستان های مریوان و سروآباد بود. 
که در مریوان اس���تارت خ���ورد، در  جنبش���ی 
کوردس���تان اج���را و انعکاس آن به  کثر نقاط  ا

همه ایران و حتی اقلیم کوردستان رسید.
ک���ه نمونه بارز  - س���اخت النه برای پرندگان 
آن س���اخت الن���ه ب���رای لک لک ه���ا توس���ط 
روس���تاییان اط���راف ت���االب زریب���ار مری���وان 
کرمانش���اه  و اط���راف شهرس���تان روانس���ر در 

می باشد.
- تیم���ار حیوان���ات وحش���ی آس���یب دیده در 

بیشتر شهرهای کوردستان.
کمیته حمای���ت از حیوان���ات در  - تش���کیل 
انجمن سبز چیا و مداوای ده ها نوع جاندار 
اهلی و وحش���ی و بازگرداندن دوباره آن ها به 

طبیعت.
- ج���ان باخت���ن فع���ال محیط زیس���ت آقای 
امیرارس���الن پیروت���ی دریک���ی از روس���تاهای 

مهاباد، برای نجات جان یک لک لک.
- اختص���اص دادن ی���ک س���یلو در نزدیک���ی 

کمیته دفاع از حقوق  تاالب زریب���ار، از طرف 
ب���رای درم���ان  حی���وان انجم���ن س���بز چی���ا 

حیوانات آسیب دیده.
کنار شغل  که در  - اقدام زن و شوهر مریوانی 
کارواش خود بدون هیچ چشم داشتی اقدام 

به مداوای حیوانات آسیب دیده می کنند.
کشتن حیوانات باربر، در نقاط  - اعتراض به 
مرزی از طرف انجمن های زیست محیطی و 

نشریات کوردستان.
- اعتراض به استفاده از حیوانات در سیرک.
کیلومتری اعتراضی همراه  - پیاده روی 250 
با اعتص���اب غذای آقای ش���ریف باجور عضو 
انجمن سبز چیا، از مریوان تا ثالث باباجانی 
در کرمانشاه نسبت به کشتن یک سگ ماده 
و اعتراض به خش���ونت نسبت به حیوانات و 
دیگر حرکت هایی که نشان از حیوان دوستی 

نسبی مردم این دیار می باشد.
اما بیم���اری حی���وان آزاری هنوز ریش���ه کن 

نشده  است
 ب���ا هم���ه ای���ن اوص���اف نمی ت���وان چش���م از 
به وف���ور  قب���اًل  ک���ه  پوش���ید  واقعیت های���ی 
کنون ه���م در بعضی نقاط  وجود داش���ته و ا

کوردستان دیده و یا شنیده می شود:
- ب���ه جان ه���م انداخت���ن خروس ه���ا )که ڵه  

شێره  شه ڕێ(.
- عقیم کردن چهارپایان باربر.

که توأم با حیوان آزاری  - صید و ش���کارهایی 
انجام می شود:

- صی���د ماه���ی در رودخانه ها با اس���تفاده از 

که باعث مرگ  کشنده  موتوربرق و سم های 
و یا عقیم شدن سایر جانداران رودخانه هم 

می شود.
- صی���د ماه���ی ب���ا اس���تفاده از تورهای���ی ب���ا 

سوراخ های کوچک.
کب���ک ب���رای ش���کار دیگ���ر  - اس���تفاده از آواز 

کبک ها.
کش���تن فجیع و درد آورد خوک ها توس���ط   -

سگ های اهلی.
ع  ک���ه در مزار - اس���تثمار حیوان���ات بارب���ری 
و مرزه���ا روزان���ه ب���ه صاحبانش���ان خدم���ت 

می کنند:
ج از توانایی  - حمل بارهای سنگینی که خار

این زبان بسته ها می باشد.
ک  - عدم اختصاص ج���ای نگه داری و خورا

مناسب.
- ع���دم رعایت نکات بهداش���تی و س���المت 

حیوانات.
که بعد  گذاش���تن حیوانات���ی  - بی خانم���ان 
از س���ال ها خدم���ت به صاحبانش���ان، بعد از 
پیری وی ناتوان شدن از کار، آن ها را به حال 
کرده و از پن���اه دادن و غذا دادن به  خود رها 

این جانداران بی پناه خودداری می کنند.
گوش س���گ ها از تول���ه ای. )با این  - بری���دن 
گوی���ا چابک ت���ر و زرنگ ت���ر  ک���ه  تص���ور غل���ط 
که بدون هیچ بیهوشی و  می شود، جنایتی 

یا بی حس کردنی انجام می شود(.
کردن گوش حیوانات اهلی  - داغ و یا سوراخ 

برای نشان کردنشان.
جل���و  اهل���ی  حیوان���ات  ک���ردن  قصاب���ی   -

همنوعانشان.
ک���ردن تولەه���ا )معم���واًل س���گ( از  - ج���دا 

مادرشان.
- نگ���ه داری حیوان���ات در قف���س و زنجی���ر 

کردنشان.
متأس���فانه در ای���ران تحقیق���ات علمی برای 
بررس���ی و ریش���ه یابی ج���رم و جنایت ه���ای 
موجود در جامعه وجود ندارد، بدین معنا که 
گرچه روانشناسان و متخصصین امور تربیتی، 
کنشی در برابر عواملی چون  حیوان آزاری را وا
وضعیت ناام���ن خانواده، س���رخوردگی های 
جامع���ه و دیگ���ر عل���ل می پندارند؛ ام���ا آمار و 
دیتاهای مش���خصی به زب���ان ریاضی وجود 
کند.  که این ارتباط را ملموس تر بیان  ندارد 
ک���ه به حیوان  اغلب قری���ب به اتفاق افرادی 
انس���ان هایی  می ورزن���د،  مب���اردت  آزاری 
هستند که عقده های روحی و روانی در آن ها 
انباشته ش���ده و به واقع با متوس���ل شدن به 
چنی���ن روش های���ی روح و روان خ���ود را آرام 
می س���ازند )کیومرث شرافتی، آسیب شناس 
اجتماع���ی(. وجود حی���وان آزاری در جامعه 

کنش���ی برای شروع و  خود می تواند به مثابه 
که  گس���ترش خش���ونت های دیگر باشد، چرا
عینی���ت این موض���وع الگوی توح���ش زایی 

کودکان و دیگر افراد می باشد. برای 
راه کارها:

را  ام���ر  ای���ن  فرهنگ س���ازی:  و  آم���وزش   -
دولت���ی  ادارات  و  نهاده���ا  از  ه���م  می ت���وان 
مربوطه و ه���م از انجمن های مردمی انتظار 
ک���ه در باال ذکر ش���د در  داش���ت. همان گونه 
سال های اخیر انجمن های زیست محیطی 
کوردس���تان  حیوان���ات  حق���وق  از  دف���اع  و 
همگام با رشد صعودی شان )کیفی و کمی(، 
توانس���ته اند تأثی���رات بس���زایی در گس���ترش 
فرهن���گ حیوان دوس���تی در جامعه داش���ته 
گرچ���ه هن���وز راه درازی در پیش���رو  باش���ند، 

دارند؛ اما حضورشان قابل تقدیر است.
از منظر وظایف برخی ادارات و سازمان های 
ک���ه آموزش این مهم  گفت  دولتی، می توان 
از رس���الت های بعضی از وزارتخانه هاس���ت. 
ک���ه نق���ش اساس���ی  وزارت آموزش وپ���رورش 
دارد،  س���رزمین  ای���ن  ک���ودکان  آم���وزش  در 
گوی  می بایس���ت در آموزش حیوان دوستی 
س���بقت را از دیگر هم کیشان خود می گرفت، 
همی���ن انتظار هم از وزارت فرهنگ و ارش���اد 
که ب���ه نظ���ر نگارنده،  اس���المی نی���ز رواس���ت 
ک���رده اس���ت! چ���اپ عکس  برعک���س عمل 
کتاب  که به طناب آویخته ش���ده در  س���گی 

داستان کودکان، شاهد این ادعاست.
- تصویب قوانین منع حیوان آزاری و دفاع 

از حقوق حیوانات:
گرچه فرهنگ سازی راهی بنیادین و ریشه ای 
برای حل مسائل و مشکالت اجتماعی است 
که تنها با این ابزار نمی توان  اما بدهی است 
کرده و نی���از به ضامن  اطمینان خاط���ر پیدا
ک���ه در غیر این  عملی ت���ری وج���ود دارد، چرا
ص���ورت تخط���ی از هنجاره���ا و آموزش های 
گرفته تنها شکستن تعهدی اخالقی  صورت 
کشورها،  پنداشته می ش���ود. در بس���یاری از 
حیوان آزاری را فی نفس���ه ی���ک جرم قضایی 
می دانن���د اما حی���وان آزاری در ای���ران، جرم 
انگاری نشده است و قوانیِن عاِم موجود هم 
قوانیِن زیست محیطی هستند و نه قوانینی 
در حمای���ت از جان���وران. در س���ال های اخیر 
فعالیت هایی انجام ش���ده تا حی���وان آزاری، 
ُجرم ان���گاری ش���ده و ب���ه حیطه جرائ���م وارد 
که متأس���فانه این فعالیت ها هنوز به  ش���ود 
که امیدوارم  نتیجه ملموسی نرسیده است 
این مهم نیز به زودی عملیاتی شده و شاهد 
آزار و اذی���ت ای���ن آفریدگان خداوند نباش���یم 
و ش���اهد جامع���ه ای ب���ا خش���ونت به مراتب 

کمتری باشیم.

آزاری حیوان 
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■ سید مهدی سجادی
دانشجوی دکرتای زبان شناسی 

دانشگاه تهران

فرهنگ  و  زب����ان  ▐ارت���ب���اط 
بررسی  و  موردتوجه  همواره 

زبان شناسان،  انسان شناسان،  فالسفه، 
نیز  و  جامعه شناسان  فرهنگ شناسان، 
ک��ه ب��ه نحوی ب��ه این  اف���رادی ب��وده اس��ت 
اینجا  در  داده ان��د.  نشان  عالقه  موضوعات 
تالش می شود تصویر و توصیفی اجمالی از 
این رابطه ارائه شود. نخست به تعریف این 

دو مقوله پرداخته می شود:
و  ذه����ن����ی  س���اخ���ت���ار  از  ب���خ���ش���ی  زب��������ان، 
ک��ه ب���رای او  روان ش��ن��اخ��ت��ی ان��س��ان اس���ت 
امکان مقوله بندی جهان و موجودات آن و 
ایجاد ارتباط با افراد دیگر را فراهم می کند. 
زبان محصول  از دیدگاه شناختی، ساختار 
تعامل انسان با جهان پیرامون خود است 
در  نیز  معنا  و  است  معنا  بیان  آن  کارکرد  و 
زبان  که چ��را  ای��ن پرسش  ق��رار دارد.  ذه��ن 
و  م���ی رود  ک��ار  ب��ه  ک��ه هست  ب��ه آن شکلی 
ساختاربندی می شود پیش از هر چیز باید 
شود.  داده  پاسخ  کارکرد  ای��ن  به  ارج��اع  با 
زب��ان ب��ازت��اب ذه��ن اس��ت و دان��ش زب��ان از 
که  معنی  این  به  می شود  ناشی  آن  کاربرد 
را شکل  آن  و ساختار  زب��ان ص��ورت  ک��ارب��رد 
و  ایجاد  انگیزه های  ازآنجایی که  می دهد. 
ج از زبان قرار دارند  کاربرد زبان بیرون و خار
خاصی  اهمیت  از  زب��ان  بیرونی  تبیین  ل��ذا 

برخوردار است.
است  چیزی  آن  زبانی  عنصر  یک  معنای   
زبانی  عنصر  آن  راب��ط��ه ی  ب��ا  ارت��ب��اط  در  ک��ه 
ب��ا ج��ه��ان ث��اب��ت اس���ت ن��ه م��ص��داق ه��ای��ش 
که  رویدادهایی  و  اشیاء  یعنی   )referent(
آن عنصر زبانی در موقعیت های خاصی به 
آن ها اشاره دارد. به عبارت دیگر معنای یک 
که آن  عنصر زبانی مفهومی )concept( است 
مرتبط  آن  با  شنونده  ذهن  در  زبانی  عنصر 
زبانی  عنصر  آن  که  مفهومی  با  یعنی  است 
واژه ی  معنای  مثال،  ب��رای  می کند.  بیان 
حافظه ی  در  که  است  »گربه«  مفهوم  گربه 
برای  را  گربه  واژه ی  آنکه  از  پیش  شخص 

بیان آن یاد بگیرد وجود داشته است.
کردن  زندگی  شیوه ی  مثابه  به  فرهنگ 

افراد
واژه ی  از   )culture(ف������ره������ن������گ واژه ی 

دادن«  »پ��رورش  معنی  به   )colere(التینی
که  می کند  اش���اره  چیزی  ب��ه  و  گرفته شده 
ک��رده و پ��رورش داده ش���ده اس��ت. در  رش��د 
عضویت  از  است  عبارت  فرهنگ  اصطالح 
فضای  دارای  ک��ه  گفتمانی  جامعه ای  در 
مشترک  پ��ن��داره��ای  و  تاریخی  اجتماعی، 
نفر  دو  م��ی ش��ود  گفته  هنگامی که  اس���ت. 
معنی  ای��ن  به  یکسانی اند  فرهنگ  دارای 
ک��ه ج��ه��ان را ت��ق��ری��ب��ًا ب��ه روش ه���ای  اس���ت 
اف��ک��ار  خ����ود،  و  م��ی ک��ن��ن��د  تعبیر  م��ش��اب��ه��ی 
به  ب���ه ج��ه��ان  راج����ع  را  اح��س��اس��ات��ش��ان  و 
که برای یکدیگر  روش هایی بیان می دارند 
قابل فهم باشد. به بیانی دیگر، فرهنگ یک 
که  اس��ت  چیزی  آن  هر  از  متشکل  جامعه 
فردی باید بداند یا به آن باور داشته باشد 
اعضای  ب��رای  که  کند  عمل  شیوه ای  به  تا 
شیوه ی  فرهنگ  باشد.  قابل قبول  جامعه 
این،  به  توجه  با  است.  اف��راد  کردن  زندگی 
فرهنگ نیز مانند زبان دانش است؛ دانشی 
و  مستقیم  به صورت  چه  دیگر،  اف��راد  از  که 
گرفته  چه از راه مشاهده ی رفتار آن ها، یاد 
اجتماعی  دانشی  به عبارت دیگر  می شود. 
دس��ت  ب��ه  اج��ت��م��اع  ط��ری��ق  از  یعنی  اس���ت 
می آید؛ بنابراین می توان از نوعی دانش به 
از  کرد. بخشی  نام دانش فرهنگی صحبت 
که باید آن را  زبان، دانش فرهنگی است چرا
از دیگران آموخت و لذا در ذهن افراد جای 
پیرامون  اف��راد  از  را  فرهنگمان  ما  می گیرد. 
ن��وع دان��ش نقش  ای��ن  ی��اد می گیریم.  خ��ود 
آن ه��ا،  ب��ا  ارت��ب��اط  ب��رق��راری  هنگام  مهمی 
می کنیم،  استفاده  زبان  از  وقتی که  به ویژه 

بازی می کند.
به  کوچک تری  واح��ده��ای  ب��ه  دان��ش  ای��ن 
تقسیم   )proposition(گ������زاره و  مفهوم  ن��ام 
مفاهیم اند  بیانگر  واژه ه��ا  بیشتر  می شود. 
غیره.  و  »زب���ان«  مفاهیم»پرنده«،  مانند 
گ��زاره ه��ا  بیانگر  ب��ه ط��ورک��ل��ی  ه��م  جمله ها 
را  ب��رق  »ادی��س��ون  گ���زاره ی  مانند  هستند 
کرد.«. دانش مشترک ما از مفاهیم  اختراع 
اس��ت:¬»پ��رن��ده«،  تشکیل شده  گ��زاره ه��ا  و 
ک���ردن«، »چ���راغ« و »ق��رم��ز« مفهوم  »پ���رواز 
که  ه��س��ت��ن��د ام����ا آن���چ���ه س��ب��ب م���ی ش���ود 
»چراغ قرمز  و  می کند.«  پ��رواز  معنی»پرنده 
کنیم  درک  و  بدانیم  به درستی  را  اس��ت.« 
آیا  مثاًل  است؛  ما  فرهنگی  دانش  از  بخشی 
منظور از »چراغ قرمز است.«، توصیف رنگ 
چراغ است یا عالمت توقف ماشین. به طور 

شبکه ی  از  متشکل  م��ا  دان���ش  خ��الص��ه، 
گزاره ها آن ها  که  عظیمی از مفاهیمی است 

را به هم مرتبط می سازند.
به طور  و  دان��ش  ب��ا  زب��ان  نقطه  چهار  در 
می کند:  پیدا  تالقی  فرهنگ  با  مشخص 
گزاره ها  و  مفاهیم  از  متشکل  ال��ف)زب��ان 
گ��زاره ه��ا  و  مفاهیم  م��ع��ان��ی،  ب(  اس���ت. 
گفتار مستلزم  کاربرد  هستند. ج( درک و 
کل دانش است. د مقوالت اجتماعِی به 
فرهنگ(،  جمله  )از  مرتبط  زبانی  لحاظ 

مفاهیم هستند.
ف��ره��ن��گ خ��اص��ی را در خ��ود  زب��ان��ی  ه��ر 
کاربرد زبان  کرده و فرهنگ بر  رمزگذاری 

تأثیر می گذارد
اف��راد  ارزش ه���ا و دان��ش  ب��اوره��ا،  نگرش ها، 
زب���ان  از  آن ه����ا  اس���ت���ف���اده ی  ش���ی���وه ی  در 
بادیه نشین  عرب های  می شود.  منعکس 
ان��واع مختلف شتر  ب��رای  واژه ه���ای زی��ادی 
واژه ه��ای  اسکیموها  که  همان گونه  دارن��د 
زی��ادی ب��رای ان��واع ب��رف دارن��د. در یوپیک 
)Yup,ik()م���ج���م���وع���ه زب���ان ه���ای رای���ج در 
و ج��زو  و س��ی��ب��ری  آالس��ک��ا  از  ب��خ��ش ه��ای��ی 
ل��وت( 

َ
خ���ان���واده ی زب���ان ه���ای اس��ک��ی��م��و-ا

گ��ی م��رب��وط ب��ه خ���وک آب���ی اس��ت:  ای���ن وی��ژ
ان��واع  ب��رای  گ��ان��ه ای  واژه ه���ای ج��دا نه تنها 
 =maklak«مانند دارد  آبی  خوک  گون  گونا
اصطالحاتی  بلکه  ری�����ش دار«،  آب��ی  خ��وک 
مختلف  سنین  در  خاصی  گونه های  ب��رای 
ریش دار  آبی  خوک   =amirkag«مانند دارد 
ری��ش دار  آبی  ج����وان«،¬»maklaag= خوک 
آب��ی  خ���وک   =maklassuk« ی���ک س���ال���ه«، 
آبی  خ��وک   =qalriq« و  دوس��ال��ه«  ری���ش دار 
ب��رای خوک های  ب��زرگ«، حتی  نر  ری��ش دار 
دارد  اصطالحاتی  مختلف  شرایط  در  آب��ی 
آبِی روِی یِخ شناور«  مانند »ugtag= خوک 
و »puga= خوک آبی روی سطح«. انگلیسی 
برای  ح��ی��وان«   =animal«ک��ل��ی اصطالح  از 
گون موجودات زنده غیر از انسان  گونا انواع 
که هم  استفاده می کند اما اصطالحی ندارد 
گردویی  »fruit= میوه« و هم »nut= میوه ی 
و مغزدار« را پوشش دهد درحالی که چینی 
گاو نر  دارد. در انگلیسی برای پای انسان و 
برای  اسپانیایی  در  اما  پا«   =leg« واژه ی  از 
گاو نر  پای انسان از واژه ی »piernas« و پای 
انگلیسی  در  می شود.  استفاده   »patas« از 
ب��رای اش��اره به غذا خ��وردن انسان و اسب 
برای  آلمانی  در  درحالی که   »eat« واژه ی  از 
اس��ب  و   »essen« از  ان��س��ان  خ����وردن  غ���ذا 
در  ه��م  م��ی ش��ود.  اس��ت��ف��اده   »fressen« از 
آلمانی و هم فرانسوی برای ضمیر انگلیسی 
و  مفرد  یکی  ضمیر  دو  ت��و/ش��م��ا«   =You«
 =du«¬:آلمانی دارد:  وج��ود  جمع  دیگری 
ت��و«،   =tu« ف��ران��س��وی:  ش��م��ا«؛   =sie« ت��و«، 
ک����ردِی  ف���ارس���ی،  زب����ان  ش���م���ا«.   =vous«

سورانی و هه ورامی هم در این زمینه شبیه 
و دیگر  فرانسوی  آلمانی اند. در  و  فرانسوی 
ماه  و  مذکر  خورشید  رومیایی  زب��ان ه��ای 
دقیقًا  هم  هه ورامی  زبان  در  است.  مؤنث 
آلمانی  و  عربی  در  درحالی که  است  چنین 
خ��ورش��ی��د م��ؤن��ث و م���اه م��ذک��ر اس���ت و در 
برخی زبان ها جنس دستوری وجود ندارد 
انگلیسی  س��وران��ی.  ک��ردِی  و  فارسی  مانند 
خ��وب«  »روز  ن���دارد.  ت��ع��ارف  ب��رای  واژه ای 
»روزی  اروپ��ای��ی ه��ا  از  ب��س��ی��اری  م��ی��ان  در 
آف��ت��اب��ی« درح��ال��ی ک��ه در م��ی��ان ب��س��ی��اری از 

آفریقایی ها»روزی بارانی« است.
که این تفاوت ها  پرسش اساسی این است 
س��ؤال  ای��ن  پاسخ  م��ی ش��ود؟  ناشی  کجا  از 
شکل دهی  بیرونی  انگیزه های  در  باید  را 
کاربرد  کرد.  جستجو  فرهنگ  ازجمله  زبان 
گویشوران  زبان عملی فرهنگی است چون 
زبان باهم نقش های اجتماعی را می سازند 
اعضای  به عنوان  را  آن ه��ا  ک��ه  نقش هایی 
می کنند.  تعریف  گفتمانی  جامعه ی  یک 
تفاوت  تنها  زب��ان ه��ا  میان  موجود  تفاوت 
تفاوت  بلکه  نیست  )واژه ه��ا(  رمزگذاری  در 
در م��ف��اه��ی��م م��ع��ن��ی ش��ن��اخ��ت��ی م��رب��وط به 
این  و  اس��ت  متفاوت  رم��زگ��ذاری ه��ای  ای��ن 
کی از مقوالت فرهنگی  مفاهیم متفاوت حا
متفاوت است. این مفاهیم معنی شناختی 
به  اف��راد  نگرش  ش��ی��وه ی  بیانگر  زب��ان��ی  رم��ز 
همان  یعنی  خ��ود  پیرامون  دنیای  و  خ��ود 
خاصی  فرهنگ  زب��ان��ی  ه��ر  اس��ت.  فرهنگ 

نشان  و  ک���رده  رم���زگ���ذاری  خ���ود  در  را 
زب��ان  ک��ارب��رد  ب��ر  م��ی ده��د. فرهنگ 

ت��أث��ی��ر م���ی گ���ذارد و زب���ان 
ن��ش��ان  را  ت��أث��ی��ر  ای����ن 
در  به ویژه  و  می دهد 
نوشتاری اش  شکل 

ن���ق���ش م��ه��م��ی 
ماندگاری  در 

ف����ره����ن����گ 
دارد یعنی 
زبان نماد 
واق��ع��ی��ت 
ف��ره��ن��گ��ی 

اس������������ت. 
یی  ها معنا

ک��ه ی��ک زب��ان 
ب���ی���ان م��ی ک��ن��د 
ب���������ه ت������ع������داد 
م���ع���ن���اه���ای���ی 
ک�����ه ف���ره���ن���گ 
م��رت��ب��ط ب��ا آن 
می کند  بیان 
م�����ت�����ف�����اوت 
اس�����������������ت. 
آن���چ���ه ای��ن 

که  ن��م��ون��ه ه��ا ن��ش��ان م��ی ده��ن��د ای���ن اس���ت 
ت���ف���اوت ه���ای م��ع��ن��ای��ی ب��ی��ن زب���ان ه���ا به 
بنابراین  برمی گردد  فرهنگی  تفاوت های 
ن���ظ���ام م��ع��ن��ای��ی ی����ک زب����ان ب����ه ف��ره��ن��گ 
نمونه ها  این  می شود.  مربوط  گویشورانش 
بازتاب  زبان  در  فرهنگ  که  می دهد  نشان 
هنگامی که  ک��ه  ص����ورت  ای���ن  ب��ه  م��ی ی��اب��د 
پدیده ای در فرهنگی دارای جایگاه و نقش 
آن  با  مرتبط  زب��ان  در  باشد  مهمی  و  وی��ژه 
به عنوان  پیدا می کند.  بازنمود  نیز  فرهنگ 
دلیل  ش��د،  اش���اره  ک��ه  همان گونه  نمونه، 
اینکه در زبان یوپئیک واژه ها و اصطالحات 
زیادی برای خوک آبی وجود دارد این است 
این  گویشوران  فرهنگ  در  حیوان  این  که 

زبان دارای نقش پررنگی است.
زبان بخشی از فرهنگ و فرهنگ بخشی 

از زبان است
کار می رود و معنا  زبان برای بیان معنی به 
پس  م��ی ش��ود.  مشخص  ف��ره��ن��گ  ت��وس��ط 
فرهنگ  به  باید  زب��ان  ب��ودن  معنادار  ب��رای 
 
ً
منحصرا ابزارهایی  زبانی  هر  کنیم.  رج��وع 
که انسان  فردی و اجتماعی فراهم می کند 
ب��ه وس��ی��ل��ه ی آن ج��ه��ان پ��ی��رام��ون خ���ود و 
ای��ن دو  ارت��ب��اط  م��ی ک��ن��د.  را درک  دی��گ��ران 
فرهنگ  یادگیری  که  است  جایی  تا  مقوله 
یادگیری  ب��ه ان��دازه ی  ی��ک زب��ان  گ��وی��ش��وران 
یادگیری  اس��اس��ًا  و  اس��ت  مهم  زب���ان  خ��ود 
ب���دون  ب���ر آن  ت��س��ل��ط  ی���ک زب���ان و  درس����ت 

زبان  آن  درب��اره ی  فرهنگی  دان��ش  داشتن 
زب��ان  ی��ک ک��الم،  در  م��ی ن��م��ای��د.  غیرممکن 
است.  فرهنگ  درنتیجه  و  ذه��ن  آیینه ی 
زبان و فرهنگ رابطه ای نزدیک و تنگاتنگ 
گ��س��س��ت��ن��ی ب��ه هم  دارن����د و ب��ه گ��ون��ه ای ن��ا
وابسته اند. رابطه ی آن ها از نوع همپوشی 
زیرمجموعه ی  یکی  یعنی  شمول  نه  است 
فرهنگ  از  بخشی  زب���ان  نیست.  دی��گ��ری 
از  برخی  اس��ت.  زب��ان  از  بخشی  فرهنگ  و 
بعضی  نیز  و  غیرفرهنگی  زب��ان  جنبه های 
هستند.  غیرزبانی  فرهنگ  جنبه های  از 
ازج��م��ل��ه ج��ن��ب��ه ه��ای غ��ی��رف��ره��ن��گ��ی زب���ان 
می توان به توانایی ذاتی انسان برای انجام 
حرکات تولیدی آوایی و از توانایی غیرزبانی 
از جنبه های  و  تفکر  انتقال  و  او شکل دهی 
شخصی  محدوده ی  نیز  فرهنگ  غیرزبانی 
کردن با دیگران اشاره  افراد هنگام صحبت 
کرد. رابطه ی بین زبان و فرهنگ و رابطه ی 
نشان  زی���ر  ان���گ���اره ی  در  ت��ف��ک��ر  ب��ا  دو  ای���ن 
می توان  توصیف،  این  با  است.  داده ش��ده 
خاصی  فرهنگ  حامل  زبانی  هر  که  گفت 
و  ویژه  جایگاه  از  باید  زبانی  هر  پس  است، 
راستای  در  و  باشد  ب��رخ��وردار  خ��ود  خ��اص 

کوشید. حفظ و نگهداری آن 

 

زبان و فرهنگ

گناه عذر بدتر از 
■ مظهر حیدری

▐هیچ معلولی بدون علت نیس��ت، هیچ تولدی ناخ��ودآگاه و بدون تکوین رشایط 
و بس��ر زایش خود، پ��ا به عرصۀ وجود منی گذارد. باید بس��یاری از عوامل، عنارص 
و رشایط دس��ت در دست هم، با نقش��ه و تعامل در کنار هم، آن هم به دوراز تضاد و 
تعارض و یا چالش ناخواسته ای قرار گیرند تا بتوانند فرآورده خود را به ظهور و وجود 
برس��انند؛ اما این بار برعکس تولد و تکثیر و تولید، بعضی پدیده ها به ظاهر بس��یار 
خودجوش، خارج از برنامه و ناهامهنگ و اختصاراً بادآورده و نامراد به نظر می رسد.

پدیدۀ خانه های باغی یکی از هزاران نشان و مناده هایی است که ظاهراً به دوراز چشامن ما و درنهایت 
ناباوری، مخفیانه و با عبور از سایه، همچون زائده ای ناشناس، خزنده و آفت زا، غریبانه و از راه بیراهه و 
یا در انبان مسافری ازهمه جابی خرب وارد مملکت شده و با خود مشکالت و گرفتاری های ناخواسته ای 
را به ارمغان آورده اس��ت. اما اگر بیش از این واقعیت را قلب نکرده و یک بار برای همیش��ه با نگاهی 
واقع بینانه و به دوراز استتار و فرافکنی و باشهامت و شجاعت به مشکل و معضل ایجادشده اقرار کنیم، 

کار بسیار ساده و تصمیم بسیار آگاهانه خواهد بود.
با آغاز برنامۀ پنج سالۀ توسعۀ کشور پس از پایان جنگ ایران و عراق، با تعریف و توجیه فنی و اعتباری 
طرح های ملی و عمرانی و تخصیص اعتبارات مکفی در سطح شهرستان می رفت که چشم انداز خوبی 
از اج��رای پروژه های زیربنایی و زیرس��اخت، مدنظر و پیرو گردد، اما عمالً و با چش��امن خود دیدیم 
که اجرای طرح های ناقص و نامتام مورداش��اره )ش��بکه های انتقال آب و آب رسانی از دریاچه زریبار 
به زمین های تحت پوش��ش و احیاء و مدیریت چاه های عمیق آب ه��ای زیرزمینی، طرح های آبیاری 
تحت فشار و قطره ای و...( نه تنها راه به جایی نربده و در کوران آشفته کاری ها و مکاره بازاری ها مشکلی 
را برای هیچ کسی حل نکردند، بلکه عدم اجرای نهایی و اختتام به خیر آن ها، زمینه ساز و محرک بسیار 
مؤثری شد درراه دست اندازی ها و د خل و ترصفات سلیقه ای و بدون مالحظۀ زمین بازان و دالالن و 
مقاطعه کارانی که همواره  مرصد و در کمین نشستۀ فرصت های بزنگاهی بوده و هستند. درواقع آن ها 
با چنین حرکات ناآگاهانه و غیرمسئوالنه، عمالً فضای فانتزی و غیرمولد شهرها را به میان جامعۀ روستا 
انتقال دادند و این چیزی نبود جز غفلتی که ما به عنوان سیاس��ت گذاران بخش تولید و کش��اورزی 

مسبب آن بودیم و زمینه و رشایط رشد و ظهور تخریب گرایانه آن ها را فراهم کردیم.
این سیاست و نقشه به دو دلیل، موفق و سریع اتفاق افتاد:

1 - وجود رسمایه و پول های انباشته شده و رسگردان در میان شهرنشینان و اقشار پردرآمدی که راهی 
جز رصف و اس��تفادۀ از آن را در س��یامی امالک و خانه های باغی نیافته و به نوعی اقدام به تأمین و 
تهیۀ مکان هایی خصوصی برای نوعی آسایش و آرامش و فرار از دل مشغولی های شهرنشینی خارج 

از حوزۀ عمومی منوده اند. 
2 - ناکافی بودن و کمبود فضاها و مراکز تفریح و تفرج عمومی در سطح و اطراف شهرستان به عنوان 

خدمات شهری و مدنی با توجه به ظرفیت ها و مکان های عالی موجود.
ح��ال معض��ل خانه های باغ��ی و قلع وقمع آن ها در این مقط��ع به نوعی اعالم نگرا ن��ی و نارضایتی 
هامن دس��تگاه اجرایی و سیاست گذاری اس��ت که می خواهد آب رفته را به جوی بازگردانده و غفلت 
و کم توجهی خود را در مسند و جایگاه متولی و کارگذار امر حادث جربان کند و به نوعی علیه وضع 
موجود اعالم جنگ مناید و یا در پی بازیافت مرشوعیت و مقبولیت خویش و تصدی گری تضعیف شده، 
به دنبال جربان مافات و گریز از دار مکافات، عزم خود را جزم کرده اس��ت، اما این مهم که در پش��ت 
چنین تصمیامتی عواقب اندیش��یده ش��ده ای وجود دارد یا نه را آینده تعیین می کند، اگر تخریب و 
ویران می کنیم تا دوباره به ش��کل مستحق و شایسته تر از وضع کنونی استفاده و بهره برداری مناییم 

بسیار نیک و پسندیده خواهد بود در غیر این صورت آش هامن آش و کاسه هامن کاسه.
اگر مقداری جانب دارانه و بامالحظه به موضوع نگاه کرده و تنها یکروی سکه را نبینیم، بدین معنی 
که اگر در حال حارض دس��تگاه مربوطه به کمک دیگر نهادها س��عی در بازسازی سجایا و وجوهات 
قانونی و مرشوع خود و تسلط و اقتدار ازدست رفته در راستای حفظ و حراست از اموال و منابع ملی و 
عمومی برآمده ، جای بسی امیدواری و خوشنودی بوده و همه آن ها به فال نیک گرفته و خود را مکلف 
و موظف به متکین از آن می دانیم؛ زیرا ا ین درست مصداق هامن ویران کردن برای آبادانی خواهد 

بود، در غیر این صورت داستان عذر بدتر از گناه خواهد بود و بس.

مشارکت در فعالیت های ورزشی

 و امکانات سطح شهر

■ رضا حسینی

▐تعاریف مختلفی درباره ش��هر س��امل بیان شده اس��ت ازجمله ازنظر سازمان 
بهداش��ت جهانی شهر س��امل شهری اس��ت که محیط خود را بهبود می بخشد 
و منابعش را توس��عه می دهد. به طوری که م��ردم آن بتوانند یکدیگر را در جهت 
نیل به باالترین توانایی ها پش��تیبانی کنند. از دیدگاه دیگر ش��هر سامل شهری 

است منطبق بر اهداف زندگی سامل شهروندان در یک بسر سامل و پاک. البته چنین شهری 
باید اس��تانداردهای قابل قبولی در بحث فضای س��بز، خدمات زیرس��اختی و دیگر نیازهای 
شهروندان و امکانات رفاهی مناسب جهت زندگی آرام را داشته باشد. امروزه با پیرشفت رسیع 
تکنولوژی نوین و استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات تغییر سبک زندگی افراد و نیز گسرش 
زندگی آپارمتانی در ش��هرها، فعالیت های ورزشی شهروندان رو به کاهش می رود. به طورکلی 
ورزش در مت��ام دوران زندگ��ی از اهمی��ت زیادی برخوردار بوده و موجب می ش��ود افراد مکان 
مناسبی برای گذراندن اوقات فراغت خود داشته و در تأمین سالمت جسمی و روحی آنان تأثیر 
بسیار زیادی دارد. همچنین به دلیل مشغله بیش ازحد افراد، نامساعد بودن محیط طبیعی و 
اجتامعی موجود، ش��هروندان به اتومبیل به شدت وابسته شده اند و فعالیت های اوقات فراغت 
نیز به نوعی تنظیم ش��ده اس��ت که کمرین تح��رک و فعالیت بدنی را به هم��راه دارد. لذا نیاز 
به انجام فعالیت های ورزش��ی توس��ط افراد و توسعه فضاهای ورزش��ی برای آن ها یک رضورت 
امکان ناپذیر است. ورزش بخشی از زندگی سامل است و در دهه های اخیر روز به روز به تعداد 
کس��انی که ورزش می کنند افزوده می ش��ود. وجود فضاهای ورزش��ی در همه جای دنیا حق 
شهروندان محسوب می شود. در این راستا امکانات مهیا شده تا شهروندان با کمرین هزینه و 

امکانات، سالمت جسمی و روانی خود را حفظ کنند.
فضاها و امکانات ورزشی و تفریحی به عنوان اجزای مهم زندگی شهری 

 ازجمله س��ازمان های عهده دار ورزش همگانی و ش��هروندی در کش��ور فدراسیون ورزش های 
همگانی و ش��هرداری هس��تند. برنامه ه��ای فرهنگی، ورزش��ی و تفریحی یک��ی از مهم ترین 
عملکرده��ای ش��هری محس��وب می ش��ود و برنامه ری��زی و مدیری��ت آن نی��ز از وظای��ف مهم 
شهرداری هاس��ت. ازجمله مأموریت های مهم شهرداری در بخش وظایف اجتامعی و فرهنگی 
شهرداری که باعث رضایتمندی شهروندان از عملکرد آنان خواهد شد، توسعه و تأمین فضاهای 
ورزشی، اوقات فراغت شهروندان می باشد. فضاها و امکانات ورزشی و تفریحی به عنوان اجزای 
مهم زندگی ش��هری برای سالمت افراد جامعه شناخته ش��ده اند و نقش اجتامعی، اقتصادی، 
آموزش��ی و فرهنگی باارزش را در جامعه بر عهده دارند. دسرس��ی هر ف��رد از جامعه به تعداد 
مناسبی از فضاهای باز و تسهیالت ورزشی و تفریحی و میزان و نحوی ارائه ی خدمات و امکانات 
ورزشی تأثیر مهمی در افزایش تحرک افراد دارد. پارک ها و فضاهای ورزشی در شهرها، امروزه 
مکان های مهمی هستند که شهرداری وظیفه تجهیز و نگه داری مناسب آن ها را بر عهده داشته 
و ش��هروندان انتظاراتی از آن ها دارند. ش��هرداری ها می توانند با ایجاد امکان ورزش به ارائه ی 

خدمات ورزش��ی موردنیاز ش��هروندان بپردازند و تجهیز این امکان ورزش��ی را بر عهده گیرند. 
نگه داری از تأسیسات آن باید فرد یا افرادی از طرف شهرداری انتخاب و عهده دار مدیریت این 
اماکن شوند. اماکن ورزشی را فضایی که فرد، متعلق به خود می داند و در آن احساس راحتی 
می کند، دانس��ته و به آن فضاي سوم، فضایی که میزبان تجمعات شاد، غیررسمی، داوطلبانه 
و منظم افراد است. این گونه فضاها بیش از آنکه تنها یک فضا باشند، یک تجربه اند که نتیجۀ 
چنین تعامل و تجاربی در میان افراد و گروه های مختلف، دریافت حس هویت جمعی، احرام 

به خود )عزت نفس( ارتقاي مهارت های جمعی و مشارکت اجتامعی خواهند بود.
فضاها و زمین های ورزشــی تنوع چشــمگیری دارند که بررســی متام آن ها امکان پذیر 
نیســت، اما مشخصات برخی از مکان های ورزشــی که بیشرت در فضاهای باز شهری و 

آپارمتان ها توسط شهرداری ها احداث می گردد در ادامه ذکر می گردد.
مرکز ورزشی واحد همسایه: در این مرکز امکاناتی برای ورزش های پرطرفدار مانند گل کوچک، 
والیبال، بس��کتبال و تنیس روی میز در فضای باز پیش بینی می ش��ود. ش��عاع کاربردی مرکز 
ورزش واحد همسایه 300 مر است؛ و جمعیتی بین 2000 تا 4000 نفر را تحت پوشش قرار 

می دهد. حداقل مساحت این مرکز 500 مر است.
مرک���ز ورزش محل���ه: در ای��ن مرکز اف��زون بر ورزش های ک��ه در فضای آزاد مرک��ز ورزش واحد 
همس��ایگی عملی می شوند، سالن های ورزش��ی مخصوص ژیمناستیک و شطرنج نیز طراحی 

می شوند. حداقل مساحت آن 5000 مرمربع در نظر گرفته می شود.
در بس��یاری از محله های شهری گونه غالب کاربری زمین فقط کاربری مسکونی و مرکز خرید 
است. درحالی که هر محله شهری باید نیازمندی های مربوط به خود را داشته باشند. انسان های 
ساکن در شهرها باید انسان های متحرکی باشند و نیازمند فضاهای باز، سبز و فضاهای ورزشی 
هس��تند. باید در میان شهرها محیطی طبیعی وجود داشته باشد درحالی که در کمر واحدی 
از واحدهای مس��کونی تازه ساخت جای برای تحرک و ورزش و فضاهای باز در نظر گرفته شده 
است. مطالعات متعدد حاکی از آن است که مردم متایلی به فعالیت فیزیکی نشان می دهند 
که دسرس��ی مناس��ب و راحتی به مکان های مخصوص ورزش کردن نظی��ر پارک ها و اماکن 
ورزشی داشته باشند. موسسه CDC در امریکا گزارش منود که ایجاد و توسعه فضاهای ورزشی 
مناسب فعالیت می تواند باعث افزایش 25 درصدی مردم در انجام فعالیت و ورزش حداقل 3 
بار در هفته شود. کمبود اماکن تفریحی و ورزشی با توجه به پراکندگی جمعیت مناطق مختلف 
از مهم ترین مش��کالت شهری می باش��د. که نهایتاً منجر به نابسامانی های اجتامعی از قبیل 
بزهکاری، گرایش به مواد مخ��در، جنایت و... در میان جوانان می گردد. یکی از محوری ترین 
نگرش های توس��عه پایدار ش��هری سامان دهی جمعیت س��امل در چهارچوب شهروند سامل در 

محیط زیست سامل است افق مذبور حاصل منی گردد مگر با توسعه فضاهای ورزشی.
)GIS( تحلیل مکانی فضاهای ورزشی یک شهر با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیای

استقرار هر عنرص شهری در موقعیت فضایی- کالبدی خاص از سطح شهر، تابع اصول و قواعد 
مخص��وص به خود می باش��د که در صورت رعایت ش��دن موقعی��ت و کارای عملکرد آن عنرص 
در هامن مکان مش��خص خواهد انجامید؛ و در غیر این صورت چه بس��ا باعث بروز مش��کالت 
خواه��د بود. بدون ش��ک مدیریت و اجرای مطلوب و موفق برنامه های ورزش، مس��تلزم فراهم 
آوردن مجموعه ای از رشایط و امکانات اس��ت. ازجمله مهم ترین این رشایط ایجاد و توس��عه و 
بهره ب��رداری مطل��وب از امکانات و تأسیس��ات ورزش��ی و فراهم منودن تس��هیالت الزم جهت 
دس��رس آسان عالقه مندان ورزش به این فضاها می باشد. فضاهای ورزشی نیز ازجمله مراکز 
خدمات عمومی است که به دلیل اهمیت فراوانی که دارد منی توان آن را به سازوکار اقتصادی 
واگذار کرد. باید توجه داشت که هرساله اماکن ورزشی زیادی در نقاط کشور ساخته می شود 
که طبق بررسی های به عمل آمده از سازمان های متولی امر مشخص گردیده که مکان یابی آن 

بر اساس روش سنتی صورت می گیرد.
تعیین مکان بهینه مراکز ورزشی از وظایف مهم برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان شهری می باشد. 
این اماکن باید به گونه ای در شهر واقع شوند که شهروندان به راحتی به آن ها دسرسی داشته 
باشند. عالوه بر این می توان عنوان منود که برنامه ریزان سعی دارند تا توزیع مرکز خدماتی را 
در محیط های شهری بهینه سازند و این توزیع مناسب با توزیع جمعیت و یا میزان تقاضا نقاط 
مختلف می باش��د. تکنولوژی )GIS( با جمع آوری و تلفیق پایگاه داده های معمولی به وس��یله 

تصویرسازی و استفاده از آنالیزهای جغرافیای، اطالعاتی را برای نقشه ها فراهم کند.
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■ نارص کانی سانانی

از نویسنده  این متن  پ��وزش  با 
این  چیا،  گرامی  خوانندگان  و 
مقاله  در شماره  پیشین چیا با 
کرده   مقاله  دیگری تداخل پیدا

بود، به  همین دلیل عین مقاله  
دوباره  به  چاپ می رسد.                           ماهنامه چیا

چی���ا،  ماهنام���ه   ش���ماره   ▐دوازدهمی���ن 
پایانی بر یک س���ال فعالیت فرهنگی است 
که چهارفصل، 12 ماه، 52 هفته و س���یصد 
و ش���صت وپنج روز را ب���ا ذک���ر و فکر طبیعت 
پش���ت سر نهاد و هر شماره اش ادعانامه ی 
که  مظلومانه ای علیه آمران و عامالنی بود 
ناجوانمردان���ه و خیره س���رانه به زیس���تگاه 
عموم���ی تاختن���د و طبیع���ت بک���ر و زیبای 
ای���ن س���امان را در پ���ای بت آم���ال دنیوی 
خوی���ش قربانی نمودند و نی���ز اعتراض نامه 
که می توانس���تند از  رس���ایی بود علیه آنان 
کنند اما نکردند  فجای���ع و وقایع جلوگیری 

گذش���تند. کنار قضایا  و بی تفاوت از 
و  ادعانامه ه���ا  ای���ن  مس���تند  اس���ناد 
س���وخته ی  قام���ت  و  ق���د  اعتراض نامه ه���ا 
و  جنگل ه���ا  ش���دن  کس���تر  خا ارتفاع���ات 
مرات���ع جزغال���ه ش���دن جان���داران بی جان 
ریش ری���ش ش���دن س���ر و س���یمای فرازها و 
فرو ه���ای طبیع���ت آل���وده ش���دن آبگیرها، 
آبخیزه���ا و آبروه���ا به نجاس���ات و پریش���ان 
و  ان���واع س���موم  و  و دم���ن  ش���دن دش���ت 
ک���ه تصوی���ر زن���ده ای���ن تج���اوزات  ... ب���ود 
ای���ن  ک���ردن خط���رات  و تعدی���ات و برم���ال 
تهدی���دات در قالب عکس و مقاالت آرایش 
و پیرای���ش س���تون ها و صفح���ات چی���ا بود 
ک���ه علی رغم ب���ار س���نگین محرومیت های 
م���ادی و معن���وی و ممنوعیت های قدمی 
و قلم���ی تنه���ا و تنه���ا ب���ه هم���ت و هدایت 
گردانندگان���ش اب���راز و اع���الم و اقامه ش���ده 
ک���ه از نش���ر و ن���گارش در این  اس���ت. آن���ان 
گاه���ی چندان���ی ندارند ش���اید به  وانفس���ا آ
کاران واق���ف  ف���رازی چی���ا و فرزانگ���ی چی���ا
کار و  نباش���ند ام���ا اهل ف���ن اهمی���ت ای���ن 
کارگ���ذاران را نیک می دانند و  عظمت این 
که در  که اینان مخلصانی هس���تند  گاه اند  آ
که از  پیشگاه خالق طبیعت تعهد داده اند 
صنعش هراس���ت تا مائ���ده خلقتش زمینه 

تداوم حی���ات مخلوقات���ش را فراه���م آورد.
گونه  در بس���تر این تقید تالش���ی مجاهدت 
ب���ا قل���م و ق���دم آغازی���ده و در تداوم���ش از 

گذاش���ته ت���ا عبادت را در  ج���ان و مال مایه 
قالب خدمت به زیس���تگاه انسان ها تجلی 
ک���ه به درازای یک س���ال  دهند. سزاس���ت 
گفتار  گف���ت و  بر این نس���توه مردان آفرین 
گوش  کردارش���ان را در چیا آویزه  و پن���دار و 
آمیخته هوش و سرمش���ق خروش خویش 
کنیم و هم پا و همیار آنان در پیمودن این 

طریق حس���نه باش���یم.
س���خن من در این ش���ماره تنها در تأیید و 
کاران نیس���ت زیرا این  تش���ویق چیا و چی���ا
ک���ه ایلی از مش���تاقان  خی���ل خجس���ته خو 
طبیع���ت را ب���ه همراه دارند چنان ش���یدا و 
ک���ه نیازی به  ش���یفته بزم و رزم خویش اند 

آفرین و دس���ت مریزاد من ندارند بقولی:
ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است

ب���ه آب و رن���گ و خ���ال و خط چ���ه حاجت 
روی زیب���ا را

ل���پ مطلب اینک���ه وظیفه م���ا در قبال این 
منادیان و حافظان طبیعت چیس���ت؟

گذاریم  آیا این مهم را تنها به همت آنان وا
و درگذری���م؟

آی���ا از ما حرف���ی و حرکتی در جه���ت فعل و 
فریاد آنان نیس���ت؟

به ط���ور مس���لم ج���واب ای���ن پرس���ش ها و 
ده ه���ا س���ؤال دیگ���ر در ای���ن زمینه روش���ن 
گر م���ا ب���ه آموزه ه���ای دینی مان و  اس���ت. ا
ک���ه مای���ه  ب���ه آموخته ه���ای فرهنگی م���ان 
کنیم،  مباهات و مقامات ماس���ت مراجعه 
مأموری���ت  و  مس���ئولیت  ک���ه  می بینی���م 
حراس���ت و حفاظت از زیستگه مشترک در 
که چون فرض عین بر  زمره اولویت هاست 
گر قلیلی  همگان واجب می باش���د. ح���ال ا
انس���ان نمای علیل الفکر و ی���ا رزیل العمل 
ب���ه ه���ر ترفن���د و توطئه ای به س���احت این 
س���فره ی اله���ی می تازن���د و با قل���ب و قدم 
س���یاه خ���ود این خ���وان پر مائ���ده را ملوث 
و مکدر می کنند، تکلیف انس���انی اس���المی 
که از حریم خویش دفاعی جانانه  ماس���ت 
بکنیم و اجازه ندهیم سرچشمه حیاتمان 
که جز  گردد  ملعبه ی دست ثعلب صفتانی 
خ���ود و منافع خود به هیچ چیز و هیچ کس 

حتی خ���دا و خلقتش هم رحم نمی کنن���د.
آتش س���وزی های مک���رر جنگل ه���ا و مراتع 
گ���و اینکه  ای���ن س���امان را در نظ���ر بگیری���د؛ 
ک���ه باید مس���ئولیت حفاظ���ت از این  آن���ان 
س���رمایه های مل���ی را بپذیرن���د، در طری���ق 
کوتاهی های خود آسمان وریسمان  توجیه 
ب���ه ه���م می بافند ت���ا قضیه را ماس���ت مالی 
ک���ه آمران و  کنن���د. بر همگان هویدا اس���ت 

که  عام���الن این ناره���ا نامردمانی هس���تند 
بودن خ���ود را در نبودن دیگران می بینند. 
آن���ان خیره س���رانه ب���ر منبع اصل���ی حیات 
می تازن���د و همچنی���ن آالین���دگان طبیعت 
به انواع مک���درات و بهره ب���رداران بی بنیاد 
ک���ه غن���ای خوی���ش را در فقر  ک  از آب وخ���ا
س���رانجام  و  می کنن���د  جس���تجو  طبیع���ت 
ک���ه ش���رعًا و  مس���ئوالن و دس���ت اندرکاران 
قانون���ًا در قب���ال طبیع���ت مس���ئول و نظام 
گونه اب���زار قانونی و ق���در قدرتی را در  هم���ه 
کنار  اختیارش���ان نه���اده، اما بی تف���اوت از 
همه جفاهای روا ش���ده به محیط زیس���ت 
که بای���د انجام دهند  می گذرن���د و آنچ���ه را 
به وادی تعلل و فراموش���ی می س���پارند. با 
که  ک���ه در برابر س���تم هایی  ای���ن تفاصی���ل 
ب���ه طبیعت روا ش���ده و می ش���ود قط���ره از 
ح می شود؟  دریاس���ت چه باید بکنیم مطر
که  تا جوابی برای فردایمان داشته باشیم 
که برای پاسداش���ت  خالق از ما می پرس���د 

کردید؟ که ارزانی ش���ده بود چه  نعمتی 
گم���ان م���ن ج���واب در عی���ن اختص���ار  ب���ه 
اس���ت.  معن���ی  عال���م  ی���ک  دربرگیرن���ده ی 
کنی���م و چو  رخ���ت بی تفاوت���ی از ت���ن ب���در 
انس���انی متعه���د و مس���ئول در برابر فضای 
کنی���م و هم���ره چی���ا و  حیاتی م���ان عم���ل 
کاران در صیانت از طبیعت و نعماتش  چیا
که  گ���وش و هوش باش���یم  بکوش���یم و ب���ه 

گذر نکنند. گس���تره  داعش صفتان بر این 
گری���زی ب���ه تاری���خ روایت���ی  کالم ب���ا  خت���م 
که اساطیر و افس���انه ها را هم شامل  است 

که ش���اهنامه  اس���ت. در ورق���ی از این نقل 
گرفته آمده اس���ت  فردوس���ی نیز از آن مایه 
که زال از بدو تولد موهای س���پید داشت و 
خردورزان آن را نشان درک و درایت واالی 

نوباوه دانس���تند.
ی���ک س���ال ب���ر می���الد ای���ن س���پید نش���ان 
ک���ه مرات���ب معرف���ت وی ب���ه  گذش���ته ب���ود 
منص���ه ی ظه���ور رس���ید و هم���گان ب���ر آن 
گفت���ار این  واق���ف ش���دند و بعدها پن���دار و 
گردید و از پشت  فرزانه حل المس���ائل عامه 
ک���ه پاس���دار مجد  وی رس���تمی پدی���د آمد 
و عظم���ت ای���ران ش���د، نش���ریه چی���ا نیز در 
یک س���الگی، چیرگی در ایفای مس���ئولیتی 
ک���ه ب���رای خ���ود مق���رر داش���ته را ب���ه اثبات 
رسانده است. در خالل این یکسال قلم ها 
حف���ظ  و  ش���ناخت  قب���ال  در  را  قدم ه���ا  و 
گرفته اس���ت و منش���وری  کار  طبیع���ت ب���ه 
که شایس���ته نقل در هر  مزین انش���ا نموده 
محفلی اس���ت. امید اس���ت مخاطبان این 
که رواست ش���مول همگان باشد،  نش���ریه 
ب���ا درک اهمی���ت موض���وع، عزم را ب���ا جزم 
تقوی���ت و در حفاظت و حراس���ت از فضای 
گام نخست  کوشا باشند و به عنوان  حیاتی 
که  کنند  در این ره، یک ساله ای را همرهی 
که  یک س���ده سخن در س���ینه دارد. باشد 
از پ���س ای���ن درک و دریافت، رس���تم هایی 
که ب���ا دش���منان و  پ���ا ب���ه عرص���ه بگذارن���د 
دیوان و ددان ضد طبیعت درافتند و این 
گس���تره ی حیات بخش را ب���ا الوان زیبایش 

حافظ باش���ند.

سیستم
 آموزش  و پرورش 

چندزبانگی 
)این شماره:  هندوستان(

■ امین عزیزی
▐فاهمی��ت آم��وزش در جوامع 
چن��د فرهنگی و چن��د زبانی با 
مسئله  عدالت اجتامعی چنان 
عجین و پیوس��ته  اس��ت که  به  
حاشیه  راندن آن می تواند چنان 

آس��یب های ج��دی و خطرناکی به  س��ازمان و 
ساختار سیاسی، امنیتی، اجتامعی و فرهنگی 
کش��ورها وارد آورد ک��ه  آن ه��ا را ت��ا م��رز از هم 

گسستگی و فروپاشی کامل سوق دهد.
اندیش��مند فنالندی خانم اس��کاتنب کنگس 
)متولد 1940 میالدی، مدیر پروژه تحقیقاتی 
آموزش وپ��رورش از اقلیت فنالندی در س��وئد( 
رصیحاً اظهار می دارد ک��ه؛ "آموزش چندزبانه 
که متمرکز بر عدالت اجتامعی می باشد نه تنها 
به استحکام و اس��تمرار فرهنگ بومی و قومی 
کمک می کند بلکه انس��جام، رش��د و توس��عه 
فرهنگ کل جامعه را نیز به همراه دارد. چراکه؛ 
غنای قومی فرهنگی متنوع اس��ت که تحوالت 
فردی و اجتامعی و توسعه همه جانبه را در پی 

دارد".
بنا به نظر اس��کاتنب کنگس )1995(، انگاره 
اینکه آموزش چندزبانه، زبان رس��می  کشوری 
را نادیده می گیرد امری نادرس��ت و غیرعلمی 
اس��ت. به نظر وی آم��وزش چندزبان��ه امکان 
آموزش مس��اوی مت��ام زبان های رای��ج را برای 
متامی  اقوام فراهم ساخته و باعث از بین رفنت 
ش��کاف های اجتامعی و فرهنگ��ی  میان اقوام 
و کل جامعه که در اثر ناآش��نایی با یکدیگر به 

وجود آمده است می شود.
از س��وی دیگر آمیت موهانتی، محقق و مربی 
بن��ام هن��دی ک��ه فعالیت های پژوهش��ی اش 
متمرکز در جامعه متکرث هندی می باش��د ابراز 
می کند ک��ه رش��د و پیرشفت روان��ی ، ذهنی ، 
اجتامع��ی و فرهنگ��ی  متامی  گروه ه��ا و اقوام 
ساکن در سایه آموزش چندزبانه و چند فرهنگی  

ممکن می باشد. )1994(
اهمیت آشنایی با تجربه  کشورهای دارای تکثر 

فرهنگی – زبانی 

بدیهی اس��ت که آم��وزش به زبان م��ادری در 
چارچوب آموزش چندزبانه ب��رای متامی  اقوام 
ی��ک ام��ر مس��لم و حق انس��انی  می باش��د و 
نبایس��تی در جوامع متکرث قومی تحت عنوان 
آموزش رس��می تک زبانه  در حاشیه قرار بگیرد. 
به  باور اندیشمندانی چون کنگس و موهانتی؛ 
مس��ئله نادیده انگاری زمانی به فاجعه تبدیل 
می گردد ک��ه کودکان از اقلیت ه��ای قومی با 
رشوع دوره تحصیلی  و گذار به زبان دوم رسمی  
امکان رشد زبانی، ذهنی ، فرهنگی  و اجتامعی 
پیدا نکرده و دچار بحران های متعدد می گردند.  
زیرا که زب��ان آموزش و مفاهیم متفاوت آن ها را 
در فهم و تحلیل مطالب دچار تناقض می کند.

در نظ��ر موهانت��ی، این نادیده ان��گاری که در 
ارتباط مس��تقیم باق��درت یک جانب��ه گرایانه 
اس��ت باعث در حاش��یه قرار گرفنت فرهنگ و 
زبان اقلیت های قومی و متعاقباً میراث برشی 
می شود.  نتیجه این فرایند ناخوش آیند منجر به 
بی عدالتی زبانی و فرهنگی  در کل یک جامعه 
گشته و عدم توجه به تنوع فرهنگی  نهایتاً باعث 
عدم انسجام فرهنگی  و ازهم گسیختگی شالوده 

معنوی آن جامعه می شود.
کشورهای بسیاری در جهان وجود دارند که  از 
تکرث فرهنگی و زبانی برخوردار بوده  و هرکدام به  
شیوه ی  خود با آن به ویژه  در امر آموزش برخورد 
منوده اند. آش��نایی با تجربه  کش��ورهایی که  با 
تکرث فرهنگی – زبانی مواجه اند، اهمیت زیادی 
دارد، چون ایران نیز که  کش��وری است با تنوع 
فرهنگی – زبانی تاکنون درزمینه  ایجاد امکانات 
برابر و اعامل سیستم آموزش وپرورش چندزبانه  
گام عملی برنداشته  و این امر همچنان معضلی 
اس��ت که  جامعه  ایران را از عدالت اجتامعی - 
فرهنگی که  در قانون اساسی نیز به رصاحت به  

آن پرداخته شده  است، دور نگه داشته  است.
پرداخنت به  تجارب کشــورهایی که  خود را 
در برابر مسئله  تکرث زبانی- فرهنگی بیمه  
کرده اند، می تواند کنجکاوی و هشیاری ما 
را افزایش داده  و ما را به سوی مناسب ترین 
راه حــل ممکن در ایران رهنمــون گردد. در 
ایــن شــاره  ماهنامه  چیا به  تجربه  کشــور 
آموزش وپــرورش  درزمینــه  هندوســتان 
چندزبانگــی می پردازیم و در شــاره های 
آینده  نیز به  تجارب کشورهای دیگر جهان 

خواهیم پرداخت.
در  چندزبانگ����ی  آموزش وپ����رورش  سیس����تم 

هندوستان
جوهره  میراث هند؛ پلورالیس��م و همزیس��تی 
زبان ه��ا، نژاده��ا، فرهنگ ه��ا و مذاه��ب آن 
رسزمی��ن اس��ت و دارای حکومتی چندحزبی 
اس��ت و هیچ گاه  سعی سیس��تامتیکی مبنی 

بر اضمح��الل این تنوع و جوش��اندن آن ها در 
یک دی��گ و تحمیل یک زبان و یک فرهنگ بر 

رسزمینی باآن همه  تنوع صورت نگرفته  است.
قدمت چندزبانگ��ی هند؛ به دوران باس��تان، 
هنگامی که گروه های قومی و نژادی در متاس 
با یکدیگر از طری��ق مهاجرت از یک منطقه به 
منطقه دیگر بودند برمی گردد. پلورالیسم هندی 
در گوناگونی زبانی آن کش��ور بازتاب پیداکرده 
است. برابر با رسشامری سال 1971 کشور هند 
دارای 1652 زبان متعلق به 5 خانواده ی زبانی 
یعنی هندو-آریان، دراویدیان، آسرو-آسیاتیک، 
تبت-برمه و سمیتو-هامیتیک می باشد. قانون 
اساس��ی هند 22 زبان را به رس��میت شناخته 
است. در رسانه های نوشتاری از 78 زبان و در 
رادیو و تلویزیون از 71 زبان استفاده می شود و 
مکاتبات و نگارش های اداری کش��ور نیز با 15 
زبان مختلف صورت می گی��رد. زبان های رایج 
هند عبارت اند از: اردو، گجراتی، اروپا، آسامی، 
پنجاب��ی، تامیل، کش��میری، تلگ��و، کاماری، 

ماالیائیم، مراتی و زبان هندی.
 به موجب قانون اساسی هند، زبان هندی،  زبان 
رس��می هند و خط "دوانگاری"، خط رس��می 
می باشد. زبان انگلیسی نیز زبان دیوانی کشور 
و مکاتب��ات اداری و آموزش دانش��گاهی با این 

زبان انجام می گیرد.
ازآنجاکــه  سیســتم سیاســی هند بــر پایه  
اســت،  بناشــده   فدرالیســم  از  نوعــی 
سیستم آموزشی این رسزمین نیز از طرح 
مترکززدایی پیروی می کند. ساختار آموزشی 
هند بر رقابت های آموزش��ی بین مناطق تأکید 
دارد و سیس��تم آموزش ابتدای��ی آن دارای رتبه  
دوم در جهان است. طرح مترکززدایی آموزشی 
در هن��د که  از 30 س��ال پیش به  اج��را درآمده  
اس��ت، باهدف اجرای سیاس��ت های خانواده  

محور و دانش آموز محور به ویژه  در حوزه  ابتدایی 
به منظور دس��تیابی همه  ک��ودکان به  امکانات 
آموزشی مناسب در مدارس رسمی یا غیررسمی 

و ادامه  تحصیل در این مراکز می باشد.
آموزش وپرورش هند تحت نظ��ارت 3 گروه ؛ 1- 
دولت مرکزی 2- دولت ایالتی 3- مقامات محلی 
اداره  می ش��ود و دارای س��اختاری غیرمتمرکز 
اس��ت. آموزش ابتدایی از 6 س��الگی آغاز و به  
مدت 8 س��ال ادامه  دارد و دولت موظف است 
به طور رایگان و اجباری این گروه  سنی را آموزش 

دهد.
در اکــرث ایاالت هند زبان مــادری به عنوان 
زبان واســطه  آموزشی بکار گرفته  می شود. 
زبــان هندی نیــز در بیشــرت ایــاالت غیر 
هندی زبان، اجباری می باشد. آموزش زبان 
انگلیســی نیز جــز ایالت بیهــار، در دیگر 

ایاالت هند اجباری است.
از مهم تری��ن ویژگی ه��ای نظ��ام اداری هن��د 
تفویض اختیارات بیشر به  هر ایالت می باشد. 
قوانین آموزش وپ��رورش را هم مجلس فدرال و 
هم مجلس ایالت وضع می کنند. در چهارچوب 
سیاست ملی در هند، هر ایالت به طور مستقل 
به  طراحی و تنظیم س��اختار و نظام آموزش��ی 
خود مب��ادرت می مناید. نق��ش دولت مرکزی 
تنها اعط��ای کمک های مال��ی و توصیه های 
کارشناسی به  ایالت ها است. هرکدام از ایاالت 
یا حکومت های محلی در هند، دارای یک وزیر 
آموزش وپرورش می باشد که  عضو دولت محلی 

است.
ب��ر اس��اس قان��ون اساس��ی هن��د سیس��تم 
آموزش وپرورش این کش��ور چندزبانگی است. 
به عنوان مث��ال در ش��هر مببئ��ی در م��دارس 

ابتدایی با 9 زبان تدریس می شود، 
ادامه در صفحه 6

کانون  کمیته ی هه ورامان 
فرهنگی – هنری ڤه ژین

■ محمود مبارکشاهی
 دانشجوی دکتری
 جغرافیای سیاسی

 – فرهنگي  ▐ك��ان��ون 
معدود  از  ڤه ژين  هنري 

كه  اس��ت  نهادي  م��ردم  انجمن های 
از  وسيعي  طيف  اخير  سال های  در 
در  را  فرهنگي  و  هنري  فعاليت های 
كوردستان شناسي  و  انساني  علوم  حوزه 
مركز  اي��ن  اس��ت.  نموده  سامان دهی 
با تشكيل كميته های  فرهنگي - مردمي 
مسائل  علمي  واك��اوي  درص��دد  متعدد 
برآمده است. كميته  فرهنگي كوردستان 
هه ورامان ڤه ژين يكي از اين كميته هاست 
كه به همت جمعي از فعاالن فرهنگي، در 

شرف تأسيس می باشد.
مردمي  انجمن  اولين  ڤ��ه ژي��ن  كانون 
نگاهي  ب��ا  ك��ه  می باشد  ك��وردس��ت��ان 
تمامي  آموزش  و  ترويج  به  كوردستاني 
است.  پرداخته  كوردي  زبان  شاخه های 
در  كه  باوراست  اين  بر  ڤه ژين  كانون 
جامعه ای همچون كوردستان كه ازلحاظ 
مذهب  و  زب��ان  تنوع  از  دموگرافيكي 
حساسيت های  به  توجه  برخورداراست، 
به  عملي  و  قلبي  احترام  و  فرهنگي 
می نمايد.  اجتناب ناپذير  تنوعات،  اين 
علی رغم  اخير  سال  چند  در  كانون  اين 
مشكالت عديده ی مالي، همت وااليي در 
داشته  كوردي  غني  فرهنگ  بازشناسي 
هه ورامي  موسيقي  علمي  همايش  است. 
هنرمند  منزلت  و  مقام  بزرگداشت  و 
هه ورامان كاك »عوسمان هه ورامي« يكي 
از شاهكارهاي به يادماندنی اين كانون به 
در حوزه ی  بدون شك  كه  شمار می رود 

هه ورامان شناسي بی نظير بوده است.

از  متشکل  كوردي  زبان  و  فرهنگ 
مجموعه ای به هم مرتبط و مکمل از 

خرده فرهنگ ها
اگر با نگاهي واقع گرايانه و به دوراز رسوبات 
 nation building پروسه¬ي  فكري، 
زباني  تنوع  مسئله ی  مجاور  دولت های 
قرار  بررسي  و  مداقه  مورد  را  مذهبي  و 
اداري  و  مشترك  زباني  وجود  دهيم، 
كنار  در  كوردستان  بخش های  همه  در 
اهتمام به آموزش و ترويج ديگرگونه های 
كليت  به  نه تنها  ك��وردي  غني  زب��ان 
نخواهد  وارد  آسيبي  زبان  اين  سيستم 
مستحكم  پيوند  موجب  بلكه  ساخت 
در  و  شده  كورد  ملت  فرهنگي  پاره های 
اين راستا اهتمام به اجزاي سيستم زباني 
به  انرژي  تزريق  زمينه ساز  فرهنگي،  و 
كليت سيستم شده و هم افزايی آن را در 
بر  اين مقال  نويسنده  پي خواهد داشت. 
اين باوراست در تحقيق و بررسي زبان و 
فرهنگ كوردي، بايد نقشي سيستماتيك 
و كل نگر را در نظر داشت. زيرا فرهنگ و 
زبان كوردي در كليت خود، از مجموعه ای 
به هم مرتبط و مكمل از خرده فرهنگ ها 
گويش ها  از  هريك  است.  يافته  تشكيل 
و  زبان ها  از  يك  هر  ديگر  تعبيري  به  يا 
توجه  با  و  خود  جاي  در  آن،  گويشوران 
نقش  مكاني،  و  زماني  مقتضيات  به 
پررنگي بر كليت سيستم فرهنگي و ادبي 
كوردستان داشته اند )مباركشاهي،1394، 
در  تحمل  و  توليرانس  آستانه   .)84
مواجهه با تنوعات فرهنگي در يك مكان 
آنتروپي  از  مشاع،  و  مشترك  جغرافيايي 
يا  ملت  يك  فرهنگي  سيستم  ميرايي  و 
كشور به شدت می كاهد و در صورت ايجاد 
ترويج  و  پاسداشت  در  برابر  فرصت های 
زبان و فرهنگ در يك سيستم مشترك، 
استحكام  را  تاريخي  و  هويتي  پيوندهاي 
 the بروز حفره های دولت  از  و  بخشيده 
holes in the state)( در يك ملت يا 

كشور جلوگيري می نمايد.
 - فرهنگي  كانون  دلسوز  گردانندگان 
واقع گرايانه  نگاه  اين  با  ڤه ژين  هنري 
مقوله ی فرهنگ غني كوردستان و تنوع 
دموگرافيكي آن را موردبررسی و كنكاش 
حاشيه  به  باورند  براين  و  دهند  قرارمي 
راندن تنوعات زباني و فرهنگي ملت كورد 
از زبان و فرهنگ،  به نفع گونه ای خاص 
سيستم  كاركرد  در  اختالل  موجب 
فرهنگي هدف خواهد بود. لذا ايجاد بستر 
برابر  به فرصت های  مناسب در دستيابي 
آتي  مشكالت  رفع  رهگشايي  فرهنگي، 
پوالدين در مسير كسانی  ايجاد سدي  و 
است كه به بهانه ی تنوع زباني و فرهنگي 
سعي در بروز شكاف در بدنه ی ملت كورد 

و فلسفه ی وجودي آن را دارند.
باوراست،  براين  ڤه ژين  هه ورامان  كميته 
تنوعات  با  مشاع  سرزميني  كوردستان 
از  كورد  ملت  است.  زباني  و  فرهنگي 
و  منطقه ای  خرده فرهنگ  مجموعه ای 
كه  است  يافته  تشكيل  خاص  نواحي 
ادوار  در  فرهنگي،  غالب  كليت  كنار  در 
در  انكارناپذيري  نقش  تاريخي  مختلف 
انكشاف و غنی سازی فرهنگ و تمدن اين 

سامان ايفا نموده اند.
هيجدهم  قرن  تا  كورد  ملت  ادبيات 
بر محوريت زبان و فرهنگ هه ورامان 

چرخيده است
جغرافيايي  نواحی  از  يكي  ورام��ان  هه 
می باشد.  كوردستان  سرزمين  در  واقع 
اين ناحيه بعد از رويارويي دو امپراتوري 
معروف  جنگ  در  صفوي  و  عثماني 
چالدران در سال 1514 م و شكست دولت 
صفوي همانند ديگر نواحي كوردستان به 
دو بخش تقسيم شد. قسمت اعظم آن كه 
تخت  هه ورامان  لهون،  هه ورامان  شامل 
حيطه  در  می باشد.  وه رۆ  گاه  و  ژاوه رۆ  و 
مابقي  و  ماند  باقي  ايران  دولت  نفوذ  و 
می باشد  لهون  ورامان  هه  امتداد  آن كه 
عثماني  امپراتوري  مرزهاي  چارچوب  در 
و بعدها در قالب كشور عراق واقع گرديد.
هيجدهم  قرن  تا  ك��ورد  ملت  ادبيات 
فرهنگ  و  زب��ان  محوريت  بر  ميالدي 
بخش  دو  در  و  است  هه ورامان چرخيده 
زبان  اين  شرقي،  و  جنوبي  كوردستان 
ادبيات  غنی سازی  در  پررونقي  نقش 
و  قابل تأمل  نكته  است.  داشته  كوردي 
هه ورامي  مردمان  ميان،  اين  در  اساسي 
توجه  با  كه  بوده اند  غيرهه ورامي  گوي 
خدمات  زم��ان،  آن  ادب��ي  وضعيت  به 
را  خود  ادب��ي  و  فرهنگي  بی شائبه ی 
ارزاني ديوان غني كورد نموده اند. خاناي 
بگ  احمد  گوزي،  تاوه  مولوي  قوبادي، 
حسن  شيخ  عزيزجانوره،  شيخ  كوماسي، 
صدها  و  كركوكي  مشايخ  موالن¬ئاوا، 
خود  ادبي  سخاوت  ديگر،  اديب  و  شاعر 
را بدون در نظر گرفتن عشيره، جغرافيا و 
زبان، بر محور زبان ادبي كوردي آن دوره 

پايه ريزی كرده بودند.
هرچند با ظهور امارت بابان، زمينه و بستر 
در  سوراني  ادبي  زبان  ترويج  و  انكشاف 
كوردستان  جنوب  جغرافيايي  محدوده ی 
فراهم  ايران  كوردستان  از  بخش هايی  و 
ايده های  شكل گيری  با  خصوصاً  و  شد 
سده ی  اواخ��ر  در  ك��وردي  ملی گرای 
به كارگيری  در  مضاعف  جهشي  نوزدهم، 
اما  گرديد  مهيا  كوردستان  در  زبان  اين 
به  ادبي،  نوظهور  وضعيت  اين  هيچ گاه 
فرهنگ  و  زبان  راندن  حاشيه  به  معناي 
وضعيت  اين  بلكه  است  نبوده  هه ورامان 
به معناي واگذاري نقش و كاركرد از يك 

جزء سيستم به جزء ديگر بوده است.

سازي  همگون  درصدد  انجمن ها 
مقوله فرهنگ و زبان نيستند

در  كورد  ملت  خوشبختانه  كه  ام��روزه 
ان��زواي  از  كوردستان  از  بخش هايی 
و  است  گرديده  آزاد  فرهنگي  و  سياسي 
رسانه ها  فزاينده ی  به گسترش  عنايت  با 
بشري  حقوق  قرائت  تسلط  همچنين  و 
است  مقتضي  فرهنگ،  و  زبان  حوزه  در 
در  فرهنگي  و  سياسي  دست اندركاران 
قدرت  كه  كوردستان  از  بخش هايی 
تصميم گيری در حوزه ی فرهنگ به دست 
كوردها افتاده است با ديدگاهي عميق و 
عشايري  فكري  رسوبات  هرگونه  به دوراز 
و منطقه گرايی، زبان ادبي و مشترك در 
اعالم  كل  اداري  و  جغرافيايي  حوزه ی 
از  جلوگيري  براي  و  شود  عملياتي  و 
تضييع حقوق زباني، هر ناحيه جغرافيايي 
كوردستان كه باشندگان آن با زباني غير 
زمينه  می نمايند  تكلم  مشترك  زبان  از 
زبان  كنار  در  زبان  آن  ترويج  و  آموزش 

مشترك فراهم شود.
همچون  كوردستان  از  بخش های  در  اما 
زبان  آموزش  امكان  ايران كه  كوردستان 
مهيا  مدارس  در  رسمی  به طور  كوردي 
زبان  ترويج  و  محافظت  رسالت  نيست، 
مردم نهاد  انجمن های  دوش  به  كوردي 
انجمن ها  اين  است.  افتاده  كوردستاني 
به  نهادن  ارزش  و  نگري  عمق  با  بايد 
بر  عالوه  عهده دارند  بر  كه  مسئوليتي 
كالن  برنامه ريزهای  در  بی وقفه  تالش 
در  ك��وردي،  شناسي  هويت  ح��وزه  در 
برگزاري  و  فرهنگي  تصميم سازی های 
زبان  آم��وزش  همچنين  و  همايش ها 
همگون  درصدد  به هيچ عنوان  كوردي 
نباشند  زبان  و  فرهنگ  مقوله  سازي 
زمينه ی  مناسب،  بستر  ايجاد  با  بلكه 
در  را  )سوراني(  مشترك  زبان  يادگيري 
كنار آموزش و ترويج ديگرگونه های زبان 
هه ورامي(  كلهوري،  )كرمانجي،  كوردي 
زباني  تركيب  كه  مناطقي  و  شهرها  در 
ناهمگون است فراهم نمايند. خوشبختانه 
با درك  ڤه ژين  هنري   – كانون فرهنگي 
وضعيت حساس موجود به اين مهم همت 
گمارده است و در جند سال گذشته عالوه 
به  )سوراني(  مشترك  زبان  آموزش  بر 
نيز اهتمام  آموزش كرمانجي و هه ورامي 

نموده است.
 اين جانب بارها در محافل ادبي و دوستان 
فرهنگيم براين امر تأكيد نموده ام كه در 
آموزش  ناهمگون،  تركيب  با  شهرهاي 
همچنين  و  ك��وردي  زب��ان  گونه های 
به كارگيری دو مجري از دو گونه ی زبان 
و  هويت  بر  خللي  نه تنها  همايش ها  در 
حس  بلكه  ساخت  نخواهد  وارد  زبان 
باهم بودن، هم ريشه بودن و يك ملتي را 

بازتوليد خواهد ساخت.
اميدوارم كانون فرهنگي – هنري ڤه ژين 
همواره  فرهنگي  اه��داف  پيشبرد  در 
انجمن های  ديگر  و  باشد  پايدار  و  موفق 
مردمي نيز به تأسی از اين كانون، مقوله 
عمل  و  سخن  در  را  فرهنگي  پلوراليسم 

اجرايي نمايند.
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در  ه����ن����رپ����ژوه  م���ق���ب���ل   ▐
بوکان  در   1362 برگ ریزان 
ه��م��ان  در  آم����د.  دن���ی���ا  ب���ه 
ک��وه و  س��ال ه��ای اول��ی��ه ب��ه 

در  زمان  همان  از  و  بست  الفت  طبیعت 
در  ته ره غه«   « کوه  و  ب��ه رده  زه رد  دی��واره 
آزاد طبیعت سنگ نوردی می کرد.  هواي 
ن��ظ��ر زن��ده ی��اد  ک��وه��ن��وردي ف��ع��ال را زی���ر 
 1381 بهار  در  داد.  ادامه  اوراز«  »محمد 
)لوتسه(1   متري   8516 قله  به  صعود  در 
ب��ه ع��ن��وان ج��وان ت��ری��ن ف��ات��ح ل��وت��س��ه در 
س��ال  ه��ی��ج��ده  ک��ه  ش��د  شناخته  ج��ه��ان 
دویست  که   1382 تابستان  در  داش��ت، 
  2)1 )گ��اش��رب��روم  نهایي  ص��ع��ود  ب��ه  م��ت��ري 
را  آن ها  صعود  بهمن  ریزش  بود  نمانده 
سالم  جان  فاجعه  این  از  و  کرد  متوقف 
مرگ  با  اوراز  محمد  درحالی که  ب��رد  ب��در 

روبرو شد.
کستان  پا م��ت��ري   7035 اسپانتیك  قله 
زارع������ي ص��ع��ود  رض����ا  ب���ه س��رپ��رس��ت��ي  را 
به  را  ت��ی��م ج��وان��ان  و س��رپ��رس��ت��ي  ک��ردن��د 
بیشتر  در  ب���ود.  ع��ه��ده دار  ترکیه  آرارات 
ک���الس ه���اي  ک����وردس����ت����ان،  ش���ه���ره���اي 
ک��وه��ن��وردي و س��ن��گ ن��وردی  ک���ارآم���وزي 
لیك  در  گلو«  دی��واره  افتتاح  ک��رد.  برپا  را 
 600 از  متر   290 گشایش  و  پیرانشهر  بن 
قندیل  ش���رو  س��ن��گ��ي ش��ی��خ  دی����واره  م��ت��ر 
کوهنوردي  اوس��ت،  شاخص  کارهاي  از 
ک��وردس��ت��ان م��دی��ون آم��وزش ه��ا و  ن��وی��ن 
اواخر  این  می باشد.  ایشان  راهکارهاي 
کوهنوردان  مدني  جنبش  می خواست 
اع��ت��ی��اد  ع��ل��ی��ه  م��ب��ارزه  در  را  ک��وردس��ت��ان 
یابد.  ادام��ه  زندگي  تا  کند  سازمان دهی 
در   1386 آبان  پانزدهم  روز  در  پژوه  هنر 
به رده  قله  آموزش سنگ نوردی در  حین 
سنگیني  ب��ه  خ��ب��ري  ک���رد،  س��ق��وط   زه رد 
پ��ی��چ��ی��د،  ش��ه��رم��ان  در  پ��ای��ی��ز  اب���ره���اي 
ب����ودن آن،  ع��ی��ن��ي  و  واق��ع��ی��ت  ع��ل��ي رغ��م 
هنر  مقبل  ک��ن��ی��م.  ب���اور  ن��م��ی خ��واس��ت��ی��م 
ای��ران  کوهنوردي  ملي  تیم  عضو  پ��ژوه، 
ج��ه��ان  در  ل��وت��س��ه  ف��ات��ح  ج���وان ت���ری���ن  و 
و  اغماء  حالت  در  و  اس��ت  ک��رده  سقوط 
اروم��ی��ه  بیمارستان  در  ک��ام��ل  بیهوشي 

ب��س��ت��ری ش��ده اس���ت. ه��م��ه آرزوم��ن��دی��م 
از  اوراز  زن��ده ی��اد  یادگارهاي  آخرین  ای��ن 
آن  از  ک��اری ت��ر  ضربه  ام��ا  نشود  گرفته  ما 
به  نزدیك  می کردیم.  را  فکرش  که  است 
از  چون  کرد  مبارزه  مرگ  با  مقبل  روز،   9
از  سقوط  در  بود،  قدرتمندتر  بسي  مرگ 
نکرده  ب��اور  را  م��رگ  هم   1 گاشربروم  قله 
دهلیز  فراسوي  در  خ��ودش  ق��ول  به  ب��ود 
ک��رده  م��رگ ب��ه دری��چ��ه زن��دگ��ي دل خ��وش 
ن��اب��اوران��ه  ب��ار باید  ای��ن  ب���ودم؛ ام��ا دری��غ��ا 
می پذیرفتیم،  را  ه��ن��رپ��ژوه  مقبل  م��رگ 
از  ک��وه��ن��ورد ج���وان  ای���ن  ق��ل��ب  آب���ان   24
شرکت  با  ماه  آبان   25 و  بازایستاد  تپش 
و  همشهریان  از  نفر  پنجاه هزار  به  نزدیك 
خاك  به  ب��ه رده  زه رد  قله  در  کوهنوردان 

شد. سپرده 
دس��ت  از  ح��س��رت  و  غ��م  وق��ت��ی ک��ه  آري! 
جوان،  کوهنوردي  بزرگ،  انساني  دادن 
ه��م  در  ش����م����ارا  ص������ادق،  ن������وردی  ه����م 
خ��ود،  اوج  در  ح��س��رت  و  آزار  و  م��ی ت��ن��د 
و  تفسیر  حقیقت  ب��ه  ف��رام��ی گ��ی��رد  را  ت��و 
نه  م��ی گ��ردد.  دش���وار  آن  تجزیه وتحلیل 
زبان  نه  دارد،  را  آن  نوشتن  تواناي  قلم 
نه حافظه هم  و  آن  کردن  گویه  وا گویاي 
نمی دانیم  زوای��ای��ش.  س��پ��ردن  خاطر  ب��ه 
چنین  چ��را  م��ا  ک��وه��ن��وردي  ت��اری��خ  اوراق 
خوبان  م��ا،  نخبگان  ب��خ��ورد؟!  رق��م  باید 
اوج  ب��ای��د در  ک���ه  م���ا،  ن�����وردان  م���ا، ه���م 
راه���گ���ش���ای���ی م��س��ائ��ل اس���اس���ي ب��اش��ن��د 
ک��وه��ن��وردي  ب��ر آم���وزه ه���اي  و آم�����وزه اي 
شایستگي  میان  در  ناباورانه  بیفزایند، 

از میان ما بروند. تمام 
اس���ت و حلقه  ل��ن��گ  ک���ار  ی��ك ج���اي  ام���ا 
که  دارد  وج���ود  ک���ار  م��ی��ان  در  ض��ع��ی��ف��ي 
و  می شود  خ��ورده  ازآن��ج��ا  ضربه  همیشه 
باز  قولي  به  می گسلد.  هم  از  را  ما  زندگی 
کوهنوردي  ایمني  مسائل  کوچک ترین 
کوهنوردي علی رغم  رعایت نشده است. 
گسترش  و  تعالي  راه  امروزه  فرازوفرودش 
واقعیت  برمی دارد.  را  کیفیت  و  آم��وزش 
دیالکتیك  جوهره  بر  علم  که  اس��ت  ای��ن 
و  دارد  ت��ک��ی��ه  م���ع���ل���ول  و  ع���ل���ت  ی��ع��ن��ي 
عیني  مسائل  به  بی توجهی  کوچک ترین 
ت���وان ه���ای  و  واق��ع��ی��ت ه��ا  ک���وه���ن���وردي، 
که بر این  خودمان، در اصل ستمي است 

که  ما  و  داشته ایم  روا  انسان ساز  ورزش 
به  این ورزش دستي  و در  ادعایي داریم 
و  دانش آموختگان  گردان،  شا نباید  کار، 
مأیوس  بیش ازحد  صدمات  با  را  جامعه 
م��ع��ن��اي  ب���ه  ن���ه  ای����ن  ک��ن��ی��م.  دل زده  و 
واق��ع ن��گ��ری  بلکه  اس���ت؛  م��ح��اف��ظ��ه ک��اری 
کمین  که همواره در  جدي به این ورزش 
خ��ط��رات ب��س��ی��اري اس���ت. ب��ار دگ��ر ج��اي 
کارهاي  به  دیگر  رویکرد  و  است  کاوي  وا
ک��وه��ن��وردي،  پ��ن��ه��ان  زوای�����اي  خ���ود در 
ع��ش��ق ش���رق���ي، ذه��ن��ی��ت اح���س���اس گ���را، 
در  و  درون  در  هماهنگ  ری��ت��م   ن��ب��ودن 
را  گ��روه و ش��رای��ط وی��ژه، باید ج��اي خ��ود 
بازي  قواعد  به  نهادن  گردن  و  التزام  به 
آرامش  داریم  باور  درعین حال  که  بدهد 
آسودگي در طبیعت،  و  بلندی هاست  در 
ک��وه ه��ا  گ���ام ن��ه��ادن ب��ر چ��ک��اد  ت��م��اش��ا و 
دوب���اره  بخشیدن  زن��دگ��ي  و  ل��ذت ب��خ��ش 
بتوانیم  که  یابد  استمرار  می تواند  وقتي 

انگیزه  و  بگیریم  ی��اد  را  آن  با  همزیستي 
را  مسئولیت پذیری  و  جدي  کارهایمان 
سایه  نباید  و  بدانیم  ک��ارم��ان  سرلوحه 
کنیم.  نزدیک تر  قدم  هر  را  مرگ  خوفناك 
و  کوهنوردي  و  ک��وه  باشد  چه  هر  پندار 
آش��ک��ار،  اس���ت  عینیتي  س���ن���گ ن���وردی، 

نیست. خاصي  زمین بازی 
را دوس��ت  م��ا م���رگ ج��گ��رگ��وش��ه ه��ای��م��ان 
افتخارات،  مصدر  ک��ه  عزیزاني  ن��داری��م، 
و  مربي  و  اس��ت��اد  مشکالت،  راهگشایي 
نخبگان ما، خوبان ما بوده اند. بی گمان 
به هیچ روی  فجایع  این  تحلیل  و  بررسي 
ضایعه  دادن  دست  از  نیست  آساني  کار 
و  ک��وه��ن��وردي  و  ک��وه  فرهیختگان  ای��ن 
غم  ما  براي  حقیقت  به  غارنوردي  و  غار 
نهایت  ب��ه  ج��ام��ع��ه  در  ک��ه  اس���ت  ب��زرگ��ي 
م��ح��اف��ظ��ه ک��ار م���ا، ال��ت��ی��ام و ت��رم��ی��م ای��ن 

نیست. آساني  کار  مصیبت ها 
به  در  ما  جامعه  مکاني  و  زماني  شرایط   

روند  حقیقت  به  نخبگان  آوردن  وج��ود 
تفاصیل،  ای��ن  تمام  ب��ا  ن���دارد.  مناسبي 
و  ارزش  از  گ��اه��ي  آ ب��راث��ر  ه��ن��رپ��ژوه  مقبل 
وج��ود  ب��ه  او  از  ک��ه  ک��وه��ن��وردي  عظمت 
جامعه  در  ک��ه  بلند  پایگاه  و  ب��ود  آورده 
که نمود آن  ب��ود  ک��رده  ب��راي خ��ود اح��راز 
جمعیتي  شرکت  با  مقبل  تشییع جنازه 
زبان  جمعیت،  نفر  پنجاه هزار  به  نزدیك 

در توصیف او ناتوان است.
آم���وزش  ب����راي  دی����دم  را  او  ک���ه  اول  ب���ار 
ک���وه���ن���وردي ب���ه ش��ه��رم��ان،  ک����ارآم����وزي 
آراس���ت���ه،  ب��س��ی��ار  ن��ی��روم��ن��د و  ظ���اه���ري 
ب��ود  وج����ودش از ش���ور زن��دگ��ي م���االم���ال 
هستي  ب��ن��ی��اد  در  ک��اس��ت��ي  ه��ی��چ گ��ون��ه  و 
که  م��وض��وع��ي  ن��م��ی خ��ورد،  ب��ه چ��ش��م  او 
بلکه  بود  مسلط  نه تنها  م��ی داد  آم��وزش 
آن هم  تفسیر  و  به نقد  آم��وزش  ضمن  در 
معجزه آسا  طرز  به  کالسش  می پرداخت، 
به دل می نشست و مخاطب را مجذوب 

کثرت به وحدت می کشانید،  از  می کرد و 
تأثیرگذار،  م��ی ب��رد  ک��ار  ب��ه  ک��ه  واژه ه��ای��ي 
نظر  ب��ه  دل��ک��ش  و  روان  ب��س��ی��ار  ازای����ن رو 
می آمدند. همه و همه این خصوصیات، 
که از او هنرمندي مقبول  خود هنري بود 
و  همشهریانش  ب���راي  ک��ه  ب���ود  س��اخ��ت��ه 
داشتني  انسان دوست  ک��ورد  ملت  همه 
ب��ود. خ��ان��ه اش ه��م��واره  ب��ه وج��ود آورده 
در  بود،  هنرمندان  و  کوهنوردان  پاتوق 
دیواندره  از  کوردستان  شهرهاي  بیشتر 
پیرانشهر  و  مهاباد  ت��ا  گرفته  سنندج  و 
آم��وزش  و  ک��ارآم��وزي  کالس های  سقز،  و 
ک��وه��ن��وردي را ب��ه ان��ج��ام رس��ان��ی��ده ب��ود. 
نوین  ک��وه��ن��وردي  گسترش  ب��ه  او  تأثیر 
روز  مثل  کوردستان،  در  فني  مسائل  و 
کوهنوردي  او  از  قبل  چون  است،  آشکار 
ک��وردس��ت��ان ح��ال��ت ع��ش��ی��ره اي داش���ت و 
به  اتکا  و  کار  ابتداي  در  هم  فني  مسائل 

بود. سنتي  استقامت هاي  همان 
مرگ  از  بعد  پس لرزه های  روزي  گر  ا آري 
ارزیابي  باید  شدیم  آرام  و  فرونشست  او 
که  کنیم  دوباره اي از افکار انساني او آغاز 
تأثیري  چه  او  عمر  از  بهار   24 همین  در 
ی��اد و خاطره  ب��ه  گ��ذاش��ت. م��ن  ب��ر ج��اي 
پژوه  هنر  مقبل  ازدس��ت رف��ت��ه ام  دوس��ت 
در ج��ه��ان،  ل��وت��س��ه  ف��ات��ح  ج���وان ت���ری���ن 
وظ��ی��ف��ه خ���ود دان��س��ت��م ای���ن ن��وش��ت��ه را 
که مجموع این خصوصیات  تقدیم دارم 
ساخته  داشتني  انسان دوست  یك  او  از 
مقبل  داش��ت��ی��م.  دوس���ت  را  او  ک��ه  ب���ود 
ک����ردن زن���دگ���ی ت��الش  ب����رای ان��س��ان��ی ت��ر 
جوان  خیلی  م��ردن  ب��رای  هرچند  نمود 
دیگر  غ��ن��ای  را  ک��وه��ن��وردی  مقبل  ب���ود. 
نازنین  آن  مرگ  از  بعد  سال   9 بخشید، 
لوتسه  قله  فاتح  جوان ترین  عنوان  هنوز 
در هیمالیا )8540 متر( )با 18 سال سن( 
گرفت در جهان  که در بهار 1388 صورت 

برای خود دارد.
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گرفت آرام  کنار »به رده  زه رد«  که  مقبل هنرپژوه؛ »که ژوانی« 

شکار؛ تفریح یا ناهنجاری 
اخالقی و اجتماعی

           ■ امید باتو
 کارشناس محیط زیست
مش���هور  دانش���مندان  از  یک���ی  بوی���ل  ▐راب���رت 
ک( می گوی���د؛ »وقت���ی  ب���ا  انگلیس���ی )دانش���مند ش���کا
تلس���کوپ های  قوی  به  س���تارگان  و س���یارات  می نگرم 
و ... هنگامی ک���ه  با میکروس���کپ های  دقیق، س���اختار 

ش���گفت انگیز طبیع���ت  را مش���اهده  می کن���م  و آن  زمان  که  ب���ا چاقوی 
 تش���ریح  ب���ه  مطالع���ه  کت���اب  طبیع���ت  می پ���ردازم  خ���ود را با س���راینده 
 مزامی���ر هم ن���وا می بین���م  و می گوی���م: خداون���دا آث���ار ت���و چ���ه  متن���وع  و 
گ���ون  اس���ت  و تویی  ک���ه  با حکمت  و تدبی���رت  هم���ه  را آفریدی«... گونا

بدون ش���ک جهان هس���تی دارای یک نظام و دیس���یپلین مش���خص 
ب���وده و بر اس���اس ی���ک نظم خ���اص اداره می ش���ود. ای���ن نظم خاص 
نتیجه محتوم و منطقی وجود یک خالق به نام خداوند قادر و متعال 
که  که برهان نظم نامیده می ش���ود. یک نظام بسیار دقیق  می باش���د 
در عین پیچیدگی ها و ظرافت موجود، از یک س���ادگی بسیار ملموسی 
نیز برخوردار می باش���د. نظم موجود در عالم خلقت، خود از یک مدل 
که در ریاضیات در هر  ریاضی پیروی می کند به عنوان مثال همان گونه 
ش���رایطی مجموع دو بعالوه دو برابر چهار خواهد بود، هر رویدادی در 
جهان مادی، خ���ودش نتیجه رویدادهای دیگری ب���وده و یا اینکه به 

رویدادهایی دیگر منتهی خواهد گردید.
موضوع شکار و کشتار حیات وحش یکی از موضوعاتی است که قدمتی 
به درازای تاریخ بش���ر دارد. به اس���تناد آیین نامه اجرایي قانون شکار و 
صید )مصوب 29/10/1346 هیئت وزی���ران و اصالحیه 30/1/1374( 
ش���کار عبارت  است  از تیراندازی  به  پس���تانداران  و پرندگان  و خزندگان  
وحشي  یا کشتن  یا گرفتن  یا تعقیب  کردن  آن ها به  هر کیفیت  و وسیله  
و طریق . هرچند که این تعریف تقریبًا تمامی جانوران وحشی را شامل 
می شود اما در عرف جامعه ما لفظ شکار صرفًا برای کشتن پستانداران 
و پرندگان به وس���یله اس���لحه بکار برده می شود. ش���کار از قدیمی ترین 
روش های ارتزاق بشر به حساب می آید. کشتن حیوانات در ادوار ماقبل 
که در  تاریخ را شاید بتوان یکی از افتخارات طالیی نوع بشر دانست چرا
این دوره انسان، غارنشین وحشی هنوز به توانایی های خود پی نبرده 
است و درواقع بسیار ناتوان است لذا غلبه یک موجود ناتوان بر طبیعت 
وحشی و بکر می تواند دلیلی بر نبوغ و توانایی های ذاتی وی محسوب 
کش���ف راز و رمز آفرینش توس���ط انسان، همان  ش���ود. به مرورزمان و با 
موجود ناتوان دیروز توانس���ت طبیعت وحش���ی را رام و مسخر خویش 
غ از این موضوع که تسخیر هستی و طبیعت به چه شیوه ایی  سازد. فار
بوده؛ آیا خود هستی رام و مسخر انسان بوده و یا انسان باقدرت نبوغ 
خویش توانس���ته است آن را تس���خیر نماید، آنچه مسلم است تفاوت 
ماهوی انس���ان امروز با انس���ان های نخستین می باش���د. انسان های 
نخستین از قبل شکار و کشتن ابتیاع نموده و چنانچه شکار نمی کردند 
گرس���نگی زنده بمانند. از طرف  از بین رفته و نمی توانس���تند در مقابل 
دیگر قدرت تخریبی انس���ان در زمان های گذشته در مقابل توان خود 
کمتر بوده یا به عبارتی آستانه  ترمیمی محیط زیست )طبیعت( بسیار 
تحمل طبیعت در مقابل بهره برداری های انس���ان بس���یار بیشتر بوده 
لذا آس���یب جدی به محیط زیس���ت وارد نمی ش���د؛ اما با رشد انسان و 
پیشرفت های صورت گرفته درزمینٔه علمی و تکنولوژی، نحوه اثرگذاری 
انسان بر روی طبیعت و محیط زیست نیز تغییریافته و با متمدن شدن 
انس���ان میزان و نحوه تخریب محیط زیس���ت نیز س���یر صع���ودی یافته 
کن���ون باعث انقراض  اس���ت. این تعرض و دس���ت اندازی به طبیعت تا

گونه های گیاهی و جانوری زیادی گردیده است که بعضی از آن ها صرفًا 
ناشی از دخالت مستقیم انسان بوده و بعضًا هم به صورت غیرمستقیم 
به انس���ان بازمی گ���ردد. از بین رفتن هرگونه در طبیع���ت درواقع از بین 
گونه ها را  رفتن یکی از ش���اهکارهای خلقت می باش���د که می توان این 
به شاخ و برگ درخت زندگی تشبیه نمود. هراندازه شاخ و برگ درخت 
کاهش و به س���مت  را شکس���ته و از بین ببری���م توان تولیدی درخت را 

نابودی پیش برده ایم.
که تولیت صیانت و حمایت از محیط زیست به عهده سازمان  هرچند 
حفاظت محیط زیس���ت می باش���د ام���ا ب���ا توصیف���ات و تفاصیل فوق 
که تشریح و پاسخگویی به  شبهات و س���ؤاالت زیادی به میان می آید 
آن ها در حوزه های دیگر ازجمله حوزه مسائل دینی، جامعه شناسی، 
روانشناس���ی، آموزش���ی، بهداش���تی و ... جای می گیرد. مث���اًل باوجود 
کی و معیش���تی  گرفته درزمینٔه تأمین نیاز خورا پیش���رفت های صورت 
انس���ان، آیا لزومی به کشتار و از بین بردن حیات وحش وجود دارد؟ آیا 
به نام تفریح و ورزش می توان موجوداتی که هرکدام در چرخه حیات و 
زنجیره های غذایی رسالت مشخصی به عهده دارند را از بین برد؟ نص 
صریح آیات قرآنی استفاده از منابع را برحسب میزان نیاز مجاز شمرده 
که حتی در بعضی ش���رایط خاص )اضطرار( حرام را نیز  اس���ت تا جایی 
حالل می داند لذا استفاده از هر منبعی مشروط به نیاز استفاده کننده 
به آن منبع و در چهارچوب خاص خود مجاز خواهد بود؛ اما آیا کشتن 
به نام تفریح و لذت جویی مصداق نیاز است یا می توان آن را از مصادیق 
بارز ش���هوت رانی و قدرت طلبی دانست؟ آیا ستاندن جان از موجودی 
که خداوند به وی جان بخش���یده اس���ت می تواند مصداق شرک ورزی 
ک���ه پویایی و  گیاهی  گونه ه���ای جان���وری و  باش���د ی���ا خیر؟ آیا ح���ذف 
کتیویته طبیعت بر موجودیت آن ها استوار بوده و هرگونه خللی در آن  ا
می تواند منجر به بروز بیماری و نقصان در س���المتی بهداشتی جامعه 
گردد، تهدید علیه بهداش���ت عمومی باش���د؟ نگارنده اعتق���اد دارد که 
کیدات مکرر قوانین تکوینی و تشریعی، عدم هیچ گونه نیازی  باوجود تأ
گذشته داشته  که در  کارکردهای را  کردن دیگر  گوش���ت و ... ش���کار  به 
ازدس���ت داده است و امروز به جرئت می توان آن را ناهنجاری اخالقی و 

اجتماعی نامید.
در علوم محیط زیس���ت حداق���ل 6 تا 7 هدف عمده ب���رای حفاظت از 
که عبارت ان���د از؛ ارزش های  گونه ه���ای حیات وحش تعریف می ش���ود 
و  )علم���ی(  تحقیقات���ی  کولوژی���ک،  ا تفرج���ی،  اخالق���ی،  اقتص���ادی، 

زیبایی شناختی و مذهبی.
هرچند که با توجه به وضعیت زیستگاه ها و جمعیت های حیات وحش 
که با صدور مجوزهای شکار و  کسانی است  کشور، نگارنده ازجمله  در 
کشتار حیات وحش تحت هیچ شرایطی موافق نبوده و این موضوع را 
کشور و نیز نسل های آینده  ظلم و چه بسا خیانت بزرگی به زیست بوم 
گرفته توسط مردم در  می دانم. خوش���بختانه به پاس اقدامات صورت 
استان کردستان و فرهنگ سازی های انجام شده در خصوص تقبیح، 
که مجوز شکار و  تحریم و مذموم دانس���تن شکار، مدت 3 س���ال است 
کردس���تان صادر نگردیده است. این  کش���تار حیات وحش در اس���تان 
موضوع هرچند که جای تقدیر و تش���کر داش���ته و می طلبد حداقل در 
 تمدید ش���ود( هیچ گونه 

ً
یک بازه زمانی 10 س���اله )پ���س ازآن نیز مجددا

برداش���تی از ذخای���ر ژنتیکی صورت نگیرد اما نبایس���تی صرف���ًا به عدم 
صدور پروانه بسنده نمود. بلکه همراه با عدم صدور مجوز در این مدت 
موضوع فرهنگ حذف شکار و کشتار در استان کردستان در دستور کار 
نهادهای ذی ربط از یک س���و و جامعه مدنی و س���من ها از سوی دیگر 
کو توریسم(، پرنده نگری،  قرارگرفته و موارد دیگری ازجمله بوم گردی )ا
تحقیق���ات علمی، اس���تفاده از حیات وح���ش در روش های بیولوژیکی 
مبارزه با آفات و ... را به جای پدیده شکار )که با توجه به جمعیت های 
که به سوی انقراض می رود  بسیار شکننده و آسیب پذیر حیات وحش 
می توان ش���کار را یک ناهنج���اری اخالقی و اجتماع���ی نامید( ترویج و 

تنشیر نمود.

لزوم حمایت از حیوانات در 
فصل سرما

■ هاوری وطن دوست 
عضو مدافعان محیط زیست
 "والت"- بوکان
کنی���م، طبیعت نخس���تین آموزگار  گزافه گویی نباش���د اق���رار  ▐ ش���اید 
کس���ب زندگ���ی، مهربانی و بخش���ندگی بوده و هس���ت.  بش���ریت درراه 
گرما و س���رمایش محبت و  چرخ���ش فصولش همواره ت���الش و تحول، 
صبر، رنگارنگی سیمایش زیبایی و عشق، بخشندگی زمین و آسمانش 
بخشش و عدالت را به ما آموخته است. متأسفانه در این میان بوده اند 
ک���ه ب���ه خاط���ر س���ودجوئی و زیاده خواهی، آس���یب های  انس���ان هایی 
ک���ه اینان تنها  گویی  جبران ناپذی���ری را ب���ه طبیعت وارد س���اخته اند، 
وارثان و مالکان بی و چون وچرای زمین و طبیعتش هستند. فراموش 
کره ی  که به همان اندازه بر این  کرده اند جانداران دیگری نیز هس���تند 

کی و طبیعتش سهم دارند. خا
ک���رده، تخریب  ک���ه انس���ان ب���ر طبیع���ت وارد  ازجمل���ه خس���ارت هایی 
گیاهی و برهم زدن  زیس���تگاه های جانوری، از بین بردن پوشش های 
که همین امر باعث شده است، جانداران  تعادل صید و صیادی است 
بس���یاری به اجبار و برای تأمین غذا به س���کونتگاه های انسانی نزدیک 
ک���ه به خاطر  ش���وند. در ای���ن میان حیوانات وحش���ی نی���ز وجود دارند 
فرهن���گ غلط ترس از نام حیوان وحش���ی، مورد آزار و اذیت انس���ان ها 
قرار می گیرند. متأسفانه با نزدیک شدن فصل سرما و به هنگام بارش 
کار ناپس���ند بیشتر مشهود اس���ت. در این میان انسان های  برف، این 
ک نهاد، موسس���ه ها و نهادهای دفاع از حقوق حیوانات بر خود الزم  پا
گرفتن اقدامات���ی در حد توان آنچ���ه را در جهت  می دانن���د ب���ا در پیش 
بهب���ود وضعیت نامناس���ب حیوان���ات درگیر این معضل اس���ت، انجام 

دهند.
که می توان در فصل س���رما به  در اینج���ا به اختصار اقدامات مفیدی را 

جهت حمایت از حیوانات انجام داد را بیان می¬نمایم:

- تا حد امکان از مقابله مستقیم با این حیوانات اجتناب شود.
- می توان با همکاری همدیگر برای حیوانات وحش���ی علفخوار تأمین 
علوفه نمود، الزم به ذکر اس���ت این حیوانات، ش���کار طبیعی حیوانات 
گرگ و پلنگ می باشند و به این وسیله از هجوم  گوش���ت خواری مانند 

این حیوانات هم پیشگیری می شود.
ک���ه در مج���اورت مناط���ق حفاظت ش���ده هس���تند،  - در جاده های���ی 
رانندگان با توج���ه به عالئم عبور حیوانات بااحتیاط بیش���تری حرکت 

کنند.
- زیبای���ی ب���ارش برف، متأس���فانه هم زمان می ش���ود با سوءاس���تفاده 
کبک، خرگوش  که به اس���م تفریح، به ش���کار حیواناتی مانن���د  افرادی 
کل و بز می پردازند. فراموش نکنی���م وجود همه جانوران برای  گا ه���ا  و 
گ���ر به خود و آین���دگان خود  کاماًل ضروری هس���تند، ا چرخ���ه طبیع���ت 

کنیم. کار پرهیز  اهمیت می دهیم، حتمًا باید از این 
- قرار دادن نون خشک و باقیمانده غذا در بالکن، پشت بام، گوشه ای 
از حیاط و یا س���اختن آش���یانه ای چوبی در مکانی آرام و یا روی شاخه 
گر پرندەای به ش���دت از  درختان برای پرندگان می تواند مفید باش���د؛ ا

کنیم. گرم منتقل  سرما بی حال شده است، آن را به مکانی 
گربه به موت���ور ماش���ین های تازه  - ب���ه عل���ت س���رما، حیواناتی مانن���د 
کردن ماشین با  خاموش ش���ده پناه می آورند، بهتر است قبل از روشن 
کاپوت ماش���ین هم به سالمت ماشین و هم به سالمت این  ضرباتی به 

کرد. حیوانات کمک 
گربه ه���ا و س���گ ها ب���ه داخ���ل خانه ها پرهیز  - از آوردن طوالنی م���دت 
کرده اند  شود، چون این جانوران سال هاست به زندگی شهری عادت 
کار باعث می شود دیگر توان زندگی در شهر را نداشته و به محیط  و این 

کنند. خانه عادت 
الزم به ذکر اس���ت بعضی از این اقدامات، راهکارهایی موقت هس���تند 
و باید توس���ط مردم دلس���وز و نهادهای مربوطه به دنب���ال راهکارهای 
دائم���ی، مانن���د احی���ای مج���دد زیس���تگاه های جان���وری ب���ود، در غیر 
ای���ن صورت ای���ن اقدامات عوارضی ه���م خواهند داش���ت. برای مثال 
تغذی���ه م���داوم حیوانات توس���ط انس���ان، س���بب اخت���الل در زندگی و 
ک���ه درنهایت منجر ب���ه اتفاقاتی مانند  باف���ت جمعیتی آن ها می ش���ود 

سگ کشی های اخیر در شهرها می گردد.

ادامه ی » سیستم آموزش وپرورش چندزبانگی« از صفحه 5
بر اساس قانون اساسی هند سیستم آموزش وپرورش این کشور چندزبانگی 
است. به عنوان مثال در شهر بمبئی در مدارس ابتدایی با 9 زبان تدریس 
آموزان  دانش  بنگال  غرب  منطقه   در  یا  و  زبان  با 8  کا  کارناتا در  می شود، 
گزینه  دلخواه  خود را انتخاب نمایند؛ اما  متوسطه  از بین 14 زبان می توانند 
به طورکلی فرمول 3 زبانه )زبان مادری، زبان هندی و زبان انگلیسی( به طور 
گسترده  و باهدف توسعه  و تقویت شخصیت دانش آموزان و دانشجویان در 

هندوستان اجرا می شود.
سیاست زبانی هند، بر پایه  پاسداری از زبان اقلیت ها بناشده  است. برای 
کمیسیون مسئول رسیدگی  این منظور در پناه  قانون اساسی هند، یک 
اساسی  قانون  پایه   بر  است.  کشور  این  زبانی  اقلیت های  مسائل  به  
مدرسه ،  در  می توانند  جمعیت   %20 تا   %15 با  منطقه   هر  در  اقلیت ها 
از زبان مختص به  خود  شهرداری ها، ادارات، رسانه ها و نشریات و... 
استفاده  نمایند. مکاتبات اقلیت ها نیز با زبان آن ها انجام می گیرد و در 
تمام بخش های اداری، بخش ترجمه  برای جواب دادن مکاتبات و نیز 
اسناد  قانونی،  اطالعیه های  پوسترها،  احکام،  ایالتی،  قوانین  برگردان 
تلوگو زبان  آندراپرادش،  ایالت  مهم و ... دایر است. به عنوان مثال در 
به   زبان  ترجمه   بخش  ایالت 6  این  ادارات  در  می باشد،  ایالت  رسمی 
کانادا، مراتی و تامیل به  امورات اقلیت ها  زبان های تلوگو، اردو، هندی، 
رسیدگی می نمایند. این تالش ها برای این است که  اقلیت ها ازنظر اداری 
و شخصیتی با مشکل روبرو نشوند. در هنگام استخدام افراد در ادارات نیز 
صالحیت تسلط به  زبان غالب غیرقانونی است؛ اما پس از تصدی امور 

آموزش زبان دولتی اجباری می باشد.
البته  سیستم چندزبانگی در بعضی مناطق در حال تغییراتی است به گونه ای 

که  به منظور استفاده  از امکانات و فّناوری بخش هایی از مردم انتخاب های 
محدود  فرانسه   یا  و  سانسکریت  هندی،  انگلیسی،  زبان های  به   را  خود 
کرده اند. هرچند قانون اساسی و دیگر قوانین هند حامی زبان اقلیت ها برای 
گر صدمه ای به  زبان اقلیت ها  حفظ هویت زبانی آن ها می باشد. بدین معنی ا
به   بیشتری  اهمیت  که   آن هاست  به  عهده  خود  آن  وارد شود مسئولیت 

گیری زبان مادری خود اهمال می نمایند. زبان های دیگر می دهند و در فرا
که در سال 2002 انجام گرفته  است،  اما بااین وجود بر پایه  آخرین اطالعات 
تدریس  مادری  زبان  از  استفاده  با  ابتدایی  مدارس  از  درصد   92 از  بیش 
بوده  درصد  از 92  کمتر  کمی  عدد  این  پیش  سال  درحالی که 10  کرده اند، 
است. مدارس روستایی در گرایش به سمت آموزش با استفاده از زبان مادری 
افزایشی به مقدار کمتر از 1 درصد و مدارس شهری کاهشی به مقدار کمتر از 1 

درصد در سال 2002 از خود نشان داده اند.
در مقطع باالتر از ابتدایی در سال 2002 بیشتر از 91 درصد مدارس از زبان 
که افزایشی 2 درصدی در مقایسه با سال 1993  کرده اند  مادری استفاده 
داشته است. در مدارس روستایی استفاده از زبان مادری در مقاطع باالتر از 
ابتدایی در سال 2002 نسبت به سال 1993 حدود 3 در صد افزایش داشته 
است، درحالی که این نسبت برای مدارس شهری حدود 1 درصد بوده است. 
درمجموع بیش از 90 درصد از مدارس در مقاطع ابتدایی و باالتر از ابتدایی با 

استفاده از زبان مادری به دانش آموزان آموزش می دهند.
منبع:

British Council مؤسسه ی آموزشی
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کهنه پوشی کو  ■ آ
 دانشجوی دکترای جامعه شناسی
▐ تفک���ر درب���اره پیامده���ای 
مخرب فرایند صنعتی شدن، 
ع���دم  و  آن  منف���ی  تبع���ات 
که ناش���ی از صنعتی  تعادل���ی 

شدن بین انس���ان، جامعه و محیط زیست 
ایجادشده است، س���ابقه طوالنی دارد. در 
راس���تای این دگرگونی و فرایند رو به رش���د و 
ترق���ی جوامع امروزی و تغیی���رات اجتماعی 
ابداع ش���ده،  از مفاهی���م  یک���ی  آن،  هم���راه 

مفهوم توسعه )Development( است.
جریان���ی  توس���عه  »ت���ودارو«،  دی���دگاه  از 
ک���ه مس���تلزم تغیی���رات  چندبع���دی اس���ت 
اساس���ی در س���اخت اجتماعی، ط���رز تلقی 
عام���ه م���ردم و نهاده���ای مل���ی و همچنین 
کاهش نابرابری و  تس���ریع رش���د اقتصادی، 
ریش���ه کن نمودن فقر مطلق اس���ت )تودارو، 
1366(. »برنشتاین« آن را بر اساس اهداف 
که بار ارزش���ی به همراه دارد  تعریف می کند 
کس���ی ب���ا آن مخال���ف اس���ت )ازکیا،  کمتر  و 
صاحب نظ���ر  و  »میس���را«محقق   .)1386
هندی ب���ر ابعاد فرهنگی در تعریف توس���عه 
کی���د می کند. به نظر او توس���عه از دس���ت  تأ
آورده ای بش���ری ب���وده و پدیده ای ب���ا ابعاد 
ک���ه هدف آن ایج���اد زندگی  متفاوت اس���ت 
دی���دگاه  از   .)1393 )ازکی���ا،  اس���ت  پرثم���ر 
»گون���ار میردال« توس���عه فرایند دور ش���دن 
رهای���ی  یعن���ی  اس���ت،  توس���عه نیافتگی  از 
از چن���گال فق���ر. در ای���ن راس���تا ب���ر اهمیت 
برنامه ری���زی جه���ت دس���تیابی به توس���عه 
کی���د می کند )می���ردال، 1366( و »دونالد  تأ
س���ن« آن را تغیی���رات اساس���ی در س���اخت 
کام���ل هدف های  اجتماع���ی ب���رای تحق���ق 
جامع���ه تعریف می کن���د )دین���ی، 1370(. بر 
اس���اس ادبی���ات نظ���ری موج���ود در ح���وزه 
توس���عه آن را ب���ه چه���ار ُبع���د، اقتص���ادی، 
اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تقسیم بندی 

می کنند )ازکیا، 1386(.
در دو س���ده اخی���ر و مش���اهده نتای���ج آنچه 
ح های توس���عه ای خوانده می ش���ود، در  طر
کنار فرصت های آفریده ش���ده، چالش هایی 
صاحب نظ���ران،  ک���ه  ک���رد  پی���دا  ب���روز 

اندیشمندان و برنامه ریزان را به تجدیدنظر 
و  وا داش���ته  توس���عه  تعری���ف  و  ابع���اد  در 
ح اس���ت، مفهوم  درنهای���ت آنچه امروز مطر
»توس���عه پای���دار« اس���ت. این اصط���الح در 
حوزه ادبیات نظری »توس���عه« و »تغییرات 
اجتماع���ی« در دوره معاص���ر ب���ا توج���ه ب���ه 
در  »روش شناس���ی«  »و  نظ���ری  »گس���ترش 
ح���ال تبدیل به یک پارادای���م بزرگ مقیاس 
بین رشته ای است. در این مفهوم عناصری 
کمت���ر موردتوج���ه قرارگرفته بود،  ک���ه قباًل  را 
که از مهم ترین آن ها می توان  ح شدند  مطر
به ابعاد »زیس���ت محیطی« توس���عه اش���اره 
که امروزه باید به  نمود. عالوه ب���ر آن چیزی 
آن توجه ش���ود مس���ائل مربوط به هزینه ها 
که به نوبه خود مس���ائل  و انتخاب ها اس���ت 
اساس���ی ب���رای تفک���ر عمل���ی در مورداجرای 
برنامه ها به ش���مار می آید )چمبرز، 1387(، 

گرفته می شود. که غالبًا نادیده  موضوعی 
مداخله در زندگی شهروندان

ابع���اد  در  توس���عه ای  ح ه���ای  طر اج���رای 
گون آن در ی���ک جامعه تأثیرات مهمی  گونا
ایج���اد  اف���راد  در فرهن���گ، س���بک زندگ���ی 
می نماید و بی توجهی ب���ه آثار و پیامدهای 
ح ها، نتای���ج زیان بار و غیرقابل  این گونه طر
و  اجتماع���ی  زمینه ه���ای  در  را  جبران���ی 
فرهنگ���ی ب���ه هم���راه دارد. ل���ذا رص���د آثار و 
ح ها،  پیامده���ای اجتماعی و فرهنگ���ی طر
پروژه ه���ا، تصمیم���ات و مصوب���ات و توج���ه 
به اثرگذاری مس���تقیم و غیرمستقیم آن ها، 
مس���ئله ای ضروری و اجتناب ناپذیر اس���ت 
ح ها  و ع���دم توج���ه ب���ه متناسب س���ازی طر
و  اجتماع���ی  بس���ترهای  ب���ا  تصمیم���ات  و 
فرهنگی باعث توس���عه نامتوازن و پیدایش 
معض���الت و بعض���ًا بحران ه���ای اجتماع���ی 
و فرهنگ���ی در س���طوح مختل���ف می گ���ردد. 
که بر  اهمی���ت ای���ن موض���وع در این اس���ت 
اساس دیدگاه »نظریه سیستم ها« )دوران، 
1394( ه���ر ن���وع مداخله در یک سیس���تم، 
کوچ���ک و جزئی دارای پیامدهایی  هرچند 
خواه���د ب���ود. به عنوان مثال در یک ش���هر، 
کاربری  گ���ر یک قطعه زمین مس���کونی ب���ه  ا
درمانی تغییر یابد همین تغییر جزئی دارای 
پیامدهای���ی از قبیل »تغیی���رات اقتصادی، 
ک���م حض���ور اف���راد،  تغیی���رات ترافیک���ی، ترا
در   . و......  اجتماع���ی  تعام���الت  افزای���ش 

این میان اهمیت الص���اق »ارزیابی تأثیرات 
ح های  اجتماع���ی و فرهنگی » به اجرای طر
گردش���گری، تج���اری،  عمران���ی، صنعت���ی، 
ح  کشاورزی و... به عنوان یک ضرورت مطر
تأثی���رات اجتماعی  اس���ت. مفهوم«ارزیابی 
)social impact assessment(« ب���رای اولین 
بار در س���ال 1970 بکار رف���ت، ولی راهنماها 
و اص���ول اج���رای آن در س���ال 1994 تدوین 

ع پور، 1384(. این اصطالح به  گردید )ش���ار
ارزیاب���ی تأثی���رات اجتماع���ی و فرهنگی یک 
ح، برنامه و سیاس���ت ب���ر مردم  پ���روژه، ط���ر
ای���ن   .)2000  ,Vancly( می نمای���د  اش���اره 
کنون یک���ی از مهم ترین و  ن���وع بررس���ی هم ا
کاربردی تری���ن دانش ه���ا در بیش���تر جوامع 
کشورهای  توس���عه یافته و بعضًا در برخی از 
درحال توس���عه اس���ت. اهمی���ت ای���ن ن���وع 
که بر اس���اس آن به  مطالع���ه در ای���ن اس���ت 
بررس���ی و شناس���ایی تأثی���رات و پیامدهای 
نهان )مثب���ت و منفی( اجتماعی و فرهنگی 
و همچنین راهبردها و راه کارها برای هرگونه 
مداخل���ه در زندگ���ی ش���هروندان در مقیاس 
فرامل���ی، ملی، منطقه ای، ش���هری و محلی 
پرداخت���ه می ش���ود و ه���دف از ای���ن ارزیابی 
ک���ه  حص���ول اطمین���ان از ای���ن ام���ر اس���ت 

مزایای پروژه توسعه و ورود عناصر نوسازی 
افزایش یافت���ه و معای���ب و چالش ه���ای آن 
کاهش یابد. اهمیت دیگ���ر ارزیابی تأثیرات 
اجتماع���ی و فرهنگی پروژه ه���ا و برنامه این 
گر شهروندان قبل از بهره برداری  که ا اس���ت 
پروژه ها از نتای���ج و پیامدهای احتمالی آن 
گاه باش���ند، قب���ول این پیامده���ا راحت تر  آ

امکان پذیر است.

اج���رای ای���ن ن���وع بررس���ی و ارزیاب���ی باعث 
و  )الترناتی���و(  جایگزی���ن  پیش بینی ه���ای 
 )Mitigation Plan( جبران���ی  ح ه���ای  طر
ح ه���ا، برنامه ها  ب���رای پیامدهای منفی طر
و پروژه ها خواهد ب���ود. ضرورت دیگر انجام 
اجتماع���ی  پیامده���ای  ش���ناخت   ،»SIA«
اقتص���ادی  اث���رات  از  ج���دا  آن  فرهنگ���ی  و 
 »SIA« در  اس���ت.  آن  زیس���ت محیطی  و 
تمرک���ز بر روی پیامده���ا و تأثیرات اجتماعی 
اس���ت. به عبارت دیگر در »ارزیاب���ی تأثیرات 
و  اجتماع���ی  پیامده���ای  اجتماع���ی«، 
برخ���وردار  بیش���تری  اولوی���ت  از  فرهنگ���ی 
خواهند بود و این به اصول »توسعه پایدار« 

نزدیک تر است.
که می توان از ارزیابی  درباره موقعیت هایی 
تأثی���رات اجتماعی اس���تفاده نمود می توان 

ب���ه س���ه زمین���ه 1 � ارزیاب���ی تکنولوژی ه���ای 
� ارزیاب���ی پروژه ه���ای توس���عه ای  جدی���د 2 
نظیر احداث س���د، نیروگاه، پاالیش���گاه و... 
ح های زیس���ت محیطی اشاره  3 � ارزیابی طر
نمود. به اعتقاد »فین اس���ترباخ« در دوازده 
حوزه می توان به ارزیابی تأثیرات اجتماعی 
پرداخ���ت؛ تغییرات جمعیت���ی، جابجایی و 
اس���کان مجدد، تغییر در الگوهای اشتغال، 
در  تأثی���ر  همس���ایگی،  نظ���ام  در  اخت���الل 
س���روصدا، تأثیر در ابعاد زیبایی ش���ناختی، 
تغییر در امکان دسترسی، تأثیر بر تفریحات 
کنش  و اوقات فراغت، ایمنی و بهداشت، وا
ش���هروندان، تأثیر بر اجتم���اع محلی و تغییر 
در الگوهای استفاده از زمین و بهره برداری 
از آن. به عبارت دیگر هر یک از این مقوالت، 
که در جریان تغییرات  حوزه هایی هس���تند 

قرار می گیرند.
 � اجتماع���ی  تأثی���رات  ارزیاب���ی  اه���داف 

فرهنگی
گرفتن  ازلحاظ معرفت شناس���ی، ب���ا در نظر 
ب���ا آن ای���ن ن���وع  روش شناس���ی متناس���ب 
بررس���ی قص���د دارد، با تعیین ح���وزه اجرای 
را  آن  ذی مدخ���الن  و  ذی نفع���ان  پ���روژه، 
گرفتن انتظ���ارات و نیازهای  ضمن در نظ���ر 
فعل���ی، مش���کالت ناش���ی از اجرای پ���روژه را 
ک���رده و راه کاره���ای عملی برای  شناس���ایی 
جلوگیری از بروز پیامدهای منفی احتمالی 
ح یا اصالح آن ه���ا را ارائه نماید.  اج���رای طر
ازجمل���ه این اه���داف می توان ب���ه موارد زیر 

اشاره نمود.
ح���وزه  جغرافیای���ی  مح���دوده  تعیی���ن   �  1

گیر پروژه مداخله و فرا
2 � بررس���ی نگ���رش ش���هروندان نس���بت ب���ه 

پروژه و میزان رضایت آن ها از پروژه
3 � اس���تخراج مؤلفه ه���ا و متغیرهای اثرگذار 

در ارزیابی تأثیرات اجتماعی � فرهنگی
4 � شناس���ایی ذی نفعان و متأث���ران پروژه و 

مکانیسم تأثیرگذاری پروژه بر روی آن ها
5 � شناس���ایی عوامل و موانع محدودکننده 
و مختل کنن���ده اثرات مثب���ت و مورد انتظار 

ح طر
ب���ا  پ���روژه  همپوش���انی  می���زان  بررس���ی   �  6
اولویت ه���ا و نیازه���ای ش���هروندان و میزان 

پذیرش اجتماعی پروژه
کوتاه مدت و بلندمدت  7 � شناسایی اثرات 

زیس���ت محیطی  فرهنگ���ی،  اجتماع���ی، 
و  پ���روژه  منف���ی  و  مثب���ت  اقتص���ادی  و 
طبقه بندی آن ها برحسب میزان اهمیت، 

اندازه و شدت.
راه کاره���ای  ارائ���ه  و  کاربس���ت  تدوی���ن   �  8
کاهش ع���وارض و  مدیریت���ی، پیش���گیری و 

آسیب های پروژه
9 � ارائ���ه الگوی پیش���نهادی ب���رای پایش و 

ح نظارت بر طر
اجرای پروژه احداث پاالیش���گاه در ش���هر 
مریوان نیازمند مطالعه علمی و روشمند 
کارگزاران  گر بتوان در فراین���د تصمیم گیری  ا
توس���عه، ارزیابی تأثیرات اجتماعی )SIA( را 
دخی���ل نم���ود، در آن صورت بهت���ر می توان 
تصمیم گی���ری نمود. به ع���الوه با پیش بینی 
ک���ردن و مدیریت نمودن تأثیرات اجتماعی 
ناشی از پروژه، مزایای اجتماعی، اقتصادی 
م���ردم  نصی���ب  فراوان���ی  زیس���ت محیطی  و 
و اجتم���اع محل���ی خواه���د ش���د و نبای���د از 
ک���ه پیامده���ای پیش بینی نش���ده  یاد ب���رد 
پروژه های توسعه می تواند منافع و مزایای 
کاهش دهد. توجه  این پروژه ها را به شدت 
ب���ه این اهداف و مطالعه علمی و روش���مند 
درزمینه اجرای پروژه احداث پاالیشگاه در 
ش���هر مری���وان و دیگر پروژه های توس���عه ای 
می توان���د برنامه ری���زان را در دس���تیابی ب���ه 
کارکردهای آش���کار برنامه ها یاری  اهداف و 
که ارزیابی تأثیرات  رساند و از همین جاست 

اجتماعی اهمیت می یابد.
کلی برنامه  در نخس���تین بند سیاست های 
پنج ساله توس���عه جمهوری اس���المی ایران 
مص���وب 1389/10/15 و نی���ز در م���اده )2( 
تهی���ه  توس���عه،  پنج س���اله  برنام���ه  قان���ون 
ح های مهم و  »پیوس���ت فرهنگی« برای طر
جدید توسط شورای عالی انقالب فرهنگی 
گرفت. در خاتمه،  مورد تأیید و تصویب قرار 
با توجه به این مباحث پیش���نهاد می ش���ود 
که بر اساس »منطق روش شناسی علمی«، 
بر روی پروژه احداث پاالیشگاه در مریوان، 
جهت ش���ناخت پیامدهای منفی و تقویت 
پیامدهای مثبت اجتماع���ی � فرهنگی آن، 
ارزیابی تأثیرات اجتماعی � فرهنگی در قالب 
توس���ط پژوهشگران  »پروژه ای تحقیقاتی« 
مج���رب و متخص���ص ب���ا ش���یوه روش���مند و 

علمی صورت بگیرد.

پاالیشگاه احداث   )SIA( اجتماعی  تأثیرات  ارزیابی  ضرورت 

 ■ دوشنبه 15 آذر1395 ■ سال دوم ■ شماره14 ■

شکار؛ تفریح یا توحش!
■ کاوه کوردستانی
کثر جانوران از س���ر نی���از و برای زنده  ▐ش���کار در میان ا
کمت���ر اتفاق  مان���دن، حف���ظ و تع���ادل حیات اس���ت و 
می افت���د جان���وری، حت���ی درنده خوتری���ن آن ه���ا برای 
کند و ش���کمش را  س���رگرمی به جان���وری دیگ���ر حمله 
س���فره! بس���یاری از جان���وران به صورت فط���ری و برای 

دف���اع از خود وقتی در مقابل جانوری دیگر قرار می گیرد با عضو دفاعی 
کار  کینه ای در  که هیچ بغض و  از خودشان دفاع می کند و امکان دارد 
نباشد بلکه به صورت طبیعی دست به این کار می زند " نیش عقرب نه 
ازبهر کین است /اقتضای طبیعتش این است" اما متأسفانه انسان نه 
از س���ر نیاز بلکه برای تفریح و ارضاء امیال ددمنشانه خود به بسیاری 
از جانوران دیگر حمله می کند و شکمش���ان را س���فره. ظهور و بروز این 
خلق وخوی نادرست به جای رسیده که هرچند خوردن گوشت خوک 
که هنوز  در فرهن���گ و آیین ما حرام و ممنوع اس���ت، هس���تند افرادی 
گوش���ت آن، بلکه  هم به ش���کار خوک می روند نه به نیت اس���تفاده از 
برای لذت بردن از غلتیدن آن جاندار در خون خود اس���ت. متأسفانه 
که از آزار، ش���کنجه و کشتن دیگر  هس���تند موجوداتی به ظاهر انس���ان 
موجودات به ش���دت لذت می برند و حاضرند ب���رای ارضای روح بیمار 
خود موج���ودات دیگر را از بی���ن ببرند. هرچند انس���ان فطرتًا خون ریز 
گر دست به خونریزی همنوعان خود و دیگر جانداران می زند  نیست و ا
گذش���ته و فق���ر فرهنگی امروزه می باش���د. ب���ه علت آموزش های غلط 

تخریب، تجاوز و تعرض
 در زمان های نه چندان دور و در جامعه ما، داشتن اسلحه و استفاده 
از آن برای از بین بردن جانداران را ارزش و افتخار می دانس���تند و برای 
گرفتن  گذران زندگی خود دس���ت به س���الح می ش���دند و بدون در نظر 
کوسیستم منطقه، با کشتار بی رویه، باعث انقراض بسیاری  ش���رایط ا
گذش���ت  گونه ه���ای جانوری ش���دند. غاف���ل از اینکه دیری نخواهد  از 
ک���ه انس���ان از عملکرد غلط خ���ود در قب���ال دیگر موجودات پش���یمان 
می ش���ود اما شاید آن زمان، وقتی برای جبران نمانده باشد. تخریب، 
کارشناسان، یکی  گفته  که به  تجاوز و تعرض انس���ان به جایی رس���یده 
گروس س���ربلند و  از دالی���ل آفت زدگ���ی و بیماری جنگل ه���ای بلوط زا
کاهش چش���مگیر دارکوب هاس���ت، چون دارکوب ه���ا به طور  مق���اوم، 
طبیع���ی از سوس���ک های چوب خوار تغذیه می کنن���د و درختان بلوط 
ک س���ازی می کردند؛ اما ع���ده ای از مردم، در کمال  را از ش���ر این آفت پا
که دارکوب شاید در  خودخواهی و طمع ورزی خود، تنها به این بهانه 
کند، دست به شکار بی رویه این  گردو را سوراخ  طول س���ال چند عدد 
کشتن مارها و  جانور مفید زده و نس���ل آن در حال نابودی است، براثر 
کاهش تعداد آن ها در طبیعت، موش ها زیاد شده و به ریشه درختان 
جنگلی آسیب جدی می زنند، سنجاب ها که به طور فطری دانه بلوط 
کنند اما  ک پنه���ان می کند ت���ا در فصل زمس���تان از آن تغذیه  را زیرخ���ا
دانه های مصرف نشده و پیدا نکرده توسط سنجاب ها، در بهار بعدی 
ک درمی آورند. آما متأسفانه تعداد  به صورت یک نهال بلوط س���ر از خا
کاهش یافته، غافل از اینکه نبود  س���نجاب ها براثر شکار بی رویه بسیار 
کاوی و پرپش���ت نم���ودن عرصه های جنگلی. س���نجاب یعنی عدم وا

انس���ان با این باور غلط که تمام موجودات تنها برای استفاده وی 
آفریده ش���ده، باعث به هم خوردن تعادل در طبیعت گش���ته است

ب���ا اندکی تأمل و تفک���ر پیرامون محیط خود، به ای���ن نتیجه خواهیم 
که آفرینش هی���چ موجودی بی فایده نب���وده و تمام موجودات  رس���ید 
که  در چرخه حیات نقش���ی اساس���ی را ایفا می کنند و بای���د یاد بگیریم 
زن���ده مان���دن ما درگ���رو زنده مان���دن دیگر جان���داران اس���ت، فراموش 
گذاش���ت  کره زمین پا  که به  که انس���ان آخرین موجودی ب���ود  نکنی���م 

میلیون ه���ا س���ال قبل از ما ان���واع خزن���دگان، پرندگان، پس���تانداران و 
ک���ی حیات داش���تند و به صورت طبیعی  کره خا دیگ���ر جان���داران روی 
که با ورود انسان به این عرصه  تعادل چرخه حیات را حفظ می کردند 
که خداوند تمام موجودات را برای انس���ان آفریده و  و ب���ا این باور غلط 
کند با تمام  که بخواهد از آن ها اس���تفاده  انس���ان می تواند به هراندازه 
موج���ودات دیگ���ر وارد می���دان جنگ ش���د و در زمان اندک���ی باعث به 
که  کردیم  گردید. ما انس���ان ها فرام���وش  هم خ���وردن تعادل طبیعت 
هم���ه موجودات ح���ق برابر ب���رای زنده مان���دن دارند و تم���ام آن ها در 
ح���ال تع���ادل و تعام���ل با یکدیگر به س���ر می برن���د. آن ه���ا الزم و ملزوم 
کردیم حیات یک سیس���تم واحد  یکدیگرن���د. ما انس���ان ها فرام���وش 
گر بخش���ی از آن نابود شود به راحتی می توان  و به هم پیوس���ته است، ا
پیش بینی کرد که بخش هایی دیگری را نیز به دنبال خود نابود خواهد 
نمود. ولی خوش���بختانه امروزه و در سایه تالش و آموزش انجمن های 
زیست محیطی و دوس���ت داران طبیعت، داش���تن اسلحه و استفاده 
از آن تا حدودی به ضد ارزش تبدیل ش���ده اس���ت و در راس���تای حفظ 
گام های مناسبی برداشته شده و با یادآوری این نکته  جان جانداران 
که حیوانات به حریم ما انسان ها تجاوز نکرده اند بلکه این ما هستیم 
که زیستگاه آنان را نابود و تبدیل به باغ و کشتزار نموده ایم تا حدودی 
حس حیوان دوستی را در میان شکارچیان دوباره زنده نموده اند و به 
ک سرشت، حفظ  که وظیفه همه انس���ان های پا ما نش���ان می دهند 
جان دیگر جانداران اس���ت و عالوه ب���ر اینکه اجازه تنگ نمودن عرصه 
را ب���ر حیوان���ات نداریم، بلکه بای���د به حریم آن ها نیز احت���رام بگذاریم.

در  دیگ���ر  ک���ه  گف���ت  می ت���وان  کام���ل  خاط���ر  اطمین���ان  ب���ا 
ن���دارد  وج���ود  ش���کار  ظرفی���ت  گ���روس،  زا از  منطق���ه ای  هی���چ 
بگذاری���م. زمی���ن  را  تفن���گ  ک���ه  اس���ت  فرارس���یده  آن  وق���ت  و 

ک���ه دیگ���ران نی���ز به جم���ع م���ا بپیوندن���د چون م���ا در   ب���ه ای���ن امی���د 
بیش���تر جنبش ه���ای زیس���ت محیطی، طالی���ه دار ب���وده و هس���تیم و 
کورده���ا، مردمان���ی صلح طل���ب و  ک���ه  باافتخ���ار می توانی���م بگویی���م 
کوردس���تان س���رزمین مهربان���ی اس���ت. عاش���ق طبیع���ت هس���تند و 

کابوس جوامع بشری  جنگ؛ 
و محیط زیست

■ افشین جنتی
ک���رد. غ���ار را  ▐انس���ان نخس���تین ش���روع ب���ه زیس���تن 
به عنوان سرپناه برگزید. بنا بر غریزه ی حیوانی احساس 
کردن  گیاهان از عهده ی س���یر  کرد.  گرس���نگی  ضعف و 
انس���ان اولیه برنیامدند. جانوران وحشی جایگزین آن 
ش���دند؛ اما شکار حیوان وسیله و ابزار نیاز داشت. پس 

س���نگ ها تراشیده ش���دند. درختان قطع ش���دند و چاقو و نیزه و سایر 
وسایل موردنیاز انسان نخستین به وجود آمدند. اینجا اولین ضربه بر 

پیکر طبیعت وارد آمد.
زمان گذشت و گذشت و انسان با استفاده از برتری تعقل این ودیعه ی 
اله���ی و فناوری ه���ای جدی���د ب���ه افق ه���ای ت���ازه ای در جهت ب���رآورده 
نمودن نیازهای زندگی مادی و معیش���تش دس���ت یافت و بهای آن را 
کردند. توس���عه در تمامی  نی���ز طبیعت و منابع موجود در آن پرداخت 
گون علم و دانش با سرعتی  گونا ابعاد آن جریان داش���ت و شاخه های 
سرس���ام آور در حال شکل گیری بودند. یکی از شاخه های آن پیشرفت 
در س���اخت اب���زارآالت قتاله و جنگی بود. در ای���ن میان جنگ و جدال 
خ  ک برآورد و ر چ س���ر از خا و درگیری های مرگبار و خونین همچون قار
که با جنگ های قبیله ای و عش���یره ای و با استفاده  نمایاند. تنازعاتی 
کمان  که از نیزه و تیر و  از ابزارآالت قتاله ی ابتدایی ش���روع ش���د، ابزاری 
کمال و تعالی  به سوی تفنگ و توپ و نارنجک پیش می رفت و در اوج 

خود بمب اتم را می دید.
کن���ون جنگ ها و تنازعات بین المللی به تهدیدات و آزمایش های  هم ا
هس���ته ای، اتمی و هیدروژنی رس���یده است و جنگ های الکترونیکی، 
کم کم جایگزین جنگ های س���نتی  بیولوژیکی و س���ایبری و اطالعاتی، 
که دیگر در آن ها اث���ری از ویرانی،  و مرس���وم ش���ده اس���ت. جنگ هایی 
کش���تار و تخری���ب و آلودگ���ی محیط زیس���ت دیده نمی ش���ود.  کش���ت و 
جن���گ در زمان ه���ای دور فق���ط به قلع وقم���ع آدمیان قناع���ت می کرد 
و طبیع���ت و مناب���ع موج���ود در آن تا ح���د زیادی در ام���ان می ماندند؛ 
کار آمدن ان���واع و اقس���ام تجهیزات و  ام���ا با پیش���رفت فّن���اوری و روی 
سالح های مرگبار، تخریب کننده و آالینده، عالوه بر انسان ها، طبیعت 
گرفت. بمباران اتمی ش���هرهای  و محیط زیس���ت نی���ز موردحمله ق���رار 
کی ژاپن در جنگ جهانی دوم، اس���تفاده ی ارتش  کازا هیروش���یما و نا
امری���کا از بمب ه���ای خوش���ه ای و هیدروژنی در جنگ بیست س���اله ی 
ویتنام، بمباران ش���یمیایی و میکروبی ش���هرهای حلبچه، سردشت، 
نودشه، قالجی مریوان و ... توسط عراق، نمونه ای چند از استفاده ی 
که عالوه بر از بین بردن  وحش���یانه از س���الح های مرگبار و آالینده است 
نس���ل انسانی و برجا ماندن آثار س���وء و بیماری های مرتبط با آن برای 
س���الیان س���ال و انتقال آن ها به نس���ل های بعدی، در س���طح وسیعی 
موجب تخریب و آلودگی طبیعت و محیط زیست نیز می شود. نابودی 
جنگل ها و پوشش گیاهی، انقراض حیات وحش و گونه های جانوری، 
کش���اورزی و... از تبعات  ک، از بین رفتن زمین های  آلودگی آب ها و خا
کش���تارجمعی و آالینده  ک اس���تفاده از س���الح های مرگب���ار،  وحش���تنا
می باش���د. ان���واع مین های خنثی نش���ده، ایجاد پل و س���د در مس���یر 
اصلی رودخانه ها و در مسیر مهاجرت آبزیان، ایجاد پایگاه های نظامی 
کوسیس���تم ها و زیس���تگاه های حس���اس، آلودگی  در داخ���ل و اطراف ا
کوسیس���تم های آبی، آلودگی نفت���ی و... نمونه هایی از آثار  تاالب ها و ا

مخرب جنگ بر محیط زیست هستند.
محیط زیس���ت م���رز نمی شناس���د و جن���گ و درگیری ه���ای مس���لحانه 

ع���الوه برطرف های درگی���ر، همواره تأثی���رات مخ���رب و آالینده ی خود 
کش���ورهای جه���ان نی���ز می گ���ذارد. جن���گ  را ب���ر محیط زیس���ت س���ایر 
کویت و اش���غال آن توس���ط عراق یکی از نمونه های ب���ارز تأثیر جنگ بر 
کویت،  محیط زیست بسیاری از کشورهای دیگر است. در طول جنگ 
که منابع آبی و دریایی  کش���یده شدند  صدها حلقه چاه نفت به آتش 
کرد. رسوب  گس���ترده ای را آلوده و انتش���ار دود آن هوا را غیرقابل تنفس 
که  کیلومتر از سواحل خلیج فارس را پوشاند  ضخیم نفت و قیر صدها 

باعث مرگ ومیر تعداد قابل توجهی از آبزیان و پرندگان دریایی شد.
 ناامنی ه���ا، جنگ ه���ای داخل���ی و تنازع���ات سیاس���ی و نظام���ی میان 
کش���ورها، همواره بحران های محیط زیس���تی را تشدید نموده و دست 
دیپلماس���ی و رایزنی ه���ای بین الملل���ی را ب���رای رفع بح���ران می بندد. 
گردوغبار از بیابان های  گردها و  نمونه ی عینی و ملموس آن، ورود ریز 
کام  که زندگی را به  کشورمان است  عراق و س���وریه به آسمان نوار غربی 
ک آلود  کشور تلخ و خا کن در استان های غربی و جنوبی  هم وطنان سا
کش���ورهای  کرده اس���ت؛ اما ناامنی و جن���گ و درگیری های داخلی در 
مذک���ور، هرگونه تالش و دیپلماس���ی در اج���رای معاهده های منعقده 
گذاش���ته  کام و بدون نتیجه باقی  گردها نا را به منظ���ور رفع معضل ریز 
گردوغبار داخلی نیز  کانون های  اس���ت. متأسفانه در س���ال های اخیر، 
گل بود، به سبزه نیز آراسته  گردهای وارداتی اضافه ش���ده است.  به ریز 

شد.
ک���ردن مرزه���ای جغرافیای���ی، اس���تثمار مناب���ع  کشورگش���ایی و ب���زرگ 
کش���ورهای دیگر، ارضای تمایالت سرکش نفسانی،  طبیعی و انس���انی 
قدرت طلب���ی، نژادپرس���تی، قومی���ت خواه���ی، عصبی���ت و اختالفات 
دین���ی و مذهبی و... از عوامل بروز و تش���دید جن���گ و منازعات ملی و 
که در صفحه ی تاریخ بش���ریت دیده می ش���وند و  بین المللی هس���تند 
کان نیز ادامه دارند. به قول زنده یاد احمد شاملو:  کما که  زهی تأس���ف 
مدام می کش���ند و می کش���ند و می کش���ند و چه قصاب خانه ایست این 
دنیای بشریت. اوریانا فاالچی روزنامه نگار ایتالیایی )درگذشته به سال 
کنده از آت���ش و دود و باروت و  2006( می گوی���د: جنگ عفریتی اس���ت آ
گوش���ت دریده ی  که از اجتماع انس���انی، چیزی جز یک مش���ت  بم���ب 

کبود برجا نمی گذارد. ازهم پاشیده و الشه های خون آلود و 
کشتار و قتل عام انسان ها،  کشت و  کنار خشونت شدید و  جنگ ها در 
گرس���نگی و تهدید س���المت و بهداش���ت  ویران���ی طبیع���ت، قحط���ی و 
عمومی، همواره گسیختگی اجتماعی و آسیب های اجتماعی و روحی 
و روان���ی عدی���ده ای را نیز ب���ه دنبال داش���ته اند. غارت ام���وال، تجاوز و 
تع���رض به زنان و دختران، تجارت و برده داری جنس���ی، بروز و ش���یوع 
بیماری ه���ای روان���ی از قبی���ل اس���ترس و اضطراب، افس���ردگی، ترس و 
دلهره ی دائمی و کابوس های شبانه، کوچ کردن اجباری، بی خانمانی، 
کشورهای دیگر از پیامدهای جدی  آوارگی و مهاجرت غیرنظامیان به 

گسیختگی اجتماعی به سبب جنگ و ناامنی می باشد.
جنگ یعنی دود و آتش و خون، جنگ یعنی کابوس های دائمی زنان و 
کودکان، جنگ یعنی کودک معصوم خفته در ساحل دریا، جنگ یعنی 
گون���ی قایق ه���ای حام���ل آوارگان در آب دریا، جن���گ یعنی مردمان  واژ
گورهای  کوهستان، جنگ یعنی  گرسنه در بیابان و  سرگردان، تشنه و 
ک،  دس���ته جمعی، جنگ یعنی ترس های ناتم���ام از قاتل خفته در خا
کودکان در اثر رفتن روی مین، جنگ  جنگ یعنی پاهای قطع شده ی 
یعن���ی بمب های عمل نک���رده، جنگ یعنی زخم ه���ای چرکین، جنگ 
یعنی روح و روان های آزرده و افس���رده، جنگ یعنی نفس های تنگ و 

به شماره افتاده ی بیماران شیمیایی، جنگ یعنی...
کافی عش���ق و  که در دنیا به اندازه ی  جن���گ نکنید، عش���ق بورزید. چرا

مهرورزی وجود ندارد.
به امید دنیایی مملو از صلح و دوستی و آشتی و مهربانی

ب���ه امید جهانی ب���ه دوراز جنگ و خش���ونت و تبعیض و نژادپرس���تی و 
عصبیت قومی و مذهبی
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له  چاومه ســـــــتان هه ڵی نه گری خودایه 

ئه رێ بۆ هه رچی جــــــوانه  بێ وه فـــــایه ؟

له  کـــــرده ی بێ وه فایان هـــه رچی دیتم

هه زار به یتــــــی نه نووســــــــراوی له  الیه 

»مامۆستا هێدی« 

 ▐آفات غالت و حبوبات
کوچک���ی روبرو  کابین���ت آش���پزخانه ی���ا انب���ار ب���ا ش���ب پره های  در 
گلوله های به هم چس���بیده یا تارهای  می ش���وید، در بس���ته آرد با 
ظریف مش���اهده می کنید. وجود این آفات موجب آلوده ش���دن و 

بدبو شدن این مواد می گردند.
در این بخش از خانه سبز راهکارهای مفیدی برای خالص شدن 
ک ارائه  از این آفات بدون اس���تفاده از س���موم ش���یمیایی خطرن���ا

می گردد.

1- ق���رار دادن برنج، غالت، حبوبات، خش���کبار و غی���ره در ظروف 
که ترجیحًا دارای واشر الس���تیکی باشند یکی از  دربسته خش���ک 

بهترین اقدامات پیشگیرانه برای ورود این آفات است
2- پوشانیدن سطح حبوبات و غالت با یک الیه نمک؛ حسن این 

روش شستشوی آسان نمک هنگام مصرف است
3- اس���تفاده از سیر، میخک، برگ مو، نعنا و پوست لیموترش در 

محل نگهداری این مواد
4- قرار دادن ظروف کوچک و دربسته غالت و حبوبات در یخچال.

که َدر یعنی چه و اصواًل  ▐یادمه بچه بودم و تازه می فهمیدم 
چرا َدر درست شده. ِبهم یاد می دادن که هر جا َدر رو دیدم اول 
اون رو بزنم بعد وارد بشم. اون موقع معمواًل َدر رو بازمی کردم 
که بای���د اول َدر رو می زدم. باز  و ت���ازه وس���ط راه یادم می افت���اد 
که قبل  کشید  کلی طول  ش���دن َدر همانا و َدر زدن من همانا. 
از دس���ت بردن به دس���تگیره، َدر بزنم ولی انگار همون چند تا 
ت���ق تق یعنی اتمام حجت و هیچ وقت منتظر صدای بفرمایید 

نمی شدم. 
در جامعه ما انگار همه یه جورایی همیش���ه آماده باش بودن. 
که قفل نیس���تند هرلحظه  که ای���ن َدرها  همه عادت داش���تن 
کس���ی وارد بش���ه.  ام���کان داره ب���دون زده ش���دن ب���از بش���ن و 
گیره و تازه  کار یه جورایی همه  که این  بعده���ای بعد فهمیدم 
کردن َدر حین زدن و حتی بدون آن از سالم ترین تعرضاته.  باز 
گه احیانًا  در همین جامعه ی���ه دفعه خودرو از پارک در میاد و ا
که وسط جاده  کله ماشین  راننده احساس ش���خصیت بکنه، 

رسید تازه دس���ت می بره و راهنماش رو روشن میکنه. بعضی 
شبا این کار رو دقیقًا سِر چراغ های ماشین میارن. چراغ قرمزه، 
کنن، س���بزه، عابر می پره جلو ماش���ین. تو  خ���ط عابر رو رد می 
کی یا فرعی  جاده یه دفعه ترمز میکنه و میخواد بره تو شانه خا
گ���ه دلش خواس���ت چراغ راهنما  ک���ه ترمز و پیچی���دن همانا و ا
همانا.  این مس���ئله همه جا هس���ت مثاًل تو طرح های عمرانی 
کار پیش رفته، ت���ازه یاد ارزیابی  کلن���گ رو زدن و 90 درصد  ک���ه 
زیست محیطی می افتن. کالغه می گفت؛ تو یه دولت محترمی 
کاًل ارزیابی نش���دن. البته س���ر سد  بیش���تر از 90 درصد طرح ها 
کبکبه رس���انه های ملی، ظاهراً  گتون���د و ارومی���ه و ... و دبدبه 
دوس���تان َدر زدن و راهنم���ا انداخت���ن، ولی اطالع���ات غلط تو 
کاًل  کاهش س���رعت  ارزیابی داده بودن. یعنی به جای راهنما و 
کنه چون اینا  کسیم نیست جریمه شون  کشیدن و  دستی رو 
گنده میگردن  خودشون اصاًل جریمه نویسن و االنم سر و مر و 

و میگردانن.

▐ مردی با اس���تواری قامت���ی به بلندای 
میراج���ی و دلی به وس���عت زریبار، مردی 
از دیار مردان ایستاده و انسانی با روحی 
ب���زرگ، اما افتاده، ایش���ان بیس���ت س���ال 
پیش، زندگی ماشینی امروز را آفتی برای 
را  تاری���خ و ملی���ت و س���رعت تکنول���وژی 
زنگ خطری برای تاریخ سرشار از تمدن 
کهن دانس���ت و قدم برداشت و  این دیار 
گذاش���ت چون تاریخ دست نش���انده  قلم 
که بیست  قلم را نمی پذیرفت. دلسوزی 
س���ال از عم���رش را به پای ثب���ت و ضبط 
گذاش���ت، ایوب  کوردس���تان  آثار تاریخی 
ب���ا  را  ک���ه تمس���خر دیگ���ران  روزگار خ���ود 
ش���کیبایی تحمل نمود ت���ا فرزندان ما با 
ابزار زندگی پدران ما آشنا شوند. نوشتن 
لی »کانی  و قلم فرس���ایی از م���ردی ب���ه زال
کار  خ���واج«  »م���ام  اس���تواری  و  برنج���ه« 

هنرمندی چون خود اوس���ت پس....
»فات���ح ارژنگ���ی« هس���تم متول���د 1352 
کن روس���تای نی )مریوان( و مؤسس  س���ا
ب���ه  توج���ه  ب���ا  مردم شناس���ی،  م���وزه 
پیش زمینه فکری خود و عالقه شدیدی 

ک���ه به خطاطی، نقاش���ی، ش���عر و اش���یاء 
ک���ه  ک���ردم  احس���اس  داش���تم،  قدیم���ی 
توانایی دایر نمودن موزه مردم شناسی را 
دارم؛ بنابراین دس���ت به کار شدم هرچند 
ناامید اما دلگرم. زی���ر آوار منازل قدیمی 
و  قدیم���ی  اش���یای  دنب���ال  روس���تاها  در 
تاریخی می گش���تم، در ابتدا مورد تمسخر 
گرفت���م آن ه���ا می گفتن���د  اطرافی���ان ق���رار 
ک���ره ماه و ت���و دنده عقب  م���ردم رفتن به 
گذش���ته برمی گردی، آرام آرام چندین  به 
قطع���ه از اش���یاء قدیم���ی را جم���ع آوری و 
در اتاق���ی نگه���داری می کردم و هر ش���ب 
که  با خ���ود می گفت���م: یعنی ام���کان دارد 
کار من  روزی م���ردم ب���ا دی���د مثب���ت ب���ه 
بنگرن���د؟ تا اینکه یکی از بچه های خودم 
برای تحقیق درس���ی خ���ود در مورد موزه 
مطلبی می خواس���ت و من در مورد موزه 
خودم برایش نوش���تم چن���د روز بعد خبر 
که معل���م فالن مدرس���ه با دانش  دادن���د 
آم���وزان قصد بازدید از م���وزه من را دارند 
م���ن نگران و دس���تپاچه از عک���س العمل 
آنه���ا و آنه���ا عالقمند به دی���دار از زحمات 
کنی���د هیج���ان آنه���ا هن���گام  ب���اور  م���ن، 
ورود و خوش���حالی مضاع���ف م���ن ب���رای 
اولین بازدید از م���وزه، هنوز جزء بهترین 

خاطرات���م اس���ت. باالخره آش���کار ش���دن 
موزه و بازدید هر روزه¬ از سوی مدارس، 
دانش���گاه و جهانگ���ردان مختل���ف، من را 
ب���ه اینجا رس���اند تا در س���الهای اخیر و با 
هم���ت بخش���دار مرک���زی، در س���اختمان 
دهی���اری، موزه را برپا نم���ودم. این موزه 
تشکیل ش���ده  مختلف���ی  قس���مت های  از 
کشاورزی،  است ازجمله: مردم شناسی، 
س���فال ها، مجس���مه ها، وس���ایل ش���کار، 
زندگ���ی  مایحت���اج  س���نگ ها،  خمره ه���ا، 
و... ح���دود 2500 قطعه وس���ایل قدیمی 
کوردستان در این موزه  مختص به مردم 
که بنده  نگهداری می ش���ود و ت���ا آنجایی 
اطالع داشته باشم اولین موزه روستایی 
ای���ن  ب���ا  ای���ران باش���د  مردم شناس���ی در 

خصوصی���ات.
این م���وزه ه���رروز بازدیدکننده داش���ته و 
گردش���گر به  توانس���ته س���همی در جذب 
که  مری���وان را ب���ه خ���ود اختص���اص دهد 
امی���دوارم مس���ئولین نیم نگاه���ی به این 
موزه داش���ته باش���ند چون قصد ما نیک 
و خدم���ت ب���ه ای���ن ش���هر و دی���ار اس���ت. 
ای���ن موزه نش���ان دهنده فرهنگ صحیح 
گذش���ته  از طبیع���ت مردم���ان  اس���تفاده 
اس���ت و ب���ا دی���دن ای���ن اش���یاء می توان 

گذش���تگان ما دلس���وز  ک���ه واقعًا  فهمی���د 
محیط خود بوده اند. در پایان الزم است 
که بازدی���د از م���وزه به صورت  اش���اره کنم 
رای���گان و برای عموم اس���ت در ضمن ما 
آمادگ���ی داریم ت���ا با دریافت آث���ار تاریخی 
و قدیم���ی ش���ما به م���وزه مردم شناس���ی 

تماس با ما: 09185152488روس���تای نی غنای بیشتری ببخش���یم.«

کانی سانانی   ▐ کایه  مافی هه موو منداڵێکه    ▐ وێنه گر: شێرکۆ   ▐  

  ▐ هێمای مێهره بانی  ▐ وێنه گر: سمکۆ عه زیمی ▐

  ▐ پيشانگای وێنه ی په له وه ره کانی زرێبار   ▐ وێنه گر:به همه ن شابازی   ▐

ابراهیم  ادواییجمشید فرجوند فردا

به بونه ی هاتنی وه رزی سه رما، داوا 
له هه م��وو هاونیش��تامنیان ئه که م 
ب��ه هان��ای گیانله به ران��ه وه بڕۆن و 
ل��ه س��ه رما و برس��یه تی و ڕاو کردن 

بیانپاریزن.              
 حسه ینی   
.........................................

از اداره برق شهرستان مریوان خواستار 
روش���نایی خیاب���ان اصل���ی منته���ی ب���ه 
پردی���س  مه���ر  مس���کن  آپارتمان ه���ای 

می باشیم.
کنین                                        جمعی از سا
.......................................   

گمرک  چرا در پایانه  باش���ماق، مدیرکل 
بین الملل���ی  م���رز  بهداش���ت  واح���د  و 
باش���ماق، نس���بت ب���ه  وضعیت بس���یار 
کثی���ف داخ���ل بازارچ���ه  هی���چ اقدام���ی 

انجام نمی دهند؟                           
معروفی       
.........................................

کوچه ه���ای ش���هر هم���واره به  آس���فالت 
گون از طرف ش���هروندان یا  گونا دالی���ل 
ادارت تخریب می ش���ود.  از ش���هرداری 
مری���وان تقاضامندیم نس���بت به ترمیم 

آنها اقدام نماید.
                باوکی نیان

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

کنوانسیون  فرازی از 
حمایت میراث فرهنگی و 

طبیعی جهان 

ترتیبی،  س��ازم��ان  عمومی  ▐کنفرانس   
منعقد  م��ت��ح��د  م��ل��ل  ف��ره��ن��گ��ی  و  ع��ل��م��ی 
اجالسیه  هفدهمین  ضمن  پ��اری��س  در 
 ،1972 نوامبر   21 تا  کتبر  ا  17 خ  م��ور خود 
فرهنگی  میراث  این که  گرفتن  نظر  در  با 
عوامل  ب��راث��ر  نه تنها  طبیعی،  م��ی��راث  و 
عادی، تخریب بلکه به علت تحول زندگی 
پدیده های  با  که  اقتصادی  و  اجتماعی 
تشدید  آن  وخ��ام��ت  م��خ��رب  و  زی���ان ب���ار 
تهدید  معرض  در  بیش ازپیش  می گردد، 

قرار می گیرند.

با  کنوانسیون–  ای��ن  ب��ه  ای���ران   ال��ح��اق 
ش���ورای  مجلس   1353 دی   8 م��ص��وب��ه 
آبان 1353 مجلس سنا رسمًا  ملی و 27 

گردید. اعالم 
* ب��ا ت��وج��ه ب��ه ای��ن ک��ه وی��ران��ی ی��ا ان��ه��دام 
طبیعی  و  فرهنگی  میراث  از  قسمت  هر 
م��وج��ب ف��ق��ر ش��دی��د م���ی���راث ه��م��ه ملل 

جهان می گردد.
و  وسعت  مقابل  در  این که  به  توجه  با   * 
اموال  این  که  جدیدی  خطرات  وخامت 
جامعه  که  اس��ت  الزم  می کند،  تهدید  را 
که جای  کمک جمعی  بین المللی با بذل 
اقدامات دولت مربوط را نمی گیرد، لیکن 
کمک مؤثری برای آن به شمار می رود، در 
طبیعی  و  فرهنگی  میراث  از  حمایت  امر 
شرکت  جهانی  استثنایی،  ارزش  دارای 

جوید.
 * ب��ا ت��وج��ه ب��ه ای��ن ک��ه ب��رخ��ی از م��ی��راث 
م���زای���ای  دارای  ط��ب��ی��ع��ی  و  ف��ره��ن��گ��ی 
ب��ه ع��ن��وان  ب��ای��د  ک��ه  هستند  اس��ت��ث��ن��ای��ی 

گردند. میراث جهانی بشریت حفظ 
 کنفرانس عمومی در تاریخ 16 نوامبر 1972 
کنوانسیون حاضر را مورد تصویب قرارداد.

تعاریف میراث فرهنگی و طبیعی

" میراث فرهنگی" 
یا  مجسمه سازی  م��ع��م��اری،  آث��ار  آث���ار:   -
که  بناهایی  و  عوامل  بناها،  در  نقاشی 
و  غارها  کتیبه ها،  دارن��د،  باستانی  جنبه 
تاریخی، هنری  ازنظر  که  عواملی  مجموع 
استثنایی  جهانی  ارزش  دارای  علمی  و 

هستند،
یا  مجزا  بناهای  مجموعه  مجموعه ها:   -
که ازنظر معماری، منحصربه فرد  مجتمع 
بودن، یا بستگی و موقع آن ها در یک نظر 
هنری  تاریخی  لحاظ  به  طبیعی،  منظره 
استثنایی  جهانی  ارزش  دارای  علمی  و 

هستند،
که  - م��ح��وط��ه ه��ا: آث���ار ان��س��ان ی��ا آث����اری 
ان����س����ان و ط��ب��ی��ع��ت  ب���ه وس���ی���ل���ه  ت����وأم����ًا 
ن��ی��ز م��ن��اط��ق شامل  ای��ج��ادش��ده اس���ت و 
ک���ه ب���ه ل��ح��اظ  م��ح��وط��ه ه��ای ب��اس��ت��ان��ی 
یا  نژادشناسی  تاریخی، زیبایی شناسی، 
جهانی  ارزش  دارای  ای��ران  مردم شناسی 

استثنایی هستند.

" میراث طبیعی" 
- آثار طبیعی متشکل از ترکیبات فیزیکی 
و زیست شناسی یا مجموعه ای از این نوع 
که ازنظر زیبایی شناسی یا علمی  ترکیبات 

حائز ارزش جهانی استثنایی هستند،
طبیعی  جغرافیایی  و  ارض��ی  ترکیبات   -
زیستگاه  ک��ه  مشخص  ک��ام��اًل  مناطق  و 
م��ورد  گیاهان  رش��د  منطقه  و  ح��ی��وان��ات 
تهدید بوده، ازنظر علمی و حفاظت حائز 

ارزش جهانی استثنایی هستند،
طبیعی  مناطق  یا  طبیعی  محوطه ای   -
که دقیقًا مشخص شده و به لحاظ علمی، 
ارزش  دارای  طبیعی  زیبایی  یا  حفاظت 

جهانی استثنایی هستند.

از  بین المللی  حمایت  و  ملی   حمایت 
میراث فرهنگی و طبیعی

کنوانسیون  از دولت های عضو  - هر یک 
تشخیص،  تعهد  ک��ه  م��ی پ��ذی��رد  ح��اض��ر، 
میراث  شناساندن  و  حفاظت  حمایت، 
خود،   قلمرو  در  واق��ع  طبیعی  و  فرهنگی 

در وهله  آینده  به نسل های  آن  انتقال  و 
ب��رای  و  اس��ت  دول��ت  همان  وظیفه  اول 
با توسل  نیل به این هدف دولت مذکور 
کثر امکانات  موجود خود و نیز در  به حدا
مساعدت  جلب  طریق  از  اقتضا  ص��ورت 
و ه��م��ک��اری ه��ای ب��ی��ن ال��م��ل��ل��ی، ب��ه وی��ژه 
فنی،  و  علمی  هنری،  مالی،  کمک های 
کرد و به اقدامات زیر  بذل مساعی خواهد 

کرد: مبادرت خواهد 

کلی به منظور  )الف( - اتخاذ یک سیاست 
ف��ره��ن��گ��ی و  ب��ه م��ی��راث  ت��ف��وی��ض سهمی 
گنجانیدن  طبیعی در زندگی اجتماعی و 
برنامه ریزی  در  میراث  ای��ن  حمایت  ام��ر 

کشور، عمومی 
خاص  سازمان های  درصورتی که   - )ب( 
ب��دی��ن م��ن��ظ��ور وج����ود ن��داش��ت��ه ب��اش��ن��د، 
ایجاد یک یا چند دستگاه برای حمایت، 
و  فرهنگی  میراث  شناساندن  و  حفاظت 
کارکنان مناسب  طبیعی در قلمرو خود، با 
آنان  تا  ک��ار  وسایل  گ��ذاردن  اختیار  در  و 

بتوانند وظایف محول را انجام دهند،
)ج( - توسعه مطالعات و تحقیقات علمی 
که به  و فنی و تکمیل روش های اجرایی 
که  خطراتی  با  مواجه  امکان  دول��ت  یک 
میراث فرهنگی و طبیعی را تهدید می کند، 

می دهند،
اتخاذ تدابیر قضایی، علمی، فنی،  )د( - 
تشخیص،  ب����رای  ک��اف��ی  م��ال��ی  و  اداری 
احیای  و  شناساندن  حفاظت،  حمایت، 

این میراث و...
ک��ز  م��را ت��وس��ع��ه  ی��ا  ای��ج��اد  تسهیل   - )ه( 
حمایت،  زمینه  در  کارآموزی  منطقه ای 
و  فرهنگی  میراث  شناساندن  و  حفاظت 
طبیعی و تشویق تحقیقات علمی در این 

زمینه.
کنوانسیون  از دولت های عضو  - هر یک 
از  گ��اه��ان��ه  آ ک��ه  ح��اض��ر متعهد م��ی ش��ون��د 
که ممکن است مستقیمًا  هرگونه اقدامی 
و  ف��ره��ن��گ��ی  م��ی��راث  ب��ه  غیرمستقیم  ی��ا 
دولت های  سایر  قلمرو  در  واق��ع  طبیعی 
زن��د،  لطمه  ک��ن��وان��س��ی��ون  ای���ن  م��ت��ع��اه��د 

کند.   خودداری 


