قنبری و پاالیشگاه
نفت مریوان

باالتر از
امنیت ملی

نگاه مرکز به پیرامون متأسفانه در بیشتر مسائل کالن و
خرد ایران ریشه دوانده .مرکز همواره سعی در تحمیل و یا
توجیه دیدگاههای خود بر پیرامون نموده است .احداث
پاالیشگاه نفت در حاشیه دریاچه زریبار شهرستان مریوان
نیز از این قسم است.

حاال دیگر وقت آن فرارسیده که کارشناسان دفاعی
از ایدههایی که فقط بر استفاده از نیروی نظامی
در رویارویی تنگنظرانه و خشونتآمیز تکیهدارند،
دستبردارند و در فضایی سامل و تعامالتی مناسب
و خردورزانه با طرفداران محیطزیست در حفظ
اکوسیستم همکاری داشته باشند.

صفحه 7

صفحه3

■ شنبه  15آبان  5 ■ 1395صفر  5 ■ 1438نوامبر  ■ 2016شماره 8 ■ 13صفحه ■ قیمت  500تومان ■
متأسفانه در چند ماه گذشته بحث احداث
پاالیشگاه در مریوان درست در  2کیلومتری
تاالب زریبار تبدیل به نگرانی اصلی مردم
و فعاالن محیطزیست این شهرستان شده
است .جالب اینجاست که در مقابل هر
اعتراضی میگویند توسعه هزینهبردار است.

دریاچه زریبار ٬جزو متنوعترین
ا کوسیستمهای ایران است و شرايط خاص
اين منطقه ٬ازنظر تنوع ویژه رويشگاهي ٬
گونه¬هاي مختلف جانداران آبزي و غيره٬
حساسيت ویژهای را براي اين محيط آبي
به وجود آورده است.

اعتراضی به بزرگی
 8000میلیارد

بیانیه رسمی جمعیت کردستان
سبز در خصوص احداث
پاالیشگاه در کنار زریبار

صفحه 2

صفحه 2

به مناسبت  6نوامبر سال  ،2001روز
بینالمللی پیشگیری از تخریب
محیطزیست در جنگها و مناقشات
مسلحانه

استاندارد سازی جادههای مريوان
اصلیترین كليد رفع محروميت اين
منطقه است و عالوه بر اين هزینههای
فراوان جاني و مالي را از دوش مردم و
دولت برمیدارد.

اضطراب جادهای
كه رهايم نمیکند

قربانیخاموش
جنگها
صفحه 3

صفحه4

هنوز که آفتاب بیرون نیامده چر خ یخ در
بهشت را با دستان الغر و اندامی شبیه به
چوب خشک هل میدهد تا به سهراهی
"نی" برسد و جایشان را یا دوستانش
قسمت کند.

کودکان کار
ِ
در مریوان
صفحه 4

■ سخن چیا ■
ً
▐ ...فک���ر میکن���م اص���وال آدم بای���د
کتابهای���ی بخوان���د ک���ه گازش میگیرند و
نیشش میزنند.
ا گر کتابی که میخوانیم مثل یکمش���ت
نخ���ورد به جمجمهم���ان و بیدارمان نکند،
پس چرا میخوانیمش؟
که به قول تو حالمان خوش بشود؟
بدون کتاب هم که میش���ود خوشحال
بود.
تازه الزم باشد ،خودمان میتوانیم از این
کتابهایی بنویس���یم که حالمان را خوش
میکند.
م���ا ام���ا نی���از ب���ه کتابهای���ی داری���م ک���ه
مثل یک ناخ���وش حالی ِ س���خت دردنا ک
متأثرمان کند،
مث���ل مرگ کس���ی ک���ه از خودمان بیش���تر
دوستش داشتیم،
مث���ل زمان���ی ک���ه در جنگله���ا پی���ش
میرویم،
دور از همهی آدمها،
مثل یک خودکشی.
کت���اب بای���د مث���ل تب���ری باش���د ب���رای
دری���ای یخ���زده درونم���ان( "...بخش���ی از
کتابنامهه���ای فرانتس کاف���کا به پدر-ت:
ناصر غیاثی)
چیا یکسالگی خود را در حالی پشت سر
میگذارد که آمارها از س���رانه مطالعه بسیار
پایی���ن (ح���دود  2دقیقه) خب���ر میدهند و
ناش���رین ،نویس���ندگان و اهلقل���م از میزان
اس���تقبال عموم���ی از مطالع���ه بهش���دت
ناراضی هس���تند .بدیهی اس���ت ک���ه میزان
مطالع���ه در رش���د و تعال���ی ه���ر جامع���های
تأثیر مس���تقیم داش���ته و یک���ی از مهمترین
شاخصهای توس���عه برای هر ملتی میزان
مطالعه ایشان است .با این میزان مطالعه،
انتظار معجزه داش���تن دور از منطق بوده و
در ه���ر الی���های از اجتم���اع از م���ردم ع���ادی
گرفته تا دانش���گاهیان و مس���ئولین بارها با
نوع���ی از توس���عهنیافتگی ،ع���دم کارای���ی و
گاه���ا برخورده���ای عجیبوغریب���ی برخورد
میکنی���م ک���ه شایس���ته مدنی���ت ام���روزی
نیس���ت .ای���ن برخورده���ای دور از منطق و
فاق���د عقب���ه فک���ری و تئوری���ک هنگامیکه

چیا ،وارد عرصهای مبارک شده است
و این تبریکی است به روزنامهنگاران،
شادباشی است به زمین ،سالمی است به
پا کی ،درودی است به زیستگاه و آرامشی
برای قلب خا ک.

این شماره نشریه چیا ،پایانی بر یک سال فعالیت فرهنگی است که چهارفصل 12 ،ماه 52 ،هفته و سیصد و شصتوپنج روز را با ذکر و فکر طبیعت پشت سر نهاد و هر شمارهاش ادعانامهی
مظلومانهای علیه آمران و عامالنی بود که ناجوانمردانه و خیره س ��رانه به زیس ��تگاه عمومی تاختند و طبیعت بکر و زیبای این س ��امان را در پای بت آمال دنیوی خویش قربانی نمودند و نیز
اعتراضنامه رسایی بود علیه آنان که میتوانستند از فجایع و وقایع جلوگیری کنند اما نکردند و بیتفاوت از کنار قضایا گذشتند.
اسناد مستند این ادعانامهها و اعتراضنامهها قد و قامت سوختهی ارتفاعات خا کستر شدن جنگلها و مراتع جزغاله شدن جانداران بیجان ریشریش شدن سر و سیمای فرازها و فروهای
طبیعت آلوده ش ��دن آبگیرها ،آبخیزها و آبروها به نجاس ��ات و پریش ��ان شدن دشت و دمن و انواع س ��موم و  ...بود که تصویر زنده این تجاوزات و تعدیات و برمال کردن خطرات این تهدیدات
در قالب عکس و مقاالت آرایش و پیرایش ستونها و صفحات چیا بود که علیرغم بار سنگین محرومیتهای مادی و معنوی و ممنوعیتهای قدمی و قلمی تنها و تنها به همت و هدایت
گردانندگانش ابراز و اعالم و اقامه شده است.
صفحه 5
باق���درت و تواناییهای���ی در زمینهه���ای
خ���اص جم���ع میش���وند ب���ه فجایع���ی
میانجامن���د که خ���ود مول���د عقبافتادگی
بیش���تر و عدم توس���عه خواهند شد .مجال
گاه���ی آنق���در تن���گ و تنگتر میش���ود که
ب���رای عن���وان پیام���ی س���اده ،مت���ن چنان
در ه���م میپیچ���د که دریاف���ت معانی برای
همگان میسر نیست .این پیچش متون را
بس���یاری باألخص ما ،باره���ا و بارها در این
یک سال از حضور چیا تجربه کردهایم.
در ای���ن یک س���ال ،چیا با حف���ظ دیدگاه
انتق���ادی خود ،ف���ار غ از آنکه انتقاد متوجه
دولت میش���ود ی���ا م���ردم ،هم���واره در پی
گفتن حقایق بوده و س���عی کرده اس���ت که
صفحات���ی پرب���ار را بانظم دقیقی به دس���ت
خوانن���دگان خوی���ش برس���اند و امی���دوار
اس���ت تأثی���ری هرچند ثانی���های را بر میزان
س���رانه مطالعه گذاشته باش���د .شاید بارها
موردنق���د قرارگرفت���ه که چرا اندک���ی نرمتر با
رویدادها برخورد نمینماید اما هنگامیکه
دود آتشس���وزیهای گس���ترده و ویرانگ���ر
چش���مها و دله���ا را م���یآزارد ،هنگامیک���ه
بحران کمآبی گریبان گیر اقش���ار بس���یاری
از مردم ش���ده اس���ت ،هنگامیکه تخریب و
زمینخواری تا بیخ گوش ش���هرها کش���یده
ش���ده ،اعتی���اد بی���داد میکند ،آم���ار طالق
نجومی اس���ت ،هنگامیکه روس���تاها هرروز
خلوتتر میش���وند و بیکاری غوغا میکند،
راه و ج���اده ه���رروز خان���وادهای را داغ���دار
میکند ،مینی پاالیشگاه نفتی با بهانههای
رنگی���ن ،منت���ج ب���ه صحرای���ی خا کس���تری
بهج���ای زریب���ار خواه���د ش���د .دیگ���ر زمان
ایس���تادن و نادی���ده گرفت���ن نیس���ت ،بای���د
فری���اد زد .بای���د چی���زی نوش���ت از جن���س
دردها و رنجها ،از رنگ گردوغبار سرفههای
ک���ودکان ،از خم کمر پیرم���ردی که کولهای
از آب را کیلومتره���ا حم���ل میکند .آنگاهکه
پروژههایی به رنگ س���د داری���ان و گتوند و
عاقب���ت دریاچه ارومیه را در کارنامه داریم،
باید بلبر را از نو خواند ،باید ایستاد و صریح
و روش���ن ب���ه س���اخت پاالیش���گاه نفت���ی در
مریوان "نه" گفت و با تمام وجود آزادگی را،
برابری را و پیش���رفت همهجانبه متقارن با
نیازهای منطقهای را فریاد زد.
قصه نیستم که بگویی،
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنانکه ببینی
یا چیزی چنانکه بدانی
من درد مشترکم
مرا فریاد کن.

نهالی ݡݡکوچک با
ریشههای سترگ
■

محمد دانش

▐ نوش ��تن از س ��الگرد چاپ اولین شماره
ماهنام ��ه چی ��ا ب ��دون ی ��اد ک ��ردن از آن
«چی ��ا»ی قدیم ��ی و نگارش چند س ��طر از
آن ش ��اید کم ��ی بیانصافی باش ��د چرا که
به واقع بنمایههای تجربه روزنامهنگاری
چی ��ا آنج ��ا ش ��کل گرف ��ت“ .دوهفتهنام���ه
چیا” با قطع ��ی کوچکت ��ر از روزنامههای
معمولی  ،سیاهوس ��فید ،با دس ��تگاههای
کوچک کپی و ریسوگراف ،تعداد صفحات
متغی ��ر صع ��ودی (از 4ال ��ی  )12و تیراژ چند
ه ��زار عددی چاپ میش ��د .چی ��ا با چاپ
مطالب اغلب زیس� �تمحیطی و فرهنگی-
اجتماعی ،از اواخر س ��ال  1387با گس ��تره
توزیع شهرس ��تانهای مریوان و س ��روآباد
کار خ ��ود را ش ��روع کرد .ای ��ن دوهفتهنامه
ب ��ا زب ��ان ک ��وردی و فارس ��ی بمانن ��د ارگان
و تریب ��ون رس ��می انجم ��ن س ��بز چی���ا،
ش ��بکهای و از طری ��ق اعض ��ای انجم���ن
در بیش ��تر روس ��تاهای منطق ��ه و گاه ��ا در
دیگ ��ر ش ��هرهای ک ��ورد نش ��ین بهص ��ورت
رای ��گان پخش میش ��د .متأس ��فانه بعد از
وقفههایی ک ��ه چند بار در چاپ آن ایجاد
میکردن ��د ،س ��ال  1390دوهفتهنام ��ه چیا
در شماه  69آن متوقف گردید و بعد از دو
س ��ال مذا ک ��رات و نشس� �تهای مختلف،
چیا دوباره ش ��روع به کار کرد که در س ��ال
 1392دوهفتهنام ��ه چی ��ا بع ��د از چ ��اپ
شماره  70برای همیشه منع چاپ گردید
وجود رسانههای مستقل نه یک انتخاب
بلکه اج��ب��اری انکارناپذیر ب��رای برقراری
جامعه مدنی ،دمکراسی و ضامن آزادی
بیان است و عدم وجود چنین شرایطی
ب��اع��ث رش� ��د خ��ش��ون��ت و اف ��راط� �یگ ��ری
میشود که نمونه عینی آن میتوان به
جوامع داع��ش خیز اش��اره ک��رد .مدیران
چیا با توجه به الزام وجود نشریهای جهت
گسترش باورهای زیستمحیطی و صلح
طلبانه و انعکاس فعالیتهای مربوطه
درصدد اخذ مجوز چاپ نشریه برآمدند.
عدم وج��ود نشریهای زیستمحیطی در

مناطق ک��وردن��ش�ی��ن وج ��ود ای��ن مهم را
برجستهتر نشان م �یداد .بنابراین سال
 1392درخواست مجوز دوهفتهنامهای
زیستمحیطی ب��ا زب��انه��ای ک���وردی و
فارسی و گستره توزیع منطقهای (شامل
چ��ه��ار اس��ت��ان ک��وردس��ت��ان ،ک��رم��ان��ش��اه،
آذربایجان غربی و ایالم) را به وزارت ارشاد
اسالمی دادن��د .طبق معمول بروکراسی
اداری آم �ی��خ �ت��ه ب���ا ت �ن �گن �ظ��ریه��ای
وهمآمیز صدور مجوز ،نشریه با تغییراتی
در درخ� ��واس� ��ت چ��ی��ا و
تأخیری دوساله ،در بهار
 1394ب��ا زمینه فعالیت
ف��ره �ن��گ��ی-اج �ت��م��اع��ی،
تکزبانه فارسی و گستره
توزیع استان کوردستان
اج��ازه انتشار یافت و در
 15آب��ان م��اه همان سال
اول� �ی ��ن ش ��م ��اره خ� ��ود را
منتشر کرد.
چیا باسیاست تعریفی
گ � ��س� � �ت � ��رده و ع� � � ��ام از
م��ح �ی �طزی �س��ت و ع��دم
محصور این اصطالح در
ص��رف ح��ق��وق ح��ی��وان��ات
و ج � �ن� ��گ� ��ل ،آم� � � ��وزش
و ب� ��ازت� ��ول� ��ی� ��د ف��ل��س �ف��ه
زیستمحیطی و تأثیرات
آن ب���ر زن���دگ���ی ج��وام��ع
ان��س��ان��ی ،اس ��ت ��ارت ک��ار
خود را آغاز کرد .بینشی
ک��ه ف ��رای از ب��ازهه��ا و ت��ع��اری��ف م��رس��وم و
م�ع��م��ول ف��ع��ال�ی�ته��ای محیط زیستی،
انسان را نیز بمانند عنصری کنش گرا،
حلقهای مؤثر و دارای حقوق خاص خود
میپندارد .محیطزیست هر آنچه مربوط
به زندگی انسان باشد ،از حقوق کودکان
ک��ار و خ��ی��اب��ان ،زب ��ان م���ادری ،ت��ا حقوق
زن� ��ان و ق��ت �له��ای ن��ام��وس��ی ،مشکالت
شهری و ترافیک گرفته تا حفظ گونههای
گ��ی��اه��ی و ج� ��ان� ��وری ش ��ام ��ل م� �یش ��ود.
بهعبارتدیگر فعالیتهای محیطزیست
ه�م��ه ج��ن�ب�هه��ای زن��دگ��ی ان��س��ان ،یعنی
اقتصاد ،دی��ن ،سیاست ،هنر ،ادبیات،
م�ع��م��اری و ش �ه��رس��ازی ،ت��اری��خ ،آداب و
س�ن��ن و  ...را درب��رم��ی گ �ی��رد .بنابراین
ف��ع��االن محیطزیست ح �قدارن��د و از آن
مهمتر رسالتشان این است که در همه
این زمینهها اظهارنظر کنند .انسانها با
همه اختالفات نژادی و جغرافیای محل
زن��دگ��یش��ان ،گ��رای �شه��ا و ن �گ��رشه��ای
متفاوتشان ،محیطزیست نقطه مشترک
همه آنهاست .بر اساس این اندیشه،

ق��ل��م چ��ی��ا پ��وش��ش روی���داده���ای ذی ��ل را
رسالت خ��ود دانسته و تا ج��ای ممکن و
در حد توان سعی در رسانهای کردن آن
دردها داشته است؛
• از م��ه�مت��ری��ن م�ش��ک�لات و تخریبات
محیطزیست ک��وردس��ت��ان ،آت �شس��وزی
جنگلها اس ��ت ،ماهنامه چیا بمانند
رس��ان �های همیشه درصحنه نقش خود
را به شیوهای پویا ایفا نموده و با انتشار
مطالب تحلیلی و شفاف جسورانه موضع

خ��ود را نسبت ب��ه ای��ن ب��ح��ران عامدانه
اعالم کرده است.
• مخالفت با سدسازیهای زنجیرهای
در کوردستان و آ گ��اهس��ازی مخاطب در
مورد عواقب زیانبار آن.
• ت�ل�اش ب ��رای انع ��کاس بحرانه ��ا و
خطرات ��ی ک ��ه زریب ��ار را تهدی ��د میکنن ��د،
ازجمله احداث پاالیش���گاه در نزدیکی آن.
• ت�ل�اش ب ��رای ارتقای س ��طح بهداش ��ت
روس ��تاها و انعکاس جنبش بزرگ روس���تا
تکانیتوس ��طانجمنس ��بزچیا.
• بررس ��ی وج ��ود خش ��ونت در منطق ��ه و
تأثیرات جنگ بر محیطزیست خاورمیانه
که موجب مهاجرت خیل وسیعی از مردم
کش ��ورهای جنگزده به غرب.
• وضعی ��ت کولب ��ران در کوردس ��تان ک ��ه
قربان ��ی سیاس� �تهای نا کارآمد اقتصادی
دولتم ��ردان ب ��وده و همیش ��ه در تی ��ررس
ش ��لیک نیروه ��ای نظامی و خط ��ر انفجار
می ��نبودهان ��د.
• ح ��ق آم ��وزش ب ��ه زب ��ان م ��ادری در
کوردس ��تان و دیگر جاه���ای ایران بهمثابه

چیا ،چشموچراغ
طبیعت است
صفحه 5

حقی طبیعی از دیدگاه حقوق بش ��ری.
• ح ��ق امنی���ت فیزیکی و روان ��ی کودکان،
عل ��ل خص���وص در هن���گام تحصی ��ل ک���ه
متأس���فانه بارها از طرق گونا گون این حق
از آنها گرفتهش���دهاس���ت.
نامناس���ب جادهه ��ای
• وضعی���ت
ً
کوردس ��تان و مش���خصا ج���اده مری ��وان-
س ��نندج و دف���اع از قربانی���ان تانکره ��ای
حمل س���وخت در این جاده.
�یمیایی
�
ش
های
• دف ��اع از قربانیان بمب
ً
و دیگر سالحهای کشتارجمعی ،مشخصا
سردش ��ت-هلبجهوروس ��تاهایمریوان.
• حمای ��ت از کاره���ای فرهنگ ��ی مناط ��ق
کوردنش ��ین ،ازجمل���ه اح���داث م ��دارس
و کتابخانهه���ا ،انجمنه���ا و دیگ���ر
فعالیته ��ایپراکن���ده.
• انع ��کاس تالشه���ای ص���ورت گرفت ��ه از
س ��وی انجمن س���بز چی���ا ،س���ایر  ngoها و
س���یار فعاالن مدنی ،ب���رای جلب رضایت
اولی ��ای دم و قص���اص نش���دن محکومین
ب ��هاع� �دام.
گردانن ��دگان چی���ا معتقدن���د ک ��ه تعری ��ف
«ژینگ ��ه پارێزی»ً تنه���ا با فعالی ��ت در یک
انجم ��ن و احیان���ا نج���ات چن���د حی ��وان و
گون ��ه گیاه���ی ،تقلیل فلس���فه وجودی آن
اس ��ت چرا ک���ه ژینگ���ه پارێ���زی راه و روش
زندگی اس���ت ،آیینی برای نجات بش ��ریت
و ارض���ای روح آش���تی و تعامل و س ��ازگاری
ن ��وع بش ��ر اس���ت .ش���ورای نویس ��ندگان
چیا س ��عی بر آن داش���ته که در این راس���تا
ق���دم برداد ،بدون ش���ک همه ای ��ن کارها
بینق ��ص و ع���اری از مش���کل نب ��وده و
نخواه ��د ب���ود ،نگارن���دگان چی ��ا مدع���ی
روزنامهنگاری حرفهای نیستند و همیشه
بادل���ی باز میزب���ان انتق���ادات و راهکارهای
عمل ��ی بودهاند .یکس���الگی چی ��ا با همه
مش ��کالت ،بیتجربگیها ،خط قرمزهای
پی ��دا و ناپی���دا ،چالشه���ا و فرصته���ا،
بایدونبایده���ا ب���ه س���رآمد .وج ��ود طیفی
انتقادناپذیر از مسئولین و مردم ،همیشه
ش ��رایط کار را س���خت کردهان���د ،چی ��ا آن
چالشه ��ا را تبدی���ل ب���ه بهان� �های ب ��رای
اصالح ام���ور و فائق آمدن بر س ��ختیهای
راه کرده اس���ت و ت���ا حد ممکن کوش ��یده
اس���ت مردم و مس���ئولین را از بحرانهای
بالقوه در آین���ده آ گاه کند .آرزوی مطلوب
ش���دن وضعیت و رس���یدن به ایدئالهای
نس ��بی ش���اید درخور این نوش ��تار نباشد،
اما امیدواریم در ش���مارههای بعدی ،چیا
نوید نگارش به زبان مادریمان و گس ��تره
توزی ��ع فراوانت���ر را ب���ه مخاطب ��ان خ ��ود
بده ��د.

2

رویداد

همایش ملی مریوان،
باستانشناسی و توسعه
گردشگری
▐کاوشه���ای باستانشناس���ی قلع���ه
ایم���ام از س���ال  94آغازش���ده و ا کن���ون
وارد مراح���ل نویدبخش���ی گردی���ده
است.اس���تاد گ���روه باستانشناس���ی
دانش���گاه ته���ران در گ���زارش مقدماتی
فص���ل اول در اردیبهش���تماه ب���ا
اش���اره ب���ه پیش���رفتهای قابلتوج���ه
کاوشه���ای یک س���ال اخی���ر از آمادگی
س���ه کش���ور اروپای���ی ب���رای حض���ور در
کاوشه���ای فص���ل آت���ی قلع���ه ایم���ام
خبر داد .ب���ه گفته وی دس���تاوردهای
عملی یک س���ال اخیر قلعه ایمام باعث
ش���ده اس���ت تا کن���ون دانش���گاههای
لوون بلژیک ٬موزه س���لطنتی بروکس���ل
و دانش���گاه هایدلب���رگ آلم���ان جه���ت
حض���ور در کاوشه���ای فصلهای آتی
آناع�ل�امآمادگ ��ی کردن ��د.
در همی���ن راس���تا نخس���تین همای���ش
مل���ی "مری���وان ،باستانشناس���ی و
توس���عه گردش���گری" ب���ه م���دت دو روز
در  10و  11مهر در دانش���گاه آزاد مریوان
برگزار ش���د .در ای���ن همای���ش فرماندار
مری���وان از ع���زم دولت برای گس���ترش
گردش���گری در مریوان خبر داد.
فرمان���دار مری���وان ،اختص���اص بودجه
 6میلی���ارد و  700میلی���ون تومان���ی ب���ه
گردش���گری مری���وان را نش���انه توج���ه
دول���ت ب���ه بخ���ش گردش���گری در
شهرس���تان م���رزی مری���وان دانس���ت.
وی ب���ا بی���ان اینک���ه ب���رای کاوش���گران
ثابتش���ده اس���ت ک���ه ای���ن محوط���ه
حداق���ل  ۳۰۰۰ه���زار س���ال قدمت دارد
و ش���هر مریوان در  ۳۰۰۰هزار سال قبل
در ای���ن قس���مت واقع ب���وده و برخالف
تص���ورات اولی���ه م���ا ک���ه تصور میش���د
ب���ا ی���ک قلع���ه نظام���ی طرف هس���تیم٬
ام���ا درواق���ع ب���ا ی���ک قلع���ه ش���هر ۳۰۰۰
هزارس���اله مواج���ه هس���تیم و بهصورت
مداوم ت���ا دوره قاج���ار مس���کونی بوده
اس���ت.
تأ کید ب���ر تقویت زیرس���اختها در نیل
به توسعه صنعت گردشگری و حمایت
از فعالی���ت بخ���ش خصوصی درزمینهٔ
گردش���گری اس���تان کوردس���تان و
بهوی���ژه شهرس���تان مری���وان ،تأ کی���د
ب���ر ایج���اد دبیرخان���ه دائم���ی همای���ش
باستانشناس���ی و گردش���گری غ���رب
کش���ور بهمنظ���ور برگ���زاری س���االنهی
ای���ن همای���ش بهص���ورت ادواری در
ش���هرهای کوردس���تان و عندالل���زوم
اقلی���م کوردس���تان از اه���داف همایش
ب���ود.
اح���داث پارک م���وزه در کن���ار پارکی که
ا کن���ون در ح���ال اح���داث اس���ت ه���م
امکانپذی���ر اس���ت و ه���م ب���ه ج���ذب
گردش���گر کمک میکند ٬تنها دغدغهی
کاوش���گران و تی���م اج���رای برنام���ه این
اس���ت ک���ه اقتص���اد ش���هر مری���وان ب���ر
اس���اس اقتص���اد گردش���گری پروب���ال
بگیرد چ���ون نه هزینههای سرس���امآور
احداث کارخانهها را دارد و نه آس���یبی
ک���ه آن کارخانهه���ا ب���ه طبیع���ت وارد
میکنن���د را دارا میباش���د و مهمت���ر از
هم���ه تم���ام م���ردم ش���هر میتوانن���د در
س���ود ناش���ی از جذب گردش���گر سهیم
باش���ند .در ضمن حضور دانشگاههای
خارج���ی به همراه تیم دانش���گاه تهران
در مری���وان یعن���ی ج���ذب گردش���گر
خارجی در سالهای آینده در مقیاس
قابلتوجه ٬و همه اینها با رویکرد این
کاوشها موازی و هم س���و و وابسته به
هم هستند .در پایان الزم به ذکراست
مردم امیدوارن���د برگزاری همایشهای
علم���ی و انج���ام کاوشه���ا زمین���های
قاط���ع ب���رای حف���ظ و حراس���ت از قل���ه
ایم���ام و جلوگی���ری از دس���تاندازی
س���ودجویان به آثار تاریخ���ی این مردم
و ایجاد زمینهای ب���رای بازدید و دیدار
مس���تمر مردم مریوان و دوس���تداران از
تم���امجه���انفراه���م کن���د.
قطعنام���ه پایان���ی همای���ش مش���تمل
ب���ر ن���ه بن���د همچ���ون اهتم���ام ب���ه
ایج���اد رش���تههای باستانشناس���ی و
گردش���گری در دانش���گاه کوردس���تان،
تأ کید بر حمایت از تحقیقات کاربردی
پیرامون مطالعات باستانشناس���انه و
حمای���ت از تحقیق���ات و پژوهشه���ای
علم���ی مرتب���ط ب���ا گس���ترش ان���واع
گردش���گری در سطح اس���تان و بهویژه
شهرس���تان مریوان ،تأ کید ب���ر حمایت
از مطالع���ات مردم شناس���انه بهمنظور
ثب���ت ویژ گیه���ای فرهنگ���ی منطق���ه و
مطالع���ه جای���گاه تاریخ���ی مری���وان در
حفاظ���ت از س���رحدات مل���ی ،تأ کی���د
ب���ر بازشناس���ی هوی���ت معم���اری بومی
کوردس���تان و اعم���ال روشه���ای
پیش���گیرانه بهمنظ���ور جلوگی���ری از
تخری���ب بافته���ای ارزش���مند تاریخی
ش���هری و روس���تایی و نیز محوطههای
باس���تانی این اس���تان بود.
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بیانیه رسمی انجمن سبز چیا در مورد احداث پاالیشگاه نفت در مریوان
▐بس���یار بس���یار پریشان و متأس���فم که باید
بگوی���م کمت���ر کش���وری در جه���ان ب���ه درج���ه
ایران محیطزیس���ت خود را ویران کرده است
(اس���کندر فیروز ،بنیانگذار سازمان حفاظت
محیطزیست)
کشور ایران در کمربند خشک جهان واقعشده
اس���ت و ب���ودن پدیدههایی مانن���د جنگلهای
زا گروس ،تاالبها و دریاچههای مختلف ،تنها
یک اتف���اق اس���ت ،بنابراین محافظ���ت از آنها
تنها راه پیش روی ماست چرا که در اغلب موارد
در صورت نابودی ،احیای آن محال است.
تاالب زریبار این ش���اهکار آفرین���ش ،بارها مورد
تهدی���د و طمع ندانمکاریهای س���ود پرس���تان
قرارگرفته اس���ت و هرروز زخم���ی جدید بر پیکره
آن وارد میآی���د .ت���االب زریب���ار ،علیرغ���م طرح
ک���ردن هش���دارهای جدی ،ن���گارش مطالعات،
تحقیق���ات و نامهنگاریهای متعدد دلس���وزان
محیطزیس���ت ب���ا مس���ئولین مربوط���ه ،برگزاری
کارگاهه���ای مدیریت زیس���ت بوم���ی و… هنوز با
مش���کالت پیچیده متعددی روبرو است و دیگر
توان روبرو ش���دن با معضلی بهغای���ت بزرگتر را
ندارد.
ارگانه���ا و ادارات مس���ئول بهج���ای حفاظ���ت
نهای���ی ت���االب
و پیگی���ری جه���ت اع�ل�ام ثب���ت
ً
زریب���ار در کنوانس���یون رامس���ر ،اخی���را در اع�ل�ام
رس���می و مصاحبه با رس���انهها ،وع���ده احداث
مینی پاالیش���گاه نفت���ی را در فاصل���ه کمتر از دو
کیلومتری پناهگاه حیاتوحش زریبار (دش���ت

بیلو) را میدهند .برخی از مس���ئوالن هم تالش
و فعالیت دلسوزان محیطزیست را برای نجات
ت���االب زریب���ار و مخالفت با اج���رای این طرح را

در حال���ی س���روصدا میخوانند ک���ه انگار حضور
دههزارنفری مردم برای حفاظت از آن (مراسم
ی���ک روزم ب���رای زریب���ار) را فرام���وش کردهاند و
نمیخواهن���د ب���ه یادآورن���د که حی���ات زریبار تا
چه ان���دازه با تاریخ ،فرهنگ ،بودن و ماندن ما
گرهخورده است.

اع�ل�ام افتخ���ار آیی���ن نزدی���ک ب���ودن زم���ان
کلن���گ زنی ای���ن پروژه ،آغ���از وارد آوردن تیش���ه
برریش���ههای رنج���ور زریب���ار و حی���ات مردم���ان

این منطقه اس���ت و بهس���ان لک���های دیگر مثل
دریاچ���ه ارومی���ه ،گریب���ان هم���گان را خواه���د
گرفت .احداث پاالیشگاه نفتی در مریوان بانام
توسعه ،اش���تغالزایی و کاهش تردد تانکرهای
مرگبار ،همان پوش���ش رنگین و وعدههای س���ر
خرمنی اس���ت ک���ه باره���ا و باره���ا در دیگر نقاط

بر س���ر کاغذها آم���ده و جز ویران ��ی پدید نیاورده
اس���ت .جالب آنک���ه هیچک ��دام از مدافعان این
طر حهای ویرانگر ،ا کنون دیگر نه دم میزنند و
نه محا کمه شدهاند .متأسفانه بسیارند کسانی
که پس از گرفتار ش���دن در دامان ش ��وربختی به
س���عادت ازدس���ترفته خود پی میبرند .تاوان
اینچنی���ن اعم���ال غی���ر کارشناس ��انهای را در
آین���دهای نزدی���ک ،زریب ��ار و م ��ردم منطقه باید
پس دهن���د؛ چرا که نمیدانند آزموده را آزمودن
خطا است.
م���ا بهعن���وان انجم���ن س ��بز چی ��ا ،بههیچوج ��ه
اج���رای چنین پروژههای ویرانگ ��ر را برنتابیده و
اجازه نخواهیم داد زریبار که دنیا آرزوی دیدن
آن را دارد از ما منع ش���ود .ما نخواهیم توانست
زخ���م عمیق پاالیش���گاه نفتی بر پیک ��ره زریبار را
نظارهگر بوده و سا کت بمانیم؛ چرا که موجیم و
آسودگی ما عدم ماست.
بدینوس���یله از عم���وم م ��ردم ،انجمنه ��ای
مردمنهاد ،کارشناسان ،فعاالن محیطزیست،
رس���انهها و مس���ئوالن دلس ��وز نیز انتظ ��ار داریم
نس���بت به اح���داث مینی پاالیش ��گاه در منطقه
بیتفاوت نب���وده و اعالم موض ��ع نمایند چرا که
ما همگی در برابر هر پیش ��امد نا گواری مس ��ئول
خواهیم بود...
“آنگاهکه جنگل���ی آتش گرفت ،درخت بیطرف
کدام است؟”
انجمن سبز چیا  28مهرماه ۱۳۹۵

بیانیه رسمی جمعیت کردستان سبز در خصوص احداث پاالیشگاه در کنار زریبار
▐جمعی����ت کردس����تان س����بز در خص����وص
احتمال احداث پاالیش ��گا ه نفتی در دش ��ت بیلو
و در فاصل����هی کمت����ر از  2کیلومت����ری پناه����گاه
حیاتوحش زریبار بیانهای صادر نمود.
در بخش����ی از بیانی���� ه جمعی����ت کردس����تان س����بز
آمد ه اس ��ت؛ این جمعیت بهعنوان یک سازمان
زیستمحیطی که رسالت خود را دفاع از محیط
طبیع����ی و حفاظ����ت و حراس����ت از منابع طبیعی
میدان����د؛ با توجه به ش����رایط موج����ود در منطقه
زریبار و دش����ت بیلو و با در نظ����ر گرفتن همه¬ی
جوانب قضی ��ه مخالفت خ ��ود را با اح ��داث این
پاالیشگاه به دلیل:
 -1مکانیابی بسیار نامناسب احداث پاالیشگاه
 -2انتشار آالیندههای خطرنا ک ناشی از احداث
پاالیشگاه
 -3آلودگ����ی آبه����ای س����طحی و زیرزمین����ی و
همچنین ا کوسیستم بسیار حساس زریبار
 -4آسیبرسانی بسیار شدید به صنعت توریسم
زریبار
 -5آسیب به امنیت شکننده¬ی ا کوسیستم آبی
زریبار ازلحاظ جانوری (پرندگان و پس ��تانداران و
آبزیان)
 -6آلودگ����ی صوت����ی و بص����ری ناش����ی از اح����داث
پاالیشگاه
 -7ورود زبالهه����ای س����می و خطرن����ا ک ب����ه
محیطزیس����ت محل����ی و آلودگ����ی خا که����ای
حاصلخیز و از بردن پوشش گیاهی غنی منطقه
و  ...اعالم میدارد و مراتب اعتراض رس ��می خود
را به انجام این پروژه به گوش مس ��ئولین محترم
میرساند.
در قسمت دیگری از بیانی ه آمد ه است:
دریاچه زریبار ٬جزو متنوعترین ا کوسیستمهای
ایران اس����ت و ش����رايط خاص اي����ن منطقه ٬ازنظر
تن����وع وی����ژه رويش����گاهي  ٬گونه¬ه����اي مختل����ف
جان ��داران آب ��زي و غيره ٬حساس����يت وی����ژهای را
براي اين محيط آبي به وجود آورده اس ��ت .اين
منطق����ه بهواس����طه ش����رايط خ����اص آبوهوایی٬
واج����د حس����استرین ا کوسیس����تمهای آب����ی
و جوام����ع گياه����ي و جان����وري اي����ران و منطق����ه
هستند كه ازجمله میتوان به پستانداران آبزي٬
ال کپش����تهای آب����ي ٬ماهي����ان زينت����ي و تجاري
و رویش ��گاههای آبی خاص مناطق کوهس ��تانی
اش ��اره كرد .احداث مجتمعه ��ای متعدد نفت٬

گاز و پتروش����يمي در کن����ار اي����ن مناط����ق و پيامد
آن مانند ايجاد پس ��ابهای نفتي و ش ��يميايي٬
آلودگي صوتي ٬سوزاندن گازهاي تفكيكي ٬جمع
شدن مواد زائد ش ��يميايي ٬دفع زباله و مواردي
ازایندست ٬چالش بزرگ زيست-محيطي است
كه بايد موردبررسی قرار گيرد.
در بیانی���� ه جمعی����ت درب����ار ه تأثی����رات اح����داث
پاالیشگا ه در نزدیکی زریبار آمد ه است:
فعالیته����ای مرب����وط ب����ه اح����داث پاالیش����گاه
صنعت����ی میتوان����د آث����ار گونا گ����ون انس����انی،
اجتماعی ،اقتص ��ادی ،فرهنگ ��ی و اثراتی بر جو،
آبزیان ،جانوران خش ��كی و بهطورکلی زیستکره
بر ج ��ای بگذارند .این آثار كلیدی ممكن اس ��ت

میراث فرهنگ ��ی ،تغییر در آدابورس ��وم و عقاید
و دگرگون ��ی ارزشها در اثر حض ��ور افراد غیربومی؛
ب ��روز تضاد بی ��ن طر حهای توس ��عه و حفاظت از
محیطزیس ��ت ،منابع طبیعی ،توریسم و ذخایر
تاریخی و فرهنگ ��ی منطقه؛ تخریب زیباییهای
منطقه به دلیل س ��اخت تأسیسات پر سروصدا
و بدمنظ ��ره؛ تغیی ��ر در روشه ��ا و سیس ��تمهای
حملونق ��ل در اث ��ر توس ��عه راهه ��ا و پیامده ��ای
حاص ��ل از آن (مثل س ��روصدا و خط ��ر تصادف و
 )...باشند.
در بخ ��ش دیگ ��ری از بیانی� � ه در رابط ه با انتش ��ار
آالیندهها در صورت احداث پاالیشگا ه در دشت
بیلو و نزدیکی زریبار گفتهشد ه است :منابع اصلی

ش����امل تغیی����ر در م����واردی مانند؛ تغیی����ر الگوی
كاربری (كشاورزی ،ماهیگیری ،جنگل ،شكارگاه)
ب����ه صنعت����ی ،ایج����اد راهه����ای ارتباط����ی جدید،
مناطق مسكونی طراحی نشده و بهرهبرداری از
مناب ��ع طبیعی ،تغییر در میزان جمعیت منطقه
در اث ��ر مهاج ��رت اف ��راد (نی ��روی كار) و مهاجرت
جمعی����ت مناط����ق دورافت����اده به س����ایر مناطق
بهواس ��طه ایجاد راههای ارتباط ��ی جدید؛ تغییر
سیس����تمهای اقتص����ادی ،اجتماع����ی درنتیجه
ایج����اد موقعیته����ای ش����غلی جدی����د ،درآم ��د
ناهمس ��ان ،تورم و تغییر درآمد س ��رانه؛ تغییر در
سیس����تمهای فرهنگ����ی ،اجتماع����ی ،تخری���ب

انتشار آالیندهها در صنایع نفت و گاز عبارتاند
از :گازهای آالینده مهم شامل دیا کسید کربن،
مونوا كس ��ید كرب ��ن ،مت ��ان ،كربنهای آل ��ی فرار
 ،VOCا كسیدهای نیتروژن ،ا كسیدهای گوگرد
و س ��ولفید هیدروژن میباش ��ند .س ��وزاندن گاز
اضاف ��ی ،تهوی ��ه و احتراق از منابع اصلی انتش ��ار
دیا کس ��ید کربن و مونوا کس ��ید کربن در فرآیند
هستند.
در بیانی ه مذکور در مورد تأثیر بر آبزیان در صورت
احداث پاالیشگا ه اشارهشد ه است؛
مناب ��ع عم ��ده ایج ��اد آبه ��ای آل ��وده حاصل از
عملیات احداث پاالیشگاه عبارتاند از:

 آب فرآیندی ،شستشو و فاضالب فاضالبهای بهداشتی محل كمپ ریختن و نشت مواد شیمیایی آب مورداستفاده بهعنوان خنککنندهدر م ��ورد تأثیر در خش ��كی نیز در ص����ورت احداث
پاالیشگا ه آمد ه است؛
عملی ��ات اح ��داث پاالیش����گاه میتوانن����د بهطور
بالقوه آثاری را بر خاك داش����ته باش����ند كه از س����ه
منبع عمده ایجاد میشوند:
 اختالط و به هم خوردن فیزیكی خاك درنتیجهساختوساز
 آلودگیهای ناشی از سرریز و نشت و همینطوردفع زبالههای جامد
 اث ��رات غیرمس ��تقیم حاص����ل از ایج����اد راههایجدید و تغییرات اجتماعی
در بیانی� � ه جمعی ��ت کردس����تان س����بز درب����ار ه آثار
ا كوسیستمی آمد ه است :تغییرات در زیستگاهها،
محل تأمی ��ن غذا و م ��واد مغذی ،مناطق رش����د
و تولیدمث ��ل جانوران ،مس����یر ك����وچ و جابجایی
حیوانات ،آس ��یبپذیری غیرمستقیم حیوانات
ش ��كارچی درنتیجه از بین رفتن چرا گاه جانوران
گیاهخوار كه خ ��وراك این حیوانات میباش����ند و
نیز تغییر كاربری زمین و برهم زدن خاك منطقه،
باعث حذف پوش ��ش گیاهی شده و اثرات ثانویه
آن از قبیل فرس ��ایش و ایجاد شنزارها و لجنزارها
به یكپارچگی ا كوسیس ��تم آس����یب وارد میكنند
و میتوانن ��د تع ��ادل موج����ود ازنظر م����واد مغذی
و فعالی ��ت میكروب ��ی را ب����ر هم بزنن����د .در صورت
كنت ��رل نامناس ��ب ،در بلندمدت موج����ب از بین
رفت ��ن زیس ��تگاهها و كاهش جمعی����ت و انقراض
گونهه ��ای جان ��وری و گیاه����ی ش����ده و درنتیجه
چرخه حیات طبیعی دستخوش تغییر میشود.
در پای ��ان بیان� � ه همچنی����ن ب���� ه پیش����امدهای
اضطراری بالقوه اشارهشد ه و آمد ه است:
پیش ��امدهای ذی ��ل احتم����ال وق����وع خواهن����د
داشت:
ریختن س ��وخت ،نفت ،گاز ،مواد ش����یمیایی ومواد خطرناك
 حریق (در تأسیسات و محیط اطراف) نواقص و ازکارافتادن غیرمنتظره تجهیزات سوانح طبیعی و پیامدهای آن بر فعالیتها خرابكاری عمدی.(مت ��ن کامل این بیانی� � ه را در س����ایت chya.ir
مطالع ه فرمائید).

پیام انجمن سبز چیا در رابطه با اعتراض مردم مریوان به وضعیت
نامناسب و غیراستاندارد جاده مریوان-سنندج

رݡکاب حمایتی از
بانه تا زرێبار

▐ اص�ل�اح ج ��اده بینش ��هری مری ��وان – س ��نندج بهعنوان یک ��ی از مهمتری ��ن راههای
ارتباطی اس ��تان کردس ��تان و کش ��ور از دیرباز بهعن ��وان خورا ک تبلیغات ��ی کاندیداهای
نمایندگی ،ش ��ورای ش ��هر و حتی ریاس ��ت جمهوری ش ��ده اس ��ت .جادهای که بهمانند
یک قتلگاه اس ��ت و هر پیچ آن تصویر مرگ را برای مس ��افران این جاده تداعی میکند.
ج ��ادهای ک ��ه ب ��رای تردد ماش ��ینهای س ��بک ه ��م مناس ��ب نیس ��ت ،ارابهه ��ای مرگ
(ماش ��ینهای س ��نگین حام ��ل تانکر نف ��ت و ترانزیتی) هم در س ��کوت مس ��ئولین به آن
افزوده ش ��د و س ��بب ح ��وادث مرگب ��ار و معضالت زیس� �تمحیطی زیادی در چند س ��ال
اخیر ش ��ده اس ��ت .تردد تانکرهای حمل س ��وخت و ماشینهای س ��نگین و ترانزیتی در
این جاده غیراس ��تاندارد ،تا کنون دهها بار موجب مرگ عزیزان و نوابغ و مهمانان این
دیار ش ��دهاس ��ت.
روز  ۱۳مه ��ر  ۱۳۹۵صب ��ر م ��ردم مری ��وان لبری ��ز ش ��د و در تجمع ��ی مس ��المتآمیز جلوی
ادارهه فرمانداری این ش ��هر خواس ��تار پاسخگویی صریح و مناسب مس ��ئولین مربوطه
ش ��دند .تجمعکنن ��دگان بعد از ش ��نیدن س ��خنان آقای فالحی فرمان ��دار مریوان و عدم
حصول نتیجهای قانع کننده به مرکز ش ��هر رفته و ازآنجا به میدان “بیس ��ارانی” ورودی
ش ��هر از طرف م ��رز و گل ��وگاه تانکرها و ماش ��ین س ��نگین ترانزیتی رفتن ��د و به مدت یک
س ��اعت مان ��ع عب ��ور آن ماش ��ینها ش ��دند .معترضین با خوان ��دن بیانی� �های که حاوی
طرح صورتمس ��ئله و مطالبات بر حق آنان بود ،مس ��ئولین مربوطه را متذکر شدند که
در صورت عدم احقاق حقوقش ��ان که همانا داش ��تن جادهای امن و عاری از بمبهای
س ��یار (تانکرهای نفت) اس ��ت ،به اعتراض خود ادامه خواهند داد.
انجم ��ن س ��بز چی ��ا ضمن تأ کی ��د بر اینک ��ه جادهه ��ای مناس ��ب و ام ��ن از ابتداییترین
حقوق هر ش ��هروند برای س ��فری سالم و مطمئن اس ��ت ،اعتراضات مسالمتآمیز مردم
ش ��ریف مری ��وان را برحق دانس ��ته و از مس ��ئولین مربوطه خواس ��تار رس ��یدگی عاجل به
خواس ��تههای این عزیزان میباشد تا که دیگر ش ��اهد داغدار شدن خانوادههای دیگر
مریوانی و مس ��افران این ش ��هر گردش ��گر پذیر نباش ��یم.

▐ دوچرخهسواران انجمن سبز “پاژین” شهرستان بانه ،مسیر  ۱۳۵کیلومتری بانه – مریوان
را با پیام “نه به تخریب زریبار” ” نا بۆ تێکدانی زرێبار” را رکاب زدند.
صب���ح روز پنجش���نبه  ۲۹آب���ان ماه ،س���اعت  ۵صبح ۳ ،دوچرخهس���وار بان� �های بهمنظور اعالم
حمای���ت از زریب���ار ،اعتراض به احداث مینی پاالیش���گاه نفتی در کنار زریب ��ار و حمایت انجمن
پاژین از خواست مردم مریوان ،مسیر  ۱۳۵کیلومتری بانه تا مریوان را رکاب زدند.
این دوچرخهسواران ساعت  ۱۸به کنار سد خا کی زریبار رسیدند و از طرف انجمن سبز چیای
مریوان به گرمی مورد استقبال قرار گرفتند.
اعضای پاژین مسیر پرفرازونشیب و پرپیچوخم بانه – مریوان را با تمام سختیهای خود ،برای
نش���ان دادن اهمیت حفظ زریبار و رس���اندن پیام این انجمن رکاب زدند .پاژین در این پیام،
با اشاره به خطرات پیش روی محیطزیست بهصورت عام و بهویژه منطقه ،ازجمله سوزاندن
و تخریب بیشازحد جنگلها ،ساختوس���ازهای صنعتی ویرانگر ،سدس ��ازی و زمینخواری،
عام���ل اصل���ی را منفعت پرس���تان در هر رنگ و پوس���تی اعالم میکند و اضافه خواهی در س ��ود
و س���رمایه را ب���ه خاطر ویرانگریه���ای زیس���تمحیطیاش ،موردانتقاد قرار میده ��د در ادامه
ای���ن پیام آمده اس���ت که ما حافظ���ان طبیعت ،با تفکری نوین و علم���ی ،دیگر اجازه نخواهیم
داد محیطزیس���تمان ازآنچه هس���ت بدتر ش���ود و در این راه با همیاری م ��ردم و دیگر حافظان
طبیعت ،راه خود را هموار خواهیم کرد.
رکاب  ۱۳س���اعته این دوچرخهسواران با اس���امی ابوبکر امینی ،آرمان فرج پور و محمد عبداهلل
پور ،در کنار س���د خا کی زریبار برای نش���ان دادن زخمی قدیمی بر پیکر زریبار و یکی از عوامل
نابودی آن که با اهدافی چون توس���عه ،سازندگی ،رشد زمینهای کشاورزی و … احداثشده
بود به اتمام رسید تا یادآور وعدههای رنگینی شود که هیچگاه به انجام نرسید .وعدههایی که
حداقل روس���تاهای اطراف این س���د آنها را بهخوبی به یاد میآورند و جز تسریع روند نابودی
و به چالش کش���اندن حیات زریبار چیزی در پی نداشت .انجمن پاژین با این حرکت نمادین
از موض���ع ع���دهی زیادی از مردم مریوان و انجمن س���بز چی���ا برای جلوگیری از س ��اخت مینی
پاالیش���گاه نفتی ،دفاع کرده و این پیام را با خود برای دلس���وزان طبیعت و مسئولین به همراه
داش���ت که زریبار فقط متعلق به شهر مریوان نیست و با هر تیشهای به پیکر آن ،تمامی مردم
فریاد خواهند زد.

انجمن س ��بز چیا  13مهر ۱۳۹۵

اعتراضی به بزرگی
 8000میلیارد
▐ زری��ب��ار ن��گ�ی��ن غ ��رب ،واژهای که
ب� ��اره� ��ای ب � ��ار از زب� � ��ان م��س��ئ��ول��ی��ن
ج��اریش��ده ،نگینی ک��ه در ش��ع��ار و
سخنان همه آنها نجاتش دغدغه
اصلی دولتمردان در مریوان است.
تشکیل اولین جلسه دولت یازدهم با
محوریت محیطزیست و دادن لقب
دولت زیستمحیطی به آن ،فعاالن
م��ح�ی�طزی�س��ت را ام��ی��دوار ب��ه پ��ای��ان
چندین س��ال ت��ط��اول محیطزیست
این دیار نمود .ویرانگری که دریاچه
اروم �ی��ه تنها گ��وش �های از آن اس��ت.
متأسفانه در چند ماه گذشته بحث
احداث پاالیشگاه در مریوان درست
در  2کیلومتری تاالب زریبار تبدیل
ب��ه ن �گ��ران��ی اص��ل��ی م���ردم و ف��ع��االن
محیطزیست ای��ن شهرستان شده
اس���ت .م��ری��وان ش �ه��ر زری ��ب ��ار ،شهر
ان �ج �م��ن س �ب��ز چ��ی��ا ،ان�ج��م��ن��ی ک��ه با
دغ��دغ��ه ح��ف��اظ��ت از محیطزیست
ای��ن منطقه زاده ش��د .ا گ��ر بگوییم
م �ش��ت ن��م��ون��ه خ� � ��روار اس � ��ت ،چ��ی��ا
ن��م��ای��ن��ده ن �گ��ران �یه��ا و اول��وی��ت ق��رار
دادن م��س��ائ��ل زی�س�تم��ح�ی��ط��ی در
م��ی��ان م� ��ردم ای� ��ن م �ن��ط �ق��ه اس ��ت،
ان �ج��م��ن��ی ک ��ه ان �ج �م��ن ب ��رت ��ر ای� ��ران
ش ��د .ه��م��ان ان�ج��م��ن��ی ک��ه ق�ه��رم��ان
ت��االبه��ای ای��ران لقب گ��رف��ت .طی
ای��ن م��دت م��ردم و دل��س��وزان با ارائ��ه
م��ق��ال �هه��ا و ادل�� �هی محکمهپسند
سعی در نشان دادن ً مراتب نگرانی
خود به شیوهای کامال مسالمتآمیز
ب ��ه م��داف��ع��ان اح � ��داث پ��االی �ش��گ��اه
ن��م��ودهان��د ،متأسفانه در چند ماه
گ��ذش �ت��ه ب �ح��ث اح� ��داث پ��االی �ش��گ��اه
در م��ری��وان درس��ت در  2کیلومتری
ت� ��االب زری ��ب ��ار ت��ب��دی��ل ب ��ه ن �گ��ران��ی
اصلی م��ردم و فعاالن محیطزیست
ای��ن شهرستان ش��ده اس��ت .جالب
اینجاست که در مقابل هر اعتراضی
میگویند توسعه هزینهبردار است.
با محاسبهای ساده میتوان فهمید
هزینه این موضوع ،تاریخ ،فرهنگ
و م��ح�ی�طزی�س��ت ای ��ن م ��ردم اس��ت.
میگویند پاالیشگاه ب��ا م��درنت��ری��ن
ف � ّ�ن ��اوری روز اح� ��داث م� �یش ��ود .با
ن��گ��اه��ی گ ��ذرا ًب��ه ط��ر حه��ا و صنایع
م��ش��اب��ه ک ��ام�ل�ا م��ش��ه��ود اس���ت ای��ن
موضوع تا چه اندازه عملی میشود.
ط� ��رف ق � � � ��رارداد ص���ن���دوق ذخ��ی��ره
فرهنگیان اس��ت ،ه��م��ان صندوقی
که اختالس  8000میلیاردیاش روی
 3000م �ی��ل��ی��اردی م��ش��ه��ور را سفید
ک��رده و مدیرعامل و مسئولینش در
زنداناند.
در تحقق توسعه پ��ای��دار ،مهمترین
ع��ام��ل م��ش��ارک��ت م ��ردم و ذینفعان
در توسعه اس��ت .باید گفت مردمی
ک��ه اع�ت��راض��ش��ان ت��اب�هح��ال ب��ه گوش
مسئولین نرسیده کجای این معادله
توسعه قرارگرفتهاند که ا گر میرسید
ب ��ای ��د م��س��ئ��ول �ی��ن اس ��ت ��ان ح��داق��ل
راضی به تشکیل جلسهای با مردم
و ان� �ج� �م� �نه ��ای زی �س �تم��ح �ی��ط��ی
میشدند .در پایان الزم به ذکراست
ح �ف��ظ زری��ب��ار و ن �گ��ران��ی ای ��ن م��ردم
امروز نقل همه محافل است و مردم
احداث چنین طرحی با این اوصاف
در این مکان را برنمیتابند.

مراسم روز جهانی
کودکان
▐روز جمع���ه م���ور خ 95/7/16
مراس ��می ب���ه مناس���بت روز جهان���ی
کودک با میزبانی دهیاری روس ��تای
ینگیج ��ه در کنار زریبار و با همکاری
و حض ��ور فع���ال کمیت���ه ک���ودکان
انجمن س���بز چیا ،انجمن فرهنگی-
ادبی مریوان و کان���ون ڤهژین برگزار
ش ��د .در ای���ن مراس���م برنامهه���ای
متنوع ��ی اج���را ش���د و حض���ور ای���ن
س ��ازمانهای مردمنه���اد در قال���ب
کمیتهه���ای ک���ودکان و نوجوان���ان
چش ��مگیر ب���ود و در می���ان برنامهها
گواه ��ی پای���ان دوره کالسه ��ای
آم ��وزش زب���ان ک���وردی ک���ه توس���ط
کان ��ون ڤهژی���ن برگزارش���ده ب���ود ب���ه
فرا گی ��ران تقدی���م و از آن���ان تقدی���ر
گردید .برنامه با اجرای چند س ��رود
توس ��ط کمیته کودکان انجمنهای
حاض ��ر در مراس���م ادام���ه یاف���ت .از
برنامهه���ای دیگ���ر مراس���م اج���رای
تئاتر بود .مراس���م با اجرای نمایشی
از بازیه���ای محل���ی ک���ودکان در
بعدازظه���رپای���انیاف���ت.

دیدگاه
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مرا به خیر تو امید نیست،
شر مرسان

باالتر از امنیت ملی
■ کاوه کوردستانی

▐ اواخ��ر ق��رن اخیر ب��ود که
توج��ه ب�شر ب��ه بح��ث امنیت
زیستمحیطی بیشرت از گذشته
و ب��ه ش��کل س��ازمانیافتهای
موردتوجه ق��رار گرفت .امنیت
زیس��تمحیطی ش��اخه جدیدی از مطالعات
امنیتی است که درگیریهای ناشی از کمبود
منابع طبیعی ،فرس��ایش و آلودگی محیطی
و پیامدهای امنیتی آن بر زندگی انس��انها،
زمینه تقویت این گفتامن را فراهم میمناید.
صاحبنظ��ران ای��ن مباح��ث ب��اور دارند که
تهدیداتی مانند گرم شدن زمین ،نازک شدن
الیه اوزون ،بارانهای اس��یدی ،جنگلزدایی
و س��ایر مس��ائل زیس��تمحیطی ،آینده برش
را ب��ه مخاطره میاندازد و متامی کش��ورها را
با تهدیدات مش�ترک روبهرو ساخته است تا
حدی که مسائل زیستمحیطی و اکولوژیک
بر رفتار کشورها تأثیر میگذارد و رفتار آنها
نی��ز پیامده��ای زیس��تمحیطی خاص خود
را خواه��د داش��ت که این ارتب��اط دوطرفه و
متقابل دو بعد حساس��یت و آس��یبپذیری را
وسعت بخش��یده اس��ت .اولین و بزرگترین
عالمت تهدی��د زیس��تمحیطی ،محدودیت
اس��تفاده از منابع است که این محدودیتها
در بیش�تر مواقع منجر به درگیری میش��ود
و احتامل ب��ه خطر انداخ�تن امنیت ملی را
بهشدت افزایش میدهد.
کاه��ش امنی��ت زیس��تمحیطی ،زمین��ه
تشدید جنبشهای اعرتاضی
ش��وربختانه باید اعرتاف منود که دس��تاورد
انق�لاب صنعت��ی و تح��والت مدرنیت��ه،
بحرانه��ای زیس��تمحیطی ب��وده اس��ت،
بهنحویک��ه در این مدت ش��یوه بهرهبرداری
دولته��ا از محی��ط ب��ا نگرش��ی اش��تباه از
توسعه و بهرهبرداری طمع کارانه ملت ،باعث
تخریبه��ا و آلودگیهای زیس��تمحیطی و
آش��فتگی تعادل محیطزیس��ت ش��ده است.
برآیند این کنشهای غلط ،نابس��امانیهای
گوناگ��ون در اوض��اع زیس��تکره ب��وده ک��ه
بارزتری��ن آنه��ا گرمایش کره زمین اس��ت.
محدودیت اس��تفاده از منابع نش��انه تهدید
امنیت��ی اس��ت و زمان��ی ک��ه مرصفگرایی
افزایش مییاب��د و نظام رسمای��هداری برای
رسیدن به سود بیش�تر در پی افزایش تولید
اس��ت ،تهدیدات زیس��تمحیطی ب��ه وجود
میآید که ای��ن تهدیدات ن��زاع و درگیری را
بر رس دسرتس��ی به مناب��ع افزایش میدهد
و آینده محیطزیس��ت و زندگ��ی را به چالش
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میکش��د تا جایی که به امنی��ت ملی لطمه
میزنن��د و دولته��ا را تهدی��د میکنن��د.
اینگون��ه از تهدی��د و عکسالعم��ل ،چه در
قالب امنیت ملی باش��د چه در قالب امنیت
بینامللل��ی ،معم��والً نیرویه��ای نظامی را
درگی��ر میکند و درگیری نی��روی نظامی در
بس��یاری از مواقع منجر به جنگ میش��ود.
البته توس��ل به جنگ نهتنها مش��کل را حل
منیکند بلکه مش��کل را وخیمتر میس��ازد،
ک�ما اینکه در کش��ورهایی که ب��ر رس منابع
درگی��ری ص��ورت گرفت��ه اس��ت ،پیامدهای
مرض آن تا س��الهای سال به قوت خود باقی
ب��وده و ب��وی متعف��ن آن هنوز هم به مش��ام
میرسد .امروزه در رستارس جهان منونههای
مختلف��ی از جن��گ و اختالف��ات داخل��ی بر
رس محیطزیس��ت و منابع طبیع��ی کمیاب،
مشاهده میش��ود و متأس��فانه روزبهروز این
رون��د رو ب��ه گس�ترش اس��ت و در بس��یاری
از م��وارد امنی��ت زیس��تمحیطی ت��ا حدی
کاهشیافت��ه که باعث مهاجرتهای اجباری
ش��ده اس��ت .تحت تأثی��ر همین فش��ارهای
ناشی از کاهش امنیت زیستمحیطی ،زمینه
تش��دید جنبشه��ای اعرتاضی فراهمش��ده
اس��ت ،بهگون��های که ت��اب و طاق��ت مردم
رس آم��ده و ب��ا کوچکترین جرقهای ،آتش��ی
ش��علهورمیش��ود که دود آن به چشم حتی
جهانیان خواهد رفت.
باید امنیت زیس��تمحیطی بهعنوان یک
ارزش در جهان ،بازتعریف شود
مهاج��رت در ای��ن رشایط یعنی تح��ت تأثیر
فش��ارها برای مناطق مرزنش��ین از اهمیتی
صدچن��دان برخ��وردار اس��ت ،چراکه خالی
شدن مرزها از جمعیت موجب بروز تهدیدات
امنیت��ی بزرگتری میش��ود و ام��کان دارد
زمینه ب��روز جنگهای بزرگ��ی را فراهم آورد
ک��ه جربان خس��ارت ناش��ی از آن س��خت یا
غیرممک��ن ش��ود؛ بنابرای��ن دولتها موظف
هستند که متام تالش خود را برای باال بردن
امنیت زیس��تمحیطی در مناطق مرزنشین
ب��کار گیرند تا ای��ن مناطق خالی از س��کنه
نش��وند .امروزه در اکرث نق��اط جهان ،نگاه و
توج��ه به امنی��ت ملی ب��دون در نظر گرفنت
امنیت زیستمحیطی امکانپذیر منیباشد و

دولتها باید مالحظات جدی زیستمحیطی
را بهعن��وان ی��ک منبع تهدیدکنن��ده امنیت
مل��ی در نظر داش��ته باش��ند چ��ون کاهش
امنیت زیس��تمحیطی ب��ا بیثبات��ی و نزاع
رابطه مستقیم دارد و بهدفعات مشاهدهشده
است که با کاهش امنیت زیستمحیطی در
ه��ر منطقه ،امنی��ت ملی آن منطقه بش��دت
به خطر افتاده و دول��ت دچار بحران امنیتی
شده اس��ت .حاال دیگر وقت آن فرارسیده که
کارشناس��ان دفاع��ی از ایدههای��ی که فقط
بر اس��تفاده از نی��روی نظام��ی در رویارویی
تنگنظران��ه و خش��ونتآمیز تکیهدارن��د،
دس��تبردارند و در فضایی سامل و تعامالتی
مناسب و خردورزانه با طرفداران محیطزیست
در حفظ اکوسیستم همکاری داشته باشند و
تالش کنند تا امنیت زیستمحیطی بهعنوان
ی��ک ارزش در جه��ان ،بهص��ورت قاع��دهای
اجتامعی و سیاس��ی درآید و جایگاه و نقش
حساس محیطزیس��ت برای متامی بازیگران
سیاسی آشکار شود.
بای��د ب��ا در نظ��ر گرف�تن اهمی��ت امنی��ت
زیستمحیطی ،امنیت ملی بازتعریف شود و
با شناس��ایی محدودیتهای رشد هر منطقه
یا ه��ر ناحی��ه اکولوژیکی ک��ه در آن زندگی
میکنن��د مابین مت��ام اعضاء موج��ود در آن
اکوسیس��تم ،نوعی هامهنگی جمعی پایدار
ایجاد کنند.
ب��ا نگاه��ی واقعگرایانه به مس��ائل ،میتوان
فهمید که امروزه ما انس��انها با مش��کالتی
دس��تبهگریبان هس��تیم که ظاهرا ً با متدن
انسانی ما عجین شده است و باید به این نکته
توجه داشته باشیم که گذشته از متام تدابیر
سیاس��ی ،اقتص��ادی و فنی ،الزم اس��ت که
درباره طبیعت انس��انی ،دگرباره به خودمان
رجع��ت کنیم چون ما بی چراغ به راه افتادیم
و ب��رای فه��م بحرانه��ای زیس��تمحیطی
کنونی باید از ریش��ههایی آگاهی پیدا کنیم
که ما انس��انها را به اینجا رسانده و با چنین
بحرانهای روبرو س��اخته اس��ت تا ش��اید با
آگاه��ی و ریش��هیابی اش��تباهات گذش��ته،
مشعلی روشن بر رس راه خود قرار دهیم و راه
مانده را با چراغ بپیامییم.

به مناسبت  6نوامبر سال  ،2001روز بینالمللی پیشگیری از
تخریب محیطزیست در جنگها و مناقشات مسلحانه

■

ایر ج قادری

▐  -1زمانی که دهها و صدها نفر تنها و تنها با فش���ردن
یک ماش���ه غرق در خون میش���وند ،شاید سادهلوحانه
ب���ه نظ���ر برس���د ک���ه از محیطزیس���ت ح���رف زد .دهها و
صدها نفر با داس���تانهایی که سرش���ار از رنج ،ش���ادی،
آرزو و بغ���ض ب���وده و این���ک دیگ���ر تل���ی از خا کس���تر یا نه
دش���تی از یادمان جنگ هستند و ا گر مرگشان شانس دیده شدن مثل
“آالن ک���وردی” را داش���ته باش���د ،تابلویی ب���ر دیوار نمایش���گاه خواهند
بود .س���ناریوهای خونریزی چنان جادویی با خود دارد که بیشتر افراد
را بهش���دت دچ���ار باریکی ادرا ک ک���رده و توانایی دی���دن جوانب دیگر را
نخواهند داش���ت .باری این خود ماییم که داس���تان را با ش���روع جنگی
آغاز ک���رده و میخواهیم اتم���ام آن ،همان نواختن م���ارش پایان جنگ
باشد .پایانی که جنگزدههای خانه ویران گشته ،بهدرستی میدانند
ک���ه هنوز سکانس���ی بیش نگذش���ته و هنوز در آغ���از راه نامعلوم خود قرار
دارند.
 -2ه���دف از نامگ���ذاری روز  6نوامب���ر جلبتوج���ه اف���کار عموم���ی و
بینالمللی به آثار زیانبار جنگ بر تخریب طوالنیمدت محیطزیس���ت،
ا کوسیستمها و منابع طبیعی است .آثاری که فراتر از مرزهای دولتهای
درگیر جنگ حرکت میکند و نهتنها نسل فعلی که نسلهای آینده را نیز
تحت تأثیر قرار میده���د .آثار زیانبار جنگ بر تمام زوایای زندگی مردم
و یک کش���ور به حدی وس���یع و گسترده اس���ت که بخش محیطزیست
نی���ز از آن در ام���ان نمانده اس���ت ،موضوعی که دولتها نی���ز مثل مردم
دور و نزدی���ک به جن���گ ،آن را بهراحتی به فراموش���ی میس���پارند .این
آث���ار محدود به هیچ مرز جغرافیایی نیس���ت ،بنابرای���ن تخریبات آن در
تمام دنیادیده میشود و برای زمانهای طوالنی بعد از زمان جنگ نیز
ادامه مییابد .س���ازوکارهای حقوقی بینالمللی موجود برای جلوگیری
از تخری���ب عامدانه و آل���وده کردن منابع طبیع���ی در زمان جنگ ،کافی
نیس���ت .دنیا تا کنون ش���اهد جنگه���ای زیادی بوده که ب���ه نام تأمین
امنیت ،عدال���ت و صلح ر خدادهاند ،اما در هم���ه این جنگها از همان
ابتدا محیطزیس���ت و منابع طبیعی قربانیان خام���وش بودهاند (پایگاه
خب���ری تحلیلی دنیای س���فر) .درعینحال تخریب محیطزیس���ت در اثر
مناقشات مسلحانه سبب میشود زندگی اقشار آسیبپذیر بیشتر مورد
تهدید قرارگرفته و با به خطر انداختن چشمانداز صلح پایدار ،گنجاندن
مفاهیم زیستمحیطی موضوعی قابلاغماض بوده و دور باطل تخریب
رقمزده ش���ود .خسارات زیس���تمحیطی ناشی از جنگ و خشونت و نیز
فروپاش���ی نهادهای ذیربط بعد از جنگ ،امروزه بهداشت ،معیشت و
امنیت نوع بشر را در اغلب کشورها مورد تهدید قرار میدهد.
 -3در ط���ول جن���گ کوی���ت در س���ال  ،1370صدها حلقه چ���اه نفت به
آتش کش���یده ش���د که منابع آبی و دریایی گس���تردهای را آل���وده و هوا را
غیرقابلتنفس کرد .رسوب ضخیم نفت و قیر صدها کیلومتر از سواحل
خلیجفارس را پوش���اند و بر اس���اس برخی گزارشه���ا آلودگی نفت باعث
مرگ حداقل  30هزار پرنده دریایی شد .خشک شدن نیزارها و هورهای
جن���وب ع���راق در دههه���ای  1980و  1990نمونهای از ه���دف قرار دادن
عامدانه ا کوسیستم برای دستیابی به اهداف سیاسی و نظامی دولت
صدام حس���ین بوده است .این اتفاق درحالیکه اثرات مستقیم و فوری
ی مردم عراق داشته ،دارای آثار درازمدتی نیز
بسیار گس���تردهای بر زندگ 

▐ ش ��کی نیس ��ت ک ��ه س ��رمایهگذاریهای بخ ��ش
خصوصی-دولتی عاملی مؤثر در رشد و رونق اقتصادی
ه ��ر منطق ��ه محرومی همچ ��ون مری ��وان میباش ��د ،اما
منط ��ق ای ��ن س ��رمایهگذاری بای ��د مبتن ��ی ب ��ر ش ��ناخت
درس ��ت از ش ��رایط و نیازهای منطقه مذکور و منطبق بر
اصول توسعه پایدار باش ��د .در همین رابطه ،یک سرمایهگذار مهربان
با س ��اختن یک مینی پاالیشگاه و همچنین توسعه صنایع تبدیلی در
ح ��وزه نفت در نزدیکی چش ��م مریوان-تاالب زریب ��ار -تالش در ایجاد
بس ��تری مناس ��ب برای اش ��تغال جوانان بیکار این دیار و اما مهمتر از
هم ��ه کاهش یا قط ��ع عبور تانکرهای نفتی در مس ��یر ج ��اده مریوان-
س ��نندج (قتلگاه) را دارد! البته با افزودن عبارت "تکنولوژی فرانس ��ه"
در حکم سرمه کشیدن بر چشمی که از بیماری رنج میبرد ،سعی در
زیبا ترس ��یم کردن و بیخطر نش ��ان دادن این پروژه دارد .استانداري
س ��نندج بهعن ��وان ارگان ��ی دولت ��ی که در قامت س ��تاد نجات بخش ��ی
تاالب زریبار یکتنه قد علم میکند ،بدون اینکه مس ��ئولیتی در قبال
حفاظت از آن در برابر س ��اخت پاالیش ��گاه قبول کن ��د و با بیان اینکه
س ��ازمان حفاظت محیطزیس ��ت با مج ��وز اح ��داث آن موافقت کرده
اس ��ت ،خود ش ��انه از زیر مس ��ئولیتهای قانونی خالی میکند و البته
بهت ��ر از هر ارگانی ممکن اس ��ت به خطرات این پروژه واقف باش ��د .در
این خصوص در مقالهای تحت عنوان "احداث مینی پاالیش ��گاه نفت
در نزدیکی تاالب زریبار" (چاپشده در شماره  ١٠ماهنامه چیا) بهطور
مفصل به این موضوع پرداختهام.
ً
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زبان هر مدیر و مس ��ئولی ش ��ده اس ��ت که متأس ��فانه بعضا میخواهد
کاله پشمشیش� �های توس ��عه را بهطور پایدار روی سر یک ملت بگذارد
ت ��ا به خیال خ ��ود کارنام� �های درخش ��ان را ثبت ک ��رده ،ب ��دون اینکه
اش ��راف کاملی به مفهوم توسعه پایدار داش ��ته باشد .در همين راستا
مدیر نمونه و مهربان کش ��وری در س ��ال  ٩٣به همراه مجموعه تحت
نظرش ��ان ،یکش ��به به فکر حل مش ��کالت مردم نجی ��ب این منطقه
افتاده و قصد کردهاند زحمتی صدچندان برای محیطزیست مریوان،
صنعت توس ��عهنیافته کش ��اورزی و ا کو توریس ��م ،ه ��وا ،جنگل ،خا ک
زمینهای کش ��اورزی ،محصوالت کش ��اورزی ،آب ش ��رب و س�ل�امتی
س ��ا کنین منطق ��ه ایجاد کنند؛ ام ��ا غافل از اینک ��ه ًروزی خبر اختالس
هشت هزارمیلیاردی مجموعه زیر نظرشان ،تقریبا  ١٦برابر کل هزینه
در نظر گرفتهشده برای ساخت
مین ��ی پاالیش ��گاه مری ��وان،
آنه ��م ب ��ا سوءاس ��تفاده از
حساب پسانداز شریفترین
و زحمتکشتری ��ن قش ��ر ه ��ر
جامعهای یعنی "فرهنگیان"،
باعث رسوايي و بیاعتمادی
هر چه بيش ��تر به آن مجموعه
میش ��ود .ا گ ��ر مبل ��غ  ۸ه ��زار
میلی ��ارد توم ��ان اخت�ل�اس
صندوق ذخی ��ره فرهنگیان را
ک ��ه در پرون ��ده اتهامات وارده
ب ��ه مدی ��ران ای ��ن مجموع ��ه

مانند آلودگی هوا و آ کندگی هوای منطقه و حتی بس���یاری از ش���هرهای
ایران از ریز گردهای معلق بوده است.
 -4آلودگ���ى و تخريب محیطزیس���ت باعث گس���ترش فق���ر ،بیعدالتی و
نارضايت���ى مىش���ود؛ ناامن���ى و بیثباتی را در كش���ورها تش���ديد مىكند؛
جنگه���ای خونين و ويرانگر ضربات س���همگينى ب���ه طبيعت ،آبهاى
شيرين ،سالمت جس���مى و روانى مردم وارد مىكند .آثار زیانبار جنگ
و خش���ونت ،عوارض س���وء و خطرن���اك تخريب زیس���تمحیطی را بهطور
کوتاهم���دت و بلندم���دت بهج���ای مىگ���ذارد .بهخص���وص بهکارگی���ری
جنگافزارهای کشتارجمعی و پيشرفته كه قدرت تخريبى گسترده دارد
و ي���ا بهکارگیری س�ل�احهایی كه داراى مواد آالينده و خطرناك هس���تند،
نظير س�ل�احها و گازهايى ش���يميايى كه خطر جدى براى همه نسلها
اس���ت (ناظر حسين زكى) .ترکیه در س���ال  1992و با احداث سد آتاتورک
بر روی رود فرات ،ش���رایطی ایجاد کرد که در کش���ور عراق ،درگیریهای
قوم���ی و قبیلهای بر س���ر آب ش���کل بگی���رد ،فرایند بیابانزای���ی افزایش
یابد و  ۶۷۰هزار هکتار مزار ع کش���اورزی قابلیت کش���ت خود را از دست
بدهند .این دولت در سوزاندن جنگلها ،پر کردن چاهها و چشمهها و
راندن مردمان از کش���تگاهها و روستاها نیز دست داشته است .اعمالی
که در منطق���ه بههیچوجه عجیب نب���وده و بهعنوانمثال رژیم بعث در
عملیات غیرانس���انی موس���وم به «انفال» کش���تار ،تخریب و غ���ارت را به
خاط���ر مناقش���ات قومی در کارنام���ه خاورمیان���ه ثبت ک���رد .نتیجه این
تخریبات بر پیکره بینالنهرین تا زمان نامعلومی ادامه خواهد یافت.
 -5امروزه باوجود پیش���رفت س���طوح آ گاهی از مش���کالت عدیدهای که
جنگ بر محیطزیس���ت وارد مینماید ،در مناس���بات حقوقی و اجرایی
آنگون���ه ک���ه بای���د ب���دان توج���ه نمیش���ود .هن���وز برنامهه���ای احی���ای
ا کولوژیک���ی س���رزمین از اولویته���ای بع���د از جن���گ نیس���ت .باوج���ود
تجربیات بیش���مار انس���ان از فجایع زیس���تمحیطی و مان���دگار جنگ،
دیگر لودگی اس���ت که دید ما نسبت به ازهمپاشیدگیهای طبیعت و از
بین رفتن هزاران هکتار از اراضی هنوز بر پایه ادرا کاتی س���طحی باش���د.
باری به هر س���و نس���ل آدمی به حیات خویش ادامه میدهد و هرس���ال
ب���ر تعداد کل���ی آن اضافه میش���ود اما آیا میش���ود ب���از ه���زاران هکتار از
زیستگاهها با تنوعات زیستی آنها را احیا نمود؟
 -6انجمن س���بز چیا نظر به بدون مرز بودن آسیبهای زیستمحیطی
و ضرورت اقدامی جدی برای طبیعت ،بارها پیشنهاد سازمانی جهانی
را مط���رح نم���وده ک���ه در آن تمام���ی انس���انها مح���ق به برخ���ورداری از
طبیعتی پا ک بوده و الزم است در برابر تمامی تهدیدها بهویژه جنگ با
هر عنوانی و در هرجایی از این کره خا کی متحد ش���وند و نگذارند اندک
سرمایهای که نتیجه حماقتها و آزمندی عده قلیلی از انسانها بوده،
از دس���ت برود .س���ازمان جهانی بلوط سبز ش���اید نتواند تمام و کمال از
آسیبهای زیس���تمحیطی منتج از جنگ ،مناقشات ،طر حریزیهای
ه���دفدار و عامدان���ه ع���دهای ب���ر ع���دهای دیگر
یکس���ویه ،تخریب���ات ً
جلوگی���ری کند ،ام���ا قطعا مرهم���ی خواهد بود ب���ر پیکره رنج���ور زمین.
محکوم بودن نوع انسان به نگهداشته ذخایر ژنتیکی زمین و صیانت از
آنها شاید حلقه اتصال همه گونا گونیها به یکدیگر باشد و زمینه صلح
پایدار بر پایه انگارههایی نوین را شکل دهد.

مطر حش���ده اس���ت به تع���داد کل اعضای ای���ن صن���دوق ( ۸۸۲هزار و
 ۴۲۵فرهنگی) تقسیم کنیم ،هر فرهنگی عضو ۹ ،میلیون و  ۶۵هزار و
 ۹۲۶تومان ازدستداده اس���ت .با این اوصاف کدامین عقل سلیمی
میتواند در پایبند بودن مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان ،نس���بت
به رعایت استانداردهای زیستمحیطی قبل و بعد ساخت این مینی
پاالیشگاه آنهم با حساسیتهای ذکرشده ،شک نکند؟!
ً
اساس���ا مقوله توس���عه پایدار یک مفهوم چندبعدی است به این معنا
که توجه بیشازاندازه به بخش���ی و کمتر لح���اظ کردن دیگر بخشها،
نهتنه���ا میتوان���د باعث اخ�ل�ال در اجرای درس���ت هر پروژهای ش ��ود،
بلک���ه مش���کالت و ناهنجاریه���ای قاب���ل و غیرقابلپیشبین ��ی را در
کوتاه و طوالنیمدت س���بب میشود .دس���تآخر نتیجه این میشود
ک���ه پ���روژه زی���انآور تلقی میش���ود و ش���اید در م���واردی بای ��د متوقف
ش���ود ،همانن���د برخ���ی از پروژهه���ای کالن در حوزههای آب ��ی (مانند
سدسازیها) .حال مسئولین محترمی که دغدغه خدمت به مناطق
محروم را دارند ،ابتدا شایس���ته اس���ت نقاط ضع���ف و قوت هر منطقه
را از منظر اجتماعی ،اقتصادی و زیس���تمحیطی بهدقت موردبررسی
قرار دهند ،س���پس برنام���های م���دون و قابلاجرا ب���رای اعتالی نقاط
مثب���ت و همچنین تخفیف و چاره ک���ردن نقاط منفی تنظیم نمايند.
شهرس���تان مریوان هم از این امر مستثنا نیست و دارای کمبودهایی
در بخشهای آموزشی ،عمرانی ،خدماتی و پزشکی است و همچنین
پتانس���یلهایی ق���وی در بخشه���ای کش���اورزی را دارا میباش ��د.
بهدرس���تی وظیفه یک مدیر کارآمد ،برطرف کردن نقاط ضعف است
که بهطور مس���تقیم باعث تقویت هرچه بیش���تر نقاط مثبت میش ��ود
و در همی���ن ح���ال بخش���ی از درآمده���ای حاصل���ه از نق ��اط مثب ��ت را
میت���وان ص���رف برطرف کردن نق���اط منفی منطقه ک���رد و این چرخه
همچن���ان ادام���ه مییابد تا به حالت بهینه و پایدار خود برس ��د .برای
نمونه ،تقویت زیرساختهای جادههای درون و برونشهری موجب
تس���ریع در رش���د صنعت توریسم میش���ود و در ادامه میتوان بخشی
از درآمد توريس���م را صرف بهبود زیرس���اختها نمود .همین شیوه در
بخشهای آموزشی ،خدماتی و درمانی نیز صادق است.
امید اس���ت مدیران اس���تان با س���عهصدر بیش���تر و با کم ��ک گرفتن از
دان���ش و تجربه ،به آس���یبهای ج���دی احداث پاالیش���گاه در چنین
منطقهای بیندیش���ند و در ضمن توجهش���ان را بهطور گسترده بر رفع
نق���اط ضع���ف و بهبود نقاط مثبت این شهرس���تان معط ��وف نمايند.
همزم���ان ،از کارشناس���ان خب���ره در حوزهه���ای مرتب���ط چ ��ون نفت،
محیطزیس���ت ،کش���اورزی ،منابع آبی و طبیعی ،بهداشت ،توریسم،
جامعهشناس���ی ،اقتص���اد و توس���عه ،ترافی���ک و حملونق ��ل جادهای
صمیمانه خواس���تارم در این زمینه بیشتر احساس مسئولیت نمایند
و در شفافس���ازی ابعاد مختلف درگیر (مؤلفههای توس ��عه پایدار) در
احداث این مینی پاالیش���گاه در حاش���یه تاالب زریبار مش ��ارکت کنند
تا حداقل دين خود را نسبت به جامعه به شايستگي ادا كرده باشند

روانشناسی ݡݡکودک و آیندهی جامعه
■

قربانی خاموش جنگها

دکتر دارا قسیمی
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بهزاد قادری

▐ ای���ن نکته روش���ن اس���ت که
دوام و ارزش ه���ر جامعه و ملتی
بسته به افراد الیق و شایسته و
تربیتیافت���ه آن جامع���ه و ملت
میباش���د .هرق���در اف���راد ی���ک
جامع���ه روش���نفکرتر ،باارادهت���ر و قویت���ر و به
اصول زندگی آشناتر باشند ،آن جامعه میتواند
درراه ترق���ی و پیش���رفت گامه���ای بلندت���ری
برداش���ته و درصحن���هی پرمخاطرهی حیات با
نیروی بیشتر و اطمینان زیادتر مراحل عظمت
و کمال را بپیمای���د .ملتی که افراد آن از نعمت
آموزشوپ���رورش صحی���ح بیبه���ره و بینصیب
باش���د ،هرگ���ز نمیتوانن���د س���ربلند زیس���ته و از
مواه���ب تم���دن برخ���وردار گردن���د و بنابرای���ن
هیچگونه امیدی بدان نمیتوان داشت .البته
ملت���ی ک���ه خواه���ان پیش���رفت اس���ت ،باید به
تربی���ت افراد خ���ود اهمیت دهد و آن���ان را برای
زندگ���ی بهتر آم���اده نماید و ب���رای دریافت این
منظور باید در نظر داش���ت که افراد یک جامعه
زمان���ی انس���ان کار و عم���ل ب���ار میآین���د و عضو
مفید و کارآمدی برای جامعه میباش���ند که از
هنگام کودکی که نهال وجود آنان از هر س���وی
قابلانعطاف و نقشپذیر است ،به دست افراد
باتجربه و کاردیدهای ،تربیت شوند؛ ازاینروی
نخس���تین ش���رط پیش���رفت و بق���اء جامع���ه را
میت���وان آموزشوپرورش صحیح ک���ودکان آن
جامعه دانست.
مسئلهی تربیت کودک و توجه به خصوصیات
روحی و جس���می او که هن���وز در ایران مقامی را
که شایسته است کسب نکرده و کمتر مربیان و
اولیاء کودکان آن را موردتوجه قرار دادهاند ،در
کشورهای پیشرفته در شمار مهمترین مسائل
تربیت���ی و اجتماع���ی و مل���ی ق���رار دارد و در این
کش���ورها بزرگتری���ن وظیفهی هر نس���ل تعلیم
و تربی���ت نس���ل آینده میباش���د ت���ا درنتیجهی
تربی���ت صحی���ح و علم���ی رواب���ط و پیوندهای
اجتماعی و ملی در میان افراد استحکام یابد و
میراث مدنی از پدران به فرزندان منتقل گردد
و درنتیج���ه ش���یرازهی تم���دن بش���ری همواره
اس���توار بماند .چنانچه در زمان جنگ جهانی
اول و دوم ،کش���ورهای قدرتمن���د در جن���گ،
با هم���هی مش���کالت و موانعی که داش���تهاند،
هم���واره این نکت���ه را موردنظر ق���رار دادهاند که
ب���رای مقاوم���ت در براب���ر س���ختیهای زندگ���ی
ف���ردی و اجتماعی و غلبه بر مش���کالت و موانع
بای���د اف���رادی نیرومن���د و آزموده تربی���ت کنند
و ازای���نرو در آموزشوپ���رورش ک���ودکان که در
حقیق���ت بای���د اف���راد الیق و ق���وی و ب���اارادهی
آینده باش���ند ،تمام س���عی خ���ود را بهکاربرده و
کوچکترین غفلتی نکردهاند.
ا گر روانشناسی به ما میگوید که دورهی کودکی

مهمتری���ن دورهی زندگی هر فرد اس ��ت و تمام
صف���ات کس���بی و ع���ادات الزم در ای ��ن دورهها
اخذ میش���وند و آنچه یک شخص بزرگ است،
همان اس���ت که پایهری ��زی زندگی او در دورهی
کودکی صورت گرفته اس ��ت ،پس الزم است که
دس���تگاههای فرهنگی به این نکته پیببرند و
ب���رای تربیت کودکان ،معلم ��ان و مربیان دانا و
شایسته انتخاب کنند و بکوشند مقام معلمان
را در اجتماع باال ببرند و وضع معیش ��ت آنان را
بهتر س���ازند و در ضمن مس ��ئولیتهای شدید
از آنه���ا بخواهند؛ دقیق همانن ��د عملی که در
ژاپ���ن ص���ورت میگیرد .ع ��دم اط�ل�اع والدین و
معلمان از اصول عمدهی روانشناس ��ی و تعلیم
و تربی���ت ،عواق���ب وخیم ب ��رای اجتم ��اع دارد.
بیشتر والدین مقصر نیستند ،چون نمیدانند،
اما دستگاههای فرهنگی وظیفهدارند که آنها
را با اصول آش���نا س���ازند .برای این کار نهتنها از
طریق روزنام���ه و مجله و تلویزی ��ون باید اقدام
کرد ،بلکه مؤسسات و کانونها و انجمنهایی
برای تحقیق کودکان باید تش ��کیل ش ��وند تا در
اعم���ال ک���ودکان تحقی���ق و نتایج در دس ��ترس
والدین و معلمین قرار بگیرد.
بس���یاری از اف���راد جامعه نهتنه ��ا نمیدانند که
روانشناس���ی ک���ودک چیس ��ت ،بلک ��ه حت ��ی با
تعری���ف خ���ود روانشناس ��ی آش ��نا نیس ��تند ،به
همی���ن دلیل توجهی به اصول روانشناس ��ی در
تربی���ت و تعلیم کودکانش ��ان نمیکنن ��د و هنوز
کسانی هس���تند که روانشناس ��ان را با فالگیرها
و پیش���گوها اش���تباه میگیرند و تص ��ور میکنند
ک���ه روانشناس���ان با ن���گاه به چش ��مان دیگران
میتوانند گذش���ته و آیندهی آنه ��ا را بازگویند؛
ام���ا چنی���ن برداش���تهایی ،از گوه ��ر راس ��تین
روانشناس���ی به دور اس ��ت .روانشناسی یکی از
ش���اخههای علوم تجربی اس ��ت و بر اس ��اس هر
مکتبی از روانشناسی ،تعریفی از آن وجود دارد،
اما ه���دف روانشناس���ی دس ��تیابی به س ��اخت
زیربنای���ی رفت���ار و ذه���ن اس ��ت .سرچش ��مهی
گونا گون���ی تعاری���ف در ای ��ن علم را میت ��وان به
عامل گذر زمان و پیشرفت دانش ،نسبت داد.
برخی ،روانشناس���ی را مطالعهی آزمایشی رفتار
و فرایندهای ذهن���ی میدانند و برخی دیگر آن
را علم رفتار انس���ان و حی ��وان تعریف کردهاند و
چندی���ن تعریف دیگر؛ ام ��ا در تعریف ��ی جامعتر
میتوان روانشناس���ی را علم مطالع� �هی رفتار و
فرایندهای ذهنی دانست.
و اما روانشناس���ی ک���ودک؛ روانشناس ��ی کودک
بهعنوان یکی از زیرمجموعههای روانشناس ��ی
رشد ،نگاه دقیق و علمی به مطالعهی کودک،
نیازهای او و یافتن شیوههای تربیتی و آموزشی
مناس���ب وی دارد .بس ��یاری از روانشناس ��ان
معتقدن���د ک���ه س���الهای اولی� �هی رش ��د آدمی
تأثی���ری سرنوشتس���از بر ش ��خصیت وی دارد.
طوالن���ی بودن م���دت رش ��د در دورهی کودکی

س ��بب میگردد ت ��ا کیفیت ع ��ادات و رفتارهای
عقل ��ی ،عاطف ��ی ،اجتماع ��ی و اخالق���ی ف���رد در
این دوره تعیین ش ��ود و شکلی منحصربهفرد از
س ��ازگاری با محیط در وی به وجود آید .تعامل
با مراقبان نیز که سبب ظهور و بروز استعدادها
یک ��ی پس از دیگری میش ��ود ،ش���یوهی "فرزند
پروری" را از اهمیت زیادی برخوردار میکند.
از ه ��ر س ��و توج ��ه ب ��ه کودکانم ��ان ،از اهمی���ت
ویژهای برخوردار اس ��ت؛ ب ��رای نمونه توجه به
نقاش ��ی ،خش ��م ،حس ��ادت ،ت ��رس و رؤیاهای
کودکانم ��ان ،در ش ��خصیت آن ��ان و آین���دهی
خ ��ود آن ��ان و جامعهم ��ان تأثی ��ر مهم���ی دارد.
نقاشیهای کودکان نیز نشاندهندهی کارکرد
نمادی ذهن آنان است .اولین نقاشیهایی که
کودکان ترسیم میکنند که البته بیشتر باید آن
را نوعی بازی تمرینی تلقی کرد که فاقد جنبهی
تقلیدی اس ��ت و حالت خطخطی کردن دارد.
بعدازآن اس ��ت که کودک قادر میش���ود تا آنچه
را در ذه ��ن دارد ترس ��یم کن ��د .روانشناس���ی به
اس ��م "لوک ��ه" ،نقاش ��ی را نوعی ب ��ازی میداند و
معتق ��د اس ��ت که حت ��ی در اولین نقاش���یهای
ک ��ودکان میت ��وان واقعی ��ت را مش���اهده نمود.
همچنین در روانسنجی ،روانشناسان از روش
ترس ��یم خانواده اس ��تفاده میکنند و کودکان را
موردبررس ��ی ق ��رار میدهند ک ��ه در خانواده در
چه شرایطی قرار دارند.
خش ��م ی ��ک حال ��ت عاطف ��ی موقتی اس���ت که
درنتیج� �هی احس ��اس محرومی���ت ایج���اد
میشود .بسیاری از والدین به هنگام مواجهه
باخش ��م ک ��ودکان ،به تنبی ��ه آن ��ان میپردازند؛
درحالیکه مش ��اهدهی خش ��م ،باید والدین را
متوج ��ه نیاز ً ک ��ودک و برآورده کردن آن س���ازد.
کودکان واقعا نمیدانند ک ��ه در چنین مواردی
که خشمگین هستند ،چگونه باید رفتار کنند؛
بنابراین ،الزم اس ��ت تا والدی ��ن بهجای اینکه
ً
صرف ��ا به کودک بگویند ک ��ه رفتارش قابلقبول
نیس ��ت ،به او یاد بدهند ک ��ه در چنین مواقعی
چگونه رفتار کند .همچنی ��ن والدین باید آ گاه
باش ��ند ک ��ه در چنی ��ن م ��واردی ،تنبی���ه ،روش
مؤثری نیست.
و ام ��ا در کوردس ��تان ،ب ��رای تربی���ت ک���ودکان،
باید ب ��ا جدیت وارد عمل ش ��د؛ چ���ون کودکان
کوردستان در ش ��رایطی بحرانیتر قرار دارند که
یکی از این ش ��رایط ،یادگیری زبان دوم در سن
ششسالگی اس ��ت که کودکانمان را در بحرانی
به اسم دوزبانگی در سنین پایین قرار میدهد.
همچنی ��ن بای ��د والدی ��ن و معلم���ان را با اصول
روانشناس ��ی کودک آشنا س ��اخت و کودکانمان
را برای س ��اختن آین ��دهای بهت ��ر و آبادتر ،آماده
کنیم و فراموش نکنیم که بزرگترین وظیفهی
هر نسل ،تعلیم و تربیت نسل آینده هست.
ادامه در صفحه 5
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▐وقت ��ي بچ ��ه ب ��ودم ،ه ��رگاه
خانوادهام تصمي ��م میگرفتند
به مس ��افرت بروي ��م ،اضطراب
و ترس ��ي غیرقابل وصف بر من
غلبه میک ��رد .اضط ��راب ناش ��ي از پیچهای
گردن� �هی گاران ك ��ه در آن زم ��ان ج ��ادهی
مريوان به س ��نندج از آن مسير عبور میکرد.
اس ��ترس راه طوالن ��ي و پ ��ر از گردوخا ک ��ی
ك ��ه باي ��د چندي ��ن گردن� �هی ديگ ��ر ازجمل ��ه
گردن� �هی آري ��ز را س ��اعتها ط ��ي میکردیم و
هميش ��ه من و ا كث ��ر مس ��افران اتوبوسهای
ش ��اطر عباس و عبداهلل خان را دچار تهوع و
استفراغ میکرد و بايد هميشه كيسه نايلون
و دس ��تمال ب ��راي تمي ��زكاري لباسهایمان
هم ��راه میبردیم .اين مرب ��وط به فصلي بود
كه ج ��ادهی خا كي و پرپیچوخ ��م مريوان به
س ��نندج برف ��ي و ی� �خزده نبود؛ ام ��ا در فصل
حوادث مسافران اين جادهها
باران و س ��رما
ِ
حدي ��ث مفص ��ل ديگ ��ري دارد ك ��ه در اي ��ن
مجال كوتاه فرصت بيان آن نيس ��ت .زماني
كه به سن جواني رس ��يدم براي مسافرت به
س ��نندج و ساير نقاط ايران ،ديگر از جادهی
گاران عبور نمیکردی ��م بلكه با مینیبوسها
و سواریهایی كه هميش ��ه بيش از ظرفيت
خود مسافر حمل میکردند از مسير جادهی
س ��روآباد به س ��نندج میرفتیم .جاده گاهي
خا ك ��ي و پ ��ر از چال ��ه و گاهي آس ��فالت بود و
خالصه تا به س ��نندج میرس ��یدیم جانمان
به لب میرسید.
در ميان ساليم الحمداهلل اين جاده آسفالت
ش ��د ولي پ ��ر از چاله و پیچهای ن ��ود درجه و
پرتگاهه ��ای خطرنا ك ��ي ب ��ود و رفت ��ن ت ��وي
اين ج ��اده جرئ ��ت میخواس ��ت .کمکم نام
درياچ ��ه زريبار مريوان بر س ��ر زبانها افتاد و
س ��روکلهی گردش ��گرها در مريوان پيدا ش ��د
و روزبهروز بر تعدادش ��ان بيش ��تر میشد .در
اين ش ��رايط چنين ج ��ادهای ب ��راي مريوان
كه توريس ��تي بودن را يدك میکشید زيبنده
مدي ��ران اس ��تان و شهرس ��تان نب ��ود .ب ��راي
مرم ��ت و اص�ل�اح ج ��اده هرس ��اله بهص ��ورت
قطرهای بودجههایی را اختصاص میدادند
و قطعههای ��ی از آن را اص�ل�اح میکردن ��د ام ��ا
زم ��ان اين اص�ل�اح و تعمي ��ر و مرم ��ت چنان
طوالني میش ��د ك ��ه قس ��متهای قبلي آن
دوباره تخريب میش ��د و به تعمي ��ر نياز پيدا
یک ��رد و اين داس ��تان تا امروز ك ��ه جادهی
م 
مري ��وان ب ��ه س ��نندج مس ��يري ترانزيت ��ي و
بینالمللی ش ��ده ادامه دارد .درگذشتههای
دور تع ��داد خودروه ��اي ش ��خصي ك ��م بود و
مردم بيش ��تر با وس ��یلهی نقلی� �هی عمومي
مس ��افرت میکردن ��د و جمعي ��ت مري ��وان
بس ��یار کمت ��ر ب ��ود و ج ��ادهی مري ��وان ب ��ه
سنندج شايد مناس ��ب به نظر میرسید؛ اما
نک ��ه جمعيت مريوان به دويس ��ت هزار
ا کنو 
نفر رس ��يده هي ��چ عق ��ل س ��ليمي آن را برای
ارتب ��اط مري ��وان ب ��ا جه ��ان خارج مناس ��ب
نمیبین ��د ،زي ��را هرس ��اله از سراس ��ر اي ��ران و
بسياري از كشورهاي جهان هزاران گردشگر
براي ديدن درياچه ،جنگل ،کوههای سر به
فل ��ك كش ��يده و زیباییهای ديگ ��ر مريوان و
اورامانات به اين منطقه مس ��افرت میکنند
و صده ��ا نف ��ر ديگر ب ��راي خريد و تج ��ارت به
مري ��وان میآیند و همچنين با گش ��ودن مرز

■ شنبه  15آبان  ■ 1395سال دوم ■ شماره■ 13

اضطراب جادهای كه رهايم نمیکند
بینالمللی باش ��ماق روزانه صدها كاميون و
تانكر س ��وخت از جادهای ك ��ه طبق تعاريف
ج ��اده هن ��وز ج ��ادهای فرع ��ي اس ��ت عب ��ور
میکنن ��د .بل ��ه تنه ��ا راهي ك ��ه مري ��وان را به
نق ��اط ديگر متص ��ل میکند ج ��ادهای فرعي
اس ��ت كه ا كنون نهتنها روزانه هزاران مسافر
از آن عبور میکنند بلكه مس ��ير ترانزيت كاال
شده و بزرگترین و مهمترین شهر توريستي
استان و مناطق كوردنشين را به ساير نقاط
وصل میکند.
ا كن ��ون ني ��ز ك ��ه ب ��ه دوران بازنشس ��تگي

نمیکن ��د .م ��ن ك ��ه از كودك ��ي هميش ��ه آرزو
داش ��تم مريوان فقير ،دنج و خلوتم از گوشه
تنهايي و فقر بيرون بيايد و همه براي ديدن
تنه ��ا س ��رمايه و زیبای� �یاش ،يعن ��ي زريبار و
طبيعت سرس ��بز ب ��ه مريوان بياين ��د .ا كنون
بااینهمه فاجعه و كش ��ت و كشتار جادهای
از طال ش ��دن پشيمان ش ��دهام و هميشه در
آرزوي گذش ��تهی س ��اده و مس بودن شهرم
هس ��تم .البت ��ه اين ب ��ه اين معنا نيس ��ت كه
توس ��عهی مري ��وان را نمیپس ��ندم بلك���ه
توسعهای را شايسته شهرم میدانم كه تمام

رس ��یدهام هر ب ��ار كه عزي ��زي را درراه مريوان
یک ��ه براي مس ��افرت از
س ��نندج دارم ي ��ا وقت 
اي ��ن راه میگ ��ذرم ،دوب ��اره دچ ��ار اضطراب
و اس ��ترس و ترس میش ��وم چ ��ون هرلحظه
�ادف و حوادث نا گ ��وار اين جاده
نگ ��ران تص � ً
هستم و حتما در اين جادهی بسيار شلوغ و
پرخطر يا كاميوني واژگون شده يا خودرویي
در ت ��ه ّ
دره ،ي ��ا تانكري كه ماش ��ينی س ��واري
را ل ��ه ك ��رده و ي ��ا خ ��ود را در مي ��ان تانكرها يا
ب ��ه ق ��ول مریوانیها بمبهای متح ��رك پر از
سوخت قابل اش ��تعال میبینم و تا مدتها
تأثير منفي اين نگران ��ي و صحنههای نا گوار
اي ��ن راه ،روح و روانم را آزار میدهد .اين راه
فرعي غیراستاندارد من و همهی مریوانیها
و تمام كساني كه روزي به اين راه میآیند را
آزار میدهد.
ً
چنانكه ش ��اهد بوديم اخيرا در دو حادثهی
جدا گان ��ه براث ��ر واژگون ��ي تانكره ��اي حم ��ل
س ��وخت ،دهه ��ا نف ��ر از هموطنان ��م در
مي ��ان ش ��علههای آت ��ش س ��وختند و نهتنها
خانوادههایشان داغدار ش ��دند ،بلكه مردم
ش ��هر از اي ��ن حادث� �هی دردن ��اك دچار ُش ��ك
ش ��د و تکت ��ک مریوانیه ��ا و انس ��انهای
بااحساس و صاحب وجدان ديگر از اين غم
و اندوه داغدیده شدند .اين فقط بخشي از
حوادث نا گوار اين جاده اس ��ت .بايد بگويم
اي ��ن تنه ��ا من نيس ��تم ك ��ه آرزو دارم مريوان
راه مناس ��ب و اس ��تاندارد ،فرودگاه و راهآهن
داشته باش ��د بلكه اين خواستهها به رؤياي
دست نايافتني تمام مردم شهر تبدیلشده
و مانن ��د بغض ��ي فروخفته گريبانم ��ان را رها

فا کتورهای الزم را داش ��ته باشد .چنانكه در
تعريف توس ��عه گفتهاند :توس ��عه يعنی تغییر
عوامل متعددی که منجر به پیش ��رفت توان
عموم ��ی جامعه در تمام زمینههای مختلف
از قبی ��ل پیش ��رفت تکنولوژیک ��ی و فن ��ی،
دگرگونیه ��ای اجتماعی و اقتصادی ش ��ود.
(دولتشاهی .)1390
شهرس ��تان مري ��وان ب ��ه دلي ��ل دارا ب ��ودن
پتانسیلهای مختلف ،اين شرايط را دارد كه
نهتنها خود توسعه پيدا كند ،بلكه دروازهی
توس ��عهی اس ��تان كوردس ��تان نيز شود .مرز
بینالمللی باش ��ماق مري ��وان كه تجار ايراني
و خارج ��ي روزانه در آن اق ��دام به صادرات يا
واردات ميليارده ��ا ری ��ال كاال میکنند ،بازار
ش ��هر مريوان و كاالهاي موج ��ود در آن براي
جذب گردشگراني كه در جستجوي كااليي
ارزانت ��ر از ش ��هر خ ��ود هس ��تند ،دریاچ� �هی
منحصربهف ��رد زريب ��ار و زیباییهای طبيعي
و بینظی ��ر آن ،آث ��ار تاريخي قلع� �هی مريوان
و مس ��جد س ��رخ در كوه ايمام ،پارك جنگلي
اي ��ن ك ��وه ،جن ��گل و کوههای س ��ركش اين
شهرس ��تان ،هورام ��ان ،صنایعدس ��تی،
معم ��اري و طبيع ��ت بك ��ر روس ��تاهايش و
صنایعدس ��تی و جاذبهه ��ای ديگ ��ر آن براي
ج ��ذب گردش ��گر ب ��ه اس ��تان ،همچني ��ن ب ��ا
توج ��ه به خاك مرغوب دش ��ت مريوان و بيلو
توسعه و مكانيزه كردن كشاورزي ،گسترش
توليد توتفرنگی و توليدات گلخانهای ديگر
در كن ��ار س ��اير نكاتي ك ��ه ذكر ش ��د میتواند
به رون ��ق اقتص ��ادي مريوان و اس ��تان كمك
كن ��د؛ اما رس ��يدن به اي ��ن امر ب ��دون فراهم

عالمی را یک کالم ویران کند!

کودکان کار در مریوان
ِ

■ آرمان غفوری
▐ب���ا گس���ترش فق���ر،
بی���کاری ،شهرنش���ینی
و س���ایر مش���کالت
اجتماع���ی ،مش���کل
ک���ودکان کار خیابان���ی
همچن���ان در ح���ال گس ��ترش اس ��ت.
دودس���ته کودک کار خیابان ��ی داریم:
دسته اول کودکانی که روزها مشغول
به کار هس���تند و ش���بها به نزد پدر و
مادر یا بس���تگان بازمیگردند و دسته
دوم کودکان کارتنخواب که ش� �بها
در خیابانه���ا و جاه���ای متروک ��ه ب ��ه
س���ر میبرن���د .دس���تهی دوم البت ��ه
در مع���رض خط���ر بس���یار ج ��دی ق ��رار
دارند .آزاریهای مکرر و برخوردهای
بیرحمانه غیرانس���انی با این کودکان
که سنش���ان بین  ۵تا  ۱۸س ��ال اس ��ت
انج���ام میگی���رد .دیدهش ��ده که برای
بقای خویش ،بعضی حتی دس ��ت به فحشا و
دزدی میزنند.
طبق تعریف یونیسف ،کودکان زیر  18سال که
عمده وقت خود را بدون سرپرس ��تی و نظارت
بزرگس���االن میگذرانن ��د "ک ��ودکان خیابانی"
خوانده میشوند.
از مهمترین عوامل ای���ن معضل فقر فرهنگی،
اقتص���ادی ،اجتماع ��ی ،ع ��دم آ گاه ��ی،
بیس���وادی ،اعتیاد و طالق والدین میباش ��د
ک���ه در سراس���ر جه���ان بخص ��وص کش ��ورهای
جهان سوم و بیشتر در کالنشهرها و شهرهای
بزرگ اتفاق میافتد .پای کودکان کار البته به
شهرهای چند هزارنفری هم بازشده و آنها را
با مش���کالت جدی روبهرو کرده اس ��ت .بیشتر
این کودکان آنتی سوسیال (زد اجتماعی) اند
که در محیط آش���فته خانوادگی یا محیطهای
غیراجتماع���ی بزرگش ��دهاند و جامع ��ه نگرش
مثبتی به آنها ندارد و مورد خشونت خانواده
و نیروه���ای دولتی ق���رار میگیرند .کار بس ��یار
س���ختی اس���ت که تع���داد ک ��ودکان خیابانی را
تخمی���ن زد ،هرچن���د که س ��ازمان بهداش ��ت
جهان���ی و یونیس���ف در اواس ��ط ده ��ه ۱۹۹۰
تعداد آنها را  ۱۰۰میلیون نفر تخمین زدهاند.
همچنان که جمعیت دنیا رشد میکند پدیده
اجتماع���ی کودکان خیابان ��ی افزایش مییابد.
در هم���ه کش���ورهای جه ��ان آم ��ار ک ��ودکان
خیابانی پسر بیش از دختران است.
در ای���ران آمارهای مختل ��ف و ضدونقیضی در
م���ورد ک���ودکان خیابانی اعالم میش ��ود .افراد
مختلف بنا به س���لیقه و نظر خود تعداد آنها
را از  ۲۰.۰۰۰نفر تا  ۲میلیون نفر برآورد کردهاند.
اط���راف ما پر اس���ت از داس ��تانهای زیادی از
ک���ودک کار .نمونهای از آن و در ش ��هر مریوان،
ک���ودک کار صب���ح زود از خان ��ه بی ��رون میاید و
چش���یدن خ���واب به���اری و تابس ��تانی برایش
محال اس���ت .هنوز ک���ه آفتاب بی ��رون نیامده
چ���رخ ی���خ در بهش���ت را ب ��ا دس ��تان الغ ��ر و
اندامی ش���بیه به چوب خش ��ک هل میدهد
ت���ا ب���ه س���هراهی "ن���ی" برس ��د و جایش ��ان را یا
دوستانش قسمت کند .دس ��تانش چروکیده
و چس���بیده به یخ و ش ��کر و لبهایی س ��رخ و
چه���رهای سرش���ار از خنده .این کودک پس ��ر،
اس���مش رامی���ن .غ اس ��ت و پ ��درش کارگ ��ر و

مادرش خانهدار و از همه سختتر خانوادهای
کرایهنش ��ین دارد .رامین میگف���ت من کالس
هفتم مدرس ��ه را ترک کردم و ناچار به کار روی
آوردم.
باوجود تم���ام مادههای حقوقی ک���ه در ایران
تصویبش ��دهاند ،ازجمل ��ه :هم���هی ک���ودکان
حقدارن ��د از ش ��رایط خ ��وب زندگ���ی برخوردار
باش ��ند ،بازی کنند و آموزش ببینند تا شرایط
مناسب شکوفایی تواناییها و رشد جسمی و
معنوی و اخالقی و اجتماعی آنها فراهم گردد
(م ��ادهی  27پیماننام� �هی حق���وق کودک)،
کم ��ا کان کودکانی را میبینیم نه در دیگر فقط
در کالنش���هرها ،بلکه در شهرستانی همچون
مریوان که برای بقای خویش و خانواده به کار
خیابانی مش ��غول هستند .در نگاهی عمیقتر
به شهر مریوان ،کودکانی را میابیم که هرکدام
از  24س ��اعت ،نزدی ��ک ب ��ه  14س���اعت را در
خیابانهای شهر به سر میبرند.
الزم به ذکر است پیمان حقوق کودک نگرشی
علمی و جامع نسبت به کودک دارد که در این
پیمان تمام مسائل مربوط به رشد کودکان در
زمینههای جسمی ،ذهنی ،روانی و اجتماعی
بهصورت یکپارچه موردتوجه قرارگرفته است.
وظیف ��ه دولت در بطن این کار باید بر اس���اس
برنامهه ��ا و تدابی ��ر الزم ب ��ا ادارات ذیرب���ط
ب ��رای س ��ازماندهی ک ��ودکان کار و خیابان���ی
شهرستان مریوان باش ��د و باید شناختی الزم
جه ��ت بهبود حال ک ��ودکان خیابانی داش���ت
وگرنه بیمسئولیتی نس ��بت به آنها ضربهای
به آین ��ده کودکان و جامعه خواه���د زد و نباید
آنه ��ا را مث���ل دیگ ��ر اقش ��ار جامعه ن���گاه کرد.
عوامل که باعث فرار کودکان از خانه میشوند
اغل ��ب عبارتان ��د از :فق ��ر اقتص���ادی ،تف���اوت
ش ��دید طبقاتی و نبود عدالت اجتماعی ،نرخ
باالی بیکاری ،افزایش بیرویهی جمعیت در
محلههای حاشیهنشین شهرها ،فقر فرهنگی
خانوادهه ��ا (بیس ��وادی و کمس���وادی)،
افزای ��ش ن ��رخ ط�ل�اق ،اعتیاد ،فوت ی���ک یا هر
دو وال ��د براث ��ر س ��وانح طبیعی و ی���ا اجتماعی،
افزای ��ش بیروی� �هی مش ��اغل کاذب ب���ا درآمد
ب ��اال ،کمرن���گ ش ��دن فرهنگ ملی و سس���ت
شدن بنیان ارزشهای اخالقی و اعتقادی در
جامعه.

چ ه کسی حاضر است به
خاطر پول مادر خود را
نابود کند؟

خشونت چرا؟
■ ابراهیم غریبی
▐آفرینش و جهان هس��تی مجموع��های از تضادها،
تناقضه��ا ،هامهنگیه��ا و ناهامهنگیهاس��ت.
آفریدگان بیش�مار با چندوچون متف��اوت که بیننده
باخرد را به تعجب وامیدارد .لطف جهان هس��تی در
همین ش��گفتآوری و حیرتزایی است .هر آفریدهای
خود جهانی اس��ت .امتیاز انس��ان نس��بت به س��ایر
آفریدگان گذش��ته از این عبارت منس��وب به ارس��طو (انسان حیوان
ناطق اس��ت) این است که به پش��ت رس مینگرد ،گذشته خویش را
میبیند و بررسی میکند و همنظر به آینده دارد و درباره آینده خویش
چارهاندیشیمیکند.
این عنایت به گذش��ته و توجه به آینده ویژه انس��ان است .شخصیت
انسان مجموعهای از کیفیتهای نفسانی و تجلی پدیدههای ذهنی
است و این کیفیتها بس��یار گوناگوناند؛ مانند مهر و کین ،خشم و
لطف ،قهر و آش��تی ،نرمی و خشونت ،عشق ،حسد و آز ،بخشندگی،
صفا ،عاطفه ،عقل ،معرفت و...
البته کمرت دو نفر را میتوانیم پیدا کنیم که کیفیات نفسانی و درونی
یکسانی داشته باشند و همین گوناگونی و تنوع کیفیات درونی انسان
است که جهان او را همیشه دستخوش تغییر و دگرگونی کرده است.
باری به هر جهت انس��ان هم زمامنند است و هم تاریخمند .تاریخ هر
قوم و ملتی شناسنامه آن قوم و ملت است و هر موجود بی شناسنامه،
گمنام و بیاعتبار اس��ت .پس دانس�تن و داش�تن تاریخ ویژه جوامع
انسانی اس��ت .ما هم از این موهبت بیبهره نیستیم .هم تاریخداریم
هم فرهنگ .اگر بخواهم در مورد هر دو مقوله بنویسم بسیار طوالنی و
خستهکننده خواهد شد ،لذا منحرصا ً به موضوع فرهنگ اشارهای گذرا
خواهم کرد و خواندن تاریخ را به خوانندگان محرتم واگذار میکنم.
مفهوم فرهنگ در ایران ریشهدار و دیرینه سال است .واژه فرهنگ از دو
جزء ترکیبشده است -1 .فر  -2هنگ
ال��ف .فر :یک کلمه اس��ت به معنی نیروی معنوی ،ش��کوه ،عظمت،
درخشندگی ،جالل و...است.
ب .یک پیشوند است و دارای معنی جلو ،باال ،پیش
 -2هنگ :ریش��ه اوستایی دارد( .سنگ ( ))thanyaبه معنی کشیدن
و س��نگینی و وزن و وقار آمده اس��ت .فرهنگ جهان انس��انی در یک
جامعه بهمنزله دستگاهی است که اندوختههای درونی آدمی را بیرون
میکش��د و به رسمایه معنوی یک جامع��ه میافزاید .پس فرهنگ به
معنی بیرون کشیدن دانش ،معرفت و استعدادهای نهفته پدیدهها و
تراوشهای نو و نوپدید انسانی از نهاد و درون انسان وجلوهگر ساخنت
آنها در جهان انسانی است .فردوسی طوسی در کتاب شاهنامه آورده
است:

ك ��ردن زیرس ��اختهای الزم ك ��ه مهمتری ��ن
آن ارتقا و توس ��عهی راهه ��ای مواصالتي اين
شهرستان است ممكن و ميسر نخواهد بود.
ا گر مريوان راههای مناس ��ب و مدرن داشته
باش ��د آمار گردشگران بس ��یار بيشتر میشود
و نيز ميزان حملونقل كاالهاي صادراتي به
مرز و واردات به داخل كشور بيشتر و آسانتر
میش ��ود و به توس ��عهی اس ��تان كوردستان
كمك چشمگيري خواهد كرد.
اح ��داث ج ��ادهی اصلي ب ��ا اس ��تانداردهاي
ام ��روزي و چش� �ماندازی بیستس ��اله براي
اي ��ن شهرس ��تان ض ��روري اس ��ت و در كن ��ار
س ��اير فا كتوره ��ا ب ��ه توس ��عهی شهرس ��تان
مريوان كمك میکند .در سفر اخير وزير راه و
شهرسازي به استان كوردستان و شهرستان
مريوان اعالم شد كه جادهی جديد مريوان
س ��نندج كه جادهای اصلي خواهد بود تا دو
سال آينده به بهرهبرداری میرسد .استاندار
كوردس ��تان دراینباره گفت :اعتبار موردنیاز
به مبلغ  130میلیارد تومان برای تکمیل این
کل
ج ��اده تأمین ش ��د و بهصورت قط ��ع نیز ً
مبل ��غ تخصیص داده خواهد ش ��د و مطمئنا
ج ��اده ت ��ا پای ��ان س ��ال  96تکمی ��ل خواه ��د
شد(.به نقل از خبرگزاري ايسنا) اميد است تا
زمان اتمام اين راه فكري به حال تانكرهاي
حم ��ل س ��وخت ك ��رده باش ��ند ،همچني ��ن
آرزومندم جادهی در دس ��ت احداث مس ��ير
سنندج -تيژتيژ –گاران -مريوان اين شرايط
را داشته باشد كه نسل آينده هوش مديران
�ان نس � ِ�ل ام ��روز ما را تحس ��ين و
و كارشناس � ِ
براي احداث چنين جادهای به آنها افتخار
كنن ��د .براي گس ��ترش صنعت گردش ��گري و
تجارت در مريوان و ارتباط دادن آن با س ��اير
نقاط باي ��د راههای ديگر اين شهرس ��تان به
پاوه ،كامياران و س ��قز نيز اصالح و ارتقا يابند
چونکه انتقال كاال از جادهی مريوان – سقز
به ش ��مال غرب و استانهای ش ��مالي ايران
کوتاهتر و کمهزینهتر خواهد ش ��د .متأسفانه
اين جاده بيش از س ��ي سال است در دست
احداث اس ��ت ول ��ي به پاي ��ان نرس ��يده و ا گر
بهطورجدی مشكالت گردنه "توهسوصران"
رف ��ع نگ ��ردد و در آن تون ��ل احداث نش ��ود و
پیچه ��ای خطرناك آن حذف و پرتگاههایش
ايمن نشود ،حادثههای دلخراش جادهی
مري ��وان س ��نندج در آن تك ��رار خواهد ش ��د.
همچنين جادهی مريوان به نودش ��ه و پاوه
ك ��ه از ًگردنههای ژاالنه و تت ��ه عبور میکند و
معم ��وال در فص ��ل زمس ��تان به عل ��ت بارش
ب ��رف و خطر ريزش بهمن و يخبندان بس ��ته
میش ��ود ،میتواند كرمانش ��اه و استانهای
جنوب ��ي و مرك ��زي را ب ��ه مرز مري ��وان متصل
كن ��د .در ضمن اين مس ��ير با عب ��ور از مريوان
میتواند راه مواصالت ��ي نزديك و بهصرفهای
باش ��د ب ��راي ارتب ��اط اس ��تانهای جنوبي و
كرمانش ��اه به آذربایجانهای غربي و ش ��رقي
و اردبيل .اين مس ��ير نيز ب ��ا احداث چندين
تونل ،تعري ��ض و مرمت به ج ��ادهای تبديل
خواهد ش ��د كه دسترسي به مريوان را آسان
خواهد كرد؛ بنابراین میتوانم بگويم درست
ش ��دن جادههای مري ��وان اصلیترین كليد
رف ��ع محرومي ��ت اي ��ن منطقه اس ��ت و عالوه
بر اي ��ن هزینههای فراوان جان ��ي و مالي را از
دوش مردم و دولت برمیدارد.

دلت دار زنده به فرهنگ و هوش
به بد در جهان تا توانی مکوش
که فرهنگ آرامش جان بود
زگوهر سخن گفنت آسان بود
در بره��ان قاطع فرهنگ بر وزن فرهنج آمده اس��ت که علم و دانش و
ادب و سنجیدگی را در برمیگیرد .همچنین شاخ درختی را گویند که
بر روی زمین خوابانیده و از جای دیگر رس برآورده باشد.
اسوالد اشپینگلر ارزش فرد درجامعه را در فرهنگی بودن آنان میداند.
حال باید پرسید راس��تی چرا آدمها اینقدر از خودشان دور شدهاند.
لحظهای بیندیشیم چه بودهایم؟ چه هستیم؟ و چه میتوانیم باشیم.
ما همه عقل داریم و کامل انس��ان در عقل است نه در بدن .از سوی
دیگر آیا قلم مینویس��د یا انس��ان؟ اگر انس��ان قل��م را حرکت ندهد
میتواند بنویس��د؟ اگر عقل و آگاهی پشت قلم نباشد چی؟ گفتهاند
انس��انها زیر زبانش��ان پنهاناند .ما همه با زبان باه��م ارتباط برقرار
میکنیم .درواقع زبان در انس��ان همهکاره اس��ت و نشانه شخصیت
انس��ان محسوب میش��ود .پس باید در اختیار انس��ان باشد .انسان
پرسنده ترین موجود جهان است .مثالی از شیخ اجل سعدی:
زبان در دهان ای خردمند چیست کلید در گنج صاحبهرن
بسیار زیباست چراکه صاحبهرن در رنج را منیگشاید .همه انسانها
میتوانند با به کار بردن عاقالنه زبان خود در رنج را ببندند و در گنج
را بگش��ایند .این را هم میدانیم که بزرگترین مش�تری زبان گوش
آدمیان اس��ت و مش�تری هیچگاه اجن��اس بنجل و غیراس��تاندارد را
منیپسندد و منیخرد .آنان مشرتی کلامت وجمالت عاقالنه یا هامن
گوهرها هستند .متأس��فانه هرازگاهی بین دو یا چند نفر مشاجراتی
لفظ��ی در مورد ی��ک موضوع کوچ��ک و بیاهمیت اتف��اق میافتد،
چهرهها برافروخته ش��ده س��پس با کلامت برافروخته همراه میشود.
اگر آتش خش��م خاموش نش��ود آنگاه زبان چوب و چامق و چاقو و...
به کار میافتد که بسیار ناپسند است .بزرگان ما گفتهاند کالم ظهور
عقل اس��ت .اما به هنگام نزاع کار برعکس میش��ود .طرفین دعوا در
هنگام خشم از واژههای خمپارهای ترکشدار استفاده میکنند که کار
بسیار ناپسند و زشتی است و زخمهای آن خیلی دیر التیام میپذیرد.
بیایید همه باهم تصمیم بگیریم در اینگونه موارد بیشرت از خود صرب و
بردباری نشان دهیم و همه کارها را به محکمه عقل بسپاریم.

■ کاروان بهمنی
دانش آموز 16ساله عضو انجمن سبز چیا

▐ش��اید تاریخنویس نباش��م .ش��اید کتب تاریخی
مطالع��ه نکن��م .ولی خ��وب میدانم که هر کش��ور
رسمای��های ب��رای خ��ود دارد .ش��اید رسمای��هی
کش��ورها باهم تفاوت داش��ته باش��ند ،اما میدانم
نقط��ه مش�ترکی در می��ان هم��ه رسمایهه��ا وجود
دارد و آن چی��زی نیس��ت ج��ز کوش��ش ع��ام برای
حف��ظ آن.
وقت��ی به ف��ردی میگویید چه چیزی دارید؟ او در
ج��واب به ن��کات جالبی اش��اره میکن��د و آن این
اس��ت که تنها منیگوید فرد معروف��ی داریم ،بلکه
اولی��ن چیزی که به آن اش��اره میکن��د مکا نهای
تاریخی و طبیعی کش��ورش است .مردم یک منطقه
خ��وب میدانند ک��ه طبیعت مانند مادری اس��ت و
هم��هی جان��داران مانند بچهه��ای آن .همه خوب
میدانند ک��ه نابودی طبیع��ت ،انقراض برشیت را
در پی دارد .ولی کدام صدا آنقدر بلند اس��ت که
آنه��ا را از خ��واب غفل��ت بی��دار کن��د؟!
ای��ن مردمان که در براب��ر طبیعت رس احرتام فرود
منیآورن��د ه�مان کس��انی هس��تند که خ��ود را به
خوا بزد هان��د و منیخواهن��د بی��دار ش��وند .ای��ن
ش��اید نظ��ر م��ن باش��د و در ع��امل واقعیت کس��ی
ب��ه آن توج��ه نکن��د؛ ولی ب��ا نظر ه�مان پرس 10
س��الهای ک��ه گف��ت( :با ناب��ودی "زریب��ار" ما هم
رشمس��ار میش��ویم) ،موافقم .زریبار مانند مادری
اس��ت برای ما و نابودی زریبار یعنی نابودی مادر
خویش .این دریاچه ک��ه ما در اختیارداریم امانت
اس��ت ،باید نسل به نسل آن را مش��ایعت بنامیم تا
بتوانی��م ش��عور خ��ود را حف��ظ کنی��م.

ب��ه اندک پول و ش��غلی که قرار اس��ت با س��اخنت
پاالیش��گاه ب��ه دس��ت بیاوری��م(( ،ن��ه)) بگوی��م.
کدا میک از انس��ا نها میتواند به خاطر پول مادر
خ��ود را ناب��ود کند؟ کدام وجدان اج��ازه میدهد
ک��ه این رسمای��هی ملی را به خاطر اندک ش��غل و
پول��ی از بی��ن ب�برد؟
اگ��ر حاال ای��ن کار را انج��ام دهیم و حت��ی تصور
کنی��م که خودمان زندگی مطلوبی داش��ته باش��یم
آی��ا به پاس��خ ب��ه بچههایامن در مورد ای��ن امانت
اندیش��ید هایم ک��ه چگونه میخواهیم جوابش��ان را
بدهی��م؟ میخواهی��م بگوییم که ما امانت را رصف
خرج خودمان کرد هایم؟ دریاچه ارومیه چی ش��د؟
چه کس��ی سود آن را دریافت کرد؟ چه کسی زیان
آن را پرداخ��ت ک��رد؟ آی��ا تا حاال به این س��ؤاالت
اندیش��ید هاید؟!
معلوم اس��ت که حت��ی به خودتان ا جازه فکر کردن
در این م��ورد ن��داده و نخواهی��د داد؛ البته برای
کس��انی ک��ه طمع دنی��وی دید ههایش��ان را س��یه
ک��رده نه برای کس��انی که آین��ده را میبینند .اگر
کم��ی تفک��ر کنی��م میبینی��م زیان را خ��ود مردم
ارومی��ه درو کردن��د.
ف��ردا اگر فرزندان م��ا بگویند دریاچ��ه ارومیه چی
ش��د ،آیا واقعاً رشمس��ار منیش��ویم ک��ه بگوییم به
خاط��ر پول یا هر چیز دیگ��ری آن را نابود کردیم؟
بیایی��د خاطرامتان را با زریبار رق��م بزنیم؛ عقلامن
را حی��ران آب زالل و ص��اف آن کنی��م؛ از آن ب��ا
ج��انودل محافظ��ت کنی��م.
بیای��د همه باهم ((نه)) را به گوش عوامل س��اخت
پاالیش��گاه برس��انیم .بیای��د از ارومی��ه تجرب��ه و
مری��وان را از س��قوط طبیع��ت نج��ات دهی��م.

فرهنگی
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یکسالهای که یک سده
سخن در سینه دارد!
■

نارص کانیسانانی

▐ آنان که از نشر و نگارش در این وانفسا آ گاهی
چندانی ن��دارن��د شاید ب��ه ف��رازی چیا و فرزانگی
چیا کاران واقف نباشند اما اهلفن اهمیت این
ک��ار و عظمت ای��ن ک��ارگ��ذاران را نیک میدانند
و آ گ ��اهان ��د ک��ه ای��ن��ان م�خ��ل��ص��ان��ی هستند ک��ه در
پیشگاه خالق طبیعت تعهد دادهان��د که از صنعش هراست تا
مائده خلقتش زمینه ت��داوم حیات مخلوقاتش را فراهم آورد.
در بستر این تقید تالشی مجاهدت گونه با قلم و قدم آغازیده و در
تداومش از جان و مال مایه گذاشته تا عبادت را در قالب خدمت
به زیستگاه انسانها تجلی دهند .سزاست که به درازای یک سال
بر این نس ��توه مردان آفرین گفت و گفتار و پندار و کردارش ��ان را در
چیا آویزه گوش 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 تشویق چیا و چیا کاران
نیس ��ت زیرا این خیل خجس ��ته خو که ایلی از مش ��تاقان طبیعت
را ب ��ه همراه دارند چنان ش ��یدا و ش ��یفته ب ��زم و رزم خویشاند که
نیازی به آفرین و دس� �تمریزاد من ندارند بقولی:
ز عش ��قناتمامماجمالیار مس ��تغنیاس ��ت
به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را
ل ��پ مطل ��ب اینکه وظیف ��ه م ��ا در قبال ای ��ن منادی ��ان و حافظان
طبیعت چیست؟
آی ��ا ای ��ن مهم را تنه ��ا به همت آن ��ان وا گذاریم و درگذری ��م؟ آیا از ما
حرفی و حرکتی در جهت فعل و فریاد آنان نیست؟
بهط ��ور مس ��لم جواب این پرس� �شها و دهها س ��ؤال دیگ ��ر در این
زمینه روشن است .ا گر ما به آموزههای دینیمان و به آموختههای
فرهنگیم ��ان که مایه مباه ��ات و مقامات ماس ��ت مراجعه کنیم،
میبینیم که مس ��ئولیت و مأموریت حراست و حفاظت از زیستگه
مش ��ترک در زمره اولویتهاس ��ت ک ��ه چون فرض عی ��ن بر همگان
واجب میباش ��د .ح ��ال ا گر قلیلی انس ��ان نم ��ای علی ��ل الفکر و یا
رزیل العمل به هر ترفند و توطئهای به س ��احت این سفرهی الهی
میتازند و با قلب و قدم س ��یاه خود این خوان پر مائده را ملوث و
مکدر میکنند ،تکلیف انسانی اسالمی ماست که از حریم خویش
دفاعی جانانه بکنیم و اجازه ندهیم سرچشمه حیاتمان ملعبهی
دست ثعلب صفتانی گردد که جز خود و منافع خود به هیچچیز و
هیچکس حتی خدا و خلقتش هم رحم نمیکنند.
آتشس ��وزیهای مک ��رر جنگله ��ا و مرات ��ع ای ��ن س ��امان را در
نظ ��ر بگیری ��د؛ گ ��و اینکه آنان ک ��ه باید مس ��ئولیت حفاظ ��ت از این
س ��رمایههای ملی را بپذیرند ،در طری ��ق توجیه کوتاهیهای خود
آسمانوریس ��مان به ه ��م میبافند تا قضیه را ماس� �تمالی کنند.
ب ��ر همگان هویدا اس ��ت که آم ��ران و عامالن این ناره ��ا نامردمانی
هس ��تند که بودن خود را در نبودن دیگ ��ران میبینند .آنان خیره
سرانه بر منبع اصلی حیات میتازند و همچنین آالیندگان طبیعت
ب ��ه انواع مک ��درات و بهرهب ��رداران بیبنیاد از آبوخ ��ا ک که غنای
جس ��تجو م ًیکنند و س ��رانجام مسئوالن
خویش را در فقر طبیعت ً
و دس� �تاندرکاران ک ��ه ش ��رعا و قانون ��ا در قبال طبیعت مس ��ئول و
نظام همه گونه ابزار قانونی و قدر قدرتی را در اختیارش ��ان نهاده،
ام ��ا بیتف ��اوت از کن ��ار هم ��ه جفاهای روا ش ��ده به محیطزیس ��ت
میگذرند و آنچه را که باید انجام دهند به وادی تعلل و فراموش ��ی
میسپارند .با این تفاصیل که در برابر ستمهایی که به طبیعت روا
ش ��ده و میشود قطره از دریاست چه باید بکنیم مطرح میشود؟
تا جوابی برای فردایمان داشته باشیم که خالق از ما میپرسد که
برای پاسداشت نعمتی که ارزانی شده بود چه کردید؟
ب ��ه گمان م ��ن ج ��واب در عی ��ن اختص ��ار دربرگیرندهی ی ��ک عالم
معنی اس ��ت .رخت بیتفاوتی از تن بدر کنیم و چو انسانی متعهد
و مس ��ئول در براب ��ر فض ��ای حیاتیمان عم ��ل کنیم و هم ��ره چیا و

دزد شعور و اندیشه فرزندان
خود نباشیم!
■ سوما محمدی
▐فرزندان ما از آن ما نیس��تند ،آنها پرسان و دخرتانی
هستند که از خودشیفتگی زندگیجان گرفتهاند ،آنها
بهوسیله ما ولی نه از ما شکل میگیرند ،گرچه در کنار ما
آسودهاند ولی در متلک ما نیستند ،ما مجازیم عشق خود
را به آنها بدهیم نه افکارمان را ،چون آنها خود فکورند
و بای��د بیندیش��ند و درک واقعیتها را به دس��ت آورند.
ب��رای تأثیرگذاری روی آنها نیازی نیس��ت صدایامن را بلند کنیم ،بلکه
استدالملان را محکمتر کنیم ،کافی است برای شفافسازی ذهنیات یک
جوان یا نوجوان ضعفهای اجتامعی ،فرهنگی را شجاعانه برشمرد و اگر
الزم بود در برابر آنها ایستاد ،باد غرور و تعصب در غبغب انداخنت ،هیچ
ملتی را قدمی به جلو نربده است.
در ع�صر اطالعات زیر جهل تعص��ب فکری و رفت��اری خوابیدن تحمل
نیس��ت ،یک انتخاب اس��ت .به فرزندامنان تعصب بیج��ا و بیفایده القا
نکنیم ،بگذاریم خود مسیر تفکر و شناخت را طی کنند.
کودکان معموالً هر چیزی که بزرگس��االن به آنها بگویند ،چه درست،
چه نادرست را باور میکنند .گاهی بسیاری از چیزهایی که افراد بالغ به
کودکان میگویند صحیح و بر پایه مدرک است ،یا حداقل معقولیت نسبی
دارد ،ولی اگر برخی از آنها نادرست و احمقانه باشد ،هیچچیز مانع باور
کردن کودک منیش��ود .حال وقتی این چیزها فراگرفته ش��دند ،بزرگ
میشوند و این اطالعات نادرست را همچنان با خوددارند و به نسل بعد نیز
منتقل میکنند ،بنابراین مواظب آموزههای اشتباه به فرزندامنان باشیم.
هم��ه ما میدانیم که هیچ کودکی با کمربند انفج��اری به دنیا منیآید،
باید دید کدام اندیشه و ایدئولوژی است که از یک کودک یک تروریست
انتحاری میس��ازد .والدین مجاز هس��تند و حتی از آنها انتظار میرود
که درس��ت یا نادرس��ت را برای فرزند خود رشح دهند ما حق ندارند که
کودکانشان را هر طور که خواستند بار بیاورند و افق معرفتی فرزندانشان را
محدود کنند .باید به فرزندان خود یاد دهیم بیندیشند و بافهم و شعور خود
تصمیم بگیرند ،نه اینکه هامن کاری را بکنند که ما یادشان میدهیم.
یادمان باش��د بچهدار شدن به وجود آوردن کپی از خودمان نیست ،آنها
ق��رار نیس��ت کارهایی که ما نتوانس��تیم انجام دهیم را انج��ام بدهند یا
آنجاهایی که ما شکست خوردیم ،آنها موفق شوند .یادشان دهیم شعور
فراتر از سواد است.
واژهی ش��بکه با کلامتی نظیر دام و تور قرابت معنایی دارد .آگاهی تنها

چی ��ا کاران در صیانت از طبیعت و نعماتش بکوش ��یم و به گوش و
هوش باشیم که داعش صفتان بر این گستره گذر نکنند.
ختم کالم با گریزی به تاریخ روایتی است که اساطیر و افسانهها را
هم شامل اس ��ت .در ورقی از این نقل که شاهنامه فردوسی نیز از
آن مایه گرفته آمده است که زال از بدو تولد موهای سپید داشت
و خردورزان آن را نشان درک و درایت واالی نوباوه دانستند.
یک س ��ال بر میالد این سپید نشان گذشته بود که مراتب معرفت
وی به منصهی ظهور رس ��ید و همگان بر آن واقف شدند و بعدها
پن ��دار و گفتار این فرزانه حلالمس ��ائل عامه گردید و از پش ��ت وی
رستمی پدید آمد که پاسدار مجد و عظمت ایران شد ،نشریه چیا
نیز در یکس ��الگی ،چیرگی در ایفای مسئولیتی که برای خود مقرر
داش ��ته را به اثبات رس ��انده اس ��ت .در خالل این یکسال قلمها و
قدمه ��ا را در قبال ش ��ناخت و حفظ طبیعت به کار گرفته اس ��ت و
منش ��وری مزین انشا نموده که شایسته نقل در هر محفلی است.
امید است مخاطبان این نشریه که رواست شمول همگان باشد،
ب ��ا درک اهمی ��ت موضوع ،ع ��زم را با ج ��زم تقوی ��ت و در حفاظت و
حراس ��ت از فضای حیاتی کوشا باش ��ند و بهعنوان گام نخست در
این ره ،یکس ��الهای را همرهی کنند که یک سده سخن در سینه
دارد .باشد که از پس این درک و دریافت ،رستمهایی پا به عرصه
بگذارن ��د که با دش ��منان و دیوان و ددان ض ��د طبیعت درافتند و
این گسترهی حیاتبخش را با الوان زیبایش حافظ باشند.
الفبای خود را تغییر دادند .س ��الها به اقلیتها فش ��ار آوردند
که نتیجهای هم نداشت و میبینیم که امروز سر بازکرده است".
از دیگ ��ر س ��و ،بس ��یاری از متفکران و کنش ��گران عرصه سیاس ��ت و
فرهنگ بر این باورند که ایران از شانس بزرگ چندزبانگی برخوردار
است و باید روز جهانی زبان مادری را به تقویم رسمی خود بیاورد
و ب ��ا آم ��وزش ای ��ن زبانه ��ا در م ��دارس ،روح ب ��رادری و همکاری و
�ناس برجس ��ته
اعتماد را ترویج دهد .دکتر ناصر فکوهی ،انسانش � ِ
ایران ��ی ه ��م از تدریس زبان مادری در مدارس س ��خن میگوید و بر
تقلی ��ل زبان و فرهن ��گ قومیتها ب ��ه فولکلور و ادبیات ش ��فاهی،
مخالف اس ��ت و میگوید« :چگونه است ما زمانی که از فردوسی
و مول ��وی و حافظ و س ��عدی ،بهح ��ق بهمثابه قلهه ��ای فکری
اندیشه پارس ��ی یاد میکنیم بحث فولکلور را پیش نمیکشیم؛
اما حاضر نیس ��تیم بپذیریم که هریک از فرهنگهای قومی نیز
دارای بزرگان و اندیش ��مندانی بودهاند که قلههای فکری برای
بشریت به شمار میآیند".
دکت ��ر میرجالل الدین کزازی ،اس ��تاد نامدار ادبیات فارس ��ی نیز در
رابطه با اهمیت آموزش زبان مادری در مدارس ،بر این باور اس ��ت
که ترس از آموزش زبان مادری از بیخ نادرس ��ت است و ربطی به از
بین بردن انس ��جام ملی ندارد .به باور کزازی زبانها و گویشهای
اقوام ،گنجینههایی بس ��یار گرانبها هستند .یادگارهایی هستند
ک ��ه از ای ��ران کهن و نیا کان ما بهجامانده اس ��ت؛ زیرا این زبانها و
گویشها مانند “نیا” برای زبان پارس ��ی و زبان پارس ��ی به “نواده”
آنها میماند.
دکتر کزازی با اش ��اره ب هض ��رورت آموزش زبان اقوام ب ��اور دارد؛ "ا گر
زب ��ان اق ��وام در م ��دارس آم ��وزش داده ش ��ود ،اندکان ��دک یک
فاجع ��ه فرهنگ ��ی که مدتی اس ��ت رخ میدهد از بی ��ن برود .آن
فاجع ��ه فرهنگی هم این اس ��ت ک ��ه برخی خانواد هه ��ا آ گاهانه
یا ناآ گاهانه میکوش ��ند ک ��ودک را از زبان م ��ادری خود بیبهره
کنند".
همچن ��ان که پیداس ��ت با تمام این تفاس ��یر امس ��ال نی ��ز فرزندان
اق ��وام غی ��ر ف ��ارس زب ��ان ،از نعم ��ت آموزش ب� �ه زبان م ��ادری خود
مح ��روم میگردند .هرچند آموزشوپرورش بااحتیاط و بیم فراوان
اجاز ه داده اس ��ت در برخی از شهرس ��تانهای استان کوردستان،
بهصورت آزمایش ��ی آنه ��م ن ه در س ��طح اجبار ،در برخ ��ی پایهها،
کتابی به زبان کوردی تدریس شود .امیدواریم مدیران و صاحبان
ق ��درت ب� � ه نصای ��ح و رهنموده ��ای مصلحان� �ه صاحبنظ ��ران و
کارشناس ��ان و اس ��تادان و روش ��نفکران دلسوز کش ��ور توجه جدی
نماین ��د و ترس و بیم نابجای خود را به کن ��اری نهند و به این باور
بیندیش ��ند که زبان فارسی با آموزش زبان اقوام در مدارس نهتنها
آسیب نمیبیند بلکه صدچندان شکوفا میشود؛ و نیز باور داشته
باش ��ند کس ��ب حقوق زبانی اقوام انس ��جام و یکپارچگ ��ی را نهتنها
تهدید نمیکند ،بلکه خمیرمایه همبستگیهای بیشتری خواهد
گردید.

پیشرشط الزم برای حضور در دنیایی اس��ت که شبکهای بودن خصلت
روزافزون آن است .آگاهی از وضعیتی که در آن قرار داریم اگرچه لزوماً به
معنای تغییر آن نیست اما دستکم کمک میکند تا با انکار هرگونه رابطه
رضوری می��ان کمیت و کیفیت از بالهت افت��ادن در دام الیک و فالوور و
عضو بیشرت ،طرفداران زیادتر و هیاهوی بلندتر دورباشیم .حال که زیسنت
درجهان شبکهای رضورتی است که به انتخاب ما نیست ،دستکم باید به
فرزندان خود کمک کنیم تا از ابلهانه زیسنت در این فضا خودداری کنند.
ای��ن روزها رسع��ت ارتباط��ات ،انتق��ال اطالع��ات ،فرایند تولی��د انواع
محص��والت ،ریتم مرصف ،ظهور تکنولوژیه��ای جدید ،تغییرات رسیع
مد ،نوس��ان بازارهای اقتصادی و بس��یاری دیگر از پدیدههای فرهنگی
آنچنان ش��تابی یافته که توقف در زندگی روزمره را دشوار ساخته است.
جوام��ع مدرنیته در معرض تغیی��رات دامئی قرار دارند .ب��ودن در دنیای
معارص بهمنزله رسخوردن روی سطح لغزنده است .این شتاب که باهدف
به فعلیت رس��اندن حداکرث توان برشی صورت میگیرد ،ماهیت زندگی
را ب��ه امری رقابتی تبدیل میکند ،نوجوان��ان و جوانان در متام لحظات
ش��بانهروز خود را در کورس رقابت با دیگران احساس میکنند تا از آنها
عقب منانند .رقابتی شدن ماهیت زندگی آنهاست که حضور دیگران در
ذهن و عملکرد ما غلبه میکند و چقدر باید تالش کرد تا فرهنگ و شعور
تشخیص درست از نادرس��ت را در این فضا و موقعیت به فرزندامنان یاد
بدهیم .باید فرزندامنان را با امتیازات فردی مهم شخصیتی روانه اجتامع
کنیم تا کمب��ود و خطای ملت خود را واضحتر از دیگران ببیند .ازآنجاکه
کودکان دریچهی فردایند و جامعه هنگامی فرزانگی و س��عادت مییابد
که مطالعه کار روزانهاش باشد ،به فرزندامنان کتابخوانی یاد بدهیم .با
رجوع به سخنی از نیچه که میگوید" :فرزندی پدید نیاورید مگر زمانی که
قادر باشید آفرینندەای بیافرینید" ،میتوان به عمق اهمیت نسل بعد از ما
و توان او در سازندگی فردا پی برد.
رشیف ب��ودن انتخاب افکار و اعامل بر اس��اس ارزشهاس��ت نه منافع
ش��خصی در زندگی .پرسش��گری و تفکر نقادانه س�لاح تفکیک دروغ از
حقیقت ،ظلم از عدالت ،واقعیت از خرافات و جاهل از خردمنداست .ما
در مقابل هیچچیز موظف نیس��تیم چشم و گوش بسته پیروی کنیم ،ما
مسئولیم که شک کنیم ،نقد کنیم ،تحقیق و پیگیری کنیم ،شک کنیم،
ش��کی س��ازنده! به شادیهای س��طحی و بیاس��اس حاصل از پیروی
کورکورانه تن ندهیم حقایق نیازمند نقدند نه ستایش! شادی حاصل از
زودباوری کیفیتی اس��ت خطرناک و بیارزش! امید به داشنت جامعهای
سامل و آگاه آرزوی هر یک از ماست .تربیت چنین افرادی اکنون وظیفهی
نسل ماست ،بیاییم شیوهی زندگی صحیح ،مبارزه با بیعدالتی ،دفاع از
حقوق خود و همنوعان ،آش��تی و خیلی چیزهای دیگر انسانی را بجای
تعصبات ناشی از افکار کهنه یا تحمیل عقاید ،عالیق و سالیق خود یاد
بدهیم .ش��هامت پرسشگری ،تفکر نقادانه و اندیش��یدن را باید یادشان
دهیم نه اندیشههای خودمان را!

چیا ،چشم وچراغ
طبیعت است
■

ابراهیم محمدحسینی
کارشناس روزنامهنگاری

▐"چی���ا" اوج گرفت���ه اس���ت
بهمانن���د کوهه���ای زا گ���رس
و ب���ه بلن���دای روح اف���رادی
ک���ه ب���ه آت���ش میزنن���د
ب���رای س���اختن و میس���وزند ب���رای زمی���ن.
چیا ،کوه اس���ت به استقامت سنگهای آن،
تفکر اس���ت که ب���ا حض���ور نخبگان توانس���ته
اس���ت منشأ تغییراتی باش���د ،تغییراتی که در
آینده در س���بک زندگ���ی اف���راد میتواند برای
زیست محیط رهگشا باشد.
چیا ،س���واد اس���ت ک���ه ب���رای ارتقای س���طح
س���واد زیس���تمحیطی اف���راد ،گام نه���اده
اس���ت با عکس نامه ،کاریکات���ور ،پیام مردم،
اعالمیههای جهانی زیستمحیطی و...
چیا ،نش���ریهای تخصصی اس���ت که با حضور
متخصص���ان باید رونق بیش���تری بگیرد ،چیا
باید برای آموزش و آمادهسازی روزنامهنگاران
متخص���ص ت�ل�اش کن���د ،برگ���زاری دورههای
تخصصی ،اعزام روزنامهنگاران برای ش���رکت
در دورهه���ای پیش���رفته روزنامهن���گاری را در
دستور کار قرار دهد.
چیا ،وارد عرصهای مبارک ش���ده است و این
تبریکی اس���ت به روزنامهنگاران ،شادباش���ی
اس���ت ب���ه زمی���ن ،س�ل�امی اس���ت ب���ه پا کی،
درودی اس���ت ب���ه زیس���تگاه و آرامش���ی برای
قلب خا ک.
چی���ا ،چکام���های اس���ت طوالن���ی و نغمهای
است بس میمون برای الالییهای گلهای
کوهی ،س���روها و این داس���تان ی���ادم آمد که

حضور درخشان
«تیم پرندهنگری انجمن
س���بز چی���ا» در جش���نواره
تجربیات موفق سمنهای
زیستمحیطی
▐ در نخس ��تین جش ��نواره تجربی ��ات
موف ��ق س ��منهای محی ��ط زیس ��تی،
گردش ��گری پای ��دار و انجمنه ��ای
دانش����جویی که در روز  ١١آبان ماه 1395
در تهران برگزار ش����د؛ تجربی����ات ،فعالیت
و زحمات «تیم پرندهنگری انجمن س ��بز
چیا» به انتخ����اب هیئتداوران جزو آثار
برگزی ��دهق ��رار گرف ��ت.
«تیم پرندهنگ����ری زریبار» در روز جهانی
تاالبه ��ا در س ��ال  93بهصورت رس ��می
فعالی ��ت خ ��ود را در انجم ��ن س ��بز چی ��ا
آغ����از ک����رد و تا کنون خدمات ش����ایانی در
ح����وزه حفاظت از پرندگان ،پایش و ثبت
و تصویرب����رداری پرن����دگان کوردس����تان

س���رو خمرهای چند روز پیش جان داد و ناله
س���ردی س���رود؛ بگذریم که داستان سوختن
کوهستان مدام عذابم میدهد.
چی���ا ،بای���د ای���ن رس���ایی ،ای ��ن ت�ل�اش برای
ارتقای س���واد و این س ��ربلندی را با استفاده
از انتش���ار مصاحبهه���ای عمق ��ی ،میزگردها،
آم���وزش الفب���ای محیطزیس ��ت به م ��ردم در
قالب انتش���ار ویژهنامههای مج ��زا ،جذابیت
بصری ،حرکت بیش���تر بر محور فرایند مداری
ت���ا رویداد م���داری ،توج ��ه ب ��ه روزنامهنگاری
تحقیق���ی ،ارائ���ه گزارشه ��ای تش ��ریحی و
تحلیلی و پیشبینی رویدادها ،ادامه دهد.
چی���ا ،باید بهترین محت ��وا را در قالبی جذاب
قرار دهد تا مخاطب را جذب کند و محتوای
غن���ی را در اختی���ار مخاطب ق ��رار دهد چنان
س���فرهای ک���ه بس���ان س ��فره طبیع ��ت باش ��د
آنه���م طبیع���ت کردس ��تان ک ��ه هر گی ��اه آن
دوایی و هر گوشهاش دلنوازی است.
چی���ا ،باید ب���رای حفاظ ��ت  185ه ��زار هکتار
جنگله���ای منطقه مری ��وان 50 ،هزار هکتار
جنگله���ای منطق���ه بان ��ه 78 ،ه ��زار هکت ��ار
جنگله���ای منطق���ه س ��نندج و  7ه ��زار
جنگلهای منطقه س ��قز و ...برنامه داش ��ته
باشد.
چی���ا ،بل���وط ،م���ازو ،گالب ��ى ،زبانگنجش ��ک
(ون) ،گردو ،س���یب وحش ��ى ،پس ��ته وحشى
(بن���ه) ،زالزال���ک ،آلبال ��و ،ازگی ��ل ،ب ��ادام تلخ،
داغداغان ،ن���ارون ،افرا و بید وحش ��ى را باید
خوب بشناسد و آن را به مردم بشناساند.
چی���ا ،کاج س���یاه ،اقاقیا ،کاج بروس ��یا ،بادام
اس���کوپاریا ،اف���راى س ��یاه ،س ��رو خم ��رهاى،
سنجد ،بلوط ایرانى را دیده است و از نزدیک
زخ���م بس���تر آنه���ا را بهواس ��طه بیرحمی ما
درمان کرده اس���ت و این است و میگویم که
چی���ا باید چش���موچراغ طبیعت باش ��د .خدا
یاورتان.

بهوی ��ژه پناه ��گاه حیاتوح����ش زریب����ار
انج����ام داده اس����ت .این تیم ب����ا برگزاری
دو نمایش ��گاه عک����س و دورهه����ای
پرندهنگ ��ری نق ��ش مهم����ی در معرف����ی
گونهه ��ای متن ��وع و زیب����ای پرن����دگان
زریب ��ار ب ��ه م ��ردم و جوام����ع محل����ی در
منطق ��ه داش ��ته اس����ت .همچنی����ن ثبت
رکورده����ای بینظیر پرندگان برای زریبار
و اس ��تان کوردس ��تان از فعالیته����ای
چش ��مگیر دیگر این تیم بوده اس����ت.
در جش ��نواره تجربی����ات موف����ق
س ��منهای محیط زیس����تی ،گردش����گری
پای ��دار و انجمنه����ای دانش����جویی،
 ١١٠اث ��ر ارسالش ��ده ب����ود ک����ه از می����ان
آنه ��ا  35ط ��ر ح و اث����ر برگزی����ده ش����د.
در انته ��ای مراس ��م ،بع����د از خوان����دن
بیانی����ه جش����نواره ،از  35اث����ر برگزی����ده به
ترتی ��ب ح ��روف الفبای����ی اس����تانی بدون
رتبهبن ��دی با اه ��دا تندیس ،ل����وح تقدیر
و هدایا تقدیر ش����د.
الزم به ذکر است در حاشیه این نشست
از س ��وی انجم ��ن س����بز چی����ا بروش����وری
ب ��ا موض ��وع پرندهنگ����ری و پرن����دگان در
ت ��االب زریبار بین حضار پخ����ش گردی����د.

چيا میتواند دوباره
قد بكشد
■ باوکی ئهوین
▐چنانكه میدانیم رسانههای عمومي در جهان امروز نقش پررنگی
در زندگ��ي فردي و اجتامع��ي مردمدارند .هرروزه طيف وس��يعي از
رس��انههای جمعي ،پیامهای مختلفي را با اهداف گوناگون منترش
میکنند كه نهتنها بر انديش��ه و س��بك زندگي افراد اثر میگذارند،
بلكه گاهی به آن جهت میدهند .انس��ان قرن بیس��تویک ،روزانه
خواس��ته و ناخواس��ته هزاران پيام را از شبکههای اجتامعي ،راديو و
تلويزيون و نرشي��ات دريافت میکند .اين انبوه اطالعات و پيام او را
از انس��ان سدههای پيشني متاميز كرده و بر رفتار و روش زندگیاش
تأثري داشته است .هرچند بعضی از حکومتها و بنگاههای سودجوي
اقتصادي از اين تأثريگذاري رسانه سوءاستفاده كرده و بهوسیلهی آن
انسانها را استحاله منوده و ذهن افراد اجتامع را در راستاي مطامع
خويش تس��خري کردهاند اما رسانه چاقوي دو لبهای است كه كاركرد
مثبت آن نيز پوش��يده نيس��ت بهرشط آنکه در دس��ت ديكتاتورها و
س��ودجويان منفعتطلب نباش��د .نقش روش��نگرانه و آگاهیبخش
رسانه در سالهای حضورش در بني انسانها ،تحول مثبت ،شگرف
و بزرگ��ي را در زندگي برشي��ت ايجاد كرده كه همهی ما ش��اهد آن
هس��تيم بهنحویکه انسان تشنهی اطالعات س��دهی بيست و يكم
رس��انههای اجتامعي را جزو مهمترین بخش زندگي خود میداند و
در زندگي روزمره جايگاه ویژهای به آن اختصاص داده است .انجمن
س��بز چياي مريوان نيز با توجه به تأثريگذاري و نقش مهم رس��انهها
در تغيري نگرش مردم نس��بت به مس��ائل ،در كنار ايجاد کمیتههای
آم��وزش ،زنان ،كودكان ،حامي��ت از حيوانات و برگ��زاري هاميش و
س��مينارها اقدام به راهان��دازی س��ايت ( ،)chya.irكانال تلگرام (@
 )chya2716و انتش��ار نرشيه كرده و به روشنگري درزمین ٔه ي حفظ
محیطزیست و جانداران پرداخته كه تأثري عميقي بر اقشار مختلف
جامعه گذاش��ته است؛ اما به نظر نگارنده انتش��ار ماهنامهی چيا از
كارهاي مهم انجمن س��بز چياي مريوان اس��ت كه همگام با س��اير
فعالیتهای زیستمحیطی ،نگريش تازه را دربارهی محيط پرياموين
به مخاطبينش بخشيده اس��ت .اين نرشيه كه در ابتدا بسيار ساده،
بهصورت سیاهوس��فید و در كاغذ  A4منترش میش��د ،توانس��ت در
ه�مان آغاز خوانن��دگاين را براي خود پيدا كند كه پيوس��ته جوياي
مطالب آن بودند و دانس��تههای خود را از آن به دست میآوردند .آن
نرشیهی سادهی چيا توانست در راستاي حفاظت از محیطزیست به
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ادامه مطلب
روانشناسی کودک و آیندهی جامعه
...و ام ��ا روانشناس ��ی ک ��ودک؛ روانشناس���ی
ک ��ودک بهعن ��وان یک ��ی از زیرمجموعهه���ای
روانشناس ��ی رش ��د ،ن ��گاه دقی ��ق و علم���ی به
مطالع� �هی ک ��ودک ،نیازه ��ای او و یافت���ن
ش ��یوههای تربیت ��ی و آموزش ��ی مناس���ب وی
دارد .بس ��یاری از روانشناس ��ان معتقدن���د
ک ��ه س ��الهای اولی� �هی رش ��د آدم���ی تأثیری
سرنوشتساز بر شخصیت وی دارد .طوالنی
ب ��ودن مدت رش ��د در دورهی کودکی س���بب
میگردد تا کیفیت عادات و رفتارهای عقلی،
عاطف ��ی ،اجتماع ��ی و اخالق ��ی ف���رد در ای���ن
دوره تعیی ��ن ش ��ود و ش ��کلی منحصربهف���رد
از س ��ازگاری ب ��ا محی ��ط در وی به وج���ود آید.
تعام ��ل با مراقبان نیز که س ��بب ظه���ور و بروز
اس ��تعدادها یک ��ی پ ��س از دیگری میش���ود،
ش ��یوهی "فرزن ��د پ ��روری" را از اهمیت زیادی
برخوردار میکند.
از ه ��ر س ��و توج ��ه ب ��ه کودکانم ��ان ،از اهمیت
ویژهای برخوردار اس ��ت؛ برای نمونه توجه به
نقاشی ،خش ��م ،حس ��ادت ،ترس و رؤیاهای
کودکانم ��ان ،در ش ��خصیت آن ��ان و آین���دهی
خ ��ود آن ��ان و جامعهم ��ان تأثیر مهم���ی دارد.
نقاش� �یهای ک ��ودکان نی ��ز نش���اندهندهی
کارک ��رد نم���ادی ذه ��ن آن ��ان اس���ت .اولی���ن
نقاش� �یهایی که کودکان ترسیم میکنند که
البت ��ه بیش ��تر بای ��د آن را نوعی ب���ازی تمرینی
تلق ��ی ک ��رد که فاق ��د جنبهی تقلیدی اس���ت
و حال ��ت خطخط ��ی ک ��ردن دارد .بع���دازآن
اس ��ت که کودک قادر میش ��ود تا آنچ���ه را در
ذهن دارد ترس ��یم کند .روانشناس���ی به اسم
"لوکه" ،نقاشی را نوعی بازی میداند و معتقد
اس ��ت که حتی در اولین نقاشیهای کودکان
میتوان واقعیت را مشاهده نمود .همچنین
در روانس ��نجی ،روانشناسان از روش ترسیم
خان ��واده اس ��تفاده میکنن ��د و ک���ودکان را
موردبررس ��ی قرار میدهند که در خانواده در
چه شرایطی قرار دارند.
خش ��م یک حال ��ت عاطفی موقتی اس���ت که
درنتیج� �هی احس ��اس محرومی���ت ایج���اد
میش ��ود .بس ��یاری از والدی ��ن ب���ه هن���گام
مواجه ��ه باخش ��م ک ��ودکان ،ب ��ه تنبی���ه آنان
میپردازن ��د؛ درحالیکه مش ��اهدهی خش���م،
بای ��د والدی ��ن را متوجه نیاز ک � ً�ودک و برآورده
کردن آن س ��ازد .کودکان واقع ��ا نمیدانند که
در چنی ��ن مواردی که خش ��مگین هس���تند،
چگونه باید رفتار کنند؛ بنابراین ً ،الزم اس���ت
ت ��ا والدی ��ن بهج ��ای اینک ��ه صرفا ب���ه کودک
بگوین ��د که رفتارش قابلقبول نیس���ت ،به او
یاد بدهند که در چنین مواقعی چگونه رفتار
کند .همچنین والدین باید آ گاه باشند که در
چنین مواردی ،تنبیه ،روش مؤثری نیست.
و ام ��ا در کوردس ��تان ،برای تربی���ت کودکان،
باید با جدیت وارد عمل ش ��د؛ چون کودکان
کوردس ��تان در ش ��رایطی بحرانیتر ق���رار دارند
که یکی از این ش ��رایط ،یادگیری زبان دوم در
س ��ن ششسالگی اس ��ت که کودکانمان را در
بحرانی به اسم دوزبانگی در سنین پایین قرار
میده ��د .همچنین باید والدین و معلمان را
با اص ��ول روانشناس ��ی کودک آش���نا س���اخت
و کودکانم ��ان را برای س ��اختن آیندهای بهتر
و آبادت ��ر ،آم ��اده کنی ��م و فرام ��وش نکنیم که
بزرگترین وظیفهی هر نسل ،تعلیم و تربیت
نسل آینده هست.

ساير فعالیتهای انجمن ياري برساند .بیتردید اهميت نقش و تأثري
نرشیهی چيا بود كه هیئتمدیرهی انجمن سبز چيا را بر آن داشت تا
اين نرشيه را در قالبي تازه و گسرتهای وسيع به دست مردم برسانند،
كه خوش��بختانه مجوز انتشار استاين آن به اين امر كمك كرد و چيا
قد كش��يد و اكنون اولني س��الگرد انتش��ار دورهی جديد ماهنامهی
چيا در س��طح استان است .ماهنامهی چيا در دورهی جديد با مجوز
فرهنگي و اجتامعي بهصورت متامرنگی،جدي و حرفهای منترش شد
و در قامت��ي متفاوت دوباره رس ب��رآورد و درزمینههاي مختلف اقدام
به انتشار مطالب زیستمحیطی ،فرهنگي و اجتامعي كرد .چنانکه
میدانیم طي س��ال گذش��ته بيش�تر صفحههای ماهنامهی چيا به
دغدغههای دوس��تداران محیطزیست اختصاص داشت و با رويكرد
زیس��تمحیطی و نگريش انتقادي مس��ائل و موضوعات مختلفي را
در حوزهی محیطزیس��ت پوشش داد كه از اهميت برخوردار بود؛ اما
دس��تاندرکاران نرشیهی چيا با توجه به فرهنگي و اجتامعي بودن
مجوز نرشيه بهرت اس��ت رصفاً نگاهي زیس��تمحیطی به اين نرشيه
نداشته باشند و الزم است موضوعات مختلف فرهنگي و اجتامعي نيز
در آن منود بيشرتي پيدا كند .همچنني بنا بر رسالت روزنامهنگاری
رضوري اس��ت كه ماهنامهی چيا عالوه بر انعكاس دغدغهها ،نظر و
ایدهه��ای طبقهی اليت به باورهاي جمع��ي و آرمانهای اجتامعي،
مطالبات منطقي و خواس��تههای واقعبینانهی جامعه هم توجه كند
و آنها را به گوش مسئولني برساند تا بدون توجه به واقعيات موجود
و آماده نبودن بس�تر الزم اقدام به برنامهری��زی نكنند و رسمایههای
مملك��ت را به هدر ندهن��د و با مديريت ناصحيح خ��ود جامعه را به
چالش نكش��ند .همچنني در كن��ار انتقاد از خطا و رفتار نادرس��ت
ش��هرونداين كه موجب تضييع حقوق ديگر ش��هروندان میش��وند
عملكرد ضعيف مس��ئولني و مديران ادارات و سازمانهای دولتي را
نيز بهنقد بكشد .چيا همچون ساير نرشيات بايد به عقايد ،آرمانها،
دیدگاهها ،تفکرات و خواستهای جمعي مردم اهميت داده و آنها
را ش��كل و س��ازماندهی كند .بیتردید نرشيات بدون توجه به اين
رسالت خطري ،مخاطبني خود را از دست میدهند و به نرشيات زرد
بیفایدهای تبديل میشوند كه فقط با سياه كردن صفحات كاغذي
خود ،تبديل به ييك از عوامل نابوديجنگلها میشود .پس نرشیهی
چيا و ساير مطبوعات میتوانند عامل ايجاد «فضاي عمومي» بر محور
«استدالل عقاليي» و «مباحثهی انتقادي» درجامعه باشند .همچنني
باي��د مانند پيل باش��ند كه دلس��وزانه و در راس��تاي منافع عمومي
اجتامع خواستهها و واقعيات موجود در بسرت جامعه را منعكس كنند
و به گوش مديران و مس��ئولني برس��انند .اميدوارم چيا با ايفاي اين
نقش واقعي خود ،استوار ،دوباره قد بكشد و به نرشیهای تبديل شود
كه در کنار فاکتورهای توسعه از عوامل اصيل رشد و پويايي فکري و
اجتامعي و فرهنگي جامعه محسوب میگردد.
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محیط زیست شهری

زریبار در احتضار
■

دکتر اسماعیل محمودی

▐بانوی اول زیستگاه کشور و
شخص نخست استان ،واقف
باشید زریبار نفسهای پایانی
را میکشد
ان��ک��ار و پ��ن��ه��ان ن��م �یت��وان ک���رد ک��ه ف����ار غ از
مسئولین بلندپایه زیستگاه کشور و شخص
اول اس��ت��ان ،بیشتر ش��ه��رون��دان و مسئوالن
شهرستان در مرگ زریبار ،این دریاچه زیبا
و رؤیایی کشور ،ای��ن هویتبخش مریوان و
غرب ایران سهیم هستند .ازاینرو بیانصافی
است تنها مسئوالن بلندپایه زیستمحیطی
کشور و اس��ت��ان را متهم نمود و شهروندان
م��ری��وان��ی و مسئولین شهر را از ای��ن فاجعه
زیستمحیطی مبرا کرد.
خیل عظیمی از شهروندان مریوانی با حفر
چ��اهه��ای خانگی و ه��در دادن آب ش��رب از
طریق شستن بیرویه و بیمعنای کوچهها
و ماشینهای شخصی و خاصه آب زریبار،
خواسته یا ناخواسته در نابودی زریبار ،این
ش��اخ��ص��ه ق��اب�لاع��ت��ن��ای ه��وی��ت��ی ش��ه��ر سهیم
هستند و شماری دیگر نیز از طریق تعریض و
تخریب سواحل زریبار و تبدیل آن به باغات و
زمینهای کشاورزی ،بدون مالحظه کمترین
استانداردهای کشاورزی و باغداری در مرگ
زریبار نقشآفرین هستند.
مسئولین شهرستان نیز ازجمله مسئولین
آبفا ،کشاورزی و مراتع ،از اتخاذ راهکارهای
ع��ل��م��ی و اج���ت���ن���اب از ب����رخ����ورد ج�����دی ب��ا
ق��ص��ورک��ن��ن��دگ��ان و م��ت��خ��ل��ف��ان ،آنچ��ن��انک��ه
شایسته و بایسته قامت و ن��ام زری��ب��ار است
به دالی��ل واه��ی و شگفت قصور مینمایند و
طفره میروند .بیشک در رویکرد مسئولین
اداره آب در ب��رخ��ورد ج��دی و قانونی با هدر
دهندگان آب شرب ،گسترش خانهسازیهای
ب �یروی��ه و غیرشهری در م��ح��دوده زری��ب��ار و
س��واح��ل رودخ��ان��ه شهر و ممانعت از ج��اری
ش���دن بخشی از ف��اض�لاب ش��ه��ر ب��ه زری��ب��ار،
قصور و کمکاری مشاهده میشود .قصور و
کوتاهی مسئولین زیستمحیطی شهر نیز از
تبدیل مراتع به زمین ک��ش��اورزی و باغات و
-...باوجود برخوردیهای قابلاعتنایی در
این مدت -در تصمیمات آنها دیده میشود
و بیشک این قصورات مسئولین در احتضار
زریبار ،این موجودیت روحبخش شهر مریوان
و استان سهیم هستند.
مسئول اول زیستگاه کشور نیز در این احتضار
میتواند سهیم باشد ،چرا که میطلبید پس
از م��رگ دری��اچ��ه اروم��ی��ه و دیگر دریاچههای
کشور ،یک برنامه اساسی و مدون و اجرایی را
برای احیای زربیار ارائه میکرد .شایسته بود
بر خود زحمت داده و به مریوان سفر میکرد
ت��ا از ن��زدی��ک زری��ب��ار را مشاهده و عظمت و
ضرورت احیای آن را برای کشور درک میکرد.
بهتر ب��ود از ام��ض��ای غیر کارشناسانه دادن
مجوز مسکونی کردن زمینهای اطراف زریبار
اجتناب میکرد و بهجای راح��ت ک��ردن کار
خ��ود ،دستور جبران خسارات مالکان را به
شیوهای درخ��ور و شأن حق ایشان م�یداد.
بایسته بود بانوی نخست زیستگاه کشور خود
مسئولیت احیا را میپذیرفت .میطلبید
راسا ً
شخصا مانع احتضار زربیار میشد ،اما دریغا
اق���دام���ات ب��ان��وی نخست تنها ب��ه چندین
سفارش بیاثر تقلیل یافت و از دیگر سو با
عدم اتخاذ اقدام مقتضی در مخالفت با ایجاد
پاالیشگاه در کنار زریبار و صادر کردن مجوز
خانهسازی در اط��راف زریبار بهجای دستور
ج��ب��ران خ��س��ارات مالکان ،گ��زاف��ه نیست ا گر
اذع��ان شود آخرین تیر را به روح و جان این
دریاچه در حال احتضار رها نمود و بیشک
ا گر به جبران ننشیند ،در مرگ زریبار سهم
غیرقابل جبرانی خواهد داشت.
آقای استاندار نیز بهمثابه شخص اول استان،
میطلبید کارگروه زریبار را وادار به اقدامات
اصولی و عینی مینمود و از ظاهر کاریهای
مرسوم و ناامیدکننده اجتناب میکرد .بهتر
بود به درخواستهای خیرخواهانه طرفداران
بیادعای زیستمحیطی شهر گوش میسپرد
و در تغییر م��ک��ان پ��االی��ش��گ��اه م��ری��وان خ��ود
پیشگام میشد .انتظار میرفت مسئولین
شهرستان را که در مرگ زریبار سهیم هستند
وادار ب��ه پ��اس��خ��گ��وی��ی و اق���دام���ات اس��اس��ی
مینمود که دریغا هنوز چشمبهراه اقدامات
قاطع شخص نخست استان هستیم.
خالصه اینکه دریغا همه از مسئولیت خود در
قبال زریبار ،این دریاچه بسیار زیبا و رؤیایی
ک��ه م �یت��وان��د ت��ب��دی��ل ب��ه ی��ک��ی از مهمترین
شاخصههای هویتی غرب کشور شود ،طفره
م�یرون��د .همه قصور مینمایند .همه ادعا
احتضار و مرگ
مینمایند و الج��رم همه در
ً
زری��ب��ار سهیم هستند و ا گ��ر ف���ورا اق��دام��ات
اج��رای��ی و مقتضی را ب��رای احیای زری��ب��ار در
اول��وی��ت ک��ار خ��ود ننهند ،ب�یش��ک ت��اری��خ و
آیندگان آنها را هرگز نخواهند بخشید .مرگ
زریبار میتواند بهمثابه مرگ این شهر و یکی
از مهمترین حوزههای زیستگاه کشور باشد.
پس بایسته است از مرگ این شهر و یکی از
مهمترین دریاچههای کشور ممانعت شود
و ای��ن وظیفه همه ما و البته بیشتر وظیفه
ش��خ��ص ن��خ��س��ت زی��س��ت��گ��اه ک���ش���ور ،شخص
نخست استان و شخص نخست شهرستان
است.
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اصل  50قانون اساسی درباره «حفاظت
از محیطزیست « چه میگويد؟
■ سعیده ایرانی
▐در اصل  50قانون اساسي آم��ده اس��ت»:در جمهوری اسالمی،
ت
نحیا 
یبعدبایددر آ 
لامروزونسلها 
ت ك هنس 
تمحیطزیس 
حفاظ 
اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ،وظیفه عمومی تلقی میشود.
ازاینرو فعالیتهای اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیطزیست
یا تخریب غیرقابلجبران آن مالزمه پیدا كند ،ممنو ع اس��ت».
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران ،زمین سرمایه مشترک بشر
برای نسل حاضر و نسلهای آینده است؛ به همین دلیل تمامی تالشهایی که
برای حفاظت محیطزیست انجام میشود در حقیقت گام برداشتن در مسیر
حفظ نسل بشری است .بااینحال در گیرودار زندگی روزم��ره ً ،گاهی انسانها
کمتر به میراث گرانبهای زندگی خ��ود توجه دارن��د و گ��اه عمدا به تخریب آن
میپردازند که به همین دلیل قوانینی برای حمایت از محیطزیست به تصویب
رس��ی��ده و مجازاتهایی را ب��رای کسانی ک��ه ای��ن م��ی��راث خ���دادادی را نادیده
میگیرند ،در نظر گرفته است.
ابهام در تعریف محیطزیست
ابهام در تعريف تفسير ماهوي مربوط به معناي قانوني محیطزیست اشکاالتي
را به وجود آورده؛ چرا که هيچ متن حقوقي محیطزیست را بهصورت جامعومانع
تعريف نکرده است ،بلکه در همه تعاريف تنها از سه عنصر طبيعت ،منابع طبيعي،
شهر و مناظر سخن گفتهاند و حقوق و تكاليف را حول آن محورها بيان كردهاند.
بهطور مثال ميتوان به برخي از قوانين و مقررات موضوعه مانند قانون حفاظت
و بهسازي محیطزیست ،قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع کشور،
قانون شکار و صيد ،قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا ،قانون شهرداري و...
اشاره كرد .شايد بتوان محیطزیست را کل منابع طبيعي تجديدشونده شامل
جنگلها ،مراتع ،منابع آبي و ...تعريف كرد كه شامل طيف وسيع و گستردهاي
از تعاريف تخصصي مربوطه به اي��ن ح��وزه م�یش��ود؛ از س��وي ديگر هرگاه ما از
محیطزیست صحبت ميكنيم درواقع تأثیرهای آن بر نوع بشر را در نظر داريم.
استفاده از ظرفیت اخالق
برای اینکه بتوان مردم را ملتزم به حفظ محیطزیست کرد باید بهجای تکیهبر
قواعد حقوقی به ترویج قواعد اخالقی مربوط به محیطزیست پرداخت .ا گرچه
جرایم و مجازاتهای مربوط به محیطزیست نقش بزرگی در کاهش آسیب به
محیطزیست دارد ،اما ا گر مردم از درون خود را ملتزم به احترام به محیطزیست
ندانند از دست قوانین و مقررات هم کاری ساخته نخواهد بود  .بايد گفت كه
اخالق زیستمحیطی حالنگر و آيندهنگر است؛ چرا که عالوه بر امروز ،نسلهاي
فردا را نيز موردتوجه قرار ميدهد و اين همان موضوعي است كه اصل  50قانون

اساسي ايران به آن تأ کید ميكند.
درس��ت همینجاست كه پاي حقوق به ميان ميآيد .قانون ب��راي حمايت از
محیطزیست ش��روع به وضع بايدها و نبايدهايي ميكند و نهادهايي را براي
شبيني ميكند و از س��وي ديگر با
نظارت بر اج��راي اي��ن تكاليف و حقوق پي ً
پيشبيني مکانیسمهای بازدارندهاي كه غالبا از جنس مجازات هستند ،سعي
ميكند اجراي كامل آن را تضمين كند .بدين ترتيب بسياري از گزارههاي اخالقي
که شكل بایدونباید ميگيرند لباس قانون به تن ميكنند و نقش جديتري براي
حفاظت از زیستبوم آدمي بازي ميكنند.
حقوق و حفظ طبيعت
تصویب قوانین و مقررات همیشه راهکار حل مشکل نیست؛ اما برای مقابله با
تهدیدات موجود برای محیطزیست وجود قوانین و مقررات کارآمد میتواند

بسیار مفید و مؤثر باشد .قوانين ،آييننامهها و مصوبات فراواني به تصويب مقنن
رسيده است تا محیطزیست را از تخريب محافظت كند و اغلب اين قوانين اقدام
به جرمانگاري فعاليتهاي مخرب محیطزیست كردهاند که درنتیجه مفهومي
به نام جرائم زیستمحیطی به وجود آمده است.
در تعريف چنين جرائمی آوردهان��د كه جرائمی هستند كه باعث ورود آسيب و
صدمه شديد به محیطزیست و به خطر افتادن جدي و سالمت بشر ميشوند.
اولين قوانين و مقررات مرتبط با این حوزه ،مواد مربوط به صید و شکار در قانون
قانون شکار (مصوب  )1335/12/4و قانون
مدنی ،یعنی مواد  179و  189است؛ ً
شکار و صيد (مصوب  )1346/3/16صرفا درباره محیطزیست طبيعي بوده است؛
اما اولين قانون جامع که بهطور نسبي در خصوص همه ابعاد محیطزیست به
تصویب رسید و تغییر ساختار تشکيالت سازمان حفاظت محیطزیست را نيز
در پي داشت ،قانون حفاظت و بهسازي محیطزیست در مورخ 1353/3/28
است.
جرائم محیط زیستی
برخورد سریع و قاطع با جرائم زیستمحیطی میتواند تأثیر ب��ازدارن��دهای در
کاهش تخلفات علیه محیطزیست داشته باشد .یکی از ای��ن جرائم ارتکابي

چرا نباید مینی
پاالیشگاه مریوان
احداث شود؟
■

پاالیشگاه و توسعه
پایدار در مریوان
■

محمد محمودی

دانشجوی دکرتای جغرافیای
دانشگاهتهران

امید باتو

کارشناس محیطزیست

▐هرچن��د که دول��ت کنونی خ��ود را دولت
محیطزیست نامیده و اولین مصوبهاش پس
از در اختیار گرفنت نهاد ریاس��ت جمهوری،
در خصوص احیای دریاچ��ه ارومیه بود ،اما
ش��وربختانه منایندگان دولت در کوردستان
ب��ا توجیه ل��زوم توس��عه کوردس��تان ،حوزه
محیطزیست را در معادالت مدیریتی خویش
مورد غفلت قرار داده و تصمیامت غیرعلمی
آنها در صورت اجرایی ش��دن ،پتانسیل آن
را دارد ک��ه محیطزیس��ت کوردس��تان را به
قهقرایی بکشاند .البته به دلیل عالقهمندی
مناین��دگان در مجل��س ش��ورای اس�لامی
به ارائ��ه آمار و ارقام در حوزه اش��تغال ،این
وضعی��ت تش��دید گردی��ده اس��ت .یکی از
م��واردی ک��ه ازقض��ا مس��ئولین و همچنین
منایندگان در مجلس ش��ورای اس�لامی بر
روی آن ارصار ورزی��ده و اجرای آن را بهمثابه
نف��س مس��یحایی ب��رای توس��عهنیافتگی
کوردس��تان معرفی میکنند ،احداث مینی
پاالیشگاه در دشت بیلو مریوان میباشد.
هرچند که کوردستان محروم و توسعهنیافته
نیازمند دهه��ا و صدها پروژه بزرگ صنعتی،
تولیدی و  ...میباش��د ،اما با در نظر گرفنت
ای��ن موضوع که رش��د اقتصادی با توس��عه
اقتصادی (که خود یکی از محورهای توسعه
پایدار اس��ت) متفاوت بوده و رشد اقتصادی
لزوماً به توس��عه اقتصادی و درنهایت توسعه
پایدار منجر نخواهد نشد .همچنین اجرای
هر پ��روژهای در هر محلی بایس��تی با توجه
به اس��تعداد ذاتی آن مح��ل و توان آن برای
اج��رای چنی��ن پروژههای��ی باش��د .در یک
عبارت بس��یار س��اده میتوان گفت اجرای
ه��ر پ��روژهای بایس��تی ب��ر اس��اس اصول
آمایش رسزمین باش��د که متأسفانه به دلیل
ناآگاه��ی و ع��دم دانش برخ��ی از مدیران و
سیاستمداران این رسزمین ،در اجرای هیچ
پ��روژهای قواعد و قوانین اکولوژیکی در نظر
گرفته منیش��ود .چنین اس��ت که با اجرای
هر پ��روژهای پس از مدتی مش��کالت ما در
حوزه محیطزیست تشدید گردیده و بهجای
رس��یدن به توس��عه عمالً در جه��ت تخریب
و قهقرای��ی محیطزیس��ت و مناب��ع طبیعی
پیرشفتهایم.
موارد ذیل را میتوان در ارتباط با احداث
مین��ی پاالیش��گاه در مری��وان در نظ��ر
گرفت:
 -1ب��ا توج��ه به تأکی��دات مکرر مس��ئولین
عالیرتبه مبنی ب��ر لزوم جدیت در حفاظت
از محیطزیس��ت و مقابله ب��ا هرگونه تعرض
به محیطزیس��ت (اع��م از زمینخواری ،کوه
خ��واری ،دریا خواری ،جنگل خواری و ،)...
ای��ن پ��روژه در تعارضات بس��یار ب��ا مصالح
و مناف��ع محیطزیس��ت و ای��ن تأکی��دات

نسبت به جانداران محیطزیست بهجز انسان است كه شامل تمامي گياهان و
حيوانات ميشود.
بر همين اساس تخريب جنگلها و مراتع ازجمله مواردي است كه باعث بر هم
خوردن تعادل در محیطزیست و بنابراين عملي مجرمانه محسوب ميشود؛ اما
گروه ديگر ،جرائم ارتکابي نسبت به عناصر بيجان محیطزیست از قبيل آبوهوا،
خا ک ،صدا و آلودگيهاي شیمیایی را در برمیگیرد.
آنچه از وضع قوانين و مقررات برمیآید نشان ميدهد كه حقوق براي حفظ
طبيعت عزم خود را جزم كرده ،حجم وسيعي از قوانين دراینباره تصویبشده
است و از سوي ديگر رشته حقوق محیطزیست هم در سطح كارشناسي ارشد در
دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي راهاندازي شده است تا مشكل كمبود
نيروي انساني متخصص در اين حوزه را برطرف كند؛ اما این کارها برای جلوگیری
از تخریب بیرویه محیطزیست کافی نیست.
متوليان محیطزیست چه کساني هستند؟
متولی اصلی محیطزیست در ای��ران را باید س��ازم��ان حفاظت محیطزیست
دانست .مهمترین اهداف اين سازمان اقداماتي مثل تحقق اصل پنجاه قانون
اساسی جمهوری اسالمی ای��ران بهمنظور حفاظت از محیطزیست و تضمین
بهرهمندی درست و مستمر از آن و حفاظت از تنوع زیستی کشور است .قانون
حفاظت و بهسازي محیطزیست ازجمله وظايف اين سازمان را پيشگيري و
ممانعت از آلودگي و هر اقدام مخربي که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب
محیطزیست ميشود ،میداند.
عالوه برنهادهای دولتي سازمانهاي خودجوش غیردولتی زيادي براي حفظ
محیطزیست تالش ميكنند .سمنهای زیستمحیطی ازنظر کمی رشد خوبی
داشتهاند ،اما رشد كیفی این تشكلها نتوانسته است چون رشد كمی آنها
منحنی رو به باالیی داشته باشد و این موضوع باید موردبررسی قرار گیرد .وابسته
نبودن به بودجههای دولتی و ایجاد بسترهای مناسب ب��رای توانمندسازی
این سازمانهای زیستمحیطی غیردولتی ،دادن آزادی عمل به آنه��ا برای
فعالیتهای آموزشی ،اجتماعی و فرهنگی و به رسمیت شناختن آنها بهعنوان
نهادهای غیردولتی و غیرسیاسی میتواند تشکلهای زیستمحیطی را به
مهمترین اهرمهای اجرایی در رفع مشكالت زیستمحیطی جامعه بدل كند.
اين سازمانهاي مردمنهاد براي فعاليت ميتوانند در سازمان محیطزیست يا
وزارت كشور يا سازمان ملي جوانان به ثبت برسند.
درمجموع باید گفت وضعیت محیطزیست در کل دنیا و ازجمله کشور ما واجد
وضعیت امیدبخشی نیست؛ بهطوریکه این سرمایه مشترک بشری روبهزوال
میرود؛ بر این اساس قوانین و مقرراتی به تصویب رسیده است تا بلکه این روند
نگرانکننده را متوقف کند؛ اما در کنار این قوانین و مقررات آنچه میتواند حل
مشکل تخریب محیطزیست را به دنبال داشته باشد ،نهادینه ک��ردن اخالق
زیستمحیطی است بهگونهای که هر شخص خود را ملتزم به حفظ محیطزیست
بداند .در کنار آن تصویب قوانین بازدارنده و کارآمد و مهمتر از آن ،اجرای جدی
آنها میتواند در حفاظت بهتر از محیطزیست مؤثر باشد.

میباشد.
 -2برای درک وضعیت اش��تغالزایی ناشی
از چنی��ن پروژههای��ی ،ذه��ن خوانندگان را
ب��ه ترکیب نیروهای ش��اغل در پرتوش��یمی
کوردستان (س��نندج) ارجاع میدهم که به
بیان یکی از منایندگان در مجلس ش��ورای
اس�لامی (مصاحبه س��ید احس��ن علوی با
خربگزاری ایسنا کد خرب 94031910907
م��ورخ  )1394/03/19مجم��وع قری��ب به
اکرثیت نیروهای ش��اغل در این پرتوشیمی
غیربومی هستند .لذا مدافعین این پروژه در
نظر داشته باشند که چنین طرحهایی شاید
برای اف��راد بی��کار و جوی��ای کار غیربومی
فرصتهای اشتغالزایی به ارمغان بیاورد اما
قطعاً سهم اشتغالزایی کوردستان و مریوان
از این مینی پاالیش��گاه بسیار ناچیز خواهد
بود.
 -3احداث مینی پاالیش��گاه در محل فعلی
از حیث آلودگیهای زیس��تمحیطی (آب،
خ��اک و هوا) و همچنین تلف��ات و ضایعات
انس��انی در صورت بروز هرگونه حادثهای با
توجه به تراکم شدید سکونتگاههای انسانی
در حاشیه آن ،ریسک بسیار باالیی داشته و
پذیرش چنین ریسکی بههیچعنوان منطقی
نخواهد بود.
 -4رسانه فضای س��بز و مکانهای تفرجی و
تفریحی در مریوان همچون دیگر ش��هرهای
اس��تان در حد بسیار پایین (بنا به اظهارات
ش��هردار مری��وان در افتتاحی��ه پ��ارک 26
گ��والن در حض��ور قائممق��ام وزارت کار،
رفاه و تأمی��ن اجتامعی رسانه فضای س��بز
مری��وان دو و نی��م مرت بوده که با احتس��اب
ای��ن پ��ارک به س��ه م�تر و هشتادوهش��ت
صدم افزایشیافته اس��ت -خربگزاری فارس
ش�ماره ۱۳۹۳۰۶۰۶۰۰۰۶۳۳ :م��ورخ
 )۰۶/۰۶/۹۳درحالیک��ه میانگی��ن ای��ران
ح��دود  12مرت و اس��تاندارد جهانی آن بین
بیس��تتا بیس��توپنج مرت میباشد .با این
وضعیت دش��ت بیلو از دیرب��از تاکنون یکی
از تفرجگاهه��ای ش��هروندان مریوان بوده و
حتی دارای کارکرد فرهنگی نیز میباش��د.
همچنین مری��وان در حال ح��ارض به دلیل
داش�تن جاذبههای بینظی��ر طبیعی و اکو
توریستی همچون تاالب زریوار و جنگلهای
بل��وط حاش��یه آن ،ان��دک درآم��دی ب��رای
ش��هروندان خ��ود دارد که با اج��رای مینی
پاالیشگاه در دشت بیلو بدون هیچ تردیدی
آبخ��وان منطق��ه آس��یبدیده و رسنوش��ت
دریاچ��ه ت��االب زری��وار ک��ه خ��ود وضعیت
شکنندهای دارد ،متأثر از این آسیبدیدگی

به رسنوشت دیگر تاالبهای کشور (ارومیه،
هام��ون ،حورالعظیم ،ش��ادگان ،گاوخونی،
پریشان و  )...تبدیل خواهد شد .درمجموع
ه��م تفرج��گاه قدیمی دش��ت بیل��و از بین
رفت��ه و هم س��هم درآمدی ان��دک مریوان از
اکو توریس��م از بین خواهد رفت .مسئولین
در نظر داش��ته باشند که توس��عه مریوان و
کوردس��تان قبل از پاالیش��گاه و پرتوشیمی
نیازمند زیرساختهایی ازجمله توسعه راه و
حملونقل میباشد.
 -5خ��وراک این مین��ی پاالیش��گاه ،نفت و
میعانات گازی بوده و استان کوردستان فاقد
هرگونه چاه نف��ت و یا ذخیره نفتی (حداقل
قابلاس��تخراج) است .همچنین اجرای این
ط��رح به دلیل مناس��بات سیاس��ی با اقلیم
کوردس��تان بوده که بررس��ی ای��ن موضوع
در حوصل��ه این مق��ال منیگنجد اما اندک
توجه��ی ب��ه مع��ادالت سیاس��ی خاورمیانه
خالی از لطف نخواهد بود .چنانچه رابطه ما
به هر دلیلی با طرف دیگر دچار تنش ش��ود
آیا پاالیشگاه تعطیل خواهد شد و یا خوراک
آن از طری��ق داخ��ل تأمی��ن میش��ود؟ در
صورت تعطیلی پاالیشگاه چه حجم عظیمی
از بیتامل��ال این مملکت ب��ه هدررفته و در
ص��ورت تأمین خ��وراک از داخ��ل ،وضعیت
ت��ردد تانکره��ا به چه طریقی س��اماندهی و
رفع خواهد شد؟
 -6اح��داث چنی��ن پ��روژهای که مش��مول
مطالع��ات ارزیاب��ی اثرات زیس��تمحیطی
(مصوب��ه هیئت دول��ت) بوده ب��دون انجام
مطالع��ات امکانس��نجی ،مکانیاب��ی و
ارزیاب��ی اثرات ضمن اینکه عملی غیرعلمی
است تخلف عینی از قوانین و مقررات جاری
بوده و رصف یک صورتجلسه داخلی اعتبار
و امکان اجرایی شدن نخواهد داشت.
در خامت��ه ضم��ن اینکه نیاز کوردس��تان به
توس��عه را درک ک��رده و نی��ک میدان��م که
ای��ن دغدغ��ه ج��زو اصلیتری��ن اولویتها
ب��رای رف��ع محرومیتزدای��ی و گام نه��ادن
در مس��یر توسعه اس��تان میباش��د ،اما در
ص��ورت بیدقت��ی و بیتدبی��ری یقیناً خود
بهجای فرصت ب��ه تهدیدی برای موجودیت
مریوان و همچنین استان کوردستان تبدیل
خواه��د ش��د .در پهن��ه شهرس��تان مریوان
و اس��تان کوردس��تان میت��وان گزینههای
دیگ��ری را موردتوجه قرارداد که مش��کالت
م��کان فعلی را نداش��ته و با اطمینان چنین
گزینههایی مورد استقبال ،تأیید و همراهی
فعالین مدنی ،کارشناسان و دیگر دلسوزان
کوردستان قرار خواهد گرفت.

▐ش��ایدارائه تعریف��ی واحد از
توس��عه پایدار بس��یار مش��کل
اس��ت و تعاری��ف مختلف��ی که
در مت��ون وج��ود دارد هرکدام ب��ر جنبهای از
آن تأکیددارن��د (صادق��ی و قن�بری:1388 ،
" .)31توس��عه پایدار بر آن اس��ت تا از طریق
توس��عه اقتص��ادی ،پیرشف��ت اجتامع��ی و
مس��ئولیتپذیری محیط��ی ،جامعه انس��انی
را بهس��وی دنیایی بهرت ،زیس��ت پذیر و دوام
یافتن��ی رهنمون ش��ود .در این معنا ،هس��ته
مرکزی مفهوم پایداری بر حفظ و نگاهداشت
ذخایر رسمایهای اس��توار اس��ت؛ در حقیقت
توس��عه پایدار چیزی جز حفظ ذخایر رسمایه
انس��انی ،اجتامع��ی ،طبیع��ی و اقتص��ادی
نیس��ت" (پورطاهری و همکاران.)4 :1389،
در تعری��ف دیگری توس��عه پایدار ب��ه معنای
«تلفی��ق اه��داف اقتص��ادی ،اجتامع��ی و
زیستمحیطی برای حداکرثسازی رفاه انسان
فعلی بدون آس��یب زدن به توانایی نسلهای
بعدی ب��رای برآوردن نیازهایش��ان میباش��د
()2007:11,Giovannini
اعالمیه ریو انس��ان را محور توجهات توس��عه
پای��دار ش��ناخته و او را مس��تحق یک زندگی
س��امل و مولد هم��راه با همس��ازی با طبیعت
میدان��د ( )4 ,2001,unهمچنی��ن توس��عه
پای��دار را راه�بردی میداند که ب��ه مدیریت
متام مناب��ع طبیع��ی و داراییه��ای مادی و
مالی برای بهب��ود درازمدت رف��اه میپردازد.
()2007,29,tosun
با توجه به اینکه در توس��عه پایدار هر منطقه،
مجموع��های از عوامل محیط��ی ،اجتامعی و
اقتصادی مؤثرن��د؛ بنابراین شناس��ایی وضع
موج��ود ازنظر عوام��ل طبیع��ی ،اجتامعی و
اقتص��ادی و نیز ش��ناخت قابلیته��ا و موانع
ایجادشده توس��ط هریک ،اساس برنامهریزی
برای توس��عه پایدار اس��ت؛ بنابرای��ن توجه به
ظرفیته��ای درونی و امکان��ات رسزمینی هر
منطق��ه ،برای توس��عه و متحقق ک��ردن آن از
رضوریات است.
درنتیجه توس��عه پایدار ،شناخت را مبنی قرار
میدهد .منطق عام توسعه در این رویکرد ،با
فرهنگ و خصوصیات زمینهای جامعه میزبان
منطب��ق میگردد .ای��ن دیدگاه گسس��ت از
رویکردهای پیشین بومی را رسلوحه کار خود
ق��رار منیدهد ،بلکه ب��ا پیرایش و بهکارگیری
امکانات ،ابزارها و دانش موجود ،توسعه را در
مس��یری دلخواه و پیشبینیش��ده به حرکت
درمیآورد .لذا با بازشناسی ،ترشیح و شناخت
به�تر وضعیت جغرافیایی هر منطقه ،میتوان
برنامهها و سیاس��تهای بهرتی برای توس��عه
پای��دار آن منطق��ه در نظ��ر گرف��ت؛ بنابراین
برنامههای توسعهای هر منطقه باید بر اساس
ویژگیهای جغرافیایی ،اجتامعی و اقتصادی
آن ،طراحی و به اجرا درآیند.
در چن��د ده��ه اخیر ب��ا افزای��ش آگاهیهای
زیس��تمحیطی ،تالشه��ای فراوان��ی جهت
حفاظ��ت از طبیع��ت صورت گرفته اس��ت که
همزم��ان با آن مریوان نیز ب��ه عنوانی یکی از
کانونه��ای حفاظ��ت از محیطزیس��ت عمل

منوده و تأسیس انجمن چیا در سال  1381از
منودهای اصلی آن است که پرچمدار جنبش
زیستمحیطی در ایران میباشد.
نگرانی ش��دید م��ردم و فعاالن محیطزیس��ت
مریوان از احداث پاالیشگا ه در دشت بیلو
بسیاری از مردم و فعاالن محیطزیست مریوان
در پی خش��ک ش��دن دریاچهه��ای ارومیه و
هامون ،از وضعیت دریاچه زریبار ابزار نگرانی
ک��رده و فعالیته��ای مختلف��ی در راس��تای
حفاظت از آن در س��طح اس��تان و شهرستان
انجام دادند؛ که همزمان با رس��انهای ش��دن
س��اخت مین��ی پاالیش��گاه در دش��ت بیل��و
نگرانیها نس��بت به وضعیت دریاچه بیش�تر
گش��ته و خواس��تار انجام مطالعات بیشرت در
این زمینه شدهاند.
درنتیجه اگر توسعه را تلفیق اهداف اقتصادی،
اجتامعی و زیستمحیطی برای حداکرثسازی
رفاه انس��ان فعلی بدون آسیب زدن به توانایی
نس��لهای بعدی برای ب��رآوردن نیازهایش در
نظر گرفته ش��ود و ه��دف آن رهایی از چنگال
فقر و کاهش سطح آن از طریق ایجاد اشتغال
برای تهیدس��تان ش��هری و روس��تایی ،تأمین
حداقل نیازهای اساس��ی مردم ،تعادل بیشرت
بین حوزهه��ای جغرافیایی ایران ،مترکززدایی
و بهب��ود کیفی��ت محی��ط زندگ��ی در ای��ران
دانسته ش��ود ،مریوان یکی از کانونهای مهم
برای برآورده س��اخنت ای��ن اهداف خواهد بود
ک��ه در اث��ر خوانش مرزی -امنیتی با مس��ائل
و چالشه��ای متعددی مواجه ش��ده اس��ت.
راهربده��ا و سیاس��تگذاریهای گذش��ته
درزمینه توسعه این منطقه موفقیتآمیز نبوده
و نتوانس��تهاند چالشهای��ی همچ��ون فق��ر،
بیکاری ،بهداش��ت ،امنیت غذای��ی ،پایداری
محیطزیس��ت و پویایی صنعت توریسم که بر
منابع بومی استوار است؛ را تأمین کنند .برای
عبور از ای��ن وضعی��ت ،رضورت دارد با جذب
رسمایهگذاری داخلی و خارجی ،پتانسیلهای
اقتصادی این مناطق را قویتر و پویاتر منود.
همچنان که پیشتر اش��اره شد رویکرد توسعه
پای��دار ،گسس��ت از رویکرده��ای پیش��ین را
رسلوح��ه کار خ��ود ق��رار منیده��د ،بلک��ه با
پیرای��ش و بهکارگی��ری امکان��ات ،ابزاره��ا و
دانش موجود ،توس��عه را در مسیری دلخواه و
پیشبینیش��ده به حرکت درمیآورد .رضورت
دارد ک��ه در مری��وان نیز رویکردهای پیش��ین
بومی ک��ه مبتنی بر گردش��گری ،کش��اورزی
(زراع��ت ،باغ��داری و دام��داری) و تج��ارت
غیررسمی بوده موردتوجه و بازبینی قرار گیرند
و در راس��تای صنایعی گام برداشته شود که با
محیطزیس��ت منطقه سازگاری داشته باشند.
از آن جمله میت��وان به کارخانه فراوری انگور
اش��اره کرد که برای متام مردم منطقه ملموس
بوده و هرس��اله صدها تن از آن به استانهای
همجوار صادر میگردد.
اجرای سیاستهای توس��عهای در هر منطقه
بای��د س��نجیده و در راس��تای توس��عه پایدار
آن منطق��ه باش��د .نف��س رسمایهگ��ذاری در
مری��وان مثبت میباش��د ول��ی چگونگی آن،
از دغدغهه��ای اصل��ی مردم بومی ب��وده و با
توج��ه به اینکه محیطزیس��ت یک��ی از ارکان
اصلی توس��عه پایدار میباش��د ،مردم مریوان
نگرانی خ��ود را ایجاد پاالیش��گاه ابراز منوده
و خواس��تار توق��ف اح��داث آن میباش��ند.
همچنی��ن اینجانب بهنوبه خود از اس��تاندار
محرتم کوردس��تان و ریاس��ت محرتم سازمان
محیطزیست استان خواهش��مندم مطالعات
زیس��تمحیطی انجامش��ده درزمینه احداث
پاالیشگاه در مریوان را به انجمن چیا بهعنوان
مناینده مردم ارائه منایند تا توسط کارشناسان
آن نهاد بررسی و نتیجه به مردم اعالم گردد.

زیست بوم
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قنبری و پاالیشگاه نفت مریوان
■

مظفر ویسی پناه

ف ��ار غ التحصی ��ل کارشناس ��ی ارش ��د
مدیری ��ت ش ��هری پای ��دار دانش ��گاه
مالم ��و س ��وئد /ف ��ار غ التحصی ��ل
کارشناس ��ی ارش ��د سیس ��تم ه ��ای
اطالعات جغرافیایی دانش ��گاه لوند
سوئد/دانش ��جوی کارشناس ��ی ارش ��د ا کوتکنول ��وژی
و توس ��عه پای ��دار دانش ��گاه میدس ��ودن س ��وئد

▐ در دانش ��گاه تبریز (س ��ال  ،)74واس ��ه درس
جغرافیا استادی داشتیم به اسم دکتر قنبری.
دکت ��ر قنبری فارس ��ی رو نهتنها ب ��ا لهجه غلیظ
ترک ��ی ،بلک ��ه بعض ��ی وقته ��ا بهجای فارس ��ی
ً
کامال ترکی صحبت میک ��رد .یادمه وقتی بحث
رشتهکوههای زا گرس و البرز رو میکرد میگفت
که این رشتهکوهها به شکل عدد  7فالت ایران
رو در برگرفت ��ن ک ��ه با اعتراض و ش ��وخی کردن
همکالسیهای تهرانی مواجه میشد .طبیعی
ب ��ود .اونها ای ��ن رش ��تهکوهها رو از ته ��ران مثل
عدد  8میدیدند و دکتر قنبری از تبریز به اونها
نگاه میکرد و به شکل عدد  7میدید.
این نگاه مرکز به پیرامون متأس ��فانه در بیش ��تر
مس ��ائل کالن و خ ��رد ای ��ران ریش ��ه دوان ��ده.
مرک ��ز هم ��واره س ��عی در تحمی ��ل و ی ��ا توجی ��ه
دیدگاهه ��ای خ ��ود ب ��ر پیرامون نموده اس ��ت.
اح ��داث پاالیش ��گاه نف ��ت در حاش ��یه دریاچه
زریب ��ار شهرس ��تان مری ��وان نی ��ز از ای ��ن قس ��م
اس ��ت .درحالیک ��ه ب ��رای مرکزنش ��ینان انتقال
نفت خام اقلیم کوردس ��تان به پاالیشگاههای
دیگر مس ��تلزم زمان بیش ��تر ،هزینههای گزاف
و بالطب ��ع اعتراضات مردم مری ��وان به ترافیک
ش ��دید تانکره ��ای نفت ��ی میباش ��د ،اح ��داث
پاالیشگاه در بیخ گوش مریوان و دریاچه زریبار
کم دردسرترین و سودآورترین گزینه ممکن در
دیدگاه آنهاس ��ت؛ اما از دی ��د پیرامونی امثال
دکتر قنبری و فعالین زیس� �تمحیطی ،این امر
بهمثابه ش ��لیک تیر خ�ل�اص به پیک ��ر بیجان
زریبار بوده و موجبات خش ��ک ش ��دن دریاچه
و تخریب کامل ا کوسیس ��تم آن ،لطمه ش ��دید
به توریس ��ت منطق ��ه و بروز ان ��واع مریضیهای
العالج در منطقه خواهد شد.
در این میان نکاتی چند از دید محیطزیست
و توسعه پایدار قابلتأمل است:
 یکی از مهمترین ارکان توس ��عه پایدار میزانمش ��ارکت واقعی مردم بوم ��ی در تصمیمگیری
میباش ��د (مبح ��ث توس ��عه اجتماع ��ی).
کش ��ورهایی ک ��ه در آماره ��ای جهان ��ی ج ��زو
مرفهتری ��ن و موفقتری ��ن کش ��ورهای جه ��ان
محس ��وب میش ��وند ،کش ��ورهایی هس ��تند
ک ��ه نهتنه ��ا می ��زان مش ��ارکت م ��ردم محل ��ی
تصمیمگیریه ��ا بس ��یار باالس ��ت بلک ��ه
در ً
اساس ��ا توزیع ق ��درت به واحده ��ای کوچکتر
منتقلش ��ده و در بیش ��تر موارد این واحدهای
جغرافیای ��ی اختی ��ار ت ��ام در مس ��ائل ح ��وزه
خ ��ود را دارند .بهعن ��وان نمونه در کش ��ورهای

ساخت مینی
پااليشگاه بيلو و
الزامات قانونی
■

حسین سجادی

▐ مين���ي ريفانيريه���ا،
كوچك���ي
پااليش���گاهاي
هس���تند كه با سرمايهگذاري
بخش خصوصي انجامگرفته
و وقت���ي داراي توجي���ه
اقتصادي ميباش���ند كه تراز اقتصادي آنها
مثبت باش���د .اين به معناي پااليش بيش���تر
درآمد بيشتر و
(بيش از  50هزار بشكه در روز)ً ،
آلودگي بيشتر خواهد بود و معموال با اشتغالي
معادل  100الي  500نفر ،نفت خام و ميعانات
گازي را در فرآين���دي ب���ه روش تقطي���ر تبديل
ب���ه نفت گاز ،بنزين و قير و  ...ميكند كه اين
فرآيند بهش���دت آالينده بوده و اثرات مخربي
ب���ر ا كوسيس���تم منطق���ه خواه���د گذاش���ت.
اح���داث اين نس���ل از پااليش���گاهها منوط به
رعايت يك سري الزامات قانوني و مالحظات
زیس���تمحیطی اس���ت ك���ه متأس���فانه خ�ل�أ
قانون���ي و ع���دم ارائ���ه تقريب���ي ج���ام از طرف
قانونگ���ذار درزمین���هٔ محیطزیس���ت باعث
شده اين مهم در حاشيه و در معرض تفسیر
س���ليقهاي قانون قرار گيرد كه احداث ميني
دشت بيلو نيز از اين قاعده مستثنا
پااليشگاه ً
نبوده كه ذيال اشارهاي اجمالي خواهم نمود.
اعط���اي مجوز به مين���ي پااليش���گاه بیلو و
الزامات EIA
آنچ���ه مس���لم اس���ت ت���االب زريب���ار و منطقه
شکارممنوع بيلو دارای شرايط خاص و تنوع
باالي زيستی بوده ،که این خود باعث شده
تا هرگون���ه تغیی���رات در ا کوسیس���تم منطقه
مش���روط ب���ه رعای���ت ی���ک س���ری مالحظات
و الزام���ات باش���د كه  EIAی���ا (ارزياب���ي اثرات
زيس���تي محيطی) -كه درواقع گزارشي است
از اث���رات س���اخت يك پروژه بر محیطزیس���ت
و ارزیاب���ی كاه���ش هزينهها  -این اث���رات را بر
اس���اس ماده  10مصوبه ش���ماره  138شوراي
عالي حفاظت محیطزیست در چهار فا كتور
موردبررس���ی قرار داده که با توجه به ش���رايط

اس ��کاندیناوی و ازجمله س ��وئد شورای کمون
(ش ��هر) ک ��ه از طریق م ��ردم انتخاب میش ��وند
بهعنوان دول ��ت متمرکز محلی قدرت کامل در
تصمیمگیری از تعیین حدا کثر مجاز سرعت در
خیابان گرفته تا تعیی ��ن میزان مالیات و نحوه
توزیع بودجه را دارا هستند .در ایران نگاه مرکز
ب ��ه پیرام ��ون نهتنها مان ��ع بزرگی در مش ��ارکت
واقع ��ی م ��ردم محلی ب ��وده بلکه ای ��ن وضعیت
تأثی ��ر منفی بر توس ��عه اجتماع ��ی ،اقتصادی و
ا کولوژیکی کل جامعه داشته است.
در بح ��ث اح ��داث پاالیش ��گاه نف ��ت مری ��وان
بهعن ��وان نمونه این نکته بس ��یار حائز اهمیت
اس ��ت ک ��ه مس ��ئولین محل ��ی در وهل ��ه اول در
مق ��ام مدافعی ��ن منافع ش ��هروندان خود عمل
کنن ��د تا ضم ��ن ایجاد اعتماد و تش ��ویق هر چه
بیش ��تر مردم به مش ��ارکت در تصمیمگیریها،
زمینهس ��از توس ��عه واقع ��ی و پای ��دار را فراه ��م
س ��ازند .متأس ��فانه در ای ��ن م ��ورد خ ��اص
مس ��ئولین محل ��ی نهتنه ��ا در مق ��ام دف ��اع از
دغدغهه ��ای ش ��هروندان مریوان ��ی و فعالی ��ن
زیس� �تمحیطی و جامع ��ه مدن ��ی آن نبودهاند
ً
بلک ��ه ب ��ا توجیه پ ��روژه مذک ��ور عمال ب ��ه انحای
مختل ��ف س ��عی در کماهمی ��ت جل ��وه دادن
و ب ��ه بیراه ��ه ب ��ردن حساس ��یت ش ��هروندان
مریوانی نس ��بت به خطرات زیستمحیطی آن
نمودهاند .مس ��ئولین محلی باألخص سازمان
محیطزیس ��ت اس ��تان ،نماین ��ده مری ��وان در
مجل ��س و فرمان ��دار مریوان ضروری اس ��ت که
از موضع خوش ��امدگویی به پ ��روژه بیرون آمده
و سعی در شفافسازی مس ��ئله ،اطالعرسانی
بهموقع به ش ��هروندان نموده و از تکرار فاجعه
زیس� �تمحیطی احتمال ��ی در آین ��ده جلوگیری
نمایند .خطری که گریبان گیر فرزندانشان در
آینده دور یا نزدیک میش ��ود .بایس ��تی مسائل
زیس� �تمحیطی بهعنوان رکن اساس ��ی توسعه
پایدار را در نظر داش ��ته و یقین داش ��ته باش ��یم
ک ��ه تقوی ��ت تصمیمگی ��ری محل ��ی و مش ��ارکت
بیشتر شهروندان ،زمینهساز توسعه اجتماعی
همهجانب ��ه ،نهتنه ��ا در ح ��وزه محل ��ی بلکه در
تمامی کشور خواهد بود.
 موض ��وع دیگ ��ر م ��کان احداث پاالیش ��گاه درمقی ��اس شهرس ��تانی و کش ��وری و ارتب ��اط آن
باألخص با مسائل اقتصادی و زیستمحیطی
طرح اس ��ت .کش ��ور ع ��راق از زمان تش ��کیل آن
تا کن ��ون هیچوق ��ت ثبات سیاس ��ی نداش ��ته و
تاری ��خ گواه این اس ��ت .ا گر به ه ��ر دلیلی اقلیم
کوردس ��تان نفت خام ارس ��ال نکند ،پاالیشگاه
مجبور اس ��ت از جنوب نفت تهی ��ه نماید .این
بار مس ��یر مریوان به حوزهه ��ای نفتی برعکس
خواه ��د ش ��د .ای ��ن امر ول ��و ب ��ا احتم ��ال کمی
رخ دهد (که ش ��واهد نش ��ان از احتم ��ال باالی
آن دارن ��د) ناپای ��دار ب ��ودن پ ��روژه و مکانیابی
نادرس ��ت س ��ایت را در مقیاس کش ��وری نشان
میدهد( .عدم برآورد توسعه اقتصادی پایدار)
تخری ��ب چه ��ل هکت ��ار از اراض ��ی درون
ا کوسیس ��تم دریاچه و دشت مریوان با کدام
توجیه؟!

خاص منطقه و نوع فعاليت دو فا كتور بیش
از همه حائز اهميت ميباشند:
(الف) اثرات زیس���تمحیطی ب���ر محیطهای
فيزيك���ي :ش���امل ( )-1اث���رات ب���ر خ���ا ک:
مورفولوژی و كيفي ( )-2اثرات بر آب :كيفيت
و كمي���ت آب ( )-3اث���رات ب���ر اقلی���م :ه���وا و
ص���وت ،تغييرات هوا و بارشها و كيفيت هوا
( )-4اثرات ثانويه بين خاك ،آب و هوا.
(ب) اث���رات زیس���تمحیطی ب���ر محیطهای
طبيع���ي ( )1اثرات بر گونهه���ای گياهي ()-2
اث���رات ب���ر گونههای جان���وري ( )-3اث���رات بر
زیستگاهها ،چش���ماندازها و مسير مهاجرت
پرندگان.
با در نظر گرفتن این مالحظات و اثرات آنها
بر طبیعت بکر منطق���ه و محل مورد احداث
این طرح میشود اس���تنباط کرد كه هرگونه
ساختوس���از در منطق���ه ب���ا چالش���ی جدي
روبر ب���وده كه در این نوع خ���اص نیز به علت
مستهلک شدن دستگاههای مورداستفاده
هرروز نیز بیشتر خواهد شد .آنچه دراینبین
ج���اي تأم���ل دارد ،س���هلانگاري مس���ئوالن
ادارات ذیرب���ط (حفاظ���ت محیطزیس���ت)
در تائي���د محل اح���داث طرح ب���ا توجيه رفع
ای���ن نگرانیها ب���ا تأ كيد ب���ر تكنولوژيكي بكار
رفته در دس���تگاهها ميباشد كه متأسفانه با
توج���ه به محدودیتهای مالي س���رمايهگذار
( 120ميلي���ون دالر) اي���ن مه���م قاب���ل تحقق
نبوده ،چرا که ًهزينه احداث اين پااليشگاه با
تكنولوژي كامال داخل���ي بيش از  200میلیون
دالر برآورد میش���ود؛ پس وعده س���اخت اين
پااليش���گاه با تكنول���وژي خارج���ي (آلماني) و
مطابق با آخرين اس���تانداردهاي بينالمللي
ً
کام�ل�ا خوشبینان���ه ب���وده و خوشبینانهتر،
ناديده گرفتن استهالك اين دستگاهها با هر
اس���تانداردي و همچنين آس���يبپذير بودن
آنها در مقابل بالهاي طبيعي چون سيل و
زلزله و باال آمدن آب زريبار است که با حادث
ش���دن هركدام فاجع���هاي غیرقابلجبران بر
پيكره ا کوسیستم بكر و حساس منطقه وارد
ميشود.
اعط���اي مجوز به مين���ي پااليش���گاه بيلو و
الزامات اصل  50قانون اساسي
اصل پنجاه قانون اساسي جمهوري اسالمي:
«حفاظ���ت محیطزیس���ت كه نس���ل ام���روز و
نس���لهاي بعد بايد در آن حي���اط اجتماعي
رو به رشدي داش���ته باشند .وظيفه عمومي

در مقی ��اس شهرس ��تان نی ��ز ب ��ا توج ��ه ب���ه
ا کوسیستم بسیار منحصربهفرد دریاچه ،نقش
آن در صنع ��ت توریس ��ت مری ��وان ،امرارمعاش
چندی ��ن ده خان ��وار بهص ��ورت مس ��تقیم و
غیرمس ��تقیم ،چش� �مانداز یکپارچه دشت بیلو
و رش ��تهکوههای جنگلی اطراف دریاچه زریبار
ش ��رایطی را پدید آورده اس ��ت که کوچکترین
دستکاری در این ترکیب یکپارچه ،چه از دید
ا کولوژیک و چه از دید توریست و منظرشناسی
بایس ��تی ب ��ا پ�ل�ان م ��دون و هم ��راه ب ��ا اولویت
دادن ارزیابیه ��ای زیس� �تمحیطی باش ��د .از
دی ��د زیس� �تمحیطی ن ��کات زی ��ادی تا کن ��ون
ً
مطر حش ��ده که کامال بهجا و مس ��تدل است و
الزم به دوباره گویی نیس ��ت و در اینجا به چند
نکته دیگر بسنده میکنم.
اول اینکه هنگامیکه مسئولین ادعا مینمایند
ک ��ه با «مطالع ��ه دقی ��ق» و «بکار ب ��ردن آخرین
تکنول ��وژی روز» ًهی ��چ خطری متوج ��ه دریاچه
نمیباشد ،اساسا نشان از این دارد که مطالعه
دقیقی صورت نگرفته است واال در هیچ جایی
با قطعیت نمیتوان از خطرات زیستمحیطی
احداث یک ساختمان با این میزان از قطعیت
سخن گفت ،چه برسد به یک پاالیشگاه چهل
هکتاری .س ��ؤال این اس ��ت بالفرض محال که
با بکار بردن آخرین تکنولوژی روز ریسک هیچ
خروج ��ی خطرنا ک ��ی اع ��م از مای ��ع ،جام ��د و یا
گاز به محیط اطراف وجود نداش ��ته باش ��د؛ آیا
تخریب چهل هکتار از اراضی درون ا کوسیستم
دریاچ ��ه و دش ��ت مری ��وان از دید کارشناس ��ان
محیطزیست ناچیز است؟
آی ��ا کارشناس ��ان محیطزیس ��ت در جلس ��ات
مرتب ��ط با ط ��رح ،هی� �چگاه تعریف ا کوسیس ��تم
را بهمثاب ��ه واحدی یکپارچه ک ��ه اجزا حیاتی و
غی ��ر حیات ��ی آن در تعامل با همدیگ ��ر و متأثر از
همدیگ ��ر هس ��تند را خاطرنش ��ان کردهان ��د که
مس ��ئولین اینچنی ��ن قاطعانه از ریس ��ک صفر
احداث پاالیشگاه میگویند.
یادمان نرود که مری ��وان یکی از خطرنا کترین
مناطق جهان ازلحاظ احتمال وقوع زمینلرزه
اس ��ت و وق ��وع آن میتوان ��د به س ��رازیر ش ��دن
بیواس ��طه نف ��ت خ ��ام و فرآینده ��ای نفتی به
س ��فره آبهای زیرزمینی و دریاچه منجر شود.
ب ��ا هیچ اس ��تدالل علمی از طرف کارشناس ��ان
محیطزیس ��ت نهتنه ��ا نمیت ��وان این ریس ��ک
را صف ��ر در نظ ��ر گرفت بلکه نورم اس ��ت که این
خط ��رات را حتی ب ��ا احتمال وق ��وع باالتری در
نظ ��ر گرف ��ت ت ��ا از بروز حادث ��ه پیش ��گیری کرد.
لذا
(ع ��دم ب ��رآورد توس ��عه پای ��دار ا کولوژیک ��ی) ً
بهدرس ��تی میت ��وان نتیج ��ه گرفت ک ��ه اصوال
احداث پاالیش ��گاه در حوزه شهرستان مریوان
پ ��روژهای ناپایدار از دید اقتصادی و ا کولوژیکی
است.
اح ��داث پاالیش ��گاه در کن ��ار زریب ��ار؛ یعن ��ی
ه جای،
جایگزینی معماری زمخت و بیروح ب 
ترکیب زیبا و یکپارچه دشت-دریاچه-کوه و
جنگل
از نکات منف ��ی احداث پاالیش ��گاه در منطقه،

تلقي ش���ده ازاینرو فعالیته���ای اقتصادي
و غير آن را با آلودگي محیطزیس���ت و تخريب
غیرقابلجب���ران آن مالزم���ه پيدا كند ممنوع
است».
آنچ���ه مش���هود اس���ت در اين اص���ل دو نكته
موردتوجه و تأ كيد قانونگذار قرارگرفته است.
 -1حفاظت از محیطزیس���ت ك���ه قانونگذار
آن را وظيف���ه عموم���ي و همگان���ي دانس���ته
اس���ت ،پس ميشود چنين استنباط كرد كه
تمام���ي آحاد جامع���ه در برابر محیطزیس���ت
مس���ئول بوده و اين مسئوليت اعم ميباشد
از وظيف���ه اصل���ي ش���خص بهعن���وان ی���ک
ش���هروند که همان رعايت حقوق شهروند با
الزام به اخالقيات زیس���تمحیطی ميباش���د
و همچني���ن نظ���ارت بر اج���راي قواني���ن .ا گر
تخطي ي���ا جفای���ي در اجراي قان���ون صورت
گرفته و قانون به نفع شخصي اعم از حقيقي
و حقوق���ي تفس���یر ش���ود ،م���ردم ميتوانن���د
بهعنوان ناظران اجرای قانون اعمال قانون را
گوش زد كرده و اجراي صحيح آن را خواستار
شوند.
 -2انجام فعالیت پرخطر و بهش���دت آالينده
در منطقه مورد مناقش���ه بيل���و ،كه با احداث
اين ميني پااليشگاه در اين محل کلکسیونی
از انواع تخريبات از تغيير كاربري اراضي باغي
و زارع���ي گرفت���ه تا ناب���ودي رودخان���ه و آلوده
ك���ردن منابع آب ش���رب و آب ت���االب زريبار تا
ان���واع آلودگیهای ج���وي و صوتي كه همگي

تأثی ��ر آن بر صنعت توریس ��م مریوان اس ��ت که
از ن ��گاه تیزبی ��ن فعالی ��ن محیطزیس ��ت پنهان
نمانده و در اینج ��ا تنها به چند مورد بهصورت
تکمیلیاش ��ارهمیش ��ود.
دشت بیلو جدا از توریسم خارج از شهرستان،
یکی از مهمترین تفرجگاههای مریوان اس ��ت.
نزدیک بودن مکان به شهر ،دریاچه و جنگل،
دسترس ��ی آس ��ان ب ��ه آن و ظرفی ��ت پذی ��رش
ب ��االی آن در ایام تعطیل و آخ ��ر هفتهها تا حد
بس ��یار زی ��ادی انتظ ��ارات ش ��هروندان را برآورد
میکن ��د .ب ��ا اح ��داث ًپاالیش ��گاه بهط ��ور یقین
این تفرج ��گاه که بعضا پذیرای قش ��ر ضعیف و
درآمد جامع ��ه نیز میباش ��د از بین میرود.
کم ً
نتیجتا شهروندان بایس ��تی مسیرهای دیگری
را جایگزین کنن ��د که به معنی افزایش ترافیک
جادهای و تصادفات ،فش ��ار به نواحی جنگلی
که از پتانس ��یل مش ��ابهی ب ��رای پذیرایی از این
جمعی ��ت را در ایام ��ی از س ��ال ن ��دارد و ص ��رف
هزینه بیشتر برای شهروندان میشود.
منظرشناس ��ی نیز احداث این پاالیشگاه
از دید ً
ک ��ه معموال با معماری زمخ ��ت و بیروح همراه
اس ��ت ،ترکیب یکپارچه دش ��ت-دریاچه-کوه و
جنگل را برهم زده و تأثیر زیادی بر عدم جذب
توریس ��ت محلی ،فصل ��ی و خارج شهرس ��تانی
خواه ��د داش ��ت .ب ��ا ن ��گاه ب ��ه معم ��اری منظر
در کش ��ورهای توس ��عهیافته و همچنی ��ن ایران
باس ��تان ازجمله اورام ��ان اهمیت این موضوع
برجسته میگردد .در کش ��ور نروژ از سقفهای
پوش ��یده از عل ��ف و س ��بزه در ب ��ام خانهه ��ای
چوب ��ی روس ��تایی اس ��تفاده میکنند ت ��ا بنا در
پیون ��دی ارگانیک و یکپارچه با محیطزیس ��ت
اط ��راف خود ایف ��ای نقش کند که ه ��م مانع از
بره ��م زدن منظ ��ر ش ��ود و هم س ��قف س ��بز آن
سکونتگاه موجودات باش ��د که بتوان به تنوع
زیس ��تی کمک کرد .در اورام ��ان نیز این ترکیب
ت ��ا حدود زیادی قابلمش ��اهده اس ��ت .ترکیب
بناهای س ��نگی با پسزمینه کوه و سقفهایی
از جن ��س چ ��وب و خ ��ا ک ،تن ��وع زیس ��تی و
معم ��اری منحصربهفرد منظر را رقمزده اس ��ت
(توس ��عه پایدار ا کولوژیکی) .چیزی که احداث
پاالیش ��گاه تمام ��ی خوابه ��ای س ��بز فعالی ��ن
محیط زیستی منطقه را آشفته خواهد کرد.
به جای پاالیشگاه ،فکری به حال بازسازی،
ترمی ��م ،استانداردس ��ازی و توس ��عه ش ��بکه
راهه ��ای مح ��ور مری ��وان -س ��قز ،مری ��وان–
مریوان-باخ ��ان-
سروآباد-س ��نندج،
س ��نندج ،مریوان-بان ��ه ،مری ��وان -پ ��اوه،
مریوان-دگا گا-کامی ��اران ،مری ��وان -دزلی-
اورامان و نیز توسعه شبکه راههای روستایی
کنید
ً
ام ��ا جایگزینهای (آلترناتیو) پیش رو و اساس ��ا
ملزوم ��ات توس ��عه پای ��دار شهرس ��تان مری ��وان
چیس ��ت و چگونه میتوان به آن نائل شد؟ در
این میان با توجه به پتانسیل باالی شهرستان
جه ��ت ج ��ذب گردش ��گری طبیع ��ت ی ��ا همان
ا کوتوریس ��م و قرارگرفت ��ن شهرس ��تان در نقطه
صفر مرزی و خاس ��تگاه فرهنگی قوی ،صنعت
توریس ��م بهعن ��وان مهمتری ��ن مؤلف ��ه پای ��دار
شهرستان و مشخصه اصلی آن معرفی گردیده
اس ��ت .پتانس ��یل مهم دیگر شهرستان شرایط
طبیع ��ی و وج ��ود منابع طبیع ��ی و آبی موجود
جهت تولید محصوالت باغی و پتانسیل بسیار

مح���رز ب���وده و با اص���ل  50قانون اساس���ی در
تعارض بوده و بهکرات آن را نقض ميكنند.
اعطاي مجوز به س���اخت ميني پااليشگاه
بیلو و الزامات قانون توزيع عادالنه آب
«ايج���اد ه���ر ن���وع اعيان���ي و حف���اري دخل و
تصرف در بستر رودخانهها و آبهای طبيعي
و کاناله���ای عمومي و مس���یلها و مرداب و
برکهای طبيع���ي و همچنين در حريم قانوني
سواحل درياها و درياچهها اعم از طبيعي و يا
مخزني ممنوع است».
اح���داث اين ميني پااليش���گاه ب���ر روي حريم
و بس���تر رودخانه قزلجه س���و و كانال انحرافي
آن نقض صريح و آش���كار تبص���ره  3ماده  2از
فصل اول قانون توزيع عادالنه آب ميباش���د
كه هرگونه ساختوساز را بر روی حريم و بستر
رودخان���ه و کانالهای انحرافی ممنوع اعالم
كرده اس���ت .با احداث اين ميني پااليش���گاه
اث���ري از رودخان���ه و كان���ال انحرافیاش باقي
نخواه���د ماند كه اين خ���ود ميتواند چالش
بزرگ براي حاميان اين طرح جنجالي باشد
كه زمان���ي با داعيه نجات بخش���ی زريبار اين
ط���رح را توجي���ه نم���وده و حي���اط درياچ���ه را
منوط به اجرا و بقاي اين طرح ميدانستند و
چالش بزرگتر بحث تأمين آب موردنیاز اين
طرح ميباشد كه آيا كارشناسان و مسئوالن
مربوط���ه به اي���ن ام���ر واقف هس���تند كه اين
صنع���ت جزء صنايع پرمصرف ب���وده و روزانه
بهطور متوسط  6/000/000ليتر آب نياز دارد.
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باالی آن جهت توس ��عه کشاورزی و دامپروری
میباش ��د .در ای ��ن می ��ان و بهعنوانمث ��ال
اش ��اره به جای ��گاه ب ��االی شهرس ��تان در تولید
توتفرنگ ��ی و محص ��والت باغی کافی اس ��ت تا
اهمیت س ��رمایهگذاری در این بخش را نمایان
س ��ازد؛ اما واضح است که توسعه همگی موارد
فوقالذکر به دلیل عدم وجود زیرس ��اختهای
الزم از قبی ��ل ش ��بکه مناس ��ب راهه ��ا و ع ��دم
وج ��ود س ��ردخانهها و سیس ��تمهای م ��درن
بس ��تهبندی و باألخ ��ص بیبرنامگ ��ی در ای ��ن
ح ��وزه عقیم مانده اس ��ت .شهرس ��تان مریوان
قب ��ل از ه ��ر چی ��ز نیازمن ��د بازس ��ازی و ترمی ��م،
استانداردس ��ازی و توس ��عه ش ��بکه راهه ��ای
خ ��ود ازجمله مح ��ور مریوان -س ��قز ،مریوان–
سروآباد-س ��نندج ،مریوان-باخان-س ��نندج،
مریوان-بانه ،مریوان -پ ��اوه ،مریوان-دگا گا-
کامیاران ،مریوان -دزلی-اورامان و نیز توس ��عه
ش ��بکه راههای روس ��تایی میباش ��د .توس ��عه
این ش ��بکه بستر مناس ��بی را برای در دسترس
ب ��ودن مناطق دورافتاده فراهم نموده و ضمن
ارتق ��ا س ��طح معیش ��تی ای ��ن مناط ��ق فرص ��ت
سرمایهگذاری بیشتر بخش خصوصی و انتقال
س ��ریع محص ��والت کش ��اورزی و دام ��ی را ب ��ه
بازارهای شهرستان و کش ��ور فراهم مینماید.
همچنین با توسعه شبکه راهها ،فشار ترافیکی
موجود بر جاده قدیم محور سنندج مریوان به
نحو چش� �مگیری کاسته ش ��ده و باعث افزایش
امنیت تردد در جادهها میگردد .ایجاد راهآهن
مریوان-س ��نندج و اتص ��ال آن به ش ��بکه ریلی
کش ��ور از طری ��ق هم ��دان یک ��ی از راهحله ��ای
پای ��دار جه ��ت حملونق ��ل کاال از کوردس ��تان
عراق به داخل کش ��ور میباش ��د که ضمن آنکه
صده ��ا ش ��غل در منطقه میتوان ��د ایجاد کند،
نقش بس ��زایی در توس ��عه اقتصادی کل کشور
ایف ��ا مینماید .این مس ��یر میتوان ��د در امتداد
جاده جدی ��د مریوان احداث گ ��ردد و میتوان
از آن بهعن ��وان امنتری ��ن مس ��یر حملونق ��ل
کاال و مس ��افر بهره جس ��ت .ازجمله موارد دیگر
میت ��وان به احداث ف���رودگاه بهعنوان ضرورت
توس ��عه پایدار در شهرس ��تان نام ب ��رد که باعث
رش ��د فزاین ��ده صنع ��ت توریس ��م خواهد ش ��د.
همچنی ��ن این مورد میتواند به رش ��د صنعت
ا کوتوریس ��م با توس ��عه آژانسها و مرا کز جذب
توریست ،مبادالت سریعتر دانش و تکنولوژی

موردنیاز منطقه ،تکثرگرایی و باز ش���دن بیشتر
جامعه بینجامد.
درنهای ��ت بایس���تی ب���ه یک���ی از مهمتری ��ن
نیازمندیهای توسعه پایدار که بحث آموزش
اس ��ت اش ��اره ش���ود .متأس���فانه ا گ���ر نگویی ��م
هی ��چ توجه���ی س���ازمانیافته و مؤسس���اتی
ب ��ه ای ��ن بخ���ش نش���ده میت���وان گفت ک���ه در
عمل کمترین س���رمایهگذاری در این قس���مت
انجامشده است.
پرواضح اس���ت که توسعه پایدار از بستر توسعه
نی ��روی انس���انی میگ���ذرد و مفه���وم توس ��عه
بایس ��تی در جامع���ه نهادین���ه ش���ود ت���ا زمین ��ه
برای افزایش خالقیت و به���رهوری افراد فراهم
گ ��ردد .در این میان بایس���تی دول���ت قدمهای
الزم را در جهت آموزش و به مؤسس���اتی کردن
توس ��عه بردارد که ای���ن مهم مس���تلزم آموزش
ش ��هروندان در همه گروههای سنی میباشد.
آم ��وزش میتوان���د طیف وس���یعی از مس���ائل را
شامل ش ��ود از اعمال مفاهیم توسعه در کتب
دان ��ش آم ��وزان گرفته ت���ا برگزاری س���مینارها و
کنفرانسه���ای داخل���ی و بینالملل���ی و ایج ��اد
ارتباط بنیادین و کارکردی دانش���گاه با جامعه
باش ��د .توسعه دانشگاهی و مرا کز آموزش عالی
با کیفیت و استاندارد باال با محوریت نیازهای
بومی منطقه ،آموزش و توسعه استانداردهای
ش ��هری و اجتماع���ی ،ترغی���ب ش���هروندان ب ��ه
مش ��ارکت عملی در توس���عه و توج���ه بر آموزش
کودکان میتواند ازجمله این موارد باشد.
بهط ��ور خالص���ه میت���وان گف���ت ک���ه توس ��عه
پای ��دار در س���ه بس���تر اصل���ی ا کولوژیک ��ی،
اقتص ��ادی و اجتماعی در مرحل���ه اول نیازمند
بهب ��ود زیرس���اختهای فیزیک���ی ،تمرک���ز ب ��ر
رشد س ��رمایههای انس���انی و زیرس���اختهای
اجتماعی ،ش���فاف بودن برنامههای نهادهای
تصمیمگیرن���ده ،افزای���ش می���زان مش���ارکت
م ��ردم بوم���ی در تصمیمگیریه���ا ،توج���ه ب ��ه
مبح ��ث آم���وزش و مؤسس���اتی ک���ردن مفاهیم
توس ��عه پایدار و درنهایت باور داشتن به اینکه
محیطزیس���ت بایس���تی بهعنوان یکی از مبانی
اصلی تصمیمگیری در نظر گرفته شود .در این
میان نق ��ش روش���نفکران و تحصیلکردههای
بوم ��ی در انتق���ال دان���ش ب���ه الیهه���ای دیگ ��ر
جامعه یکی از کاس���تیهای اساس���ی است که
نیازمند بازنگری جدی در آن میباشد.

آی���ا دش���ت بيل���و باوج ��ود تأمي ��ن آب ش ��رب
موردنیاز ش���هر مري���وان و روس���تاهاي اطراف
از طريق دو مجتمع دش���ت بيلو (روستايي و
شهري) با برداشت روزانه معادل 1/300/000
ليت���ر در روز ت���وان تأمي ��ن آب موردنی ��از اي ��ن
صنع���ت پرمص���رف را خواه ��د داش ��ت و آی ��ا
برداشت این حجم عظیم آب ،خالف قوانین
موضوع���ه نمیباش���د؟ آی ��ا مناب ��ع زیرزمینی
و آبخوانه���ا را ب���ا خط ��ر ناب ��ودی مواج ��ه
نمیس���ازد؟ و آیا فکری به حال مدیریت این
حجم عظیم پسماندها شده است؟
اعط���اي مجوز به مين ��ي پااليش ��گاه بیلو و
الزام���ات و قان���ون حف ��ظ كار ب ��ري اراضي و
زراعي و باغها
بر اس���اس م���اده ي���ك قان���ون ف���وق بهمنظور
حف���ظ كاربري اراضي زراع���ي و باغها و تداوم
به���رهوري آنها در تاري���خ تصويب اين قانون
تغيير كاربري اراض���ي زراعي و باغها در خارج
محدوده قانوني شهر و شهرکها جز در موارد
ضروري ممنوع ميباش ��د و همچنين تبصره
ماده  2اصالحيه همين قانون اظهار ميدارد:
تغيي���ر كارب���ري اراضي زراع ��ي و باغه ��ا در هر
اس���تان به عهده كميس���يون مركب از رئيس
س���ازمان جه���اد کش���اورزی ،مدي���ر اراض���ي-
رئيس سازمان مس���كن و شهرسازي ،-مدير
حفاظ���ت محیطزیس ��ت اس ��تان و ي ��ك نف ��ر
نماينده استانداري ميباش���د كه به رياست
جهاد كشاورزي برگزار ميشود.
آنچه از اين ماده و تبصره اس���تنباط ميشود
این اس���ت كه هرگون���ه تغيير كارب ��ري اراضي
زارعي ممنوع ميباشد مگر در موارد ضروري
آنهم مشروط به تائید كميسيون مربوطه.
حال س���ؤال اينجاس���ت كه:آيا اح���داث اين
ميني پااليش ��گاه با توجه به حساسیتهای
دستگاه قضايي و حسن سابقه اعمال قانون
(تخریب خانه باغها) متخطيان قوانين حريم
درياچه و منطقه ش���کارممنوع بيلو بهعنوان
یکروی���ه قضاي���ي ك ��ه موجب ��ات رضاي ��ت
اذه���ان عموم���ي و حاميان محیطزیس���ت را
فراهم آورده يك ضرورت اس���ت؟ و آيا احداث
اين پااليش���گاه با حج���م ب���االي آاليندگي در
منطق���هاي با تأ كي���د بر اين قواني ��ن موضوع
بوده؟ و يا در خالف آنها و آيا اراضي لمیزر ع
و مل���ی در مج���اورت س ��دهاي بنی ��ر و گاران
گزین���هي مناس���بتری ب ��راي مح ��ل احداث
اين ميني پااليش���گاه نميباش���ند؟ آيا

ب ��ا ي ��ك كارشناس ��ي حسابش ��ده و متكي بر
قواني ��ن نميت ��وان از جفای ديگ���ر بر منطقه
ش ��کارممنوع بيلو و ت ��االب زريب���ار جلوگیری
كرد؟
کوتاهسخن
 -1توج ��ه ب ��ه توس ��عه پاي ��داري در اس���تان
كوردس���تان و شهرس ��تان مريوان با جمعيت
ب ��االي بي ��كار ،آرزو و اولوي ��ت ه���ر ش���هروند
مريواني ميباش ��د که با ي ��ك تحقيق ميداني
ساده ميتوان فهميد آنچه از توسعه نصيب
اي ��ن مردم ش ��ده آبباریکهای بيش نيس���ت
از ا كورتيس���م ناش ��ي از وج ��ود س���ياحتگاهي
بك ��ر و ت ��االب زريوار ك ��ه براي مردم���ان بومي
بي���ش از هر چيز حائض اهميت بوده و حاضر
نيس ��تند آن را با هيچ ط���رح صنعتي ديگري
كه وجودش متوقف بر آن باش ��د عوض كنند
چرا که تنها پتانسيل قابل تكيه و مطمئن در
توسعه منطقه همان ا کو توریسم است.
 -2اي���ن نوع خاص ��ي از توس ��عه (صنعتی) با
توج ��ه به بافت منطقه نهتنها پايدار نيس���ت
بلك ��ه داراي بيالن ��ي سرب هس ��ر و حت���ی منفي
نيز ميباش���د چون رشد در يك بخش توسعه
(صنعت ��ی) مس ��اوی ب ��ا ح ��ذف بخ���ش دیگر
توسعه (ا کو توریس ��م) میباشد و اشتغال 100
نف���ره آن مس ��اوی با ح ��ذف  100ش���غل براي
كش ��اورزان منطق ��ه ميباش ��د .البته ف���ار غ از
ابه ��ام در وج ��ود خارج ��ي چني���ن طرح���ي و
قابليت اجراي آن در اس ��رع وقت كه بيش ��تر
به يك بزرگنمایی رس ��انهاي براي س���نجش
ميزان حساس ��یتها به مح ��ل احداث طرح
ش ��بهات دارد چرا ک ��ه س ��رمايهگذار ط���رح
(صن ��دوق توس ��عه فرهنگي ��ان) با مش���كالت
درونس���ازمانی و ابهام در انج ��ام پروژه روبرو
بوده و از س ��وی دگر زمینهای محل احداث
طرح هنوز تملك و تغيير كاربري نشده
درنهای���ت در صورت اس ��رار بر اج���رای چنین
طرح���ی با تأ کید برداش ��تن توجیه اقتصادی
بهواسطه نزدیکی بازار تهیه مواد اولیه (نفت
خام) و همچنین بازار ف ��روش که همان بازار
مب ��دأ اس ��ت حتیالمقدور س ��عی ش���ود این
ط����رح در اراضی لمیزر ع و مل ��ی منطقه و در
مجاورت منابع ذخیره آبی همچون سد بنیر
و گاران اح����داث گردد ت����ا از جفای مضاعفی
دیگ����ر ب����ر پیک ��ره طبیع ��ت بک ��ر و مناب����ع آبی
منطقه جلوگیری کرد.

نارسهون ههست و خهیاڵ ،ئهی خۆزگ ه من دێوان ه بام
▐صاحب امتیاز و مدیر مســـئول :امید رشیدی▐زیر نظر :شورای ســـردبیری▐مدیر هنری:صالح علمیزاده ▐تلفـن و نمـــابر▐087 345 50972 :روابط عمـــومی و پذیـــرش آ گهی▐09185152488 :گستـــرهی توزیع :استان کوردســــتان▐
خۆزگ ه دهست و پێم ل ه نێو زنجیرێ بای ه و وا نهبام
▐نش���انی دفت���ر مرکزی :اس���تان کوردس���ــــــــــتان ،مریــوان ،خیـــابان مولــــــ���وی کــــــــــــــورد ،س���اختـــــــــمان روژ ،طبـــــــــــقهی اول ،واح���د  ،۱۰۵کدپـــــــــــس���تی ▐ 6671915640 :ایمــــــــــــیل ▐ chya.govar@gmail.com :زوڵفی سهری شانت عهزیزم ،کاتێ هاتی شان ه کهی
من گوتم :سهد خۆزگ ه دهنکێ شان ه بام و شا نهبام

▐ماهنامه چیا در ویرایش و تلخیص مطالب ارس���الی آزاد اس���ت▐مطالب و آثار چاپ ش���ده لزوما نظر گردانندگان چیا نمی باشد▐شماره حساب 0110322949001 :بانک ملی▐ شماره کارت▐ 6037991899548741 :
جمشید فرجوند فردا

ابراهیم ادوایی

▐آسانتر زندگی کنید

ا کثر خانمهای خانهدار برای انجام کارهای منزل وقت زیادی
میگذارن���د در این مطل���ب چند روش صحی���ح خانهداری که
باعث صرفهجویی در وقت شما میشود ،آمده است.
 -1در هفته یکبار لباس بشویید.
 -2پ���س از ص���رف غذا ،از هر یک از اعض���ای خانواده بخواهید
بش���قاب ،کاس���ه ،لیوان ،قاش���ق و چنگال خود را تمیز کنند و
در ظرفشویی بگذارند .این کار کمک بزرگی به مادر است.

▐ نمی دونم ش ��ما کج ��ای دنیا زندگ ��ی میکنید اما من
جای ��ی زندگ ��ی نمیکنم چ ��ون اینجا نفس کش ��یدن هم
س ��خت اس ��ت .چون اینج ��ا راه رفتن ،پ ��ارک رفتن ،پارک
کردن ،کار کردن ،خندیدن ،خنداندن ،زندهبودن ،زنده
مان ��دن ،باهم بودن ،بی هم بودن و خیلی چیزای دیگه
سخت است.
چون اینجا ملتش عصا از کور میدزدند و دولتش ،مردم
رو ک ��ور فرض میکند و حتی از صندوق ذخیره فرهنگیان
فل� �کزده هم اختالس میش ��ه ،بعدازاین صن ��دوق قراره
س ��رمایهگذاری کن ��ن و توی مریوان پاالیش ��گاه بس ��ازن.
جال ��ب اینه ک ��ه توی این بچ ��اپ بچ ��اپ ،کک هیچکس
ه ��م نمی گ ��زه ،نه دولت و ن ��ه ملت و همه باه ��م در کنار
ه ��م زندگ ��ی میکنند .چون م ��ردم وظایف خودش ��ون رو
روستاش ��ون و هم نوعش ��ون انجام
در قب ��ال شهرش ��ونً ،
نمی ��دن دول ��ت هم ظاهرا هی ��چ وظیف� �های در قبال این

هنرمن���د ،موضع���ی فروتنان���ه
▐ جای���گاه
ً
اس���ت؛ زیرا اساس���ا او یک وس���یله اس���ت.
(پی���تموندری���ان)
محج���وب و فروت���ن مییابی���ش ،ب���ا ادب���ی
تنی���ده در ش���خصیت و تبس���می حکش���ده
ب���ر صورت���ش .زندگ���ی او ب���ر قام���ت کارهایش
رخ���ت بس���ته و باورهای���ی دارد ب���ه پهن���ای
گیت���ی .کاره���ای طراح���ی وی باره���ا در چی���ا
ب���ه چاپ رس���یده و گوش���ه س���مت چ���پ این
صفحه (کاریکاتور) مولود قلم اوست .ابراهیم
ادوای از هنرمندان���ی اس���ت که ب���ا دنیایی از
اندوختهه���ا و تجربیات ،زبان���ش همان زبان
آش���نایی اس���ت که ب���ا خ���ود فک���ر میکنی که
سالیانیس���ت ان���گار او را میشناس���ی .با دقت
س���اختن مجسمهها و طر حهایش ،کلمات را
میچین���د و فروتنی او ،گویی وعدهی میراثی
مان���دگار میده���د .ریزبین���ی ،حساس���یت و
جدیت���ش در حی���ن کار در توصیف نمیگنجد
و ب���ه قول بتهوون« :نمیدان���م چه رازی بین
هنرمن���دان حقیقی وج���ود دارد كه هیچکدام
ب���ه دنی���ا روی خوشنش���ان نمیدهن���د».
س���اده خ���ود را معرف���ی مینمای���د و از کارها و
دغدغههای���شمیگوی���د:
«ابراهی���م ادوای هس���تم ،ط���راح و
مجسمهس���از ،متولد »1357

«مامۆستاهێدی»

«کار خود را با طراحی و نقاش���ی از سال 1376
آغاز کردم و چند س���ال بعد مجسمهس���ازی را
آغاز کردم که از دیدگاه خودم شاید بزرگترین
موفقیتم باشد ،چرا که بهوسیله آن میتوانم
بهت���ر ب���ا پیرامون���م ارتب���اط برق���رار نمای���م.
درزمین���هٔ مجسمهس���ازی حرفوحدی���ث
بسیار است .رشتهای بسیار متنوع و گسترده
با تاریخچهای هزاران ساله .امروزه در گیرودار
تنوع و گس���تردگی هنر مدرن ،هنرمند باید پا
بهپ���ای آموخت���ن و تجربه کردن ،چش���مانداز
خ���ود را وس���یعتر و بی���ان خ���ود را ش���خصیتر
س���ازد تا در این گس���تره ملغم���هوار اطالعات،
رس���انهها و دنی���ای مج���ازی ،توانای���ی بی���ان
دیدگاهه���ای انتقادی خود را داش���ته باش���د.
م���ن نی���ز بهعن���وان مجسمهس���از هم���واره در
ای���ن فکر بودهام که آثار ن���و بیافرینم .البته به
ای���ن امر مهم نیز واقفم ک���ه در آغاز راه دنیای
آفریدنم .مس���ئله دیگری که برای من بس���یار
مه���م جلوه میکند ،تش���خیص و درک تبعات
زندگی عصر مدرن ،عصر مصرفگرایی ،مس���خ
زدگ���ی و بیتفاوت���ی انس���ان ام���روزی در قبال
فجایع انس���انی ،بحرانهای زیس���تمحیطی
و سیاس���تگذاریهایی اس���ت ک���ه آین���دهای
نامعل���ومراپی���شرودارن���د.
من دیدگاه انتقادی را میپسندم چرا که به
آین���ده خوشبین نیس���تم .سیاس���تگزاران و
سیاس���تمداران ،دیوانگانی بیش نیس���تند،
روزگار بهش���دت خا کس���تری اس���ت و آینده

▐ واژ گونی تانکرهای حامل سوخت در جاد ه سنندج مریوان ▐

م ��ردم ن ��داره ،چ ��ون ا گه داش ��ت ه ��ر هفته یک ی ��ا چند
خانواده مریوانی به خاطر وضعیت اس� �فبار جاده عزادار
نمیش ��د و مس ��ئولین بج ��ای حمای ��ت چشمبس ��ته از
احداث پاالیشگاه ،فکری به حال این جادهها میکردند.
یک ��ردن بج ��ای تخریب
چ ��ون ا گ ��ه م ��ردم درس ��ت کار م 
اراض ��ی ش ��یبدار و قط ��ع بلوطه ��ا و تبدی ��ل آن ب ��ه ب ��اغ
م ��و ،از اراضی مس ��طح و حاصلخی ��ز در دش ��ت بیلو دفاع
میک ��ردن و زمینه ��ا رو ول نمیک ��ردن ت ��ا مس ��ئولین فکر
احداث پاالیشگاه به سرشون بزنه و زمینه کار برای افراد
غیربومی فراهم بشه.
هرچند به مس ��ئولین بومی و غیربومی نمیشه دلخوش
ک ��رد چون اوضاع این اس ��تان و این ش ��هر بدج ��وری قمر
در عقرب ��ه ،یعنی باید نشس ��ت و به حال این اس ��تان دار،
فرمان دار ،بخشدار ،شهردار دار دار دار ،زار زار زار زد.

تاری���ک .انتق���اد از ای���ن رون���د بدون ش���ک
مس���یر کاری م���را مش���خص میس���ازد و این
مس���ئله در مجس���مههای من و در کارهای
بع���دیم���ننم���ودپی���داخواه���دک���رد.
مجموع���های نمایش���گاهی ب���ا عن���وان «کل»
آم���اده ک���ردهام ک���ه ب���ه نح���وی اس���ترس و
نگران���ی م���را از نابودی و انق���راض این موجود
زیب���ا و باوق���ار بی���ان میکند .زنگه���ا به صدا
درآمدهان���د« ،کوس���االن» و «ش���اهو» ب���دون
ضرباهنگ سم کل نجوایی نخواهند داشت.
در حیطه مجس���مههای ش���هری 8 ،مجسمه
فل���زی در ش���هر مری���وان س���اختهام ک���ه ب���ا
محدودیته���ا و تنگنظریه���ای ف���راوان
در اج���را و نص���ب آنها روبرو ب���ودهام .در این
مجموع���ه ورای مس���ائل زیس���تمحیطی،
ه���دف دیگ���ری نی���ز در کار ب���وده و آن آش���تی
دادن مجس���مه ب���ا باوره���ای مردم���ی اس���ت
چرا ک���ه در اذه���ان هزاران س���اله ما ح���رام به
ش���مار میآم���ده اس���ت .متأس���فانه ای���ن هنر
زیب���ا در دی���ار م���ا نادیده گرفتهش���ده اس���ت.
مجس���مه ،بهویژه مجس���مه ش���هری از عناصر
اصلی در مبلمان ش���هری ش���مرده میشود و
بای���د بیش���تر موردتوجه مردم و ش���هرداریها
ق���رار گی���رد .ویژگ���ی برجس���ته مجس���مههای
ش���هری قابللمس بودن و همواره در معرض
دید بودن است .زمانی که پای یک مجسمه
به میان میآید ،فضا تغیر میکند و شاید یک
اث���ر خوب ش���هری بتوان���د برای لحظ���های در

▐ حضور درخشان "تیم پرندهنگری انجمن سبز چیا" در جشنواره تجربیات موفق سمنهای زیستمحیطی ▐

▐ برگزاری روز جهانی کودک در کنار زرێبار ▐عکاس :شێرکۆ کانیسانانی ▐

 -3پس از شستن ظروف ،ظرفشویی را با آب داغ بشویید تا
هم میکروبها از بین برود و هم ظرفشویی تمیز شود.
 -4ه���ر  ۲روز ،از اعضای خان���واده بخواهید تا لوازم و اتاق خود
را گردگیری کنند.
 -5دم در زیران���داز قرار دهید تا مانع از ورود خا ک و کثیفی به
منزل شود.
 -6ه���رروز آینهها را تمی���ز کنید .این کار باعث میش���ود خانه
تمیزتر به نظر برسد.

می ��ان تمامی دغدغهها مکث ��ی به وجود آورد
وپرسش���یدر پیداش���تهباش���د».
ا گ���ر امکان���ات و فض���ای مناس���بی ب���رای ارائه
کارهای ابراهیم ادوای وجود داش ��ته باش ��د،
بیش���ک آین���ده زیبات���ر و افتخارآمیزتر خواهد
ب ��ود .باوره ��ای ادوای و فضای ��ی ک ��ه در آن
بزرگشده و کارکرده ،حرف ًها و نمودهایی با
خود به همراه دارد که قطعا در انبوه کارهای
م ��درن خودنمایی خواهد کرد و چش ��م و دل
عالمیان را به پرس ��ش وا خواهد داش ��ت.
�تی
�
س
«بدون آزادی ،هنری وجود ندارد؛ ه
ِ
هن���ر تنه���ا موق���وف ب���ه محدودیتهای���ی
اس���ت که خود بر خ���ود اعم���ال میکند .هر
محدودی���ت دیگ���ری هن���ر را میمیران���د».
(آلبرکام���و)

فرازی از اعالميه س���ازمان
مل���ل متحد درب���اره حقوق
مردمان بومی
▐ازآنجا ک���ه مردم���ان بوم���ی ،انس���انها،
گروهها و ملتهایی هس���تند که مدعی نوعی
پیوس���تگی تاریخ���ی و وابس���تگی فرهنگ���ی با
سرزمین و قلمرو اصیل خودشان میباشند،
بنابرای���ن شناس���ایی حقوق مرب���وط به آنها
ازجمل���ه ح���ق تعیی���ن سرنوش���ت میتوان���د
بهعن���وان تهدی���دی نس���بت ب���ه حا کمی���ت
کشورها محسوب شود .ازاینجهت دولتها
در ب���ه رس���میت ش���ناختن مردم���ان بوم���ی
سرس���ختی زی���ادی از خ���ود نش���ان داده و
اعالمیه س���ازمان مل���ل متحد درب���اره حقوق
مردم���ان بوم���ی پ���س از گذش���ت ح���دود 25
سال مذا کرات طوالنی ،پیچیده و دشوار و با
تالشهای بس���یار زیاد رهبران مردمان بومی
و فع���االن حق���وق بش���ری به تصوی���ب مجمع
عمومی سازمان ملل متحد رسید.
دبیر کل س���ازمان ملل متحد (بان کیمون)
تصویب ای���ن اعالمیه را یک پی���روزی برای
مردم���ان بوم���ی جه���ان دانس���ته اس���ت و
کمیس���اریای عالی حقوق بش���ر نیز تصویب
اعالمی���ه را پی���روزی عدالت و کرامت بش���ر
دانس���ت .ای���ن اعالمی���ه ط���ی قطعنام���ه
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مجمع عمومی س���ازمان ملل متحد رسیده
اس���ت .نماین���ده ایران در س���ازمان ملل به
حمایت از اعالمیه رأی داد و اظهار داشت:
"حمای���ت از حق���وق مردمان بومی سراس���ر
جهان مس���ئله اصل���ی برای ایران اس���ت و
حق���وق مردم���ان بوم���ی بای���د موردحمایت
قرار گیرد"
_ مردم���ان بوم���ی ح���ق بهرهمن���دی کام���ل از
تمامی حقوق بش���ر و آزادیه���ای بنیادین را
آنگون���ه ک���ه در منش���ور ملل متح���د ،اعالمیه
جهانی حقوق بشر و نظام بینالمللی حقوق
بش���ر م���ورد شناس���ایی قرارگرفت���ه ،بهص���ورت
جمعی یا بهصورت فردی ،دارند.
_ مردم���ان بوم���ی ح���ق تعیین سرنوشتش���ان

تماس با ما09185152488 :
برخ���ی از مغ���ازهداران چهاررا ه ش ��برنگ مریوان
خودس���ران ه نردههای حفاظت ��ی خیابانها را در
محدودهی مغاز ه خود برداشتهاند .از شهرداری
و مس���ئولین ذیربط خواس ��تار برخ ��ورد با آنها
میباشم.
یک شهروند مریوانی
...............................................
از سازمان حملونقل همگانی و ادار ه راهنمایی
و رانندگی مریوان خواستار تعمیر تایمر چراغهای
راهنمای چهارراههای شهر میباشم.
سبحانی
.
.............................................
برخیاز مردمروشاصولیتهی ه گزنگبین(گهزۆ)را
در منطق ه مریوان رعایت نمیکنند ،بهطوریکه
درخت را بهطور کامل از بین میبرند .درحالیکه
نگهداش���تن منب���ع محص ��ول ض ��روری اس ��ت،
خواهشمند است مردم دلسوزانهتر اقدام ب ه این
کار بنمایند
دانش

در مریوان با وجودیک ه هرس���ال ه آسفالت زیادی
در کوچهه ��ا و خیابانهای ش ��هر انجام میگیرد
اما ب ه علت کیفیت بسیار پایین آن دوام زیادی
نمیآورد و بیش���تر آن در عرض چند ما ه تخریب
میگردد و زیان زیادی ب ه بیتالمال وارد میشود
و مردم همیش ه از عملکرد شهرداری ناراضیاند.
درحالیک ه در ش���هرهایی مثل س���نندج و تهران
و ...کیفیت آس ��فالتها بس ��یار بهت���ر از مریوان
است ،چرا رسیدگی نمیشود؟
مرادی
...............................................

رادارند .آنان با اس���تناد به این حق ،وضعیت
سیاس���ی خود را آزادان ��ه تعیی ��ن مینمایند و
آزادان���ه ب���ه دنبال رش ��د و توس ��عه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی گام برمیدارند.
_ مردم���ان بوم���ی در اعم ��ال ح ��ق تعیی ��ن
سرنوشتشان در مسائل مربوط به امور داخلی
و محلی و همچنین روشها و ابزارهای تأمین
مالی ب���رای انج���ام وظایف مربوط ب ��ه تعیین
سرنوش���ت ،حق خودمختاری یا خودگردانی
دارند.
_ مردمان بومی حقدارند نهادها و مؤسسات
سیاس���ی ،حقوق���ی ،اقتص ��ادی ،اجتماع ��ی و
فرهنگی متمایزشان را حفظ و تقویت نمایند
و در هم���ان حال ا گر مایل باش ��ند ،حقش ��ان
ب���رای مش���ارکت کام���ل در فض ��ای سیاس ��ی،
اقتص���ادی ،اجتماع���ی و فرهنگ ��ی کش ��ور
مربوطه را نیز حفظ کنند.
_ افراد و مردمان بومی حقدارند که در معرض
یکسانس���ازی و ج���ذب اجب ��اری فرهنگی یا
نابودی فرهنگ خویش قرار نگیرند.
_ دولته���ا بای���د س ��ازوکارهایی را جه ��ت
جلوگیری از اقدامات زیر و جبران پیامدهای
ناشی از آنها تدارک ببینند؛
ال���ف) ه���ر اقدام���ی ک ��ه ه ��دف ی ��ا تأثی ��رش
محرومیت مردم���ان بومی از یکپارچگی آنها
بهعن���وان مردمان���ی متمای ��ز ی ��ا محرومیت از
ارزشهای فرهنگی یا هویت قومی است:
ب) هر اقدامی که هدف یا تأثیرش محرومیت
آنان از زمینها ،سرزمین یا منابعشان است؛
ج)هرگون���ه نقلوانتقال اجب ��اری جمعیت که
هدف یا تأثیرش نقض یا تضعیف حقوقش ��ان
اس���ت؛ د) هرگون���ه ج���ذب و یکسانس ��ازی یا
ادغام و همگرایی اجباری؛
ه) هرگون���ه تبلی���غ بهمنظور تروی ��ج یا تحریک
تبعیض نژادی یا قومی علیه آنان
_ دولته���ا باید با ایجاد س ��ازوکارهای مؤثری
چون اس���ترداد و پرداخت غرام ��ت در ارتباط
ب���ا اموال فرهنگی ،فک ��ری ،مذهبی و معنوی
ک���ه ب���دون رضای���ت و آ گاه ��ی مردم ��ان بومی
و مغای���ر ب���ا قوانین ،س ��نتها و رس ��وم از آنان
گرفتهشده ،اقدام نمایند.
_دولته���ا موظ���ف ب ��ه ایج ��اد س ��ازوکارهای
عادالن���ه ب���ا هم���کاری مردمان بوم ��ی جهت
اظهار ،انجام و آموزش مراس ��م و آدابورسوم
و حفظ و دسترسی به اما کن دینی و فرهنگی

و بهکارگیری نمادها میباشند.
_ دولتها ملزم به اتخاذ تدابیری مؤثر جهت
تضمی ��ن و حمایت حقوق مردم���ان بومی به
ترویج و اعمال تاریخها ،زبانها ،س���نتهای
ش ��فاهی ،آیین نگارش و ادبیات و نامگذاری
اما کن و اش ��خاص به نامهای انتخابی خود،
میباشند.
_ دولته ��ا ملزم ب ��ه اتخاذ تدابی���ر الزم جهت
ایجاد و اداره نظامها و مؤسس���ات آموزشی با
زبان و آموزش با ش ��یوههای فرهنگی تعلیم و
تعلم جوام ��ع بومی و ح ��ق بهرهمندی بدون
تبعی ��ض آنه ��ا (بهوی ��ژه ک ��ودکان) از تمام���ی
سطوح و اشکال آموزشی کشور میباشند.
_ دولتها ملزم به اتخاذ تدابیری مؤثر جهت
تحقق ح ��ق مردمان بومی ب ��ه کرامت و تنوع
فرهنگی ،سنتها ،تاریخها و آرمانهایی که
از ش ��یوههای مناسب آموزشی و اطالعرسانی
همگان ��ی جامع ��ه منعک ��س میش���وند،
میباشند.
_دولته ��ا مل ��زم ب ��ه اتخ ��اذ تدابی���ر مؤث���ری
جه ��ت تحق ��ق حق مردم ��ان بومی ب���ه ایجاد
رس ��انههایی ب ��ا زبانه ��ای خودش���ان و
دسترس ��ی ب ��ه رس ��انههای غیربوم���ی ب���دون
هرگونه تبعیضی میباشند.
_ دولته ��ا موظف ب ��ه مش ��ارکت دادن مردم
بوم ��ی در تصمیمگیریه ��ای اقتص���ادی و
مش ��ارکت آنها در فعالیته ��ای اقتصادی و
فرآیند توسعه میباشند.
_ دولته ��ا مل ��زم ب ��ه اتخ ��اذ تدابی���ر مؤث���ر و
مناس ��ب در جه ��ت تضمی ��ن ح���ق مردم���ان
بومی در حفظ و توس ��عه نظامها یا نهادهای
سیاس ��ی ،اقتص ��ادی و اجتماعی و مش���ارکت
در فعالیتهای اقتصادی س ��نتی خودش���ان
و ح ��ق دسترس ��ی ب ��ه خدم ��ات بهداش���تی و
معیشتی ازجمله مسکن و حمایتهای ویژه
س ��الخوردگان ،معلوالن و حق مردمان بومی
به توس ��عه و پیش ��رفت اقتصادی و اجتماعی
بدون هرگونه تبعیض میباشند.
_ دولتها ملزم به تضمین حق مردمان بومی
نسبت به حفاظت و مراقبت از محیطزیست
و مناب ��ع خود ب ��وده و باید تضمی���ن کنند که
ب ��دون رضایت آزادان ��ه و آ گاهان���ه آنها هیچ
ماده خطرنا کی در س ��رزمینهای آنها انبار،
منتقل یا معدوم نمیشود.

