
که چهارفصل، 12 ماه، 52 هفته و سیصد و شصت وپنج روز را با ذکر و فکر طبیعت پشت سر نهاد و هر شماره اش ادعانامه ی  این شماره نشریه چیا، پایانی بر یک سال فعالیت فرهنگی است 
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  مظلومانه ای علیه آمران و عامالنی بود 

گذشتند. کنار قضایا  کنند اما نکردند و بی تفاوت از  که می توانستند از فجایع و وقایع جلوگیری  اعتراض نامه رسایی بود علیه آنان 
کستر شدن جنگل ها و مراتع جزغاله شدن جانداران بی جان ریش ریش شدن سر و سیمای فرازها و فرو های  اسناد مستند این ادعانامه ها و اعتراض نامه ها قد و قامت سوخته ی ارتفاعات خا
کردن خطرات این تهدیدات  که تصویر زنده این تجاوزات و تعدیات و برمال  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 علی رغم بار سنگین محرومیت های مادی و معنوی و ممنوعیت های قدمی و قلمی تنها و تنها به همت و هدایت  در قالب عکس و مقاالت آرایش و پیرایش ستون ها و صفحات چیا بود 
شده است.                                                                                                                                                                                                                                                                           صفحه 5 گردانندگانش ابراز و اعالم و اقامه 

قنبری و پاالیشگاه 
نفت مریوان 

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

    صفحه 7

باالتر از
 امنیت ملی 

حاال دیگر وقت آن فرارسیده که کارشناسان دفاعی 
از ایده هایی که فقط بر استفاده از نیروی نظامی 

در رویارویی تنگ نظرانه و خشونت آمیز تکیه دارند، 
دست بردارند و در فضایی سامل و تعامالتی مناسب 

و خردورزانه با طرفداران محیط زیست در حفظ 

اکوسیستم همکاری داشته باشند.

 صفحه3

دریاچه زریبار٬ جزو متنوع ترین 
کوسیستم های ایران است و شرایط خاص  ا

این منطقه٬ ازنظر تنوع ویژه رویشگاهي ٬ 
گونه¬هاي مختلف جانداران آبزي و غیره٬ 
حساسیت ویژه ای را براي این محیط آبي 

به وجود آورده است.

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

استاندارد سازی جاده های مریوان 
کلید رفع محرومیت این  اصلی ترین 

منطقه است و عالوه بر این هزینه های 
فراوان جاني و مالي را از دوش مردم و 

دولت برمی دارد. 

اضطراب جاده ای
که رهایم نمی کند  

چیا، وارد عرصه ای مبارک شده است 
و این تبریکی است به روزنامه نگاران، 

شادباشی است به زمین، سالمی است به 
کی، درودی است به زیستگاه و آرامشی  پا

ک. برای قلب خا

چیا، چشم وچراغ 
طبیعت است 

گذشته بحث احداث  متأسفانه در چند ماه 
کیلومتری  پاالیشگاه در مریوان درست در 2 
تاالب زریبار تبدیل به نگرانی اصلی مردم 
و فعاالن محیط زیست این شهرستان شده 
که در مقابل هر  است. جالب اینجاست 
اعتراضی می گویند توسعه هزینه بردار است.

اعتراضی به بزرگی
 8000 میلیارد

به مناسبت 6 نوامبر سال 2001، روز 
بین المللی پیشگیری از تخریب 
محیط زیست در جنگ ها و مناقشات 
مسلحانه

قربانی خاموش 
جنگ ها

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

کار  کودکاِن 
در مریوان 

نهالی ݡݡکوچک با 
ریشه های سترگ

■ محمد دانش

▐ نوش���تن از س���الگرد چاپ اولین شماره 
آن  از  ک���ردن  ی���اد  ب���دون  چی���ا  ماهنام���ه 
»چی���ا«ی قدیم���ی و نگارش چند س���طر از 
که  کم���ی بی انصافی باش���د چرا  آن ش���اید 
به واقع بن مایه های تجربه روزنامه نگاری 
گرف���ت. “دوهفته نام���ه  چی���ا آنج���ا ش���کل 
کوچک ت���ر از روزنامه های  چیا” با قطع���ی 
معمولی ، سیاه وس���فید، با دس���تگاه های 
کپی و ریسوگراف، تعداد صفحات  کوچک 
متغی���ر صع���ودی )از4 ال���ی 12( و تیراژ چند 
ه���زار عددی چاپ می ش���د. چی���ا با چاپ 
مطالب اغلب زیس���ت محیطی و فرهنگی-
گس���تره  اجتماعی، از اواخر س���ال 1387 با 
توزیع شهرس���تان های مریوان و س���روآباد 
کرد. ای���ن دوهفته نامه  کار خ���ود را ش���روع 
ک���وردی و فارس���ی بمانن���د ارگان  ب���ا زب���ان 
چی���ا،  س���بز  انجم���ن  رس���می  تریب���ون  و 
انجم���ن  اعض���ای  طری���ق  از  و  ش���بکه ای 
گاه���ا در  در بیش���تر روس���تاهای منطق���ه و 
ک���ورد نش���ین به ص���ورت  دیگ���ر ش���هرهای 
رای���گان پخش می ش���د. متأس���فانه بعد از 
ک���ه چند بار در چاپ آن ایجاد  وقفه هایی 
می کردن���د، س���ال 1390 دوهفته نام���ه چیا 
گردید و بعد از دو  در شماه 69 آن متوقف 
ک���رات و نشس���ت های مختلف،  س���ال مذا
که در س���ال  کرد  کار  چیا دوباره ش���روع به 
چ���اپ  از  بع���د  چی���ا  دوهفته نام���ه   1392
گردید شماره 70 برای همیشه منع چاپ 

وجود رسانه های مستقل نه یک انتخاب 
برقراری  ب��رای  انکارناپذیر  اج��ب��اری  بلکه 
آزادی  ضامن  و  دمکراسی  مدنی،  جامعه 
شرایطی  چنین  وجود  عدم  و  است  بیان 
ب���اع���ث رش����د خ��ش��ون��ت و اف���راط���ی گ���ری 
به  می توان  آن  عینی  نمونه  که  می شود 
مدیران  ک��رد.  اش��اره  خیز  داع��ش  جوامع 
چیا با توجه به الزام وجود نشریه ای جهت 
صلح  و  زیست محیطی  باورهای  گسترش 
مربوطه  فعالیت های  انعکاس  و  طلبانه 
برآمدند.  درصدد اخذ مجوز چاپ نشریه 
در  زیست محیطی  نشریه ای  وج��ود  عدم 

را  مهم  ای��ن  وج���ود  ک��وردن��ش��ی��ن  مناطق 
سال  بنابراین  م��ی داد.  نشان  برجسته تر 
دوهفته نامه ای  مجوز  درخواست   1392
و  ک����وردی  زب���ان ه���ای  ب��ا  زیست محیطی 
گستره  توزیع منطقه ای )شامل  فارسی و 
ک��رم��ان��ش��اه،  ک��وردس��ت��ان،  چ��ه��ار اس��ت��ان 
آذربایجان غربی و ایالم( را به وزارت ارشاد 
بروکراسی  معمول  طبق  دادن��د.  اسالمی 
ت��ن��گ ن��ظ��ری ه��ای  ب����ا  آم��ی��خ��ت��ه  اداری 
تغییراتی  با  نشریه  مجوز،  صدور  وهم آمیز 

و  چ���ی���ا  درخ�����واس�����ت  در 
تأخیری دوساله، در بهار 
فعالیت  زمینه  ب��ا   1394
ف��ره��ن��گ��ی-اج��ت��م��اع��ی، 
گستره  تک زبانه فارسی و 
کوردستان  استان  توزیع 
در  و  یافت  انتشار  اج��ازه 
م��اه همان سال  آب��ان   15
اول���ی���ن ش���م���اره خ����ود را 

کرد.  منتشر 
تعریفی  باسیاست  چیا 
از  ع��������ام  و  گ�����س�����ت�����رده 
ع���دم  و  م��ح��ی��ط زی��س��ت 
در  اصطالح  این  محصور 
ص��رف ح��ق��وق ح��ی��وان��ات 
آم��������وزش  ج����ن����گ����ل،  و 
ف��ل��س��ف��ه  ب����ازت����ول����ی����د  و 
زیست محیطی و تأثیرات 
ج���وام���ع  زن����دگ����ی  ب����ر  آن 
ک��ار  ان���س���ان���ی، اس���ت���ارت 
بینشی  کرد.  آغاز  را  خود 

ک��ه ف���رای از ب��ازه ه��ا و ت��ع��اری��ف م��رس��وم و 
زیستی،  محیط  ف��ع��ال��ی��ت ه��ای  م��ع��م��ول 
گرا،  کنش  عنصری  بمانند  نیز  را  انسان 
حلقه ای مؤثر و دارای حقوق خاص خود 
آنچه مربوط  می پندارد .محیط زیست هر 
کودکان  به زندگی انسان باشد، از حقوق 
ک��ار و خ��ی��اب��ان، زب���ان م����ادری، ت��ا حقوق 
مشکالت  ن��ام��وس��ی،  ق��ت��ل ه��ای  و  زن����ان 
گونه های  گرفته تا حفظ  شهری و ترافیک 
گ��ی��اه��ی و ج����ان����وری ش���ام���ل م���ی ش���ود. 
محیط زیست  فعالیت های  به عبارت دیگر 
ه��م��ه ج��ن��ب��ه ه��ای زن��دگ��ی ان��س��ان، یعنی 
ادبیات،  هنر،  سیاست،  دی��ن،  اقتصاد، 
و  آداب  ت��اری��خ،  م��ع��م��اری و ش��ه��رس��ازی، 
بنابراین  گ��ی��رد.  درب��رم��ی  را   ... و  س��ن��ن 
آن  از  و  ح��ق دارن��د  محیط زیست  ف��ع��االن 
همه  در  که  است  این  رسالتشان  مهم تر 
با  کنند. انسان ها  این زمینه ها اظهارنظر 
نژادی و جغرافیای محل  همه اختالفات 
گ��رای��ش ه��ا و ن��گ��رش ه��ای  زن���دگ���ی ش���ان، 
متفاوتشان، محیط زیست نقطه مشترک 
اندیشه،  این  اساس  بر  آن هاست.   همه 

ق��ل��م چ��ی��ا پ��وش��ش روی����داده����ای ذی���ل را 
و  ممکن  ج��ای  تا  و  دانسته  خ��ود  رسالت 
کردن آن  توان سعی در رسانه ای  در حد 

دردها داشته است؛
تخریبات  و  م��ش��ک��الت  م��ه��م ت��ری��ن  از    •
آت��ش س��وزی  ک��وردس��ت��ان،  محیط زیست 
بمانند  چیا  ماهنامه  اس���ت،  جنگل ها 
خود  نقش  درصحنه  همیشه  رس��ان��ه ای 
انتشار  با  و  نموده  ایفا  پویا  شیوه ای  به  را 
مطالب تحلیلی و شفاف جسورانه موضع 

عامدانه  ب��ح��ران  ای��ن  ب��ه  نسبت  را  خ��ود 
کرده است.  اعالم 

زنجیره ای  سدسازی های  با  مخالفت    •
در  مخاطب  گ��اه س��ازی  آ و  کوردستان  در 

مورد عواقب زیان بار آن.
و  بحران ه���ا  انع���کاس  ب���رای  ت���الش    •
ک���ه زریب���ار را تهدی���د می کنن���د،  خطرات���ی 
ازجمله احداث پاالیش���گاه در نزدیکی آن.

•  ت���الش ب���رای ارتقای س���طح بهداش���ت 
روس���تاها و انعکاس جنبش بزرگ روس���تا 

تکانی توس���ط انجمن س���بز چیا.
•  بررس���ی وج���ود خش���ونت در منطق���ه و 
تأثیرات جنگ بر محیط زیست خاورمیانه 
که موجب مهاجرت خیل وسیعی از مردم 

کش���ورهای جنگ زده به غرب.
ک���ه  کوردس���تان  کولب���ران در  •  وضعی���ت 
کارآمد اقتصادی  قربان���ی سیاس���ت های نا
دولتم���ردان ب���وده و همیش���ه در تی���ررس 
ش���لیک نیروه���ای نظامی و خط���ر انفجار 

می���ن بوده ان���د.
در  م���ادری  زب���ان  ب���ه  آم���وزش  ح���ق    •
کوردس���تان و دیگر جاه���ای ایران به مثابه 

حقی طبیعی از دیدگاه حقوق بش���ری.
کودکان،  •  ح���ق امنی���ت فیزیکی و روان���ی 
ک���ه  عل���ل خص���وص در هن���گام تحصی���ل 
گون این حق  گونا متأس���فانه بارها از طرق 

از آن ها گرفته ش���ده اس���ت.
جاده ه���ای  نامناس���ب  وضعی���ت    •
مری���وان- و مش���خصًا ج���اده  کوردس���تان 
تانکره���ای  قربانی���ان  از  س���نندج و دف���اع 

حمل س���وخت در این جاده.
•  دف���اع از قربانیان بمب های ش���یمیایی 
کشتارجمعی، مشخصًا  و دیگر سالح های 

سردش���ت-هلبجه و روس���تاهای مریوان.
کاره���ای فرهنگ���ی مناط���ق  •  حمای���ت از 
م���دارس  اح���داث  ازجمل���ه  کوردنش���ین، 
دیگ���ر   و  انجمن ه���ا  کتابخانه ه���ا،  و 

کن���ده. فعالیت ه���ای پرا
گرفت���ه از  •  انع���کاس تالش ه���ای ص���ورت 
س���وی انجمن س���بز چی���ا، س���ایر ngo ها و 
س���یار فعاالن مدنی، ب���رای جلب رضایت 
اولی���ای دم و قص���اص نش���دن محکومین 

ب���ه اع���دام.
تعری���ف  ک���ه  گردانن���دگان چی���ا معتقدن���د 
»ژینگ���ه پارێزی« تنه���ا با فعالی���ت در یک 
انجم���ن و احیان���ًا نج���ات چن���د حی���وان و 
گیاه���ی، تقلیل فلس���فه وجودی آن  گون���ه 
ک���ه ژینگ���ه پارێ���زی راه و روش  اس���ت چرا
زندگی اس���ت، آیینی برای نجات بش���ریت 
و ارض���ای روح آش���تی و تعامل و س���ازگاری 
نویس���ندگان  ش���ورای  اس���ت.  بش���ر  ن���وع 
که در این راس���تا  چیا س���عی بر آن داش���ته 
کارها  ق���دم برداد، بدون ش���ک همه ای���ن 
و  نب���وده  مش���کل  از  ع���اری  و  بی نق���ص 
مدع���ی  چی���ا  نگارن���دگان  ب���ود،  نخواه���د 
روزنامه نگاری حرفه ای نیستند و همیشه 
بادل���ی باز میزب���ان انتق���ادات و راه کارهای 
عمل���ی بوده اند. یک س���الگی چی���ا با همه 
مش���کالت، بی تجربگی ها، خط قرمزهای 
فرصت ه���ا،  و  چالش ه���ا  ناپی���دا،  و  پی���دا 
بایدونبایده���ا ب���ه س���رآمد. وج���ود طیفی 
انتقادناپذیر از مسئولین و مردم، همیشه 
کرده ان���د، چی���ا آن  کار را س���خت  ش���رایط 
چالش ه���ا را تبدی���ل ب���ه بهان���ه ای ب���رای 
اصالح ام���ور و فائق آمدن بر س���ختی های 
کوش���یده  کرده اس���ت و ت���ا حد ممکن  راه 
اس���ت مردم و مس���ئولین را از بحران های 
کند. آرزوی مطلوب  گاه  بالقوه در آین���ده آ
ش���دن وضعیت و رس���یدن به ایدئال های 
نس���بی ش���اید درخور این نوش���تار نباشد، 
اما امیدواریم در ش���ماره های بعدی، چیا 
گس���تره  نوید نگارش به زبان مادری مان و 
خ���ود  ب���ه مخاطب���ان  را  فراوان ت���ر  توزی���ع 

بده���د.

■ سخن چیا  ■

بای���د  آدم  اص���واًل  می کن���م  فک���ر   ...▐
گازش می گیرند و  ک���ه  کتاب های���ی بخوان���د 

نیشش می زنند.
که می خوانیم مثل یک مش���ت  کتابی  گر  ا
نخ���ورد به جمجمه م���ان و بیدارمان نکند، 

پس چرا می خوانیمش؟
که به قول تو حالمان خوش بشود؟

که می ش���ود خوش حال  کتاب هم  بدون 
بود.

تازه الزم باشد، خودمان می توانیم از این 
که حالمان را خوش  کتاب هایی بنویس���یم 

می کند.
ک���ه  کتاب های���ی داری���م  م���ا ام���ا نی���از ب���ه 
ک  مثل یک ناخ���وش حالیِ  س���خت دردنا

کند، متأثرمان 
ک���ه از خودمان بیش���تر  کس���ی  مث���ل مرگ 

دوستش داشتیم،
پی���ش  جنگل ه���ا  در  ک���ه  زمان���ی  مث���ل 

می رویم،
دور از همه ی آدم ها،
مثل یک خودکشی.

ب���رای  باش���د  تب���ری  مث���ل  بای���د  کت���اب 
از  )بخش���ی  درونم���ان..."  یخ���زده  دری���ای 
کاف���کا به پدر-ت:  کتاب نامه ه���ای فرانتس 

ناصر غیاثی(
چیا یک سالگی خود را در حالی پشت سر 
که آمارها از س���رانه مطالعه بسیار  می گذارد 
پایی���ن )ح���دود 2 دقیقه( خب���ر می دهند و 
ناش���رین، نویس���ندگان و اهل قل���م از میزان 
به ش���دت  مطالع���ه  از  عموم���ی  اس���تقبال 
ک���ه میزان  ناراضی هس���تند. بدیهی اس���ت 
مطالع���ه در رش���د و تعال���ی ه���ر جامع���ه ای 
تأثیر مس���تقیم داش���ته و یک���ی از مهم ترین 
شاخص های 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���ه ای از اجتم���اع از م���ردم ع���ادی 
گرفته تا دانش���گاهیان و مس���ئولین بارها با 
کارای���ی و  نوع���ی از توس���عه نیافتگی، ع���دم 
گاه���ا برخورده���ای عجیب وغریب���ی برخورد 
ام���روزی  ک���ه شایس���ته مدنی���ت  می کنی���م 
نیس���ت. ای���ن برخورده���ای دور از منطق و 
فاق���د عقب���ه فک���ری و تئوری���ک هنگامی که 

زمینه ه���ای  در  توانایی های���ی  و  باق���درت 
فجایع���ی  ب���ه  می ش���وند  جم���ع  خ���اص 
که خ���ود مول���د عقب افتادگی  می انجامن���د 
بیش���تر و عدم توس���عه خواهند شد. مجال 
که  گاه���ی آن ق���در تن���گ و تنگ تر می ش���ود 
ب���رای عن���وان پیام���ی س���اده، مت���ن چنان 
که دریاف���ت معانی برای  در ه���م می پیچ���د 
همگان میسر نیست. این پیچش متون را 
بس���یاری باألخص ما، باره���ا و بارها در این 

کرده ایم.  یک سال از حضور چیا تجربه 
در ای���ن یک س���ال، چیا با حف���ظ دیدگاه 
غ از آنکه انتقاد متوجه  انتق���ادی خود، ف���ار
دولت می ش���ود ی���ا م���ردم، هم���واره در پی 
که  کرده اس���ت  گفتن حقایق بوده و س���عی 
صفحات���ی پرب���ار را بانظم دقیقی به دس���ت 
امی���دوار  و  برس���اند  خوی���ش  خوانن���دگان 
اس���ت تأثی���ری هرچند ثانی���ه ای را بر میزان 
گذاشته باش���د. شاید بارها  س���رانه مطالعه 
که چرا اندک���ی نرم تر با  موردنق���د قرارگرفت���ه 
رویدادها برخورد نمی نماید اما هنگامی که 
گس���ترده و ویرانگ���ر  دود آتش س���وزی های 
چش���م ها و دل ه���ا را م���ی آزارد، هنگامی ک���ه 
گیر اقش���ار بس���یاری  گریبان  کم آبی  بحران 
از مردم ش���ده اس���ت، هنگامی که تخریب و 
کش���یده  گوش ش���هرها  زمین خواری تا بیخ 
ش���ده، اعتی���اد بی���داد می کند، آم���ار طالق 
نجومی اس���ت، هنگامی که روس���تاها هرروز 
خلوت تر می ش���وند و بیکاری غوغا می کند، 
راه و ج���اده ه���رروز خان���واده ای را داغ���دار 
می کند، مینی پاالیشگاه نفتی با بهانه های 
کس���تری  رنگی���ن، منت���ج ب���ه صحرای���ی خا
به ج���ای زریب���ار خواه���د ش���د. دیگ���ر زمان 
گرفت���ن نیس���ت، بای���د  ایس���تادن و نادی���ده 
فری���اد زد. بای���د چی���زی نوش���ت از جن���س 
گردوغبار سرفه های  دردها و رنج ها، از رنگ 
کوله ای  که  کمر پیرم���ردی  ک���ودکان، از خم 
کیلومتره���ا حم���ل می کند. آنگاه که  از آب را 
گتوند و  پروژه هایی به رنگ س���د داری���ان و 
کارنامه داریم،  عاقب���ت دریاچه ارومیه را در 
باید بلبر را از نو خواند، باید ایستاد و صریح 
و روش���ن ب���ه س���اخت پاالیش���گاه نفت���ی در 
گفت و با تمام وجود آزادگی را،  مریوان "نه" 
برابری را و پیش���رفت همه جانبه متقارن با 

نیازهای منطقه ای را فریاد زد.

که بگویی،  قصه نیستم 
که بخوانی نغمه نیستم 
که بشنوی صدا نیستم 
یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی

من درد مشترکم
کن. مرا فریاد 
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رویداد 2

همایش ملی مریوان، 
باستان شناسی و توسعه 

گردشگری
قلع���ه  باستان شناس���ی  ▐ کاوش ه���ای 
کن���ون  ایم���ام از س���ال 94 آغازش���ده و ا
گردی���ده  نویدبخش���ی  مراح���ل  وارد 
باستان شناس���ی  گ���روه  است.اس���تاد 
گ���زارش مقدماتی  دانش���گاه ته���ران در 
ب���ا  اردیبهش���ت ماه  در  اول  فص���ل 
قابل توج���ه  پیش���رفت های  ب���ه  اش���اره 
کاوش ه���ای یک س���ال اخی���ر از آمادگی 
کش���ور اروپای���ی ب���رای حض���ور در  س���ه 
ایم���ام  قلع���ه  آت���ی  فص���ل  کاوش ه���ای 
گفته وی دس���تاوردهای  ب���ه  خبر داد. 
عملی یک س���ال اخیر قلعه ایمام باعث 
دانش���گاه های  کن���ون  تا اس���ت  ش���ده 
لوون بلژیک٬ موزه س���لطنتی بروکس���ل 
آلم���ان جه���ت  هایدلب���رگ  دانش���گاه  و 
کاوش ه���ای فصل های آتی  حض���ور در 

آن اع���الم آمادگ���ی کردن���د.
همای���ش  نخس���تین  راس���تا  همی���ن  در 
و  باستان شناس���ی  "مری���وان،  مل���ی 
گردش���گری" ب���ه م���دت دو روز  توس���عه 
در 10 و 11 مهر در دانش���گاه آزاد مریوان 
برگزار ش���د. در ای���ن همای���ش فرماندار 
گس���ترش  مری���وان از ع���زم  دولت برای 

گردش���گری در مریوان خبر داد.
فرمان���دار مری���وان، اختص���اص بودجه 
6 میلی���ارد و 700 میلی���ون تومان���ی ب���ه 
توج���ه  نش���انه  را  مری���وان  گردش���گری 
در  گردش���گری  بخ���ش  ب���ه  دول���ت 
دانس���ت.  مری���وان  م���رزی  شهرس���تان 
کاوش���گران  وی ب���ا بی���ان اینک���ه ب���رای 
محوط���ه  ای���ن  ک���ه  اس���ت  ثابت ش���ده 
حداق���ل ۳000 ه���زار س���ال قدمت دارد 
و ش���هر مریوان در ۳000 هزار سال قبل 
در ای���ن قس���مت واقع ب���وده و برخالف 
ک���ه تصور می ش���د  تص���ورات اولی���ه م���ا 
ب���ا ی���ک قلع���ه نظام���ی طرف هس���تیم٬ 
ام���ا درواق���ع ب���ا ی���ک قلع���ه ش���هر ۳000 
هزارس���اله مواج���ه هس���تیم و به صورت 
ت���ا دوره قاج���ار مس���کونی بوده  مداوم 

اس���ت.
کید ب���ر تقویت زیرس���اخت ها در نیل  تأ
گردشگری و حمایت  به توسعه صنعت 
از فعالی���ت بخ���ش خصوصی درزمینهٔ 
و  کوردس���تان  اس���تان  گردش���گری 
کی���د  تأ مری���وان،  شهرس���تان  به وی���ژه 
ب���ر ایج���اد دبیرخان���ه دائم���ی همای���ش 
غ���رب  گردش���گری  و  باستان شناس���ی 
س���االنه ی  برگ���زاری  به منظ���ور  کش���ور 
در  ادواری  به ص���ورت  همای���ش  ای���ن 
عندالل���زوم  و  کوردس���تان  ش���هرهای 
کوردس���تان از اه���داف همایش  اقلی���م 

ب���ود.
که  کن���ار پارکی  اح���داث پارک م���وزه در 
ه���م  اس���ت  اح���داث  ح���ال  در  کن���ون  ا
ج���ذب  ب���ه  ه���م  و  اس���ت  امکان پذی���ر 
کمک می کند٬ تنها دغدغه ی  گردش���گر 
کاوش���گران و تی���م اج���رای برنام���ه این 
ب���ر  مری���وان  ش���هر  اقتص���اد  ک���ه  اس���ت 
پروب���ال  گردش���گری  اقتص���اد  اس���اس 
بگیرد چ���ون نه هزینه های سرس���ام آور 
کارخانه ها را دارد و نه آس���یبی  احداث 
وارد  طبیع���ت  ب���ه  کارخانه ه���ا  آن  ک���ه 
از  مهم ت���ر  و  می باش���د  دارا  را  می کنن���د 
هم���ه تم���ام م���ردم ش���هر می توانن���د در 
گردش���گر سهیم  س���ود ناش���ی از جذب 
باش���ند. در ضمن حضور دانشگاه های 
خارج���ی به همراه تیم دانش���گاه تهران 
گردش���گر  ج���ذب  یعن���ی  مری���وان  در 
خارجی در سال های آینده در مقیاس 
قابل توجه٬ و همه این ها با رویکرد این 
کاوش ها موازی و هم س���و و وابسته به 
هم هستند. در پایان الزم به ذکراست 
مردم امیدوارن���د برگزاری همایش های 
زمین���ه ای  کاوش ه���ا  انج���ام  و  علم���ی 
قاط���ع ب���رای حف���ظ و حراس���ت از قل���ه 
دس���ت اندازی  از  جلوگی���ری  و  ایم���ام 
س���ودجویان به آثار تاریخ���ی این مردم 
و ایجاد زمینه ای ب���رای بازدید و دیدار 
مس���تمر مردم مریوان و دوس���تداران از 

تم���ام جه���ان فراه���م کن���د.
مش���تمل  همای���ش  پایان���ی  قطعنام���ه 
ب���ه  اهتم���ام  همچ���ون  بن���د  ن���ه  ب���ر 
و  باستان شناس���ی  رش���ته های  ایج���اد 
کوردس���تان،  دانش���گاه  در  گردش���گری 
کاربردی  کید بر حمایت از تحقیقات  تأ
و  باستان   شناس���انه  پیرامون مطالعات 
حمای���ت از تحقیق���ات و پژوهش ه���ای 
ان���واع  گس���ترش  ب���ا  مرتب���ط  علم���ی 
گردش���گری در سطح اس���تان و  به ویژه 
ب���ر حمایت  کید  شهرس���تان مریوان، تأ
از مطالع���ات مردم شناس���انه به منظور 
گی ه���ای فرهنگ���ی منطق���ه و  ثب���ت ویژ
مری���وان در  تاریخ���ی  مطالع���ه جای���گاه 
کی���د  تأ مل���ی،  س���رحدات  از  حفاظ���ت 
ب���ر بازشناس���ی هوی���ت معم���اری بومی 
روش ه���ای  اعم���ال  و  کوردس���تان 
از  جلوگی���ری  به منظ���ور  پیش���گیرانه 
تخری���ب بافت ه���ای ارزش���مند تاریخی 
ش���هری و روس���تایی و نیز محوطه های 

باس���تانی این اس���تان بود. 

 

که باید  ▐بس���یار بس���یار پریشان و متأس���فم 
کش���وری در جه���ان ب���ه درج���ه  کمت���ر  بگوی���م 
کرده است  ایران محیط زیس���ت خود را ویران 
)اس���کندر فیروز، بنیان گذار سازمان حفاظت 

محیط زیست(
کمربند خشک جهان واقع شده  کشور ایران در 
اس���ت و ب���ودن پدیده هایی مانن���د جنگل های 
گروس، تاالب ها و دریاچه های مختلف، تنها  زا
یک اتف���اق اس���ت، بنابراین محافظ���ت از آن ها 
که در اغلب موارد  تنها راه پیش روی ماست چرا

در صورت نابودی، احیای آن محال است.
تاالب زریبار این ش���اهکار آفرین���ش، بارها مورد 
تهدی���د و طمع ندانم کاری های س���ود پرس���تان 
قرارگرفته اس���ت و هرروز زخم���ی جدید بر پیکره 
ح  آن وارد می آی���د. ت���االب زریب���ار، علی رغ���م طر
ک���ردن هش���دارهای جدی، ن���گارش مطالعات، 
تحقیق���ات و نامه نگاری های متعدد دلس���وزان 
محیط زیس���ت ب���ا مس���ئولین مربوط���ه، برگزاری 
کارگاه ه���ای مدیریت زیس���ت بوم���ی و… هنوز با 
مش���کالت پیچیده متعددی روبرو است و دیگر 
توان روبرو ش���دن با معضلی به غای���ت بزرگ تر را 

ندارد.
ارگان ه���ا و ادارات مس���ئول به ج���ای حفاظ���ت 
و پیگی���ری جه���ت اع���الم ثب���ت نهای���ی ت���االب 
 در اع���الم 

ً
کنوانس���یون رامس���ر، اخی���را زریب���ار در 

رس���می و مصاحبه با رس���انه ها، وع���ده احداث 
کمتر از دو  مینی پاالیش���گاه نفت���ی را در فاصل���ه 
کیلومتری پناهگاه حیات وحش زریبار )دش���ت 

بیلو( را می دهند. برخی از مس���ئوالن هم تالش 
و فعالیت دلسوزان محیط زیست را برای نجات 
ح را  ت���االب زریب���ار و مخالفت با اج���رای این طر

ک���ه انگار حضور  در حال���ی س���روصدا می خوانند 
ده هزارنفری مردم برای حفاظت از آن  )مراسم 
کرده اند و  ی���ک روزم ب���رای زریب���ار( را فرام���وش 
که حی���ات زریبار تا  نمی خواهن���د ب���ه یادآورن���د 
چه ان���دازه با تاریخ، فرهنگ، بودن و ماندن ما 

گره خورده است.

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

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

کاغذها آم���ده و جز ویران���ی پدید نیاورده  بر س���ر 
اس���ت. جالب آن ک���ه هیچ ک���دام از مدافعان این 
کنون دیگر نه دم می زنند و  ح های ویرانگر، ا طر
کسانی  کمه شده اند. متأسفانه بسیارند  نه محا
گرفتار ش���دن در دامان ش���وربختی به  که پس از 
س���عادت ازدس���ت رفته خود پی می برند. تاوان 
در  را  کارشناس���انه ای  غی���ر  اعم���ال  این چنی���ن 
آین���ده ای نزدی���ک، زریب���ار و م���ردم منطقه باید 
که نمی دانند آزموده را آزمودن  پس دهن���د؛ چرا

خطا است.
م���ا به عن���وان انجم���ن س���بز چی���ا، به هیچ وج���ه 
اج���رای چنین پروژه های ویرانگ���ر را برنتابیده و 
که دنیا آرزوی دیدن  اجازه نخواهیم داد زریبار 
آن را دارد از ما منع ش���ود. ما نخواهیم توانست 
زخ���م عمیق پاالیش���گاه نفتی بر پیک���ره زریبار را 
که موجیم و  کت بمانیم؛ چرا نظاره گر بوده و سا

آسودگی ما عدم ماست.
انجمن ه���ای  م���ردم،  عم���وم  از  بدین وس���یله 
کارشناسان، فعاالن محیط زیست،  مردم نهاد، 
رس���انه ها و مس���ئوالن دلس���وز نیز انتظ���ار داریم 
نس���بت به اح���داث مینی پاالیش���گاه در منطقه 
که  بی تفاوت نب���وده و اعالم موض���ع نمایند چرا
گواری مس���ئول  ما همگی در برابر هر پیش���امد نا

خواهیم بود...
گرفت، درخت بی طرف  “آنگاه که جنگل���ی آتش 

کدام است؟”
 انجمن سبز چیا  28  مهرماه 13۹۵

اعتراضی به بزرگی
 8000 میلیارد

که  واژه ای  غ���رب،  ن��گ��ی��ن  زری��ب��ار   ▐
م��س��ئ��ول��ی��ن  زب������ان  از  ب�����ار  ب����اره����ای 
و  ش��ع��ار  در  ک��ه  نگینی  ج���اری ش���ده، 
دغدغه  نجاتش  آن ها  همه  سخنان 
است.  مریوان  در  دولتمردان  اصلی 
تشکیل اولین جلسه دولت یازدهم با 
لقب  دادن  و  محیط زیست  محوریت 
فعاالن  آن،  به  زیست محیطی  دولت 
پ��ای��ان  ب��ه  ام���ی���دوار  را  م��ح��ی��ط زی��س��ت 
محیط زیست  ت��ط��اول  س��ال  چندین 
که دریاچه  این دیار نمود. ویرانگری 
اس��ت.  آن  از  گ��وش��ه ای  تنها  اروم��ی��ه 
بحث  گذشته  ماه  چند  در  متأسفانه 
مریوان درست  پاالیشگاه در  احداث 
تبدیل  زریبار  تاالب  کیلومتری   2 در 
ب���ه ن��گ��ران��ی اص��ل��ی م����ردم و ف��ع��االن 
شده  شهرستان  ای��ن  محیط زیست 
زری���ب���ار، شهر  م���ری���وان ش��ه��ر  اس����ت. 
ک��ه با  ان��ج��م��ن س��ب��ز چ��ی��ا، ان��ج��م��ن��ی 
محیط زیست  از  ح��ف��اظ��ت  دغ��دغ��ه 
بگوییم  گ��ر  ا ش��د.  زاده  منطقه  ای��ن 
م��ش��ت ن��م��ون��ه خ������روار اس�����ت، چ��ی��ا 
ن��م��ای��ن��ده ن��گ��ران��ی ه��ا و اول��وی��ت ق��رار 
در  زی��س��ت م��ح��ی��ط��ی  م��س��ائ��ل  دادن 
م���ی���ان م�����ردم ای����ن م��ن��ط��ق��ه اس���ت، 
ک���ه ان��ج��م��ن ب���رت���ر ای����ران  ان��ج��م��ن��ی 
ک��ه ق��ه��رم��ان  ش���د. ه��م��ان ان��ج��م��ن��ی 
گ��رف��ت. طی  لقب  ای���ران  ت��االب ه��ای 
ای��ن م��دت م��ردم و دل��س��وزان با ارائ��ه 
محکمه پسند  ادل�����ه ی  و  م��ق��ال��ه ه��ا 
نگرانی  مراتب  دادن  نشان  در  سعی 
مسالمت آمیز  کاماًل  شیوه ای  به  خود 
ب���ه م���داف���ع���ان اح�����داث پ��االی��ش��گ��اه 
ماه  چند  در  متأسفانه  ن��م��وده ان��د، 
گ��ذش��ت��ه ب��ح��ث اح�����داث پ��االی��ش��گ��اه 
کیلومتری   2 در  درس��ت  م��ری��وان  در 
ت�����االب زری���ب���ار ت��ب��دی��ل ب���ه ن��گ��ران��ی 
محیط زیست  فعاالن  و  م��ردم  اصلی 
جالب  اس���ت.  ش��ده  شهرستان  ای��ن 
اعتراضی  هر  مقابل  در  که  اینجاست 
است.  هزینه بردار  توسعه  می گویند 
فهمید  می توان  ساده  محاسبه ای  با 
فرهنگ  تاریخ،  موضوع،  این  هزینه 
و م��ح��ی��ط زی��س��ت ای���ن م���ردم اس��ت. 
م��درن ت��ری��ن  ب��ا  پاالیشگاه  می گویند 
با  م���ی ش���ود.  اح����داث  روز  ف���ّن���اوری 
صنایع  و  ح ه��ا  ط��ر ب��ه  گ���ذرا  ن��گ��اه��ی 
ک���ام���اًل م��ش��ه��ود اس����ت ای��ن  م��ش��اب��ه 
اندازه عملی می شود.  تا چه  موضوع 
ط�����رف ق���������رارداد ص����ن����دوق ذخ���ی���ره 
صندوقی  ه��م��ان  اس���ت،  فرهنگیان 
8000 میلیاردی اش روی  که اختالس 
سفید  را  م��ش��ه��ور  م��ی��ل��ی��اردی   ۳000
در  مسئولینش  و  مدیرعامل  و  ک��رده 

زندان اند.
مهم ترین  پ��ای��دار،  توسعه  تحقق  در 
ذینفعان  و  م���ردم  م��ش��ارک��ت  ع��ام��ل 
مردمی  گفت  باید  اس��ت.  توسعه  در 
گوش  ک��ه اع��ت��راض��ش��ان ت��اب��ه ح��ال ب��ه 
کجای این معادله  مسئولین نرسیده 
می رسید  گر  ا که  قرارگرفته اند  توسعه 
ب���ای���د م��س��ئ��ول��ی��ن اس���ت���ان ح���داق���ل 
مردم  با  جلسه ای  تشکیل  به  راضی 
زی��س��ت م��ح��ی��ط��ی  ان���ج���م���ن ه���ای  و 
می شدند. 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 
این اوصاف  با  احداث چنین طرحی 

برنمی تابند. را  این مکان  در 

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

▐ اص���الح ج���اده بین ش���هری مری���وان – س���نندج به عنوان یک���ی از مهم تری���ن راه های 
کاندیداهای  ک تبلیغات���ی  کش���ور از دیرباز به عن���وان خورا کردس���تان و  ارتباطی اس���تان 
که به مانند  نمایندگی، ش���ورای ش���هر و حتی ریاس���ت جمهوری ش���ده اس���ت. جاده ای 
یک قتلگاه اس���ت و هر پیچ آن تصویر مرگ را برای مس���افران این جاده تداعی می کند. 
ک���ه ب���رای تردد ماش���ین های س���بک ه���م مناس���ب نیس���ت، ارابه ه���ای مرگ  ج���اده ای 
)ماش���ین های 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���ت محیطی زیادی در چند س���ال 
اخیر ش���ده اس���ت. تردد تانکرهای حمل س���وخت و ماشین های س���نگین و ترانزیتی در 
کنون ده ها بار موجب مرگ عزیزان و نوابغ و مهمانان این  این جاده غیراس���تاندارد، تا

دیار ش���ده اس���ت.
روز 1۳ مه���ر 1۳95 صب���ر م���ردم مری���وان لبری���ز ش���د و در تجمع���ی مس���المت آمیز جلوی 
ادارهه فرمانداری این ش���هر خواس���تار پاسخگویی صریح و مناسب مس���ئولین مربوطه 
ش���دند. تجمع کنن���دگان بعد از ش���نیدن س���خنان آقای فالحی فرمان���دار مریوان و عدم 
کننده به مرکز ش���هر رفته و ازآنجا به میدان “بیس���ارانی” ورودی  حصول نتیجه ای قانع 
گل���وگاه تانکرها و ماش���ین س���نگین ترانزیتی رفتن���د و به مدت یک  ش���هر از طرف م���رز و 
که حاوی  س���اعت مان���ع عب���ور آن ماش���ین ها ش���دند. معترضین با خوان���دن بیانی���ه ای 
که  ح صورت مس���ئله و مطالبات بر حق آنان بود، مس���ئولین مربوطه را متذکر شدند  طر
که همانا داش���تن جاده ای امن و عاری از بمب های  در صورت عدم احقاق حقوقش���ان 

س���یار )تانکرهای نفت( اس���ت، به اعتراض خود ادامه خواهند داد.
کی���د بر اینک���ه جاده ه���ای مناس���ب و ام���ن از ابتدایی ترین  انجم���ن س���بز چی���ا ضمن تأ
حقوق هر ش���هروند برای س���فری سالم و مطمئن اس���ت، اعتراضات مسالمت آمیز مردم 
ش���ریف مری���وان را برحق دانس���ته و از مس���ئولین مربوطه خواس���تار رس���یدگی عاجل به 
که دیگر ش���اهد داغدار شدن خانواده های دیگر  خواس���ته های این عزیزان می باشد تا 

مریوانی و مس���افران این ش���هر گردش���گر پذیر نباش���یم.

انجمن س���بز چیا 1۳ مهر 1۳95

مراسم روز جهانی 
کودکان

 95/7/16 خ  م���ور جمع���ه  ▐روز 
مراس���می ب���ه مناس���بت روز جهان���ی 
کودک با میزبانی دهیاری روس���تای 
کنار زریبار و با همکاری  ینگیج���ه در 
ک���ودکان  کمیت���ه  فع���ال  حض���ور  و 
انجمن س���بز چیا، انجمن فرهنگی-
کان���ون ڤه ژین برگزار  ادبی مریوان و 
برنامه ه���ای  مراس���م  ای���ن  در  ش���د. 
ای���ن  و حض���ور  اج���را ش���د  متنوع���ی 
قال���ب  در  مردم نه���اد  س���ازمان های 
نوجوان���ان  و  ک���ودکان  کمیته ه���ای 
چش���مگیر ب���ود و در می���ان برنامه ها 
کالس ه���ای  دوره  پای���ان  گواه���ی 
ک���ه توس���ط  ک���وردی  آم���وزش زب���ان 
کان���ون ڤه ژی���ن برگزارش���ده ب���ود ب���ه 
تقدی���ر  آن���ان  از  و  تقدی���م  گی���ران  فرا
گردید. برنامه با اجرای چند س���رود 
کودکان انجمن های  کمیته  توس���ط 
حاض���ر در مراس���م ادام���ه یاف���ت. از 
اج���رای  مراس���م  دیگ���ر  برنامه ه���ای 
تئاتر بود. مراس���م با اجرای نمایشی 
در  ک���ودکان  محل���ی  بازی ه���ای  از 

بعدازظه���ر پای���ان یاف���ت.

  ■ شنبه 15 آبان 1395 ■ سال دوم ■ شماره13 ■

خص����وص  در  س����بز  کردس����تان  ▐جمعی����ت 
احتمال احداث پاالیش����گاه  نفتی در دش����ت بیلو 
کیلومت����ری پناه����گاه  کمت����ر از 2  و در فاصل����ه ی 

حیات وحش زریبار بیانه ای صادر نمود.
کردس����تان س����بز  در بخش����ی از بیانی����ه  جمعی����ت 
آمده  اس����ت؛ این جمعیت به عنوان یک سازمان 
که رسالت خود را دفاع از محیط  زیست محیطی 
طبیع����ی و حفاظ����ت و حراس����ت از منابع طبیعی 
می دان����د؛ با توجه به ش����رایط موج����ود در منطقه 
گرفتن همه¬ی  زریبار و دش����ت بیلو و با در نظ����ر 
جوانب قضی����ه مخالفت خ����ود را با اح����داث این 

پاالیشگاه به دلیل:
1- مکان یابی بسیار نامناسب احداث پاالیشگاه

ک ناشی از احداث  2- انتشار آالینده های خطرنا
پاالیشگاه

و  زیرزمین����ی  و  س����طحی  آب ه����ای  آلودگ����ی   -۳
کوسیستم بسیار حساس زریبار همچنین ا

4- آسیب رسانی بسیار شدید به صنعت توریسم 
زریبار

کوسیستم آبی  5- آسیب به امنیت شکننده¬ی ا
زریبار ازلحاظ جانوری )پرندگان و پس����تانداران و 

آبزیان(
6- آلودگ����ی صوت����ی و بص����ری ناش����ی از اح����داث 

پاالیشگاه
ب����ه  ک  خطرن����ا و  س����می  زباله ه����ای  ورود   -7
ک ه����ای  خا آلودگ����ی  و  محل����ی  محیط زیس����ت 
گیاهی غنی منطقه  حاصلخیز و از بردن پوشش 
و ... اعالم می دارد و مراتب اعتراض رس����می خود 
گوش مس����ئولین محترم  را به انجام این پروژه به 

می رساند.
در قسمت دیگری از بیانیه  آمده  است:

کوسیستم های  دریاچه زریبار٬ جزو متنوع ترین ا
ایران اس����ت و ش����رایط خاص ای����ن منطقه٬ ازنظر 
گونه¬ه����اي مختل����ف  تن����وع وی����ژه رویش����گاهي ٬ 
جان����داران آب����زي و غیره٬ حساس����یت وی����ژه ای را 
براي این محیط آبي به وجود آورده اس����ت. این 
منطق����ه به واس����طه ش����رایط خ����اص آب وهوایی٬ 
آب����ی  کوسیس����تم های  ا حس����اس ترین  واج����د 
گیاه����ي و جان����وري ای����ران و منطق����ه  و جوام����ع 
که ازجمله می توان به پستانداران آبزي٬  هستند 
ک پش����ت های آب����ي٬ ماهی����ان زینت����ي و تجاري  ال
کوهس����تانی  و رویش����گاه های آبی خاص مناطق 
کرد. احداث مجتمع ه����ای متعدد نفت٬  اش����اره 

کن����ار ای����ن مناط����ق و پیامد  گاز و پتروش����یمي در 
آن مانند ایجاد پس����اب های نفتي و ش����یمیایي٬ 
گازهاي تفکیکي٬ جمع  آلودگي صوتي٬ سوزاندن 
شدن مواد زائد ش����یمیایي٬ دفع زباله و مواردي 
ازاین دست٬ چالش بزرگ زیست-محیطي است 

گیرد. که باید موردبررسی قرار 
اح����داث  تأثی����رات  درب����اره   بیانی����ه  جمعی����ت  در 

پاالیشگاه  در نزدیکی زریبار آمده  است:
پاالیش����گاه  اح����داث  ب����ه  مرب����وط  فعالیت ه����ای 
انس����انی،  گ����ون  گونا آث����ار  می توان����د  صنعت����ی 
اجتماعی، اقتص����ادی، فرهنگ����ی و اثراتی بر جو، 
آبزیان، جانوران خش����کی و به طورکلی زیست کره 
کلیدی ممکن اس����ت  بر ج����ای بگذارند. این آثار 

ش����امل تغیی����ر در م����واردی مانند؛ تغیی����ر الگوی 
کاربری )کشاورزی، ماهیگیری، جنگل، شکارگاه( 
ب����ه صنعت����ی، ایج����اد راه ه����ای ارتباط����ی جدید، 
مناطق مسکونی طراحی نشده و بهره برداری از 
مناب����ع طبیعی، تغییر در میزان جمعیت منطقه 
کار( و مهاجرت  در اث����ر مهاج����رت اف����راد )نی����روی 
جمعی����ت مناط����ق دورافت����اده به س����ایر مناطق 
به واس����طه ایجاد راه های ارتباط����ی جدید؛ تغییر 
سیس����تم های اقتص����ادی، اجتماع����ی درنتیجه 
درآم����د  جدی����د،  ش����غلی  موقعیت ه����ای  ایج����اد 
ناهمس����ان، تورم و تغییر درآمد س����رانه؛ تغییر در 
تخری����ب  اجتماع����ی،  فرهنگ����ی،  سیس����تم های 

میراث فرهنگ����ی، تغییر در آداب ورس����وم و عقاید 
و دگرگون����ی ارزش ها در اثر حض����ور افراد غیربومی؛ 
ب����روز تضاد بی����ن طرح های توس����عه و حفاظت از 
محیط زیس����ت، منابع طبیعی، توریسم و ذخایر 
تاریخی و فرهنگ����ی منطقه؛ تخریب زیبایی های 
منطقه به دلیل س����اخت تأسیسات پر سروصدا 
و بدمنظ����ره؛ تغیی����ر در روش ه����ا و سیس����تم های 
حمل ونق����ل در اث����ر توس����عه راه ه����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 رابطه  با انتش����ار 
آالینده ها در صورت احداث پاالیشگاه  در دشت 
بیلو و نزدیکی زریبار گفته شده  است: منابع اصلی 

گاز عبارت اند  انتشار آالینده ها در صنایع نفت و 
کربن،  کسید  گازهای آالینده مهم شامل دی ا از: 
کربن های آل����ی فرار  کرب����ن، مت����ان،  کس����ید  مونوا
گوگرد  کسیدهای  کسیدهای نیتروژن، ا VOC، ا
گاز  و س����ولفید هیدروژن می باش����ند. س����وزاندن 
اضاف����ی، تهوی����ه و احتراق از منابع اصلی انتش����ار 
کربن در فرآیند  کس����ید  کربن و مونوا کس����ید  دی ا

هستند.
در بیانیه  مذکور در مورد تأثیر بر آبزیان در صورت 

احداث پاالیشگاه  اشاره شده  است؛
مناب����ع عم����ده ایج����اد آب ه����ای آل����وده حاصل از 

عملیات احداث پاالیشگاه عبارت اند از:

- آب فرآیندی، شستشو و فاضالب
- فاضالب های بهداشتی محل کمپ

- ریختن و نشت مواد شیمیایی
- آب مورداستفاده به عنوان خنک کننده

در م����ورد تأثیر در خش����کی نیز در ص����ورت احداث 
پاالیشگاه  آمده  است؛

عملی����ات اح����داث پاالیش����گاه می توانن����د به طور 
که از س����ه  بالقوه آثاری را بر خاك داش����ته باش����ند 

منبع عمده ایجاد می شوند:
 - اختالط و به هم خوردن فیزیکی خاك درنتیجه 

ساخت وساز
- آلودگی های ناشی از سرریز و نشت و همین طور 

دفع زباله های جامد
- اث����رات غیرمس����تقیم حاص����ل از ایج����اد راه های 

جدید و تغییرات اجتماعی
کردس����تان س����بز درب����اره  آثار  در بیانی����ه  جمعی����ت 
کوسیستمی آمده  است: تغییرات در زیستگاه ها،  ا
محل تأمی����ن غذا و م����واد مغذی، مناطق رش����د 
ک����وچ و جابجایی  و تولیدمث����ل جانوران، مس����یر 
حیوانات، آس����یب پذیری غیرمستقیم حیوانات 
گاه جانوران  ش����کارچی درنتیجه از بین رفتن چرا
که خ����وراك این حیوانات می باش����ند و  گیاهخوار 
کاربری زمین و برهم زدن خاك منطقه،  نیز تغییر 
گیاهی شده و اثرات ثانویه  باعث حذف پوش����ش 
آن از قبیل فرس����ایش و ایجاد شنزارها و لجنزارها 
کوسیس����تم آس����یب وارد می کنند  به یکپارچگی ا
و می توانن����د تع����ادل موج����ود ازنظر م����واد مغذی 
و فعالی����ت میکروب����ی را ب����ر هم بزنن����د. در صورت 
کنت����رل نامناس����ب، در بلندمدت موج����ب از بین 
کاهش جمعی����ت و انقراض  رفت����ن زیس����تگاه ها و 
گیاه����ی ش����ده و درنتیجه  گونه ه����ای جان����وری و 
چرخه حیات طبیعی دستخوش تغییر می شود.

پیش����امدهای  ب����ه   همچنی����ن  بیان����ه   پای����ان  در 
اضطراری بالقوه اشاره شده  و آمده  است:

خواهن����د  وق����وع  احتم����ال  ذی����ل  پیش����امدهای 
داشت:

گاز، مواد ش����یمیایی و   -ریختن س����وخت، نفت، 
مواد خطرناك

- حریق )در تأسیسات و محیط اطراف(
- نواقص و ازکارافتادن غیرمنتظره تجهیزات

- سوانح طبیعی و پیامدهای آن بر فعالیت ها
- خرابکاری عمدی.

 chya.ir کامل این بیانی����ه  را در س����ایت )مت����ن 
مطالعه  فرمائید.(

بیانیه رسمی انجمن سبز چیا در مورد احداث پاالیشگاه نفت در مریوان

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

رݡکاب حمایتی از
 بانه تا زرێبار

کیلومتری بانه – مریوان  ▐ دوچرخه سواران انجمن سبز “پاژین” شهرستان بانه، مسیر 1۳5 
را با پیام “نه به تخریب زریبار” ” نا بۆ تێکدانی زرێبار” را رکاب زدند.

صب���ح روز پنجش���نبه 29 آب���ان ماه، س���اعت 5 صبح، ۳ دوچرخه س���وار بان���ه ای به منظور اعالم 
کنار زریب���ار و حمایت انجمن  حمای���ت از زریب���ار، اعتراض به احداث مینی پاالیش���گاه نفتی در 

کیلومتری بانه تا مریوان را رکاب زدند. پاژین از خواست مردم مریوان، مسیر 1۳5 
کی زریبار رسیدند و از طرف انجمن سبز چیای  کنار سد خا این دوچرخه سواران ساعت 18 به 

گرفتند. گرمی مورد استقبال قرار  مریوان به 
اعضای پاژین مسیر پرفرازونشیب و پرپیچ وخم بانه – مریوان را با تمام سختی های 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 محیط زیست به صورت عام و به ویژه منطقه، ازجمله سوزاندن 
و تخریب بیش ازحد جنگل ها، ساخت وس���ازهای صنعتی ویرانگر، سدس���ازی و زمین خواری، 
عام���ل اصل���ی را منفعت پرس���تان در هر رنگ و پوس���تی اعالم می کند و اضافه خواهی در س���ود 
و س���رمایه را ب���ه خاطر ویرانگری ه���ای زیس���ت محیطی اش، موردانتقاد قرار می ده���د در ادامه 
که ما حافظ���ان طبیعت، با تفکری نوین و علم���ی، دیگر اجازه نخواهیم  ای���ن پیام آمده اس���ت 
داد محیط زیس���تمان ازآنچه هس���ت بدتر ش���ود و در این راه با همیاری م���ردم و دیگر حافظان 

کرد. طبیعت، راه خود را هموار خواهیم 
ج پور و محمد عبداهلل  رکاب 1۳ س���اعته این دوچرخه سواران با اس���امی ابوبکر امینی، آرمان فر
کی زریبار برای نش���ان دادن زخمی قدیمی بر پیکر زریبار و یکی از عوامل  کنار س���د خا پور، در 
کشاورزی و … احداث شده  که با اهدافی چون توس���عه، سازندگی، رشد زمین های  نابودی آن 
که  که هیچ گاه به انجام نرسید. وعده هایی  بود به اتمام رسید تا یادآور وعده های رنگینی شود 
حداقل روس���تاهای اطراف این س���د آن ها را به خوبی به یاد می آورند و جز تسریع روند نابودی 
کش���اندن حیات زریبار چیزی در پی نداشت. انجمن پاژین با این حرکت نمادین  و به چالش 
از موض���ع ع���ده ی زیادی از مردم مریوان و انجمن س���بز چی���ا برای جلوگیری از س���اخت مینی 
کرده و این پیام را با خود برای دلس���وزان طبیعت و مسئولین به همراه  پاالیش���گاه نفتی، دفاع 
که زریبار فقط متعلق به شهر مریوان نیست و با هر تیشه ای به پیکر آن، تمامی مردم  داش���ت 

فریاد خواهند زد.
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باالتر از امنیت ملی

■ کاوه کوردستانی
▐ اواخ��ر ق��رن اخیر ب��ود که 
توج��ه ب��ر ب��ه بح��ث امنیت 
زیست محیطی بیشرت از گذشته 
و ب��ه ش��کل س��ازمان یافته ای 
موردتوجه ق��رار گرفت. امنیت 

زیس��ت محیطی ش��اخه جدیدی از مطالعات 
امنیتی است که درگیری های ناشی از کمبود 
منابع طبیعی، فرس��ایش و آلودگی محیطی 
و پیامدهای امنیتی آن بر زندگی انس��ان ها، 
زمینه تقویت این گفتامن را فراهم می مناید. 
صاحب نظ��ران ای��ن مباح��ث ب��اور دارند که 
تهدیداتی مانند گرم شدن زمین، نازک شدن 
الیه اوزون، باران های اس��یدی، جنگل زدایی 
و س��ایر مس��ائل زیس��ت محیطی، آینده بر 
را ب��ه مخاطره می اندازد و متامی کش��ورها را 
با تهدیدات مش��رتک روبه رو ساخته است تا 
حدی که مسائل زیست محیطی و اکولوژیک 
بر رفتار کشورها تأثیر می گذارد و رفتار آن ها 
نی��ز پیامده��ای زیس��ت محیطی خاص خود 
را خواه��د داش��ت که این ارتب��اط دوطرفه و 
متقابل دو بعد حساس��یت و آس��یب پذیری را 
وسعت بخش��یده اس��ت. اولین و بزرگ ترین 
تهدی��د زیس��ت محیطی، محدودیت  عالمت 
اس��تفاده از منابع است که این محدودیت ها 
در بیش��رت مواقع منجر به درگیری می ش��ود 
و احتامل ب��ه خطر انداخ��ن امنیت ملی را 

به شدت افزایش می دهد.  
کاه��ش امنی��ت زیس��ت محیطی، زمین��ه 

تشدید جنبش های اعرتاضی
ش��وربختانه باید اعرتاف منود که دس��تاورد 
مدرنیت��ه،  تح��والت  و  صنعت��ی  انق��الب 
اس��ت،  ب��وده  زیس��ت محیطی  بحران ه��ای 
به نحوی ک��ه در این مدت ش��یوه بهره برداری 
دولت ه��ا از محی��ط ب��ا نگرش��ی اش��تباه از 
توسعه و بهره برداری طمع کارانه ملت، باعث 
تخریب ه��ا و آلودگی های زیس��ت محیطی و 
آش��فتگی تعادل محیط زیس��ت ش��ده است. 
برآیند این کنش های غلط، نابس��امانی های 
گوناگ��ون در اوض��اع زیس��ت کره ب��وده ک��ه 
بارزتری��ن آن ه��ا گرمایش کره زمین اس��ت. 
محدودیت اس��تفاده از منابع نش��انه تهدید 
امنیت��ی اس��ت و زمان��ی ک��ه مرصف گرایی 
افزایش می یاب��د و نظام رسمای��ه داری برای 
رسیدن به سود بیش��رت در پی افزایش تولید 
اس��ت، تهدیدات زیس��ت محیطی ب��ه وجود 
می آید که ای��ن تهدیدات ن��زاع و درگیری را 
بر رس دسرتس��ی به مناب��ع افزایش می دهد 
و آینده محیط زیس��ت و زندگ��ی را به چالش 

می کش��د تا جایی که به امنی��ت ملی لطمه 
می کنن��د.  تهدی��د  را  دولت ه��ا  و  می زنن��د 
این گون��ه از تهدی��د و عکس العم��ل، چه در 
قالب امنیت ملی باش��د چه در قالب امنیت 
بین امللل��ی، معم��والً نیروی ه��ای نظامی را 
درگی��ر می کند و درگیری نی��روی نظامی در 
بس��یاری از مواقع منجر به جنگ می ش��ود. 
البته توس��ل به جنگ نه تنها مش��کل را حل 
منی کند بلکه مش��کل را وخیم تر می س��ازد، 
ک��ام اینکه در کش��ورهایی که ب��ر رس منابع 
درگی��ری ص��ورت گرفت��ه اس��ت، پیامدهای 
مرض آن تا س��ال های سال به قوت خود باقی 
ب��وده و ب��وی متعف��ن آن هنوز هم به مش��ام 
می رسد. امروزه در رستارس جهان منونه های 
مختلف��ی از جن��گ و اختالف��ات داخل��ی بر 
رس محیط زیس��ت و منابع طبیع��ی کمیاب، 
مشاهده می ش��ود و متأس��فانه روزبه روز این 
رون��د رو ب��ه گس��رتش اس��ت و در بس��یاری 
از م��وارد امنی��ت زیس��ت محیطی ت��ا حدی 
کاهش یافت��ه که باعث مهاجرت های اجباری 
ش��ده اس��ت. تحت تأثی��ر همین فش��ارهای 
ناشی از کاهش امنیت زیست محیطی، زمینه 
تش��دید جنبش ه��ای اعرتاضی فراهم ش��ده 
اس��ت، به گون��ه ای که ت��اب و طاق��ت مردم 
رس آم��ده و ب��ا کوچک ترین جرقه ای، آتش��ی 
ش��عله ور  می ش��ود که دود آن به چشم حتی 

جهانیان خواهد رفت. 
باید امنیت زیس��ت محیطی به عنوان 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 بزرگ تری می ش��ود و ام��کان دارد 
زمینه ب��روز جنگ های بزرگ��ی را فراهم آورد 
ک��ه جربان خس��ارت ناش��ی از آن س��خت یا 
غیرممک��ن ش��ود؛ بنابرای��ن دولت ها موظف 
هستند که متام تالش خود را برای باال بردن 
امنیت زیس��ت محیطی 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 گرفن 
امنیت زیست محیطی امکان پذیر منی باشد و 

دولت ها باید مالحظات جدی زیست محیطی 
را به عن��وان ی��ک منبع تهدیدکنن��ده امنیت 
مل��ی در نظر داش��ته باش��ند چ��ون کاهش 
امنیت زیس��ت محیطی ب��ا بی ثبات��ی و نزاع 
رابطه مستقیم دارد و به دفعات مشاهده شده 
است که با کاهش امنیت زیست محیطی 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 ایده های��ی که فقط 
بر اس��تفاده از نی��روی نظام��ی در رویارویی 
تکیه دارن��د،  خش��ونت آمیز  و  تنگ نظران��ه 
دس��ت بردارند و در فضایی سامل و تعامالتی 
مناسب و خردورزانه با طرفداران محیط زیست 
در حفظ اکوسیستم همکاری داشته باشند و 
تالش کنند تا امنیت زیست محیطی به عنوان 
ی��ک ارزش در جه��ان، به ص��ورت قاع��ده ای 
اجتامعی و سیاس��ی درآید و جایگاه و نقش 
حساس محیط زیس��ت برای متامی بازیگران 

سیاسی آشکار شود. 
بای��د ب��ا در نظ��ر گرف��ن اهمی��ت امنی��ت 
زیست محیطی، امنیت ملی بازتعریف شود و 
با شناس��ایی محدودیت های رشد هر منطقه 
یا ه��ر ناحی��ه اکولوژیکی ک��ه در آن زندگی 
می کنن��د مابین مت��ام اعضاء موج��ود در آن 
اکوسیس��تم، نوعی هامهنگی جمعی پایدار 

ایجاد کنند.
ب��ا نگاه��ی واقع گرایانه به مس��ائل، می توان 
فهمید که امروزه ما انس��ان ها با مش��کالتی 
دس��ت به گریبان هس��تیم که ظاهراً 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 
ب��رای فه��م بحران ه��ای زیس��ت محیطی  و 
کنونی باید از ریش��ه هایی آگاهی پیدا کنیم 
که ما انس��ان ها را به اینجا رسانده و با چنین 
بحران های روبرو س��اخته اس��ت تا ش��اید با 
آگاه��ی و ریش��ه یابی اش��تباهات گذش��ته، 
مشعلی روشن بر رس راه خود قرار دهیم و راه 

مانده را با چراغ بپیامییم.                        

روانشناسی ݡݡکودک و آینده ی جامعه

مرا به خیر تو امید نیست،
 شر مرسان

■ دکتر دارا قسیمی
بخ���ش  س���رمایه گذاری های  ک���ه  نیس���ت  ش���کی   ▐
خصوصی-دولتی عاملی مؤثر در رشد و رونق اقتصادی 
ه���ر منطق���ه محرومی همچ���ون مری���وان می باش���د، اما 
منط���ق ای���ن س���رمایه گذاری 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 سرمایه گذار 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 مهم تر از 
کاهش یا قط���ع عبور تانکرهای نفتی در مس���یر ج���اده مریوان- هم���ه 
س���نندج )قتلگاه( را دارد! البته با افزودن عبارت "تکنولوژی فرانس���ه" 
که از بیماری رنج می برد، سعی در  کشیدن بر چشمی  در حکم سرمه 
کردن و بی خطر نش���ان دادن این پروژه دارد. استانداري  زیبا ترس���یم 
که در قامت س���تاد نجات بخش���ی  س���نندج به عن���وان ارگان���ی دولت���ی 
تاالب زریبار یک تنه قد علم می کند، بدون اینکه مس���ئولیتی در قبال 
کن���د و با بیان این که  حفاظت از آن در برابر س���اخت پاالیش���گاه قبول 
کرده  س���ازمان حفاظت محیط زیس���ت با مج���وز اح���داث آن موافقت 
اس���ت، خود ش���انه از زیر مس���ئولیت های قانونی خالی می کند و البته 
بهت���ر از هر ارگانی ممکن اس���ت به خطرات این پروژه واقف باش���د. در 
این خصوص در مقاله ای تحت عنوان "احداث مینی پاالیش���گاه نفت 
در نزدیکی تاالب زریبار" )چاپ شده در شماره 10 ماهنامه چیا( به طور 

مفصل به این موضوع پرداخته ام.
ای���ن روزها عباراتی چون اش���تغال جوانان و توس���عه پای���دار تقریبًا ورد 
که متأس���فانه بعضًا می خواهد  زبان هر مدیر و مس���ئولی ش���ده اس���ت 
کاله پشم شیش���ه ای توس���عه را به طور پایدار روی سر یک ملت بگذارد 
ک���رده، ب���دون اینکه  کارنام���ه ای درخش���ان را ثبت  ت���ا به خیال خ���ود 
کاملی به مفهوم توسعه پایدار داش���ته باشد. در همین راستا  اش���راف 
کش���وری در س���ال 93 به همراه مجموعه تحت  مدیر نمونه و مهربان 
نظرش���ان، یک ش���به به فکر حل مش���کالت مردم نجی���ب این منطقه 
افتاده و قصد کرده اند زحمتی صدچندان برای محیط زیست مریوان، 
ک  کو توریس���م، ه���وا، جنگل، خا کش���اورزی و ا صنعت توس���عه نیافته 
کش���اورزی، آب ش���رب و س���المتی  کش���اورزی، محصوالت  زمین های 
کنند؛ ام���ا غافل از اینک���ه روزی خبر اختالس  کنین منطق���ه ایجاد  س���ا
کل هزینه  هشت هزارمیلیاردی مجموعه زیر نظرشان، تقریبًا 16 برابر 

گرفته شده برای ساخت  در نظر 
مری���وان،  پاالیش���گاه  مین���ی 
از  سوءاس���تفاده  ب���ا  آن ه���م 
شریف ترین  پس انداز  حساب 
ه���ر  قش���ر  زحمتکش تری���ن  و 
جامعه ای یعنی "فرهنگیان"، 
باعث رسوایي و بی اعتمادی 
هر چه بیش���تر به آن مجموعه 
گ���ر مبل���غ 8 ه���زار  می ش���ود. ا
اخت���الس  توم���ان  میلی���ارد 
صندوق ذخی���ره فرهنگیان را 
ک���ه در پرون���ده اتهامات وارده 
ای���ن مجموع���ه  ب���ه مدی���ران 

کل اعضای ای���ن صن���دوق )882 هزار و  ح ش���ده اس���ت به تع���داد  مطر
کنیم، هر فرهنگی عضو، 9 میلیون و 65 هزار و  425 فرهنگی( تقسیم 
کدامین عقل سلیمی  926 تومان ازدست داده اس���ت. با این اوصاف 
می تواند در پایبند بودن مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان، نس���بت 
به رعایت استانداردهای زیست محیطی قبل و بعد ساخت این مینی 

پاالیشگاه آن هم با حساسیت های ذکرشده، شک نکند؟!
اساس���ًا مقوله توس���عه پایدار یک مفهوم چندبعدی است به این معنا 
کردن دیگر بخش ها،  کمتر لح���اظ  که توجه بیش ازاندازه به بخش���ی و 
نه تنه���ا می توان���د باعث اخ���الل در اجرای درس���ت هر پروژه ای ش���ود، 
بلک���ه مش���کالت و ناهنجاری ه���ای قاب���ل و غیرقابل پیش بین���ی را در 
کوتاه و طوالنی مدت س���بب می شود. دس���ت آخر نتیجه این می شود 
ک���ه پ���روژه زی���ان آور تلقی می ش���ود و ش���اید در م���واردی بای���د متوقف 
کالن در حوزه های آب���ی )مانند  ش���ود، همانن���د برخ���ی از پروژه ه���ای 
که دغدغه خدمت به مناطق  سدسازی ها(. حال مسئولین محترمی 
محروم را دارند، ابتدا شایس���ته اس���ت نقاط ضع���ف و قوت هر منطقه 
را از منظر اجتماعی، اقتصادی و زیس���ت محیطی به دقت موردبررسی 
قرار دهند، س���پس برنام���ه ای م���دون و قابل اجرا ب���رای اعتالی نقاط 
ک���ردن نقاط منفی تنظیم نمایند.  مثب���ت و همچنین تخفیف و چاره 
کمبودهایی  شهرس���تان مریوان هم از این امر مستثنا نیست و دارای 
در بخش های آموزشی، عمرانی، خدماتی و پزشکی است و همچنین 
می باش���د.  دارا  را  کش���اورزی  بخش ه���ای  در  ق���وی  پتانس���یل هایی 
کردن نقاط ضعف است  کارآمد، برطرف  به درس���تی وظیفه یک مدیر 
که به طور مس���تقیم باعث تقویت هرچه بیش���تر نقاط مثبت می ش���ود 
و در همی���ن ح���ال بخش���ی از درآمده���ای حاصل���ه از نق���اط مثب���ت را 
ک���رد و این چرخه  کردن نق���اط منفی منطقه  می ت���وان ص���رف برطرف 
همچن���ان ادام���ه می یابد تا به حالت بهینه و پایدار خود برس���د. برای 
نمونه، تقویت زیرساخت های جاده های درون و برون شهری موجب 
تس���ریع در رش���د صنعت توریسم می ش���ود و در ادامه می توان بخشی 
از درآمد توریس���م را صرف بهبود زیرس���اخت ها نمود. همین شیوه در 

بخش های آموزشی، خدماتی و درمانی نیز صادق است.
گرفتن از  کم���ک  امید اس���ت مدیران اس���تان با س���عه صدر بیش���تر و با 
دان���ش و تجربه، به آس���یب های ج���دی احداث پاالیش���گاه در چنین 
گسترده بر رفع  منطقه ای بیندیش���ند و در ضمن توجهش���ان را به طور 
نق���اط ضع���ف و بهبود نقاط مثبت این شهرس���تان معط���وف نمایند. 
کارشناس���ان خب���ره در حوزه ه���ای مرتب���ط چ���ون نفت،  هم زم���ان، از 
کش���اورزی، منابع آبی و طبیعی، بهداشت، توریسم،  محیط زیس���ت، 
جامعه شناس���ی، اقتص���اد و توس���عه، ترافی���ک و حمل ونق���ل جاده ای 
صمیمانه خواس���تارم در این زمینه بیشتر احساس مسئولیت نمایند 
و در شفاف س���ازی ابعاد مختلف درگیر )مؤلفه های توس���عه پایدار( در 
کنند  احداث این مینی پاالیش���گاه در حاش���یه تاالب زریبار مش���ارکت 
کرده باشند تا حداقل دین خود را نسبت به جامعه به شایستگي ادا 

■ بهزاد قادری
که  ▐ ای���ن نکته روش���ن اس���ت 
دوام و ارزش ه���ر جامعه و ملتی 
بسته به افراد الیق و شایسته و 
تربیت یافت���ه آن جامع���ه و ملت 
ی���ک  اف���راد  هرق���در  می باش���د. 

جامع���ه روش���ن فکرتر، بااراده ت���ر و قوی ت���ر و به 
اصول زندگی آشناتر باشند، آن جامعه می تواند 
بلندت���ری  گام ه���ای  پیش���رفت  و  ترق���ی  درراه 
برداش���ته و درصحن���ه ی پرمخاطره ی حیات با 
نیروی بیشتر و اطمینان زیادتر مراحل عظمت 
که افراد آن از نعمت  کمال را بپیمای���د. ملتی  و 
آموزش وپ���رورش صحی���ح بی به���ره و بی نصیب 
باش���د، هرگ���ز نمی توانن���د س���ربلند زیس���ته و از 
گردن���د و بنابرای���ن  مواه���ب تم���دن برخ���وردار 
هیچ گونه امیدی بدان نمی توان داشت. البته 
ک���ه خواه���ان پیش���رفت اس���ت، باید به  ملت���ی 
تربی���ت افراد خ���ود اهمیت دهد و آن���ان را برای 
زندگ���ی بهتر آم���اده نماید و ب���رای دریافت این 
که افراد یک جامعه  منظور باید در نظر داش���ت 
کار و عم���ل ب���ار می آین���د و عضو  زمان���ی انس���ان 
که از  کارآمدی برای جامعه می باش���ند  مفید و 
که نهال وجود آنان از هر س���وی  کودکی  هنگام 
قابل انعطاف و نقش پذیر است، به دست افراد 
کاردیده ای، تربیت شوند؛ ازاین روی  باتجربه و 
نخس���تین ش���رط پیش���رفت و بق���اء جامع���ه را 
ک���ودکان آن  می ت���وان آموزش وپرورش صحیح 

جامعه دانست.
کودک و توجه به خصوصیات  مسئله ی تربیت 
که هن���وز در ایران مقامی را  روحی و جس���می او 
کمتر مربیان و  کسب نکرده و  که شایسته است 
کودکان آن را موردتوجه قرار داده اند، در  اولیاء 
کشورهای پیشرفته در شمار مهم ترین مسائل 
تربیت���ی و اجتماع���ی و مل���ی ق���رار دارد و در این 
کش���ورها بزرگ تری���ن وظیفه ی هر نس���ل تعلیم 
و تربی���ت نس���ل آینده می باش���د ت���ا درنتیجه ی 
تربی���ت صحی���ح و علم���ی رواب���ط و پیوندهای 
اجتماعی و ملی در میان افراد استحکام یابد و 
گردد  میراث مدنی از پدران به فرزندان منتقل 
و درنتیج���ه ش���یرازه ی تم���دن بش���ری همواره 
اس���توار بماند. چنانچه در زمان جنگ جهانی 
کش���ورهای قدرتمن���د در جن���گ،  اول و دوم، 
که داش���ته اند،  با هم���ه ی مش���کالت و موانعی 
که  هم���واره این نکت���ه را موردنظر ق���رار داده اند 
ب���رای مقاوم���ت در براب���ر س���ختی های زندگ���ی 
ف���ردی و اجتماعی و غلبه بر مش���کالت و موانع 
کنند  بای���د اف���رادی نیرومن���د و آزموده تربی���ت 
که در  ک���ودکان  و از ای���ن رو در آموزش وپ���رورش 
حقیق���ت بای���د اف���راد الیق و ق���وی و ب���ااراده ی 
آینده باش���ند، تمام س���عی خ���ود را به کاربرده و 

کوچک ترین غفلتی نکرده اند.
گر روانشناسی به ما می گوید که دوره ی کودکی  ا

مهم تری���ن دوره ی زندگی هر فرد اس���ت و تمام 
کس���بی و ع���ادات الزم در ای���ن دوره ها  صف���ات 
اخذ می ش���وند و آنچه یک شخص بزرگ است، 
که پایه ری���زی زندگی او در دوره ی  همان اس���ت 
که  گرفته اس���ت، پس الزم است  کودکی صورت 
دس���تگاه های فرهنگی به این نکته پی  ببرند و 
کودکان، معلم���ان و مربیان دانا و  ب���رای تربیت 
کنند و بکوشند مقام معلمان  شایسته انتخاب 
را در اجتماع باال ببرند و وضع معیش���ت آنان را 
بهتر س���ازند و در ضمن مس���ئولیت های شدید 
که در  از آن ه���ا بخواهند؛ دقیق همانن���د عملی 
ژاپ���ن ص���ورت می گیرد. ع���دم اط���الع والدین و 
معلمان از اصول عمده ی روانشناس���ی و تعلیم 
و تربی���ت، عواق���ب وخیم ب���رای اجتم���اع دارد. 
بیشتر والدین مقصر نیستند، چون نمی دانند، 
که آن ها  اما دستگاه های فرهنگی وظیفه دارند 
کار نه تنها از  را با اصول آش���نا س���ازند. برای این 
طریق روزنام���ه و مجله و تلویزی���ون باید اقدام 
کانون ها و انجمن هایی  کرد، بلکه مؤسسات و 
کودکان باید تش���کیل ش���وند تا در  برای تحقیق 
ک���ودکان تحقی���ق و نتایج در دس���ترس  اعم���ال 

والدین و معلمین قرار بگیرد.
که  بس���یاری از اف���راد جامعه نه تنه���ا نمی دانند 
ک���ودک چیس���ت، بلک���ه حت���ی با  روانشناس���ی 
تعری���ف خ���ود روانشناس���ی آش���نا نیس���تند، به 
همی���ن دلیل توجهی به اصول روانشناس���ی در 
کودکانش���ان نمی کنن���د و هنوز  تربی���ت و تعلیم 
که روانشناس���ان را با فالگیرها  کسانی هس���تند 
و پیش���گوها اش���تباه می گیرند و تص���ور می کنند 
ک���ه روانشناس���ان با ن���گاه به چش���مان دیگران 
گذش���ته و آینده ی آن ه���ا را بازگویند؛  می توانند 
گوه���ر راس���تین  ام���ا چنی���ن برداش���ت هایی، از 
روانشناس���ی به دور اس���ت. روانشناسی یکی از 
ش���اخه های 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���مه ی 
گون���ی تعاری���ف در ای���ن علم را می ت���وان به  گونا
گذر زمان و پیشرفت دانش، نسبت داد.  عامل 
برخی، روانشناس���ی را مطالعه ی آزمایشی رفتار 
و فرایندهای ذهن���ی می دانند و برخی دیگر آن 
کرده اند و  را علم رفتار انس���ان و حی���وان تعریف 
چندی���ن تعریف دیگر؛ ام���ا در تعریف���ی جامع تر 
می توان روانشناس���ی را علم مطالع���ه ی رفتار و 

فرایندهای ذهنی دانست.
کودک  ک���ودک؛ روانشناس���ی  و اما روانشناس���ی 
به عنوان یکی از زیرمجموعه های روانشناس���ی 
کودک،  رشد، نگاه دقیق و علمی به مطالعه ی 
نیازهای او و یافتن شیوه های تربیتی و آموزشی 
روانشناس���ان  از  بس���یاری  دارد.  وی  مناس���ب 
ک���ه س���ال های اولی���ه ی رش���د آدمی  معتقدن���د 
تأثی���ری سرنوشت س���از بر ش���خصیت وی دارد. 
کودکی  طوالن���ی بودن م���دت رش���د در دوره ی 

کیفیت ع���ادات و رفتارهای  س���بب می گردد ت���ا 
عقل���ی، عاطف���ی، اجتماع���ی و اخالق���ی ف���رد در 
این دوره تعیین ش���ود و شکلی منحصربه فرد از 
س���ازگاری با محیط در وی به وجود آید. تعامل 
که سبب ظهور و بروز استعدادها  با مراقبان نیز 
یک���ی پس از دیگری می ش���ود، ش���یوه ی "فرزند 

پروری" را از اهمیت زیادی برخوردار می کند.
کودکانم���ان، از اهمی���ت  از ه���ر س���و توج���ه ب���ه 
ویژه ای برخوردار اس���ت؛ ب���رای نمونه توجه به 
نقاش���ی، خش���م، حس���ادت، ت���رس و رؤیاهای 
آین���ده ی  و  آن���ان  ش���خصیت  در  کودکانم���ان، 
خ���ود آن���ان و جامعه م���ان تأثی���ر مهم���ی دارد. 
کارکرد  کودکان نیز نشان دهنده ی  نقاشی های 
که  نمادی ذهن آنان است. اولین نقاشی هایی 
که البته بیشتر باید آن  کودکان ترسیم می کنند 
که فاقد جنبه ی  کرد  را نوعی بازی تمرینی تلقی 
کردن دارد.  تقلیدی اس���ت و حالت خط خطی 
کودک قادر می ش���ود تا آنچه  که  بعدازآن اس���ت 
کن���د. روانشناس���ی به  را در ذه���ن دارد ترس���یم 
اس���م "لوک���ه"، نقاش���ی را نوعی ب���ازی می داند و 
که حت���ی در اولین نقاش���ی های  معتق���د اس���ت 
ک���ودکان می ت���وان واقعی���ت را مش���اهده نمود. 
همچنین در روان سنجی، روانشناسان از روش 
کودکان را  ترس���یم خانواده اس���تفاده می کنند و 
ک���ه در خانواده در  موردبررس���ی ق���رار می دهند 

چه شرایطی قرار دارند.
که  خش���م ی���ک حال���ت عاطف���ی موقتی اس���ت 
ایج���اد  محرومی���ت  احس���اس  درنتیج���ه ی 
می شود. بسیاری از والدین به هنگام مواجهه 
ک���ودکان، به تنبی���ه آن���ان می پردازند؛  باخش���م 
درحالی که مش���اهده ی خش���م، باید والدین را 
کردن آن س���ازد.  ک���ودک و برآورده  متوج���ه نیاز 
ک���ه در چنین مواردی  کودکان واقعًا نمی دانند 
کنند؛  که خشمگین هستند، چگونه باید رفتار 
بنابراین، الزم اس���ت تا والدی���ن به جای این که 
ک���ه رفتارش قابل قبول  کودک بگویند  صرف���ًا به 
ک���ه در چنین مواقعی  نیس���ت، به او یاد بدهند 
گاه  کند. همچنی���ن والدین باید آ چگونه رفتار 
ک���ه در چنی���ن م���واردی، تنبی���ه، روش  باش���ند 

مؤثری نیست.
ک���ودکان،  کوردس���تان، ب���رای تربی���ت  و ام���ا در 
کودکان  باید ب���ا جدیت وارد عمل ش���د؛ چ���ون 
که  کوردستان در ش���رایطی بحرانی تر قرار دارند 
یکی از این ش���رایط، یادگیری زبان دوم در سن 
کودکانمان را در بحرانی  که  شش سالگی اس���ت 
به اسم دوزبانگی در سنین پایین قرار می دهد. 
همچنی���ن بای���د والدی���ن و معلم���ان را با اصول 
کودکانمان  کودک آشنا س���اخت و  روانشناس���ی 
را برای س���اختن آین���ده ای بهت���ر و آبادتر، آماده 
که بزرگ ترین وظیفه ی  کنیم و فراموش نکنیم 

هر نسل، تعلیم و تربیت نسل آینده هست.
ادامه در صفحه 5

ج قادری ■ ایر
که ده ها و صدها نفر تنها و تنها با فش���ردن  ▐ 1- زمانی 
یک ماش���ه غرق در خون می ش���وند، شاید ساده لوحانه 
ک���ه از محیط زیس���ت ح���رف زد. ده ها و  ب���ه نظ���ر برس���د 
که سرش���ار از رنج، ش���ادی،  صدها نفر با داس���تان هایی 
کس���تر یا نه  آرزو و بغ���ض ب���وده و این���ک دیگ���ر تل���ی از خا

گر مرگشان شانس دیده شدن مثل  دش���تی از یادمان جنگ هستند و ا
ک���وردی” را داش���ته باش���د، تابلویی ب���ر دیوار نمایش���گاه خواهند  “آالن 
که بیشتر افراد  بود. س���ناریوهای خونریزی چنان جادویی با خود دارد 
ک���رده و توانایی دی���دن جوانب دیگر را  ک  را به ش���دت دچ���ار باریکی ادرا
که داس���تان را با ش���روع جنگی  نخواهند داش���ت. باری این خود ماییم 
ک���رده و می خواهیم اتم���ام آن، همان نواختن م���ارش پایان جنگ  آغاز 
گشته، به درستی می دانند  که جنگ زده های خانه ویران  باشد. پایانی 
ک���ه هنوز سکانس���ی بیش نگذش���ته و هنوز در آغ���از راه نامعلوم خود قرار 

دارند.
و  عموم���ی  اف���کار  جلب توج���ه  نوامب���ر   6 روز  نام گ���ذاری  از  ه���دف   -2
بین المللی به آثار زیان بار جنگ بر تخریب طوالنی مدت محیط زیس���ت، 
کوسیستم ها و منابع طبیعی است. آثاری که فراتر از مرزهای دولت های  ا
که نسل های آینده را نیز  درگیر جنگ حرکت می کند و نه تنها نسل فعلی 
تحت تأثیر قرار می ده���د. آثار زیان بار جنگ بر تمام زوایای زندگی مردم 
که بخش محیط زیست  گسترده اس���ت  کش���ور به حدی وس���یع و  و یک 
که دولت ها نی���ز مثل مردم  نی���ز از آن در ام���ان نمانده اس���ت، موضوعی 
دور و نزدی���ک به جن���گ، آن را به راحتی به فراموش���ی می س���پارند. این 
آث���ار محدود به هیچ مرز جغرافیایی نیس���ت، بنابرای���ن تخریبات آن در 
تمام دنیادیده می شود و برای زمان های طوالنی بعد از زمان جنگ نیز 
ادامه می یابد. س���ازوکارهای حقوقی بین المللی موجود برای جلوگیری 
کافی   کردن منابع طبیع���ی در زمان جنگ،  از تخری���ب عامدانه و آل���وده 
که ب���ه نام تأمین  کنون ش���اهد جنگ ه���ای زیادی بوده  نیس���ت. دنیا تا
خ داده اند، اما در هم���ه این جنگ ها از همان  امنیت، عدال���ت و صلح ر
ابتدا محیط زیس���ت و منابع طبیعی قربانیان خام���وش بوده اند )پایگاه 
خب���ری تحلیلی دنیای س���فر(. درعین حال تخریب محیط زیس���ت در اثر 
مناقشات مسلحانه سبب می شود زندگی  اقشار آسیب پذیر بیشتر مورد 
گنجاندن  تهدید قرارگرفته و با به خطر انداختن چشم انداز صلح پایدار، 
مفاهیم زیست محیطی موضوعی قابل اغماض بوده و دور باطل تخریب 
رقم زده ش���ود. خسارات زیس���ت محیطی  ناشی  از جنگ و خشونت و نیز 
فروپاش���ی نهاد های ذی ربط بعد از جنگ، امروزه بهداشت، معیشت و 

کشور ها مورد تهدید قرار می دهد. امنیت نوع بشر را در اغلب 
کوی���ت در س���ال 1370، صدها حلقه چ���اه نفت به  3- در ط���ول جن���گ 
گس���ترده ای را آل���وده و هوا را  که منابع آبی و دریایی  کش���یده ش���د  آتش 
کیلومتر از سواحل  کرد. رسوب ضخیم نفت و قیر صدها  غیرقابل تنفس 
گزارش ه���ا آلودگی نفت باعث  خلیج فارس را پوش���اند و بر اس���اس برخی 
مرگ حداقل 30 هزار پرنده دریایی شد. خشک شدن نیزار ها و هورهای 
جن���وب ع���راق در دهه ه���ای 1980 و 1990 نمونه ای از ه���دف قرار دادن 
کوسیستم برای دست یابی  به اهداف سیاسی و نظامی دولت  عامدانه ا
صدام حس���ین بوده است. این اتفاق درحالی که اثرات مستقیم و فوری 
گس���ترده ای بر زندگی  مردم عراق داشته، دارای آثار درازمدتی نیز  بسیار 

کندگی هوای منطقه و حتی بس���یاری از ش���هرهای  مانند آلودگی هوا و آ
گردهای معلق بوده است. ایران از ریز 

گس���ترش فق���ر، بی عدالتی و  4- آلودگ���ی و تخریب محیط زیس���ت باعث 
کش���ورها تش���دید می کند؛  نارضایت���ی می ش���ود؛ ناامن���ی و بی ثباتی را در 
جنگ ه���ای خونین و ویرانگر ضربات س���همگینی ب���ه طبیعت، آب هاى 
شیرین، سالمت جس���می و روانی مردم وارد می کند. آثار زیان بار جنگ 
و خش���ونت، عوارض س���وء و خطرن���اك تخریب زیس���ت محیطی را به طور 
کوتاه م���دت و بلندم���دت به ج���ای می گ���ذارد. به خص���وص به کارگی���ری 
جنگ افزارهای کشتارجمعی و پیشرفته که قدرت تخریبی گسترده دارد 
که داراى مواد آالینده و خطرناك هس���تند،  و ی���ا به کارگیری س���الح هایی 
که خطر جدى براى همه نسل ها  گازهایی ش���یمیایی  نظیر س���الح ها و 
اس���ت )ناظر حسین زکی( . ترکیه در س���ال 1992 و با احداث سد آتاتورک 
کش���ور عراق، درگیری های  که در  کرد  بر روی رود فرات، ش���رایطی ایجاد 
قوم���ی و قبیله ای بر س���ر آب ش���کل بگی���رد، فرایند بیابان زای���ی افزایش 
کش���ت خود را از دست  کش���اورزی قابلیت  ع  یابد و 670 هزار هکتار مزار
کردن چاه ها و چشمه ها و  بدهند. این دولت در سوزاندن جنگل ها، پر 
کش���تگاه ها و روستاها نیز دست داشته است. اعمالی  راندن مردمان از 
که در منطق���ه به هیچ وجه عجیب نب���وده و به عنوان مثال رژیم بعث در 
کش���تار، تخریب و غ���ارت را به  عملیات غیرانس���انی موس���وم به »انفال« 
ک���رد. نتیجه این  کارنام���ه خاورمیان���ه ثبت  خاط���ر مناقش���ات قومی در 

تخریبات بر پیکره بین النهرین تا زمان نامعلومی ادامه خواهد یافت.
که  گاهی از مش���کالت عدیده ای  5- امروزه باوجود پیش���رفت س���طوح آ
جنگ بر محیط زیس���ت وارد می نماید، در مناس���بات حقوقی و اجرایی 
ک���ه بای���د ب���دان توج���ه نمی ش���ود. هن���وز برنامه ه���ای احی���ای  آن گون���ه 
کولوژیک���ی س���رزمین از اولویت ه���ای بع���د از جن���گ نیس���ت. باوج���ود  ا
تجربیات بی ش���مار انس���ان از فجایع زیس���ت محیطی و مان���دگار جنگ، 
که دید ما نسبت به ازهم پاشیدگی های طبیعت و از  دیگر لودگی اس���ت 
کاتی س���طحی باش���د.  بین رفتن هزاران هکتار از اراضی هنوز بر پایه ادرا
باری به هر س���و نس���ل آدمی به حیات خویش ادامه می دهد و هرس���ال 
کل���ی آن اضافه می ش���ود اما آیا می ش���ود ب���از ه���زاران هکتار از  ب���ر تعداد 

زیستگاه ها با تنوعات زیستی آن ها را احیا نمود؟
6- انجمن س���بز چیا نظر به بدون مرز بودن آسیب های زیست محیطی 
و ضرورت اقدامی جدی برای طبیعت، بارها پیشنهاد سازمانی جهانی 
ک���ه در آن تمام���ی انس���ان ها مح���ق به برخ���ورداری از  ح نم���وده  را مط���ر
ک بوده و الزم است در برابر تمامی تهدیدها به ویژه جنگ با  طبیعتی پا
کی متحد ش���وند و نگذارند اندک  کره خا هر عنوانی و در هرجایی از این 
که نتیجه حماقت ها و آزمندی عده قلیلی از انسان ها بوده،  سرمایه ای 
کمال از  از دس���ت برود. س���ازمان جهانی بلوط سبز ش���اید نتواند تمام و 
ح ریزی های  آسیب های زیس���ت محیطی منتج از جنگ، مناقشات، طر
یک س���ویه، تخریب���ات ه���دف دار و عامدان���ه ع���ده ای ب���ر ع���ده ای دیگر 
کند، ام���ا قطعًا مرهم���ی خواهد بود ب���ر پیکره رنج���ور زمین.  جلوگی���ری 
محکوم بودن نوع انسان به نگه داشته ذخایر ژنتیکی زمین و صیانت از 
گونی ها به یکدیگر باشد و زمینه صلح  گونا آن ها شاید حلقه اتصال همه 

پایدار بر پایه انگاره هایی نوین را شکل دهد.

قربانی خاموش جنگ ها
به مناسبت 6 نوامبر سال 2001، روز بین المللی پیشگیری از 

تخریب محیط زیست در جنگ ها و مناقشات مسلحانه
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اجتماعی 4

■ انور روشن

ه���رگاه  ب���ودم،  بچ���ه  ▐وقت���ي 
خانواده ام تصمی���م می گرفتند 
به مس���افرت بروی���م، اضطراب 
و ترس���ي غیرقابل وصف بر من 

غلبه می ک���رد. اضط���راب ناش���ي از پیچ های 
ج���اده ی  زم���ان  آن  در  ک���ه  گاران  گردن���ه ی 
مریوان به س���نندج از آن مسیر عبور می کرد. 
ک���ی  گردوخا از  پ���ر  و  طوالن���ي  راه  اس���ترس 
گردن���ه ی دیگ���ر ازجمل���ه  ک���ه بای���د چندی���ن 
گردن���ه ی آری���ز را س���اعت ها ط���ي می کردیم و 
کث���ر مس���افران اتوبوس های  همیش���ه من و ا
ش���اطر عباس و عبداهلل خان را دچار تهوع و 
کیسه نایلون  استفراغ می کرد و باید همیشه 
و دس���تمال ب���راي تمی���زکاري لباس هایمان 
هم���راه می بردیم. این مرب���وط به فصلي بود 
کي و پرپیچ وخ���م مریوان به  که ج���اده ی خا
س���نندج برف���ي و ی���خ زده نبود؛ ام���ا در فصل 
باران و س���رما حوادِث مسافران این جاده ها 
ک���ه در ای���ن  حدی���ث مفص���ل دیگ���ري دارد 
کوتاه فرصت بیان آن نیس���ت. زماني  مجال 
که به سن جواني رس���یدم براي مسافرت به 
س���نندج و سایر نقاط ایران، دیگر از جاده ی 
گاران عبور نمی کردی���م بلکه با مینی بوس ها 
که همیش���ه بیش از ظرفیت  و سواری هایی 
خود مسافر حمل می کردند از مسیر جاده ی 
گاهي  س���روآباد به س���نندج می رفتیم. جاده 
گاهي آس���فالت بود و  ک���ي و پ���ر از چال���ه و  خا
خالصه تا به س���نندج می رس���یدیم جانمان 

به لب می رسید.
در میان سالیم الحمداهلل این جاده آسفالت 
ش���د ولي پ���ر از چاله و پیچ های ن���ود درجه و 
ک���ي ب���ود و رفت���ن ت���وي  پرتگاه ه���ای خطرنا
کم کم نام  این ج���اده جرئ���ت می خواس���ت. 
دریاچ���ه زریبار مریوان بر س���ر زبان ها افتاد و 
گردش���گرها در مریوان پیدا ش���د  س���روکله ی 
و روزبه روز بر تعدادش���ان بیش���تر می شد. در 
این ش���رایط چنین ج���اده ای ب���راي مریوان 
که توریس���تي بودن را یدك می کشید زیبنده 
مدی���ران اس���تان و شهرس���تان نب���ود. ب���راي 
مرم���ت و اص���الح ج���اده هرس���اله به ص���ورت 
قطره ای بودجه هایی را اختصاص می دادند 
و قطعه های���ی از آن را اص���الح می کردن���د ام���ا 
زم���ان این اص���الح و تعمی���ر و مرم���ت چنان 
ک���ه قس���مت های قبلي آن  طوالني می ش���د 
دوباره تخریب می ش���د و به تعمی���ر نیاز پیدا 
ک���ه جاده ی  می ک���رد و این داس���تان تا امروز 
و  ترانزیت���ي  مس���یري  س���نندج  ب���ه  مری���وان 
بین المللی ش���ده ادامه دارد. درگذشته های 
ک���م بود و  دور تع���داد خودروه���اي ش���خصي 
مردم بیش���تر با وس���یله ی نقلی���ه ی عمومي 
مری���وان  جمعی���ت  و  می کردن���د  مس���افرت 
ب���ه  مری���وان  ج���اده ی  و  ب���ود  کمت���ر  بس���یار 
سنندج شاید مناس���ب به نظر می رسید؛ اما 
کنون ک���ه جمعیت مریوان به دویس���ت هزار  ا
نفر رس���یده هی���چ عق���ل س���لیمي آن را برای 
ج مناس���ب  ارتب���اط مری���وان ب���ا جه���ان خار
نمی بین���د، زی���را هرس���اله از سراس���ر ای���ران و 
گردشگر  کشورهاي جهان هزاران  بسیاري از 
کوه های سر به  براي دیدن دریاچه، جنگل، 
کش���یده و زیبایی های دیگ���ر مریوان و  فل���ك 
اورامانات به این منطقه مس���افرت می کنند 
و صده���ا نف���ر دیگر ب���راي خرید و تج���ارت به 
گش���ودن مرز  مری���وان می آیند و همچنین با 

کامیون و  بین المللی باش���ماق روزانه صدها 
ک���ه طبق تعاریف  تانکر س���وخت از جاده ای 
ج���اده هن���وز ج���اده ای فرع���ي اس���ت عب���ور 
ک���ه مری���وان را به  می کنن���د. بل���ه تنه���ا راهي 
نق���اط دیگر متص���ل می کند ج���اده ای فرعي 
کنون نه تنها روزانه هزاران مسافر  که ا اس���ت 
کاال  از آن عبور می کنند بلکه مس���یر ترانزیت 
شده و بزرگ ترین و مهم ترین شهر توریستي 
کوردنشین را به سایر نقاط  استان و مناطق 

وصل می کند.
بازنشس���تگي  دوران  ب���ه  ک���ه  نی���ز  کن���ون  ا

که عزی���زي را درراه مریوان  رس���یده ام هر ب���ار 
س���نندج دارم ی���ا وقتی ک���ه براي مس���افرت از 
ای���ن راه می گ���ذرم، دوب���اره دچ���ار اضطراب 
و اس���ترس و ترس می ش���وم چ���ون هرلحظه 
گ���وار این جاده  نگ���ران تص���ادف و حوادث نا
هستم و حتمًا در این جاده ی بسیار شلوغ و 
گون شده یا خودرویي  کامیوني واژ پرخطر یا 
که ماش���ینی س���واري  در ت���ه دّره، ی���ا تانکري 
ک���رده و ی���ا خ���ود را در می���ان تانکرها یا  را ل���ه 
ب���ه ق���ول مریوانی ها بمب های متح���رك پر از 
سوخت قابل اش���تعال می بینم و تا مدت ها 
گوار  تأثیر منفي این نگران���ي و صحنه های نا
ای���ن راه، روح و روانم را آزار می دهد. این راه 
فرعي غیراستاندارد من و همه ی مریوانی ها 
که روزي به این راه می آیند را  کساني  و تمام 

آزار می دهد.
 چنانکه ش���اهد بودیم اخیراً در دو حادثه ی 
گون���ي تانکره���اي حم���ل  گان���ه براث���ر واژ جدا
در  هم وطنان���م  از  نف���ر  ده ه���ا  س���وخت، 
می���ان ش���عله های آت���ش س���وختند و نه تنها 
خانواده هایشان داغدار ش���دند، بلکه مردم 
ش���هر از ای���ن حادث���ه ی دردن���اك دچار ُش���ك 
انس���ان های  و  مریوانی ه���ا  تک ت���ک  و  ش���د 
بااحساس و صاحب وجدان دیگر از این غم 
و اندوه داغ دیده شدند. این فقط بخشي از 
گوار این جاده اس���ت. باید بگویم  حوادث نا
ک���ه آرزو دارم مریوان  ای���ن تنه���ا من نیس���تم 
راه مناس���ب و اس���تاندارد، فرودگاه و راه آهن 
داشته باش���د بلکه این خواسته ها به رؤیاي 
دست نایافتني تمام مردم شهر تبدیل شده 
گریبانم���ان را رها  و مانن���د بغض���ي فروخفته 

کودک���ي همیش���ه آرزو  ک���ه از  نمی کن���د. م���ن 
گوشه  داش���تم مریوان فقیر، دنج و خلوتم از 
تنهایي و فقر بیرون بیاید و همه براي دیدن 
تنه���ا س���رمایه و زیبای���ی اش، یعن���ي زریبار و 
کنون  طبیعت سرس���بز ب���ه مریوان بیاین���د. ا
کشتار جاده ای  کش���ت و  بااین همه فاجعه و 
از طال ش���دن پشیمان ش���ده ام و همیشه در 
گذش���ته ی س���اده و مس بودن شهرم  آرزوي 
که  هس���تم. البت���ه این ب���ه این معنا نیس���ت 
بلک���ه  نمی پس���ندم  را  مری���وان  توس���عه ی 
که تمام  توسعه ای را شایسته شهرم می دانم 

کتورهای الزم را داش���ته باشد. چنانکه در  فا
گفته اند: توس���عه یعنی تغییر  تعریف توس���عه 
که منجر به پیش���رفت توان  عوامل متعددی 
عموم���ی جامعه در تمام زمینه های مختلف 
فن���ی،  و  تکنولوژیک���ی  پیش���رفت  قبی���ل  از 
دگرگونی ه���ای اجتماعی و اقتصادی ش���ود. 

)دولتشاهی 1۳90(.
ب���ودن  دارا  دلی���ل  ب���ه  مری���وان  شهرس���تان 
پتانسیل های مختلف، این شرایط را دارد که 
کند، بلکه دروازه ی  نه تنها خود توسعه پیدا 
کوردس���تان نیز شود. مرز  توس���عه ی اس���تان 
که تجار ایراني  بین المللی باش���ماق مری���وان 
و خارج���ي روزانه در آن اق���دام به صادرات یا 
کاال می کنند، بازار  واردات میلیارده���ا ری���ال 
کاالهاي موج���ود در آن براي  ش���هر مریوان و 
کاالیي  که در جستجوي  گردشگراني  جذب 
ارزان ت���ر از ش���هر خ���ود هس���تند، دریاچ���ه ی 
منحصربه ف���رد زریب���ار و زیبایی های طبیعي 
و بی نظی���ر آن، آث���ار تاریخي قلع���ه ی مریوان 
کوه ایمام، پارك جنگلي  خ در  و مس���جد س���ر
کوه های س���رکش این  ک���وه، جن���گل و  ای���ن 
صنایع دس���تی،  هورام���ان،  شهرس���تان، 
و  روس���تاهایش  بک���ر  طبیع���ت  و  معم���اري 
صنایع دس���تی و جاذبه ه���ای دیگ���ر آن براي 
گردش���گر ب���ه اس���تان، همچنی���ن ب���ا  ج���ذب 
توج���ه به خاك مرغوب دش���ت مریوان و بیلو 
گسترش  کشاورزي،  کردن  توسعه و مکانیزه 
گلخانه ای دیگر  تولید توت فرنگی و تولیدات 
ک���ه ذکر ش���د می تواند  کن���ار س���ایر نکاتي  در 
کمك  به رون���ق اقتص���ادي مریوان و اس���تان 
کن���د؛ اما رس���یدن به ای���ن امر ب���دون فراهم 

ک���ه مهم تری���ن  ک���ردن زیرس���اخت های الزم 
آن ارتقا و توس���عه ی راه ه���ای مواصالتي این 
شهرستان است ممکن و میسر نخواهد بود. 
گر مریوان راه های مناس���ب و مدرن داشته  ا
گردشگران بس���یار بیشتر می شود  باش���د آمار 
کاالهاي صادراتي به  و نیز میزان حمل ونقل 
کشور بیشتر و آسان تر  مرز و واردات به داخل 
کوردستان  می ش���ود و به توس���عه ی اس���تان 

کرد. کمك چشمگیري خواهد 
اح���داث ج���اده ی اصلي ب���ا اس���تانداردهاي 
ام���روزي و چش���م اندازی بیست س���اله براي 
کن���ار  ای���ن شهرس���تان ض���روري اس���ت و در 
توس���عه ی شهرس���تان  ب���ه  کتوره���ا  فا س���ایر 
کمك می کند. در سفر اخیر وزیر راه و  مریوان 
کوردستان و شهرستان  شهرسازي به استان 
که جاده ی جدید مریوان  مریوان اعالم شد 
که جاده ای اصلي خواهد بود تا دو  س���نندج 
سال آینده به بهره برداری می رسد. استاندار 
گفت: اعتبار موردنیاز  کوردس���تان دراین باره 
به مبلغ 1۳0 میلیارد تومان برای تکمیل این 
کل  ج���اده تأمین ش���د و به صورت قط���ع نیز 
مبل���غ تخصیص داده خواهد ش���د و مطمئنًا 
ج���اده ت���ا پای���ان س���ال 96 تکمی���ل خواه���د 
شد.)به نقل از خبرگزاري ایسنا( امید است تا 
زمان اتمام این راه فکري به حال تانکرهاي 
باش���ند، همچنی���ن  ک���رده  حم���ل س���وخت 
آرزومندم جاده ی در دس���ت احداث مس���یر 
سنندج- تیژتیژ –گاران- مریوان این شرایط 
که نسل آینده هوش مدیران  را داشته باشد 
کارشناس���اِن نس���ِل ام���روز ما را تحس���ین و  و 
براي احداث چنین جاده ای به آن ها افتخار 
گردش���گري و  گس���ترش صنعت  کنن���د. براي 
تجارت در مریوان و ارتباط دادن آن با س���ایر 
نقاط بای���د راه های دیگر این شهرس���تان به 
کامیاران و س���قز نیز اصالح و ارتقا یابند  پاوه، 
کاال از جاده ی مریوان – سقز  چون که انتقال 
به ش���مال غرب و استان های ش���مالي ایران 
کم هزینه تر خواهد ش���د. متأسفانه  کوتاه تر و 
این جاده بیش از س���ي سال است در دست 
گر  احداث اس���ت ول���ي به پای���ان نرس���یده و ا
گردنه "توه سوصران"  به طورجدی مشکالت 
رف���ع نگ���ردد و در آن تون���ل احداث نش���ود و 
پیچ ه���ای خطرناك آن حذف و پرتگاه هایش 
ایمن نشود، حادثه های دل خراش جاده ی 
مری���وان س���نندج در آن تک���رار خواهد ش���د. 
همچنین جاده ی مریوان به نودش���ه و پاوه 
گردنه های ژاالنه و تت���ه عبور می کند و  ک���ه از 
معم���واًل در فص���ل زمس���تان به عل���ت بارش 
ب���رف و خطر ریزش بهمن و یخبندان بس���ته 
کرمانش���اه و استان های  می ش���ود، می تواند 
جنوب���ي و مرک���زي را ب���ه مرز مری���وان متصل 
کن���د. در ضمن این مس���یر با عب���ور از مریوان 
می تواند راه مواصالت���ي نزدیك و به صرفه ای 
باش���د ب���راي ارتب���اط اس���تان های جنوبي و 
کرمانش���اه به آذربایجان های غربي و ش���رقي 
و اردبیل. این مس���یر نیز ب���ا احداث چندین 
تونل، تعری���ض و مرمت به ج���اده ای تبدیل 
که دسترسي به مریوان را آسان  خواهد ش���د 
کرد؛ بنابراین می توانم بگویم درست  خواهد 
کلید  ش���دن جاده های مری���وان اصلی ترین 
رف���ع محرومی���ت ای���ن منطقه اس���ت و عالوه 
بر ای���ن هزینه های فراوان جان���ي و مالي را از 

دوش مردم و دولت برمی دارد.

که رهایم نمی کند اضطراب جاده ای 
■ آرمان غفوری
فق���ر،  گس���ترش  ▐ب���ا 
شهرنش���ینی  بی���کاری، 
مش���کالت  س���ایر  و 
مش���کل  اجتماع���ی، 
خیابان���ی  کار  ک���ودکان 

گس���ترش اس���ت.  همچن���ان در ح���ال 
کار خیابان���ی داریم:  کودک  دودس���ته 
که روزها  مشغول  کودکانی  دسته اول 
کار هس���تند و ش���ب ها به نزد پدر و  به 
مادر یا بس���تگان بازمی گردند و دسته 
که ش���ب ها  کارتن خواب  کودکان  دوم 
در خیابان ه���ا و جاه���ای متروک���ه ب���ه 
البت���ه  دوم  دس���ته ی  می برن���د.  س���ر 
در مع���رض خط���ر بس���یار ج���دی ق���رار 
دارند. آزاری های مکرر و برخوردهای 
کودکان  بی رحمانه غیرانس���انی با این 
که سنش���ان بین 5 تا 18 س���ال اس���ت 
که برای  انج���ام می گی���رد. دیده ش���ده 

بقای خویش، بعضی حتی دس���ت به فحشا و 
دزدی می زنند.

که  کودکان زیر 18 سال  طبق تعریف یونیسف، 
عمده وقت خود را بدون سرپرس���تی و نظارت 
بزرگ س���االن می گذرانن���د "ک���ودکان  خیابانی" 

خوانده می شوند.
از مهم ترین عوامل ای���ن معضل فقر فرهنگی، 
گاه���ی،  آ ع���دم  اجتماع���ی،  اقتص���ادی، 
بی س���وادی، اعتیاد و طالق والدین می باش���د 
کش���ورهای  ک���ه در سراس���ر جه���ان بخص���وص 
جهان سوم و بیشتر در کالن شهرها و شهرهای 
کار البته به  کودکان  بزرگ اتفاق می افتد. پای 
شهرهای چند هزارنفری هم بازشده و آن ها را 
کرده اس���ت. بیشتر  با مش���کالت جدی روبه رو 
کودکان آنتی سوسیال )زد اجتماعی( اند  این 
که در محیط آش���فته خانوادگی یا محیط های 
غیراجتماع���ی بزرگ ش���ده اند و جامع���ه نگرش  
مثبتی به آن ها ندارد و مورد خشونت خانواده 
کار بس���یار  و نیروه���ای  دولتی ق���رار می گیرند. 
ک���ودکان خیابانی را  که تع���داد  س���ختی اس���ت 
که س���ازمان بهداش���ت  تخمی���ن زد، هرچن���د 
 1990 ده���ه  اواس���ط  در  یونیس���ف  و  جهان���ی 
تعداد آن ها را 100 میلیون نفر تخمین زده اند. 
که جمعیت دنیا رشد می کند پدیده  همچنان 
کودکان خیابان���ی افزایش می یابد.  اجتماع���ی 
ک���ودکان  آم���ار  جه���ان  کش���ورهای  هم���ه  در 

خیابانی پسر بیش از دختران است.
در ای���ران آمار های مختل���ف و ضدونقیضی در 
ک���ودکان خیابانی اعالم می ش���ود. افراد  م���ورد 
مختلف بنا به س���لیقه و نظر خود تعداد آن ها 
کرده اند. را از 20.000 نفر تا 2 میلیون نفر برآورد 
اط���راف ما پر اس���ت از داس���تان های زیادی از 
کار. نمونه ای از آن و در ش���هر مریوان،  ک���ودک 
کار صب���ح زود از خان���ه بی���رون میاید و  ک���ودک 
چش���یدن خ���واب به���اری و تابس���تانی برایش 
ک���ه آفتاب بی���رون نیامده  محال اس���ت. هنوز 
ب���ا دس���تان الغ���ر و  را  ی���خ در بهش���ت  خ  چ���ر
اندامی ش���بیه به چوب خش���ک هل می دهد 
ت���ا ب���ه س���ه راهی "ن���ی" برس���د و جایش���ان را یا 
کند. دس���تانش چروکیده  دوستانش قسمت 
خ و  و چس���بیده به یخ و ش���کر و لب هایی س���ر
کودک پس���ر،  چه���ره ای سرش���ار از خنده. این 
کارگ���ر و  پ���درش  اس���مش رامی���ن. غ اس���ت و 

مادرش خانه دار و از همه سخت تر خانواده ای 
کالس  کرایه نش���ین دارد. رامین می گف���ت من 
کار روی  کردم و ناچار به  هفتم مدرس���ه را ترک 

آوردم.
ک���ه در ایران  باوجود تم���ام ماده های حقوقی 
ک���ودکان  تصویب ش���ده اند، ازجمل���ه: هم���ه ی 
حق دارن���د از ش���رایط خ���وب زندگ���ی برخوردار 
کنند و آموزش ببینند تا شرایط  باش���ند، بازی 
مناسب شکوفایی توانایی ها و رشد جسمی و 
گردد  معنوی و اخالقی و اجتماعی آن ها فراهم 
کودک(،  )م���اده ی 27 پیمان نام���ه ی حق���وق 
کودکانی را می بینیم نه در دیگر فقط  کان  کم���ا
کالن ش���هرها، بلکه در شهرستانی همچون  در 
کار  که برای بقای خویش و خانواده به  مریوان 
خیابانی مش���غول هستند. در نگاهی عمیق تر 
که هرکدام  کودکانی را میابیم  به شهر مریوان، 
را در  ب���ه 14 س���اعت  نزدی���ک  از 24 س���اعت، 

خیابان های شهر به سر می برند.
کودک نگرشی  الزم به ذکر است پیمان حقوق 
که در این  کودک دارد  علمی و جامع نسبت به 
کودکان در  پیمان تمام مسائل مربوط به رشد 
زمینه های جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی 
به صورت یکپارچه موردتوجه قرارگرفته است. 
کار باید بر اس���اس  وظیف���ه دولت در بطن این 
ذی رب���ط  ادارات  ب���ا  الزم  تدابی���ر  و  برنامه ه���ا 
کار و خیابان���ی  ک���ودکان  ب���رای س���ازمان دهی 
شهرستان مریوان باش���د و باید شناختی الزم 
ک���ودکان خیابانی داش���ت  جه���ت بهبود حال 
وگرنه بی مسئولیتی نس���بت به آن ها ضربه ای 
کودکان و جامعه خواه���د زد و نباید  به آین���ده 
کرد.  آن ه���ا را مث���ل دیگ���ر اقش���ار جامعه ن���گاه 
کودکان از خانه می شوند  که باعث فرار  عوامل 
اغل���ب عبارت ان���د از: فق���ر اقتص���ادی، تف���اوت 
خ  ش���دید طبقاتی و نبود عدالت اجتماعی، نر
باالی بی کاری، افزایش بی رویه ی جمعیت در 
محله های حاشیه نشین شهرها، فقر فرهنگی 
کم س���وادی(،  و  )بی س���وادی  خانواده ه���ا 
خ ط���الق، اعتیاد، فوت ی���ک یا هر  افزای���ش ن���ر
دو وال���د براث���ر س���وانح طبیعی و ی���ا اجتماعی، 
کاذب ب���ا درآمد  افزای���ش بی روی���ه ی مش���اغل 
کم رن���گ ش���دن فرهنگ ملی و سس���ت  ب���اال، 
شدن بنیان ارزش های اخالقی و اعتقادی در 

جامعه.

کند!  کالم ویران  عالمی را یک 
خشونت چرا؟

■ ابراهیم غریبی
▐آفرینش و جهان هس��تی مجموع��ه ای از تضادها، 
ناهامهنگی هاس��ت.  و  هامهنگی ه��ا  تناقض ه��ا، 
آفریدگان بی ش��امر با چندوچون متف��اوت که بیننده 
باخرد را به تعجب وامی دارد. لطف جهان هس��تی در 
همین ش��گفت آوری و حیرت زایی است. هر آفریده ای 
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 می نگرد، گذشته خویش را 
می بیند و بررسی می کند و هم نظر به آینده دارد و درباره آینده خویش 

چاره اندیشی می کند.
این عنایت به گذش��ته و توجه به آینده ویژه انس��ان است. شخصیت 
انسان مجموعه ای از کیفیت های نفسانی و تجلی پدیده های ذهنی 
است و این کیفیت ها بس��یار گوناگون اند؛ 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 می توانیم پیدا کنیم که کیفیات نفسانی و درونی 
یکسانی داشته باشند و همین گوناگونی و تنوع کیفیات درونی انسان 
است که جهان او را همیشه دست خوش تغییر و دگرگونی کرده است.

باری به هر جهت انس��ان هم زمامنند است و هم تاریخ مند. تاریخ هر 
قوم و ملتی شناسنامه آن قوم و ملت است و هر موجود بی شناسنامه، 
گمنام و بی اعتبار اس��ت. پس دانس��ن و داش��ن تاریخ ویژه جوامع 
انسانی اس��ت. ما هم از این موهبت بی بهره نیستیم. هم تاریخ داریم 
هم فرهنگ. اگر بخواهم در مورد هر دو مقوله بنویسم بسیار طوالنی و 
خسته کننده خواهد شد، لذا منحرصاً به موضوع فرهنگ اشاره ای گذرا 

خواهم کرد و خواندن تاریخ را به خوانندگان محرتم واگذار می کنم.
مفهوم فرهنگ در ایران ریشه دار و دیرینه سال است. واژه فرهنگ از دو 

جزء ترکیب شده است. 1- فر 2- هنگ
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

2- هنگ: ریش��ه اوستایی دارد. )سنگ )thanya(( به معنی کشیدن 
و س��نگینی و وزن و وقار آمده اس��ت. فرهنگ جهان انس��انی در یک 
جامعه به منزله دستگاهی است که اندوخته های درونی آدمی را بیرون 
می کش��د و به رسمایه معنوی یک جامع��ه می افزاید. پس فرهنگ به 
معنی بیرون کشیدن دانش، معرفت و استعدادهای نهفته پدیده ها و 
تراوش های نو و نوپدید انسانی از نهاد و درون انسان و جلوه گر ساخن 
آن ها در جهان انسانی است. فردوسی طوسی در کتاب شاهنامه آورده 

است:

دلت دار زنده به فرهنگ و هوش
 به بد در جهان تا توانی مکوش

که فرهنگ آرامش جان بود
 زگوهر سخن گفن آسان بود

در بره��ان قاطع فرهنگ بر وزن فرهنج آمده اس��ت که علم و دانش و 
ادب و سنجیدگی را در برمی گیرد. هم چنین شاخ درختی را گویند که 

بر روی زمین خوابانیده و از جای دیگر رس برآورده باشد.
اسوالد اشپینگلر ارزش فرد در جامعه را در فرهنگی بودن آنان می داند.

حال باید پرسید راس��تی چرا آدم ها این قدر از خودشان دور شده اند. 
لحظه ای بیندیشیم چه بوده ایم؟ چه هستیم؟ و چه می توانیم باشیم. 
ما همه عقل داریم و کامل انس��ان در عقل است نه در بدن. از سوی 
دیگر آیا قلم می نویس��د یا انس��ان؟ اگر انس��ان قل��م را حرکت ندهد 
می تواند بنویس��د؟ اگر عقل و آگاهی پشت قلم نباشد چی؟ گفته اند 
انس��ان ها زیر زبانش��ان پنهان اند. ما همه با زبان باه��م ارتباط برقرار 
می کنیم. درواقع زبان در انس��ان همه کاره اس��ت و نشانه شخصیت 
انس��ان محسوب می ش��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 صاحب هرن

 بسیار زیباست چراکه صاحب هرن در رنج را منی گشاید. همه انسان ها 
می توانند با به کار بردن عاقالنه زبان خود در رنج را ببندند و در گنج 
را بگش��ایند. این را هم می دانیم که بزرگ ترین مش��رتی زبان گوش 
آدمیان اس��ت و مش��رتی هیچ گاه اجن��اس بنجل و غیراس��تاندارد را 
منی پسندد و منی خرد. آنان مشرتی کلامت و جمالت عاقالنه یا هامن 
گوهرها هستند. متأس��فانه هرازگاهی بین دو یا چند نفر مشاجراتی 
لفظ��ی در مورد ی��ک موضوع کوچ��ک و بی اهمیت اتف��اق می افتد، 
چهره ها برافروخته ش��ده س��پس با کلامت برافروخته همراه می شود. 
اگر آتش خش��م خاموش نش��ود آنگاه زبان چوب و چامق و چاقو و... 
به کار می افتد که بسیار ناپسند است. بزرگان ما گفته اند کالم ظهور 
عقل اس��ت. اما به هنگام نزاع کار برعکس می ش��ود. طرفین دعوا در 
هنگام خشم از واژه های خمپاره ای ترکش دار استفاده می کنند که کار 
بسیار ناپسند و زشتی است و زخم های آن خیلی دیر التیام می پذیرد. 
بیایید همه باهم تصمیم بگیریم در این گونه موارد بیشرت از خود صرب و 

بردباری نشان دهیم و همه کارها را به محکمه عقل بسپاریم.

کار در مریوان کودکاِن 

کسی حاضر است به  چه  
خاطر پول مادر خود را

کند؟  نابود 
■ کاروان بهمنی
دانش آموز 16ساله  عضو انجمن سبز چیا

تاریخی  نباش��م. ش��اید کتب  تاریخ نویس  ▐ش��اید 
مطالع��ه نکن��م. ولی خ��وب می دانم که هر کش��ور 
رسمای��ه ی  ش��اید  دارد.  خ��ود  ب��رای  رسمای��ه ای 
کش��ورها باهم تفاوت داش��ته باش��ند، اما می دانم 
نقط��ه مش��رتکی در می��ان هم��ه رسمایه ه��ا وجود 
دارد و آن چی��زی نیس��ت ج��ز کوش��ش ع��ام برای 

حف��ظ آن.
وقت��ی به ف��ردی می گویید چه چیزی دارید؟ او در 
ج��واب به ن��کات جالبی اش��اره می کن��د و آن این 
اس��ت که تنها منی گوید فرد معروف��ی داریم، بلکه 
اولی��ن چیزی که به آن اش��اره می کن��د مکان های 
تاریخی و طبیعی کش��ورش است. مردم یک منطقه 
خ��وب می دانند ک��ه طبیعت مانند مادری اس��ت و 
هم��ه ی جان��داران مانند بچه ه��ای آن. همه خوب 
را  انقراض بریت  نابودی طبیع��ت،  ک��ه  می دانند 
در پی  دارد. ولی کدام صدا آن قدر بلند اس��ت که 

آن ه��ا را از خ��واب غفل��ت بی��دار کن��د؟!
ای��ن مردمان که در براب��ر طبیعت رس احرتام فرود 
منی آورن��د ه��امن کس��انی هس��تند که خ��ود را به 
خواب زده ان��د و منی خواهن��د بی��دار ش��وند. ای��ن 
ش��اید نظ��ر م��ن باش��د و در ع��امل واقعیت کس��ی 
 10 ب��ه آن توج��ه نکن��د؛ ولی ب��ا نظر ه��امن پرس 
س��اله ای ک��ه گف��ت: )با ناب��ودی "زریب��ار" ما هم 
رشمس��ار می ش��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��اخن 
بگوی��م.  ))ن��ه((  بیاوری��م،  دس��ت  ب��ه  پاالیش��گاه 
انس��ان ها می تواند به خاطر پول مادر  از  کدام یک 
خ��ود را ناب��ود کند؟ کدام وجدان اج��ازه می دهد 
ک��ه این رسمای��ه ی ملی را به خاطر اندک ش��غل و 

پول��ی از بی��ن ب��ربد؟
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 بچه هایامن در مورد ای��ن امانت 
اندیش��یده ایم ک��ه چگونه می خواهیم جوابش��ان را 
بدهی��م؟ می خواهی��م بگوییم که ما امانت را رصف 
خرج خودمان کرده ایم؟ 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��یده اید؟!
معلوم اس��ت که حت��ی به خودتان اجازه فکر کردن 
البته برای  ن��داده و نخواهی��د داد؛  در این م��ورد 
کس��انی ک��ه طمع دنی��وی دیده هایش��ان را س��یه 
ک��رده نه برای کس��انی که آین��ده را می بینند. اگر 
کم��ی تفک��ر کنی��م می بینی��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 منی ش��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 
ب��ا  آن  از  کنی��م؛  آن  و ص��اف  آب زالل  را حی��ران 

ج��ان ودل محافظ��ت کنی��م.
بیای��د همه باهم ))نه(( را به گوش عوامل س��اخت 
و  تجرب��ه  ارومی��ه  از  بیای��د  برس��انیم.  پاالیش��گاه 

مری��وان را از س��قوط طبیع��ت نج��ات دهی��م.
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5فرهنگی

که یک سده  یک ساله ای 
سخن در سینه دارد!

■ نارص کانی سانانی

گاهی  که از نشر و نگارش در این وانفسا آ ▐ آنان 
فرزانگی  و  چیا  ف���رازی  ب��ه  شاید  ن��دارن��د  چندانی 
این  اهمیت  اهل فن  اما  نباشند  واقف  کاران  چیا
می دانند  نیک  را  ک���ارگ���ذاران  ای��ن  عظمت  و  ک��ار 

در  ک��ه  هستند  م��خ��ل��ص��ان��ی  ای��ن��ان  ک��ه  گ���اه ان���د  آ و 
تا  هراست  صنعش  از  که  داده ان��د  تعهد  طبیعت  خالق  پیشگاه 
آورد. فراهم  را  مخلوقاتش  حیات  ت��داوم  زمینه  خلقتش  مائده 
گونه با قلم و قدم آغازیده و در  در بستر این تقید تالشی مجاهدت 
گذاشته تا عبادت را در قالب خدمت  تداومش از جان و مال مایه 
که به درازای یک سال  به زیستگاه انسان ها تجلی دهند. سزاست 
کردارش���ان را در  گفتار و پندار و  گفت و  بر این نس���توه مردان آفرین 
کنیم و  گوش آمیخته هوش و سرمش���ق خروش خویش  چیا آویزه 

هم پا و همیار آنان در پیمودن این طریق حس���نه باش���یم.
کاران  س���خن من در این ش���ماره تنها در تأیید و تشویق چیا و چیا
که ایلی از مش���تاقان طبیعت  نیس���ت زیرا این خیل خجس���ته خو 
که  را ب���ه همراه دارند چنان ش���یدا و ش���یفته ب���زم و رزم خویش اند 

نیازی به آفرین و دس���ت مریزاد من ندارند بقولی:
ز عش���ق ناتمام ما جمال یار مس���تغنی اس���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؟
گذاریم و درگذری���م؟ آیا از ما  آی���ا ای���ن مهم را تنه���ا به همت آن���ان وا

حرفی و حرکتی در جهت فعل و فریاد آنان نیست؟
به ط���ور مس���لم جواب این پرس���ش ها و ده ها س���ؤال دیگ���ر در این 
گر ما به آموزه های دینی مان و به آموخته های  زمینه روشن است. ا
کنیم،  که مایه مباه���ات و مقامات ماس���ت مراجعه  فرهنگی م���ان 
که مس���ئولیت و مأموریت حراست و حفاظت از زیستگه  می بینیم 
ک���ه چون فرض عی���ن بر همگان  مش���ترک در زمره اولویت هاس���ت 
گر قلیلی انس���ان نم���ای علی���ل الفکر و یا  واجب می باش���د. ح���ال ا
رزیل العمل به هر ترفند و توطئه ای به س���احت این سفره ی الهی 
می تازند و با قلب و قدم س���یاه خود این خوان پر مائده را ملوث و 
که از حریم خویش  مکدر می کنند، تکلیف انسانی اسالمی ماست 
دفاعی جانانه بکنیم و اجازه ندهیم سرچشمه حیاتمان ملعبه ی 
که جز خود و منافع خود به هیچ چیز و  گردد  دست ثعلب صفتانی 

هیچ کس حتی خدا و خلقتش هم رحم نمی کنند.
در  را  س���امان  ای���ن  مرات���ع  و  جنگل ه���ا  مک���رر  آتش س���وزی های 
ک���ه باید مس���ئولیت حفاظ���ت از این  گ���و اینکه آنان  نظ���ر بگیری���د؛ 
کوتاهی های خود  س���رمایه های ملی را بپذیرند، در طری���ق توجیه 
کنند.  آسمان وریس���مان به ه���م می بافند تا قضیه را ماس���ت مالی 
که آم���ران و عامالن این ناره���ا نامردمانی  ب���ر همگان هویدا اس���ت 
که بودن خود را در نبودن دیگ���ران می بینند. آنان خیره  هس���تند 
سرانه بر منبع اصلی حیات می تازند و همچنین آالیندگان طبیعت 
که غنای  ک  ب���ه انواع مک���درات و بهره ب���رداران بی بنیاد از آب وخ���ا
خویش را در فقر طبیعت جس���تجو می کنند و س���رانجام مسئوالن 
ک���ه ش���رعًا و قانون���ًا در قبال طبیعت مس���ئول و  و دس���ت اندرکاران 
گونه ابزار قانونی و قدر قدرتی را در اختیارش���ان نهاده،  نظام همه 
کن���ار هم���ه جفاهای روا ش���ده به محیط زیس���ت  ام���ا بی تف���اوت از 
که باید انجام دهند به وادی تعلل و فراموش���ی  می گذرند و آنچه را 
که به طبیعت روا  که در برابر ستم هایی  می سپارند. با این تفاصیل 
ح می شود؟  ش���ده و می شود قطره از دریاست چه باید بکنیم مطر
که  که خالق از ما می پرسد  تا جوابی برای فردایمان داشته باشیم 

کردید؟ که ارزانی شده بود چه  برای پاسداشت نعمتی 
گمان م���ن ج���واب در عی���ن اختص���ار دربرگیرنده ی ی���ک عالم  ب���ه 
کنیم و چو انسانی متعهد  معنی اس���ت. رخت بی تفاوتی از تن بدر 
کنیم و هم���ره چیا و  و مس���ئول در براب���ر فض���ای حیاتی مان عم���ل 

گوش و  کاران در صیانت از طبیعت و نعماتش بکوش���یم و به  چی���ا
گذر نکنند. گستره  که داعش صفتان بر این  هوش باشیم 

که اساطیر و افسانه ها را  گریزی به تاریخ روایتی است  کالم با  ختم 
که شاهنامه فردوسی نیز از  هم شامل اس���ت. در ورقی از این نقل 
که زال از بدو تولد موهای سپید داشت  گرفته آمده است  آن مایه 

و خردورزان آن را نشان درک و درایت واالی نوباوه دانستند.
که مراتب معرفت  گذشته بود  یک س���ال بر میالد این سپید نشان 
وی به منصه ی ظهور رس���ید و همگان بر آن واقف شدند و بعدها 
گردید و از پش���ت وی  گفتار این فرزانه حل المس���ائل عامه  پن���دار و 
که پاسدار مجد و عظمت ایران شد، نشریه چیا  رستمی پدید آمد 
که برای خود مقرر  نیز در یک س���الگی، چیرگی در ایفای مسئولیتی 
داش���ته را به اثبات رس���انده اس���ت. در خالل این یکسال قلم ها و 
گرفته اس���ت و  کار  قدم ه���ا را در قبال ش���ناخت و حفظ طبیعت به 
که شایسته نقل در هر محفلی است.  منش���وری مزین انشا نموده 
که رواست شمول همگان باشد،  امید است مخاطبان این نشریه 
ب���ا درک اهمی���ت موضوع، ع���زم را با ج���زم تقوی���ت و در حفاظت و 
گام نخست در  کوشا باش���ند و به عنوان  حراس���ت از فضای حیاتی 
که یک سده سخن در سینه  کنند  این ره، یک س���اله ای را همرهی 
که از پس این درک و دریافت، رستم هایی پا به عرصه  دارد. باشد 
که با دش���منان و دیوان و ددان ض���د طبیعت درافتند و  بگذارن���د 

گستره ی حیات بخش را با الوان زیبایش حافظ باشند. این 
 الفبای خود را تغییر دادند. س���ال ها به اقلیت ها فش���ار آوردند 
که امروز سر بازکرده است."  که نتیجه ای هم نداشت و می بینیم 
کنش���گران عرصه سیاس���ت و  از دیگ���ر س���و، بس���یاری از متفکران 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 زبان ه���ا در م���دارس، روح ب���رادری و همکاری و 
اعتماد را ترویج دهد. دکتر ناصر فکوهی، انسان ش���ناِس برجس���ته 
ایران���ی ه���م از تدریس زبان مادری در مدارس س���خن می گوید و بر 
تقلی���ل زبان و فرهن���گ قومیت ها ب���ه فولکلور و ادبیات ش���فاهی، 
که از فردوسی  مخالف اس���ت و می گوید: »چگونه است ما زمانی 
و مول���وی و حافظ و س���عدی، به ح���ق به مثابه قله ه���ای فکری 
اندیشه پارس���ی یاد می کنیم بحث فولکلور را پیش نمی کشیم؛ 
که هریک از فرهنگ های قومی نیز  اما حاضر نیس���تیم بپذیریم 
که قله های فکری برای  دارای بزرگان و اندیش���مندانی بوده اند 

بشریت به شمار می آیند".
کزازی، اس���تاد نامدار ادبیات فارس���ی نیز در  دکت���ر میرجالل الدین 
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 
گویش های  کزازی زبان ها و  بین بردن انس���جام ملی ندارد. به  باور 
گران بها هستند. یادگارهایی هستند  گنجینه هایی بس���یار  اقوام، 
کان ما به جامانده اس���ت؛ زیرا این زبان ها و  کهن و نیا ک���ه از ای���ران 
گویش ها مانند “نیا” برای زبان پارس���ی و زبان پارس���ی به “نواده” 

آن ها می ماند.
گر  کزازی با اش���اره  به ض���رورت آموزش زبان اقوام ب���اور دارد؛ "ا دکتر 
زب���ان اق���وام در م���دارس آم���وزش داده  ش���ود، اندک ان���دک یک 
خ می دهد از بی���ن برود. آن  که مدتی اس���ت ر فاجع���ه فرهنگ���ی 
گاهانه  ک���ه برخی خانواده ه���ا آ فاجع���ه فرهنگی هم این اس���ت 
ک���ودک را از زبان م���ادری خود بی بهره  گاهانه می کوش���ند  یا ناآ

کنند".
که  پیداس���ت با تمام این تفاس���یر امس���ال نی���ز فرزندان  همچن���ان 
اق���وام غی���ر ف���ارس زب���ان، از نعم���ت آموزش ب���ه  زبان م���ادری خود 
مح���روم می گردند. هرچند آموزش وپرورش بااحتیاط و بیم فراوان 
کوردستان،  اجازه  داده اس���ت در برخی از شهرس���تان های استان 
به صورت آزمایش���ی آن ه���م نه  در س���طح اجبار، در برخ���ی پایه ها، 
کوردی تدریس شود. امیدواریم مدیران و صاحبان  کتابی به  زبان 
ق���درت ب���ه  نصای���ح و رهنموده���ای مصلحان���ه  صاحب نظ���ران و 
کش���ور تو جه  جدی  کارشناس���ان و اس���تادان و روش���نفکران دلسوز 
کن���اری نهند و به  این باور  نماین���د و ترس و بیم نابجای خود را به  
که  زبان فارسی با آموزش زبان اقوام در مدارس نه تنها  بیندیش���ند 
آسیب نمی بیند بلکه  صدچندان شکوفا می شود؛ و نیز باور داشته  
کس���ب حقوق زبانی اقوام انس���جام و یکپارچگ���ی را نه تنها  باش���ند 
تهدید نمی کند، بلکه  خمیرمایه  همبستگی های بیشتری خواهد 

گردید.

دزد شعور و اندیشه فرزندان 
خود نباشیم!

■ سوما محمدی
▐فرزندان ما از آن ما نیس��تند، آن ها پرسان و دخرتانی 
هستند که از خودشیفتگی زندگی جان گرفته اند، آن ها 
به وسیله ما ولی نه از ما شکل می گیرند، گرچه در کنار ما 
آسوده اند ولی در متلک ما نیستند، ما مجازیم عشق خود 
را به آن ها بدهیم نه افکارمان را، چون آن ها خود فکورند 
و بای��د بیندیش��ند و درک واقعیت ها را به دس��ت آورند.

ب��رای تأثیرگذاری روی آن ها نیازی نیس��ت صدایامن را بلند کنیم، بلکه 
استدالملان را محکم تر کنیم، کافی است برای شفاف سازی ذهنیات یک 
جوان یا نوجوان ضعف های اجتامعی، فرهنگی را شجاعانه برشمرد و اگر 
الزم بود در برابر آن ها ایستاد، باد غرور و تعصب در غبغب انداخن، هیچ 

ملتی را قدمی به جلو نربده است.
در ع��رص اطالعات زیر جهل تعص��ب فکری و رفت��اری خوابیدن تحمل 
نیس��ت، یک انتخاب اس��ت. به فرزندامنان تعصب بیج��ا و بی فایده القا 

نکنیم، بگذاریم خود مسیر تفکر و شناخت را طی کنند.
کودکان معموالً هر چیزی که بزرگ س��االن به آن ها بگویند، چه درست، 
چه نادرست را باور می کنند. 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 آن ها نادرست و احمقانه باشد، هیچ چیز مانع باور 
کردن کودک منی ش��ود. حال وقتی این چیزها فراگرفته ش��دند، بزرگ 
می شوند و این اطالعات نادرست را همچنان با خوددارند و به نسل بعد نیز 

منتقل می کنند، بنابراین مواظب آموزه های اشتباه به فرزندامنان باشیم.
 هم��ه ما میدانیم که هیچ کودکی با کمربند انفج��اری به دنیا منی آید، 
باید دید کدام اندیشه و ایدئولوژی است که از یک کودک یک تروریست 
انتحاری می س��ازد. والدین مجاز هس��تند و حتی از آن ها انتظار می رود 
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 می دهیم.
یادمان باش��د بچه دار شدن به وجود آوردن کپی از خودمان نیست، آن ها 
ق��رار نیس��ت کارهایی که ما نتوانس��تیم انجام دهیم را انج��ام بدهند یا 
آنجاهایی که ما شکست خوردیم، آن ها موفق شوند. یادشان دهیم شعور 

فراتر از سواد است.
واژه ی ش��بکه با کلامتی نظیر دام و تور قرابت معنایی دارد. آگاهی تنها 

پیش رشط الزم برای حضور در دنیایی اس��ت که شبکه ای بودن خصلت 
روزافزون آن است. آگاهی از وضعیتی که در آن قرار داریم اگرچه لزوماً به 
معنای تغییر آن نیست اما دست کم کمک می کند 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 زیسن 
در جهان شبکه ای رضورتی است که به انتخاب ما نیست، دست کم باید به 
فرزندان خود کمک کنیم تا از ابلهانه زیسن 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 تکنولوژی ه��ای جدید، تغییرات رسیع 
مد، نوس��ان بازارهای اقتصادی و بس��یاری دیگر از پدیده های فرهنگی 
آن چنان 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 به منزله رسخوردن روی سطح لغزنده است. این شتاب که باهدف 
به فعلیت رس��اندن حداکرث توان بری صورت می گیرد، ماهیت زندگی 
را ب��ه امری رقابتی تبدیل می کند، نوجوان��ان و جوانان در متام لحظات 
ش��بانه روز خود را در کورس رقابت با دیگران احساس می کنند تا از آن ها 
عقب منانند. رقابتی شدن ماهیت زندگی آن هاست که حضور دیگران در 
ذهن و عملکرد ما غلبه می کند 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 واضح تر از دیگران ببیند. ازآنجاکه 
کودکان دریچه ی فردایند و جامعه هنگامی فرزانگی و س��عادت می یابد 
که مطالعه کار روزانه اش باشد، به فرزندامنان کتاب خوانی یاد بدهیم. با 
رجوع به سخنی از نیچه که می گوید: "فرزندی پدید نیاورید مگر زمانی که 
قادر باشید آفرینندەای بیافرینید"، می توان 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 ارزش هاس��ت نه منافع 
ش��خصی در زندگی. پرسش��گری و تفکر نقادانه س��الح تفکیک دروغ از 
حقیقت، ظلم از عدالت، واقعیت از خرافات و جاهل از خردمنداست. ما 
در مقابل هیچ چیز 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 شادی های س��طحی و  بی اس��اس حاصل از پیروی 
کورکورانه تن ندهیم حقایق نیازمند نقدند نه ستایش! شادی حاصل از 
زودباوری کیفیتی اس��ت خطرناک و بی ارزش! امید به داشن جامعه ای 
سامل و آگاه آرزوی هر یک از ماست. تربیت چنین افرادی اکنون وظیفه ی 
نسل ماست، بیاییم شیوه ی زندگی صحیح، مبارزه با بی عدالتی، 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 اندیشه های خودمان را! 

چیا می تواند دوباره
 قد بكشد

■ باوکی ئه وین
▐چنانكه می دانیم رسانه های عمومي در جهان امروز نقش پررنگی 
در زندگ��ي فردي و اجتامع��ي مردم دارند. هرروزه طيف وس��يعي از 
رس��انه های جمعي، پیام های مختلفي را با اهداف گوناگون منتر 
می کنند كه نه تنها بر انديش��ه و س��بك زندگي افراد اثر می گذارند، 
بلكه گاهی به آن جهت می دهند. انس��ان قرن بیس��ت ویک، روزانه 
خواس��ته و ناخواس��ته هزاران پيام را از شبکه های اجتامعي، راديو و 
تلويزيون و نري��ات دريافت می کند. اين انبوه اطالعات و پيام او را 
از انس��ان سده های پيشني متاميز كرده و بر رفتار و روش زندگی اش 
تأثري داشته است. هرچند بعضی از حکومت ها و بنگاه های سودجوي 
اقتصادي از اين تأثريگذاري رسانه سوءاستفاده كرده و به وسیله ی آن 
انسان ها را استحاله منوده و ذهن افراد اجتامع را در راستاي مطامع 
خويش تس��خري کرده اند اما رسانه چاقوي دو لبه ای است كه كاركرد 
مثبت آن نيز پوش��يده نيس��ت به رشط آن که در دس��ت ديكتاتورها و 
س��ودجويان منفعت طلب نباش��د. نقش روش��نگرانه و آگاهی بخش 
رسانه در سال های حضورش در بني انسان ها، تحول مثبت، شگرف 
و بزرگ��ي را در زندگي بري��ت ايجاد كرده كه همه ی ما ش��اهد آن 
هس��تيم به نحوی که انسان تشنه ی اطالعات س��ده ی بيست و يكم 
رس��انه های اجتامعي را جزو مهم ترین بخش زندگي خود می داند و 
در زندگي روزمره جايگاه ویژه ای به آن اختصاص داده است. انجمن 
س��بز چياي مريوان نيز با توجه به تأثريگذاري و نقش مهم رس��انه ها 
در تغيري نگرش مردم نس��بت به مس��ائل، در كنار ايجاد کمیته های 
آم��وزش، زنان، كودكان، حامي��ت از حيوانات و برگ��زاري هاميش و 
س��مينارها اقدام به راه ان��دازی س��ايت )chya.ir(، كانال تلگرام )@

chya2716( و انتش��ار نريه كرده و به روشنگري درزمینٔه ي حفظ 
محیط زیست و جانداران پرداخته كه تأثري عميقي بر اقشار مختلف 
جامعه گذاش��ته است؛ اما به نظر نگارنده انتش��ار ماهنامه ی چيا از 
كارهاي مهم انجمن س��بز چياي مريوان اس��ت كه همگام با س��اير 
فعالیت های زیست محیطی، نگريش تازه را درباره ی محيط پرياموين 
به مخاطبينش بخشيده اس��ت. اين نريه كه در ابتدا بسيار ساده، 
به صورت سیاه وس��فید و در كاغذ A4 منتر می ش��د، توانس��ت در 
ه��امن آغاز خوانن��دگاين را براي خود پيدا كند كه پيوس��ته جوياي 
مطالب آن بودند و دانس��ته های خود را از آن به دست می آوردند. آن 
نریه ی ساده ی چيا توانست در راستاي حفاظت از محیط زیست به 

ساير فعالیت های انجمن ياري برساند. بی تردید اهميت نقش و تأثري 
نریه ی چيا بود كه هیئت مدیره ی انجمن سبز چيا را بر آن داشت تا 
اين نريه را در قالبي تازه و گسرته ای 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 دوره ی جديد ماهنامه ی 
چيا در س��طح استان است. ماهنامه ی چيا در دوره ی جديد با مجوز 
فرهنگي و اجتامعي به صورت متام رنگی، جدي و حرفه ای منتر شد 
و در قامت��ي متفاوت دوباره رس ب��رآورد و درزمینه هاي مختلف اقدام 
به انتشار مطالب زیست محیطی، فرهنگي و اجتامعي كرد. چنان که 
می دانیم طي س��ال گذش��ته بيش��رت صفحه های ماهنامه ی چيا به 
دغدغه های دوس��تداران محیط زیست اختصاص داشت و با رويكرد 
زیس��ت محیطی و نگريش انتقادي مس��ائل و موضوعات مختلفي را 
در حوزه ی محیط زیس��ت پوشش داد كه از اهميت برخوردار بود؛ اما 
دس��ت اندرکاران نریه ی چيا با توجه به فرهنگي و اجتامعي بودن 
مجوز نريه بهرت اس��ت رصفاً نگاهي زیس��ت محیطی به اين نريه 
نداشته باشند و الزم است موضوعات مختلف فرهنگي و اجتامعي نيز 
در آن منود بيشرتي پيدا كند. همچنني بنا بر رسالت روزنامه نگاری 
رضوري اس��ت كه ماهنامه ی چيا عالوه بر انعكاس دغدغه ها، نظر و 
ایده ه��ای طبقه ی اليت به باورهاي جمع��ي و آرمان های اجتامعي، 
مطالبات منطقي و خواس��ته های واقع بینانه ی جامعه هم توجه كند 
و آن ها را به گوش مسئولني برساند تا بدون توجه به واقعيات موجود 
و آماده نبودن بس��رت الزم اقدام به برنامه ری��زی نكنند و رسمایه های 
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 می ش��وند 
عملكرد ضعيف مس��ئولني و مديران ادارات و سازمان های دولتي را 
نيز به نقد بكشد. چيا همچون ساير نريات بايد به عقايد، آرمان ها، 
دیدگاه ها، تفکرات و خواست های جمعي مردم اهميت داده و آن ها 
را ش��كل و س��ازمان دهی كند. بی تردید نريات بدون توجه به اين 
رسالت خطري، مخاطبني خود را از دست می دهند و به نريات زرد 
بی فایده ای تبديل می شوند كه فقط با سياه كردن صفحات كاغذي 
خود، تبديل به ييك از عوامل نابودي جنگل ها می شود.  پس نریه ی 
چيا و ساير مطبوعات می توانند عامل ايجاد »فضاي عمومي« بر محور 
»استدالل عقاليي« و »مباحثه ی انتقادي« در جامعه باشند. همچنني 
باي��د مانند پيل باش��ند كه دلس��وزانه و در راس��تاي منافع عمومي 
اجتامع خواسته ها 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 نریه ای تبديل شود 
كه در کنار فاکتورهای توسعه از عوامل اصيل رشد و پويايي فکري و 

اجتامعي و فرهنگي جامعه محسوب می گردد.

ادامه  مطلب
کودک و آینده ی جامعه  روانشناسی 

روانشناس���ی  ک���ودک؛  روانشناس���ی  ام���ا  ...و 
از زیرمجموعه ه���ای  یک���ی  ک���ودک به عن���وان 
روانشناس���ی رش���د، ن���گاه دقی���ق و علم���ی به 
یافت���ن  و  او  نیازه���ای  ک���ودک،  مطالع���ه ی 
ش���یوه های تربیت���ی و آموزش���ی مناس���ب وی 
معتقدن���د  روانشناس���ان  از  بس���یاری  دارد. 
ک���ه س���ال های اولی���ه ی رش���د آدم���ی تأثیری 
سرنوشت ساز بر شخصیت وی دارد. طوالنی 
کودکی س���بب  ب���ودن مدت رش���د در دوره ی 
کیفیت عادات و رفتارهای عقلی،  می گردد تا 
عاطف���ی، اجتماع���ی و اخالق���ی ف���رد در ای���ن 
دوره تعیی���ن ش���ود و ش���کلی منحصربه ف���رد 
از س���ازگاری ب���ا محی���ط در وی به وج���ود آید. 
که س���بب ظه���ور و بروز  تعام���ل با مراقبان نیز 
اس���تعدادها یک���ی پ���س از دیگری می ش���ود، 
ش���یوه ی "فرزن���د پ���روری" را از اهمیت زیادی 

برخوردار می کند.
کودکانم���ان، از اهمیت  از ه���ر س���و توج���ه ب���ه 
ویژه ای برخوردار اس���ت؛ برای نمونه توجه به 
نقاشی، خش���م، حس���ادت، ترس و رؤیاهای 
کودکانم���ان، در ش���خصیت آن���ان و آین���ده ی 
خ���ود آن���ان و جامعه م���ان تأثیر مهم���ی دارد. 
نش���ان دهنده ی  نی���ز  ک���ودکان  نقاش���ی های 
اولی���ن  اس���ت.  آن���ان  نم���ادی ذه���ن  کارک���رد 
که  کودکان ترسیم می کنند  که  نقاش���ی هایی 
البت���ه بیش���تر بای���د آن را نوعی ب���ازی تمرینی 
که فاق���د جنبه ی تقلیدی اس���ت  ک���رد  تلق���ی 
بع���دازآن  ک���ردن دارد.  و حال���ت خط خط���ی 
کودک قادر می ش���ود تا آنچ���ه را در  که  اس���ت 
کند. روانشناس���ی به اسم  ذهن دارد ترس���یم 
"لوکه"، نقاشی را نوعی بازی می داند و معتقد 
کودکان  که حتی در اولین نقاشی های  اس���ت 
می توان واقعیت را مشاهده نمود. همچنین 
در روان س���نجی، روانشناسان از روش ترسیم 
را  ک���ودکان  و  می کنن���د  اس���تفاده  خان���واده 
که در خانواده در  موردبررس���ی قرار می دهند 

چه شرایطی قرار دارند.
که  خش���م یک حال���ت عاطفی موقتی اس���ت 
ایج���اد  محرومی���ت  احس���اس  درنتیج���ه ی 
هن���گام  ب���ه  والدی���ن  از  بس���یاری  می ش���ود. 
ک���ودکان، ب���ه تنبی���ه آنان  مواجه���ه باخش���م 
می پردازن���د؛ درحالی که مش���اهده ی خش���م، 
ک���ودک و برآورده  بای���د والدی���ن را متوجه نیاز 
که  کودکان واقع���ًا نمی دانند  کردن آن س���ازد. 
که خش���مگین هس���تند،  در چنی���ن مواردی 
کنند؛ بنابراین، الزم اس���ت  چگونه باید رفتار 
کودک  ت���ا والدی���ن به ج���ای این ک���ه صرفًا ب���ه 
که رفتارش قابل قبول نیس���ت، به او  بگوین���د 
که در چنین مواقعی چگونه رفتار  یاد بدهند 
که در  گاه باشند  کند. همچنین والدین باید آ
چنین مواردی، تنبیه، روش مؤثری نیست.

کودکان،  کوردس���تان، برای تربی���ت  و ام���ا در 
کودکان  باید با جدیت وارد عمل ش���د؛ چون 
کوردس���تان در ش���رایطی بحرانی تر ق���رار دارند 
که یکی از این ش���رایط، یادگیری زبان دوم در 
کودکانمان را در  که  س���ن شش سالگی اس���ت 
بحرانی به اسم دوزبانگی در سنین پایین قرار 
می ده���د. همچنین باید والدین و معلمان را 
کودک آش���نا س���اخت  با اص���ول روانشناس���ی 
کودکانم���ان را برای س���اختن آینده ای بهتر  و 
که  کنی���م و فرام���وش نکنیم  و آبادت���ر، آم���اده 
بزرگ ترین وظیفه ی هر نسل، تعلیم و تربیت 

نسل آینده هست.

چشم  وچراغ  چیا، 
طبیعت است

■ ابراهیم محمدحسینی
کارشناس روزنامه نگاری
اس���ت  گرفت���ه  اوج  ▐"چی���ا" 
گ���رس  زا کوه ه���ای  به مانن���د 
اف���رادی  روح  بلن���دای  ب���ه  و 
می زنن���د  آت���ش  ب���ه  ک���ه 

زمی���ن. ب���رای  می س���وزند  و  س���اختن  ب���رای 
کوه اس���ت به استقامت سنگ های آن،  چیا، 
که ب���ا حض���ور نخبگان توانس���ته  تفکر اس���ت 
که در  اس���ت منشأ تغییراتی باش���د، تغییراتی 
آینده در س���بک زندگ���ی اف���راد می تواند برای 

زیست محیط رهگشا باشد.
ک���ه ب���رای ارتقای س���طح  چیا، س���واد اس���ت 
نه���اده  گام  اف���راد،  زیس���ت محیطی  س���واد 
کاریکات���ور، پیام مردم،  اس���ت با عکس نامه، 

اعالمیه های جهانی زیست محیطی و...
که با حضور  چیا، نش���ریه ای تخصصی اس���ت 
متخصص���ان باید رونق بیش���تری بگیرد، چیا 
باید برای آموزش و آماده سازی روزنامه نگاران 
کن���د، برگ���زاری دوره های  متخص���ص ت���الش 
تخصصی، اعزام روزنامه نگاران برای ش���رکت 
در دوره ه���ای پیش���رفته روزنامه ن���گاری را در 

کار قرار دهد. دستور 
چیا، وارد عرصه ای مبارک ش���ده است و این 
تبریکی اس���ت به روزنامه نگاران، شادباش���ی 
کی،  اس���ت ب���ه زمی���ن، س���المی اس���ت ب���ه پا
درودی اس���ت ب���ه زیس���تگاه و آرامش���ی برای 

ک. قلب خا
چی���ا، چکام���ه ای اس���ت طوالن���ی و نغمه ای 
گل های  است بس میمون برای الالیی های 
که  کوهی، س���روها و این داس���تان ی���ادم آمد 

س���رو خمره ای چند روز پیش جان داد و ناله 
که داستان سوختن  س���ردی س���رود؛ بگذریم 

کوهستان مدام عذابم می دهد.
چی���ا، بای���د ای���ن رس���ایی، ای���ن ت���الش برای 
ارتقای س���واد و این س���ربلندی را با استفاده 
از انتش���ار مصاحبه ه���ای عمق���ی، میزگردها، 
آم���وزش الفب���ای محیط زیس���ت به م���ردم در 
قالب انتش���ار ویژه نامه های مج���زا، جذابیت 
بصری، حرکت بیش���تر بر محور فرایند مداری 
ت���ا رویداد م���داری، توج���ه ب���ه روزنامه نگاری 
و  تش���ریحی  گزارش ه���ای  ارائ���ه  تحقیق���ی، 

تحلیلی و پیش بینی رویدادها، ادامه دهد.
چی���ا، باید بهترین محت���وا را در قالبی جذاب 
کند و محتوای  قرار دهد تا مخاطب را جذب 
غن���ی را در اختی���ار مخاطب ق���رار دهد چنان 
ک���ه بس���ان س���فره طبیع���ت باش���د  س���فره ای 
گی���اه آن  ک���ه هر  کردس���تان  آن ه���م طبیع���ت 

گوشه اش دلنوازی است. دوایی و هر 
چی���ا، باید ب���رای حفاظ���ت 185 ه���زار هکتار 
جنگل ه���ای منطقه مری���وان، 50 هزار هکتار 
جنگل ه���ای منطق���ه بان���ه، 78 ه���زار هکت���ار 
ه���زار   7 و  س���نندج  منطق���ه  جنگل ه���ای 
جنگل های منطقه س���قز و ...برنامه داش���ته 

باشد.
گالب���ی، زبان گنجش���ک  چی���ا، بل���وط، م���ازو، 
گردو، س���یب وحش���ی، پس���ته وحشی  )ون(، 
)بن���ه(، زالزال���ک، آلبال���و، ازگی���ل، ب���ادام تلخ، 
داغداغان، ن���ارون، افرا و بید وحش���ی را باید 

خوب بشناسد و آن را به مردم بشناساند.
کاج بروس���یا، بادام  کاج س���یاه، اقاقیا،  چی���ا، 
اف���راى س���یاه، س���رو خم���ره اى،  اس���کوپاریا، 
سنجد، بلوط ایرانی را دیده است و از نزدیک 
زخ���م بس���تر آن ه���ا را به واس���طه بی رحمی ما 
که  کرده اس���ت و این است و می گویم  درمان 
چی���ا باید چش���م وچراغ طبیعت باش���د. خدا 

یاورتان.

حضور درخشان
 »تیم پرنده نگری انجمن 
جش���نواره  در  چی���ا«  س���بز 
تجربیات موفق سمن های 

زیست محیطی

تجربی����ات  جش����نواره  نخس����تین  در   ▐
زیس����تی،  محی����ط  س����من های  موف����ق 
انجمن ه����ای  و  پای����دار  گردش����گری 
که در روز 11 آبان ماه 1۳95  دانش����جویی 
در تهران برگزار ش����د؛ تجربی����ات، فعالیت 
و زحمات »تیم پرنده نگری انجمن س����بز 
آثار  چیا« به انتخ����اب هیئت داوران جزو 

برگزی����ده ق����رار گرف����ت.
»تیم پرنده نگ����ری زریبار« در روز جهانی 
تاالب ه����ا در س����ال 9۳ به صورت رس����می 
انجم����ن س����بز چی����ا  را در  فعالی����ت خ����ود 
کنون خدمات ش����ایانی در  ک����رد و تا آغ����از 
ح����وزه حفاظت از پرندگان، پایش و ثبت 
کوردس����تان  پرن����دگان  تصویرب����رداری  و 

زریب����ار  حیات وح����ش  پناه����گاه  به وی����ژه 
انج����ام داده اس����ت. این تیم ب����ا برگزاری 
دوره ه����ای  و  عک����س  نمایش����گاه  دو 
معرف����ی  در  مهم����ی  نق����ش  پرنده نگ����ری 
پرن����دگان  زیب����ای  و  متن����وع  گونه ه����ای 
در  محل����ی  جوام����ع  و  م����ردم  ب����ه  زریب����ار 
منطق����ه داش����ته اس����ت. همچنی����ن ثبت 
رکورده����ای بی نظیر پرندگان برای زریبار 
فعالیت ه����ای  از  کوردس����تان  اس����تان  و 

چش����مگیر دیگر این تیم بوده اس����ت.
موف����ق  تجربی����ات  جش����نواره  در 
گردش����گری  س����من های محیط زیس����تی، 
دانش����جویی،  انجمن ه����ای  و  پای����دار 
می����ان  از  ک����ه  ب����ود  ارسال ش����ده  اث����ر   110
ش����د.  برگزی����ده  اث����ر  و  ح  ط����ر  ۳5 آن ه����ا 
خوان����دن  از  بع����د  مراس����م،  انته����ای  در 
بیانی����ه جش����نواره، از ۳5 اث����ر برگزی����ده به 
ترتی����ب ح����روف الفبای����ی اس����تانی بدون 
رتبه بن����دی با اه����دا تندیس، ل����وح تقدیر 

و هدایا تقدیر ش����د.
الزم به ذکر است در حاشیه این نشست 
بروش����وری  انجم����ن س����بز چی����ا  از س����وی 
ب����ا موض����وع پرنده نگ����ری و پرن����دگان در 

ت����االب زریبار بین حضار پخ����ش گردی����د.
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محیط زیست شهری 6

زریبار در احتضار

■ دکتر اسماعیل محمودی

و  کشور  زیستگاه  اول  ▐بانوی 
واقف  استان،  نخست  شخص 
پایانی  نفس های  زریبار  باشید 

را می کشد
غ از  ک��ه ف����ار ک���رد  ان��ک��ار و پ��ن��ه��ان ن��م��ی ت��وان 
شخص  و  کشور  زیستگاه  بلندپایه  مسئولین 
مسئوالن  و  ش��ه��رون��دان  بیشتر  اس��ت��ان،  اول 
زیبا  دریاچه  این  زریبار،  مرگ  در  شهرستان 
و  مریوان  هویت بخش  ای��ن  کشور،  رؤیایی  و 
غرب ایران سهیم هستند. ازاین رو بی انصافی 
زیست محیطی  بلندپایه  مسئوالن  تنها  است 
شهروندان  و  نمود  متهم  را  اس��ت��ان  و  کشور 
فاجعه  ای��ن  از  را  شهر  مسئولین  و  م��ری��وان��ی 

کرد. زیست محیطی مبرا 
حفر  با  مریوانی  شهروندان  از  عظیمی  خیل 
از  ش��رب  آب  دادن  ه��در  و  خانگی  چ��اه ه��ای 
کوچه ها  بی معنای  و  بی رویه  شستن  طریق 
زریبار،  آب  خاصه  و  شخصی  ماشین های  و 
این  زریبار،  نابودی  در  ناخواسته  یا  خواسته 
ش��اخ��ص��ه ق��اب��ل اع��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 
کمترین  کشاورزی، بدون مالحظه  زمین های 
مرگ  در  باغداری  و  کشاورزی  استانداردهای 

زریبار نقش آفرین هستند.
مسئولین  ازجمله  نیز  شهرستان  مسئولین 
راهکارهای  اتخاذ  از  مراتع،  و  کشاورزی  آبفا، 
ب��ا  ج�����دی  ب����رخ����ورد  از  اج���ت���ن���اب  و  ع��ل��م��ی 
ق��ص��ورک��ن��ن��دگ��ان و م��ت��خ��ل��ف��ان، آن چ��ن��ان ک��ه 
است  زری��ب��ار  ن��ام  و  قامت  بایسته  و  شایسته 
واه��ی و شگفت قصور می نمایند و  به دالی��ل 
مسئولین  رویکرد  در  بی شک  می روند.  طفره 
هدر  با  قانونی  و  ج��دی  ب��رخ��ورد  در  آب  اداره 
دهندگان آب شرب، گسترش خانه سازی های 
و  زری��ب��ار  م��ح��دوده  در  غیرشهری  و  ب��ی روی��ه 
ج��اری  از  ممانعت  و  شهر  رودخ��ان��ه  س��واح��ل 
زری��ب��ار،  ب��ه  ش��ه��ر  ف��اض��الب  از  بخشی  ش���دن 
و  قصور  می شود.  مشاهده  کم کاری  و  قصور 
از  نیز  شهر  زیست محیطی  مسئولین  کوتاهی 
و  باغات  و  ک��ش��اورزی  زمین  به  مراتع  تبدیل 
در  قابل اعتنایی  برخوردی های  ...-باوجود 
این مدت- در تصمیمات آن ها دیده می شود 
و بی شک این قصورات مسئولین در احتضار 
زریبار، این موجودیت روح بخش شهر مریوان 

و استان سهیم هستند.
کشور نیز در این احتضار  مسئول اول زیستگاه 
که می طلبید پس  می تواند سهیم باشد، چرا
دریاچه های  دیگر  و  اروم��ی��ه  دری��اچ��ه  م��رگ  از 
کشور، یک برنامه اساسی و مدون و اجرایی را 
ارائه می کرد. شایسته بود  زربیار  برای احیای 
بر خود زحمت داده و به مریوان سفر می کرد 
و  عظمت  و  مشاهده  را  زری��ب��ار  ن��زدی��ک  از  ت��ا 
کشور درک می کرد.  ضرورت احیای آن را برای 
دادن  کارشناسانه  غیر  ام��ض��ای  از  ب��ود  بهتر 
کردن زمین های اطراف زریبار  مجوز مسکونی 
کار  ک��ردن  راح��ت  به جای  و  می کرد  اجتناب 
به  را  مالکان  خسارات  جبران  دستور  خ��ود، 
م��ی داد.  ایشان  حق  شأن  و  درخ��ور  شیوه ای 
کشور خود  بایسته بود بانوی نخست زیستگاه 
راسا مسئولیت احیا را می پذیرفت. می طلبید 
اما دریغا  زربیار می شد،  احتضار  مانع  شخصًا 
چندین  ب��ه  تنها  نخست  ب��ان��وی  اق���دام���ات 
با  سو  دیگر  از  و  یافت  تقلیل  بی اثر  سفارش 
عدم اتخاذ اقدام مقتضی در مخالفت با ایجاد 
مجوز  کردن  صادر  و  زریبار  کنار  در  پاالیشگاه 
دستور  به جای  زریبار  اط��راف  در  خانه سازی 
گر  ا نیست  گ��زاف��ه  مالکان،  خ��س��ارات  ج��ب��ران 
این  روح و جان  به  را  تیر  آخرین  اذع��ان شود 
بی شک  و  نمود  رها  احتضار  حال  در  دریاچه 
سهم  زریبار  مرگ  در  ننشیند،  جبران  به  گر  ا

غیرقابل جبرانی خواهد داشت.
آقای استاندار نیز به مثابه شخص اول استان، 
اقدامات  به  وادار  را  زریبار  کارگروه  می طلبید 
کاری های  از ظاهر  و  اصولی و عینی می نمود 
بهتر  می کرد.  اجتناب  ناامیدکننده  و  مرسوم 
بود به درخواست های خیرخواهانه طرفداران 
گوش می سپرد  بی ادعای زیست محیطی شهر 
خ��ود  م��ری��وان  پ��االی��ش��گ��اه  م��ک��ان  تغییر  در  و 
مسئولین  می رفت  انتظار  می شد.  پیشگام 
که در مرگ زریبار سهیم هستند  شهرستان را 
اس��اس��ی  اق���دام���ات  و  پ��اس��خ��گ��وی��ی  ب��ه  وادار 
اقدامات  چشم به راه  هنوز  دریغا  که  می نمود 

قاطع شخص نخست استان هستیم.
خالصه اینکه دریغا همه از مسئولیت خود در 
قبال زریبار، این دریاچه بسیار زیبا و رؤیایی 
مهم ترین  از  ی��ک��ی  ب��ه  ت��ب��دی��ل  م��ی ت��وان��د  ک��ه 
کشور شود، طفره  شاخصه های هویتی غرب 
ادعا  همه  می نمایند.  قصور  همه  م��ی رون��د. 
مرگ  و  احتضار  در  همه  الج��رم  و  می نمایند 
اق��دام��ات  ف���وراً  گ��ر  ا و  هستند  سهیم  زری��ب��ار 
در  زری��ب��ار  احیای  ب��رای  را  مقتضی  و  اج��رای��ی 
ت��اری��خ و  ب��ی ش��ک  ک��ار خ��ود ننهند،  اول��وی��ت 
آیندگان آن ها را هرگز نخواهند بخشید. مرگ 
زریبار می تواند به مثابه مرگ این شهر و یکی 
باشد.  کشور  زیستگاه  از مهم ترین حوزه های 
از  یکی  و  شهر  این  مرگ  از  است  بایسته  پس 
شود  ممانعت  کشور  دریاچه های  مهم ترین 
وظیفه  بیشتر  البته  و  ما  همه  وظیفه  ای��ن  و 
ک���ش���ور، شخص  ش��خ��ص ن��خ��س��ت زی��س��ت��گ��اه 
شهرستان  نخست  شخص  و  استان  نخست 

است.

اصل 50 قانون اساسی درباره »حفاظت 
از محیط زیست  » چه می گوید؟ 

■ سعیده  ایرانی 
اسالمی،  جمهوری   اس��ت:«در  آم��ده  اساسي  قانون   50 اصل  ▐در 
حفاظت  محیط زیست  که  نسل  امروز و نسل های  بعد باید در آن  حیات  
اجتماعی  رو به  رشدی  داشته  باشند، وظیفه  عمومی  تلقی  می شود. 
ازاین رو فعالیت های  اقتصادی  و غیر آن که  با آلودگی  محیط زیست  
اس��ت.« ممنوع   کند،  پیدا  مالزمه   آن   غیرقابل جبران   تخریب   یا 

گزارش خبرنگار حقوقي قضایي باشگاه خبرنگاران، زمین سرمایه مشترک بشر  به 
که  برای نسل حاضر و نسل های آینده است؛ به همین دلیل تمامی تالش هایی 
مسیر  در  برداشتن  گام  حقیقت  در  می شود  انجام  محیط زیست  حفاظت  برای 
انسان ها  گاهی  روزم��ره،  زندگی  گیر ودار  در  بااین حال  است.  بشری  نسل  حفظ 
آن  تخریب  به   

ً
عمدا گ��اه  و  دارن��د  توجه  خ��ود  زندگی  گران بهای  میراث  به  کمتر 

که به همین دلیل قوانینی برای حمایت از محیط زیست به تصویب  می پردازند 
نادیده  را  خ���دادادی  م��ی��راث  ای��ن  ک��ه  کسانی  ب��رای  را  مجازات هایی  و  رس��ی��ده 

گرفته است. می گیرند، در نظر 
ابهام در تعریف محیط زیست

 ابهام در تعریف تفسیر ماهوي مربوط به معناي قانوني محیط زیست اشکاالتي 
که هیچ متن حقوقي محیط زیست را به صورت جامع ومانع  را به وجود آورده؛ چرا
تعریف نکرده است، بلکه در همه تعاریف تنها از سه عنصر طبیعت، منابع طبیعي، 
کرده اند.  گفته اند و حقوق و تکالیف را حول آن محورها بیان  شهر و مناظر سخن 
به طور مثال مي توان به برخي از قوانین و مقررات موضوعه مانند قانون حفاظت 
کشور،  و بهسازي محیط زیست، قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع 
آلودگي هوا، قانون شهرداري و...  از  قانون شکار و صید، قانون نحوه جلوگیري 
کل منابع طبیعي تجدیدشونده شامل  را  کرد. شاید بتوان محیط زیست  اشاره 
گسترده اي  که شامل طیف وسیع و  کرد  جنگل ها، مراتع، منابع آبي و... تعریف 
از  ما  هرگاه  دیگر  س��وي  از  م��ی ش��ود؛  ح��وزه  ای��ن  به  مربوطه  تخصصي  تعاریف  از 

محیط زیست صحبت مي کنیم درواقع تأثیر های آن بر نوع بشر را در نظر داریم.
استفاده از ظرفیت اخالق

کرد باید به جای تکیه بر  برای اینکه بتوان مردم را ملتزم به حفظ محیط زیست 
گرچه  قواعد حقوقی به ترویج قواعد اخالقی مربوط به محیط زیست پرداخت. ا
به  کاهش آسیب  بزرگی در  به محیط زیست نقش  جرایم و مجازات های مربوط 
گر مردم از درون خود را ملتزم به احترام به محیط زیست  محیط زیست دارد، اما ا
که  گفت  کاری ساخته نخواهد بود . باید  ندانند از دست قوانین و مقررات هم 
که عالوه بر امروز، نسل هاي  اخالق زیست محیطی حال نگر و آینده نگر است؛ چرا
که اصل 50 قانون  فردا را نیز موردتوجه قرار مي دهد و این همان موضوعي است 

کید مي کند. اساسي ایران به آن تأ
از  حمایت  ب��راي  قانون  مي آید.  میان  به  حقوق  پاي  که  همین جاست  درس��ت 
براي  را  نهادهایي  و  مي کند  نبایدهایي  و  بایدها  وضع  به  ش��روع  محیط زیست 
با  دیگر  س��وي  از  و  مي کند  پیش بیني  حقوق  و  تکالیف  ای��ن  اج��راي  بر  نظارت 
که غالبًا از جنس مجازات هستند، سعي  پیش بیني مکانیسم های بازدارنده اي 
گزاره هاي اخالقي  کند. بدین ترتیب بسیاري از  کامل آن را تضمین  مي کند اجراي 
که شکل بایدونباید مي گیرند لباس قانون به تن مي کنند و نقش جدي تري براي 

حفاظت از زیست بوم آدمي بازي مي کنند.
حقوق و حفظ طبیعت

با  تصویب قوانین و مقررات همیشه راهکار حل مشکل نیست؛ اما برای مقابله 
می تواند  کارآمد  مقررات  و  قوانین  وجود  محیط زیست  برای  موجود  تهدیدات 

بسیار مفید و مؤثر باشد. قوانین، آیین نامه ها و مصوبات فراواني به تصویب مقنن 
کند و اغلب این قوانین اقدام  رسیده است تا محیط زیست را از تخریب محافظت 
که درنتیجه مفهومي  کرده اند  به جرم انگاري فعالیت هاي مخرب محیط زیست 

به نام جرائم زیست محیطی به وجود آمده است. 
و  آسیب  ورود  باعث  که  هستند  جرائمی  که  آورده ان��د  جرائمی  چنین  تعریف  در 
صدمه شدید به محیط زیست و به خطر افتادن جدي و سالمت بشر مي شوند. 
اولین قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه، مواد مربوط به صید و شکار در قانون 
مدنی، یعنی مواد 179 و 189 است؛ قانون شکار )مصوب 1335/12/4( و قانون 
شکار و صید )مصوب 1346/3/16( صرفًا درباره محیط زیست طبیعي بوده است؛ 
که به طور نسبي در خصوص همه ابعاد محیط زیست به  اما اولین قانون جامع 
نیز  را  محیط زیست  حفاظت  سازمان  تشکیالت  ساختار  تغییر  و  رسید  تصویب 
خ 1353/3/28  در پي داشت، قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست در مور

است.
جرائم محیط زیستی

در  ب��ازدارن��ده ای  تأثیر  می تواند  زیست محیطی  جرائم  با  قاطع  و  سریع  برخورد 
ارتکابي  جرائم  ای��ن  از  یکی  باشد.  داشته  محیط زیست  علیه  تخلفات  کاهش 

گیاهان و  که شامل تمامي  نسبت به جانداران محیط زیست به جز انسان است 
حیوانات مي شود. 

که باعث بر هم  بر همین اساس تخریب جنگل ها و مراتع ازجمله مواردي است 
خوردن تعادل در محیط زیست و بنابراین عملي مجرمانه محسوب مي شود؛ اما 
گروه دیگر، جرائم ارتکابي نسبت به عناصر بي جان محیط زیست از قبیل آب وهوا، 

ک، صدا و آلودگي هاي شیمیایی را در برمی گیرد. خا
حفظ  براي  حقوق  که  مي دهد  نشان  برمی آید  مقررات  و  قوانین  وضع  از  آنچه   
کرده، حجم وسیعي از قوانین دراین باره تصویب شده  طبیعت عزم خود را جزم 
کارشناسي ارشد در  است و از سوي دیگر رشته حقوق محیط زیست هم در سطح 
کمبود  دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتي راه اندازي شده است تا مشکل 
کارها برای جلوگیری  کند؛ اما این  نیروي انساني متخصص در این حوزه را برطرف 

کافی نیست. از تخریب بی رویه محیط زیست 
کساني هستند؟ متولیان محیط زیست چه 

محیط زیست  حفاظت  س��ازم��ان  باید  را  ای���ران  در  محیط زیست  اصلی  متولی 
دانست. مهم ترین اهداف این سازمان اقداماتي مثل تحقق اصل پنجاه قانون 
تضمین  و  محیط زیست  از  حفاظت  به منظور  ای��ران  اسالمی  جمهوری  اساسی 
کشور است. قانون  بهره مندی درست و مستمر از آن و حفاظت از تنوع  زیستی 
و  پیشگیري  را  سازمان  این  وظایف  ازجمله  محیط زیست  بهسازي  و  حفاظت 
که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب  ممانعت از آلودگي و هر اقدام مخربي 

محیط زیست مي شود، می داند. 
حفظ  براي  زیادي  غیردولتی  خودجوش  سازمان هاي  دولتي  برنهادهای  عالوه 
کمی رشد خوبی  محیط زیست تالش مي کنند. سمن های زیست محیطی ازنظر 
آن ها  کمی  رشد  چون  است  نتوانسته  تشکل ها  این  کیفی  رشد  اما  داشته اند، 
گیرد. وابسته  منحنی رو به باالیی داشته باشد و این موضوع باید موردبررسی قرار 
توانمندسازی  ب��رای  مناسب  بسترهای  ایجاد  و  دولتی  بودجه های  به  نبودن 
برای  آن ه��ا  به  عمل  آزادی  دادن  غیردولتی،  زیست محیطی  سازمان های  این 
فعالیت های آموزشی، اجتماعی و فرهنگی و به رسمیت شناختن آن ها به عنوان 
به  را  زیست محیطی  تشکل های  می تواند  غیرسیاسی  و  غیردولتی  نهادهای 
کند.  بدل  جامعه  زیست محیطی  مشکالت  رفع  در  اجرایی  اهرم های  مهم ترین 
یا  براي فعالیت مي توانند در سازمان محیط زیست  این سازمان هاي مردم نهاد 

کشور یا سازمان ملي جوانان به ثبت برسند. وزارت 
کشور ما واجد  کل دنیا و ازجمله  گفت وضعیت محیط زیست در  درمجموع باید 
روبه زوال  بشری  مشترک  سرمایه  این  به طوری که  نیست؛  امیدبخشی  وضعیت 
می رود؛ بر این اساس قوانین و مقرراتی به تصویب رسیده است تا بلکه این روند 
کنار این قوانین و مقررات آنچه می تواند حل  کند؛ اما در   نگران کننده را متوقف 
اخالق  ک��ردن  نهادینه  باشد،  داشته  دنبال  به  را  محیط زیست  تخریب  مشکل 
که هر شخص خود را ملتزم به حفظ محیط زیست  زیست محیطی است به گونه ای 
کارآمد و مهم تر از آن، اجرای جدی  کنار آن تصویب قوانین بازدارنده و  بداند. در 

آن ها می تواند در حفاظت بهتر از محیط زیست مؤثر باشد.

چرا نباید مینی 
پاالیشگاه مریوان 

احداث شود؟
■ امید باتو
کارشناس محیط زیست

▐هرچن��د که دول��ت کنونی خ��ود را دولت 
محیط زیست نامیده و اولین مصوبه اش پس 
از در اختیار گرفن 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 
محیط زیست را در معادالت مدیریتی خویش 
مورد غفلت قرار داده و تصمیامت غیرعلمی 
آن ها در صورت اجرایی ش��دن، پتانسیل آن 
را دارد ک��ه محیط زیس��ت کوردس��تان را به 
قهقرایی بکشاند. البته به دلیل عالقه مندی 
مناین��دگان در مجل��س ش��ورای اس��المی 
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��المی بر 
روی آن ارصار ورزی��ده و اجرای آن را به مثابه 
توس��عه نیافتگی  ب��رای  مس��یحایی  نف��س 
کوردس��تان معرفی می کنند، احداث مینی 

پاالیشگاه در دشت بیلو مریوان می باشد.
هرچند که کوردستان محروم و توسعه نیافته 
نیازمند ده ه��ا و صدها پروژه بزرگ صنعتی، 
تولیدی و ... می باش��د، اما با در نظر گرفن 
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��روژه ای در هر محلی بایس��تی با توجه 
به اس��تعداد ذاتی آن مح��ل و توان آن برای 
اج��رای چنی��ن پروژه های��ی باش��د. در یک 
عبارت بس��یار س��اده می توان گفت اجرای 
ه��ر پ��روژه ای 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��روژه ای قواعد و قوانین اکولوژیکی در نظر 
گرفته منی ش��ود. چنین اس��ت که با اجرای 
هر پ��روژه ای پس از مدتی مش��کالت ما در 
حوزه محیط زیست تشدید گردیده و به جای 
رس��یدن به توس��عه عمالً در جه��ت تخریب 
و قهقرای��ی محیط زیس��ت و مناب��ع طبیعی 

پیرفته ایم. 
موارد ذیل را می توان در ارتباط با احداث 
مین��ی پاالیش��گاه در مری��وان در نظ��ر 

گرفت:
1- ب��ا توج��ه به تأکی��دات مکرر مس��ئولین 
عالی رتبه مبنی ب��ر لزوم جدیت در حفاظت 
از محیط زیس��ت و مقابله ب��ا هرگونه تعرض 
به محیط زیس��ت )اع��م از زمین خواری، کوه 
خ��واری، دریا خواری، جنگل خواری و ...(، 
ای��ن پ��روژه در تعارضات بس��یار ب��ا مصالح 
تأکی��دات  ای��ن  و  مناف��ع محیط زیس��ت  و 

می باشد.
2- برای درک وضعیت اش��تغال زایی ناشی 
از چنی��ن پروژه های��ی، ذه��ن خوانندگان را 
ب��ه ترکیب نیروهای ش��اغل در پرتوش��یمی 
کوردستان )س��نندج( ارجاع می دهم که به 
بیان یکی از منایندگان در مجلس ش��ورای 
اس��المی )مصاحبه س��ید احس��ن علوی با 
خربگزاری ایسنا کد خرب 94031910907 
م��ورخ 1394/03/19( مجم��وع قری��ب به 
اکرثیت نیروهای ش��اغل در این پرتوشیمی 
غیربومی هستند. لذا مدافعین این پروژه در 
نظر داشته باشند که چنین طرح هایی شاید 
برای اف��راد بی��کار و جوی��ای کار غیربومی 
فرصت های اشتغال زایی به ارمغان بیاورد اما 
قطعاً سهم اشتغال زایی کوردستان و مریوان 
از این مینی پاالیش��گاه بسیار ناچیز خواهد 

بود.
3- احداث مینی پاالیش��گاه در محل فعلی 
از حیث آلودگی های زیس��ت محیطی )آب، 
خ��اک و هوا( و همچنین تلف��ات و ضایعات 
انس��انی در صورت بروز هرگونه حادثه ای با 
توجه به تراکم شدید سکونتگاه های انسانی 
در حاشیه آن، ریسک بسیار باالیی داشته و 
پذیرش چنین ریسکی به هیچ عنوان منطقی 

نخواهد بود.
4- رسانه فضای س��بز و مکان های 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 
کار،  وزارت  قائم مق��ام  حض��ور  در  گ��والن 
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��رت و هشتادوهش��ت 
صدم افزایش یافته اس��ت- خربگزاری فارس 
م��ورخ   13930606000633 ش��امره: 
06/06/93( درحالی ک��ه میانگی��ن ای��ران 
ح��دود 12 مرت و اس��تاندارد جهانی آن بین 
بیس��ت  تا بیس��ت وپنج مرت می باشد. با این 
وضعیت دش��ت بیلو از دیرب��از تاکنون یکی 
از تفرجگاه ه��ای ش��هروندان مریوان بوده و 
حتی دارای کارکرد فرهنگی نیز می باش��د. 
همچنین مری��وان در حال ح��ارض به دلیل 
داش��ن جاذبه های بی نظی��ر طبیعی و اکو 
توریستی همچون تاالب زریوار و جنگل های 
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��یب دیده و رسنوش��ت 
دریاچ��ه ت��االب زری��وار ک��ه خ��ود وضعیت 
شکننده ای دارد، متأثر از این آسیب دیدگی 

به رسنوشت دیگر تاالب های 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 زیرساخت هایی ازجمله توسعه راه و 

حمل ونقل می باشد.
5- خ��وراک این مین��ی پاالیش��گاه، نفت و 
میعانات گازی بوده و استان کوردستان فاقد 
هرگونه چاه نف��ت و یا ذخیره نفتی )حداقل 
قابل اس��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 منی گنجد 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 می ش��ود؟ در 
صورت تعطیلی پاالیشگاه چه حجم عظیمی 
از بیت امل��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؟
6- اح��داث چنی��ن پ��روژه ای که مش��مول 
اثرات زیس��ت محیطی  ارزیاب��ی  مطالع��ات 
)مصوب��ه هیئت دول��ت( بوده ب��دون انجام 
و  مکان یاب��ی  امکان س��نجی،  مطالع��ات 
ارزیاب��ی اثرات ضمن اینکه عملی غیرعلمی 
است تخلف عینی از قوانین و مقررات جاری 
بوده و رصف یک صورت جلسه 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 می دان��م که 
ای��ن دغدغ��ه ج��زو اصلی تری��ن اولویت ها 
ب��رای رف��ع محرومیت زدای��ی و گام نه��ادن 
در مس��یر توسعه اس��تان می باش��د، اما در 
ص��ورت بی دقت��ی و بی تدبی��ری یقیناً خود 
به جای 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 می ت��وان گزینه های 
دیگ��ری را موردتوجه قرارداد که مش��کالت 
م��کان فعلی را نداش��ته و با اطمینان چنین 
گزینه هایی مورد استقبال، تأیید و همراهی 
فعالین مدنی، کارشناسان و دیگر دلسوزان 

کوردستان قرار خواهد گرفت.

پاالیشگاه و توسعه 
پایدار در مریوان

■ محمد محمودی 
دانشجوی دکرتای جغرافیای 

دانشگاه تهران

▐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 جنبه ای از 
آن تأکیددارن��د )صادق��ی و قن��ربی، 1388: 
31(. "توس��عه پایدار بر آن اس��ت تا از طریق 
و  اجتامع��ی  پیرف��ت  اقتص��ادی،  توس��عه 
مس��ئولیت پذیری محیط��ی، جامعه انس��انی 
را به س��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 رسمایه ای 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،1389: 4(. 
در تعری��ف دیگری توس��عه پایدار ب��ه معنای 
و  اجتامع��ی  اقتص��ادی،  اه��داف  »تلفی��ق 
زیست محیطی برای حداکرثسازی رفاه انسان 
فعلی بدون آس��یب زدن به توانایی نسل های 
بعدی ب��رای برآوردن نیازهایش��ان می باش��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 
می دان��د )un,2001, 4( همچنی��ن توس��عه 
پای��دار را راه��ربدی می داند که ب��ه مدیریت 
متام مناب��ع طبیع��ی و دارایی ه��ای مادی و 
مالی برای بهب��ود درازمدت رف��اه می پردازد. 

)2007,29,tosun(
با توجه به اینکه در توس��عه پایدار هر منطقه، 
مجموع��ه ای 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 قابلیت ه��ا و موانع 
ایجادشده توس��ط هریک، اساس برنامه ریزی 
برای توس��عه پایدار اس��ت؛ بنابرای��ن توجه به 
ظرفیت ه��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 
می دهد. منطق عام توسعه در این رویکرد، با 
فرهنگ و خصوصیات زمینه ای جامعه میزبان 
منطب��ق می گردد. ای��ن دیدگاه گسس��ت از 
رویکردهای پیشین بومی را رسلوحه کار خود 
ق��رار منی دهد، بلکه ب��ا پیرایش و به کارگیری 
امکانات، ابزارها و دانش موجود، توسعه را در 
مس��یری دلخواه و پیش بینی ش��ده به حرکت 
درمی آورد. لذا با بازشناسی، تریح و شناخت 
به��رت وضعیت جغرافیایی هر منطقه، می توان 
برنامه ها و سیاس��ت های بهرتی برای توس��عه 
پای��دار آن منطق��ه در نظ��ر گرف��ت؛ بنابراین 
برنامه های توسعه ای هر منطقه باید بر اساس 
ویژگی های جغرافیایی، اجتامعی و اقتصادی 

آن، طراحی و به اجرا درآیند.
در چن��د ده��ه اخیر ب��ا افزای��ش آگاهی های 
زیس��ت محیطی، تالش ه��ای فراوان��ی جهت 
حفاظ��ت از طبیع��ت صورت گرفته اس��ت که 
هم زم��ان با آن مریوان نیز ب��ه عنوانی یکی از 
کانون ه��ای حفاظ��ت از محیط زیس��ت عمل 

منوده و تأسیس انجمن چیا در سال 1381 از 
منودهای اصلی آن است که پرچم دار جنبش 

زیست محیطی در ایران می باشد.
نگرانی ش��دید م��ردم و فعاالن محیط زیس��ت 

مریوان از احداث پاالیشگاه  در دشت بیلو
بسیاری از مردم و فعاالن محیط زیست مریوان 
در پی خش��ک ش��دن دریاچه ه��ای ارومیه و 
هامون، از وضعیت دریاچه زریبار ابزار نگرانی 
ک��رده و فعالیت ه��ای مختلف��ی در راس��تای 
حفاظت از آن در س��طح اس��تان و شهرستان 
انجام دادند؛ که هم زمان با رس��انه ای ش��دن 
س��اخت مین��ی پاالیش��گاه در دش��ت بیل��و 
نگرانی ها نس��بت به وضعیت دریاچه بیش��رت 
گش��ته و خواس��تار انجام مطالعات بیشرت در 

این زمینه شده اند.
درنتیجه اگر توسعه را تلفیق اهداف اقتصادی، 
اجتامعی و زیست محیطی برای حداکرثسازی 
رفاه انس��ان فعلی بدون آسیب زدن به توانایی 
نس��ل های 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 حوزه ه��ای جغرافیایی ایران، مترکززدایی 
و بهب��ود کیفی��ت محی��ط زندگ��ی در ای��ران 
دانسته ش��ود، مریوان یکی از کانون های مهم 
برای برآورده س��اخن ای��ن اهداف خواهد بود 
ک��ه در اث��ر خوانش مرزی- امنیتی با مس��ائل 
و چالش ه��ای متعددی مواجه ش��ده اس��ت. 
گذش��ته  سیاس��ت گذاری های  و  راهربده��ا 
درزمینه توسعه این منطقه موفقیت آمیز نبوده 
و نتوانس��ته اند چالش های��ی همچ��ون فق��ر، 
بیکاری، بهداش��ت، امنیت غذای��ی، پایداری 
محیط زیس��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 
رسمایه گذاری داخلی و خارجی، پتانسیل های 

اقتصادی این مناطق را قوی تر و پویاتر منود.
همچنان که پیش تر اش��اره شد رویکرد توسعه 
پای��دار، گسس��ت از رویکرده��ای پیش��ین را 
رسلوح��ه کار خ��ود ق��رار منی ده��د، بلک��ه با 
پیرای��ش و به کارگی��ری امکان��ات، ابزاره��ا و 
دانش موجود، توس��عه را در مسیری دلخواه و 
پیش بینی ش��ده به حرکت درمی آورد. 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 
محیط زیس��ت منطقه سازگاری داشته باشند. 
از آن جمله می ت��وان به کارخانه فراوری انگور 
اش��اره کرد که برای متام مردم منطقه ملموس 
بوده و هرس��اله صدها تن از آن به استان های 

هم جوار صادر می گردد.
اجرای سیاست های توس��عه ای در هر منطقه 
بای��د س��نجیده و در راس��تای توس��عه پایدار 
آن منطق��ه باش��د. نف��س رسمایه گ��ذاری در 
مری��وان مثبت می باش��د ول��ی چگونگی آن، 
از دغدغه ه��ای اصل��ی مردم بومی ب��وده و با 
توج��ه به اینکه محیط زیس��ت یک��ی از ارکان 
اصلی توس��عه پایدار می باش��د، مردم مریوان 
نگرانی خ��ود را ایجاد پاالیش��گاه ابراز منوده 
اح��داث آن می باش��ند.  توق��ف  و خواس��تار 
همچنی��ن این جانب به نوبه خود از اس��تاندار 
محرتم کوردس��تان و ریاس��ت محرتم سازمان 
استان خواهش��مندم مطالعات  محیط زیست 
انجام ش��ده درزمینه احداث  زیس��ت محیطی 
پاالیشگاه در مریوان را به انجمن چیا به عنوان 
مناینده مردم ارائه منایند تا توسط کارشناسان 

آن نهاد بررسی و نتیجه به مردم اعالم گردد.

  ■ شنبه 15 آبان 1395 ■ سال دوم ■ شماره13 ■



7زیست بوم

■ مظفر ویسی پناه
ارش���د  کارشناس���ی  التحصی���ل  غ  ف���ار
دانش���گاه  پای���دار  ش���هری  مدیری���ت 
التحصی���ل  غ  ف���ار س���وئد/  مالم���و 
ه���ای  سیس���تم  ارش���د  کارشناس���ی 
اطالعات جغرافیایی دانش���گاه لوند 

کوتکنول���وژی  ا ارش���د  کارشناس���ی  سوئد/دانش���جوی 
س���وئد میدس���ودن  دانش���گاه  پای���دار  توس���عه  و 

▐ در دانش���گاه تبریز )س���ال 74(، واس���ه درس 
جغرافیا استادی داشتیم به اسم دکتر قنبری. 
دکت���ر قنبری فارس���ی رو نه تنها ب���ا لهجه غلیظ 
ترک���ی، بلک���ه بعض���ی وقت ه���ا به جای فارس���ی 
کاماًل ترکی صحبت می ک���رد. یادمه وقتی بحث 
گرس و البرز رو می کرد می گفت  رشته کوه های زا
که این رشته کوه ها به شکل عدد 7 فالت ایران 
کردن  ک���ه با اعتراض و ش���وخی  رو در برگرفت���ن 
همکالسی های تهرانی مواجه می شد. طبیعی 
ب���ود. اونها ای���ن رش���ته کوه ها رو از ته���ران مثل 
عدد 8 می دیدند و دکتر قنبری از تبریز به اونها 

نگاه می کرد و به شکل عدد 7 می دید.
این نگاه مرکز به پیرامون متأس���فانه در بیش���تر 
ریش���ه دوان���ده.  ای���ران  و خ���رد  کالن  مس���ائل 
مرک���ز هم���واره س���عی در تحمی���ل و ی���ا توجی���ه 
دیدگاه ه���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. درحالی ک���ه ب���رای مرکزنش���ینان انتقال 
کوردس���تان به پاالیشگاه های  نفت خام اقلیم 
گزاف  دیگر مس���تلزم زمان بیش���تر، هزینه های 
و بالطب���ع اعتراضات مردم مری���وان به ترافیک 
ش���دید تانکره���ای نفت���ی می باش���د، اح���داث 
پاالیشگاه در بیخ گوش مریوان و دریاچه زریبار 
گزینه ممکن در  کم دردسرترین و سودآورترین 
دیدگاه آن هاس���ت؛ اما از دی���د پیرامونی امثال 
دکتر قنبری و فعالین زیس���ت محیطی، این امر 
به مثابه ش���لیک تیر خ���الص به پیک���ر بی جان 
زریبار بوده و موجبات خش���ک ش���دن دریاچه 
کوسیس���تم آن، لطمه ش���دید  کامل ا و تخریب 
به توریس���ت منطق���ه و بروز ان���واع مریضی های 

العالج در منطقه خواهد شد.
در این میان نکاتی چند از دید محیط زیست 

و توسعه پایدار قابل تأمل است:
 - یکی از مهم ترین ارکان توس���عه پایدار میزان 
مش���ارکت واقعی مردم بوم���ی در تصمیم گیری 
اجتماع���ی(.  توس���عه  )مبح���ث  می باش���د 
ج���زو  جهان���ی  آماره���ای  در  ک���ه  کش���ورهایی 
جه���ان  کش���ورهای  موفق تری���ن  و  مرفه تری���ن 
هس���تند  کش���ورهایی  می ش���وند،  محس���وب 
محل���ی  م���ردم  مش���ارکت  می���زان  نه تنه���ا  ک���ه 
بلک���ه  باالس���ت  بس���یار  تصمیم گیری ه���ا  در 
کوچک تر  اساس���ًا توزیع ق���درت به واحده���ای 
منتقل ش���ده و در بیش���تر موارد این واحدهای 
ح���وزه  مس���ائل  در  ت���ام  اختی���ار  جغرافیای���ی 
کش���ورهای  خ���ود را دارند. به عن���وان نمونه در 

کمون  اس���کاندیناوی و ازجمله س���وئد شورای 
ک���ه از طریق م���ردم انتخاب می ش���وند  )ش���هر( 
کامل در  به عنوان دول���ت متمرکز محلی قدرت 
کثر مجاز سرعت در  تصمیم گیری از تعیین حدا
گرفته تا تعیی���ن میزان مالیات و نحوه  خیابان 
توزیع بودجه را دارا هستند. در ایران نگاه مرکز 
ب���ه پیرام���ون نه تنها 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 

کل جامعه داشته است.  کولوژیکی  ا
مری���وان  نف���ت  پاالیش���گاه  اح���داث  بح���ث  در 
به عن���وان نمونه این نکته بس���یار حائز اهمیت 
ک���ه مس���ئولین محل���ی در وهل���ه اول در  اس���ت 
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 تصمیم گیری ها، 
زمینه س���از توس���عه واقع���ی و پای���دار را فراه���م 
خ���اص  م���ورد  ای���ن  در  متأس���فانه  س���ازند. 
از  دف���اع  مق���ام  در  نه تنه���ا  مس���ئولین محل���ی 
دغدغه ه���ای ش���هروندان مریوان���ی و فعالی���ن 
زیس���ت محیطی و جامع���ه مدن���ی آن نبوده اند 
بلک���ه ب���ا توجیه پ���روژه مذک���ور عماًل ب���ه انحای 
دادن  جل���وه  کم اهمی���ت  در  س���عی  مختل���ف 
ش���هروندان  حساس���یت  ب���ردن  بیراه���ه  ب���ه  و 
مریوانی نس���بت به خطرات زیست محیطی آن 
نموده اند. مس���ئولین محلی باألخص سازمان 
در  مری���وان  نماین���ده  اس���تان،  محیط زیس���ت 
که  مجل���س و فرمان���دار مریوان ضروری اس���ت 
از موضع خوش���امدگویی به پ���روژه بیرون آمده 
و سعی در شفاف سازی مس���ئله، اطالع رسانی 
به موقع به ش���هروندان نموده و از تکرار فاجعه 
زیس���ت محیطی احتمال���ی در آین���ده جلوگیری 
گیر فرزندانشان در  گریبان  که  نمایند. خطری 
آینده دور یا نزدیک می ش���ود. بایس���تی مسائل 
زیس���ت محیطی به عنوان رکن اساس���ی توسعه 
پایدار را در نظر داش���ته و یقین داش���ته باش���یم 
ک���ه تقوی���ت تصمیم گی���ری محل���ی و مش���ارکت 
بیشتر شهروندان، زمینه ساز توسعه اجتماعی 
همه جانب���ه، نه تنه���ا در ح���وزه محل���ی بلکه در 

کشور خواهد بود. تمامی 
- موض���وع دیگ���ر م���کان احداث پاالیش���گاه در 
کش���وری و ارتب���اط آن  مقی���اس شهرس���تانی و 
باألخص با مسائل اقتصادی و زیست محیطی 
کش���ور ع���راق از زمان تش���کیل آن  ح اس���ت.  طر
کن���ون هیچ وق���ت ثبات سیاس���ی نداش���ته و  تا
گر به ه���ر دلیلی اقلیم  گواه این اس���ت. ا تاری���خ 
کوردس���تان نفت خام ارس���ال نکند، پاالیشگاه 
مجبور اس���ت از جنوب نفت تهی���ه نماید. این 
بار مس���یر مریوان به حوزه ه���ای نفتی برعکس 
کمی  خواه���د ش���د. ای���ن امر ول���و ب���ا احتم���ال 
خ دهد )که ش���واهد نش���ان از احتم���ال باالی  ر
آن دارن���د( ناپای���دار ب���ودن پ���روژه و مکان یابی 
کش���وری نشان  نادرس���ت س���ایت را در مقیاس 
می دهد. )عدم برآورد توسعه اقتصادی پایدار(

درون  اراض���ی  از  هکت���ار  چه���ل  تخری���ب 
کدام  کوسیس���تم دریاچه و دشت مریوان با  ا

توجیه ؟!

ب���ه  توج���ه  ب���ا  نی���ز  شهرس���تان  مقی���اس  در 
کوسیستم بسیار منحصربه فرد دریاچه، نقش  ا
آن در صنع���ت توریس���ت مری���وان، امرارمعاش 
و  مس���تقیم  به ص���ورت  خان���وار  ده  چندی���ن 
غیرمس���تقیم، چش���م انداز یکپارچه دشت بیلو 
و رش���ته کوه های جنگلی اطراف دریاچه زریبار 
کوچک ترین  که  ش���رایطی را پدید آورده اس���ت 
دست کاری در این ترکیب یکپارچه، چه از دید 
کولوژیک و چه از دید توریست و منظرشناسی  ا
بایس���تی ب���ا پ���الن م���دون و هم���راه ب���ا اولویت 
دادن ارزیابی ه���ای زیس���ت محیطی باش���د. از 
کن���ون  دی���د زیس���ت محیطی ن���کات زی���ادی تا
کاماًل به جا و مس���تدل است و  که  ح ش���ده  مطر
گویی نیس���ت و در اینجا به چند  الزم به دوباره 

نکته دیگر بسنده می کنم.
 اول اینکه هنگامی که مسئولین ادعا می نمایند 
ک���ه با »مطالع���ه دقی���ق« و »بکار ب���ردن آخرین 
تکنول���وژی روز« هی���چ خطری متوج���ه دریاچه 
که مطالعه  نمی باشد، اساسًا نشان از این دارد 
دقیقی صورت نگرفته است واال در هیچ جایی 
با قطعیت نمی توان از خطرات زیست محیطی 
احداث یک ساختمان با این میزان از قطعیت 
گفت، چه برسد به یک پاالیشگاه چهل  سخن 
که  هکتاری. س���ؤال این اس���ت بالفرض محال 
با بکار بردن آخرین تکنولوژی روز ریسک هیچ 
ک���ی اع���م از مای���ع، جام���د و یا  خروج���ی خطرنا
گاز به محیط اطراف وجود نداش���ته باش���د؛ آیا 
کوسیستم  تخریب چهل هکتار از اراضی درون ا
کارشناس���ان  دریاچ���ه و دش���ت مری���وان از دید 

محیط زیست ناچیز است؟
جلس���ات  در  محیط زیس���ت  کارشناس���ان  آی���ا 
کوسیس���تم  ح، هی���چ گاه تعریف ا مرتب���ط با ط���ر
ک���ه اجزا حیاتی و  را به مثاب���ه واحدی یکپارچه 
غی���ر حیات���ی آن در تعامل با همدیگ���ر و متأثر از 
که  کرده ان���د  همدیگ���ر هس���تند را خاطرنش���ان 
مس���ئولین این چنی���ن قاطعانه از ریس���ک صفر 

احداث پاالیشگاه میگویند.
ک ترین  که مری���وان یکی از خطرنا یادمان نرود 
مناطق جهان ازلحاظ احتمال وقوع زمین لرزه 
اس���ت و وق���وع آن می توان���د به س���رازیر ش���دن 
بی واس���طه نف���ت خ���ام و فرآینده���ای نفتی به 
س���فره آب های زیرزمینی و دریاچه منجر شود. 
کارشناس���ان  ب���ا هیچ اس���تدالل علمی از طرف 
محیط زیس���ت نه تنه���ا نمی ت���وان این ریس���ک 
که این  گرفت بلکه نورم اس���ت  را صف���ر در نظ���ر 
خط���رات را حتی ب���ا احتمال وق���وع باالتری در 
کرد.  گرف���ت ت���ا از بروز حادث���ه پیش���گیری  نظ���ر 
کولوژیک���ی( لذا  )ع���دم ب���رآورد توس���عه پای���دار ا
ک���ه اصواًل  گرفت  به درس���تی می ت���وان نتیج���ه 
احداث پاالیش���گاه در حوزه شهرستان مریوان 
کولوژیکی  پ���روژه ای ناپایدار از دید اقتصادی و ا

است.
کن���ار زریب���ار؛ یعن���ی  اح���داث پاالیش���گاه در 
جایگزینی معماری زمخت و بی روح به  جای، 
ترکیب زیبا و یکپارچه دشت-دریاچه-کوه و 

جنگل
از نکات منف���ی احداث پاالیش���گاه در منطقه، 

که  تأثی���ر آن بر صنعت توریس���م مریوان اس���ت 
از ن���گاه تیزبی���ن فعالی���ن محیط زیس���ت پنهان 
نمانده و در اینج���ا تنها به چند مورد به صورت 

تکمیلی اش���اره می ش���ود.
ج از شهرستان،  دشت بیلو جدا از توریسم خار
یکی از مهم ترین تفرجگاه های مریوان اس���ت. 
نزدیک بودن مکان به شهر، دریاچه و جنگل، 
ب���ه آن و ظرفی���ت پذی���رش  دسترس���ی آس���ان 
ب���االی آن در ایام تعطیل و آخ���ر هفته ها تا حد 
بس���یار زی���ادی انتظ���ارات ش���هروندان را برآورد 
می کن���د. ب���ا اح���داث پاالیش���گاه به ط���ور یقین 
که بعضًا پذیرای قش���ر ضعیف و  این تفرج���گاه 
کم درآمد جامع���ه نیز می باش���د از بین می رود. 
نتیجتًا شهروندان بایس���تی مسیرهای دیگری 
که به معنی افزایش ترافیک  کنن���د  را جایگزین 
جاده ای 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 می شود.
از دید منظرشناس���ی نیز احداث این پاالیشگاه 
ک���ه معمواًل با معماری زمخ���ت و بی روح همراه 
اس���ت، ترکیب یکپارچه دش���ت-دریاچه-کوه و 
جنگل را برهم زده و تأثیر زیادی بر عدم جذب 
ج شهرس���تانی  توریس���ت محلی، فصل���ی و خار
خواه���د داش���ت. ب���ا ن���گاه ب���ه معم���اری منظر 
کش���ورهای توس���عه یافته و همچنی���ن ایران  در 
باس���تان ازجمله اورام���ان اهمیت این موضوع 
کش���ور نروژ از سقف های  برجسته می گردد. در 
پوش���یده از عل���ف و س���بزه در ب���ام خانه ه���ای 
چوب���ی روس���تایی اس���تفاده می کنند ت���ا بنا در 
پیون���دی ارگانیک و یکپارچه با محیط زیس���ت 
که ه���م مانع از  کند  اط���راف خود ایف���ای نقش 
بره���م زدن منظ���ر ش���ود و هم س���قف س���بز آن 
که بتوان به تنوع  سکونتگاه موجودات باش���د 
کرد. در اورام���ان نیز این ترکیب  کمک  زیس���تی 
ت���ا حدود زیادی قابل مش���اهده اس���ت. ترکیب 
کوه و سقف هایی  بناهای س���نگی با پس زمینه 
و  زیس���تی  تن���وع  ک،  خ���ا و  چ���وب  جن���س  از 
معم���اری منحصربه فرد منظر را رقم زده اس���ت 
که احداث  کولوژیکی(. چیزی  )توس���عه پایدار ا
پاالیش���گاه تمام���ی خواب ه���ای س���بز فعالی���ن 

کرد. محیط زیستی منطقه را آشفته خواهد 
به  جای پاالیشگاه ، فکری به  حال بازسازی، 
ش���بکه  توس���عه  و  استانداردس���ازی  ترمی���م، 
مری���وان– س���قز،  مری���وان-  مح���ور  راه ه���ای 
مریوان-باخ���ان-  سروآباد-س���نندج، 
پ���اوه،  مری���وان-  مریوان-بان���ه،  س���نندج، 
دزلی- مری���وان-  گا-کامی���اران،  مریوان-دگا
اورامان و نیز توسعه شبکه راه های روستایی 

کنید
ام���ا جایگزین های )آلترناتیو( پیش رو و اساس���ًا 
ملزوم���ات توس���عه پای���دار شهرس���تان مری���وان 
چیس���ت و چگونه می توان به آن نائل شد؟ در 
این میان با توجه به پتانسیل باالی شهرستان 
گردش���گری طبیع���ت ی���ا همان  جه���ت ج���ذب 
کوتوریس���م و قرارگرفت���ن شهرس���تان در نقطه  ا
صفر مرزی و خاس���تگاه فرهنگی قوی، صنعت 
پای���دار  مؤلف���ه  مهم تری���ن  به عن���وان  توریس���م 
گردیده  شهرستان و مشخصه اصلی آن معرفی 
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 

کشاورزی و دام پروری  باالی آن جهت توس���عه 
به عنوان مث���ال  و  می���ان  ای���ن  در  می باش���د. 
اش���اره به جای���گاه ب���االی شهرس���تان در تولید 
کافی اس���ت تا  توت فرنگ���ی و محص���والت باغی 
اهمیت س���رمایه گذاری در این بخش را نمایان 
که توسعه همگی موارد  س���ازد؛ اما واضح است 
فوق الذکر به دلیل عدم وجود زیرس���اخت های 
از قبی���ل ش���بکه مناس���ب راه ه���ا و ع���دم  الزم 
م���درن  سیس���تم های  و  س���ردخانه ها  وج���ود 
بس���ته بندی و باألخ���ص بی برنامگ���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، 
راه ه���ای  ش���بکه  توس���عه  و  استانداردس���ازی 
خ���ود ازجمله مح���ور مریوان- س���قز، مریوان–

سروآباد-س���نندج، مریوان-باخان-س���نندج، 
گا- پ���اوه، مریوان-دگا مریوان-بانه، مریوان- 

کامیاران، مریوان- دزلی-اورامان و نیز توس���عه 
ش���بکه راه های روس���تایی می باش���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 
سرمایه گذاری بیشتر بخش خصوصی و انتقال 
ب���ه  کش���اورزی و دام���ی را  س���ریع محص���والت 
کش���ور فراهم می نماید.  بازارهای شهرستان و 
همچنین با توسعه شبکه راه ها، فشار ترافیکی 
موجود بر جاده قدیم محور سنندج مریوان به 
کاسته ش���ده و باعث افزایش  نحو چش���م گیری 
امنیت تردد در جاده ها می گردد. ایجاد راه آهن 
مریوان-س���نندج و اتص���ال آن به ش���بکه ریلی 
کش���ور از طری���ق هم���دان یک���ی از راه حل ه���ای 
کوردس���تان  کاال از  پای���دار جه���ت حمل ونق���ل 
که ضمن آنکه  کش���ور می باش���د  عراق به داخل 
کند،  صده���ا ش���غل در منطقه می توان���د ایجاد 
کشور  کل  نقش بس���زایی در توس���عه اقتصادی 
ایف���ا می نماید. این مس���یر می توان���د در امتداد 
گ���ردد و می توان  جاده جدی���د مریوان احداث 
از آن به عن���وان امن تری���ن مس���یر حمل ونق���ل 
کاال و مس���افر بهره جس���ت. ازجمله موارد دیگر 
می ت���وان به احداث ف���رودگاه به عنوان ضرورت 
که باعث  توس���عه پایدار در شهرس���تان نام ب���رد 
رش���د فزاین���ده صنع���ت توریس���م خواهد ش���د. 
همچنی���ن این مورد می تواند به رش���د صنعت 
کز جذب  کوتوریس���م با توس���عه آژانس ها و مرا ا
توریست، مبادالت سریع تر دانش و تکنولوژی 

موردنیاز منطقه، تکثرگرایی و باز ش���دن بیشتر 
جامعه بینجامد.

مهم تری���ن  از  یک���ی  ب���ه  بایس���تی  درنهای���ت 
که بحث آموزش  نیازمندی های توسعه پایدار 
گ���ر نگویی���م  اس���ت اش���اره ش���ود. متأس���فانه ا
مؤسس���اتی  و  س���ازمان یافته  توجه���ی  هی���چ 
ک���ه در  گفت  ب���ه ای���ن بخ���ش نش���ده می ت���وان 
کمترین س���رمایه گذاری در این قس���مت  عمل 

انجام شده است.
که توسعه پایدار از بستر توسعه  پرواضح اس���ت 
توس���عه  مفه���وم  و  می گ���ذرد  انس���انی  نی���روی 
بایس���تی در جامع���ه نهادین���ه ش���ود ت���ا زمین���ه 
برای افزایش خالقیت و به���ره وری افراد فراهم 
گ���ردد. در این میان بایس���تی دول���ت قدم های 
کردن  الزم را در جهت آموزش و به مؤسس���اتی 
که ای���ن مهم مس���تلزم آموزش  توس���عه بردارد 
گروه های سنی می باشد.  ش���هروندان در همه 
آم���وزش می توان���د طیف وس���یعی از مس���ائل را 
کتب  شامل ش���ود از اعمال مفاهیم توسعه در 
گرفته ت���ا برگزاری س���مینارها و  دان���ش آم���وزان 
کنفرانس ه���ای داخل���ی و بین الملل���ی و ایج���اد 
کارکردی دانش���گاه با جامعه  ارتباط بنیادین و 
کز آموزش عالی  باش���د. توسعه دانشگاهی و مرا
کیفیت و استاندارد باال با محوریت نیازهای  با
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 می تواند ازجمله این موارد باشد.
ک���ه توس���عه  گف���ت  به ط���ور خالص���ه می ت���وان 
کولوژیک���ی،  ا اصل���ی  بس���تر  س���ه  در  پای���دار 
اقتص���ادی و اجتماعی در مرحل���ه اول نیازمند 
ب���ر  تمرک���ز  فیزیک���ی،  زیرس���اخت های  بهب���ود 
رشد س���رمایه های انس���انی و زیرس���اخت های 
اجتماعی، ش���فاف بودن برنامه های نهادهای 
مش���ارکت  می���زان  افزای���ش  تصمیم گیرن���ده، 
ب���ه  م���ردم بوم���ی در تصمیم گیری ه���ا، توج���ه 
ک���ردن مفاهیم  مبح���ث آم���وزش و مؤسس���اتی 
توس���عه پایدار و درنهایت باور داشتن به اینکه 
محیط زیس���ت بایس���تی به عنوان یکی از مبانی 
گرفته شود. در این  اصلی تصمیم گیری در نظر 
میان نق���ش روش���نفکران و تحصیل کرده های 
بوم���ی در انتق���ال دان���ش ب���ه الیه ه���ای دیگ���ر 
که  کاس���تی های اساس���ی است  جامعه یکی از 

نیازمند بازنگری جدی در آن می باشد.

ساخت مینی 
پاالیشگاه بیلو و 
الزامات قانونی

■ حسین سجادی
ریفانیریه���ا،  مین���ي   ▐
کوچک���ي  پاالیش���گاهاي 
که با سرمایه گذاري  هس���تند 
بخش خصوصي انجام گرفته 
توجی���ه  داراي  وقت���ي  و 

که تراز اقتصادي آن ها  اقتصادي مي باش���ند 
مثبت باش���د. این به معناي پاالیش بیش���تر 
)بیش از 50 هزار بشکه در روز(، درآمد بیشتر و 
آلودگي بیشتر خواهد بود و معمواًل با اشتغالي 
معادل 100 الي 500 نفر، نفت خام و میعانات 
گازي را در فرآین���دي ب���ه روش تقطی���ر تبدیل 
که این  گاز، بنزین و قیر و ... مي کند  ب���ه نفت 
فرآیند به ش���دت آالینده بوده و اثرات مخربي 
گذاش���ت. کوسیس���تم منطق���ه خواه���د  ب���ر ا
اح���داث این نس���ل از پاالیش���گاه ها منوط به 
رعایت یك سري الزامات قانوني و مالحظات 
ک���ه متأس���فانه خ���أ  زیس���ت محیطی اس���ت 
قانون���ي و ع���دم ارائ���ه تقریب���ي ج���ام از طرف 
قانون گ���ذار درزمین���هٔ محیط زیس���ت باعث 
شده این مهم در حاشیه و در معرض تفسیر 
که احداث میني  گیرد  س���لیقه اي قانون قرار 
پاالیشگاه دشت بیلو نیز از این قاعده مستثنا 
نبوده که ذیاًل اشاره اي اجمالي خواهم نمود.
اعط���اي مجوز به مین���ي پاالیش���گاه بیلو و 

EIA الزامات
آنچ���ه مس���لم اس���ت ت���االب زریب���ار و منطقه 
شکارممنوع بیلو دارای شرایط خاص و تنوع 
که این خود باعث شده  باالي زیستی بوده، 
کوسیس���تم منطقه  تا هرگون���ه تغیی���رات در ا
مش���روط ب���ه رعای���ت ی���ک س���ری مالحظات 
که EIA ی���ا )ارزیاب���ي اثرات  و الزام���ات باش���د 
گزارشي است  که درواقع  زیس���تي محیطی(- 
از اث���رات س���اخت یك پروژه بر محیط زیس���ت 
کاه���ش هزینه ها - این اث���رات را بر  و ارزیاب���ی 
اس���اس ماده 10 مصوبه ش���ماره 1۳8 شوراي 
کتور  عالي حفاظت محیط زیست در چهار فا
که با توجه به ش���رایط  موردبررس���ی قرار داده 

کتور بیش  خاص منطقه و نوع فعالیت دو فا
از همه حائز اهمیت مي باشند:

)الف( اثرات زیس���ت محیطی ب���ر محیط های 
ک:  خ���ا ب���ر  اث���رات   )-1( ش���امل  فیزیک���ي: 
کیفیت  کیفي )2-( اثرات بر آب:  مورفولوژی و 
کمی���ت آب )۳-( اث���رات ب���ر اقلی���م: ه���وا و  و 
کیفیت هوا  ص���وت، تغییرات هوا و بارش ها و 

)4-( اثرات ثانویه بین خاك، آب و هوا.
 )ب( اث���رات زیس���ت محیطی ب���ر محیط های 
گیاهي )2-(  گونه ه���ای  طبیع���ي )1( اثرات بر 
گونه های جان���وري )۳-( اث���رات بر  اث���رات ب���ر 
زیستگاه ها، چش���م اندازها و مسیر مهاجرت 

پرندگان.
گرفتن این مالحظات و اثرات آن ها   با در نظر 
بر طبیعت بکر منطق���ه و محل مورد احداث 
که هرگونه  کرد  این طرح می شود اس���تنباط 
ساخت وس���از در منطق���ه ب���ا چالش���ی جدي 
که در این نوع خ���اص نیز به علت  روبر ب���وده 
مستهلک شدن دستگاه های مورداستفاده 
هرروز نیز بیشتر خواهد شد. آنچه دراین بین 
ج���اي تأم���ل دارد، س���هل انگاري مس���ئوالن 
ادارات ذی رب���ط )حفاظ���ت محیط زیس���ت( 
در تائی���د محل اح���داث طرح ب���ا توجیه رفع 
کید ب���ر تکنولوژیکي بکار  ای���ن نگرانی ها ب���ا تأ
که متأسفانه با  رفته در دس���تگاه ها مي باشد 
توج���ه به محدودیت های مالي س���رمایه گذار 
)120 میلی���ون دالر( ای���ن مه���م قاب���ل تحقق 
که هزینه احداث این پاالیشگاه با  نبوده، چرا
کاماًل داخل���ي بیش از 200 میلیون  تکنولوژي 
دالر برآورد می ش���ود؛ پس وعده س���اخت این 
پاالیش���گاه با تکنول���وژي خارج���ي )آلماني( و 
مطابق با آخرین اس���تانداردهاي بین  المللي 
کام���اًل خوش بینان���ه ب���وده و خوش بینانه تر، 
گرفتن استهالك این دستگاه ها با هر  نادیده 
اس���تانداردي و همچنین آس���یب پذیر بودن 
آن ها در مقابل بالهاي طبیعي چون سیل و 
که با حادث  زلزله و باال آمدن آب زریبار است 
ش���دن هرکدام فاجع���ه اي غیرقابل جبران بر 
کوسیستم بکر و حساس منطقه وارد  پیکره ا

مي شود.
اعط���اي مجوز به مین���ي پاالیش���گاه بیلو و 

الزامات اصل ۵0 قانون اساسي
اصل پنجاه قانون اساسي جمهوري اسالمي: 
که نس���ل ام���روز و  »حفاظ���ت محیط زیس���ت 
نس���ل هاي بعد باید در آن حی���اط اجتماعي 
رو به رشدي داش���ته باشند. وظیفه عمومي 

تلقي ش���ده ازاین رو فعالیت ه���ای اقتصادي 
و غیر آن را با آلودگي محیط زیس���ت و تخریب 
کند ممنوع  غیرقابل جب���ران آن مالزم���ه پیدا 

است.«
آنچ���ه مش���هود اس���ت در این اص���ل دو نکته 
کید قانون گذار قرارگرفته است. موردتوجه و تأ

ک���ه قانون گذار  1- حفاظت از محیط زیس���ت 
آن را وظیف���ه عموم���ي و همگان���ي دانس���ته 
که  کرد  اس���ت، پس مي شود چنین استنباط 
تمام���ي آحاد جامع���ه در برابر محیط زیس���ت 
مس���ئول بوده و این مسئولیت اعم مي باشد 
ی���ک  به عن���وان  ش���خص  اصل���ي  وظیف���ه  از 
که همان رعایت حقوق شهروند با  ش���هروند 
الزام به اخالقیات زیس���ت محیطی مي باش���د 
گر  و همچنی���ن نظ���ارت بر اج���راي قوانی���ن. ا
تخطي ی���ا جفای���ي در اجراي قان���ون صورت 
گرفته و قانون به نفع شخصي اعم از حقیقي 
و حقوق���ي تفس���یر ش���ود، م���ردم مي توانن���د 
به عنوان ناظران اجرای قانون اعمال قانون را 
کرده و اجراي صحیح آن را خواستار  گوش زد 

شوند.
 2- انجام فعالیت پرخطر و به ش���دت آالینده 
که با احداث  در منطقه مورد مناقش���ه بیل���و، 
این میني پاالیشگاه در این محل کلکسیونی 
کاربري اراضي باغي  از انواع تخریبات از تغییر 
گرفت���ه تا ناب���ودي رودخان���ه و آلوده  و زارع���ي 
ک���ردن منابع آب ش���رب و آب ت���االب زریبار تا 
که همگي  ان���واع آلودگی های ج���وي و صوتي 

مح���رز ب���وده و با اص���ل 50 قانون اساس���ی در 
تعارض بوده و به کرات آن را نقض مي کنند.

اعطاي مجوز به س���اخت میني پاالیشگاه 
بیلو و الزامات قانون توزیع عادالنه آب

»ایج���اد ه���ر ن���وع اعیان���ي و حف���اري دخل و 
تصرف در بستر رودخانه ها و آب های طبیعي 
کانال ه���ای عمومي و مس���یل ها و مرداب و  و 
برکه ای طبیع���ي و همچنین در حریم قانوني 
سواحل دریاها و دریاچه ها اعم از طبیعي و یا 

مخزني ممنوع است.«
اح���داث این میني پاالیش���گاه ب���ر روي حریم 
کانال انحرافي  و بس���تر رودخانه قزلجه س���و و 
آن نقض صریح و آش���کار تبص���ره ۳ ماده 2 از 
فصل اول قانون توزیع عادالنه آب مي باش���د 
که هرگونه ساخت وساز را بر روی حریم و بستر 
کانال های انحرافی ممنوع اعالم  رودخان���ه و 
کرده اس���ت. با احداث این میني پاالیش���گاه 
کان���ال انحرافی اش باقي  اث���ري از رودخان���ه و 
که این خ���ود مي تواند چالش  نخواه���د ماند 
بزرگ براي حامیان این طرح جنجالي باشد 
که زمان���ي با داعیه نجات بخش���ی زریبار این 
ط���رح را توجی���ه نم���وده و حی���اط دریاچ���ه را 
منوط به اجرا و بقاي این طرح مي دانستند و 
چالش بزرگ تر بحث تأمین آب موردنیاز این 
کارشناسان و مسئوالن  که آیا  طرح مي باشد 
که این  مربوط���ه به ای���ن ام���ر واقف هس���تند 
صنع���ت جزء صنایع پرمصرف ب���وده و روزانه 
به طور متوسط 6/000/000 لیتر آب نیاز دارد.

آی���ا دش���ت بیل���و باوج���ود تأمی���ن آب ش���رب 
موردنیاز ش���هر مری���وان و روس���تاهاي اطراف 
از طریق دو مجتمع دش���ت بیلو )روستایي و 
شهري( با برداشت روزانه معادل 1/۳00/000 
لیت���ر در روز ت���وان تأمی���ن آب موردنی���از ای���ن 
صنع���ت پرمص���رف را خواه���د داش���ت و آی���ا 
برداشت این حجم عظیم آب، خالف قوانین 
موضوع���ه نمی باش���د؟ آی���ا مناب���ع زیرزمینی 
مواج���ه  ناب���ودی  خط���ر  ب���ا  را  آبخوان ه���ا  و 
نمی س���ازد؟ و آیا فکری به حال مدیریت این 

حجم عظیم پسماندها شده است؟
اعط���اي مجوز به مین���ي پاالیش���گاه بیلو و 
کارب���ري اراضي و  الزام���ات و قان���ون حف���ظ 

زراعي و باغ ها
بر اس���اس م���اده ی���ك قان���ون ف���وق به منظور 
کاربري اراضي زراع���ي و باغ ها و تداوم  حف���ظ 
به���ره وري آن ها در تاری���خ تصویب این قانون 
ج  کاربري اراض���ي زراعي و باغ ها در خار تغییر 
محدوده قانوني شهر و شهرک ها جز در موارد 
ضروري ممنوع مي باش���د و همچنین تبصره 
ماده 2 اصالحیه همین قانون اظهار مي دارد: 
کارب���ري اراضي زراع���ي و باغ ه���ا در هر  تغیی���ر 
کمیس���یون مرکب از رئیس  اس���تان به عهده 
کش���اورزی، مدی���ر اراض���ي-  س���ازمان جه���اد 
رئیس سازمان مس���کن و شهرسازي-، مدیر 
حفاظ���ت محیط زیس���ت اس���تان و ی���ك نف���ر 
که به ریاست  نماینده استانداري مي باش���د 

جهاد کشاورزي برگزار مي شود.
 آنچه از این ماده و تبصره اس���تنباط مي شود 
کارب���ري اراضي  که هرگون���ه تغییر  این اس���ت 
زارعي ممنوع مي باشد مگر در موارد ضروري 
کمیسیون مربوطه.  آن هم مشروط به تائید 
که:  آیا اح���داث این  حال س���ؤال اینجاس���ت 
میني پاالیش���گاه با توجه به حساسیت های 
دستگاه قضایي و حسن سابقه اعمال قانون 
)تخریب خانه باغ ها( متخطیان قوانین حریم 
دریاچه و منطقه ش���کارممنوع بیلو به عنوان 
رضای���ت  موجب���ات  ک���ه  قضای���ي  یک روی���ه 
اذه���ان عموم���ي و حامیان محیط زیس���ت را 
فراهم آورده یك ضرورت اس���ت؟ و آیا احداث 
این پاالیش���گاه با حج���م ب���االي آالیندگي در 
کی���د بر این قوانی���ن موضوع  منطق���ه اي با تأ
ع  بوده؟ و یا در خالف آن ها و آیا اراضي لم یزر
گاران  و مل���ی در مج���اورت س���دهاي بنی���ر و 
گزین���ه ي مناس���ب تری ب���راي مح���ل احداث 

این میني پاالیش���گاه نمي باش���ند؟ آیا 

کارشناس���ي حساب ش���ده و متکي بر  ب���ا ی���ك 
قوانی���ن نمي ت���وان از جفای دیگ���ر بر منطقه 
ش���کارممنوع بیلو و ت���االب زریب���ار جلوگیری 

کرد؟
کوتاه سخن

اس���تان  پای���داري در  توس���عه  ب���ه  توج���ه   -1
کوردس���تان و شهرس���تان مریوان با جمعیت 
ش���هروند  ه���ر  اولوی���ت  و  آرزو  بی���کار،  ب���االي 
که با ی���ك تحقیق میداني  مریواني مي باش���د 
ساده مي توان فهمید آنچه از توسعه نصیب 
ای���ن مردم ش���ده آب باریکه ای بیش نیس���ت 
کورتیس���م ناش���ي از وج���ود س���یاحتگاهي  از ا
ک���ه براي مردم���ان بومي  بک���ر و ت���االب زریوار 
بی���ش از هر چیز حائض اهمیت بوده و حاضر 
نیس���تند آن را با هیچ ط���رح صنعتي دیگري 
کنند  که وجودش متوقف بر آن باش���د عوض 
که تنها پتانسیل قابل تکیه و مطمئن در  چرا

کو توریسم است. توسعه منطقه همان ا
2- ای���ن نوع خاص���ي از توس���عه )صنعتی( با 
توج���ه به بافت منطقه نه تنها پایدار نیس���ت 
بلک���ه داراي بیالن���ي سربه س���ر و حت���ی منفي 
نیز مي باش���د چون رشد در یك بخش توسعه 
)صنعت���ی( مس���اوی ب���ا ح���ذف بخ���ش دیگر 
کو توریس���م( می باشد و اشتغال 100  توسعه )ا
نف���ره آن مس���اوی با ح���ذف 100 ش���غل براي 
غ از  کش���اورزان منطق���ه مي باش���د. البته ف���ار
ابه���ام در وج���ود خارج���ي چنی���ن طرح���ي و 
که بیش���تر  ع وقت  قابلیت اجراي آن در اس���ر
به یك بزرگ نمایی رس���انه اي براي س���نجش 
میزان حساس���یت ها به مح���ل احداث طرح 
ط���رح  س���رمایه گذار  ک���ه  چرا دارد  ش���بهات 
)صن���دوق توس���عه فرهنگی���ان( با مش���کالت 
درون س���ازمانی و ابهام در انج���ام پروژه روبرو 
بوده و از س���وی دگر زمین های محل احداث 

کاربري نشده طرح هنوز تملك و تغییر 
درنهای���ت در صورت اس���رار بر اج���رای چنین 
کید برداش���تن توجیه اقتصادی  طرح���ی با تأ
به واسطه نزدیکی بازار تهیه مواد اولیه )نفت 
که همان بازار  خام( و همچنین بازار ف���روش 
مب���دأ اس���ت حتی المقدور س���عی ش���ود این 
ع و مل����ی منطقه و در  ط����رح در اراضی لم یزر
مجاورت منابع ذخیره آبی همچون سد بنیر 
گردد ت����ا از جفای مضاعفی  گاران اح����داث  و 
دیگ����ر ب����ر پیک����ره طبیع����ت بک����ر و مناب����ع آبی 

منطقه جلوگیری کرد.

مریوان نفت  پاالیشگاه  و  قنبری 
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نارسه ون هه ست و خه یاڵ، ئه ی خۆزگه  من دێوانه  بام

خۆزگه  ده ست و پێم له  نێو زنجیرێ بایه  و وا نه بام

زوڵفی سه ری شانت عه زیزم، کاتێ هاتی شانه  که ی

من گوتم: سه د خۆزگه  ده نکێ شانه  بام و شا نه بام

»مامۆستا هێدی« 

 ▐آسان تر زندگی کنید
کارهای منزل وقت زیادی  کثر خانم های خانه دار برای انجام  ا
که  می گذارن���د در این مطل���ب چند روش صحی���ح خانه داری 

باعث صرفه جویی در وقت شما می شود، آمده است.
1- در هفته یک بار لباس بشویید.

2- پ���س از ص���رف غذا، از هر یک از اعض���ای خانواده بخواهید 
کنند و  کاس���ه، لیوان، قاش���ق و چنگال خود را تمیز  بش���قاب، 

کمک بزرگی به مادر است. کار  در ظرف شویی بگذارند. این 

3- پس از شستن ظروف، ظرف شویی را با آب داغ بشویید تا 
هم میکروب ها از بین برود و هم ظرف شویی تمیز شود.

4- ه���ر 2 روز، از اعضای خان���واده بخواهید تا لوازم و اتاق خود 
کنند. گردگیری  را 

کثیفی به  ک و  5- دم در زیران���داز قرار دهید تا مانع از ورود خا
منزل شود.

کار باعث می ش���ود خانه  کنید. این  6- ه���رروز آینه ها را تمی���ز 
تمیزتر به نظر برسد.

کج���ای دنیا زندگ���ی می کنید اما من  ▐ نمی دونم ش���ما 
کش���یدن هم  جای���ی زندگ���ی نمی کنم چ���ون اینجا نفس 
س���خت اس���ت. چون اینج���ا راه رفتن، پ���ارک رفتن، پارک 
کردن، خندیدن، خنداندن، زنده بودن، زنده  کار  کردن، 
مان���دن، باهم بودن، بی هم بودن و خیلی چیزای دیگه 

سخت است. 
کور می دزدند و دولتش، مردم  چون اینجا ملتش عصا از 
ک���ور فرض می کند و حتی از صندوق ذخیره فرهنگیان  رو 
فل���ک زده هم اختالس میش���ه، بعدازاین صن���دوق قراره 
کن���ن و توی مریوان پاالیش���گاه بس���ازن.  س���رمایه گذاری 
کک هیچ کس  ک���ه توی این بچ���اپ بچ���اپ،  جال���ب اینه 
کنار  گ���زه، نه دولت و ن���ه ملت و همه باه���م در  ه���م نمی 
ه���م زندگ���ی می کنند. چون م���ردم وظایف خودش���ون رو 
در قب���ال شهرش���ون، روستاش���ون و هم نوعش���ون انجام 
نمی���دن دول���ت هم ظاهراً هی���چ وظیف���ه ای در قبال این 

گه داش���ت ه���ر هفته یک ی���ا چند  م���ردم ن���داره، چ���ون ا
خانواده مریوانی به خاطر وضعیت اس���ف بار جاده عزادار 
از  چشم بس���ته  حمای���ت  بج���ای  مس���ئولین  و  نمی ش���د 
احداث پاالیشگاه، فکری به حال این جاده ها می کردند. 
کار می ک���ردن بج���ای تخریب  گ���ه م���ردم درس���ت  چ���ون ا
اراض���ی ش���یب دار و قط���ع بلوط ه���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 زمین ه���ا رو ول نمی ک���ردن ت���ا مس���ئولین فکر 
کار برای افراد  احداث پاالیشگاه به سرشون بزنه و زمینه 

غیربومی فراهم بشه. 
هرچند به مس���ئولین بومی و غیربومی نمیشه دل خوش 
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، بخش دار، شهردار دار دار دار، زار زار زار زد.

فروتنان���ه  موضع���ی  هنرمن���د،  جای���گاه   ▐
 او یک وس���یله اس���ت.

ً
اس���ت؛ زیرا اساس���ا

)پی���ت موندری���ان(
ادب���ی  ب���ا  می یابی���ش،  فروت���ن  و  محج���وب 
تبس���می حک ش���ده  و  تنی���ده در ش���خصیت 
کارهایش  ب���ر صورت���ش. زندگ���ی او ب���ر قام���ت 
پهن���ای  ب���ه  دارد  باورهای���ی  و  بس���ته  رخ���ت 
کاره���ای طراح���ی وی باره���ا در چی���ا  گیت���ی. 
گوش���ه س���مت چ���پ این  ب���ه چاپ رس���یده و 
صفحه )کاریکاتور( مولود قلم اوست. ابراهیم 
که ب���ا دنیایی از  ادوای از هنرمندان���ی اس���ت 
اندوخته ه���ا و تجربیات، زبان���ش همان زبان 
که  که ب���ا خ���ود فک���ر می کنی  آش���نایی اس���ت 
سالیانیس���ت ان���گار او را می شناس���ی. با دقت 
کلمات را  ح هایش،  س���اختن مجسمه ها و طر
گویی وعده ی میراثی  می چین���د و فروتنی او، 
و  حساس���یت  ریزبین���ی،  می ده���د.  مان���دگار 
کار در توصیف نمی گنجد  جدیت���ش در حی���ن 
و ب���ه قول بتهوون: »نمی دان���م چه رازی بین 
که هیچ کدام  هنرمن���دان حقیقی وج���ود دارد 
نمی دهن���د«.  خوش نش���ان  روی  دنی���ا  ب���ه 
کارها و  س���اده خ���ود را معرف���ی می نمای���د و از 

دغدغه های���ش می گوی���د:
و  ط���راح  هس���تم،  ادوای  »ابراهی���م 

مجسمه س���از، متولد 1357«

»کار خود را با طراحی و نقاش���ی از سال 1376 
کردم و چند س���ال بعد مجسمه س���ازی را  آغاز 
که از دیدگاه خودم شاید بزرگ ترین  کردم  آغاز 
که به وسیله آن می توانم  موفقیتم باشد، چرا
نمای���م.  برق���رار  ارتب���اط  پیرامون���م  ب���ا  بهت���ر 
حرف وحدی���ث  مجسمه س���ازی  درزمین���هٔ 
گسترده  بسیار است. رشته ای بسیار متنوع و 
گیرودار  با تاریخچه ای هزاران ساله. امروزه در 
گس���تردگی هنر مدرن، هنرمند باید پا  تنوع و 
کردن، چش���م انداز  به پ���ای آموخت���ن و تجربه 
خ���ود را وس���یع تر و بی���ان خ���ود را ش���خصی تر 
گس���تره ملغم���ه وار اطالعات،  س���ازد تا در این 
رس���انه ها و دنی���ای مج���ازی، توانای���ی بی���ان 
دیدگاه ه���ای انتقادی خود را داش���ته باش���د. 
م���ن نی���ز به عن���وان مجسمه س���از هم���واره در 
که آثار ن���و بیافرینم. البته به  ای���ن فکر بوده ام 
ک���ه در آغاز راه دنیای  ای���ن امر مهم نیز واقفم 
که برای من بس���یار  آفریدنم. مس���ئله دیگری 
مه���م جلوه می کند، تش���خیص و درک تبعات 
زندگی عصر مدرن، عصر مصرف گرایی، مس���خ 
زدگ���ی و بی تفاوت���ی انس���ان ام���روزی در قبال 
فجایع انس���انی، بحران های زیس���ت محیطی 
ک���ه آین���ده ای  و سیاس���ت گذاری هایی اس���ت 

نامعل���وم را پی���ش رو دارن���د.
که به  من دیدگاه انتقادی را می پسندم چرا
آین���ده خوش بین نیس���تم. سیاس���تگزاران و 
سیاس���تمداران، دیوانگانی بیش نیس���تند، 
کس���تری اس���ت و آینده  گار به ش���دت خا روز

تاری���ک. انتق���اد از ای���ن رون���د بدون ش���ک 
کاری م���را مش���خص می س���ازد و این  مس���یر 
کارهای  مس���ئله در مجس���مه های من و در 

بع���دی م���ن نم���ود پی���دا خواه���د ک���رد.
»کل«  عن���وان  ب���ا  نمایش���گاهی  مجموع���ه ای 
و  اس���ترس  نح���وی  ب���ه  ک���ه  ک���رده ام  آم���اده 
نگران���ی م���را از نابودی و انق���راض این موجود 
زیب���ا و باوق���ار بی���ان می کند. زنگ ه���ا به صدا 
ب���دون  »ش���اهو«  و  »کوس���االن«  درآمده ان���د، 
کل نجوایی نخواهند داشت. ضرباهنگ سم 
در حیطه مجس���مه های ش���هری، 8 مجسمه 
ب���ا  ک���ه  س���اخته ام  مری���وان  ش���هر  در  فل���زی 
ف���راوان  تنگ نظری ه���ای  و  محدودیت ه���ا 
در اج���را و نص���ب آن ها روبرو ب���وده ام. در این 
زیس���ت محیطی،  مس���ائل  ورای  مجموع���ه 
کار ب���وده و آن آش���تی  ه���دف دیگ���ری نی���ز در 
دادن مجس���مه ب���ا باوره���ای مردم���ی اس���ت 
ک���ه در اذه���ان هزاران س���اله ما ح���رام به  چرا
ش���مار می آم���ده اس���ت. متأس���فانه ای���ن هنر 
گرفته ش���ده اس���ت.  زیب���ا در دی���ار م���ا نادیده 
مجس���مه، به ویژه مجس���مه ش���هری از عناصر 
اصلی در مبلمان ش���هری ش���مرده می شود و 
بای���د بیش���تر موردتوجه مردم و ش���هرداری ها 
گ���ی برجس���ته مجس���مه های  گی���رد. ویژ ق���رار 
ش���هری قابل لمس بودن و همواره در معرض 
که پای یک مجسمه  دید بودن است. زمانی 
به میان می آید، فضا تغیر می کند و شاید یک 
اث���ر خوب ش���هری بتوان���د برای لحظ���ه ای در 

می���ان تمامی دغدغه ها مکث���ی به وجود آورد 
و پرسش���ی در پی داش���ته باش���د.«

گ���ر امکان���ات و فض���ای مناس���بی ب���رای ارائه  ا
کارهای ابراهیم ادوای وجود داش���ته باش���د، 
بی ش���ک آین���ده زیبات���ر و افتخارآمیزتر خواهد 
ک���ه در آن  ب���ود. باوره���ای ادوای و فضای���ی 
کارکرده، حرف ها و نمودهایی با  بزرگ شده و 
کارهای  که قطعًا در انبوه  خود به همراه دارد 
کرد و چش���م و دل  م���درن خودنمایی خواهد 

عالمیان را به پرس���ش وا خواهد داش���ت.
»بدون آزادی، هنری وجود ندارد؛ هس���تِی 
محدودیت های���ی  ب���ه  موق���وف  تنه���ا  هن���ر 
که خود بر خ���ود اعم���ال می کند. هر  اس���ت 
می میران���د.«  را  هن���ر  دیگ���ری  محدودی���ت 

)آلبرکام���و(

تماس با ما: 09185152488

  ▐ حضور درخشان "تیم پرنده نگری انجمن سبز چیا" در جشنواره تجربیات موفق سمن های زیست محیطی  ▐

کانی سانانی ▐ کنار زرێبار  ▐عکاس: شێرکۆ  کودک در    ▐ برگزاری روز جهانی 

گونی تانکرهای حامل سوخت در جاده  سنندج مریوان  ▐   ▐ واژ

ابراهیم  ادواییجمشید فرجوند فردا

برخ���ی از مغ���ازه داران چهارراه  ش���برنگ مریوان 
خودس���رانه  نرده های حفاظت���ی خیابان ها را در 
محدوده ی مغازه  خود برداشته اند. از شهرداری 
و مس���ئولین ذی ربط خواس���تار برخ���ورد با آن ها 

می باشم. 
        یک شهروند مریوانی    

...............................................
از سازمان حمل ونقل همگانی و اداره  راهنمایی 
و رانندگی مریوان خواستار تعمیر تایمر چراغ های 

راهنمای چهارراه های شهر  می باشم. 
.                                         سبحانی

.............................................   
برخی از مردم روش اصولی تهیه  گزنگبین)گه زۆ( را 
در منطقه  مریوان رعایت نمی کنند، به طوری که  
درخت را به طور کامل از بین می برند. درحالی که  
نگه داش���تن منب���ع محص���ول ض���روری اس���ت، 
خواهشمند است مردم دلسوزانه تر اقدام به  این 

کار بنمایند                              
دانش        

در مریوان با وجودیکه  هرس���اله  آسفالت زیادی 
کوچه ه���ا و خیابان های ش���هر انجام می گیرد  در 
کیفیت بسیار پایین آن دوام زیادی  اما به  علت 
نمی آورد و بیش���تر آن در عرض چند ماه  تخریب 
می گردد و زیان زیادی به  بیت المال وارد می شود 
و مردم همیشه  از عملکرد شهرداری ناراضی اند. 
درحالی که  در ش���هرهایی مثل س���نندج و تهران 
کیفیت آس���فالت ها بس���یار بهت���ر از مریوان  و...  

است، چرا رسیدگی نمی شود؟ 
                مرادی

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

فرازی از اعالمیه س���ازمان 
مل���ل متحد درب���اره حقوق 

مردمان بومی

انس���ان ها،  بوم���ی،  مردم���ان  ک���ه  ▐ازآنجا  
که مدعی نوعی  گروه ها و ملت هایی هس���تند 
پیوس���تگی تاریخ���ی و وابس���تگی فرهنگ���ی با 
سرزمین و قلمرو اصیل خودشان می باشند، 
بنابرای���ن شناس���ایی حقوق مرب���وط به آن ها 
می توان���د  سرنوش���ت  تعیی���ن  ح���ق  ازجمل���ه 
کمی���ت  حا ب���ه  نس���بت  تهدی���دی  به عن���وان 
کشورها محسوب شود. ازاین جهت دولت ها 
بوم���ی  مردم���ان  ش���ناختن  رس���میت  ب���ه  در 
و  داده  نش���ان  خ���ود  از  زی���ادی  سرس���ختی 
اعالمیه س���ازمان مل���ل متحد درب���اره حقوق 
گذش���ت ح���دود 25  مردم���ان بوم���ی پ���س از 
کرات طوالنی، پیچیده و دشوار و با  سال مذا
تالش های بس���یار زیاد رهبران مردمان بومی 
و فع���االن حق���وق بش���ری به تصوی���ب مجمع 

عمومی سازمان ملل متحد رسید.
کیمون(  کل س���ازمان ملل متحد )بان  دبیر 
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 
کرامت بش���ر  اعالمی���ه را پی���روزی عدالت و 
قطعنام���ه  ط���ی  اعالمی���ه  ای���ن  دانس���ت. 
61/2۹۵ در 13 س���پتامبر 2007 ب���ه تصوی���ب 
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 

گیرد"  قرار 
کام���ل از  _ مردم���ان بوم���ی ح���ق بهره من���دی 
تمامی حقوق بش���ر و آزادی ه���ای بنیادین را 
ک���ه در منش���ور ملل متح���د، اعالمیه  آن گون���ه 
جهانی حقوق بشر و نظام بین المللی حقوق 
بش���ر م���ورد شناس���ایی قرارگرفت���ه، به ص���ورت 

جمعی یا به صورت فردی، دارند.
_ مردم���ان بوم���ی ح���ق تعیین سرنوشتش���ان 

رادارند. آنان با اس���تناد به این حق، وضعیت 
سیاس���ی خود را آزادان���ه تعیی���ن می نمایند و 
آزادان���ه ب���ه دنبال رش���د و توس���عه اقتصادی، 

گام برمی دارند. اجتماعی و فرهنگی 
تعیی���ن  ح���ق  اعم���ال  در  بوم���ی  مردم���ان   _
سرنوشتشان در مسائل مربوط به امور داخلی 
و محلی و همچنین روش ها و ابزارهای تأمین 
مالی ب���رای انج���ام وظایف مربوط ب���ه تعیین 
سرنوش���ت، حق خودمختاری یا خودگردانی 

دارند.
_ مردمان بومی حق دارند نهادها و مؤسسات 
سیاس���ی، حقوق���ی، اقتص���ادی، اجتماع���ی و 
فرهنگی متمایزشان را حفظ و تقویت نمایند 
گر مایل باش���ند، حقش���ان  و در هم���ان حال ا
کام���ل در فض���ای سیاس���ی،  ب���رای مش���ارکت 
کش���ور  فرهنگ���ی  و  اجتماع���ی  اقتص���ادی، 

کنند. مربوطه را نیز حفظ 
_ افراد و مردمان بومی حق دارند که در معرض 
یکسان س���ازی و ج���ذب اجب���اری فرهنگی یا 

نابودی فرهنگ خویش قرار نگیرند.
جه���ت  را  س���ازوکارهایی  بای���د  دولت ه���ا   _  
جلوگیری از اقدامات زیر و جبران پیامدهای 

ناشی از آن ها تدارک ببینند؛
تأثی���رش  ی���ا  ه���دف  ک���ه  اقدام���ی  ه���ر  ال���ف( 
محرومیت مردم���ان بومی از یکپارچگی آن ها 
به عن���وان مردمان���ی متمای���ز ی���ا محرومیت از 

ارزش های فرهنگی یا هویت قومی است:
که هدف یا تأثیرش محرومیت  ب( هر اقدامی 
آنان از زمین ها، سرزمین یا منابعشان است؛

که  ج(هرگون���ه نقل وانتقال اجب���اری جمعیت 
هدف یا تأثیرش نقض یا تضعیف حقوقش���ان 
اس���ت؛ د( هرگون���ه ج���ذب و یکسان س���ازی یا 

ادغام و همگرایی اجباری؛
ه( هرگون���ه تبلی���غ به منظور تروی���ج یا تحریک 

تبعیض نژادی یا قومی علیه آنان
_ دولت ه���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 
گاه���ی مردم���ان بومی  ک���ه ب���دون رضای���ت و آ
و مغای���ر ب���ا قوانین، س���نت ها و رس���وم از آنان 

گرفته شده، اقدام نمایند.
_دولت ه���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 آداب ورسوم 
کن دینی و فرهنگی  و حفظ و دسترسی به اما

و به کارگیری نمادها می باشند.
_ دولت ها ملزم به اتخاذ تدابیری مؤثر جهت 
تضمی���ن و حمایت حقوق مردم���ان بومی به 
ترویج و اعمال تاریخ ها، زبان ها، س���نت های 
ش���فاهی، آیین نگارش و ادبیات و نام گذاری 
کن و اش���خاص به نام های انتخابی خود،  اما

می باشند.
_ دولت ه���ا ملزم ب���ه اتخاذ تدابی���ر الزم جهت 
ایجاد و اداره نظام ها و مؤسس���ات آموزشی با 
زبان و آموزش با ش���یوه های فرهنگی تعلیم و 
تعلم جوام���ع بومی و ح���ق بهره مندی بدون 
ک���ودکان( از تمام���ی  تبعی���ض آن ه���ا )به وی���ژه 

کشور می باشند. سطوح و اشکال آموزشی 
_ دولت ها ملزم به اتخاذ تدابیری مؤثر جهت 
کرامت و تنوع  تحقق ح���ق مردمان بومی ب���ه 
که  فرهنگی، سنت ها، تاریخ ها و آرمان هایی 
از ش���یوه های مناسب آموزشی و اطالع رسانی 
می ش���وند،  منعک���س  جامع���ه  همگان���ی 

می باشند.
اتخ���اذ تدابی���ر مؤث���ری  ب���ه  مل���زم  _دولت ه���ا 
جه���ت تحق���ق حق مردم���ان بومی ب���ه ایجاد 
و  خودش���ان  زبان ه���ای  ب���ا  رس���انه هایی 
دسترس���ی ب���ه رس���انه های غیربوم���ی ب���دون 

هرگونه تبعیضی می باشند.
_ دولت ه���ا موظف ب���ه مش���ارکت دادن مردم 
و  اقتص���ادی  تصمیم گیری ه���ای  در  بوم���ی 
مش���ارکت آن ها در فعالیت ه���ای اقتصادی و 

فرآیند توسعه می باشند.
اتخ���اذ تدابی���ر مؤث���ر و  ب���ه  _ دولت ه���ا مل���زم 
مناس���ب در جه���ت تضمی���ن ح���ق مردم���ان 
بومی در حفظ و توس���عه نظام ها یا نهادهای 
سیاس���ی، اقتص���ادی و اجتماعی و مش���ارکت 
در فعالیت های اقتصادی س���نتی خودش���ان 
و ح���ق دسترس���ی ب���ه خدم���ات بهداش���تی و 
معیشتی ازجمله مسکن و حمایت های ویژه 
س���الخوردگان، معلوالن و حق مردمان بومی 
به توس���عه و پیش���رفت اقتصادی و اجتماعی 

بدون هرگونه تبعیض می باشند.
_ دولت ها ملزم به تضمین حق مردمان بومی 
نسبت به حفاظت و مراقبت از محیط زیست 
که  کنند  و مناب���ع خود ب���وده و باید تضمی���ن 
گاهان���ه آن ها هیچ  ب���دون رضایت آزادان���ه و آ
کی در س���رزمین های آن ها انبار،  ماده خطرنا

منتقل یا معدوم نمی شود.


