افتخار آفرینی اعضای
انجمن سبز چیا

اعتراض اصالح مداوم است

در یک ماه گذشته دو خبر خوب در حوزه پرنده نگری برای تیم
تخصصی پرنده نگری انجمن س��بز چیا اتفاق افتاد و اعضای
انجمن افتخاراتی راکسبکردند.
درمسابقهکشوری عکاسی ازتاالب ها،که به مناسبت روزجهانی
تاالب ها برگزار گردید ،آقای جالل پزشک و شیرکو کانی سانانی
درخشیدند و همچینین درسویی آقای محمد سفرنگ به عنوان
یکی ازاعضای اصلیکمیتهکشوری ثبت پرندگان انتخاب شد.

صفحه 2

اعتراض بخشی از ماهیت انسان است به جرات میتوان گفت
مخالفت و ابراز نظرخالف آنچه طرف و یاگروه مخالف میگوید
تجلی توانایی انسان است .پتانسیلیکه درحیوانات وجود ندارد
ً
صرفا در تنازع برای بقا میجنگند اما انس��ان بر اساس
و آنها
اندیشه و ظرفیتهای ذهنی خود میآموزد و درفرآیند اجتماعی
شدنبهواسطهزیستندرفضایخانوادگی،فرهنگی،جغرافیایی،
سیاسی و اقتصادی اموری را فرامیگیرد که مشابه و یکسان با
دیگرافراد نیست.

صفحه 4
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نقش فضای سبز در کاهش
خسارات و صدمات زلزله

خالفتیسم و سالخی انسانیت در عفرین

ما به مرگ انس��انها به هنگام بروز زمینلرزه
بیشازحد ع��ادت کردهایم ،حال باید بیاموزیم
که چگونه آنان را به هنگام زلزله ،زنده نگاهداریم
.اصو ًال برخورد ما با مسئله زلزله باید بهکلی تغییر
کند
صفحه3

تربیتجنسی،تابویی که
بایدشکستهشود

از مهمتری��ن نیازهای حیاتی انس��ان خوردن و
خوابیدن و رابطهی جنس��ی اس��ت .اگر برای
مدتی طوالنی نخوریم یا نخوابیم خواهیم مرد،
همچنین اگر نیاز جنس��ی انسان برآورد نشود
عالوه بر به هم ریختن تعادل روانی و جس��می
نوع انسان و نسل او از بین خواهد رفت.
صفحه 5

مدخلیبر تبارشناسی
تاریخی اعتراض در ایران

عفرین میعادگاه آزادی و
مقاومت

گشتاس��ب ،تفکر ک��رد و گفت :رعی��ت ما رمه
ماس��ت .ش��اید بت��وان اذعان نم��ود مفاهیم
سیاست ،پادشاه ،سلطان ،رعیت و دولت در زمره
مفاهیم کلیدی گفتمان سیاسی حکومتهای
پیش��امدرن حاکم بر ایران بوده که با پیدایش
و حضور اندیشه مدرن دچار دگرگشتی اساسی
شده که زمینه عبور از بلوای نان بهحق اعتراض به
نابسامانی سیاسی را فراهم نموده است

منطقه خودگردان دموکراتیک روژاوا ،درسال ،2011
طی یک «قرارداد اجتماعی» در قالب سه کانتون
ضددولتیوضدکاپیتالیستیاعالمموجودیتکرده
است تاکنون دس��تاوردها ،درسها و تجارب بسیار
ارزنده مبارزاتی و سازماندهی اجتماعی را با اتکا به
مناسبات شورایی و دموکراسی مستقیم در مقابل
همه پیکارگ��ران و نیروهای برابری طلب ،چپ و
کمونیست قرارداده است.
صفحه 6

صفحه4

نیۆعۆسمانیزم و ڕۆژئاوا

بیانیهشورایهماهنگیانجمنهای
مردمنهادمریواندربارهعفرین

مۆدێلی واقیعی کامەیە؟

هاتنە سەرکاری دەوڵەتی ئاکەپە گەلێ کەس
و واڵتی دڵخۆش کردب��وو گوایە مۆدێلیکی
تازە بۆ حکومەتکردن لە واڵتانی ئیس�لامیدا
گەاڵڵە بووە و چیدی ئەتوانین ئومێدوار بین
کولتووری ئیسالمیش لەگەڵ مۆدێڕنیتەدا
ئەگونجێت و ئازادی و دادپەروەری بۆ مرۆڤ
دەستەبەرئەکات.
الپهڕهی٦

خالفتیسم1وسالخی
انسانیتدرعفرین
■ جالل شفیعی

■ پژوهش��گرمس��ایل خ��اورمیانه و
مدرس پیشین علوم سیاسی دانشگاه
رازی کرمانشاه و زانکۆی سلیمانیه

▐ .١ت��و را خ��وی خونخوارت
برانگیخ��ت که جز س�لاخی
رؤیایی به س��ر نداری« .شکسپیر ،پرده اول،
ریچارد سوم»
 .٢بشر به لذات وسوسهبرانگیزی دستیافته
اس��ت ،لذت کش��تار انس��انها در مقیاس
وسیع«.نیچه ،آخرین یادداشتها»
 .٣قهرمان ،دلق��ک و تاریخ ،همین و بس.
«ماریو بارگاس یوسا»
ب��ه اعتباری و هرچه بیش��تر در ژرفا کنکاش
میکنیم بیشتر باورمان میشود که جامعه و
تاریخ و سیاست بهمثابه آوردگاه یاوهگوییهای
ایدئولوژیها از یکس��وی و قهرمانان از سوی
ً
غالبا روی دیگر قهرمانان دلقک
دیگر است که
بودنشان است و این بخش از حقیقت چنان
رقتآور اس��ت که بههیچوج��ه از آن گریزی
میسور نیست .به زبان عامیانه و بسیار ساده
قهرمان هرچه بیش��تر قهرمان باشد به همان
اندازه بیشتردلقک است ،زیرا قهرمان باکشتن
هرچهبیشترانسانهابیشترقهرمانمیشود...
ب��اری با این کوتاه مدخل و با عنایت به تیتر،
ب��رای خواننده این مت��ن پرواضح و مبرهن
اس��ت که آنچه ام��روزه در عفرین میگذرد
حاصل تبوتاب و توهم زدگی کسی است که
خود و مریدانش از قطر تا اخوانالمس��لمین
در مصر وی را در قامت یک قهرمان تجسم و
نظاره و صدالبته دعا میکنند که ریشهی کفر
را در حوالی س��رزمین مقدس جودی؟! و آل
و اصحاب نوح بخش��کاند ،کفری که عامل و
بانیاش دختران کافرهی مرتدهی بیحجاب
مردنمای تفنگ به دس��ت کورد در عفریناند،
البته و صدالبته این قهرم��ان که فرماندهی
دومین ارتش قدرتمند ناتو نیزهست ازسالها
پیش عطشی وافر برای دلقک شدن و دلقک
ماندن بر تارک تاریخ از خود نشان داده است
چه که منقول از خود وی اس��ت که حضرت
مکان
نشان جنت
مآب خلد
مستطاب جاللت ِ
ِ
ِ
ِ
جناب شیخ س��عید نورسی «به ڕهچهڵهک»
کورد؟! ش��بی به خواب جناب قهرمان باشی
آنکارا آمده و به وی فرموده اس��ت که رسالت
داری که مسلمانان را نجات بخشی و...
جهان ما و آمال و مقاصد متعدد ما در چنین
آوردگاهی که س��لطانی متوهم و روانپریش
دومین قدرت ناتو را رهبری میکند س�لاخی
میش��وند ،ام��ا بیتردید این روانپریش��ی

1واژهی خالفتیسم را من از تألیف و نوشتار هیچکس
بهعاریت نگرفتهام و برای اولین بار خویش این
اصطالح را برای توصیف گفتمان سیاسی معطوف به
خالفت که اردوغان آنرا نمایندگی میکند بهکار بردهام.

خۆڕاگری وخۆپارێزی یەکەمین یاسای سەرکەوتنە .جار وایە وشەیەک ئەبێتە ڕەمزی ژیان و ئەمڕۆ عەفرینە واتای ژیانە .عەفرین پێوەرە بۆ هەڵوێست،بۆ بەرپرسیارییەت.
عەفری��ن ناوێکیتری خۆپارێزییە ،عەفرین غەدرێک��ە بەدرێژایی مێژوو .عەفرین دەالقەیەکە بەرەو داهاتوو .لەم دۆزەخی ڕۆژهەاڵت��ی ناوینەدا ،چۆن مناڵەکانمان فێری
وانەی ژیان و ژینگە و ئاشتیخوازی بکەین کاتێ بەبێتاوان هێرش بکرێتەسەرت و هەموو دنیاش جگە لە کەمینەیەکی کەم ،بێدەنگ؟ جەنایەتێ کە لە عەفرین ڕووئەدات
جیا نییه لەوەی لەباقی ش��وێنەکانیتری دنیا ڕووئەدات ،منااڵنی عەفرین ،منااڵنی ئەفغانس��تان ،فەلەس��تین و هتد یەک ژینگەیان هەیە و یەک چارەنووس .خراپترین
جەنایەت��ەکان ئەوانەن بە ناوی خواوە ئەکرێن .تادوێنێ بوو داعش بەتەور مۆزەخانە و ئاس��ەوارە مێژووییەکانیان کاول ئەکرد ،ئەمڕۆیش تورکیا بە هەموو هێزی خۆی و
دەیانگروپی تیرۆریس��ت ،تووی نەفرەت و ش��ەڕ ئەچێنن.
سیاسی آبشخور و خاستگاهی بس اساسی
و جدیتر از آن دارد که در خلقوخوی جباریت
و خودکامگ��ی فرمانروایی مس��تبد خالصه
ش��ود و صدالبته خلیفه اردوغ��ان بهکرات در
گفتارهایش��ان تأکید کردهاند که در اندیش��ه
احیای خالفت اس�لامی است ،غافل از اینکه
نمیت��وان با اندیش��ههای برآم��ده از جهان
پیشامدرن ،انسان مدرن و جهان مدرن را اداره
کرد آنهم با قهر عریان و مشت آهنین.
اما چرا اردوغان درقامت قهرمان احیای خالفت
و در چارچوب خالفتیسم موفق شده است که
دوگانهی قهرمان  -دلقک را به نمایش گذارده
و با بی تفاوتی جهان اینگونه شأن و منزلت
و کرامت انسانی و موهبت جامعهی جهانی را
در عفرین سالخی کند؟ و بسی تأملبرانگیزتر
اینکه تالی و عقبهی چنین س�لاخی کردنی
برای جهان امروز و فردا چیس��ت؟ بیتفاوتی
جهان و یکهتازی و شدت بخشیدن به سالخی
بشریت توسط اردوغان در عفرین زادهی این
علل و عوامل است که در پی میآیند:
اول .یکی ازجوانب پیچیده و درعینحال پلشت
سیاست این است که گاهی بازیگران در عین
بیتفاوتی عرصه را برای رقیب خالی میسازند
تا رقیب با تاختوتاز پتانسیلهایش تحلیل
ً
غالبا تنها قضیه
رفته و درنهایت قافیه را ببازدکه
به این ختم نمیشود چراکه با زمینهسازی و
سناریوهای طراحیشده عم ً
ال فضا برای ورود
یک دولت به سیاستهای افراطی و رادیکال
فراهم میشود که این سیاستهای رادیکال
موجبات افت مشروعیت آن دولت خاص را
رقم میزند و عم ً
ال به ورشکس��تگی اخالقی
میرسد و یکی از مشهورترین این سناریوها را
آمریکا درهفتههای قبل ازاشغالکویت توسط
ارتش صدام حس��ین در دهه  1990و در عصر
ریاستجمهوری بوش پدر به مورد اجرا درآورد
که عم ً
ال و غیرمستقیم وی را به حمله به کویت
ترغیب کرده بودند .گویا س��فیر وقت آمریکا
طی دیداری با صدام حسین به وی گفته بود
ک��ه در صورت بروز بح��ران و جنگ میان دو
دولت عربی ،آمری��کا بیتفاوت خواهد بود...
که در ادبیات سیاس��ی از این موضوع تحت
عنوان «پوست موز زیر پای کسی انداختن»
یاد میشود .بیتردید یکی از سناریوهایی که
در ریشهیابی فاجعه امروز در سوریه وجاهت
طرح دارد آن است که درگیر ساختن ترکیه در
باتالق سوریه بهطورجدی نوعی «پوست موز
انداختن زیر پای ترکیه باشد» که در انداختن
این پوست موز زیر پای ترکیه هم آمریکاییها
هم روسها و هم اروپاییها نقش داشتهاند.
روسه��ا خوب آگاهاند که ب��ا ورود ترکیه به
عفرین در آخرین حد متصور به ورشکستگی
اخالقی در نگاه اف��کار عمومی جهان خواهد
رسید و از س��وی دیگر با توجه به دو موضوع
بسیاراساسی خصومت میان روسها و ترکیه
ازیکسوی و عضویت آنکارا درناتو ازسوی دیگر،
حضورو مشارکت ترکیه درجنگ عفرین عالوه
بر ریزش جایگاه اخالقی این کشور در دیدگاه
جهانی ،تالی رضایتبخش دیگری نیزبه دلیل
این حضور بهحس��اب و جیب روسها واریز

میشود و آنهم تضعیف و فرسودگی قدرت
روانی ارتش ترکیه و مآ ًال خود ناتو خواهد بود
که همهی این ابعاد به نفع روسیه تمام خواهد
شد چراکه بعید به نظر میرسد سیاستمداران
و استراتژیستهای روسی پی به این معما نبرده
باش��ند که در حقیقت پوست این موز را قبل
از اینک��ه روسها زیر پ��ای ترکها بیندازند،
این آمریکاییها بودند که همان پوس��ت موز
را در س��وریه زیر پای خود روسها انداختند
و تحت تأثی��ر حضورش��ان روسها تمامی
منزلت و اعتبار اخالقی نداشتهشان را در آنجا
باختند .با این تمهیدات نکته ریز و قابلتأمل
این است که روسها شاید برای تقسیم این
ورشکستگی اخالقی و روحی دست بکار این
پروژه ش��ده باشند که تمامی این هزینهها از
حس��اب روسها برداشت نشود و بخشی از
این بیآبرویی حضور قاهر و خونبار بهحساب
ترکیهی عضو ناتو هم گذاشته شود.
ً
مستقیما یا
آمریکاییها نیز به نظر میرسد که
بهطور تلویحی در انداختن این پوست موز زیر
پای ترکیه نقش داشته باشند.
آمریکاییها به دلیل سیاست درونگراییشان
که زادهی سیاس��ت خارجی ترامپ میباشد
مایلاند ت��ا در فرجام و پای��ان بحران و تنها
برای تقس��یم دس��تاوردهایی از قبیل بستن
قرارداده��ای بازس��ازی وارد میدان س��وریه
شوند از س��وی دیگر آمریکای تحت سیادت
ترامپ اگرچ��ه در خصوص بحران خاورمیانه
به سیاست ش��انتاژ و بلوف روی آورده است
ام��ا عم ً
ال به دلیل اینکه با روسها ش��اخ در
ش��اخ نش��ود میدان را برای روسها خالی
کرده است و صدالبته به دلیل حضور معیوب
و موردانتقاد روسها در منطقه آمریکا به نظر
نمیرس��د که چندان از حض��ور روسها که با
تنفر و انزجار تودههای جهان عرب همراه شده
است بیمناک باش��د و از سوی دیگر با توجه
به شائبهی وجود رمز و رازهای میان روسها
و ترامپ ،خودداری آمری��کا از ورود فعال به
سوریه که عم ً
ال طی نزدیک به نیمقرن گذشته
حیاطخلوت مسکو محسوب میشده است
بیشازپیش قابلدرک اس��ت که مشاجرات
داالنهای سیاسی آمریکا طی روزهای اخیر
سر و راز مذکور افزوده است.
بر واقعیت بودن ّ
بدین ترتیب عم ً
ال فضا برای تاختوتاز ترکیه
فراهمشده است.
دوم .بیتفاوتی اروپا به فاجعه سوریه
ابتدابهساکن اروپا با اردوغان مشکل و منازعه
آش��تیناپذیر دارند هرچند که هنوز اروپاییها
به معن��ی دقیق کلم��ه به ژرف��ای یوتوپیا و
ایدئولوژی خالفتیسم که اردوغان به نمایندگی
از اسالمگرایان سنی در تمامی شرق اسالمی
و عربی به دنبال تحقق آن است پی نبردهاند
که مریدان خالفت در جهان امروز چه رؤیایی
برای جهان و بخصوص برای غرب درسردارند،
اما باز با همه اینها تا حدودی باسیاستهای
اردوغان مشکلدارند و تحت تأثیر این بخش
از موض��وع اروپاییه��ا نیز بیمیل نیس��تند
که آنکارا در باتالق س��وریه مجبور به پرداخت
ادامه در صفحه 2
هزینههایی شود

مردم اگاه وشرافتمند کوردستان! همانگونه که
واقفید بیش از ده روز است که ارتش تا دندان
مسلح ترکیه با همراهی بخشی از گروه های
تروریستی ـ تکفیری ،حمله ای همه جانبه و
گسترده برعلیه مردم مظلوم و بی پناه عفرین در
کوردستان سوریه را آغاز نموده است.
صفحه2

2
■ سخن چیا ■

« من الفاوێکی
السارم »
▐شکس��ت اخالق ای��ن مدعیان را
نظ��اره کن ،ببین چگون��ه همهچیز،
همهک��س ،همه قوانی��ن و تأویالت
آنگاهکه به تو میرسند رنگ میبازند.
کدام گناه تو را در این وادی کشاند و
با کدام نفرین به مجهول قرن تبدیل
شدی که در هیچ معادلهای نمیشود
ت��و را گنجاند؟ چند زخم دیگر را باید
بر پیک��رت تحملکنی؟ چند خمپاره
و چن��د بمب و چند تیر و چند طعنه
دیگر مانده تا نباشی؟
خشمشان را میبینی ،دندان بر هم
میس��ایند و صدام وار چه بیشرم،
دس��ت به دام��ان اعتق��ادات دینی
میش��وند و کالم ح��ق را ب��ه باطل
نوی��د وحش��یانهترین اقدامش��ان
میکنند .باشد که به یاری خداوند به
سرنوش��ت داعشیان گرفتار آیند .آن
لشکر س��یاهی که وعدهها میدادند
و در اولینشان ماندند .دیدی چه ها
ک��ه نکردند و چ��ه رکوردها از آهن و
توپ و بمب که ثب��ت نکردند و آخر
که چه؟ نماد انس��ان ب��ودن و آزاد
زیس��تن را در هم کوبن��د تا مبادا آن
قصرهای پوشالیشان نقش بر آب
شود و دنیای مملو از عشق ،حرمت
و همزیستی مسالمتآمیز جای زوزه
گرگهایشان را بگیرد و فاشیسمشان
را در گور کش��د .آنان س��الیان است
ب��ه جنگ آدمیت رفتهان��د .اردوغان
صفتان سالیان است که زندگی را بر
مردم منطقه حرام کردهاند .از همان
زمان که خشتهای سد آتاتورکشان
را میبس��تند خواب خشکسالی و
بدبختی و اس��تثمار را برای ساکنین
این خ��اور در خون غلتیده میدیدند
که همانگونه نیز ش��د .صدها هزار
هکتار از اراضی حاصلخیز میانرودان
را باانگیزههای وحش��یانه و سیاسی
خود خش��ک کردند .آنان که معلوم
نیس��ت از کدامی��ن جغرافیاین��د،
اکوسیس��تم منطقه را سالیان است
ً
قطعا
که درهمریختهاند و هدیه گرگ
بوس��ه نخواهد بود .این گرگصفتان
که حت��ی در میان م��ردم خویش
میدرند و میکشند و خفه میکنند
با خیال تاریخ ازدس��ترفته خالفت
ب��ر همه میخواهند دنی��ای ما را به
فالکت اندازند .دنیای مایی که فارغ
از دین و مذهب و زبان و رنگ باهم
زیستهایم و دستهایمان نه در خون
هم که در دست هم بوده است.
اردوغانیان تاب دی��دن عفرین را در
صلح و آزادی نداش��تند و خواستند
فتح کنند که فاتح باش��ند اما همان
عش��قهای ماس��یده بر چشمهای
آزاد دختران و پس��ران این سرزمین
نخواهند گذاش��ت در آن تخم نفرت
پراکنده شود .اینجا سرزمین مهربانی
اس��ت و در آن ج��ز عش��ق نخواهد
رویید .همان دستهای نرم و لطیف
گرهخورده بر سالحهای حافظ سبک
نخواهند گذاشت س��یاهی سنگین
بر سرنوش��ت کودکان آینده گسترده
شود .آنان با آهن و فوالد و خشم و ما
با موهای بافتهشده زنان و آستین باال
زده مردانمان ،عفرین را به گورستان
نهفقط لشکر سیاهی بلکه فاشیسم
و تنف��ر تبدی��ل خواهیم ک��رد که ما
همان صف و همان باورهای کوبانی
هستیم .مگر میتوان قامت آزادی را
خم نمود ،مگر میش��ود جلوی تاللو
آزادی را گرفت و مگر ابرها تا همیشه
جلوی آفت��اب را خواهن��د گرفت تا
نتابد ،مگر میش��ود زن را از زایش و
آفرینندگی و مرد را از اس��تقامت و "
به رخ��ودان " انداخت ،مگر میتوان
جلوی س��یل انسانیت را بر پهنه این
س��رزمین گرف��ت و یکقدم و فقط
یکقدم این چشمهسار دموکراسی و
آزادی را به عقب برگرداند؟
بگذار هم��ه بدانند آنچ��ه بر عفرین
میگذرد جنگ همیشگی خیر و شر
اس��ت ،شر با همدس��تی اشرار قلدر
و بیاخالق و خی��ر بافکری ماالمال
از مهربانی و همزیس��تی و عدالت.
در این جنگ همانگونه که همیشه
تاریخ ثابت کرده و وعده دادهش��ده
آنچه نقش بر زمین اس��ت نه جنازه
پیر و جوان و کودک زیر باران بمب و
خمپاره بلکه نعش متعفن سردمداران
عصر و دش��منان آزادی است .ما نیز
سرهایمان باالس��ت و آزادی را و راه
پرافتخار مردمی را فریاد میزنیم که
حاضرند بمیرند اما زیر بار س��یاهی
نرون��د .ما نیز عفرینیم .ما نیز همان
سیل آزادیخواهی و انسانیتیم.

رویداد (ڕووداو)
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بیانیه شورای هماهنگی انجمن های مردم نهاد مریوان درباره عفرین
▐مردم آگاه و ش��رافتمند کوردس��تان!
همانگونه که واقفید بیش از ده روز است
که ارتش تادندانمسلح ترکیه با همراهی
بخشی از گروههای تروریستی ـ تکفیری،
حملهای همهجانبه و گسترده علیه مردم
مظل��وم و بیپناه عفرین در کوردس��تان
س��وریه را آغاز نموده اس��ت .این یورش
خفتبار در ش��رایطی صورت میگیرد که
مدعیان صلح و حل مسالمتآمیز بحران
سوریه در شهر سوچی روسیه در اجالسی
بهاصطالح صلح! گرد هم آمدهاند .تجاوز
آش��کار دولت ترکیه به خاک کوردستان،
برخالف تمامیکنوانسیونهای بینالمللی
اس��ت و همگان به این ام��ر واقفاند که
از زم��ان حکمرانی نیروه��ای محلی در
کوردستان سوریه ،کوچکترین تهدیدی
▐در ی��ک ماه گذش��ته دو خبر خوب در
ح��وزه پرندهنگری ب��رای تیم تخصصی
پرندهنگری انجمن سبز چیا اتفاق افتاد و
اعضای انجمن افتخاراتی را کسب کردند.
در مسابقه کشوری عکاسی از تاالبها ،که
به مناسبت روز جهانی تاالبها برگزار شد،
آقای جالل پزشک و شیرکو کانی¬سانانی
درخش��یدند و همچنین در سویی آقای
محمد س��فرنگ بهعنوان یکی از اعضای
اصل��ی کمیته کش��وری ثب��ت پرندگان
انتخاب شد.
اعضای انجمن س��بز چیا در مس��ابقه
کش��وری عکاس��ی از تاالبه��ا ،ک��ه به
مناس��بت روز جهانی تاالبها برگزار شد،
خوش درخشیدند .در این مسابقه آقای
جالل پزشک عضو تیم پرندهنگری انجمن
سبز چیا ،با تصویری زیبا از تاالب زریبار (
النه لکلک سفید به همراه دو جوجه در
چش��مانداز زریبار) موفق به کسب مقام

■

دیمهن فتحی

▐دیرزمانی بش��ر از راه ش��کار حیوانات
نی��از غذایی خود را به دس��ت میآورد،
بعدها با اهلی کردن حیوانات و کاشتن
دانهها که منجر به انقالب کشاورزی شد
و کمکم زمینه یکجانشینی برای انسان
با تأمین غذا و س��رپناه فراهم ش��د .در
ادامه روس��تاها و بعدتر ش��هرها شکل
گرفتند و شیوه معیشت بشر تغییر کرد.
بااینوج��ود هنوز عدهای نه ب��رای نیاز
بلک��ه برای تفریح به ش��کار میپردازند
و گاه این کار ب��ا بیرحمی تمام صورت
میگیرد ،گس��ترش روزافزون تخریبت
و در کنارش معضل ش��کار باعث شد تا
دوستداران محیطزیست به فکر چارهای
باش��ند و منتظر دولت و قوانین مشوق
شکار در کشور نباشند.
انجمن سبز چیا در ابتدای شکلگیری
خود همواره در پی مسلط کردن گفتمان
زیس��تمحیطی خ��ود بود ،ب��ر همین
اس��اس در س��ال  1390کمیته آموزش
انجم��ن بیش��تر فعالیته��ای خود را
معطوف به مبارزه با شکار نمود و در این
راستا اعضای کمیته آموزش چیا با حضور
مستقیم در بیش از  180روستای مریوان
و هورام��ان ب��ه فعالیتهای آموزش��ی
پرداخت .در این آموزشها از سخنرانی
در مس��اجد ،میادین روستایی ،مدارس
و من��ازل مردم ،چ��اپ و پخش تراکت
و بروشور آموزش��ی ،نصب بنر ،چاپ و
توزیع بیش از ده هزار پوس��تر با عنوان
»نگذاری��م لحظهای تفریح ش��کارچی،
س��رزمینی را ت��ا ابد جریح��هدار کند«،
انتش��ار بیانیه ،برپایی نمایشگاه عکس
و نقاش��ی ،اجرای تئاتر ب��رای کودکان و
بزرگس��االن ،نمایش فیلم ،تهیه کلیپ
آموزشی (شایانذکر است یکی از همین
کلیپهای آموزش��ی در س��ال جاری از
سوی انجمنهای مردمنهاد جایزه دیپلم

■ حمید فتحی
▐زلزله یک رویداد طبیعی_طبقاتی است
که تلفات ناش��ی از آن تنها به قهر طبیعت
باز نمی گردد .شدت و ضعف و خود رخداد
زلزله فقط بخش��ی از واقعیت را بازگو می
کن��د .هنگام بروز ح��وادث طبیعی از یک
سو گس��ل های جغرافیایی اعماق زمین و
از سوی دیگر گسل های اجتماعی سطح
زمین فجایع انس��انی به بار می آورند .اگر
نظام های سیاس��ی و اقتصادی تاثیرات
مستقیمی بر الیه های زیرین زمین نداشته
باش��ند ،بدون شک به طور مستقیم و غیر
مس��تقیم بانی و باعث واقعیاتی هستند
که بر گرد ک��ره ی خاکی می گذرد .میزان
خسارات وارده متفاوت در نقاط مختلف را
بایستی توسط علم اقتصاد سیاسی توضیح
داد .این که قس��مت زیادی از ویرانی ها و
تلفات جانی در منازل تازه ساخت و محله
های تازه تأس��یس روی می دهد ،نشانگر
آن است که این موضوع بررسی هایی ورای
واکاوی خانه های فرسوده و قدیمی شهرها
و یا منازل کاه گلی و خش��تی روستاها را
می طلبد .س��اختار سود محور اقتصادی و

متوجه منافع ترکیه نش��ده است .تجربه
مدیریت سیاسی ڕۆژاوا در چند سال اخیر
نشان داده است که میتوان با اراده مبتنی
بر خود ،برخالف نظم نوین جهانی حرکت
کرده و مع��ادالت ابرقدرتها را بر هم زد،
قدرتهایی که در فکر فروش مدرنترین
سالحها ،تأمین منافع اقتصادی ،سیاسی
دول متبوعشان ،در خاورمیانه و سایر نقاط
جنگ خیز جهان هس��تند .این حمالت
مصداق بارز عربدهکش��ی فاشیس��م در
منطقه اس��ت ک��ه عواق��ب آن بیگمان
دامنگیر س��ایر نقاط جهان خواهد شد.
سکوت معنادار جهانیان در برابر این تجاوز
آشکار و قتلعام مردم غیرنظامی منطقه
عفرین ،دگربار اس��م بامسمای "سازمان
دول متحد" را برای همگان علیالخصوص

ملته��ای بیدف��اع را تداع��ی میکند.
هرچند تج��اوز ارتش ترکی��ه و مزدوران
موردحمایتش در این چندروزه با مقاومت
هوش��یارانه ملت ک��ورد در عفرین مواجه
شده است؛ اما بمبارانهای کور هواپیماها
و توپخانهه��ای ارتش ترکیه تاکنون جان
دهها نفر از مردم بیدفاع عفرین را گرفته
اس��ت و در صورت ادامه ای��ن تجاوزات
هوایی و یا سقوط عفرین ،خطرنسلکشی
و قتلعام شهروندان مدنی کورد ،عرب و
دیگر اقلیتهای ساکن در منطقه عفرین
دور از انتظار نخواهد بود .لذا ما ش��ورای
انجمنهای مردمنهاد شهرستان مریوان،
ضمن محکومیت ش��دید تج��اوز ارتش
ترکی��ه به خاک کوردس��تان س��وریه ،از
تمامی جوامع حقوق بشری و دولتهای

افتخارآفرینی اعضای انجمن سبز چیا

سوم عکس برتر تاالبی شدند.
حدود  ۱۵۰نفر با ارسال  ۱۵۰۰تصویر ،طرح
حفاظت از تاالبهای ای��ران را همراهی
کرده و در مس��ابقه شرکت نمودند که در
پایان  ۲۹عکس از تصاویر منتخب ارسالی

عکاسان مختلف کشور ،جهت نمایش در
نمایشگاهی در حاشیه مراسم روز جهانی
تاالبها  ۱۳۹٦در شهر رامسر ارائه خواهد
شد.
الزم به ذکر اس��ت که از آثار آقای شیرکو

جنبش «چه کی سه وز»

افتخ��ار را دریاف��ت ک��رد) و پخش آن
پرداخ��ت .این آموزشها مردان ،زنان و
کودکان و نوجوانان را شامل میشد.
قبل از اینکه چیا آموزشهای خود را آغاز
کند هنوز بیرحمی در حد گس��تردهای
در ح��ق حیوانات اعمال میش��د ،حتی
ع��دهای پای پرن��دگان ت��االب زریبار را
که در زمس��تان یخبس��ته بود زندهزنده
قط��ع میکردند و ش��کارچیان باافتخار
در کنار الش��ه حیوانات عکس یادگاری
میگرفتند و ش��کار بیروی��ه در جریان
ب��ود .دولت ه��م با تمام ت��وان خود در
خدمت ش��کارچیان بود ،با دادن مجوز
ش��کار و واگذاری فش��نگ به هرکسی
که ثبتنام میکرد ،س��هم بس��زایی در
نابودی محیطزیس��ت ایفا میکرد ،اما
خوش��بختانه ای��ن آموزشها س��رآغاز
جنبشی شد که هماکنون نیز ادامه دارد.
جنبش »چه کی سه¬وز« بعد از حضور
تیم آموزش در روس��تای »ده¬روکی«
هورام��ان که منجر به شکس��تن تفنگ
شکاری توس��ط آقای »احمد عزیزی«

شد ،به نقطه عطف خود رسید و ازآنپس
ش��کارچیان پش��یمان بهصف حافظان
محیطزیست پیوستند .نوروز همان سال
در بس��یاری از مناطق کوردنشین ایران
و س��ایر مناطق و حتی خ��ارج از ایران،
ش��کارچیان بهصورت گروهی با قفس
پرندگان آزادشده در طبیعت آتش نوروز
را افروختن��د .و پسازآن ش��کارچیان
از مش��هد تا بلوچس��تان و س��ایر نقاط
ً
مخصوصا در کوردس��تان اقدام به
ایران
شکستن تفنگها و ادوات شکاری خود
کردن دو م��دام در مناطق مختلف این
گفتمان چیا را میستودند .در این میان
عدهای از افراد و حتی سازمانها تالش
نمودند که این جنبش تازهپا گرفته را به
رفتارهای شخصی تقلیل دهند و نقش
انجمن سبز چیا را نادیده بگیرند یا آن را
بنام خود مصادره کنند .الزم به ذکر است
که کمب��ود امکانات ،کاغذب��ازی ادارات
و سایر مش��کالت پیش رو نتوانست بر
اراده و ایمان استوار اعضای آموزش چیا
تأثیری منف��ی وارد کند و کام ً
ال برعکس

«هیچ چیز طبیعی در بالیای طبیعی وجود ندارد»
اجتماعی در جوامع س��رمایه داری عاملی
اس��ت که جان و م��ال اکثریت مردم را به
طور غیر طبیع��ی در معرض خطر قرار می
دهد .در روزگاری که فناوری ساخت منازل
امن و ضد زلزله وجود دارد چه دلیل دیگری
جز بدست آوردن سود هر چه بیشتر برای
احداث س��اختمان ها و آپارتمان های غیر
استاندارد وجود دارد .واقعیت آن است که
مسئله ی مس��کن با تفوق کاپیتالیسم بر
نظام ارباب رعیتی ،اشکال تازه ای به خود
گرفت .در عصر س��رمایه داری ساختمان
دیگر نه س��رپناهی برای زندگی بش��ر که
مأمنی برای س��رمایه ،و ساختمان سازی
نه به منظور تأمین نیاز انس��ان به سرپناه
ک��ه به منظور عرضه ی س��اختمان در بازار
معامالت مسکن انجام می پذیرد .به این
ترتیب س��اختمان به کاالیی ب��رای تولید
ارزش اضافه تبدیل شده است .سرمایه با
به خدمت درآوردن انبوه سازی ،کارگران را
به کمربند صنعتی کالن شهرها پرتاب کرده،

دیوید هاروی

نی��روی کار الزم برای صنعت را فراهم می
آورد و در کنار آن نیز بافت شهری را به نفع
خود بازسازی می کند .سرمایه از طرفی با
اجرای پروژه های اعیان سازی اقشار فقیر
و زحمتک��ش را از مناط��ق تجاری و مراکز
ش��هرها می راند ،و از طرف دیگر با ساخت
مس��کن های حداقلی در پی آن است که
هم نیروی کارش را در حواش��ی شهرها و
نزدی��ک مراکز تولیدی س��اکن کند و هم
سود کالنی را از تجارت و تولید انبوه آلونک
های محقر به جیب زند .بنابراین اهدافی
چون سرعت بخشیدن به گردش سرمایه
و اقناع طبقات فرودس��ت جامعه موجب
می ش��ود که ،بخش زیادی از انس��انها در
کوی ها و شهرکهای کارگری ای بسر ببرند
که مطابق معیارهای استاندارد ساختمان
سازی برپا نش��ده و از کمترین امکانات و
خدمات شهری برخوردارند .خانواده های
بی سرپناه ،زندگی خانوارهای پر جمعیت
و گاه دو خان��وار و حتی بیش��تر در منازلی

خاورمیان��ه مدع��ی دفاع از انس��انیت و
وجدانه��ای آگاه در سراس��ر جه��ان و
بهطور اخص از مردم فهیم کوردس��تان و
شهرس��تان مریوان خواهانیم ،سکوت را
اختی��ار نکرده و به ه��ر صورت ممکن در
مقابل این تجاوز بیشرمانه واکنش نشان
دهند ،چراک��ه بیتفاوتی ما از نظر تاریخ
به تائید این حمالت ترجمه خواهد شد،
بنابراین الزم اس��ت که خود را ش��رمنده
تاری��خ نکنیم و به جد در فکر واکنش��ی
درخور این جنایات باشیم.
شورای هماهنگی انجمنهای
مردمنهاد مریوان
 10بهمن 1396
کانی¬سانانی دیگر عضو تیم پرندهنگری
چی��ا به هم��راه آقای جالل پزش��ک به
بخش نمایشگاه راه یافت.
مسابقه عکاس��ی از تاالب با محورهای:
خدمات ،کارکردها ،فرصتها و تهدیدات
تاالب و ارتب��اط آن با زندگی ش��هری و
روستایی و انسانها که از سوی دفتر طرح
تاالبهای کش��ور در هفته اول بهمنماه
سال جاری برگزار شد.
در ادام��ه فعالیته��ای تخصص��ی
پرندهنگری ر انجمن سبز چیا با توجه به
توانایی و تخصص آقای محمد سفرنگ
از ایش��ان بهعنوان یکی از اعضای اصلی
کمیته کش��وری ثبت پرندگان دعوت به
عمل آمد.
در پایان انجمن س��بز چیا ای��ن افتخار
را خدم��ت این بزرگ��واران  ،اعضای این
انجمن و مردم شریف مریوان ،صمیمانه
تبریک میگوید.

این عملگرایی و دلسوزی چیایی ها بود
که اعتماد م��ردم را جلب کرد تا آنجا که
دیگر شکارچیان قهرمانان سابق نبودند و
حتی اندک شکارچیانی که به شکار خود
ادامه دادند ،دور از انظار مردم و مخفیانه
به ش��کار میروند ،چراکه امروز شکار و
بیرحمی با حیوانات به امری ضد ارزش
و مذموم بدل گشته و نکوهش میشود.
فلسفه آموزشی چیا به این باور متکی بود
که باوجود همه بحرانها و خش��ونتها
میتوان روی جنبههای مثبت افراد تکیه
کرد و باور به اینکه انسان همانگونه که
به تخریب محیطزیست پرداخته است،
میتوان��د ناج��ی آنهم باش��د .بر این
اس��اس بود که پس از اقن��اع عدهای از
شکارچیان دلسوز به پشیمانی از شکار،
آنه��ا را س��ازمان داده و در قال��ب دو
کمیته بهنامهای؛ پرندهنگری و حمایت
از حقوق حیوانات به خانواده چیا افزود.
اعض��ای این دو کمیته که ش��کارچیان
دی��روز و فع��االن محیطزیس��ت امروز
هس��تند ،تابهح��ال توانس��تند کارهای
ارزش��مندی انجام دهند ،ازجمله ثبت و
رکورد بیش از  235گونه پرندگان بومی
و مهاجر پناه��گاه حیاتوحش زریبار،
برپایی نمایش��گاههای عکس ،برگزاری
کارگاههای پرندهنگری در سطح کشوری،
م��داوای حیوان��ات زخم��ی و بیپناه و
آموزش پرندهنگری در مدارس ،کس��ب
جایزههای کش��وری و ...تنوع زیستی و
گیاهی از س��رمایهها و منابع خدادادی
هس��تند ،که موجب رونق گردش��گری
س��الم و پایدار به همراه س��ایر مزایای
اقتص��ادی و غیراقتصادی میش��وند،
که میت��وان با برنامهریزی مناس��ب و
استفاده درست و منطقی بر اساس توان
آنها به رونق اشتغال ،رشد اقتصادی و
حتی توس��عه پایدار از طریق توسعه اکو
توریسم با توجه به ظرفیتهای طبیعی
موجود دستیافت.

با زی��ر بنای کم ،اجاره نش��ینی و خانه به
دوشی ،محرومیت از شریان های حیاتی
(آب_ب��رق_گاز) ،زندگ��ی در بافت های
فرسوده ،زاغه نشینی و حلبی نشینی ،گور
خوابی ،کارتن خواب��ی ،کانال خوابی و ...از
جمله مشکالتی هستند که هم اکنون مردم
مناطق زلزله نزده نیز با آن دست و پنجه نرم
می کنند و وضعیتشان چنان تعریفی ندارد.
از طرف دیگر بدنبال وقوع حوادث طبیعی
و پ��س از فروریختن س��قف کوتاه منازل
م��ردم ،بالفاصله تعاونی های مس��کن و
شرکتهای پیمانکاری وارد بازار شده و در باال
بردن سقف سود و درآمد حاصل از مرمت
و بازسازی ساختمانهای مسکونی ،تجاری،
تفریح��ی و دولتی (غالبا به همان کیفیت
و شکل غیر اس��تاندارد سابق) از همدیگر
س��بقت می گیرند .بار دیگر منطق س��ود،
لجوجانه در ورود به فعالیت های به ظاهر
خیرخواهانه نیز اصرار می ورزد .بالیی که جز
با زیر و رو شدن ساختار اقتصادی_سیاسی
در هیچ شرایطی دست از سر محرومان و
طردشدگان اجتماع بر نمی دارد.

خالفتیسم و سالخی انسانیت درعفرین
ادامه از صفحه 1
ازسوی دیگردولتهای قاره سبزبا مشکالت
عدیدهای در درون خود مواجهاند که مجال و
فرصت کافی برای نشان دادن واکنش جدی
و فعال و دامنهدار و پیگیر در سوریه را از آنها
ستانده است مشکالتی از قبیل قطبی شدن
ً
تقریبا بخشهای بزرگی ازاروپا به خاطرظهور
موج تازهای ازناسیونالیسم و همچنین بحران
اقتص��ادی و مزید بر آن بحران مهاجران نیز
هرک��دام بهنوعی اروپا را به چالش کش��یده
است که انگیزهی الزم برای واکنش در مقابل
آنکارا نداش��ته باش��د و مآ ًال آنکه از آنجا که
قدرتهای عمدهی اروپا از اعضای ناتو میباشد،
هیچ تمایلی ب��رای مداخل��ه در بحرانی که
ترکیهی عضو ناتو در آن درگیر است ،ندارند.
سوم :تائید ضمنی و عملی دولتهای منطقه
نی��ز عامل دیگر تاختوتاز ترکیه در اش��غال
نظامی سوریه اس��ت از یکسو دولتهای
منطقه با ساختارهای سیاسی کام ً
ال اقتدارگرا
و پیشامدرن هیچ سمپاتی و درک صحیحی
از مطالبات سیاسی کوردها ندارند و بنابراین
ً
اساسا
سرکوب آنها توسط ترکیه برای آنها
قابلتوجه نیست از س��وی دیگر هرکدام از
کش��ورهای منطقه در الته��اب بحرانهای
سیاسی داخلی خویش درگیرند درعربستان
جدای از جنگ قدرت میان بلوکهای داخلی
که فرجام آن نامعلوم است با بحران یمن و
همچنین پوستاندازی خود جامعهاش نیز
درگیر اس��ت در ایران نیز حاکمیت جدای از
اینکه به دالیل ساختاری با بقای موجودیتی
سیاس��ی تحت هر عنوانی در داخل کش��ور
«دوس��ت و ب��رادر دیرین��ه» یعنی س��وریه
مش��کلدارند و رفع و منتفی ش��دن چنین
موجودیتی سیاس��ی را در تحلیل نهایی در
راستای بقا و تقویت حاکمیت ملی در دمشق
میداند .درعینحال نیز نسبت به حضور ترکیه
در سوریه مشکل خاصی به نظر نمیرسد که
داشته باشد .ایران نیز در تأمل ژرف میداند
که اگرچه بهظاهر حضور ارتش ترکیه ممکن
اس��ت سبب ش��ود تا بر اقتدار آنکارا بیفزاید
اما ترکها نیز درنهایت با افت مشروعیت و
جایگاه در منطقه و جهان روبرو خواهند بود
و بهعبارتدیگر حضور منزجرکننده ترکها در
س��وریه طی روزهای اخیر کام ً
ال سبب شده
است که موضوع حمایتهای ایران از سوریه
تحتالشعاع قرار گیرد و بسیار کم به چشم
آید.
چهارم اینکه س��ازمان ملل و نهادهای مدافع
حقوق بشری در جهان به آخرین حد ممکن
ته��ی از کارآم��دی و معنا ش��دهاند که این
ناکارآمدی هم به دلیل منشور ملل متحد و
هم فقدان یک دبیر کل کارآمد است.
و س��رانجام اردوغ��ان در چنی��ن فضایی از
اس��تیصال و بیتفاوتی جهان دس��ت بکار
اشغال س��وریه زده است اما انگیزههای وی
برای ورود به سوریه و تراژدی در عفرین سه
دلیل عمده دارد:
 .١اردوغ��ان بهک��رات در موضعگیریه��ای
رسمی و غیررس��می خود عنوان کرده است
که به دنبال احیای خالفت اس�لامی است
ک��ه مرزهای این خالفت هرگ��ز محدود به
جغرافیای سیاس��ی ترکیه امروز نیس��ت و
در آث��ار تمامی ایدئولوگهای اس�لامگرای
سلفیسم در شرق اس�لامی و عربی بهطور
ضمنی به این امر اشارهشده است که مریدان
خالفت با صراحت لهجه از تسخیر دوبارهی
غرب و تکرار حماسهی صالحالدین ایوبی و
تصاحب اروپا سخنگفتهاند.
 .٢ش��خص اردوغان دچار افسارگسیختگی
روان��ی اس��ت و اولی��ن قربان��ی ای��ن
روانپریشیاش خود وی است! با استناد به
واژگانی که در اعالم مواضع رس��میاش بروز
داده است وی از رویکرد آموزههای روانکاوی
و روانشناسی درگیر با سه گونه از آسیبهای
روانی است:
اول آنکه با استناد به گفتارهای خود وی و به
نقل از خود وی که گویا شیخ سعید نورسی در
رؤیا بر وی واردش��ده و وی را حامل رسالتی
آس��مانی برای نجات مس��لمین و اس�لام
خطاب قرار داده است ،این امر بر وی مشتبه
شده است که رسالتی پیامبرگونه دارد و این
نقیصهی روانی و ذهنی در کنار پارهای دیگر از
رفتارهای وی از قبیل احداث کاخ هزار اتاقی و
همچنین کیش شخصیتش همه حکایت از
آن دارند که وی مبتال بهنوعی بدخیم از نارسی
سیسم یا خودشیفتگی بدخیم است.
دوم آنکه با اس��تناد به عبارات��ی از خود وی
ازجمله اینکه ما مخالفانمان را درکانالهایشان
دف��ن خواهیم ک��رد و ...و همچنی��ن اصرار
ورزیدنهای زیاده ازحدشان برای دستگیری
و زندانی ساختن خبرنگاران و روزنامهنگارانی
خارج��ی که در کش��ورهای دیگر علیه وی و
اندیش��ههایش س��خن گفتهاند بهسادگی
داللت بر آن دارد که ایش��ان عالوه بر ابتال به
خودشیفتگی به عارضه دیگری تحت عنوان
عارضه انکار نیز مبتال هستند که فرد مبتالبه
این عارضه تحمل هیچگونه سخن مخالف
خود را نداش��ته و همواره در قهری کودکانه با
محیط اطرافش رفتارمیکند
سوم که بهمراتب بسیار از دو عارضهی روانی
قبلی مخاطرهآمیزتر است اینکه وی بهکرات
در مقابل دوربینه��ای خبری و در برابر دید
جهانیان با تأکید از دشمنانی که قصد نابودی
ترکیه را دارند سخن گفته است و جالب آنکه
بخش عمدهای از این دش��من که مدام وی
از آن داد سخن میدهد همان اعضاء ناتو و
متحدان استراتژیکترکیهاند.
جدای از این س��ه عارضهی روانی که وی را
مساعد توسل به جنایت و فاجعه ساختهاند
ً
قویا تحت
همانگون��ه که ذکرش آم��د وی
تأثیر باور مطلقالعنان به مفاهیم و آموزههای
خالفت خود را متصل به آس��مان دانسته و
ً
مطلقا برای خویش حق مطلق قائل است ،و
دردا و حسرتا که فاجعه و تراژدی عفرین که
جهان در قالب س�لاخی انسانیت شاهد آن
است برآیند مجموعهی عوامل مذکور است.
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■ عرفان حسینی
▐کش��ور ای��ران یکی از
مناط��ق مه��م زلزلهخیز
دنیا محس��وب میشود
و اکث��ر ش��هرهای ایران
در مع��رض خطر جدی
زلزل��ه مخ��رب و ویرانگر
قرارداشته و عدم رعایت مقررات ایمنی در
ساختوس��ازها ،این خطرات را بهصورت
تصاعدی افزایش داده اس��ت همچنین
استفاده بیرویه از منابع طبیعی ،تخریب
جنگلها و عدم التزام به مراعات مسائل
زیستمحیطی ،بس��یاری از مناطق ایران
را در برابر خطر س��یل آسیبپذیر ساخته
است و به همین نحو خطر طوفان ،صاعقه
و سایر حوادث غیرمترقبه که افزون بر سی
مورد میش��ود ،جدی و قابلتأمل است.
بنا بر همین مقوالت ایران جزو ده کش��ور
حادثهخیز مهم دنیا به شمار میرود .پس
با این اوصاف «اظهرو من الشمس» است
که پیش��گیری قبل از وقوع حادثه امری
ضروری،کمهزینه و مقدم برامداد و نجات
و سایر مسائل و مشکالت پس از حادثه
هست و به این نکته توجه داشته باشیمکه
حادثه هیچگاه خبرنمیکند.
ما به م��رگ انس��انها به هن��گام بروز
زمینلرزه بیشازحد عادت کردهایم ،حال
بای��د بیاموزیم که چگونه آنان را به هنگام
زلزله ،زنده نگاهداریم .
اصو ًال برخورد ما با مسئله زلزله باید بهکلی
تغییر کند .اینکه وقتی حادثه¬ای رخ داد
سازمانها و نهادهایگوناگون بسیج شوند،
امداد الزم را برسانند و بعد هم بروند دنبال
کارشان ،درست نیست این رویه باید تغییر
کند .به زلزله یا پدیدههایی مانند آن نباید
با این دید نگاه کرد .این پدیدهها هر بار که
رخ میدادهاند نظام تولیدی و اجتماعی را
نابود میکردند ،گسست ایجاد میکردند و
تمدن و پیشرفت را به عقب میانداختند .
هر ده – دوازده س��ال یکبار در ایران یک
زلزله مهم اتفاق میافتد
پ��س میتوان ازنظر جامعهشناس��ی،
جامعه ایرانی را جامع��هی برآمده در دل
فاجعههای طبیعی نامید یعنی جامعهای
ک��ه زندگی اجتماع��ی آن در طول تاریخ
درازمدت��ش در دل فاجعهه��ای طبیعی
شکلگرفته است.
با چنی��ن دریافتی ،زلزل��ه و دیگر بالیای
طبیعی را باید امری مس��تمر دید و باید
برنامهریزی خاصی داشت .زلزله یک پدیده

■ نرگس رفیعی
▐کوه اولین موجودی است
که با پژواکش جواب انسان
را داده و ب��ا او ح��رف زده
است .به همین علت بشراز
ابتداکوه را دارای یک نیروی
مافوق انسانی تصور کرده و برایش احترام
خاصی قائل است .استواری ،تغییرناپذیری
و خلوص در کوهستان معنا میشوند .در
ادبیات و فرهنگعامه ،خورش��ید در پس
کوه غروب میکند .در بیشتر نقاشیهای
کودکان کوهی حضور دارد و بر فراز این کوه
همیشه خورش��یدی در حال درخشیدن
اس��ت .اینکاها برای عب��ادت بزرگترین
خدای خود ،خورشید ،عبادتگاههای بزرگ
و چندین طبقه هرم مانند میساختند که
نمادی از کوه و آسمان بود.
زوایای قابلبررسی دربارهکوه ازمنظرعلمی،
تاریخی ،حرفهای ،جغرافیایی و محیطی
بیش��مارند .در ای��ن مقاله ک��وه از منظر
نمادشناسی درفرهنگهایگوناگون جهان
موردتوجه است و بهاختصارمعرفیشدهاند.
در گرافیک ،یک مثلث متساویالساقین
ترسیم میشود که نشاندهنده همترازی و
توازن معنا و کارکرد این پدیده طبیعی در
نگاه بشر است .نمادگرایی کوه ،چندوجهی
اس��ت و از طریق ارتفاع و مرکز آن بررسی
میش��ود .ازآنجاکه کوه ،عمودی ،مرتفع و
ایستاده است ،به آسمان نزدیک میشود
و درونمای��های از م��اوراء دارد .کوه مرکز
نحلههای عرفانی و محل اقامت چند مظهر
هللا بوده اس��ت ،با مفهوم ظهور پیوند دارد.
کوه ملتقای آسمان و زمین ،جایگاه خدایان
و غایت عروج بش��ر اس��ت .با نگاه از باال
همچون نوک یک شاقول ،مرکز دنیا است
و با نگاه از پایین ،از خط افق ،همچون یک
خط عمود ،محور دنیا است .یک نردبان یا
سراشیبی متمایل به یکطرف است.
همه کش��ورها ،اقوام و بیشتر شهرها ،کوه
مقدس دارند .س��ومریها از نخس��تین
اقوام متمدن جه��ان و صاحب و پایهگذار
دانشاند .این قوم در هزاره ششم پیش از
میالد مسیح (ع) مخترع خط میخی ،علم
اعداد و زمان ،ازجمله تعداد روزهای سال،
ماه و هفته 360 ،درجه در دایره و  60دقیقه
در س��اعت بودهاند .فرهنگ سومر ،کوه را
توده اولیه نامتمایزیا تخمکیهان میداند .در
ادیان بینالنهرین و ایالمی ،اماکن مقدس
به شکل زیگورات ساخته میشدند و معبد
در قله آن ق��رار میگرفت .الهه بزرگ این
س��رزمینها بانوی کوه ب��وده ،زیرا کوهها

نقش فضای سبز در کاهش خسارات و صدمات زلزله
طبیعی اس��ت که وقوع آن اجتنابناپذیر
اس��ت اما جلوگیری از خطرات احتمالی
آن امکانپذیر هس��ت ،مشروط بر اینکه
بدانیم در کج��ا زندگی میکنیم و آنچه را
که میس��ازیم ،چگونه میسازیم  .زمین
زیر پ��ی ما کره گداختهی اس��ت که تابع
فعل انفعاالت درونی خود میلرزد ،فوران
میکند و فاجعه ببار م��یآورد (مهندس
حسن بیگی).
اما گویا در این کش��ور رسم براین است تا
حادثه اتفاق نیفتد ،چندین نفر کش��ته و
زخمی نشود و کار بهجاهای باریک کشیده
نشود ،قضیه از س��وی مردم و مسئولین
آنچنان جدی گرفته نمیشود.
بعد از حادثه دلخراش پالس��کو آقایان
به فکر افتادن که در خیابانهای پایتخت
بچرخند و مجتمعهای تجاری غیر امین
را شناسایی و نس��بت به غیر ایمن بودن
آن هشدار دهند و جالب اینکه فقط در حد
همین هشدار دادنها باقیمانده و اقدامی
صورت نمیگیرد و پرونده بسته میشود
مگرآنکه حادثهای مشابه دوباره تکرارشود.
یا جاده سنندج  -مریوان که طول عمرش
نزدیک به طول عمر انقالب است.
همانگونه که در مقدمه مطلب ذکر گردید،
ایران جزو ده کش��ور حادثهخیز و بهویژه
ً
واقع��ا غیر از
زلزلهخیز دنیاس��ت؛ اما آیا
هشدار دادن در صورت وقوع زلزله اقدامی
آنچنانی از س��وی دولت ص��ورت گرفته
است؟ آیا نهادهای متولی بهعنوان پیکرهای
از دولت ب��ه هنگام اجازه ساختوس��از
غیرمجاز ،خود در توزیع مرگ شهروندان
سهیم نیستند؟ آیا من مهندس ،پیمانکار،
ناظر ،جوشکار ،بسازوبفروش و  ...بهعنوان
ش��هروندان ،آنچنانکه بایدوشاید است
برای زندگی خود و دیگ��ران ارزش قایل
ش��دهایم که به این سادگی نظارهگر مرگ
همدیگر نباش��یم؟ آیا من کارفرما این را
حق خود دانسته که از مهندس ناظر خود
بخواهم در حین اجرا ،نظارت بر ساختمان
داشته باشد و از استادکاران ماهر و مجرب
و داری کارت مهارت فنی استفاده نمایم و
این اموررا تشریفاتی تلقی ننمایم؟ یا اینکه
پس از وقوع زلزله ،شروع به شیون و زاری،
ابراز تأسف و ناسزا گفتن به زمین و زمان
ً
نهایتا با تغییر عکس پروفایلمان
نموده و

به خود تس��لی داده و احساس میکنیم
رس��التمان به پایان رسیده و بعد از مدتی
هم دچار فراموشی میشویم.
به هنگام وق��وع زلزله ،م��کان حادثه به
ترافیک رفتوآمد فرمایشی و عوامفریبی
دولتیها تبدیلشده و دوباره هیئت دولت
اق��دام به مصوب نم��ودن مبلغ ناچیزی
بهعنوان وام ب��ه حادثه دیدگان مینماید
که باهاش فقط میتوان اتاقکی ساخت
و دیگر هیچ .فرد حادثهدیده ناچار اس��ت
با همین مقدار پول ،بهاصطالح سرپناهی
برای خود و خانوادهی چند نفریش بسازد
ً
طبیعتا ت��اب مقاومت در برابر زلزلهای
که
بهمراتب کمتر را هم نداش��ته و این دوّ ران
مرگ همچنان ادامه دارد...
زلزله اخیر کرماش��ان نش��ان داد که این
کشور و بهویژه مناطق محروم کوردنشین،
بههیچوجه دربرابراین زلزلهها مقاوم نبوده
و آنچه که ای��ن بحران را به فاجعه تبدیل
می نماید ،عدم اعتماد مردم به حاکمیت،
حتی در بحث امدادرسانی است که خود
فاجعه ای دیگر است.
بیش��ک صحبت در مورد زلزله از چندین
منظ��ر قابل واکاوی ،بح��ث و پژوهش و
آسیبشناس��ی اس��ت که از حوصله این
مقال خارج و به قول موالنا " مثنوی هفتاد
من کاغذ ش��ود " .لذا برای پرهیز از اطاله
کالم بیشتر ،مختصر ًا به نقش فضای سبز

در کاهش اثرات زلزله میپردازم.
ام��روزه مفه��وم ش��هرها ب��دون وجود
فضای سبز مؤثر در اش��کال گوناگون آن
قابلمقایس��ه نیست .ش��هرها بهعنوان
کانونهای تمرکزفعالیت وزندگی انسانها
برای اینکه بتوانند پایداری خود را تنظیم
کنند چارهای جزپذیرش ساختاروکارکردی
متأثر از دستگاههای طبیعی ندارند .در این
میان فضاهای سبز شهری بهعنوان جزء
ض��روری و الینفک پیکره یگانه ش��هرها
در متابولیس��م آنها نقش اساسی را دارا
هست که کمبود آنها میتوانند اختالالت
جدی در حیات شهرها به وجود آورد.
با این تفاس��یر نگاهی به ش��هر و محل
س��کونت خود بیندازی��م و ببینی��م آیا
اینچنی��ن فضاهایی وج��ود دارند و چه
نقش��ی میتوانند در هنگام وقوع زلزله یا
بعد ازآن داشته باشند.
با توجه به اینکه ش��هر نگارن��ده مریوان
هس��ت و در این مدت نزدیک به سه ماه،
چندین بار زمین لرزه اتفاق افتاده که سه
ً
ش��خصا به
مورد آن باالی  5ریش��تر بود،
عینه به نقش این فضاهای سبزو بازواقف
بودمکه این مهم میتواندبرای سایرشهرها
هم قابلتعمیم باشد.
هر زلزله¬ایی بیگمان پسلرزههایی هم
به دنبال خود دارد به هنگام وقوع زلزله در
ش��هر مریوان ،مردم فور ًا از خانهها خارج

و ب��ه بیرون و به ویژه این فضاها فرار می
نمودند اما آنچه در این میان قابلتوجه و
تأمل بود محلههایی بود که در آن فضاهای
س��بز به میزان قابلتوجهی وجود داشت
که مردم بالفاصله وارد آن فضا ش��ده و از
رفتوآمد غیرضروری با اتومبیل و هجوم
ب��ه پمپبنزینها که خود میتوانس��ت
عامل ایجاد حوادث دیگری شود ،اجتناب
نمودند و این مهم در محالت میدان جهاد
به س��مت می��دان نوروز ،می��دان معلم،
پ��ارک ش��انو ،فضاهای س��بز و هرچند
کوچ��ک درون محلهای مح�لات بهاران
و موس��ک  2بهوضوح مشاهده نمود؛ اما
خدایی ناکرده در ص��ورت آمدن زلزلهای
با ریش��تر باال حجم خسارات و تلفات در
محالت حاشیهنش��ین شهر ،محالتی که
ساختوس��از آنها غیرمجازند و محالتی
که جزو بافت فرس��وده میباشند بسیار
باال بوده و به ج��رات میتوان گفت امداد
و نجات در ساعات اولیه حادثه قفلشده
ً
تقریب��ا در وقت طالیی حادثه نمیتوان
و
به کمک آس��یب دیدگان شتافت .تصور
کنید در شهری مانند مریوان که حدود ده
هزار خانه غیرمجاز در آن ساختهشده این
فاجعه چق��در تلفات به بار میآورد .وقتی
بحث از ساختوساز غیرمجاز است یعنی
محالت��ی که هیچگونه فض��ای فرهنگی،
آموزش��ی ،تنفسی و س��بز در آنها وجود
نداشته و این مس��ئله بر شدت فاجعه و
تلفات میافزاید.
بر اس��اس آخرین آمار مرکز آم��ار ایران
جمعیت ساکن در شهر مریوان 151.188
نف��ر هس��ت و بر اس��اس آخری��ن آمار
شهرداری مریوان در سال  1396مساحت
فضای سبز مریوان  1.056.339مترمربع
بوده یعنی سرانه فضای سبز هر نفر چیزی
حدود  7مترمربع میباش��د که بر اساس
مطالعات و بررس��یهای وزارت مسکن و
شهرسازي ،س��رانه متعارف و قابلقبول
فضاي س��بز شهري در ش��هرهاي ایـران
بین  7تا  12مترمربع براي هر نفر اس��ت
که در مقایس��ه با شاخص تعیینشده از
سوي محیطزیست سـازمان ملـل متحـد
( 20ت��ا  25مترمربع ب��راي هر نفر) ،رقم
کمتري است .درمجموع "آنچه از دیدگاه
محیط اجتماعی در ارتباط با فضاي س��بز

استواری ،تغییرناپذیری و خلوص در کوهستان معنا میشوند
سرچش��مه نخس��تین
آبها و درنتیجه ،موجب
حاصلخیزی به ش��مار
میرفتن��د .در اندیش��ه
چینی ،ک��وه پدیدآورنده
ده هزار مخلوق اس��ت.
کوه مرکز و مح��ور دنیا
اس��ت .جایگاه خدایان
اس��ت و باال رفتن از آن،
عروجی بهسوی آسمان
برای دخ��ول بهجایگاه
الوهیت و بازگش��ت به
مبدأ اس��ت .خاقانهای
چین ب��االی کوه قربانی
میکردن��د؛ حض��رت
موس��ی (ع) ده فرمان
را بر طور س��ینا دریافت
کرد .کشتی نوح پس از
نجات ،بر کوه آرارات آرام
گرف��ت .یک��ی از القاب
ش��یوا خ��دای هندوها،
ارباب کوه است که بر قله
بافنوم درکامبوج فرود آمده
است و درکوهکالی السه مقیم است؛ معبد
کوههای بس��یاری در کشور کامبوج وجود
دارد .ن��ا میراهای دائویی چین در س��ده
پنجم پیش از میالد از قلهیک کوه در غرب
چین به آسمان صعودکردند و خواستههای
مردمان از آس��مانها بر روی این کوه بیان
میش��ود .این کوه مثل بیش��تر کوههای
مقدس در همه جهانبینیها ،وس��ط دنیا
است و دور آن خورشید و ماه میچرخند.
در معماری اهرام مص��ر که تداعیکننده
کوه هس��تند ،ارواح فراعنه قرار است که از
طری��ق این کوههای مصنوع��ی به جهان
دیگرانتقال یابند.کوههای محوری معروف
مانند مرو در هند و جئون -لئون در چین،
به باور معتقدان سر انسان هستند و از قله
آن کیهان خارج میش��ود .لی جو ،دس��و
خدای صاعقه و فوجی یاما که برای صعود
به آن باید طهارت داش��ت ،اولمپ یونانی،
البرز ایرانی ،کوههای ماوراء النهر ،صهیون،
جرزیم سامریان در فلس��طین ،موریا در
اورش��لیم که هیکل سلیمان بر آن بناشده
بود ،الب��روس بلندترین کوه قفقاز و اروپا،
معابد آکروپولیس آتن برقله مقدس ،تابور
درجلیلکه تجلی حضرت مسیح (ع) بوده

اس��ت ،حراء و کعبه در مکه ،کوه مرکزی
غالیا و کوه قاف در اسالم ،کوه سفید سلتی
ها ،پتله تبتی،کوههایی هستندکه معتقدان
میگویند مرکز زمیناند .در مس��یحیت،
یوحنای قدیس و ترزای قدیس��ه ،مراحل
س��لوک معنوی را به عروج از کوه تشبیه
کردهاند و آن را جای��گاه روح و کاخ درون
توصیفکردهاند.
طور س��ینا برای شیخ اشراق محل اشراق
و نزد اسماعیلیان یک نماد باطنی ارجمند
اس��ت .بودائی��ان بهویژه در ژاپ��ن ،کوه را
واقعیت عمیق و طبیعت خاص انس��ان
مینامند .مائوتسه مینویسد :اگر آسمان
فروبیفتد ،بر کوه تکیه خواهد زد .کوه مانند
یانگ نماد روح ،سبکی ،سختی ،روشنایی،
پُ ری ،واالیی و مانند این نماد تغییرناپذیری
و ثبات اس��ت .لذا مردانگ��ی و زنانگی را
همراه هم دارد.
در مزامیر کوه ش��بیه قلعه و نماد امنیت
آمده است .در داوران ،پیدایش ،حزقیال،
یوبیل ،خنوخ ،کوه ب��ه معنای ناف زمین،
ابدیت،کوه خدا ،بهشت و دراشعیا و میکاه،
مکانی آخرالزمانی است که خانه خداوند،
بر کوهها ثابت خواهد شد .در انجیل متی،
لوقا و اعمال رسوالن ،درموعظهای ازمسیح

(ع) به نام خوشا به حال ،عروج حضرت
بر کوه زیت��ون ،نماد عظمت و بلندپروازی
انسان است.
در قران کریم ،کوهها اوتاد یعنی میخهای
ً
دائما
زمیناند .اوت��اد اگر نبودن��د ،زمین
میلرزید وزندگی از فرزن��دان آدم و حوا
گرفته میش��د .تجلی خداون��د بر کوه و
همدس��تی رس��تاخیز و کوه در داس��تان
تطمئن القلوب ابراهیم خلیل (ع) ،درحراء،
فرمان خواندن ب��ه نام آفریدگار به محمد
(ص) و س��وگند پروردگار ب��ر این مظهر
طبیعت ،قربانی اسماعیل به دست ابراهیم،
داستانهایی هس��تند که اشاره مستقیم
به اهمی��ت و جایگاه ک��وه در کالم وحی
دارند .کوه نماد غرور انس��ان و آنهایی که
بتهایشان را بهجای آفریدگاربرفرازکوهها
پرس��تش میکردند نیز هست .در افریقا
که احتمال قطع بهیقین منشأ پیدایش و
پراکندگی نوع بش��ر است ،کوهها اقامتگاه
خدایان بودند ،خ��ود خدا بودند و از ترس
آتشفشان و ریزش پرستیده میشدند.
در اوس��تا از فر ایزدی و ف��ر ایرانی در کنار
معرفی کوههای جهان نامبرده شده است.
به نظر اعتالی کوه در ب��اور ایرانیان همراه
و همنشین مناسبی برای مقام آفریننده

اس��ت .زرتش��ت پیامبر
ب��االی کوه ،ب��ا اهورامزدا
گفتگو میکرد« :کوههای
آب ریزان را میس��تاییم
و میس��تاییم س��تیغ
کوه��ی را ک��ه تو ب��ر آن
روییدی ».دفن پادشاهان
هخامنش��ی ک��ه دارای
مسلک زردش��تی بودند
باالی کوه ،یکی از اعمال
نمادین عقیده به پیوستن
به اهورامزدا پس از مرگ
است .دخمه محل دفن
مردگان زردتش��ی است
که درگذش��ته با آداب و
توج��ه خاصی م��ردگان
خود را بر بلندیهای کوه
قرار میدادند .در اساطیر
ایرانی قل��ه البرز از زمین
ت��ا درازای آس��مان (پل
چینوت) کش��یده شده
و ارواح پ��س از مرگ در
س��فر خود بهجانب بهشت
یا دوزخ از آن باید بگذرند .دانته بهش��ت
خاک��ی را روی قلهی کوه ب��رزخ میداند
که رسیدن به آن بدون آمادگی (معنوی)
مخاطرهآمیز اس��ت .برخی از کوهها مثل
قاف غیرقابلدسترساند .این نشانه دوری
از مراحل دستیابی به عرفان است؛ مانند
غاری پنهان دردل قلهیکوهکه مرکزمعنوی
در خود جایداده است .قاف برای صوفیان
و عارفان حقیقت انسان است .قاف برعالم
خاکی مسلط و نقطه اتکای زمین است.
محل کوه قاف ،تاریک و گسترده است؛ از
زمرد سبز است و از انعکاس آن گنبد سبز
آسمان پیداش��ده و مرز میان عالم غیب
و ش��هود است .در نزدیکی شیراز از سمت
تنگه هللااکبر ،کوهی است که سمت چپ
آن ،چهل مقام نام دارد که ساختمان این
غارها و مقامها به دوران پیش از اس�لام
برمیگردد .درآن غارهای فراوانی وجود دارد
و در هر غار مهرابی بهسوی قبله ساختهاند
که از دیرباز مردمانی گوشهنشین در آنها
عبادت میکردند .ع��روج از کوه ،بهمثابه
پیشرفتی بهسوی شناخت حقیقت است.
ک��وه مرکز جهان ،میان آس��مان و زمین،
نش��ان گامهای بزرگ شدن و رسیدن به

شهري اهمیت دارد ،میـ زان فضـاي سـبز
عمـومی اس��ـت ،یعنی فضاي سبزي که
رفتوآمد عموم مردم در آنها بدون مانع
باش��د که متأسفانه این فضاها در مناطق
حاشیهای و غیرمجاز یا خیلی کم است یا
اص ً
ال وجود ندارد.
همچنین کارک��رد این فضاها پس اززلزله
بس��یار مهم بوده و به علت دارا بودن آب ،
روشنایی ،مسطح بودن و سایر فاکتورها،
برای اسکان حادثه دیدگان میتواند بسیار
حائزاهمیت باشد.
فطرت انسان بهگونهای آفریدهشده است
که تواناییهای بسیار دارد و این تواناییها
بدون ارتب��اط با زیباییهای طبیعی که در
زندگی ش��هری که همان فضاهای س��بز
میباشند به افسردگی و خمودی میگراید.
بهطورکل��ی بازده��ی فضاه��ای س��بز
ش��هری در س��ه گروه بازدهی اکولوژیک
و محیطزیس��تی ،بازده��ی کالب��دی –
شهرس��ازی و بازدهی اجتماعی – روانی
قابلتقسیم بندی هست.
آث��ار روانش��ناختی (روح��ی و روانی)
گسترش فضای سبز بر شهروندان:
ایجاد آرامش روحی و روانی
تأثیرات مثبت در سالمت جسمی و بدنی
افراد
ارتقای کارای��ی و راندمان عملکردی افراد
(افزایش بهرهوری)
ح��ل چالشها و تنگناهای افراد از طریق
تبادل افکار ،مشورتهای دوستانه و … در
کانونهای رسمی و غیررسمی مستقر در
پارکها و فضاهای سبز
تأثیر بر روی رفتار انسانها و پویایی ذهنی
و رفتاری آنها
ماندن اف��راد در وضعیتهای فیزیکی و
روحی مناسب از طریق حضور مستمر در
فضاهای سبز مثل نرمش ،ورزش و … در
این فضاها( .وبسایت انجمن سبز چیا
مقاله ایوب بادپا)
بنابراین وظیفه مردم است که از مسئولین
بخواهند که سرانه فضای سبز در شهرشان
را افزایش و در بین تمامی محالت تقسیم
نمایند و اجازه ندهند فضای س��بز درون
محالتشان توس��ط عدهای س��ودجو در
ش��هرداریها خریدوفروش شود و خود
نیز از خریدوفروش این فضاها صرفنظر
نماییم تا در مواقع اینچنینی از ش��دت
حادثه و تلفات خودداری نماییم و اندکی
از حرص و طمع خود کاس��ته و آسودهتر
زندگیکنیم.

ایزد و محل زندگی و پرس��تش خدایان و
قربانی کردن برای ایشان بوده است .بهجز
ناش��ناخته بودن کوه ،وجود آتشفشان و
ریزش کوه و مرگ آدمیان ،هراس��ی را در
دل مردم باستان ایجاد میکرده که خود از
دالیل پرستش کوه نزد ایشان بوده است.
میرچاالیاده انسانش��ناس هندی اشاره
میکند که آفتاب در میان کوهستان غروب
میکن��د و راه مرده به جهان دیگر ،همواره
ازآنجا میگذرد .لفظ معم��ول و عادی در
زبان آشوری برای "مردن ""،به کوه آویخته
شدن " است .بنا به معتقدات مردمی اورالی
ـ آلتایی ،راه مردگان جادهای سرباالیی در
کوهستان است.
امروز در گوشه گوشه سرزمین ایران ،یاران
کوهستان ،غایت مسیر خود را بر تارک هر
کوه و تپه که برگردشان خودنمایی میکند
مییابند .در کنار همراهیهای خودجوش
و فردگرا ،از س��ال  1326ورزش کوهنوردی
ایران دارای تش��کیالت رسمی گردیده و تا
س��ال  ،86دگرگونیهایی را از سر گذرانده
است .فدراس��یون کوهنوردی و صعودهای
ورزش��ی اکنون با توجه به ابعاد گوناگون
فعالیت ،طیف وس��یعی از ورزش��کاران را
تحت پوشش قرار داده است.
میرچا الیاده معتقد استکه بلندی معابد و
پرستشگاهها با پلههای بسیار ،الهام گرفته
از کوه و معنای نهفت��ه در آن یعنی دور از
دسترس ناسوتیان بودن و سر آسودن به
الهوت و کبریاس��ت .رجوع به کالم قران و
اتفاق آرا و اندیشه عرفان و سلوک در همه
جهانبینیها و ایدئولوژیها ،اشتیاق لمس
تنکوهستان را درهرجویندهای صدچندان
میکند .حال که دستیابی به نفخات انس
و دیدن چه��ره اعالییان و کروبیان درروی
زمین برای زمینیان فراهمش��ده اس��ت،
کیست که تشنه همنشینی با جاودانگی
باشد و دعوت راهرو شدن در نردبان فرش
به عرش را نپذیرد؟
منابع:
قران کریم؛ کتاب مقدس؛ اوس��تا؛ رساله
در تاریخ ادیان از میرچا الیاده؛ صوفیس��م
و تائوئیسم از توشیهیکو ایزوتسو؛ فرهنگ
نماده��ا از ژان ش��والیه و آل��ن گرب��ران؛
مقدمهای بر انسانشناسی دین از مهرداد
عربستانی؛ نگاهی به تاریخ اندیشه درایران
از محمود کویر؛ وبسایت انسانشناسی؛
وبس��ایت فدراس��یون کوهنوردی ایران؛
وبسایت ویکیپدیا؛ وبسایتancient-
symbols

4
■ دکترافراسیاب جمالی
▐اعتراض بخشی ازماهیت
انس��ان اس��ت ب��ه جرات
میتوان گف��ت مخالفت و
ابراز نظر خالف آنچه طرف
و یا گروه مخالف میگوید
تجلی توانایی انسان است پتانسیلی که
ً
صرفا
در حیوان��ات وجود ن��دارد و آنها
در تن��ازع برای بقا میجنگند اما انس��ان
بر اساس اندیش��ه و ظرفیتهای ذهنی
خود میآموزد و در فرایند اجتماعی شدن
بهواسطه زیس��تن در فضای خانوادگی،
فرهنگی ،جغرافیایی ،سیاسی و اقتصادی
اموری را فرامیگیرد که مشابه و یکسان با
ً
اتفاقا این مث ً
ال حتی
دیگر افراد نیست و
در می��ان دوقلوهای همس��ان هم صدق
میکند و ام��کان ندارد آدمی در تمام امر
با دیگران یکسان بیاندیشد و عمل نباید
اصل تفاوت و تکثر در جامعه انس��انی از
همان ابتدا امری مشخص و محرز بوده
است هرچند تلقیها به نحوه ابراز و بیان
این وضعیت چندان آسان نبوده است اما
واقعیت این اس��ت تا قبل از عصر مدرن
انسان بهعنوان موجودی مجبور و مکلف
تاب��ع مراجع مختلف قدرت بوده اس��ت
و ای��ن رابطه بر اس��اس تبعیت محض
تعریفش��ده اس��ت ،در قرون گذش��ته
اعتراض به این تبعی��ت بهعنوان تمرد و
یاغیگری شناختهش��ده است و معمو ًال
س��زای آن مرگ بوده است ،امری که تا
حدودی با پذیرش و اقبال عمومی مواجه
بوده است درواقع اصل بر ثبات و سکون و
حفظ وضع موجود بوده است و تا حدودی
این اصل در ساختارهای اجتماعی گذشته
تغییر را بهعنوان امری مذموم و ناپس��ند
تلقی کرده است ،امر به پیروی و متابعت
مس��ئلهای بوده که با تمام توان در انواع
ایدئولوژیها و س��اختارهای سیاسی از
آن حمایتشده و بهوسیله دستگاههای
عقیدتی به آن مش��روعیت داده اس��ت،
تکیهبر مسائلی چون بدعت ،ارتداد ،تقلید
و چند مفهوم دیگر مینماید تمام تالش
جوامع گذشته بر این اساس بوده که فرد
و جامع��ه در تمام امور با تقلید محض از
مراجع قدرت حضورش را تثبیت نماید و
درنگاهی بدبینانه تالش درجهت مخالفت
با نظامهای سیاس��ی با توسل به مسئله
خشونت و هرجومرج و آشوب رد و تقبیح
شده اس��ت هرچند خشونت را نمیتوان
مس��ئله عارضی بر اعتراض دانس��ت اما
بهواسطه مخالفت و س��رکوب اعتراض
توس��ط قدرت ناخواس��ته خشونت هم
بخشی از این روند بود و بنابراین تغییرات
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی درگذشته
همواره همراه با خشونت و کشتار بود .در

■ دکتراسماعیل محمودی

▐گشتاسب ...تفکر کرد و
گفت :رعیت ما رمه ماست
(غزالی)156 :1361،
ش��اید بتوان اذعان نمود
مفاهیم سیاست ،پادشاه ،سلطان ،رعیت
و دولت در زمره مفاهیم کلیدی گفتمان
سیاسی حکومتهای پیشامدرن حاکم
بر ای��ران بوده که ب��ا پیدایش و حضور
اندیش��ه مدرن دچار دگرگشتی اساسی
ش��ده که زمینه عبور از بلوای نان بهحق
اعتراض به نابسامانی سیاسی را فراهم
نموده است.
در گفتمان پیش��امدرن سیاسی ایران،
چه��ار مفهوم بنیادی��ن آن ،یعنی رعیت
بهمثابه بخشی از رمه بیزبان ،سیاست
به معنای تنبیه کردن رعیت رمه ،دولت به
معنای گله رعیت و ثروت و سرانجام شاه
بهمثابه شبان ،آبشخور ایلیاتی و شبانی
دارند «پادشاه چون شبان است و رعیت
چون رمه» (رازی )428 :1374 ،در این
گفتمان تعامل ب��ا رعیت در همان حوزه
ش��بان و رمه و چیزی فراتر از آن نبوده
و خروجی این گفتمان اطاعت محض و
امکان تنبیه شدید در مقابل هرگونه قصور
در اطاعت محض بوده است.
در گفتمان پیشامدرن ،پادشاه که همان
س��لطان و خلیفه اس��ت به س��بب فر
ایزدیش ،فرمانش مشروع و اطاعتش
بر همگان واجب و خ��روج از اطاعتش
عین بلوا ،ش��ورش ،فتنه و اغتش��اش
بوده است ،در هنگامه اغتشاش وظیفه
پادشاه سیاست کردن رعیت و به عبارتی
همان تنبیه ،شکنجه کردن ،عقوبت کردن
و سربریدن رعیت است پس واجب کند
پادشاه را که سیاست کند و باسیاست بود
زیرا که سلطان خلیفه خدای است هیبت
او چنان باید که چون رعیت او را دور بینند
نیارند برخاستن و پادشاه وقت و زمانه ما
بدین سیاست و هیبت باید؛ زیرا که این
خالیق امروزینه نه چون خالیق پیشیناند
که زمانه بیشرمان و بیرحمتان است و
نعوذبالله اگر س��لطان اندر میان ایشان
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جریان جابجایی حکومتها ،گس��ترش
ادیان و مذاهب ،همواره خشونت بخش
انکارناپذیر بود خش��ونتی که واکنش تند
نظم مستقر بهحساب میآمد و در شرایط
برقراری نظ��م و امنیت تاوان هرجومرج
و خشونت بر گردن پدیدآورندگان بدعت
گران و مخالف��ان و معترضین بود امری
ک��ه در عصر کنونی با تثبیت نظام جهانی
ب��ه واحدهای سیاس��ی بهش��دت از آن
پیروی میش��ود و حتی به شکل قانونی
پذیرفتهشده در آمده اس��ت که در ادامه
به بحث و بررس��ی در م��ورد آن خواهیم
پرداخت.
مدرنیته ش��روعی نو برای نگرشی نو به
جهان بود جهانی که تا پیش از آن نظمی
ثابت ب��ود و هر آنچه در م��ورد آن انجام
میشد توصیفی از این ایستایی و سکون
بود و احترامیکه به این وضع نهاده میشد
و معم��و ًال آنچه به نام اعت��راض خوانده
میش��ود در اعصار گذشته بهندرت قابل
وقوع ب��ود ،جهان مدرن با تعریف مجدد
همراه بود .تعریفی نو از هس��تی از جهان
و از انسان که عصری جدید از تحوالت را
به همراه داشت ،عصری که تمام معادالت
دوران گذشته را برهم زد و آگاهی موجب
تغییرات وسیعی در روابط انسانی گردید،
نظم قدیمی فروریخت نظامهای سیاسی
جدید شکل گرفتند روابط ارباب و رعیت
و حاک��م و محکوم ملغی گردید و دولت
از س��طح نظامهای موروثی و استبدادی
ب��ه دولتهای مدرن با تفکیک قوا تغییر
ماهیت و ش��کل داد و انس��ان بهعنوان
دایره ،س��وژه و فاعلی آگاه وارد معادالت
ش��د و مراجع زمین��ی و فرازمینی قدرت
فروریختند ،دود ش��دند و به هوا رفتند.
شهروند وارد ادبیات سیاسی شد و در نظم
سیاس��ی نوین در برابر دولت شهروندان
بهجای تکلی��ف ،دارای حقوقی بودند که
بخشی از آن را به حاکمیت واگذار نمودند
و در مقابل آن از حقوق گوناگون خود دفاع
نمودند ،نظام بورژوازی موجب شکلگیری
شهرهای جدید وزندگی شهرنشینی شد و
در این روال طبقات مختلف شکل گرفتند
که بخش��ی از آن طبق��ات فعالی بودند
که نیروی محرک و پیش��رو در تحوالت
اجتماع��ی بودند .روش��نفکران بهعنوان
مهمتری��ن بخش از جامع��ه نقش زبان
آن را ب��ر عهده گرفتند ک��ه وظیفه خود را
نق��د قدرت و وضع موجود میدانس��تند
و بدینس��ان اعتراض بهعن��وان یکی از
ابزاره��ای جوامع مدرن در کنار انتخابات،
رفراندوم و منظومه دمکراس��ی بهصورت
جدی مطرح شد و وارد بخشهای مهم
اجتماع و فرهنگ مدرن و علیالخصوص
هنر و ادبی��ات گردید ،خیابان و فضاهای

ضعیف و بیقوت بود بیش��ک ویرانی
جهان بود(...غزالی)131-1361:2،
ب��ا این توصیف در ای��ن گفتمان ،رعیت
بایستی و میبایست همیشه به اطاعت
کردن ،خراج دادن و ارج نهادن حاکم در
قبال امنیت میاندیشید« .قاضی [ساعد]
گفت...که هر پادشاهی که قویتر باشد
و از شما خراج خواهد و شمارا نگاه دارد
ببای��د داد و خود را نگاهداش��ت...پس
رسول ابراهیم [ینال] را بخواندند و جواب
دادن��د که ما رعیتیم و خداوندی داریم و
رعیت جنگ نکند» (بیهقی-1350:30 ،
 )729در همین راستا نیز ناصرالدینشاه
در نامه ایی وظیف��ه حاکم و رعیت را در
زمان��ه ایی که مفاهی��م نوآیین امکان و
احتمال به چالش کشیدن همه مفاهیم
کهن رادارند اینچنین یاد زایی میکند:
«پس هر حکم��ی و هر کاری که دولت
میکن��د و اجرای او را مصلحت میداند
باید بدانند که آن کار مصلحت مملکت و
رعیت و دولت است و ً
ابدا چونوچرایی
به زبان نیاورند»( .صفایی)13 :1355،
پیدایی است در این گفتمان ،جز اعتراض
به نان و گرسنگی که آنهم به بلوای نان
تعبیر شده ،خبری از کمترین اعتراض و
نارضایتی سیاسی نیست و هر آنچه نیز
که گاهبهگاهی گزارشی از اعتراض مرتبط
به نان و خشکسالی و گرسنگی شده با
شنیعترین شیوه ،سرکوب و عقوبت شده
است.
بدیهی اس��ت در این گفتمان شبانی ،هر
نوع اعتراض ،ش��ورش و خیزش نهتنها
پذیرفتنی نیس��ت بلکه حتی ناشناخته
و به حاشیه راندهش��ده است و چنانکه
اش��اره ش��د حتی کمترین اعتراض به
مس��ائل حیات��ی ازجمله گرس��نگی با
شدیدترین واکنشها مواجه شده است.
مشروعیت بخشی به این گفتمان چنان
صلب و دیرینه سازانه بوده که اعتراضها
در دوره ای��ی ک��ه حتی ای��ران مواجه با
حضور و ورود مفاهیم نوآیین اس��ت باز
ناآش��نا و نپذیرفتنی است و با واژگان و
مفاهیمی چون بلوا ،آشوب و اغتشاش
تعبیر ش��ده و عامالن با س��ختترین

اعتراض اصالح مداوم است
عمومی ک��ه س��اختهوپرداخته مدرنیته
بودند بستری را فراهم نمودند تا انسانها
بتوانن��د اعت��راض خود را نس��بت به هر
آنچه با آن مخال��ف بودند بیان دارند ،در
قرن نوزدهم بیش��تر کشورهای اروپایی،
راهپیماییه��ا ،اعتصابات ،تظاهرات طی
پنجاهتا صدسال بهصورت امری متداول
ام��ا غیرقانونی باقی مان��د ،امری که گاه
م��ورد پیگیرد قانونی قرار میگرفت گاه با
دخالت نیروهای مسلح شکسته میشد،
گاه تحمل میگشت و همیشه محکوم و
ممنوع بود اما بیشتر حکومتهای غربی
تحتفشارکارگران سازمانیافته و نخبگان
پارلمان��ی آنها در پایان ق��رن نوزدهم و
ابتدای قرن بیس��ت اعتصابات را قانونی
ساختند ،از آن زمان وضعیتهایی چون
ً
عادتا این
جنگ یا نظامهای فاشیس��تی
حق را ملغی میساختند اما بهطورکلی از
آغاز قرن بیستم اعتصاب بهعنوان ابزاری
برای کنش بهصورت گسترده در دسترس
بوده است.
طی قرن نوزدهم چند ش��کل دیگر ابتکار
جمعی به وجود آمد ،تظاهرات ،میتینگ
سیاس��ی حمایتش��ده و انگی��زه تظلم
خواهی با ظهور سیاست انتخاباتی تودهای
آغاز شد ،پذیرش فرضیههای مطرحشده
توس��ط کمیته قیام در ای��ن قرن تعمیم
یافت .از س��وی دیگر اعتصاب عمومی،
بست نشستن ،در ذات خود مخلوق قرن
بیستم هس��تند در این قرن کنشهای
جدیدی شکل گرفتند که مبتنی بر ابتکار
جمعی بودن��د که بهنوبه خود ناش��ی از
آگاه��ی جمعی از وضعیت خ��ود و ربط
و بس��ط آن با اوضاع نظم سیاس��ی بود،
افزایش جمعیت و شکلگیری شهرهای
بزرگ شهروندان را به این امر آگاه ساخت
که اعتراض به شکل گس��ترده میتواند
بسی تاثیرگزارتر از یک هواپیماربایی و یا
عملیات مسلحانه باش��د .درواقع تجربه
آنها از نتایج به بار آمده ناشی از رفتارهای
واکنش��ی و خش��ونتآمیز باعث شده تا
ادبیات اعتراض به سمت کاهش و حتی
مقابله با خشونتگردد و تا جاییکه دراین
قرن جنبشهای اعتراضی مسالمتآمیز
گس��ترش یافتند .کنش بدون خشونت،
عمل دستیابی به اهداف ازطریق تظاهرات
نمادین ،نافرمانی مدنی ،عدم مش��ارکت
اقتصادی و سیاس��ی و روشهای دیگر،
بدون استفاده از خشونت است .مقاومت
بدون خش��ونت تا حد زی��ادی مترادف

با مقاومت مدنی اس��ت .هرکدام از این
واژهه��ا «مقاوم��ت بدون خش��ونت» و
«مقاوم��ت مدن��ی» دارای برتریه��ای
خاص خود و داللتهای معنایی با اندکی
تفاوت است .فرم جدید از مقاومت بدون
خشونت توسط ماهاتما گاندی عمومیت
یاف��ت .او همچنی��ن مؤثر ب��ودن آن را
در تالشهای��ش برای به دس��ت آوردن
استقالل هند از بریتانیا به اثبات رسانید.
او همچنین در اعتراضات مس��المتآمیز
شرکت داشت ،مفهوم بنیادی در خشونت
پرهیزی پراگماتی��ک آفرینش دینامیزم
اجتماعی یا جنبش سیاس��ی است که
بر تغییر اجتماعی تأثیرگذار باش��د ،بدون
ً
ضرورتا بر کسانی که خواهان حفظ
اینکه
وضع موجود هس��تند غلبه کند ،بهعنوان
یک تاکتی��ک در س��تیزهای اجتماعی،
خش��ونت پرهیزی بهعنوان «سیاس��ت
مردم معمولی» ش��ناخته میش��ود که
بازتابدهنده استفاده تودههای جمعیت از
مبارزه بدون خشونت در طول تاریخ است.
مبارزات��ی که در پیوند با عدم خش��ونت
بودند از می��ان چهرههای مطرح در حوزه
مقاومت بدونخشونت میتوان ازماهاتما
گاندی ،مارتین لوتر کینگ ،مایکل نگلر،
آندره س��اخاروف ،جونیور ،واسالو هاول،
جین ش��ارپ نام برد .مثالهای بسیاری
در مقاومتهای بی خش��ونت در سراسر
جهان قابلتأمل و مطالعه هستند .تجربه
قرنها مبارزات خونین و کشتار انسانها
در دو طرق مقابل یک نزاع و برای رسیدن
به خواستهای انسانی و برحق ،موضوعی
بود که متفکرینی چ��ون گاندی و کینگ
را به اندیشه واداشت تا جهت رسیدن به
دنیایی بهتر نیاز به حذف و کشتن انسان
دیگری نباشد حتی اگردرجایگاه سرکوبگر
قرارگرفته باشد و از سوی دیگر خودداری
از بکار بردن خشونت در اعتراض موجب
ناتوانی سرکوبگر گشته و عقبنشینی وی
را به دنبال داشت ،درواقع اعمال اعتراضی
و اقناعی بدون خشونت ،اعمالی هستند
که بهوسیله شهروندان برای نشان دادن
حمایتشان یا عدم موافقتشان با برخی از
چیزها به شکل سمبلیک اجرا میشوند.
ه��دف از این اعمال جلب ک��ردن توجه
عمومی ب��ه یک موضوع ،قان��ع کردن یا
تحت تأثیر قرار دادن گروه خاصی از مردم،
یا تس��هیل کردن عمل بدون خش��ونت
برای آینده اس��ت .پی��ام این اعتراضها
ً
مس��تقیما رو ب��ه جامعه
ممکن اس��ت

مدخلی بر تبارشناسی
تاریخی اعتراض در ایران

شیوه مجازات میشدند چنانکه در یک
مورد در ش��هر ش��یراز که به کمبود غذا و
قحط��ی اعتراضی در س��طحی کوچکی
صورت پذیرفت ،عموی ناصرالدینش��اه
حک��م به تخریب کامل ش��هر نمود و به
خاطر التماس و وس��اطت بزرگان شهر،
س��رانجام به خفه کردن کدخدای محله
تن داد (مارتی��ن )85-6 :1390،بدیهی
اس��ت در صورت س��یطره و غلبه چنین
گفتمان تقدیس یافته با ادبیات الهیاتی،
جای کمترین اعتراض و ابراز نارضایتی و
ناخرسندی مگر در لفافه و آنهم در قالب
شعر و طنز نباشد.
در دوره قاجار ک��ه دوره مواجه با غرب و
مفاهیم مدرن و ناگزیر از جا دادن آنها
در گفتمان سیاس��ی نب��ود ،راه بر ورود
مفاهیم نوآیین ،دگردیسی مفاهیم کهن
ب��ا مفاهیم جدید در گفتمان سیاس��ی
و مهمت��ر از همه صورتبن��دی گفتمان
جدیدی در حوزه سیاس��ی فراهم شد.
با صورتبندی گفتمان نوآیین سیاس��ی
جدید ،مفهوم سیاست از تنبیه ،شکنجه و
سربریدن رعیت به گستره کوشش مردم
برای به خدمت گیری دولت در پیشبرد

مناف��ع همگانی ملت ،انق�لاب از بلوا و
اغتشاش به مبارزه ملت علیه شاه و تغیر
وی ،دول��ت از گله رمه ،بخت و ثروت به
نهادی پابرجا برای پیش��برد منافع ملت
(توکلی طرق )1395:16 ،و رعیت از رمه
بی حق و ش��ایان شکنجه به شهروندان
ذیحق در امر سیاست تبدیل شد.
این دگردیسی در مفاهیم و صورتبندی
گفتمان جدی��د ،راه بر پیدایش و زایش
حوزه عمومی و نیز تالش طبقه نوزایش
منورالفکران برای تقویت حوزه همگانی
گش��ود .تالش و پیش��وازی م��ردم از
حوزه عمومی ،حضور مردم در سیاس��ت
و سیاس��ت ورزی ،حق اعتراض را برای
مردم نهتنها در مس��ئله نان و گرسنگی
بلکه در دیگر موارد و مس��ائل سیاسی و
اجتماعی فراهم نم��ود ،چنانکه در دوره
ناصری که واکنش س��لطنت و حکومت
در قبال اعتراض به بلوای نان ،مثله کردن
و فرمان تخریب ش��هرها بود اینکه شاه
ناگزیر به عقبنشینی سیاسی در مسائل
سیاس��ی بود .بحران تنباکو و به عبارتی
مس��ئله رژی در میانسالهای 1270-2

باش��د ،یا رقبا یا مردمی ک��ه تحت تأثیر
موضوع قرار دارن��د .روشهای اعتراضی
و اقناعی شامل :سخنرانیها ،گفتگوهای
عمومی ،دادخواهیها ،اعمال سمبولیک،
هن��ر ،راهپیماییه��ای منظ��م و دیگر
گردهماییهای عمومی هستند که تمامی
اینها نش��ان از نقش اعت��راض در نظم
نوین سیاسی است که بر اساس قوانین و
عرف جدید بهعنوان راهی آسان،کمهزینه،
تأثیرگذار برای رس��یدن به خواستههای
نادیده گرفتهش��ده و یا مخالفت با امری
مورداستفاده واقع میشود اعتراض تجلی
توجه به انسان بهعنوان موجودی است که
تفاوتها و نظ��رات مخالفش در جامعه
مدرن به رسمیت شناخته میشود ،مبانی
جامعه مدرن بر اصالت فرد استوار است
فردی که صاح��ب تمایالت و کنشهای
طبیعی و متفاوت با همنوعان خود است
و حق دارد در فضایی آرام و بهدوراز فش��ار
و تهدید آن را بروز دهد و سیاست مدرن
برآمده از دل این تصویر انس��ان زمینی با

حقوق طبیعی و مدنی اس��ت .در دوران
کنونی در جهان غ��رب اعتراض بهعنوان
امری قانونی و متداول استکه شهروندان
هر کش��ور برای رس��اندن صدای خود به
حاکمیت ب��ه خیابان میآین��د خیابان
بهعن��وان فضایی عمومی مکانی اس��ت
برای نشان دادن اعتراض که گاه در سال
میزان بسیار باالیی از این اعتراضات را در
غرب میبینیم که متأسفانه رسانههای ما
از آنها با سوءبرداشت به دنبال تخریب
وجه��ه غرب هس��تند ام��ا واقعیت این
است بخش��ی از نظام لیبرال دمکراسی
در غرب بهواس��طه همین فضاهای آزاد و
شنیدن صدای نقد و مخالفت پایدار مانده
اس��ت و این اعتراض است که دولت را از
کاستیها و آسیبهای موجود آگاه می
ساز و دستآخر بر مبنای خواست مردم
تسلیم میشود و به اصالح امور میپردازد،
اعتراض اصالح مداوم است درصورتیکه
از سوی حاکمیت ش��نیده و به رسمیت
شناخته شود.

در تاری��خ ای��ن مملک��ت ،نقطه عطفی
در تاری��خ اعت��راض و حضور گس��ترده
و همگان��ی مردم در حوزه سیاس��ت و
اعتراض ب��ه تمامیتخواهی و وضعیت
نابسامان سیاسی است .در بحران تنباکو،
ما برای نخستین بار شاهد حضور مردم
در یک امر سیاسی با مساعدت رهبران
دینی در اعتراض به تصمیمگیری سنت
خودس��رانه قدرت و س��لطنت هستیم.
امری که به خاطر دگردیسی در مفاهیم
سیاس��ی و صورتبندی گفتمان مدرن
سیاسی ،شاه ناتوان از تخریب و عقوبت
مردم ،با مفاهیم کهنه و بیاعتبار ش��ده
اغتشاش و فتنه و بلوا است.
نخستین حضورگسترده و سیاسی مردم
در یک اعتراض عمومی و عقبنش��ینی
ش��اه در بحران تنباکو ،آغازگر و نشانگر
دگرگشت مفاهیم سیاس��ی و ضرورت
حض��ور م��ردم در امر سیاس��ی ،حوزه
عمومی و مهمتر از همه س��اختار قدرت
بود چنانکه در دوره مظفرالدین شاه ،ایران
شاهد اعتراضات گسترده و حضور مردم
و رشد نسبی آگاهی سیاسی و مشارکت
در اعتراضات شد .در این دوره اعتراض،
نهتنها بلوا و اغتش��اش نبود بلکه امری
مشروع و حق طبیعی رعیتی بود که دیگر
خود را شهروند پنداشته بود.
همین حض��ور گس��ترده و اعتراض به
نابس��امانی سیاس��ی و اقتص��ادی ،در
سالهای آغازین دهه  80سده سیزدهم،
زمینه تغیر س��اختار قدرت را در ایران از
سلطنت مطلقه به س��لطنت مشروطه،
گش��ایش مجلس و حضور نمایندگان
مردم (ولو بس��یار ن��ازل و ابتدایی) در
ساختار قدرت فراهم نمود؛ که در نوع خود
در گستره تاریخ ایران ،بینظیر و منحصر
و ب��ه عبارتی ی��ک انق�لاب و دگرگونی
اساسی در چرخه قدرت و حکومت بود.
تبدیل رعیت به شهروند و حق سیاست
ورزی ،ف��رآورده صورتبن��دی گفتمان
سیاس��ی جدید بود که از راه اعتراض و
اعتراضات عموم��ی ،به گفتمان غالب و
مس��لط مردم در دوره مظفرالدین شاه و
به عبارتی دوره مشروطه ( )1285مبدل

شد.
رشد و گس��ترش اعتراضات ،حاکمیت
سنتی و خو گرفته به گفتمان پیشامدرن
را ناگزیر به پاسخگویی ،پذیرش اجباری
حق مش��روع مردم برای حضور در حوزه
عمومی و اعتراض به نابسامانیها فراهم
نم��ود و از این زمان بع��د یعنی دهه 80
سده سیزدهم ،اعتراض و حق اعتراض
به بخشی از حق مسلم و برگشتناپذیر
مردمی ش��د که خود را شهروند و دارای
حق میپنداشتند.
در دوره پهلوی اول ( )1304-20علیرغم
کاربس��ت رویکردهای س��خت و صلب
اس��تبدادی نیز حق اعتراض و اعتراض
سیاسی ولو بهصورت سخت و هزینهبردار
تداوم پیدا کرد .چنانکه در واکنش مردم
به نوسازی آمرانه رضاشاه بهصورت وسیع
و برجس��ته در جایی جای کشور و حتی
در ش��هرها و قصبات دورافتاده میتوان
شاهد اعتراضات سیاسی و فرهنگی بود.
ت��داوم اعتراض و تمس��ک م��ردم به
اعتراض و آنهم در دوره رعب و استبداد
رضاشاهی ،بیانگر درک اهمیت و پیامد
آن توسط نخبگان و مردم است و انگاری
دیگر اعتراض به بخشی از هویت مردم
حق مدار و مطالبه محور این زیستبوم
تبدیلشده بود .تداوم همین روند مشی
اعتراضی م��ردم در دوره حکومت مقتدر
پهلوی دوم؛ علرغیم تطمیع و گاه تهدید
دس��تگاه سرکوب پهلوی ،س��رانجام در
دهه چهل و پنجاه خورشیدی ،مقدمات
فروپاشی دس��تگاه پر از کبکبه و دبدبه
مدعی احیای شاهنشاهی هخامنشیان
پهلوی را که نهادی دیرینه و مشروعیت
یافته به فرایزدی تلقی میش��د فراهم
نمود.
خالصه اینکه اعت��راض و اعتراضات به
خودسری و نابس��امانیهای سیاسی،
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی به بخشی
منف��ک ناپذی��ر از حق برگش��تناپذیر
شهروند ایرانی تبدیلشده که در اساس
تاریخمند و حق محور اس��ت و ازاینرو
زدایش و یاد زدایی آن عم ً
ال غیرممکن و
نپذیرفتنی است.

5
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تربیت جنسی ،تابویی که باید شکسته شود!
■ عرفان سبحانی
کارشناس ارشد تعلیم و تربیت
▐ از مهمترین نیازهای حیاتی انس��ان
خوردن و خوابیدن و رابطهی جنس��ی
است .اگر برای مدتی طوالنی نخوریم یا
نخوابیم خواهیم مرد ،همچنین اگر نیاز
جنسی انسان برآورد نشود عالوه بر به
هم ریختن تعادل روانی و جسمی نوع
انسان و نس��ل او از بین خواهد رفت.
در جامعهی م��ا روی روشها و اصول
تغذیه و بهطورکلی روی خوردوخوراک و
خواب و اهمیت آنها زیاد بحث شده
است اما مسائل جنسی به خاطر اینکه
تابو ش��ده و تحت عنوان ش��رم و حیا
مطرح گردیده اس��ت اکثر خانوادهها و
مربیان به این امر مهم و حیاطی در حد
ضرورت نپرداختهاند .هرچند شكستن
تابوي كه س��الها بهعنوان فرهنگ در
مي��ان خانوادهه��ا و آموزشوپرورش
حاكم اس��ت ،كار آس��اني نيس��ت اما
شدنی است.
تربی��ت فراين��دي منظم و مس��تمر
بهمنظور رش��د همهجانب��ه و متعادل
ش��خصيت ك��ودك اس��ت .تربیت از
افراطوتفریط درآوردن و بهاعتدال بردن
شخصيت انسان است .کانت میگوید
تربي��ت با تن و روان و س��ر آدمي كار
دارد كه هدفش ايجاد تعادل و تعديل
تمايالت و غرايز انسان است .در همین
راستا تربیت جنسی هم عبارت است از
فرایند پرورش و تعديل و جهتدهی و
هدايت رفتارهاي جنسي انسان بهمنظور
تكامل شخصيت کودک .برای پرورش
کودکان متعادل بهعبارتدیگر کودکانی
که از همه جنبههای ش��خصیتی رشد
کنن��د ناگزیریم آنه��ا را درزمینه¬ی
تمامی نیازهای اساسی ازجمله مسائل
جنسی به ش��یوه اصولی تربیت کنیم.
همهی م��ا بهطور مداوم در رس��انهها
و از زبان ش��اهدان خواهیم ش��نید که
کودکانی مورد تجاوز قرارگرفته و حتی
به قتل هم رس��یدهاند ،بهعالوه وقتی
در جمع خانوادهها قرار خواهیم گرفت
خواهند گفت ک��ه نمیدانند چگونه به
تربیت کودکان در ای��ن زمینه بپردازند
و نمیدانن��د چگونه به س��ؤاالت آنها
پاس��خ دهند؛ بنابراین گاهی در پاسخ
دادن به سؤاالت کودکان طفره میروند
و یا جوابهای نادرس��ت میدهند و یا
خود دچار اضطراب میشوند و یا حتی
عدهای از والدین به تمسخر و تنبیه این
نوع سالها و رفتارها میپردازند .تربیت
جنس��ی تا حد زیادی میتواند کودکان
را در معرض آس��یبهای جنس��ی در
جامعه حفاظت کند .تربیت جنسی به
خانوادهها کمک خواهد کرد که چگونه
کودکان خود را از تعرض حفظ نمایند.
بهعالوه ب��ه خانوادهها آگاهی میدهد
چگونه به س��ؤاالت اساسی کودکان در
این مورد پاسخ دهند؛ بنابراین میتوان
اهداف تربیت جنس��ی را به شرح ذیل
بیان کرد:
•پاسخ به سؤاالت جنسی کودکان
•دادن اطالعات جنسی الزم و ضروری
به کودکان
•آم��وزش روشهای مراقبت از خود به
کودک در برابر آزارهای جنسی

چرا باید به تربیت جنس��ی کودکان
پرداخت؟

برای اینکه کودکان دچار آس��یبهای
جنسی نش��وند باید والدین و مربیان

■پری��اف��رزام
▐ گرم شدن زمین موضوعی است
مش��ترک در بین تمام کشورهای
جه��ان که در چند ده��هی اخیر به
دلیل افزایش جمعیت کرهی زمین
و فعالیته��ای صنعت��ی بیش��تر
موردتوجه قرارگرفته است .در سال
 1998میالدی کش��ورهای صنعتی
جه��ان در کیوتو ژاپن گ��رد آمدند
و پروت��کل کیوتو را امض��ا کردند.
بر اس��اس این پیمان کش��ورهای
صنعت��ی متعهد ش��دند ک��ه تا ده
س��ال آین��ده  %5از تولید گازهای
گلخان��های را کاه��ش دهند و به
کش��ورهای فقیر کمک مالی کنند
تا این عمل را به انجام برس��انند.
گرم ش��دن زمین مسئلهای بسیار
خطرن��اک برای زمین و موجودات
ساکن آن اس��ت که زندگی آنها
را مخت��ل ک��رده ی��ا ب��ه مخاطره
میاندازد .که اگر ب��ه همین روال
پیش رود تا چندین س��ال دیگر با
آب شدن یخچالهای قطبی عم ً
ال
اثری از بسیاری از کشورها نخواهد
مان��د ،اهمی��ت ای��ن یخچاله��ا

به تربیت جنس��ی کودکان بپردازند .بر
اس��اس پژوهشها ی انجامشده بين
تربيت جنسي و آس��یبهای وارده به
انس��ان در تمام مراح��ل زندگی رابطه
وج��ود دارد .بهعبارتدیگ��ر کودکانی
که تربیت جنسی ش��دهاند کمتر دچار
آسیب جنسی ش��دهاند .رشد متعادل
زمانی امکانپذیر است که برای تربیت
درزمینه کلیه نيازهای اساسي او
ٔ
کودک
ازجمله نیازهای جنسی راهنماییهای
الزم ارائه ش��ود .عده زیادی در جامعه
ما بهطور محافظهکارانه باتربیت جنسی
برخورد میکنند و معتقدند نباید روی
آن بحث ش��ود .باید اذعان کنیم شرم
و طف��ره رفتن و پنه��انکاری هیچگاه
بهصورت اصولي بازدارنده نبوده اس��ت
تنها آن را مخفي كرده است .رفتارهای
بزا ،خشونتهای جنسی،
جنسی آسی 
تجاوز ب��ه عن��ف و  ...در جامعهی ما
زنگ خطری است برای یافتن راهحل،
ن��ه پ��اک ک��ردن صورتمس��ئله .دو
غريزه مهم عامل بقاي زندگي انس��ان
میباشند :غریزه جنسي ،غریزه مرگ
وزندگی .وقتي غریزهی جنسی عامل
بقا و انرژی حرکت و فعالیت انس��ان
است ،هیچ توجیهی وجود ندارد به آن
درزمینه ی مس��ائل
ٔ
نپردازیم .کودکان
جنس��ی کنجکاو هس��تند ،اگر پاسخ
س��ؤاالت خود را از والدی��ن و مربیان
نگیرن��د مجبور خواهند ش��د اطالعات
جنسی خود را از منابع غیرقابلاعتماد
دريافت کنند .ک��ودکان آموزش ندیده
نمیدانن��د چگون��ه در برابر خش��ونت
جنسی از خود دفاع کنند ،بنابراین مورد
تعرض جنسی قرار میگیرند .کودکان
و نوجوانانی که تربیت جنسی نشدهاند
بزای جنسی
بیش��تر رفتارهای آس��ی 
از خ��ود نش��ان میدهن��د .نمیدانند
چگون��ه این نی��از را به ش��یوه اصولی
کنترل کنند بنابرای��ن احتمال انحراف
بیش��تر میشود .بزرگس��االنی که در
کودکی تربیت جنسی نشدهاند احتمال
بیشتری وجود دارد در رابطهی جنسی
باهمسرانش��ان دچار نارضایتی شوند.
احتمال مش��كالت روان��ي و عاطفي
مرتب��ط با مس��ائل جنس��ی در ميان
زوجينی که از تربیت جنس��ی درستی
برخوردار نیستند بیشتر است.
اصول تربيت جنسي
 .1کودکان باید بهاندازهی متناس��ب با
رش��د خود اطالعات جنس��ی دریافت
کنن��د چون اگر کمتر یا بیش��تر بدانند
بیشتر در معرض خطر خواهند بود.
 .2تربيت جنسي از تولد شروع میشود
و بخصوص زمانی که کودک وارد کوچه
و خیابان و مدرس��ه میش��ود و درک
و فهمش بیشتر میش��ود امر تربیت
جنسی پررنگتر میشود.
 .3دروغگویی و طفره رفتن در پاسخ به
سؤاالت جنسی اعتماد کودک را از بين
میبرد ،بنابراین باید اطالعات صحیح و
درست داده شود.
 .4اولي��ا و مربیان بای��د اطالعات الزم
و بهروز در مورد تربیت جنس��ی داشته
باشند.
 .5والدي��ن و يا راهنما باید ارزشها و
اعتقادات خانوادگي و جامعهی خود را
در تربیت جنسی کودکان رعایت کنند.
 .6الزم و ضروری است راهنما با كودك
رابطه مناس��ب داشته باش��د تا بتواند
اعتماد او را برای آموزش جلب کند.
 .7س��ؤاالت جنس��ی ک��ودکان را باید

ازآنجاست که ذخیرهگاه بیشترین
میزان آب ش��یرین قابل آشامیدن
اس��ت که ب��ا آب ش��دن آنها به
دریاه��ا و اقیانوسه��ا واردش��ده
و غیرقاب��ل اس��تفاده میش��ود و
همچنی��ن بس��یاری از جان��داران
قط��ب مانن��د خ��رس قطب��ی،
پنگوئ��ن ،روباه قطبی و ...منقرض
خواهند ش��د .طوفانهای سوزان
و آتشس��وزی نی��ز از اثرات دیگر
گرمایش زمین است که خود عللی
بر افزایش گرمایش زمین اس��ت.
همچنین ب��ا تغییر اقلی��م زندگی
س��اکنان زمین به مخاطره خواهد
افتاد .گرمایش زمین چگونه اتفاق
میافتد؟ گرمایش جهانی درواقع
افزایش طبیعی یا انس��انی دمای
اتمس��فر در نزدیکی س��طح زمین
است .گازهای گلخانهای که بهطور
طبیع��ی وارد اتمس��فر میش��وند
طبیع��ت ق��درت تجزی��هی آنها
را دارد ک��ه مهمتری��ن آن بخارآب
است پس نگرانی چندانی در مورد
این دستهگازها نیس��ت و نگرانی
اصل��ی در م��ورد گازهای ناش��ی

س��روقت و در زمان مناس��ب و مکان
مناسب جواب بدهیم.
 .8از ایج��اد رعب و وحش��ت ،ترس،
ایج��اد احس��اس گناه و شرمس��اری
توهی��ن و تحقی��ر ،تهدی��د و تنبیه و
تمسخر پرس��شهای جنسی کودک
بهش��دت باید پرهیز ک��رد .چون مانع
بزرگی در تربیت جنسی است.
 .9در هن��گام تربی��ت جنس��ی از
شوخیهای جنس��ی و دادن اطالعات
اضافی و غیرضروری باید پرهیز کرد.
 .10رها کردن کودک و یا سختگیری در
این زمینه آثار زیانبار و غیرقابل جبرانی
به دنب��ال دارد .در هردو حالت ممکن

اس��ت فرد به انحراف��ات و اختالالت
جنسی مبتال شود ،چون یکی از اهداف
تربیت جنسی از افراطوتفریط درآوردن
غریزهی جنس��ی است ،باید در تربیت
جنسی دستبهعصا راه رفت.
 .11والدین در روابط زناش��ویی و رفتار
جنسی خود باید تمام اصول را رعایت
کنند .در غیر این ص��ورت کودک دچار
آسیب میشود.
روشهای تربیت جنسی
•روش کنشی
در این روش از کودکمان درخواس��ت
میکنیم قصد داری��م در مورد موضوع
جنس��ی ب��ا ایش��ان صحب��ت کنیم.
آموزشدهن��ده و ک��ودک باید آمادگی
داش��ته باش��ند .آموزشدهن��ده باید
کلی��هی اص��ول تربیت جنس��ی را که
در قس��مت اصول تربیت جنسی این
مجموع��ه آمده اس��ت رعای��ت کند.
آموزشدهنده میتواند ولی دانشآموز
یا کس��ی که ولی صالح میداند باشد.
آموزشدهن��ده عالوه ب��ر توضیحات
شفاهی میتواند از تصاویر و فیلمهای
مرتبط ،کتب داستانی یا علمی به زبان
کودکانه و هر وسیلهی مناسب دیگری
نیز استفاده نماید .استفاده از فیلمهای
کارتونی برای ک��ودکان ارجحیت دارد.
بزاست.
هرگونه اشتباه در آموزش آسی 
•روش واکنشی
منظور واکنشهای منطقی به سؤاالت،
گفتار و رفتارهای جنس��ی اس��ت که
کودک از خود نش��ان میدهد .در این
روش والدی��ن یا آموزشدهنده منتظر
میماند تا کودک گفتار و سؤال یا رفتار
مرتبط با مسائل جنسی از خود نشان
ده��د .آموزشدهنده ب��ا رعایت کلیه
اصول تربیت جنسی با استفاده از ابزار

و وسایل آموزشی میتواند به آموزش
کودک اقدام کند .بهترین آموزشدهنده
کسی است که زمان بیشتری با کودک
میگذراند چون در این صورت اس��ت
که کودک بیشتر احتمال دارد سؤاالت
جنسش را طرح کند و یا رفتار جنسی
از خود نش��ان دهد .هرگونه اشتباه در
بزاست.
آموزش آسی 
دانستنیهای جنسی کودکان بر اساس
سن
ک��ودکان در هر س��نی بای��د اطالعات
و دانش جنس��ی مش��خصی داشته
باش��ند تا به کنجکاویهای و سؤاالت

جنسی آنها پاسخ بهموقع و بهاندازهی
متناسب داده شود؛ بنابراین الزم است
اولیا و مربیان اطالعات جنسی مرتبط
با هر سن و سال را دستهبندی نمایند و
حتی جملهبندیهای دقیق در پاسخ به
سؤاالت فرضی آماده کنند تا در صورت
لزوم به آموزش آنها بپردازند .در این
نوشته ما برخی از اطالعات جنسی که
کودکان باید در س��نین مختلف بدانند
به ش��رح ذیل آوردهایم .این اطالعات
هرچند کامل نیست اما میتواند راهنما
باشد.
تا سن  5سالگی میتوان اطالعات ذیل
را به کودکان داد:
 .۱کودکان باید اسامی صحیح اعضای
بدن ازجمله اعض��ای پایینی را با زبان
مادری خ��ود بدانند .از به کار بردن واژه
شرمگاه و اسامی نامأنوس پرهیز شود.
 .۲کودکان باید بدانند نوزاد از رحم مادر
متولد میش��ود نه از شکم پدر؛ و برای
اینکه هنگام تولد به کودک آسیب نرسد
در بیمارستان متولد میشود.
 .۳باید ب��ه کودکان آموزش داد نواحی
خیلی خصوصی ب��دن او کدماند و یاد
بگیرند هیچکسی غیر از پدر و مادر حق
لمس آنها را ندارد و نباید این بخشها
را در معرض دید دیگران قرارداد.
 .4باید به کودکمان یاد بدهیم سؤاالت
جنس��ی خود را از پدر و مادر یا کس��ی
ک��ه پدر و مادر صالح میدانند در میان
بگذارند.
 .۵کودک باید مش��کلی در س��ازگاری
نس��بت به هویت جنسی خود نداشته
باشد .هويت جنسي در  2تا  3سالگي
تحت تأثير نگرشهای والدین ،گرایش
فرهنگی و آلت تناس��لی کودک شکل
میگیرد .والدین باید به هویت جنسی
کودکان خود دق��ت کنند چون یکی از

گرمایش جهانی

از فعالیته��ای انس��انی اس��ت.
اث��ر گلخان��های(green house
 )effectرا گازه��ای گلخان��های
که مهمترین آنها ش��امل CFC،
NO2 ،CH4 ،CO2ه��ا اس��ت
ک��ه بیش��ترین اث��رات را بر جای
میگذارند .این گازها در اتمس��فر
بهعنوان شیش��ه گلخان��ه اثر کرده

و پرتوهایی با طولم��وج بلندتر از
 4/0میکرومت��ر که زمی��ن به جو
منعکس میکند را به دام انداخته
و مانع از خارج ش��دن آن از زمین
میش��ود درنتیج��ه ای��ن پرتوها
باعث گرم ش��دن زمین میشوند.
چند راه��کار ف��ردی و مؤثر برای
جلوگیری از گرمایش زمین شامل،

اختالالت جنس��ی ک��ودکان اختالل در
هویت جنسی اس��ت .هویت جنسی
حاکی از ادراک خویشتن فرد بهعنوان
دختر یا پس��ر اس��ت .اختالل هویت
جنس��ی حاکی از احس��اس ناراحتی
ش��دید و پایدار از جنسیت بیولوژیکی
و میل به داش��تن بدن جنس مخالف
اس��ت .عالئم اختالل هویت جنس��ی
عبارتان��د از :تمایل به تعلق داش��تن
ب��ه جن��س مخال��ف ،ترجی��ح دادن
لب��اس ،بازی ،نقش و همبازی جنس
مخالف .ناراحتی مس��تمر از جنسیت
خود .ناگفته نماند هویت جنسی نباید
فقط به دلیل تمایل ب��ه برخورداری از
امتی��ازات فرهنگی متعل��ق به جنس
دیگر و یا ابتال به بیماری دوجنس��یتی
باشد (.)DSM5
 .6بای��د به کودکم��ان ی��اد بدهیم از
بازیه��ای پنهانی و س��ری ب��ا افراد
بزرگتر و غریبهها پرهیز کنند و اولیا را
در این زمینه مطلع نمایند.
 .7باید به کودکانمان یاد دهیم هنگامی
کس��ی قصد تع��رض و تج��اوز دارد از
دیگران و بخص��وص مربیان و والدین
کمک بگیرند.
 .8کودکان در این س��ن بای��د کارکرد
اندامه��ای بدن خود ازجمله اندامهای
پایینی را بدانند.
 .9کودکان باید بدانند والدین به خاطر
عشق و دوست داشتن زیاد با یکدیگر
ازدواجکردهاند و در اتاق جدا میخوابند.
 .10ک��ودک باید مفاهی��م خصوصی و
عمومی و بهطورکلی حریم شخصی را
درک کرده و رعایت کن��د .بهطور مثال
توالت رفت��ن و مکان خ��واب و تمام
اعضای بدن را بهعنوان حریم شخصی
درک کند.
در دوران شیرخوارگی ،کودک با مکیدن
و لم��س کردن با جه��ان ارتباط برقرار
میکند ه��ر چیزی را که به دس��تش
میرسد به سمت دهان میبرد و از این
کار لذت میبرد .کودکان در س��ن  3تا
 5س��الگی مدام به اندام پایینی خود
دس��ت میکش��ند و از لمس آن لذت
میبرند ،این دس��ت کشیدن طبیعی
است .کودکان به اندام جنسی همدیگر
بخص��وص جنس مخالف حس��اس
میشوند .در این س��ن کودکان لباس
خود را پایین میکشند و اندام جنسی
خود را به یکدیگر نش��ان میدهند و به
اندام تناسلی همدست میزنند در این
سن کودکان ،دربارهی ازدواج پدر و مادر
و رابطهی عاطفی بین آنها میپرسند
و اینک��ه وقتی پدر و مادر باهم ازدواج
کردند آنها کجا بودند؟ در این س��نین
دختران به س��مت جنس موافق یعنی
مادر و پسران به سمت پدر ،تمایل پیدا
میکنند و با او همانندس��ازی میکنند
اگر این همانندس��ازی بهدرس��تی و با
موفقی��ت انجام ش��ود دختران هویت
زنان��ه و پس��ران هویت مردان��ه پیدا
میکنند.
بین  ۶تا  ۹سالگی
ک��ودک در این فواصل س��نی عالوه بر
اطالعاتی که تا س��ن  5سالگی الزم و
ضروری اس��ت داش��ته باشد میتوان
اطالعات که در ذیل آمده است به آنها
ارائه داد .در این سن میتوان با سؤال
پرس��یدن از محتوای اطالعات قبل از
س��ن  5س��الگی از پیشنیازها برای
آموزش در این سن مطمئن شد.
.1تولیدمثل انسان ،حیوانات و گیاهان

کاه��ش مص��رف س��وختهای
فسیلی(س��وختهای فسیلی که
ش��امل زغالس��نگ ،گاز طبیعی،
نفت و فراوردههای آنها است) با
تولی��د گاز  CO2و  CH4ه��م به
گرم ش��دن زمین کم��ک میکنند
و ه��م هیدروکربنهای ناش��ی از
سوختهای فس��یلی در افزایش
آلودگی هوا نقش بس��زایی دارند،
و میتوانن��د بارانهای اس��یدی را
ایجاد کنند .س��وختهای فسیلی
عالوه بر گرمایش زمین و آلودگی
ه��وا مش��کالت عدی��دهای ایجاد
میکنن��د که ب��ه انتش��ار آنها در
دریا هنگام استخراج و وارد شدن
به محیط ب��ه هن��گام حملونقل
میتوان اش��اره کرد .با استفاده از
وس��ایل نقلی��هی عمومی ،کاهش
درجه ح��رارت وس��ایل گرمایش
کاش��ت درخت  :درختان با جذب
 CO2موج��ود در هوا از انتش��ار
آن به قس��متهای باالیی اتمسفر
جلوگیری کردە و مانع آلودگی هوا
میش��ود.
همچنین میتوان با کاشت درختان

را برای بق��ا و ادامه حیات بر روی کره
زمین بهعن��وان یک ضرورت درک کند
و بپذیرد.
.2تفاوتهای جنس��یتی بین انس��ان
و حیوان��ات را بدان��د و درک کند این
تفاوتها الزم و ضروری است؛ و بفهمد
این تفاوتها نقص نیست بلکه تکامل
است.
.3بتوانن��د درک کنند ک��ودکان حاصل
ازدواج والدین میباشند.
.4بهداشت تمام اعضای بدن بخصوص
اندامه��ای پایین��ی را بهعن��وان یک
ضرورت درک کنند و رعایت نمایند.
.5درک کل��ی (ن��ه جزئ��ی و دقیق)
از بیم��اری ایدز و س��ایر عفونتهای
اندامهای پایینی داشته باشند.
.6در س��ن  9س��الگی ب��رای دختران
(چون زودتر به بلوغ میرسند) میتوان
اطالعات مختصر و مفیدی در مورد بلوغ
ارائه داد.
رش��د جنسی از  5یا  6سالگی شروع
و تا حدود  11تا  13س��الگی ادامه پیدا
میکند عالئق جنس��ی در این دوره در
س��کون و خاموش��ی اس��ت که به آن
دورهی نهفتگی گفته میشود.
 9تا  13سالگی
کودکان در این سن عالوه بر اطالعات
دورههای قب��ل بهصورت عمیقتر ،باید
در موارد ذیل هم آگاهی کس��ب کنند؛
بنابرای��ن والدین و مربیان میتوانند با
سؤال پرسیدن از محتوای اطالعات قبل
از سن  9س��الگی از پیشنیازها برای
آموزش در این سن مطمئن شوند.
 .1عالئ��م و نش��انههای دوره بل��وغ
را دقیقت��ر بدانن��د و آن را بهعن��وان
ویژگیهای طبیعی خود بپذیرند و از آن
شرمنده نشوند.
 .2مفاهیم آمیزش جنس��ی ،بارداری،
س��قطجنین و جلوگیری از بارداری و
بیماریهای مقاربت��ی را بخصوص در
سن  13سالگی درک کنند.
 .3ب��ا قوانین کش��ور و فرهنگ بومی
خ��ود در م��ورد ازدواج و روابط خود با
جنس مخالف و اشکاالت روابط خارج
از چارچ��وب ازدواج اطالع��ات مفید و
مختصری دریافت کنند.
 .4با مفهوم محارم آش��نا ش��وند و در
آنها تعهد به مح��ارم ایجاد و تقویت
گردد.
 .5سوءاس��تفاده جنس��ی و نحوهی
مقابله با آن را درک کنند.
 .6مفهوم و روشهای بهداشت دوران
بلوغ را بدانند و آن را عم ً
ال رعایت کنند.
ً
تقریبا در پایان سیزدهسالگی غریزهی
جنس��ی بیدار میش��ود و نوجوانان به
جنس مخالف گرایش پیدا میکنند و
از راههای مختلف سعی میکنند خود
را در مقابل جنس مخالف نشان دهند
و نظر آنه��ا را جلب کنند .این رفتارها
فراین��د طبیعی رش��د کودک اس��ت.
نوجوان چه دختر و چه پس��ر اگر این
روند را طی نکند مشکل دارد؛ بنابراین
نحوهی برخ��ورد والدی��ن بهطوریکه
آنها را دچار شرم و احساس گناه نکند
خیلی مهم و اثرگذار اس��ت .والدین و
مربیان باید اهمیت دوس��تی ،عشق و
محب��ت برای زندگی بهت��ر را با رعایت
اصول عل��م روانشناس��ی وقوانین و
مقرارت عرفی و فرهنگی جامعهی خود
بهطور ساده و جذاب با نوجوان در میان
بگذارند.

مان��ع از بیابانزای��ی و مش��کالت
ناش��ی از آن نیز ش��د .اس��تفاده
کمتر از CFCها :کلروفلرو کربنها
گازهای��ی مضر ب��رای الیەی ازن
هستند .این گازها در تولید اسفنج
و فوم ،در صنعت اس��پری سازی،
بهعنوان خنککننده در یخچالها و
لوازم سرمایشی و در کپسولهای
آتشنشانی کاربرد دارد ،بیشترین
خس��ارت را گازه��ای موج��ود در
اسپریها به ازون وارد میکند هر
ش��خص با اس��تفاده کمتر از انواع
خوش��بوکننده و ادوکلنها و دیگر
اس��پریهای غیرضروری در حفظ
محیطزیس��ت کمک شایانذکری
کند .کودهای ش��یمیایی :از تجزیه
ترکیب��ات ازت ناش��ی از کودهای
ش��یمیایی توس��ط باکتریه��ای
خ��اک  N2Oمنواکس��ید دی
نیتروژن) تولید میش��ود که سهم
کمتری در گرمایش زمین نس��بت
به مابقی گازه��ا دارد ،اما کودهای
ش��یمیایی بهنوب��هی خ��ود باعث
آلودگ��ی خاک و آب میش��وند و
کام ً
نزامیباش��ند.
الس��رطا 
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■ عهدنان حهسهنپوور
▐هاتنە س��ەرکاری دەوڵەت��ی ئاکەپە
گەلێ ک��ەس و واڵتی دڵخۆش کردبوو
گوایە مۆدێلیکی تازە بۆ حکومەتکردن
ل��ە واڵتانی ئیس�لامیدا گەاڵڵ��ە بووە
و چی��دی ئەتوانی��ن ئومێ��دوار بی��ن
کولت��ووری ئیس�لامیش لەگ��ەڵ
مۆدێڕنیت��ەدا ئەگونجێ��ت و ئ��ازادی
و دادپ��ەروەری بۆ مرۆڤ دەس��تەبەر
ئەکات .س��ەرکەوتنەکانی ئەم دەوڵەتە
لە بەش��ی ئابووریدا و گرتنی ژێس��تی
دژەئیس��راییلی هیوایەکی دروس��ت
کردبوو ک��ە بەهاری عەرەب��ی خاوەن
ئەڵتەرناتیڤێک��ی باوەڕپيک��راوە ،بەاڵم
هەرچی لە س��ەرەتاکانی ئەردۆغانیسم
دوورت��ر کەوتینەوە زیات��ر زانیمان ئەم
هیوایە بێ بنەما بووە و ئاکەپە جۆرێکە
لە چەندەها جۆر و شکڵی ئاتاتۆرکیسم
کە ڕەگی قووڵی فاشیس��تیی تێدا زۆر
زەقە.
ئەگەرچ��ی داوود ئۆغڵ��وو وەک
سەرەکیترین تیۆریسیەنی ڕەوتی نوێی
ئیس�لامی لە تورکیا ل��ە کتێبی (عمق
راهب��ردی) و ل��ە دیاریکردنی فاکتەرە
پێکهێنەرەکانی نیۆعوسمانیزمدا هەوڵ
ئەدات بیس��ەلمێنێ کە ئاکەپە لەسەر
بنەمای ڕەگەز و نەت��ەوە دانەمەزراوە و
جۆرێک دابڕانە لە پان تورکیسم ،بەاڵم
دواتر و ل��ە دووتوێی بەکردەوەییبوونی
تیۆرییەکەی��دا دەرئەک��ەوێ ک��ە
نیۆعوس��مانیزم دەق��اودەق هەم��ان
ئاتاتورکیسمە و دوادەرئەنجامەکەیشی
هەر فاش��یزمە .بەشێوەیەک کە ئێستا
و بەتایب��ەت دوای ڕووداوەکانی پاش
ئەو بەهارە عەرەبیی��ەی زۆر زوو گۆڕدرا
بۆ خەزان ،هێن��دە دەرکەوتەکان ڕوون
و ئاش��کران کە ئیتر زۆر پێویس��ت بە
سەلماندنی بەرهەمهێنانەوەی فاشیزمی
تورکی لە بەرگی نیۆعوسمانیزمدا نییە.
ڕەنگە تاقە جیاوازییەکە موتوربەکردنی
ئایدی��ای ئیس�لامی بێ ل��ە هەمان
گوت��اری کۆنی چەندەها س��اڵەی پان
تورکیس��تی کە ه��ەزاران کارەس��اتی
بەرهەم هێن��اوە ،کە ئەمەش لە خۆیدا
جیاوازییەک��ی مەترس��یدارە ،چونکوو
هەم ش��ەرعییەتێکی زیاتر بە فاشیزم
ئەبەخشێ و هەم وزە و توانایەکی زۆرتر
بۆ بەرهەمهێنان��ەوەی بەردەوامی خۆی
دەخاتە بەردەست .بەڕای من هێرشی
ئەم دواییەی تورکیا بۆ س��ەر عەفرین
درێ��ژەی هەم��ان مەیلی ناوش��یاری
فاشیزمە بۆ دەستبەسەرداگرتنی هەموو
ئەو بەس��تێنانەی هێڵە س��وورەکانی
ئەو ئەبەزێن��ن و هەوڵ��ی وێناکردنی
ئاسۆیەک لە دەرەوەی مۆدێلی بە ناحەق
سەپێنراو و هێژمۆنیکی ئەو ئەدەن ،هەر
بۆیە لە ئێستاوە ئەتوانین وێنای گەلێ
پێشهاتی هاوشێوەی دیکەش بکەین
کە لە داهاتوودا ئەقەومێن.
ب��ەاڵم ئەزموون��ی بەرگری��ی کۆبانی و
عەفرین (بەگشتی ئەزموونی ڕۆژئاوا) بە
هەموو ڕووداوە جارجار دڵتەزێنەکانیەوە،
الی م��ن هەوێن��ی وەرچەرخانێکە لە
مێژوویەکی بەڕواڵ��ەت نەفرەتلێکراودا
ک��ە ب��ەردەوام ب��ەدەوری م��ەداری
شکس��ت و ئاشبەتاڵدا س��ووڕاوەتەوە.

■

ارسالن برنا

▐سیاستهای منطقه ای و فرامنطقه
ای بازیگران بحران داخلی سوریه بعد
از حمله دولت ترک باهمکاری نیروهای
جهادی و تروریس��تی به منطقه فدرال
دموکراتیک عفرین در فدراسیون شمال
سوریه تغییرات اساسی را به خود خواهد
دید .این موضوع خاورمیانه را بیش از
هر زمان دیگری در بحرانی ساختاری،
سیاس��ی ،اجتماعی و سیستمی قرار
خواه��د داد ک��ه پیامده��ای آن قابل
پیشبینی نیستند .از سوی دیگر ،رژیم
" آک .پارتی " ب��ه رهبری اردوغان نیز
یکی از علل و مراکز بحرانهای منطقه
ای و جهانی محس��وب میشود که در
سیاس��تهای داخلی و خارجی خود
به بنبس��ت رس��یده و درواقع ،دست
به خود انتحاری سیاسی ـ نظامی زده
اس��ت .همچنین باید به این حقیقت
اش��اره کرد که فاشیسم اسالمی دولت
ترک از اساس با معیارهای دموکراتیک،
دموکراسی مستقیم ،آزادی جنسیتی و
حقیقت " ملت دموکراتیک " دش��منی
دارد ول��ی با توجه به آلترناتیو جبهه ی
ضد فاشیسم فرصت طالیی به رهبری
خل��ق کورد برای حل بحران س��وریه و
حتی منطقه فراهم شده است.
تجربه ی انق�لاب روژاوا (کانتون ها)
بهعنوان دموکراسیای نوپا با معیارهای
دموکراتی��ک تأثیرات مثب��ت عمیقی
ب��ر جوام��ع و خلقه��ای خاورمیان��ه
علیالخص��وص ترکی��ه نهاده اس��ت.
مطمئنا دس��تاوردهای کسب شده در
روژاوا ب��ه علت موقعی��ت جغرافیایی

نیۆعۆسمانیزم و ڕۆژئاوا
مۆدێلی واقیعی کامەیە؟

کوردستان چ وەک کۆمەڵە خەڵکانيک
کە بە ڕێکەوتنی ڕۆژئاواییەکان توندی
چەندین جوگرافیای لێک جیاواز بوون،
چ وەک گوت��ار و بزاڤ��ی سیاس��ی ،لە
نزیکەو سەد ساڵی ڕابردوودا و سەرەڕای
ئەو هەموو خەبات و تێکۆش��انە ،زیاتر
شکستی بەرهەم هێناوە تا سەرکەوتن.
ئەم قەدەرە هێن��دە دووپات بۆتەوە کە
زۆرجار خەڵکانی ک��ورد و بیانیش بەو
دەرئەنجامە نازانس��تییە گەشتوون کە

ئەزموون��ە ت��اڵ و ش��یرینەکانی هەر
پارچەیەک هەمیش��ە ڕەنگدانەویەکی
خێ��رای لە پارچەکانیتری��ش هەبووە،
وەک باسیش��مان کرد بەش��ی زۆری
ئ��ەم کارتێکەرییان��ە بریتی ب��ووە لە
بەرهەمهێنانەوەی دڵساردی و شکست
و بێهوودەیی ،چونکوو شکس��ت گەلێ
فراوانتر بووە لە سەرکەوتن.
ڕۆژئاوا و بەتایب��ەت عەفرین خەریکە
دەبێتە خاڵێکی وەرچەرخان لەم مێژووە

بەزی��ن و کۆڵدان و تەس��لیمبوون بۆتە
خەسڵەتێکی هەرمێن و جیانەکراوە لە
هەموو بوونی ئینس��انی و جوگرافیایی
کوردس��تان .تەنانەت بگرە ڕوانینی بێ
بنەمای ژێنێتیک تەوەر دەبووە بنەمای
لێوردبوون��ەوە ل��ە خ��ود و لەویدی و،
لەوێوەش خستنە بەردەستی کۆمەڵێ
چەمک��ی سەیروس��ەمەری پ��ڕ ل��ە
دڵساردی و بێهوودەیی .دواڕووداوی لەم
چەش��نە لەدوای نسکۆی ڕێفراندۆمی
باشوور و دۆڕاندنی کەرکووکەوە ڕووی دا
کە ڕۆحی کوردستانییانی بە قەبارەیەکی
باوەڕپێنەکراو داڕووخاند و سیاس��ەتی
هێندەیتر ب��ە دژوار و بگرە نامومکین،
پێناسە کردەوە.
ئەگەرچ��ی ک��وردان لە چەن��د واڵتی
جیادا ئەژین و سەختە لە چوارچێوەی
ڕوانینی ناسیۆنالیس��تیدا یەک گەاڵڵە
و چارەنووس بۆ س��ەرجەم گش��تتیان
قاییل بین ،ب��ەاڵم لە ڕووی ڕۆحییەوە
هی��چ کات داب��ڕاوی کام��ڵ لەیەک
نەبوون و هەمیش��ە ڕووداوەکانی هەر
الیەک ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ کاری
کردۆتە س��ەر هەموو کوردان .هەر بۆیە
ڕووخانی کەرک��ووک چەندە بۆ خەڵکی
بەش��ی ئێراق هەژێنەر ب��وو بە هەمان
ئاست و بگرە زیاتریش بۆ کوردی ئێرە
ڕووخێنەر بوو ،دوای ئەو ئاش��بەتاڵە بە
دەیان کەس��مان لە ڕۆژهەاڵت ئەبینی
ک��ە دەگری��ان و دەیان��وت چی��دی
سیاس��ەت و خەب��ات بێمانایە و هیچ
کات ب��ە هی��چ ناگەین .لە ڕاس��تیدا

تەژی لە دۆڕان و ئاش��بەتاڵەدا .ئێستا
کە فاشیزمی نیۆعوسمانی بە ئارتەشی
تەیاری خ��ۆی و هەروەها بەکرێگرتنی
بەناو ئۆپۆزیس��یۆنی س��ووریا هێرشی
کردۆتە س��ەر عەفری��ن ،بەرگرییەک
ئەبینین کە ئەتوانین بڵێین نموونەیمان
کەمت��ر بینی��وە .هەرچەند لە ش��ەڕی
دژەداعیش��دا یەکینەکانی پاراس��تنی
گەل و هێزەکانی سووریای دیمۆکرات
هاوپەیمانی ه��ەر دوو بەرەی ڕۆژئاوا و
ڕۆژه��ەاڵت بوون ،ب��ەاڵم هیچ کامیان
ئامادە نەبوون لە بەرانبەر تورکیادا نەک
هاوپەیمان بەڵکوو تەنانەت لۆمەکەرێکی
جیدی��ی تورکیای��ش ب��ن .ئ��ەم
هەڵگەڕانەوە و بە ئامراز زانینە نەریتێکە
س��اڵەهایە ڕۆژئاوا و زلهێزەکان بەرانبەر
بە خەباتی ڕۆژهەاڵتییەکان و بندەستان
پێ��ڕەوی ئەکەن ،فیلم��ی "کۆمپانی"
سەرنجڕاکێش��ترین ڕووداوەکانی ناو
ئەم چەش��نە خیانەتە بەباشی دەخاتە
بەرچ��اوی بین��ەر .تا ئێس��تا هەرکات
زلهێزان پش��تی خەباتی بندەس��تانی
کوردس��تانیان چۆڵ ئەک��رد تەقریبەن
تاقە ڕێگا دەبووە ئاشبەتاڵ و وازهێنان،
چونک��وو ڕوانین��ی "مونجیگەرایانە" بۆ
"ئەویدییە بەهێزەک��ە" جێی هەرجۆرە
ڕوانینێک��ی تاکتیکی��ی دەگرت��ەوە و
هەمیش��ە پێمان وا بووە ئەگەر زلهێزان
لە پشتمان نەبن هیچمان پێ ناکرێ.
ئ��ەم خەس��ارە گەورەی��ە بۆت��ە هۆی
بەرهەمهاتن��ی پاسیڤیس��مێکی پەتی
کە ئیمکانی هەرچەش��نە ئەکتێک لە

فاشیسم اسالمی دولت ترک و
حقیقت ملت دموکراتیک عفرین
و اس��تراتژیک خود؛ موان��ع جدیای
در مقابل گس��ترش فاشیسم اسالمی
ترکیه در جهت حمای��ت از گروه های
جهادی القاعده و داعش به وجود آوردە
که خوش��ایند آنکارا نیست .نیروهای
متحج��ر منطق��ه ای تح��ت حمایت
اردوغان و نیروهای فاشیس��تی آن در
سوریه در حال استفاده از آخرین کارت
خود (تعوی��ض ادلب در قبال عفرین)
میباشند که در عفرین علیه خلق کورد
و دستاوردهای به دست آمده خلقهای
سوریه به کار گرفته میشوند.
خاورمیانه ،بعد از آزادسازی رقه بهعنوان
مرکز خالفت خودخوانده دولت اسالمی
وارد حس��استرین مقطع خود بعد از
آغاز جنگ داخلی س��وریه شده است.
عملی��ات تجاوزکاران��ه ی دولت ترک
تحت عنوان " شاخه زیتون " به منظور
" له کردن " (سخنانی کامال فاشیستی
و نژادپرس��تانه که توس��ط اردوغان و
باخچلی بیان شدند) یکی از اصیلترین
خلقهای خاورمیانه در کانتون عفرین
آتش جنگ را میتواند بیش��تر شعله
ور کن��د .نیروهای منفعتطلب در کنار
رژیم فاشیس��ت ترک باهمکاری گروه
های خلق ستیز و بدون توجه به حقوق
و سرنوش��ت خلقها احتماال دامنه ی
این جنگ ویرانگر را گسترش خواهند

داد .در ضمن ،نباید از یاد برد که منافع
و تحکی��م موقعیت تع��دادی از آنها
در حمایت از فاشیس��م و اشغالگری
تعریف ش��ده است .این امر ،وضعیت
و جایگاه نیروهای فدراس��یون شمال
س��وریه را بیش��تر از هر زمان دیگری
فراروی آزمونی تاریخی بعد از شکست
دادن تروریس��تهای داع��ش ق��رار
خواه��د داد ک��ه مقطعی حس��اس و
سرنوشتساز است.
تاریک پرس��تان حامی دولت ترکیه به
رهبری دولت و ارتش این کش��ور روز
ب��ه روز باوجود شکس��تهای پیاپی
در س��وریه به عمق فاجع��ه میافزایند
و خواهان به تس��لیم گرفت��ن اراده ی
آزاد خلق کورد و سایر خلقها هستند.
خلقهای س��تمدیده خاورمیانه بعد از
بهار عربی و جنگهای نیابتی چش��م
به هم��ت مبارزین کورد بس��ته اند که
مسئولیتی خطیر و تاریخی را به دوش
کش��یده اند .بر همگان آشکار است که
عواقب این بحران و اش��غالگری آنکارا
که علیه عفرین شروع شده است اگر
ادام��ه پیدا کند وضعیت خوش��ایندی
برای مردم نخواهد ب��ود و معادالت را
دچار تغییرات اساسی و برگشتناپذیر
میکند.
حم�لات دول��ت و ارت��ش ت��رک به

ئینس��ان زەوت ئەکات ،لێ��رە بەدواوە
ئێمە بکەرێک��ی خودبونیاد نین بەڵکوو
ئامێرێکین ئەگەر گەورەتران بیانهەوێ
و دەرگای شانس��مان بە ڕوودا بکەنەوە
پێدەچ��ێ بە هەندێ ل��ە خولیاکانمان
بگەین .خەس��اری "خۆبەس��تنەوە بە
برای گ��ەورەوە" بەش��ێکی هەرەزۆری
بزاڤە نەتەوەیی و چەپگەراکانی ناوچەی
ئێم��ەی ،یەک لەوانەش کوردس��تان،
بەرەو هەڵدێری داڕووخان و شکس��ت
بردووە.
ئێستا و دوای پشتهەڵکردنی هاوکاتی
ڕووسیا و ئامریکا لە کانتۆنی عەفرین و
ڕێگە چۆڵکردنی بێشەرمانە بۆ ئارتەشی
تەی��اری تورکیا ،وادی��ارە بۆ یەکەم جار
وەرچەرخانێک خەریک��ە ڕوو ئەدات و
شۆڕشی بندەستان خۆی وەک زاتێکی
س��ەربەخۆ وێن��ا ئەکات ن��ەک وەک
بوونێکی وابەس��تە و ئامرازی دەستی
ب��را گ��ەورەکان .ڕەنگ��ە بتوانین ئەمە
بە درێژەی لۆژیکاڵی ئ��ەو دونیابینییە
بزانی��ن ک��ە لە بات��ی مۆدێل��ی زاڵی
دەوڵەتێکی شوناسگەرایانە هەوڵی داوە
مۆدێلی غەریبی کانتۆنی فرەشوناس و
لەڕاستیدا بێ ش��وناس دابمەزرێنیت،
چەشنێک لە ئۆرگانیزاسیۆنی کۆمەڵگا
کە لە خوارەوە بۆ س��ەرەوەیە و هەموو
پێکهاتەکان بەبێ دیاریکردنی بەشێکی
لەپێش��ەوە دیاریکراو لە دەس��ەاڵت،
ش��ەریک و بەڕێوەب��ەری کۆمەڵگان.
س��ەرکەوتنی ئەم ئەزموون��ە ناوازەیە
ئەتوانێ ئاس��ۆیەکی ت��ازەی ڕوون لە
ب��ەردەم کۆی ئینس��اندا بکات��ەوە بە
ئاراس��تەی تێپەڕاندن��ی سیس��تەمی
چەقبەس��توو و هەرمێ��ن نوێندراوی
دەوڵەتان��ی نەتەوەیی��دا و ڕۆنان��ی
سیسەمێک کە تیایدا دەشێت هیوادار
بین هەمووان یەکس��انن و بندەست و
ژێردەس��تبوون ب��ەرەو کاڵبوونەوە ڕێگا
ببرێ .ئەوەش زیاد کەم کە ئەم قسانە
بەمان��ای بە ئۆتۆپیا زانین��ی ئەزموونی
ڕۆژئاوا نییە بەڵکوو هیوایەکە بۆ تێپەڕین
و ڕۆنانەوەی هاوکات.
دواجار س��ەرکەوتنی ئەزموونی ڕۆژئاوا
گرێ��دراوی درێژەدان��ە ب��ە بەرگری،
بەرگریی��ەک ناچێت��ە خان��ەی هیچ
بە ڕواڵ��ەت هاوپەیمانێک��ی زلهێزەوە،
بەڵکوو خۆڕس��کە و پش��تی ئەستوورە
بە کۆمەاڵنی خەڵکەوە و کارکردنیش��ی
لەگ��ەڵ زلهێزان��دا بەرهەم��ی ڕی��ال
پۆلێتیکە نەک سیاسەتی مێتافیزیکاڵ.
هەر بۆی��ە بەڕای من تەنان��ەت ئەگەر
نیۆعوسمانیزمی فاشییانەی ئەردۆغان
بتوان��ێ عەفرین و ک��ۆی ڕۆژئاوایش
داگیر بکات نە تەنی��ا ناتوانێ ئیدارەی
بکات بەڵکوو دواجار ئ��ەو جوگرافیایە
و بگ��رە جوگرافیایەک��ی مەزنتریش
ئەکەوێتەوە ژێر دەسەاڵتی نەریتی تازە
سەرهەڵداوی کوردستان .ئەو نەریتەی
هیواداری��ن مێژووم��ان وەربگێڕی و
لە ئاش��بەتاڵ و خۆتەسلیمکردن بە برا
گەورەکان ڕزگارمان بکات.
ئەگەر ئەمە ڕوو بدات ئەوکات ئەتوانین
بڵێین ئەم��ە نیۆعوس��مانیزم نییە کە
ئاڵتەڕناتیڤە ،بەڵک��وو ڕۆژئاوایە دەبێتە
هەوێنی کردن��ەوەی دەالقەیەکی تازە
بەڕووی سیاسەت و مرۆڤدا

عفرین سیاس��ت داخلی این کشور را
در موضوع��ات مرتبط با جامعه کوردی
و متحدین آنها دچار آشفتگی بیشتر
خواهد کرد و معادالت میان دو جامعه
کوردی ـ ترکی را دس��تخوش تحوالت
زیادی و حتی تقابل باهم میکش��اند.
فدراس��یون ش��مال س��وریه اتحادیه
ای نامتمرک��ز و ف��ارغ از ملیگرایی یا
تعصب��ات دین��ی اس��ت و دغدغه ی
تغییرات در مرزهای سیاسی یا ایجاد
مرزبندیهای جغرافیایی را ندارد و این
موضوع در کنار تغییرات رخ داده ابعاد
متفاوتتری به خود گرفته است.
بنابرای��ن ،تجاوزات دولت فاشیس��ت
ترکیه ب��ه منطقه ف��درال دموکراتیک
چندی��ن هدف را دنب��ال میکند که در
نتیجه ،ثبات فدراسیون شمال سوریه یا
ژینوساید کوردها را به دنبال دارد .هرچند
تأسیس فدراسیون ش��مال سوریه بر
مبنای الگ��وی " مل��ت دموکراتیک "
توانسته گسستی عظیمی در زنجیرەی
تاریخی ژینوساید خلق کورد ایجاد کند
اما اشغال جرابلس و بعدا " شهر باب
احتمال قتلعام کورده��ا را در صورت
شکست در عفرین تقویت خواهد کرد.
حمل��ه به عفرین و در صورت س��قوط
شهر احتمال نسلکشی و آسمالسیون
کوردها دوباره دور از انتظار نیست و باید
در مقابل آن دست به مبارزه و مقاومت
زد .از همین روی ،اگر خلقهای منطقه
و جهان غرب نسبت به تجاوزات صورت
گرفته بیاعتنا باش��ند پیامدهای این
حمالت بس��یار وحشتناک خواهد بود
و منطقه را درگیر جنگی فرسایش��ی و
طوالنیمدت خواهد کرد.

عفرین میعادگاه آزادی و مقاومت

■

محمد دانش

▐منطقـــ ه خــــودگردان
دموکراتیک روژاوا ،در سال
 ،2011طی ی��ک «قرارداد
اجتماعی» در قالب س��ه
کانتون ضددولتی و ضدکاپیتالیس��تی
اع�لام موجودیت کرده اس��ت تاکنون
دس��تاوردها ،درسها و تجارب بس��یار
ارزنده مبارزاتی و سازماندهی اجتماعی
را با اتکا به مناسبات شورایی و دموکراسی
مس��تقیم در مقابل هم��ه پیکارگران و
نیروهای برابریطلب ،چپ و کمونیست
قرار داده است.
نیروهای روژاوا در س��ال های گذشته،
ب��ا وجود حم�لات نیروه��ای ارتجاعی
همچون داعش و ارتش ترکیه و حامیان
آن و حکوم��ت مرکزی س��وریه ،موفق
شدند یک مدل سیاسی در قرن بیست
و یکم و در میان دنیای سیاه خاورمیانه
تاس��یس کنند و در س��طح منطقهای و
جهانی بدرخش��ند و با جانفشانیهای
آگاهانه و ب��زرگ اثبات کنن��د دیگر در
جهان امروز ،نمیتوان بدون حذف نهاد
«ملت  -دول��ت» ،یعنی این مرکز ثقل
مهم قدرت و حاکمیت س��رمایه ،از شر
سرمایهداری رها ش��د ،نمیتوان از شر
حکومت خالص ش��د ،بیآنکه از ش��ر
سیس��تم ارتجاعی مردساالری ،خالص
ش��د؛ نمیتوان در جهت آزادی و برابری
و رف��اه جامعه مبارزه کرد اما به امر مهم
زیست محیطی بیتوجه ماند؛ نمیتوان
ادع��ای آزادیخواه��ی داش��ت اما در
راستای آزادی زبانهای مادری ،حقوق
کودک ،حقوق و زندگی سالمندان ،آزادی
بیحد و حصر اندیش��ه و بی��ان ،آزادی
جنبشهای اجتماع��ی ،آزادی احزاب،
تشکلهای دموکراتیک مردمی ،رسانهها،
اجتماعات ،لغو هرگونه تبعیض بر زنان
و اقلیتهای ملی و مذهبی ،سانسور و
اختناق ،زندان و شکنجه ،اعدام و ترور،
جن��گ و خونری��زی و همچنین مبارزه
جمعی و تش��کیالتی گامه��ای مهم و
ماندگار برنداش��ت؛ و نهای��ت نمیتوان
به س��تم و تبعیض و اس��تثمار و تولید
س��رمایهداری بیتفاوت ب��ود و مدعی
تغییر بنیادی جهان و برابری شد)1( .
تجربه مدیریت سیاسی ڕۆژاوا در چند
سال اخیر نشان داده است که می توان
با اراده توده ه��ای مردم ،بر خالف نظم
نوی��ن جهانی حرکت ک��رده و معادالت
اب��ر قدرت ها را بر ه��م زد ،قدرت هایی
که در فکر فروش مدرنترین س�لاح ها،
تامین منافع اقتصادی ،سیاس��ی دول
متبوعش��ان ،در خاورمیانە و سایر نقاط
جنگ زده جهان هستند ،جنگ هایی که
بانی آن کس��ی جز آن دولت ها نیست!
مدل��ی از مدیریت سیاس��ی که مبتنی
ب��ر ملیت و ی��ا دین خاصی نیس��ت و
برخالف حکومت های همجوارش��ان که
غالبا دولت-مل��ت بوده و غالبتر حقوق
اقلیت ها در نظر گرفته نمی شود ،سعی
داشته که به نسبت جمعیت دیگر ملیت
ها را نیز در مدیری��ت کانتون ها دخیل
کند .ب��رای درک کانتون ھا ،درک پروژه
خودمخت��اری دمکراتیک تق��دم دارد.
این پروژه قرار اس��ت که ابتدا در روژاوا و
پس از آن در کل سوریه عملی شود .در
منشور «قرارداد اجتماعی خودمختاری
دمکراتیک» ،چنین نوش��ته شده است:
این مدیریت ،یک مدل از خود-مدیریتی
[خودمختاری دمکراتیک] در س��وریه و
جزئی از س��وریه آینده است که باید بر
سیستم مرکزیت زدایی سیاسی متکی
باشد و درنظر بگیرد که فدرالیسم بھترین
سیستم سیاس��ی برای سوریه است ،و
تنظیم رابطۀ میان «مرکز» و «منطقه»
(محل) بر این اساس عملی می گردد.
حمالت اردوغان ب��ه ڕۆژاوا مصداق بارز
عربدە کشی فاشیسم در منطقە است که
عواقب آن بی گمان دامنگیر سایر نقاط
جهان خواهد شد ،دقیقا به مانند پدیده
داعش که غربیان شاید در ذهنشان هم
خطور نمی کرد روزی در لندن و پاریس
و نیوی��ورک پرچم های س��یاه س��ایه
شومشان را نشان دهند .سکوت معنادار

جهانیان در برابر این تجاوز آشکار و قتل
عام مردم غیر نظامی منطقه عفرین ،دگر
بار اسم با مسمای "سازمان دول متحد"
را برای همگان علی الخصوص خلق های
بی دف��اع را تداعی می کند .داعش که
بی گم��ان تهدیدی جهانی برای آزادی و
دموکراسی محسوب می شود طی سال
های اوایل تاسیس با حمالت وحشیانه
خود به ش��هرها و روس��تاهای سوریه و
عراق موفقیت های زیادی را برای خود
ثبت کرد ،طوری که که در مدت زمان کمی
قارچ گونه تبدیل به غول اهریمنی بزرگی
برای دنیا شد .اعتماد به نفس این گروه
جهادی غاصب به حدی رسیده بود که به
هر ش��هری می رفت آنرا فتح می کرد و
گاها پیش می آمد در بعضی نقاط بدون
هیچ مقاومتی اداره ش��هر را تحویل می
گرف��ت چراکه غلبه آنان را امری حتمی
می پنداشتند .اما در کوبانی ورق برگشت
و داعش با مقاومت بی نظیر و غریب تا
آن زمان مواجه ش��د .فتح و کنترل این
ش��هر ،از اهداف مهم گروه ش��بهنظامی
داعش محسوب میشد ،تمامی مناطق
اطراف کوبانی در خاک سوریه از مدتها
پیش در تصرف گروه داعش بوده و این
وضعیت حفظ این ش��هر را در دراز مدت
بسیار دشوار کرد ه بود.
درگیری بی��ن ش��بهنظامیان داعش و
یگانهای مدافع خلق که مسئولیت دفاع
از ش��هر را بر عهده داشتند ،از اوایل سال
 ۲۰۱۴ش��روع ش��ده بود .در این مدت،
داعش موفق شده بود محاصره این شهر
را تنگتر کند و تا حاش��یه شرقی شهر
کوبانی پیش��روی کند .در تاریخ  ۶اکتبر
 ۲۰۱۴میالدی ،ش��بهنظامیان داعش که
از سه جبهه به کوبانی حمله کردهبودند،
توانستند دیوار دفاعی شهر را بشکنند و
از طرف شرقی وارد کوبانی شوند و پرچم
خود را بر فراز چند س��اختمان مرتفع به
اهتزاز درآوردند .با این وجود ،یگانهای
مدافع خلق در کوچهها و خیابانها و در
پناه ساختمانها همچنان از شهر دفاع
میکردند .نیروهای دولت اسالمی بعد
از یک هفته درگیری ش��هری در تاریخ
 ۲۴اکتب��ر  ۲۰۱۴موفق به کنترل بخش
اعظم ش��هر شامل تپه اس��تراتژیک تل
مش��ته نور و مربع امنی و اکثریت شهر
بغیر از گذرگاه مرش��د پینار مرزی ترکیه
را کنت��رل کردند و بعضی از خبرگزاریها
همچون العربیه و  ...کنترل کامل ش��هر
توسط نیروهای داعش را تیتر کردند .در
تاریخ  ۶بهمن  ۲۶( ۱۳۹۳ژانویه )۲۰۱۵
کوبانی آزاد شد .دفاع بیسابقه نیروهای
یپژ ش��هر کوبانی را به یکی
یپگ و 

از بزرگترین نماده��ای مقاومت در دنیا
تبدیل کرده است)2( .
در حالی که شواهد متعددی از همکاری
و یاری رسانی دولت ترکیه به پیکارجویان
دولت اس�لامی مشهود بود ،برای اولین
بار در کوبانی ڕۆژاوا بود که هیمنه داعش
شکسته شد .گروهی که تا قبل از کوبانی
سرمس��ت از فتوحات خود ب��ود ،نه به
وسیله کش��وری ابر قدرت و سالح های
پیش��رفته آنچنانی ،ن��ه در مقابله تمام
عیار ب��ا نیروهای ناتو ،بلک��ه با تکیه بر
اراده مقاومت مردمانی که قائل به قبول
شکس��ت نبودند ،شکستی که از دست
دختران سالح بدستی که کرامت انسانی
را به سطح اعال رسانیده بودند .جهانیان
برای همیشه باید مدیون برخودان مردم
کوبانی می بودند ،می بایست مقاومت
کوبان��ی تابلویی مان��دگار در ذهن همه
بشریت می ش��د .جالب است همین
جهانیان اکنون در برابر تجاوز ارتش ترکیه
به مثابه شریک و یار استراتژیک داعش،
به عفرین روژاوا چشم فرو بسته اند! با
این رویکرد غالب موجود فاشیسم دوباره
و دوب��اره خود را ب��از تولید خواهد کرد و
بذر خشونت ،کینه و نفرت را در همه دنیا
خواهد کاشت.
......................................................
 -1تجارب و درسهای آموزنده سیاسی،
علمی و انسانی روژاوا -بهرام رحمانی
-2ویکی پدیا
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زلزلهای که باید پیکر جامعه را به لرزه درآورد
■ زانیار ضمیران
▐پاییز 96حادثه دلخراش زلزله ۳؍۷
ریشتری داغ دیگری بر پیکر جامعه
نهاد! تبعات حوادث اعم از طبیعی
و انسانساز به زمان وقوع محدود
نمیشود و اث��رات بلندمدت آن بر
بازماندگان و افراد نزدیک به حادثه
سالها باقی خواهد ماند .تألمات ناشی
از دست دادن عزیزان ،تشدید فقری که
با تاریخ و جغرافیای این مناطق عجین
شده است ،زیانهای مالی و فشارهای
ناشی از نابودی مختصر امکانات اولیه
زندگی ،مشکالت بهداشتی تن و روان،
مواردی است که در نگاه اول ممکن
است موردتوجه قرار گیرد ،اما در این
میان ،عدم صیانت از سرمایه اجتماعی
جامعه بسیار نگرانکننده است.
اعتماد نهادی و اعتماد اجتماعی از
پایههای اساسی سرمایه اجتماعی
است که هردو در پیوند عمیق بااخالق
قرار دارند.
عالوه بر ضرورت نیازسنجی صحیح
برای صرف مناسب منابع ،توجه به
نحوه کمکرسانیها بهگونهای که منجر
به ایجاد روالهای بداخالقی یا ترویج
اخالقی نادرست نشود ضروری به نظر
میرسد تا دربرگیرنده توانمندسازی و
تعریف فرایندی برای بازگشت اهالی
این مناطق به زندگی با اتکا به توان و
تجربه و امکانات خود باشند.
ارتقای مشارکت جمعی آسیب دیدگان
درروند بازسازیها و کمکرسانیها،
بهعنوان شاخص دیگری است که
فرآیند امدادرسانی را در جهت تقویت
سرمایه اجتماعی سوق میدهد و
بسیار مهم است.
زلزله و اتفاقات پیرامون آن باوجود همه
تلخیهایش الیههای بسیار پنهانی از
جامعه را آشکار میکند؛ ضرورت اداره
جامعه توسط اعضای آن ،ناکارآمدی
ساختارهای دولتی در اقدام بهموقع و
کافی حین بحران و پسازآن ،ضرورت
سازماندهی برای مدیریت بحران،
توجه ج��دی به جنبههای اخالقی
اجتماعی در کنار تأمین نیازهای اولیه
هم در شرایط بحران و هم پسازآن
ازجمله عمده این موارد است.
گویی زلزله عالوه بر لرزاندن زمین ،با
ایجاد تالطم در مناسبات اجتماعی،
زوایای پنهان آن را در معرض دید قرار
داده است ،اما به دلیل آنکه حادثه در
جغرافیایی محدود اتفاق افتاده است
گویا قادر به لرزاندن تن همه جامعه
نشده است.
در شرایط جغرافیایی و اجتماعی ما،
زلزلههای بسیاری مستمر ًا " در جامعه
در حال وقوع است؛ از پالسکو و سانچی
تا نابسامانیهای زیستمحیطی و
مواجهه با پدیده ریزگرد و سوء مدیریت
منابع آب ،از رشد پدیدارهای نامطلوب
اجتماعی همچون طالق ،اعتیاد ،فساد
فحشا تا اختالسهای کالن که تنها
یک رقم آن معادل نه سال بودجه
ساالنه کشور است!
به یاد نهیبی میافتم که قرآن باده
نوشان سرمست را مورد خطاب قرار
میدهد که افالتنتهون "آیا شمارا بس
نیست و دست برنخواهید داشت؟"
آفرینشی سیاسی اخالقی و بازآفرینی
معنای ازدسترفته نوشداروی تن
نیمهجان جامعه است تا در پرتو آن
اداره جامعه توسط خود جامعه تحقق
یابد و با مفاهمه زمینه توزیع متوازن

قدرت مهیا شود و با عدالت در توزیع
ثروت هستی جدیدی از جامعه خلق
شود .هستی زیبا ،صحیح ،نیک ،آزاد
که فرهنگ را بهمثابه کلیتی که هستی
جامعه را در برمیگیرد اعتال بخشد .تنها
با تالشی مجدانه در مسیر بازآفرینی
سیاست ،اخالق ،فرهنگ ،عشق و هنر
و دریک کالم معنا در جامعه میتوان
به چارهاندیشی و حل بحرانهای
بنیانکن جامعه گام برداشت.
آن چنانکه میشل فوکو بیان میکند
شرطیسازی از طریق کنترل ،بسیاری
از انسانها را به موجودات دستآموز
قدرت بدل کرده است بهگونهای که
دوری از سیاست ،همچون ادعایی
افتخارآمیز از سوی افراد ،موردپذیرش
قرار میگیرد.
فوکو میگوید" :ادغام حیات طبیعی
در مکانیسمها و محاسبات قدرت
دولتی و سیاست تبدیل به زیست
سیاسی میشود .برای هزارهها انسان
همان چیزی باقی میماند که ارسطو
تعریف میکند یعنی جانوری زنده که
همچنین دارای قابلیت اضافی تجربه
هستی سیاسی است اما انسان مدرن
جانوری است که سیاستش هستی
او را در مقام موجودی زنده زیر سؤال
میبرد "
مراد از بیان دیدگاه فوکو و ارسطو
تأکید بر انحرافی است که انسان مدرن
از هستی اصیل خود پیداکرده است؛
موجودی که ب هراحتی قابل اداره کردن
بر مبنای خواست فرا دستان است.
مصداق بارز تجمع چنین موجوداتی
که فاقد ادراک زیبا شناسانه هستند،
تجمع درندگانی است که ام��روز در
عفرین به کشتار ملتی دیگر میپردازند
تنها به یک دلیل و آنهم عدم تن دادن
به آسیمیالسیون نظام جهانی سلطه و
در خط مقدم آن حکومت تجاوزکار
ترکیه بهعنوان یکی از کارگزاران آن.
هدف آسمیالسیون ،همگون سازی
جامعه برای تأمین بردهها جهت تأمین
منافع قدرت و استثمار با کمترین
هزینه ممکن است .جامعه آسمیله
شده تجمعی از موجوداتی است فاقد
وج��دان ،اخالق و باورهای منسجم،
بردگانی مطیع و پرکار که در نوکری
گوی سبقت را از یکدیگر میربایند و این

■ کمیتهی آموزش انجمن چیا
▐ فاجعههای زیستمحیطی مناطق
زاگروس به ویژه استان کوردستان به
حدی افزایشیافته که دست متولیان
و مسئوالن برای برخورد و قطع دست
متجاوزان کوتاه است.
ب�هظ��اه��ر ان��س��ان ،ام��ا درواق���ع
خیانتکاریم! کسی هستیم که
برای نیل به ارضاء طمعهای دنیایی
دس��ت به تجاوز و کینهورزی با
محیطزیست میزنیم ،محیطزیستی
که سرمایههای ملی و جهانیاند و ما
همه هفت میلیارد نفر زندگی خود را
مدیون آن میدانیم .سالیانی همه
نگرانی انجمنهای مردمنهاد از آتش
زدن عمدی و آفات درختان جنگلی
بلوط بود ،اما امروزه کابوسی به اسم
زغال گیری به شغل نامیمونی برای
زاگروس نشین ها و کابوسی جدید
برای زاگروس شده است.
اوج دشمنی عدهای از مردم یا همان
تجاوز به طبیعت ،به حدی رسیده
است که بهشدت سیمای اکوسیستم

را تغییر داده است .این روزها در
اکثر نقاط جنگلهای کوردستان
بخصوص شهرستانهای مریوان و
سروآباد شاهد تنههایی از درختان
بلوط هستیم که آن را بهصورت تر و
با تبر بریدهاند و در هرچند مترمربع
چالههایی برای سوزاندن و درنتیجه
تبدیل به زغال درست کردهاند .جایی
که بهترین ذخیره ارزشمند بلوطستان
های زاگروس را در اختیار دارد ،اما این
سرمایه مهم هرروز بیشتر روبهزوال و
نیستی میرود.
برخی از سودجویان روستایی و برخی
از شهرنشینان ،با حضور در جنگلهای
بلوط اق���دام به قطع درخ��ت��ان و
گذاشتن آنه��ا در این چالههای
زغال گیری کرده و با آتش زدن بر
سرمایه بلوطستان ،از این رهگذر برای
زاگ��روس رد پای میگذارند .زغال
گیری جنگلهای بلوط در مریوان
طی سالهای اخیر بهشدت زیاد
شده و روند تخریب آن بسیار سرعت
گرفته است و این واقعیت که روایت

انباشت فجایع محیط زیستی حاصل بیمدیریتی
■ آرمان غفوری

همان بالیی است که افراد در جامعه
بهدوراز سیاست در آن گرفتارشدهاند
اما همزمان سعی در برائت جستن از
سیاست بهعنوان عنصر اصلی هستی
خوددارند .چپاول و رانت در چنین
جامعهای مبنای اقتصاد است.
سیاست انسان آن چنانکه جورجو
آگامبن بیان میکند در پیوند با زبان،
ً
صرفا جمع
مبتنی بر اجتماعی است که
لذت و درد نیست بلکه اجتماع خیر
و شر و حق و ناحق نیز هست و این
تمایز جامعه انسانی با جمعیتهای
جانوری است .سیاست مکانی است
که زندگی ،خود را به زندگی نیک بدل
میکند و اخالق نیز حافظه تاریخی
سیاست است ،هنر آن چنانکه مارکوزه
میگوید " دادخواستی است علیه
واقعیت مستقر و فراخواندن تصویر
زیبای آزادی برای رفتن به فراسوی
جبر اجتماعی ازاینرو جنبه معرفت
بخش هنر بسیار حائز اهمیت است و
عشق در پی فرزانگی و آگاهی انسان
به آفرینش گری متبلور میشود.
اینها از وجوه متافیزیکی و معناهای
حیات انسان است که بدون آن به قول
نیچه انسان به یک ابر حیوان تبدیل
میشود.
حیات بامعنا درگرو کسب هنر زندگی
فضیلت مندانه است
آی��ا فضیلت انسان در مواجهه با
پدیدارهای زشت و پلید و رخدادهای
دلخ��راش و دردن��اک ،ایستادن در
مقام سوژه موقتی است که تنها با
تهیه یا انتقال گزارش و فیلم و عکس
و مرثیهسرایی م�لالآور میخواهد
ابژه گردانی خود را به همچون کنشی
اصیل معرفی کند؟ یا فرد و جامعه در
مقابل رخدادها موظف به خلق حقایق
هستند؟
افراد و جامعه در صورت تداوم چنین
وضعیتی به کجا خواهند رفت؟
وقت آن رسیده است که بگوییم ما را
بس است و بسیار درنگ است و باید
شتاب کنیم:
مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هردم
جرس فریاد میدارد که بربندید محملها
شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل
کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها

طبیعت همیشه یک منبع
پر تولی��د و بالقوه قلمداد
میش��د اما ب��ا افزایش
جمعیت��ی ح��دود 7،4
میلی��اردی و ظهور انقالب
صنعتی و اثرات زیستمحیطی مخرب و
سیل نزولی مصرفگرایی ،این جمعیت
بش��دت تهدی��دی برای ک��رهی زمین و
زیستگاه بشری است ،نه از روی نیاز بلکه
از روی طمع برای نیل به س��ود و هدف
خود در محیطزیست است.
زمان��ی ک��ه انس��انها س�لاحهای
کش��تارجمعی چون بمب اتم را ساختند
سخن از افتخار و پیشرفت بود اما فقط
لذت از جنای��ت و قتلعام بود .نیاکان و
اج��داد ما با باورهای درس��ت در زندگی
و ب��دون تکنولوژی در طبیع��ت زندگی
میکردند حرفی از تخریب و ویرانی نبود
بلکه یک همزیس��تی بود و تاکنون هم
برای ما که نسلهای آیندهشان هستیم
باقیمانده است.
خشک شدن اغلب تاالبها و دریاچههای
کش��ور ،آلودگی نگرانکنندهی هوا ،افت
کمی و کیفی اندوختههای آب ش��یرین
مملکت ،کاهش حجم آبهای زیرزمینی
و نشست زمین ،تشدید تولید چشمههای
گردوخاک و نابودی بیش از  18میلیون
اصله از بلوطس��تان بیرقیب زاگروس به
همراه مرگ قابل شماری از چهارپایان در
فالت ایران .هم��ه و همه ثابت میکنند
که کارنامهی نظام آموزشی ما در رعایت
موازی��ن و آموزهه��ای محیط زیس��تی
شایستهی نمرهی قبولی نیست (سازمان
حفاظت محیطزیست  -1393به نقل از
حسن میبودی-فصلنامه زیست آیین)
رئیسجمه��ور در س��فر اس��تانی خود
طرحهای صنعتی فالن ش��هر را افتتاح
کرد!!!
جنگله��ای زاگروس در س��ریال آتش
زدنهای عمدی میسوزند!!!
مناطق پاییندست سدها از بیآبی رنج
میبرند!!!
تاالبه��ا یکی پس از دیگری از دس��ت
میرود!!!
مردم از بیآبی رنج میبرند!!
تاالب زریبار ،جوالنگاه ارگانهای نظامی!!!
شکارچیان مجوز شکار دارند!!!
و ....
اینها تیترهای نشریاتی هستند که بحث
از نابودی محیطزیست و سرمایهی کرهی
زمین میکنند ،اخطارهایی برای مردم و
دولت هس��تند ،مردم گاها از روی عدم
آگاهی و دولتها اغلب از روی ندانمکاری
و افتخار گون��ه آن را بااهمی��ت قلمداد
میکنند .امروزه انس��ان با دس��تیابی به
فناوری روز توانسته طبیعت را تسخیر و بر
بخشهای عظیمی از آن مسلط گردیدند.
وزارت نیروی در حالی سدهایی احداث
میکند که روس��تاییان را مجبور به کوچ
اجباری از س��رزمین و من��زل اجدادی
خودشان میکند و درنهایت هزاران اصله
درخت و بوت هزار و زمین کش��اورزی و...
مدف��ون میگردد ،گاها موجب به زیرآب
ب��ردن آثار باس��تانی و تاریخ��ی مناطق
ملتها گردیده اس��ت(نمونه :سد داریان
در کوردس��تان ک��ه به گفته سرپرس��ت
ً
ح��دودا  42اثر
گروه نجات بخش��ی بل
تاریخی ،دینی ،باستانی ،چشمه و غیره،
جنگلهای بکر بلوط و چندین روس��تا را
بهکلی مدفون کرده اس��ت) .قرار گرفتن
حجم زیاد آب پشت سد موجب تحریک
زلزله گشته و تنوع آب و هوایی را بهشدت

زغال گیری در جنگلهای بکر مریوان

سیاهبختی زاگروس ،تمامیت ندارد را
باید قبول کرد.
زغال گیری از درختان بلوط یکی دیگر

از فاجعههای نابودی در جنگلهای
مریوان است که این روزه��ا نه از
روی تأمین سوخت موردنیاز زندگی

تغیر میدهند.
وقتی برای تأمی��ن آب بدون برنامه به
مناب��ع زیرزمینی آب متکی میش��ویم،
وقتی ب��دون ارزیابی تعداد زیادی س��د
احداث میکنی��م ،وقتیکه برای احداث
طرحهای صنعتی نظرات ادارات متولی
و انجمنه��ای مردمنه��اد را ب��ه جدی
نمیگیریم یعنی نمیخواهیم مدیریتی
داشته باش��یم ،بلکه فقط بسازیم به هر
قیمتی که شده است.
تم��ام جنگله��ای بک��ر و مناط��ق
حفاظتشده ،دچار جادهسازیهای انبوه
و غیرموجه شده که اغلب موجب از بین
بردن پوشش گیاهی ش��ده و راه را برای
ش��کارچیان باز کرده است ،آیا جادههای
طویل در جنگلها باعث نش��ده که سود
جویان راحتتر جنگلها را آتش بزنند؟
آی��ا با احداث ج��اده در مناط��ق زیبا و
زیس��تگاههای ب��اارزش حیاتوح��ش
همچ��ون جنگلها باعث نش��ده که این
مناطق و رودخانهها و چشمهها به دلیل
حجم زبالهها به گنداب تبدیل ش��وند؟
بیش��تر از یک دهه است که زاگروس در
حجم و مساحت وسیع بهصورت عمدی
جنگلهایش را آتش میزنند .چرا با توپ
باران ارگانهای نظامی هزاران هکتار مرتع
و جنگل را به آتش میکش��انید؟ چرا در
جنگله��ای مریوان درخت��ان جنگلی را
س��یبل مانورهای نظام��ی کردهاید؟ چرا
برای تجارتهای کم س��ود زغال و امثال
آن جنگل قربانی شود مگر در این کشور
جنگل صاحب ندارد؟ مگر نمیگویند که
درختان منبع اکس��یژن و اقتصاد کشور
هس��تند و س��رمایهی جاودان و ماندگار
برای آیندگان؟ ادارات متولی جدا از اینکه
در موعود مقرر حضور دارند اما با اعالم 50
هکتار از  1000هکتار وس��عت آتشسوزی
را کم اعالم مینمایند ،مهم این است که
آتش زدن به دست انسان است و در روز
روش��ن جنگلها را به آتش میکشند و
دولت همچنان نظارهگر است و سریالها
را فقط از دور تماش��ا میکند! و اقدام یا
تصمیم جدی را هنوز انجام نداده است،
درک نمیکن��د که این س��ریالها برابر
با ناب��ودی زندگی مردم و اقتصادش��ان
اس��ت .زمانی ما در مناطق حفاظتشده
محیطزیس��ت ببر و حیوان��ات کمیاب
داشتیم ،ولی متأسفانه اآلن هیچ آثاری
را از اینها نمیتوان پیدا کرد .در آیندهای
نهچندان دور به لطف روزگار و ندانمکاری
و نب��ود مدیریت جنگل��ی برایمان باقی
نمیماند.
این روزها اگر نگاهی به نقشه توپوگرافی
یا ماه��وارهای تاالبها بیندازیم خواهیم
دید که روزبهروز
وسعت تاالب کم
شده و تبدیل به
خشکی گردیده
است .زمانی که
باالدست تاالبها
س��د اح��داث
میکنیم و روش
کشت مناسب را
آموزش ندهیم،
برداشت بیرویه
آب ب��ه ع��ادت
تبدیلشده باشد
دیگ��ر ت��االب
را
ارومی��های
نخواهیم داشت
و ام��روز فق��ط
خروارها شورهزار
بهجامانده است.

روزم��ره ،بلکه از روی ندانمکاری و
طمعکاری برای نیل به اهداف مادی
دست به چنین کار اشتباهی میزنند.
طی تحقیقاتی که انجمن سبز چیا
انجام داده است بیشترین تخریب
و قطع درختان بلوط در بخشهای
خاومیرآباد ،سرکل و سرشیو رخداده
درحالیکه اکثر مناطق روستایی از
نعمت خدادادی گاز برخوردار هستند
و در تأمین سوخت مشکلی ندارند.
روش کار آنها در مرحله اول قطع
درختان تر و خشکاندن آنه��ا و
در مرحله دوم کندن چالههایی
در فاصلههای نزدیک به هم برای
سوزاندن درختان از قبل بریدهشده
و تبدیل آن به زغال برای فروش
است .بهطوریکه در سایه بیتوجهی
و کمکاری مسئولین این سرمایه
ارزشمند به سایر استانهای ایران
و ازجمله تهران واردشده و حتی به
اقلیم کوردستان عراق نیز قاچاق
میشود.
در روز روشن و در مساحت گسترده

اگ��ر ورود فاض�لاب و رس��وبات ،ایجاد
سد خاکی ،برداش��ت بیرویه از آبهای
زیرزمینی ،تغیر کارب��ر اراضی( دیمی به
خانه باغی) ،از بین بردن پوشش گیاهی
و درختی ،فرس��ایش خ��اک و غیره به
امری عادی تبدیلشده باشد تاالب زریبار
در شهرستان مریوان دیگر فرصتی برای
حیات نخواهد داشت .جای بس تأسف
اس��ت که باالی تپه مش��رفبه دریاچه
زریبار ،تبدی��ل به جای��گاه و ارگانهای
نظامی گردیده ش��ده آنهم در محدوده
پناهگاه حیاتوحش و ساختوساز در
آن در ح��ال افزایش اس��ت حتی بدون
درخواس��ت مج��وز از مناب��ع طبیعی و
محیطزیست.
در فرهنگ لغت زیستمحیطی کلمهای
به اس��م مناطق حفاظتش��ده داریم که
امروز اگر این مناطق را نگاه کنیم محلی
ست برای ش��کارچیان مجاز و غیرمجاز
ش��ده اس��ت! جایی زندگ��ی میکنیم
که س�لاح کش��تاری را هم برای کشتن
حیوان��ات مجوز دار کردهان��د و با خیال
راحت به جان حیوانات میافتند .تربیت
ک��ردن و دادن مجوز ب��رای گرفتن جان
جان��داری دور از تصمیمگیری و مدیرت
خردمندانه دولتهاس��ت .طبق منطق،
اخالق و قانونی که داریم اجازه نداریم با
تفنگ بهزور وارد خانه کسی شد و امنیت
آنان را س��لب کرد ،باید هم��ان اخالق و
قانون را نسبت به حریم حیوانات داشته
باشیم که آنها هم حق زیستن را دارند.
با نابودی زیستگاه جانوران به روشهای
مختلف نسل حیوانات موجود کوهستانی
و جنگلی را از بین خواهیم برد.
نابودی اکوسیستم آب��ی ،نسلکشی
پرندگان ،کشتار حیاتوحش ،آتش
زدن جنگلها ،آلوده کردن آبوخاکها
نزایی،
و منابع طبیعی ،گسترش بیابا 
مدفون کردن مناطق روستایی و باستانی،
خشکاندن چشمهها و رودخانهها ،شکار
جانوران کمیاب و غیره .این فاجعهها
و بیشتر از آنها تکتک دارند زمین را
میبلعند.
جز ان��دک سمنهای زیستمحیطی
آموزشی هم که نیست و اگر اندکی دیده
میشود اغلب حرف زدن است و بس،
اگر به مردم روش صحیح را یاد میدادیم
که محیطزیست خود را نابود نکنند و به
آنها یاد نمیدادیم چگونه در طبیعت
لزایی و منافع اقتصادی
برای اشتغا 
ً
قطعا اآلن اینهمه هزینه
تاختوتاز کنند
و خسارت و تخریب و نابودی را متحمل
نمیشدیم چراکه باور داریم بشر دارای
اندیشه و شعور است ،پس ضروری است

جنگلهای بلوط شهرستان مریوان
دود ناشی از چالههای زغال گیران
در معرض دید ادارات متولی قرار
میگیرد اما بیتفاوت بودن و تعداد
اندک محیط بانان سبب فراوانتر
شدن تعداد چالههای زغال گیری
شده است .وقتی برای کیسه¬ای
زغال ،باید تعداد زیاد تنههای درختان
قطع شود ،دیری نخواهد گذشت
که این فاجعه به معضلی بزرگ
تبدیلشده و نتیجهی آن خشکاندن
ریههای تنفسی و نابودی مناطق
بکر و تنوع زیستی غنی جنگلهای
مریوان خواهد شد .جایی بس تأسف
است که روی تابلوهایی در معرض
دید عموم نوشتهشده "زغال بلوط
موجود است ".
البته این نکته را نیز نباید فراموش
کرد که ما نیز در این جنایت مقصریم
و نقش داریم؛ چراکه از چای زغالی
و کباب زغالی بیشتر لذت برده و
در برابر تاراج کنندگان این سرمایه
ملیمان بیتفاوت نظاره گریم.
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جالل پزشک ▐

▐س��اڵی  1340ئاسکێک لە ئاڵمانەوە باڵی
گرتەوە و لە شاری سەرڕێژ لە ڕووداوەکانی
مەریوان ،هەڵۆیەکی پێناسە کرد بەم دنیایە
ک��ە دواتر بەرز بەرز باڵ��ی گرتەوە و خۆی لە
لووتکەداگرساندەوە.کاک"ئەمینی عەزیزی"
وەکوو زۆرب��ەی هەرە زۆری دانیش��توانی
کوردس��تان لە بنەماڵەیەکی هەژاردا ژیانی
ناسی ،بنەماڵەیەک کە ڕۆحی شۆڕشگێری
و وەس��تانەوە ل��ە بەرامب��ەر زوڵ��م و زۆردا
هەوێنی ب��وو ،بۆیە ئەمی��ش وەکوو باقی
ئەندامانی بنەماڵە بە یەکسانی و دادپەروەری
گۆش کرا .خوێندنی س��ەرەتایی و ناوەندی
ت��ەواو کرد ،ل��ە س��اڵی  1356دا ئەندامی
چاالکی ناوەن��دی خوێندکاران��ی مەریوان
بوە .ئەم ناوەن��دە ،ڕێکخراوەیەکی خەڵکی
بوە ب��ۆ کاروباری فەرهەنگ��ی و هونەری و
کۆمەاڵیەتی ،دامەزراندنیکتێبخانە ،هەوڵدان
بۆ پەرە پێدانی فەرهەنگی کتێب خوێندنەوە،
بەڕێوەبردنی شانۆ و خوێندنەوەی شانۆنامە
شاکارەکانی دنیا و نووسینی شانۆنامە و ...
هەندێ لە کارەکانی ئەم ناوەندە بوە .ناوبراو

مامۆستا قانع

Omar Zevallos

▐نمیدونم ش��ما کجای دنیا زندگی میکنید
اما من جای زندگ��ی میکنم که با نامدیریتی
نامدیران مدیریت میشود .این نامدیران چون
با یک اتفاق یا یک تصادف بر مس��ند مدیریت
تکیه دادهاند مبانی مدیریت و مبنای مدیریت
آنها اتفاق یا تصادف اس��ت .این نام مدیران
همواره احس��اس خطر از دست دادن جایگاه
را دارن��د و س��ایر کارکنان مجموع��ه را تهدید
میدانند و احس��اس میکنند که همه درصدد
تصاحب جایگاه او هستند .این نامدیران بسیار
تنگنظر ،کوتهبین و دهن بین هس��تند و چون
بیشتر آنها در حوزه مدیریتی تخصصی ندارند
معمو ًال نظرشان ،نظر آخرین فردی است که از
اتاق نامدیر بیرون میرود .این نامدیران عالقه
وافری بهنظام جاسوس��ی دارند آنها ترجیح
میدهن��د که هر ی��ک از کارمن��دان بهصورت
شبانهروزی و مخفیانه در مورد حریم شخصی
دیگران جاسوسی کنند و دوست دارند به ازای
هر کارمند یک جاس��وس وجود داشته باشد.
این نامدیران معیار انتخ��اب اطرافیان خود را
تعهد میدانن��د نه تخصص چون وجود نیروی
متخصص جای��گاه نامدی��ر را متزلزل میکند
اما وج��ود متعهد بی تخصص میتواند جایگاه

ههڵۆیهکلهڕهگهزی
بهرخوهدان

گەر بە ئــــازادی نەژیم مردن خەاڵتە بۆ لەشم
نۆکەری و ســـەردانەواندنکاری نامــەردانەیە
قانعـــــــم ئەمڕۆ لە زیندانا بە ئازادی ئــەژیم
سەد هەزار لەحنەت لەوەی وا نۆکەری بێگانەیە

لەو ش��انۆیانە وەک��وو هونەرمەندێک ڕۆڵی
گێڕاوە .کاک ئەمین زس��تانی هەمان ساڵ
و لە تەمەنی  16ساڵیدا بۆ یەکەمین جار لە
الیەن دەسەاڵتی ساواکەوە دەسگیر کراوە.
دوای خوێندنی پۆلی سێیەمی دواناوەندی
لە ساڵی 1357دا که شۆڕشی گەالنی ئێران
دەس��ی پێکردوە ،هەر بەو هۆیەوە بۆ ماوەی
دوو ساڵ خوێندنگەکان هەڵپێچراوە ،ساڵی
 1358دەورێکیکاریگەری بوە لە دامەزراندنی
کومیتەی کاریگەران کە کومیتەیەک بوە بۆ
داکۆکی کردن لە مافی کاریگەرانی مەریوان.
له ساڵی  1359دا دیسان لە گوندی ئاڵمانە
دەس��گیر کراوە ،دوای ماوەی سێ مانگ و
 17ڕۆژ دیسان ئازاد کراوەتەوە .ساڵی 1340
کە بە مەبەستی درێژە دان بە خوێندنەکەی
لە پۆلی چوارەمی دواناوەندی ،ڕوویکردوەتە
دەبیرستان وەکوو قوتابی ئاسایی قوبووڵیان
نەکردوە و ناچار بە ش��ێوەی "داوطلب آزاد"
وات��ە بێ ئەوەی لە پۆلەکاندا بەش��دار بێت
خوێندوویەتی ،کە بەو حاڵەشەوە توانیویەتی
پلەیەکی زۆر باش لە خوێندندا وەر بگرێت.
لە سەرەتاکانی دەیەی حەفتای کۆچییەوە
بە شێوەی چڕ و پڕ بەشداری بەرنامەکانی
ئەنجومەنی فەرهەنگی-ئەدەبیی مەریوانی
کردوە ،س��اڵی  1385تا  1389بۆ دوو خول
ئەندامی دەستەی بەڕێوەبەری ئەنجومەنی

او را محکمت��ر نمای��د .این نامدیران بش��دت
به تقدیرنامه ،لوح س��پاس ،عکس گرفتن در
مراس��م عالقهمند بوده و برای رسیدن به این
اهداف از اموال بیتالمال اس��تفاده میکنند.
این نامدیران چون خودش��ان با ش��تر دزدان
همدس��ت هس��تند تخممرغ دزدان را به اشد
مجازات محک��وم میکنند .این نامدیران چون
در آب گلآل��ود بهتر میتوانند به نتیجه دلخواه
خ��ود برس��ند ،م��دام آب را گل میکنند چون
در فکر فروشس��تن اندوه دلی نیس��تند .این
نامدی��ران چون دنیای حقیق��ی مردم را راهی
برای رسیدن به بهشت میدانند دنیای مجازی
را مایه کفر و نفاق میدانند .این مدیران دروازه
امید مردم را ب��ا بیتدبیری قفل کردند و کلید
آن را به چاه ویل هستهای انداختند تا کورسوی
چراغ رنجورقصهپردازش��ب ظلمانی باش��د.

فەرهەنگی-ئەدەبی��ی مەری��وان ب��وە .لەو
سااڵنەدائەنجومەنیناوبراوکۆمەڵێبەرنامەی
تۆکمەو مێژوویی بەڕێوە برد ،لەوانە ئەکرێ
بەم ش��تانە ئاماژە بکرێت - :س��میناری
فەرهەنگ نووسی زمانیکوردی ،سمینارێک
لە ئاستی هەر چوار پارچەی کوردستاندا کە
فەرهەنگ نووسان و زمان ناسان بە پانتایی
چەن واڵت تێیدا بەشدار بوون - .سمیناری
ش��یعری نوێی ک��وردی ،س��مینارێک بۆ
لێکدانەوە شیعری سەردەمی کوردیبە ئامادە
بوونی زۆرێک لە کەڵە شآعیرانی کوردستان.
 بەڕێوەبردنی خولەکانی زمانی کوردی بەشێوەیەکی چڕ و پڕ .کاک ئەمین دەورێکی
حاش��ا هەڵنەگری بوە لە س��اق کردنەوەی
دیوانی ئەحمەو بەگی کۆماس��ی ناسراو بە
"خاڵۆی کۆماسی" .شیعرەکانی ئەم شاعیرە
نەناسراوە لە الیەن کاک ئەرسەالن عەزیزی
(برای کاک ئەمین) و بە یارمەتی حەکیمی
مەال س��اڵح کۆکرایەوە ،کاک ئەمین ڕۆڵی
هەڵەچن و ڕێک و پێک کردنی شێعرەکانی
لە ئەستۆ گرت و دواتریش توانی ئەو دیوانە
لە چاپ بدات .هەروەها کۆڕێکی بۆ ناساندن
و شرۆڤەی ش��یعرەکانی خاڵۆی کۆماسی
بەڕێ��وە برد .ئاخرەکانی دەیەی هەش��تای
هەتاوی لە گەرمەی ئاگرەکانی دارستانەکان
و باقی کێشە ژینگەییەکانی تر ،ئەنجومەنی
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سەوزی چیا دەس��تی دایە باڵو کردنەوەی
باڵڤۆکێک بە ناوی چیا .دوای چاپ کردنی
چەن ژم��ارە کاک ئەمین وەک��وو ئەندامی
دەستەی نووس��ەران هاتە ڕیزی ئەندامانی
چیاوە .دوو هەفتە نامەی کوردی-فارس��ی
چیا لە چەن الپەڕەی ڕەش و سپییەوە هات
و تا بەرەبەرە قاڵب و چوارچێوەیەکی تایبەت
ب��ە خۆیی گ��رت ،ئەم باڵڤۆک��ە لە ڕێگەی
ئەندامانی چی��اوە لە هەم��وو دێهاتەکانی
مەریوان و ش��وێنە گشتییەکان بە شێوەی
خۆڕایی ب�ڵاو ئەکرایەوە کە به داخهوه دوای
 ۷۰شمارە داخرا .هەوڵەکان بۆ وەرگرتنەوەی
مۆڵەتیباڵوکردنەوەیباڵڤۆکێکیلەوچەشنە،
کە هەڵگری کۆمەڵێکی ئێجگار زۆر مەینەتی
و چەرمەس��ەری بوو ،ب��ێ زەحمەتەکان و
بە دوادا چوونەکانی کاک ئەمین مس��ۆگەر
نەدەبوو کە بە خۆش��حاڵییەوە دوای چەن
س��اڵ وەاڵمی دایەوە .ل��ە 15ی گەاڵڕێزانی
 1394دا یەک��ەم ژم��ارەی مانگنامەی چیا
هات��ە بازاڕەوە ،کە هەر ل��ەو کاتەوە هەتاکوو
ئەم ئاخرە کاک ئەمین ڕۆڵی کۆڵەکەی ئەو
باڵڤۆکەیگێڕاوە ،جەنابیان وەکووکەسایەتی
یەکەمی چیا ،زۆرترین زەحمەتەکانیکێشاوە
ب��ۆ چاپ و ب�ڵاو کردنەوەی ئ��ەم باڵڤۆکە.
کاک ئەمی��ن کەس��ایەتییەکی بەرچاوی
مەریوان��ی بوە کە ب��ەردەوام کاریگەر بوە لە

روز جهانی تاالبها
گردآورنده
■ سیوان امینی
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▐ دوم فوری��ه برابر با ۱۳
بهمنماه ،روز جهانی تاالبها
نامگذاری ش��ده اس��ت.
در چنین روزی در س��ال
 ۱۹۷۱میالدی ،برابر با  ۱۳۴۹خورشیدی
و در ش��هر رامس��ر ای��ران ،معاهدهای
جهانی برای حفاظت از تاالبها به تصویب
رسید که به «کنوانسیون رامسر» مشهور
شد.کنوانس��یون رامس��ر قدیمیتری��ن
معاهده بینالمللی ،با تأکید بر حفاظت از
طبیعت در جهان است .این کنوانسیون
بر حفاظت و بهرهبرداری معقول از تاالبها
بهخص��وص در جهت فراهم س��اختن
زیس��تگاهی برای پرندگان آبزی تأکید
داش��ت .متداولترین تعری��ف از تاالب
تعریفی اس��ت که کنوانس��یون جهانی
حفاظت از تاالبها (کنوانس��یون رامسر)
به شرح زیر عنوان نموده است:
مناطق��ی پوش��یده از م��رداب ،باتالق،
لجنزار یا آبگیرهای طبیعی و مصنوعی
اعم از دائم��ی یا موقت که در آن آبهای
شور یا ش��یرین بهصورت راکد یا جاری
یافت میشود ،ازجمله شامل آبگیرهای
دریایی که عمق آنها در پائین ترین حد
جزر از شش متر تجاوز نکند.
تاالبها زیس��تبومهای بينظيري هستند
ك��ه ازلح��اظ ويژگيهاي بومش��ناختي
منحصربهف��رد بوده و بهخوبی از س��اير
زیستبومهای ديگر قابلتفکیک ميباشند.
آبوخاک شرايط خاص خود رادارند و اين
شرايط از یکطرف امكان رويش هر گياه
و زيست هر جانداري را میسر نمیسازد و
از طرف دیگرگونههای زيستي بينظيري
ً
بعضا در هیچیک از زيستگاههاي
را كه
ديگر طبيعت يافت نميش��وند ،پرورش
ميدهد .بع��د از جنگلهای حاره ،جزایر
مرجانی ،تاالب بیشترین تولید ناخالص
اولی��ه را دارد .تاالبها به س��وپرمارکت

چارەس��ەر کردنی کێش��ەکانی ناو کۆمەڵگا،
کێش��ەیەلێک کە پێویس��تی بە کەسانی
خۆش ن��او و هەڵگری ڕۆحی ناوبژێوی بوە
کە بریتی��ن لە - :بەش��داری چاالکانە لە
هەوڵدان بۆ بەڕێوەنەبردنی حوکمی قەساس.
 هەوڵ��دان بۆ چارەس��ەر کردنی کێش��ەشارییەکانی مەریوان لە ڕێگەی شۆرای شار
و شارەدارییەوە.
 هەوڵدان بۆ هاودڵی و نزیک کردنەوەیڕێکخ��راوە مەدەنییەکانی مەریوان کە دواتر
بوە هۆی درووس کردنی شۆرای ڕێکخراوە
مەدەنییەکانی مەریوان و هەرخۆیشی ئەرکی
ڕێکخەر و دەبیری ئەو شۆرایە گرتە ئەستۆ.
سەرماوەزی ساڵی  1396بوومەلەرزەیەکی
ماڵوێرانک��ەر لە ناوچ��ەی کرماش��انی دا،
ڕێکخراوە مەدەنییەکانی مەریوان دەستیان
دایە درووسکردنیکەمپەینێک لە ژێرناوی
"وەتەن چاوی لێمانە" بۆکۆکردنەوە و هەناردە
کردنی یارمەت��ی بۆ خەڵک��ی لێقەوماوی
ناوچە ،لەم پێن��اوەدا کاک ئەمین زۆرترین
ئەرکی لە ئەس��تۆ گ��رت و زۆر ماندوویەتی
نەناس��انە ش��ەو و ڕۆژی نایە دەم یەک بۆ
ئەوەی بتوانێ بە باشترین شێوە کەمپەین
ئەو ئەرکە هەڵپەڕێنێت .لە 11ی بەفرانباری
ئەمساڵدا لە کاتێکدا کە کاک ئەمین وێڕای
هاوڕێیەک��ی تری کەمپەی��ن (کاک عەلی

داڵوێز) ،بەرەو س��نە ئەچوون بە مەبەستی
بەش��داری لە کۆبوونەوەی��ەک بۆ هاوکاری
ڕێکخراوە مەدەنییەکان لەسەرکارەساتەکەی
کرماش��ان ،تووش��ی ڕووداوی هات و چۆ
بوون .بەداخەوە کاک ئەمین لەو کارەساتەدا
تووش��ی خەس��ارێکی زۆری جەستەیی
بووی��ەوە .ناوبراو بۆ م��اوەی زیاتر لە دە ڕۆژ
لە نەخۆشخانە بوو و هەتاکوو ئێستاکەش
لە ماڵەوە خانەنش��ین کراوە ل��ە ئازاری ئەو
کارەساتەدا ژیانی لێ تاڵ بوە .هەڵۆیەک بە
 56ساڵ تەمەنەوە لە ڕەگەزی بەرخۆدان و
وەستانەوە کە ئێستەش تامەزرۆی هەرچی
زووتر چاک بوونەوەی باری تەندروس��تییە
بۆ ئەوەی گەڕێتەوە سەر ڕێبازی خزمەت و
هەڵپەڕاندنیچاالکییەمەدەنییەکانی.

زیستی مشهورند.
تاالبه��ا ازجمله نظامهای حیاتبخش��ی
ً
مطلقا جایگزی��ن ندارند ابن
اس��ت که
مسئله به شکلی است که عنوان میشود
ارزش اکولوژیک تاالبها  10برابر جنگلها و
 200برابر زمینهای زراعی است .هیچیک
از اکوسیس��تمهای جهان بهاندازه تاالبها
صدمات ناش��ی از کوته اندیشی بشر و
تمایالت خودخواهانه انس��انمحوری را
تجربه نکردهاند.
کنوانسیون رامسر با علم به این موضوع
که حفاظت از تاالبها بدون مش��ارکت و
همکاری کلیه ذینفع��ان بهویژه جوامع
محلی امکانپذیر نبوده و رمز موفقیت در
جلب مشارکت آنها ،بهرهمندی مدبرانه
از منافع تاالب و عجین ش��دن وجود و
سالمت تاالب با منافع اقتصادی مردم
است ،حفاظت و بهرهبرداری خردمندانه
از تاالبه��ا را بهعنوان ه��دف اصلی خود
دنبال میکند .در کوردستان هم تاالبهای
متعددی وجود دارد که یکی از بارزترین
آنها تاالب زریبار میباشد که باوجود دارا
بودن مشخصههای یک تاالب بینالمللی
ام��ا متأس��فانه تاکن��ون در معاه��ده
کنوانسیون رامسر به ثبت نرسیده است.
یک��ی از زیس��تگاههای طبیع��ی و
منحصربهف��رد ای��ران ت��االب زریب��ار
( )Zirêbarدر غ��رب ش��هر مریوان ،با
مصوبه س��ازمان حفاظت محیطزیست
کش��ور در س��ال  88بهعنوان پناهگاه
حیاتوحش معرفی شد و هرگونه تغییر
کاربری و ساختوساز در حریم آن ممنوع
هست .این تاالب عالوه بر ایجاد شرایط
اقلیمی خ��اص با حمایت از اجتماعات
انب��وه گونهه��ای گیاه��ی ،پرن��دگان،
پس��تانداران ،خزن��دگان ،دوزیس��تان،
ماهیان و بیمهرگان ،فرم زيبا و ويژهاي
را به اكوسيستم منطقه داده است.
از دیگر ویژگیه��ای منحصربهفرد تاالب
زریب��ار میتوان به یخزدگی عرصه تاالب
در زمستانهای سرد و وجود جزیرههای
متح��رک ک��ه در اثر جهت ب��اد حرکت
میکند ،اشاره کرد.
زریب��ار از معدود تاالبهای آب ش��یرین

ایران اس��ت که هی��چ رودخانه دائمی
ً
عمدتا
در تأمین آب آن نقش ن��دارد و
از طریق چش��مههای متعدد در بخش
غرب��ی و کف ت��االب تغذیه میش��ود.
روانابها و ریزشهای جوی از دیگر منابع
تأمین آب تاالب هستند .وسعت تاالب
به دلیل تغیی��رات حجم آبی در فصول
مختلف متغیر اس��ت .طول متوسط آن
 4/5کیلومت��ر و ع��رض آن اندکی از 2
کیلومتر کمتر است.
طی فعالیت تعدادی از اعضای انجمن
س��بز چیا و اطالعات جمعآوریشده در
ت��االب زریبار برداش��ت بیروی��ه آبهای
زیرزمین��ی از چاهه��ای غیرمج��از در
حوضه تاالب ،ورود آفتکش��ها ،کودهای
ش��یمیایی ،چرای دام و ورود فضوالت
دامی و افزایش م��واد مغذی در تاالب
بهعنوان عوام��ل تهدیدکننده مربوط به
کش��اورزی و دامداری هس��تند .ویال و
خانه باغ س��ازی ،باغ��داری و افزایش
زمینهای کش��اورزی ،ساختوس��ازهای
س��ازمانهای دولت��ی ازجمل��ه عوامل
تهدیدکنن��ده مربوط ب��ه تغییر کاربری
اراضی و تخریب زمینهای اطراف تاالب
هستند .سدس��ازی در خروجی تاالب،
آتشس��وزیهای عمدی جنگلهای اطراف
تاالب ،آتش��زدن نیزارها ،افزایش زباله،
ش��کار غیرمجاز پرندگان ،ورود فاضالب
خانگ��ی ،معرف��ی ماهی��ان غیربومی،
جادهس��ازی در حریم تاالب و توریسم
کنت��رل نش��ده از عوام��ل تهدیدکننده
مربوط به نقض قوانین بومشناس��ی و
عدم آگاهی عمومی هستند.
پناهگاه حیاتوحش زریبار یکی از مناطق
مهم زمس��تان گذران پرن��دگان مهاجر
اس��ت که با قرار گرفتن در مس��یر دو
کریدور اصلی مهاجرت پرندگان (مسیر
پروازی آفریقایی -اوراسیایی و آسیای
مرکزی) اهمیت باالیی در پش��تیبانی
نظام طبیعی مهاجرت پرن��دگان دارد.
ب��ر اس��اس آخری��ن تحقیق��ات تیم
پرندهنگری انجمن س��بز چیا در حال
حاضر بیش از  235گونه پرنده بومی و
مهاجر در آن زندگی میکنند.

