
ن کریم زاده
س

ح
س: 

عک



شماره بیست و پنج، فروردین 2۱۳۹4

12

36

72

62

78
عکس: مینوش زمردی نیا



5شماره بیست و پنج، فروردین 4۱۳۹4 شماره بیست و پنج، فروردین ۱۳۹4

سخن سردبیر

اظهار  هیچ  بدون  دیدم،  بهتر  شماره  این  سردبیر«  »سخن  نوشتن  برای 

را  اخیر  ماه  چند  طی  در  حکومتی  مسئوالن  از  قول هایی  نقل  ابتدا  نظری، 

محیط  حوزه ی  در  ایران  مردم  و  کشور  که  فاجعه ای  عمق  به  تا  بخوانید 

زیست با آن مواجه اند پی ببرید! 

رهبر جمهوری اسالمی ایران در اسفند ماه گذشته، در دیدار با تعدادی از 

مسئوالن حکومتی و فعاالن محيط زيست، از »زمين خواری و کوه خواری و 

ساخت وساز در ارتفاعات« به عنوان »مسائل رنج آور و اسف بار« نام برد. روز 

بعد از صحبت های آقای خامنه ای، محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، از 

دنبال کردن فرموده های رهبر ایران همراه با حساسیت در شهرداری سخن 

غالمحسین  اسالمی،  جمهوری  رهبر  صحبت های  از  بعد  روز  دو  و  گفت . 

اژه ای، سخنگوی قوه ی قضائیه ی ایران، از بازداشت 1۵ نفر، از جمله چند 

تن از مدیران سازمان منابع طبیعی در ارتباط با زمین خواری خبر داد .

در  ایران«،  مراتع  و  جنگل ها  »سازمان  رئیس  جاللی،  خداکرم  همزمان، 

اواخر سال 13۹2 گفت که طی 1۰ سال گذشته سطح جنگل های کشور 1۴ 

هزار هکتار کاهش یافته، که این به گفته ی او بدین معنا است که از هر هزار 

هکتار یک هکتار کاهش سطح رخ داده است.

و  است،  شدن  خشک  حال  در  و  بحرانی  مرحله ی  در  ارومیه  دریاچه ی 

معصومه ابتکار، رئیس »سازمان حفاظت محیط زیست ایران«، در اوایل 

اسفند ماه اعالم کرد که »تا کنون 88 درصد از دریاچه ی ارومیه خشک شده 

است«؛ و البته نجات آن می تواند به مرگ کردستان منجر شود! این نظر 

محسن بیگلری، نماینده ی شهرستانهای سقز و بانه در مجلس، است که 

معتقد است 6۵ درصد سهم آب کردستان را برای نجات دریاچه ی ارومیه 

کاهش داده اند .

و  آب  »شرکت  مديرعامل  پرورش،  محمد  جاری،  سال  ماه  فروردین  در 

سردبیر: حسن سربخشیان

مدیر اجرایی: آیدا سعادت
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نشریه ای برای جوان ایرانی
فاضالب تهران«، اعالم کرد که ذخيره ی آبی سدهای الر و لتيان در استان تهران به فصل پاييز نمی رسد، تا بدین ترتیب نظر شماره بیست و پنجم، اردیبهشت ۱۳۹4

وزارت نیرو که نسبت به اتمام ذخیره ی سدهای تأمین کننده ی آب تهران هشدار داده بود تأیید شود. وزارت نیرو بالفاصله با 

انتشار خبری آب پاکی را روی دست مصرف کنندگان آب در ایران ریخت و عنوان کرد: در هیچ  استانی وضعیت آب حتا »قابل 

تحمل« هم نیست. بر اساس اعالم وزارت نیرو، و بنا بر نظر شاخص پایش منابع آبی در سال آبی 13۹3-۹۴، هیچ یک از 31 

استان کشور در دسته های »مرطوب«، »نرمال« و یا حتا »قابل تحمل« قرار ندارند.

با توجه به آن چه در اظهار نظرهای رسمی عنوان شده است، کاهش سطح جنگل های کشور و کمبود آب دو عامل بسیار مهم 

و تعیین کننده در از بین رفتن محیط زیست کشور است که تبعات آن به صورت مستقیم متوجه زندگی مردم و زیستگاه های 

طبیعی کشور خواهد بود . اگر میزان آلودگی هوا در شهرهای ایران را نیز به دو موضوع مهم محیط زیستی باال بیافزاییم، لزوم 

پرداختن به بحران محیط زیست در ایران بر همگان آشکار خواهد شد . 

با  این حال، مسائل زیست محیطی و بحران آب تنها مختص به ایران نیست. در کشورهای اروپایی توجه به مسایل محیط 

زیستی در روند انتخابات و فعالیت های احزاب سیاسی برای جذب آرای مردم بسیار مهم است . این در حالی است که در 

ایران، مسئوالن حکومتی صرفًا در حد هشدار به اعالم نظر می پردازند و عماًل از کاهش ضرری که از این مسئله متوجه کشور 

است عاجز اند .

در نمونه ای دیگر، اخیرًا در آمریکا، جری بروان فرماندار کالیفرنیا برای اولین بار در تاریخ این ایالت محدودیت اجباری استفاده 

از آب را اعالم کرد. این چهارمین سال متوالی است که ایالت کالیفرنیا در خشک سالی به سر می برد. گرمای بیش از حد حتا 

در زمستان های سه سال اخیر نیز باعث نگرانی اهالی این ایالت شده است. همچنین در ایالت کالیفرنیا هیچ آبی ناشی از آب 

شدن برف زمستانی وجود نداشته است. اما این امر تأثیری در کشت برنج و بادام توسط کشاورزان این ایالت نداشته است 

که حدود هشتاد درصد ذخایر آب های زیرزمینی این ایالت را در ده سال گذشته استفاده کرده اند، بدون این که جایگزینی برای 

این ذخیره ی آبی در نظر گرفته شده باشد.

و  مدنی  فعاالن  دغدغه های  از  یکی  باید  ایران،  در  کوچک تر  شکلی  در  و  جهان،  در  زیست  محیط  مسئله ی  به  پرداختن 

به یک فرهنگ در جامعه  برای نجات محیط زیست  اکثریت مردم، تالش  به  آگاهی بخشی  با  تا  باشد،  ایرانی  روشنفکران 

تبدیل شود.

در شماره ی 2۵ تابلو تالش کردیم در این خصوص و از جوانب مختلف نظرات نویسندگان مجله و همچنین کارشناسان و 

فعاالن محیط زیست را با شما در میان بگذاریم .

حسن سربخشیان

http://www.radiofarda.mobi/a/f14_khamenei_iran_environment_cancer/26888345.html
http://www.radiofarda.mobi/a/f14_khamenei_iran_environment_cancer/26888345.html
http://www.isna.ir/fa/news/93121810852/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://www.isna.ir/fa/news/93121810852/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://www.radiofarda.mobi/a/26892163.html
http://www.radiofarda.mobi/a/26892163.html
http://www.radiofarda.mobi/a/f5-urmia-lake-water-shortage-iran/26898131.html
http://www.radiofarda.mobi/a/water-resource-tehran/26937353.html
http://tableaumag.com/
https://www.facebook.com/TableauMagazine
http://www.radiofarda.mobi/a/f35_iran_water_shortage/26939213.html
http://www.radiofarda.mobi/a/f35_iran_water_shortage/26939213.html
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هیچ بخش�ی از زندگی ایرانی نیس�ت که با آب و درخت 
و ب�اغ و کش�ت و کار و فرهنگ حرمت نه�ادن به درخت و 
طبیعت پیوند نداشته باش�د. درخت در فرهنگ ما مقدس 

است و بسیار ستوده شده است: 
برومند باد آن همایون درخت 

که در سایه  ی او توان برد رخت
پادشاه نیز کس�ی بوده که به دس�ت خود درختی نشانده 
باش�د، چی�زی ک�ه س�ایه ای از آن هن�وز ه�م در روزهای 
درخ�ت کاری دی�ده می ش�ود و رهب�ر کش�ور بای�د درخت 

بنشاند. نوروز مثال عالی این فرهنگ ستایش و آمیزش با 
طبیعت است که هنوز در شکاف های مختلفی که بین خود 
ایجاد کرده ایم، از س�نتی و متجدد و روس�تایی و شهری و 
باالش�هری و پایین ش�هری و مذهبی و س�کوالر و فارس 
و ترک و کرد و غیر آن ها، تجزیه نش�ده اس�ت و همه آن را 
از خ�ود می دانن�د و ب�زرگ می دارند و ب�ا آن هویت خود را 
تعریف می کنند. پس چه شده است که در عمل و در زندگی 
روزمره مان درخت غایب است؟ما که همیشه روی قالی و 
قالیچه زندگی کرده ایم که هر کدام باغی اس�ت جاودانی، 

مهدی جامی

چه ط�ور ب�ه باغ پش�ت کردی�م و باغ ه�ا را س�وزاندیم تا به 
جای اش ساختمان آجری و بتونی برویانیم؟ 

س�ال ۲۰۰۶ وقتی بعد از یازده س�ال ب�رای دیدن مادرم 
به ایران س�فر ک�ردم و به مش�هد رفتم، دو منظره س�خت 
مرا ت�کان داد: اولی نابود ش�دن داالن بهش�ت بود که در 
مسیر خانه ی مادر قرار داش�ت، خیابانی مشجر که میدان 
ملک آب�اد را به پارک ملت وصل می کرد. حاال درختان اش 
را بری�ده بودند! به این بهان�ه که بلوار بس�ازند و خیابان را 
عریض کنند. و بعد منظره ی دیگری از گس�ترش ش�هر به 
روی تپه ه�ای اطراف ب�ود که نظرم را به خ�ود جلب کرد. 
خانه ه�ا ردیف به ردیف و خیابان به خیاب�ان باال رفته بود، 
همه نوس�از. ولی هیچ درخت�ی نبود! خانه ب�دون درخت 

می شود؟ 
حکایت مش�هد حکایت همه ی ش�هرهای ایران است. 
چرا این طور ش�د؟ چه طور به این نتیجه رس�یدیم که خانه 
درخت نمی خواهد؟ ش�هرهای ما ش�ده اس�ت ساختمان 
در س�اختمان، بغل به بغ�ل. فضایی برای نفس کش�یدن 

نیست. هر فضایی بوده یا خیابان شده یا ساختمان. 
بی تردید، یک�ی از معضالت فرهنگی م�ا که پیوندهای 
م�ا را با آب و درخ�ت قطع کرده اس�ت تحقیری اس�ت که 
ب�ه زندگی روس�تایی روا داش�ته ایم. در کمتر کش�وری در 
منطقه ی خاورمیانه روس�تایی این ق�در در معرض تحقیر 
اجتماعی اس�ت. م�ن در چند کش�ور کار و زندگی کرده ام، 
و در س�فرهای طوالنی و مکرر خود همیش�ه در کار روستا 
و ش�هر تأمل ک�رده ام. هیچ جا ندیده ام مردم�ی این قدر از 

روستا بیگانه و بیزار باشند که ما در ایران هستیم.
نخب�گان ما ه�م در همین مس�یر رفته ان�د. برنامه های 
توس�عه در ایران متأثر از اندیش�ه های دوگانه س�از نیمه ی 
قرن بیس�تم مرتب کش�اورزی را تحقیر کرده اند و صنعتی 
ش�دن را تش�ویق و دنب�ال کرده اند. ام�ا نه کش�اورزی را 
آب�اد گذاش�تند و نه صنع�ت را آباد کردند. ب�رای چیزی که 
می خواس�تند به آن برس�ند فکر کردند باید روس�تا را نابود 
کنند. این یک�ی را انجام دادند اما به آن یکی نرس�یدند، و 
هی�چ فکر نکردند ک�ه صنعت آباد با کش�اورزی آباد ممکن 

است.
فیلم ه�ای ما و س�ریال های ما هم همی�ن راه را رفتند و 
هنوز هم می روند. اش�رافیت قج�ری در ایران که همه ی 
مملک�ت را رعیت می دی�د، در طبقه ی متوس�ط اداری و 
تجددگ�را و پ�رورده ی دربار و ش�رکت های س�رمایه گذار 
خارجی بازتولید شد. روستایی رعیت بود. دهاتی بود. بی 
آداب بود. زندگی اش ارزش فکر کردن نداشت. باید نابود 

می شد. باید شهری می شد. 
جمعیت شناسی مان هم می گوید دیگر به زودی کسی در 
ایران در روستا نخواهد زیست، از بس که همه می خواهند 
شهرنش�ین ش�وند. من ب�ه روس�تائیان ح�ق می دهم که 
مهاج�رت کنند. دس�ت کم این اس�ت ک�ه از تحقیر دهاتی 
بودن نجات می یابند و از فقر تحمیل شده بر روستا نیز فرار 
می کنند، گرچه در شهر هم عمدتًا حاشیه نشین می شوند. 
حاش�یه جایی است که نه روستا است نه شهر. و امروز این 
حاشیه های شهری خود کالن ش�هر شده اند، روستاهایی 

عظیم اما محروم و مخروبه با جمعیت میلیونی و فقرزده.
زندگ�ی ش�هری در ای�ران تقلی�د زندگ�ی در فرانس�ه و 
انگلی�س و آمریکا و ایتالیا اس�ت، اما نوع�ی از تقلید که در 
آن جای�ی برای آن هم�ه باغ و درخت و فضای س�بز که در 
ممالک راقیه هست دیده نشده است. پس چیزی بومی و 
محلی هم هس�ت که ما را از درخت بیزار کرده اس�ت. من 
»زمین خواری« را مس�ئله ی اصلی می بینم. زمینی را که 
ارزش فروش داشته باشد هیچ کس باغ نمی کند، یا اگر باغ 

است نمی گذارد باغ بماند. 

چه طور به این نتیجه رسیدیم که خانه 
درخت نمی خواهد؟ شهرهای ما شده 

است ساختمان در ساختمان، بغل 
به بغل. فضایی برای نفس کشیدن 

نیست. هر فضایی بوده یا خیابان شده یا 
ساختمان

http://ganjoor.net/nezami/5ganj/sharafname/sh17
http://sharghdaily.ir/News/57870/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-


11شماره بیست و پنج، فروردین 10۱۳۹4 شماره بیست و پنج، فروردین ۱۳۹4

زمین خواری هم سویه ی دیگری از مدیریت شهری ما را 
آشکار می کند: طراحی توسعه ی شهری درست و عقالنی 
اعمال نمی ش�ود. همه ی امکانات برای پول شدن زمین 
مهیا اس�ت. یعن�ی اختیارات ف�رد »مالک زمی�ن« محور 
مدیریت ش�هری است، نه منافع جمع شهروندان. زندگی 

در می�ان ما خیل�ی خیلی خصوصی اس�ت. جم�ع و منافع 
جم�ع گویی وجود ن�دارد. اما در هیچ کش�ور غربی امکان 
ندارد ش�ما بتوانید دست به هر نوع ساخت وسازی بزنید به 
صرف این که زمین خودتان است! یک رسم خوب و مدنی 
در این ش�هرها، مثاًل در لندن، هس�ت که اگر همسایه ای 
بخواهد در زمین اش خانه و مجتمع بس�ازد باید تمام اهل 
محل رضای�ت بدهند. چون می دانند زندگی در یک محله 
از آن همه اس�ت. همس�ایه ها بر شیوه ی گس�ترش محله 
نظ�ارت می کنند، و ب�دون رضای�ت آن ه�ا نمی توانید هر 

ساختمانی بسازید.
خیاب�ان ول�ی عص�ر نمون�ه ای از رفت�ار م�ا در هم�ه ی 
ش�هرهای ب�زرگ اس�ت ب�ا درخت�ان. ت�ا اواخ�ر دوره ی 
رضاش�اه، تهران بیست و چهار هزار چنار فقط در دو طرف 
خیاب�ان پهلوی ی�ا ولی عصر ام�روز داش�ت، از راه آهن تا 
تجری�ش. حاال ای�ن رقم به کمتر از نصف رس�یده اس�ت. 
مغازه داران و مجتمع داران و برج س�ازان دس�ت به دست 

نمایی از شهر مشهد

تا اواخر دوره ی رضاشاه، تهران 
بیست و چهار هزار چنار فقط در دو 

طرف خیابان پهلوی یا ولی عصر امروز 
داشت، از راه آهن تا تجریش. حاال 

این رقم به کمتر از نصف رسیده است. 
مغازه داران و مجتمع داران و برج سازان 

دست به دست هم داده اند تا درخت ها را 
یک به یک قطع کنند

هم داده اند تا برای دیده ش�دن کس�ب و کار و تابلو و درگاه 
مغ�ازه و مجتمع ش�ان درخت ها را یک به ی�ک قطع کنند. 
فق�ط قطع ه�م نمی کنن�د، هر جا مانع قانونی باش�د س�م 
تزریق می کنند به درخت تا بخشکد! مترو هم طور دیگری 

درختان را می خشکاند. رساندن آب و برق و گاز هم توجیه 
دیگری است. ما دیگر جایی برای درخت نداریم.  

آن دو منظ�ره را از مش�هد گفت�م، ای�ن را ه�م از بیروت 
بگوی�م: در بی�روت ب�ود ک�ه ب�رای اولی�ن ب�ار می دی�دم 
پشت بام ها سبز اس�ت! پش�ت بام را به باغ کوچکی تبدیل 
کرده بودند. بس�یاری از خانه ها و مجتمع ه�ای آپارتمانی 
چند طبقه بام س�بز داش�تند، باغچه ی روی بام داش�تند. 
یاد باغ ه�ای معلق باب�ل می افتادم. برای مه�ار هیوالی 
ضدسبز در تهران و ش�هرهای بزرگ ایران راه زیاد است. 
اگر درخت و باغ را خواس�ته باش�یم، می ت�وان در تار و پود 

زندگی مدرن و ساختمان های مرتفع هم به آن راه داد. 
این درک تازه حرکتی اس�ت که در یک دهه ی گذشته در 
نسل جوان تر و در میان گروهی از مهندسان پدید آمده ولی 
هنوز به حدی نرسیده که بتواند بر مدیران و سرمایه داران 

و غارت گران جنگل ها و مرتع ها تأثیر بگذارد. 
زندگی پسامدرن تنها زندگی ش�هری نیست، زندگی در 
تعادل با طبیعت اس�ت. زندگی در ش�هرهای ایران را باید 
ط�وری تعریف ک�رد که با ب�اغ و درخت در تع�ارض نیافتد. 
در ده�ه ی پنجاه شمس�ی، نخبگان به این درک درس�ت 
دس�ت یافته بودند که زندگی س�الم ش�هری باید آمیزه ای 
از عناصر معم�اری ایرانی و معماری غربی باش�د. اما بعد 
از انق�الب ضدآمریکایی و س�نت گرا اس�ت ک�ه برج هایی 
شبیه ش�هرهای آمریکا )مثل برج های مش�هور فیالدلفیا( 
در تهران سبز می شود، س�بز شدنی که در آن هیچ اثری از 

سبزی و طبیعت نیست.
درخت راه بازیابی برخورد خالق با س�نت است اگر آن را 
درس�ت به جا آوریم، وگرنه باغ ایرانی به زودی مثل ش�یر 
ایرانی فقط در قصه ها و اسطوره ها یا روی پرچم و پالکارد 
باقی می ماند. اگر البته خودمان باقی مانده باش�یم و قصه 

و افسانه نشده باشیم.

شماره های پیشین
مجله تابلو را

از این جا دانلود کنید

http://old.sharghdaily.ir/news/90/05/24/8431.html
http://old.sharghdaily.ir/news/90/05/24/8431.html
http://fazayesabz.parsiblog.com/Posts/83/%D9%BE%D8%B4%D8%AA+%D8%A8%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%8A+%D8%B3%D8%A8%D8%B2
http://www.thcphotography.com/view.php?tagID=1
http://tableaumag.com/5742#.VOt-d_mG98E
http://tableaumag.com/wp-content/uploads/2015/02/No-24-H.pdf
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یک
بن�ا ب�ه روایت های دین�ی و اس�طوره ای در بس�یاری از 
تمدن ه�ا، نخس�تین انس�ان ها – آدم و ح�وا – در بهش�ت 
زندگ�ی می کردن�د. آن چنان ک�ه در افس�انه های آفرینش 
آمده، این نخستین زادبوم بشر، اقامتگاه آسمانی انسان، 
شباهت آش�کاری به باغ های زمینی داش�ت: سبزه زاری 
آکن�ده از درخت�اِن در ش�کوفه ی�ا پرمیوه، جویب�ار پرجال، 
چشمه س�اران و پرندگان خوش آوا، آب وهوای دل کش، 
و سایه س�ار مصفا. بنا ب�ه همین همانندس�ازی، باغ های 
بهشت آس�ا در شماری از تمدن های گذش�ته برقرار بود، و 
»باغ های معلق بابل« از عجایب هفت گانه ی دنیای کهن 

به شمار می رفت. در ایران باس�تان، برخالف تمدن های 
همس�ایه، بهشت آسمانی نقش برجس�ته ای در افسانه ی 
آفرین�ش نداش�ت. با این هم�ه، ایرانیان باس�تان بهترین 
نمونه ه�ای ب�اغ بهش�تی را در ایران زمی�ِن آن زم�ان بن�ا 
کردند، تا آن جا که عنوان ای�ن باغ ها، »پردیس«، از زبان 
ایرانی�ان به زبان های بس�یاری، از جمل�ه یونانی، التین، 
عربی، عبری، فرانسوی، و انگلیسی، راه یافت. گزنفون 
می گوید ک�ه، کوروش از خوش نش�ینی و گش�ت وگذار در 
پردیس ها حظ وافر می برد، اشتیاق آشکاری به برنشاندن 
باغستان داش�ت، و این ش�ور را برای جانش�ینان اش، از 
هخامنشیان تا اشکانیان و ساسانیان، به میراث  گذاشت. 

پیام یزدانجو

باغ های باس�تانی ایران ش�وق بهش�ت آفرینی ایرانیان در 
س�رزمینی اغلب دوزخی – کویری، کم بهره از  آب وعلف – 

را به نمایش می گذاشت. 
در گذر از عهد باس�تان به دوران اس�المی، ب�اغ ایرانی 
آوازه ای بلندت�ر یافت. »پردیس« فارس�ی به »فردوس« 
عربی مبدل ش�د و »جنت« قرآنی، بهشت برین، شباهت 
انکارناپذیری به باغ های ایرانی داشت. توفان حمله های 
عرب که فرو نشس�ت، ب�اغ ایران�ی از دل ویرانه ها دوباره 
قد افراش�ت. ب�ه نظر می رس�ید ای�ن بهش�ت مینیاتوری 
اقتباس�ی از آن جن�ت جاودانه باش�د که خداون�د منان به 
مؤمنان مس�لمان نوید می دهد. این گونه، نه فقط شاهان 

و شهریاران که شوریده س�ران و شاعران فراوان، در عین 
امی�دواری به بهره بری از بهش�ت برین، ب�ه لذات دنیوی 
در سایه س�ار باغ ه�ای زمینی س�رگرم ش�دند. ب�اغ ایرانی 
انگاره ی خوش باشی، شادخواری، فراغ بال، و همچنین 
تن آس�ایی ش�د، و با این همه در شعر فارس�ی و در نقاشی 
مینیات�وری عمدتًا افروزه ای آس�مانی یاف�ت. در فرهنگ 
آریایی - اس�المی آن دوره، ب�اغ ایرانی الهام�ی برگرفته 
از بهش�ت آس�مانی بود و نگرش دینی به دنیای دون وجه 
غالب داش�ت. خیام خوش ب�اش، از اندک اندیش�ه ورانی 
که با ش�ک و ش�بهه به دنی�ای دیگ�ر و باغ و بهش�ت برتر 
اندیش�یده، راه پررهرویی در اندیش�ه ی ایرانیاِن مسلمان 

باغ ارم شیراز
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نداشت.

دو
سده ها بعدتر، بعد از استیالی اندیشه ی دینی )اسالمی 
- مس�یحی(، رنسانس�ی در خیال خانه ی انس�ان اروپایی 
اتف�اق افتاد. آس�مان ب�ه زمین آمد و انس�ان ب�ه نقطه ی 
پرگار هس�تی مبدل ش�د. اومانیس�م اروپای�ی انگاره های 
آس�مانی را یک به یک به زیر کش�ید و ب�ه آن چه در زمین و 
زیر آفت�اِب کهنه می گذرد ارزش�ی ن�و داد. پیش تر، تصور 
می ش�د آدِم اول را خدا به صورت خ�ود خلق کرده؛ و حال 
ادعا می ش�د آدم آن خ�دا را به صورت خ�ود خلق می کند: 
تصور می ش�د آدم آفریده ی آن خدا بوده، و حال آن که آدم 
آفریننده ی آن خدا اس�ت. آدِم آفریننده البته خود خداگونه 
نیس�ت. برخالف انسان آس�مان گرا، انس�ان اومانیستی 
موجودی متزلزل و معصیت کار و کران مند و کام جو اس�ت 
که ب�ه رغم دین خویی عمیق�ًا به دین خود ایم�ان ندارد و، 
خیام گون�ه، بهره ی دنیا را به وع�ده ی عقبا و عیش زمینی 
را به اجر آس�مانی ترجی�ح می ده�د. هیرونیموس بوش، 
در سپیده دمان رنس�انس اروپایی، این همه را در باغ لذات 
دنیوی به نمایش گذاش�ته بود: تابلوی سه لتی انسان را در 

سه زمان - مکان باغ بهشت، دار دنیا، و دوزخ مدهش به 
نمایش می گذاشت: باغ بهشت و دار دنیا، از جمیع جهات 
)و از ترکیب کلی و خط افق گرفته تا رنگ و ش�کل و  مایه ها 
و موضوع�ات مصور( درهم تنیده، به هم پیوس�ته، و با هم 

یگانه اند و تنها با خطوط خیالی از هم جدا می شوند. 
به لح�اظ تاریخی، فرهنگ آریایی - اس�المی عاری از 
رنسانس�ی از جنس اومانیس�م اروپایی است؛ با این همه، 
جلوه های�ی از این عیش کافرانه در کام جویی ایرانیان دیده 
می ش�ود، آن چن�ان ک�ه در قبال جن�ت دینی، ب�اغ ایرانی 
امکان یک بهش�ت س�کوالر و یک پردیس دنیوی است. 
قرن ها پی�ش از این ها، باغس�تان م�کان مذهب گریزی، 
س�رپیچی از اوامر ش�رع، و اش�تغال به امی�ال این جهانی 
ب�ود: باده گس�اری، عش�ق ورزی، نردب�ازی، و بزم آرایی 
عماًل در باغ ها به ثمر می رس�ید. و امروزه، در دوره ای که 
دی�ن نه فقط حکوم�ت که تمام امورات مل�ت و ممکلت را 
متصرف ش�ده، باغ ایرانی امکان تن زدن از دین رسمی و 
التجا به فرهنگ غیردینی و غیررس�می اس�ت. باغ ایرانی 
وعده گاه موقت آزادی اس�ت، جزی�ره ای متزلزل در ملک 
باثبات مذهب، که »لذات ممنوعه« در آن مجاز می شود: 
می گساری، رقص، موسیقی، قمار، عیاشی، جشن های 
مختلط، تجمعات غیرقانونی، و ... – آن تمام خوش�ی ها 

که تعصب دینی از ما دریغ می کند.

سه
همچ�ون بزم نوروز و ادبیات فارس�ی، ب�اغ ایرانی فخر 
فرهن�گ ایرانی اس�ت. ب�اغ را ارمغ�ان فرهنگ م�ا برای 
جهانیان می دانند؛ از معماری و شکل چلیپایی تا متعلقات 
مجسم آن در باغ های این سوی و آن سوی دنیا – از »چهل 
س�تون« اصفهان و »باغ ارم« ش�یراز و »کاخ گلس�تان« 
ته�ران ت�ا »تاج مح�ل« آگرا، »ب�اغ ش�الیمار« الهور، و 
»جنرالی�ف« گران�ادا – را به عنوان »می�راث جهانی« به 
ثبت می رس�انند. باغ ایرانی البته از محدوده های بناهای 
برگزی�ده فراتر می رود. باغ ایرانی اکن�ون همه جای ایران 
هس�ت، نه فقط کنار کوی�ر و بیابان که در ش�مال پرباران. 
معماری و متعلقات باغ ها مانند گذش�ته نیست؛ باغ ایرانی 

به گونه گونِی فرهنگ ایرانی است. 
ب�اغ ایران�ی از فرآورده ه�ای فرهن�گ ایرانی اس�ت؛ با 
این هم�ه، در تملک »فرهنگ« نیس�ت. باغس�تان یک 

باغ ایرانی از فرآورده های فرهنگ ایرانی 
است؛ با این همه، در تملک »فرهنگ« 

نیست. باغستان یک مکان بینابینی 
است، جایی میانه ی فرهنگ و طبیعت 

می ایستد: یک جنگل فرهیخته، یک 
فرهنگ وحشی، آن جا که طبیعت به 

مصاف تمدن می رود

مکان بینابینی اس�ت، جای�ی میانه ی فرهن�گ و طبیعت 
می ایس�تد: یک جنگل فرهیخته، یک فرهنگ وحش�ی، 
آن جا که طبیع�ت به مصاف تمدن می رود، آن جا که تمدن 
به طبیعت تسلیم می ش�ود. باغ از جنس نقشه نیست، باغ 
اختالِل جغرافیا اس�ت، نوعی ناکجا که نه ش�هر است و نه 
روس�تا. باغستان مکان مشخص ندارد، حد فاصل شهر و 
روستا است، نفوذ روس�تا در شهر و حضور شهر در روستا: 
کوچه باغ. ب�اغ یک وجود جامد نیس�ت، جریان جس�م ها 
است، نوس�ان مکان ها. همه ی باغ ها »باغ های معلق« 
ان�د، بین آس�مان و زمین، بین ش�هر و روس�تا. انگاره ی 
باغ ها انگاره ی بازگش�تی است: در باغ گش�تن: متمدنانه 
بازگش�تن ب�ه طبیعت، به بهش�تی ک�ه همی�ن نزدیکی ها 

است. 

چهار
باغس�تان یگانه نیس�ت، چندگانه – چهارگانه – اس�ت: 

چهارب�اغ. باغ از جنس مکان نیس�ت، یک زمان مجس�م 
است، فضا است، فواصل فصل ها که چهار عنصر زندگی 
را فراه�م م�ی آورد: باغ به�اری از جنس باد اس�ت، و باغ 
تابس�تانی از جنس آتش، ب�اغ پاییزی از جن�س آب، و باغ 
زمس�تانی از جن�س خاک. باغ ب�زم اس�ت، منظومه ای با 
کلمات�ی از س�نگ و س�بزه، آب و درخت. ب�اغ یک مکان 
س�اکن نیست، جریان شب در شریان روزها است و جریان 

روزها در شریان شب:
باغ  از جنس مکان نیست.

در گذرگاهی از ماسه های سرخ،
به چکه آبی پا می گذاریم

از نور سبز هسته اش می نوشیم،
از مارپیج زمان، به فراز روزها باال می رویم،

و با سوزش آخرین گدازه های اش فرود می آییم.
رود زمزمه می کند، باغ به درون شب جاری می شود.

)اکتاویو پاز / داستان دو باغ(

تابلوی باغ لذات دنیوی اثر هیرونیموس بوش
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فلس�فه ی محیط زیس�ت در ش�کل م�درن اش از اواخر 
ده�ه ی ۱۹۶۰ گس�ترش پیدا ک�رد. افزای�ش محصوالت 
نگران کننده برای حیات و رشد حس بحرانی شدن محیط 
زیس�ت و در مجموع این ترس که جنگ س�رد و تبعات اش 
همچون گس�ترش انرژی اتم�ی در حال تخری�ب زندگی 
است، فلس�فه را نیز به سخن آورد. در سال ۱۹۶۲، راشل 
کارس�ون با انتش�ار کتابی پرفروش به نام بهار خاموش که 
در واقع گزارش�ی ب�ود از انبوه خطرهای م�واد آفت کش و 

شیمیایی برای تولید هرچه بیشتر محصوالت کشاورزی، 
تأثیر زیادی بر افکار عمومی گذاش�ت. نوشته ها درباره ی 
محیط زیست در حوزه ی فلسفه به طور کل در دو شاخه ی 
عمده پی گیری شدند: تئوری انتقادی و فلسفه ی اخالق. 
این ک�ه چه گون�ه س�اختار جدی�د اقتص�ادی و مناس�بات 
س�رمایه داری به تخریب هرچه افزون تر حیات منجر شده 
است از یک سو، و از سوی دیگر وظیفه ی اخالقی آدمیان 
نسبت به محیط طبیعی و ملزومات حیاتی خود و دیگران، 

امین بزرگیان

خوانشی از هانا آرنت برای محیط زیست

فکر فلس�فی را به میان آورد. از گذشته ها همواره موضوع 
»محیط« و »طبیعت« یکی از مباحث فلسفه بوده است، 
اما این ب�ار در پیوند با چیزی که می ت�وان آن را »بحران« 
نامید تعریف ش�ده است. به نظر نگارنده، درک ریشه های 
آن چیزی را که ما »بحران محیط زیست« می نامیم باید از 
خود فلسفه آغاز کرد. به عبارتی، پای خود فلسفه ی مدرن 

گیر است.

 1
هانا آرنت در مقاله ای با عنوان »مفهوم تاریخ« )در بین 
گذش�ته و آینده، انتش�ارات پنگوئن، ۲۰۰۶( شاید یکی از 

بهترین تحلیل ه�ا را از موضوع محیط زیس�ت پیش روی 
م�ا می نه�د، هرچند که نوش�ته ی او ب�ه طور مس�تقیم به 
بحران محیط زیس�ت مربوط نیس�ت. آرنت در این مقاله، 
که در سال ۱۹۶۱ و در زمان اقامت اش در نیویورک منتشر 
ش�د، به تفاوت درک بش�ر از طبیع�ت و تاریخ بی�ن دوران 
باس�تان )یونان و رم باس�تان( و دوران م�درن می پردازد. 
در خالل ش�رح ای�ن متفکر برجس�ته ی آلمان�ی از این دو 
مقوله و تغییرات اش اس�ت که ش�اید بتوانیم به ریشه های 

وضعیت مان در جهان معاصر پی ببریم.
آرن�ت بح�ث خ�ود را ب�ر روی مقول�ه ی »جاودانگی« 
بنی�ان می نهد. از نظر یونانیان باس�تان، جاودانگی امری 
بدیهی و مس�لم بوده است. آن ها این درک را به  واسطه ی 
رابطه شان با طبیعت به دست آورده بودند. طبیعت از نظر 
آن�ان هرآن چیزی بود که با نی�روی درونی خویش و بدون 
نیاز به هیچ عامل دیگری پدید می آمد. در واقع، جاودانگی 

ویژگی آن چیزی بود که »طبیعت« می دانستند. به سبب 
همه جایی بودن طبیع�ت، امکان فراموش کردن یا نادیده 
گرفت�ن آن منتف�ی بود. از س�ویی دیگ�ر، طبیع�ت کاماًل 
بی نیاز از توجه انس�ان ها بود، زیرا که خود انس�ان تکه ای 
از آن بی کران بود. به همین خاطر اس�ت که ارسطو انسان 
را به یک معنا موجودی جاودانه می داند، زیرا که بخش�ی 
از طبیع�ت اس�ت. در همی�ن ابتدا بد نیس�ت ب�ه تبعیت از 
آرنت، برای درک تمایز بین این نگاه به مقوله ی طبیعت و 
جاودانگی از دوران مدرن به قطعه ای از شعر ریلکه به نام 

»کلمه ی حیرت انگیز: وقت کشی« اشاره کنیم:
کوه ها در تأللؤ ستارگاِن مجلل خوابیده اند

اما حتا زمان به آهستگی در آن ها سوسو می زند
آه! تنه�ا قلب وحش�ِی م�ن، خان�ه ای نامطمئ�ن برای 

احساِس جاودانگی است.    
)ترجمه از آلمانی توسط داریوش برادری(

آرن�ت می نویس�د: »اگ�ر با ن�گاه یونانی�ان این ش�عر را 
بخوانی�م همه چی�ز باژگ�ون ش�ده اس�ت. در این ش�عر، 
همه ی عناص�ر و چیزها در طبیع�ت ازبین رفتنی و فناپذیر 
ش�ده اند جز قلب انس�ان« )هم�ان، ض. ۴۴(. این نکته 
محوری تری�ن تفاوت بی�ن دوران باس�تان و دوران مدرن 
در درک طبیعت اس�ت. در دوران م�درن، طبیعت نیروی 
جاودانگِی خود را از کف داده و انسان ماهیتی جدا و مجزا 
از طبیعت یافته است. از دیگرسو، توان جاودانگِی موجود 
در طبیعت به درون ساحت انسان سرایت کرده و همچون 
خاط�ره و تاری�خ در او خانه کرده اس�ت. در واقع بی نیازی 
طبیع�ت به انس�ان از بین رفت�ه و جاودانگ�ی آن منوط به 

آدمی شده است.

 2
به س�خن ارس�طو اگ�ر برگردیم که انس�ان ها به س�بب 
تعلق ش�ان به طبیعت جاودانه اند، باید به این نکته اش�اره 
کنیم که این جاودانگی از نظر وی تفاوت عمده ای با دیگر 
موج�ودات طبیعت دارد. انس�ان تنها موجودی اس�ت که 
میرا اس�ت، یعنی مرگ اش همچون تولدش چیزی بیشتر 
از تول�د و مرگ ی�ک »نوع« از آن موجود اس�ت و در میان 

که انسان، در عین جاودانگی، تنها 
موجودی در طبیعت  است که فناپذیر 

نیز هست. تاریخ در میانه ی همین 
جاودانگی و فناپذیری خلق می شود. 
تاریخ چیزی نیست جز تالش برای 

فراموش نکردن آن چه انسان ها بوده اند 
و کرده اند
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انس�ان ها چیزی به نام »فرد« وج�ود دارد. پس می توان 
گف�ت که انس�ان، در عی�ن جاودانگی، تنه�ا موجودی در 
طبیعت  است که فناپذیر نیز هست. تاریخ در میانه ی همین 
جاودانگی و فناپذیری خلق می ش�ود. تاریخ چیزی نیست 
جز تالش برای فراموش نکردن آن چه انسان ها بوده اند و 
کرده اند؛ در واقع، یعنی جاودانه کردن موجودی فناپذیر. 
از نظ�ر یونانیان، تاریخ و طبیعت یعن�ی جهان فناپذیران و 
جه�ان جاودان�ه درهم آمیخته اند. همان ط�ور که آرنت با 
ش�عر ریلکه نش�ان داد، این درهم آمیختگی در اندیشه ی 
مدرن از بین رفته و درک اکنون ما از رابطه ی میان طبیعت 
و تاریخ و نیز جهان هس�تی و انسان ها تغییر کرده است، به 

گونه ای که جاودانه ها از ف�رط بی خانمانی امروزه به قلب 
موجود فناپذیِر هستی پناه آورده اند.

3
انتقال جاودانگی به انس�ان طبیعت را، ابتدا در اندیش�ه 
و س�پس در واقعیت، از حیث جاودانگی رو به اضمحالل 
ب�رده و چه�ره ای فناپذیر بدان داده اس�ت. تاری�خ، که در 
ابتدا تالش انسان برای جلوگیری از این اضمحالل بود، 
در دوران مدرن خود به بخش�ی از این فرآیند تبدیل ش�د. 
سرمنشأهای تاریخ به تعبیر آرنت به اسطوره ی اودیسه ی 
رم باستان باز می گردد، زمانی که اولیس به داستان زندگی 
خود در جمع گ�وش می دهد، در واقع زمانی که خودش به 
موضوعی برای ش�نیدن و دیدن همگان تبدیل می شود. 
آرنت در این جا به رابطه ی پراکس�یس و پوئس�یس در بین 
یونانیان اش�اره می کند. پراکس�یس از نظر آن ها مجموعه 
س�خن ها و کنش های�ی اس�ت که ب�دون تاریخ نویس�ان و 
ادیب�ان نمی توانند باقی بمانند و فراموش می ش�وند. این 
ش�اعران اند که از آن کنش ها و سخن های میرا چیزهایی 
مان�دگار و جاودان�ه می س�ازند؛ س�اختن در این جا همان 

پوئسیس است. 
آن زم�ان ک�ه اولی�س ب�ه داس�تان زندگی خ�ود گوش 
می دهد، واقعیت برای او با نوعی تخلیه ی روحی طبیعی 
)کاتارس�یس( و اشک س�اخته ش�ده و جاویدان می گردد. 
بی راه نیس�ت ک�ه تراژدی در یون�ان تا این حد ب�ه واقعیت 
هستی پیوند خورده است. این یگانگی بین تاریخ و طبیعت 
ک�ه در اودیسه به گونه ای نمادین بروز می کند برای انسان 
م�درن بی معنا اس�ت. در بی�ن یونانیان، تاری�خ و طبیعت 
هردو پدیده هایی جاودانه اند، به این معنا که جاودانگی در 
درون طبیعت است و تاریخ به منزله ی روایت انسان هایی 
است که با تالش و زندگی شایسته ش�ان خواسته اند که بر 
فناپذیری خویش غلبه کرده و به طبیعت بپیوندند؛ به تعبیر 
آرنت، به همسایگان امر جاودانه تبدیل شوند. اگر امروزه 
مفهوم طبیعت تغییر کرده است، این تغییر در همان نسبتی 
اس�ت که در دوران باس�تان، طبیعت و تاری�خ با یک دیگر 
داش�ته اند. در دوران م�درن هم، تاریخ و طبیعت ریش�ه و 
سرشت مش�ترکی دارند اما این بار نه از حیث پیوستگی که 

هانا آرنت در مقاله ای با عنوان »مفهوم 
تاریخ« )در بین گذشته و آینده، 

انتشارات پنگوئن، 2۰۰6( شاید یکی 
از بهترین تحلیل ها را از موضوع محیط 
زیست پیش روی ما می نهد، هرچند که 
نوشته ی او به طور مستقیم به بحران 

محیط زیست مربوط نیست

از حیث ازهم گسستگی.

 ۴
یک�ی از اصول اساس�ی تاریخ نگاری و فه�م یونانیان از 
جهان اطراف »بی طرفی« بود. نوع زندگی در دولت شهر 
آت�ن ب�ه گفت وگوی میان ش�هروندان وابس�ته ب�ود. این 
گفت و گوی م�دام و پیوس�ته ب�ه یونانیان آموخت�ه بود که 
جهان مش�ترک از منظر تع�داد نامح�دودی نگرش درک 
می ش�ود. »دیدگاه« )دوکس�ا( در واقع آن چی�زی بود که 
جهان را برای شهروند دولت ش�هر یونانی پدیدار می کرد. 
آن ها آموخته بودند که جهان واحد را از خالل دیدگاه های 
متفاوت دیگ�ران بفهمند. آن چه به اف�کار و ایده ها جهت 
می داد پدیدارهای بزرگ و درخش�ان بود ک�ه تاریخ نویس 
یا ش�اعر برای جاودانه  کردن ش�ان به سراغ آن ها می رفت 
و عقای�د را ب�ارور می ک�رد. در واقع، »عظم�ت« در تفکر 
یونانیان همان چیزی بود که میل به جاودانه شدن داشت 
و در دوکسا به سادگی قابل شناسایی بود. بی طرفی همین 
مواجهه ب�ا عظمت و می�ل به جاودانه ش�دن ب�ود. تاریخ 
می خواس�ت بی طرفانه این بزرگی را انعکاس دهد. با آغاز 
عصر مس�یحیت، این فرآیند دستخوش دگرگونی شد. در 
مس�یحیت، جاودانگی طبیعت از آن سلب شد و به همین 
میزان عظمت آن از دس�ت رفت. هس�تی تکرارشونده ی 
طبیعت دیگر جاودانه نبود، و نابودی آن بخش�ی اساسی 

از تفکر مسیحی به جهان بود. 
با اصل فناپذیری طبیعت و جهان در مس�یحیت، آن چه 
جاودان�ه ش�د انس�ان و »مس�یح« بود. مس�یح و انس�ان 
مقدس کس�ی بود ک�ه از فناپذیری طبیعت بی�رون می آید 
و چه�ره ای جاودانه می گیرد. عظمت دیگ�ر از آِن او بود. 
ایمان مسیحی متکی بر این بود که جهان نابود خواهد شد 
و انسان و زندگی اش باقی خواهند ماند. سکوالریسم این 
انس�ان مقدس را از بین نبرد بلک�ه جنبه ای همگانی بدان 
بخش�ید. آرنت می نویسد: »این تأکید سراسری به تقدس 
انسان و زندگی همان چیزی است که با وجود از بین رفتن 
ای�ده ی زندگ�ی پس از م�رگ ]ب�ا سکوالریس�م[ در میان 
غربی ها باقی مانده اس�ت« )همان، ص. ۵۲(. در واقع، 
آرنت توضی�ح می دهد که چه گونه در دوران جدید، تقدس 

زندگی پیوندش با طبیعت را از دست داده است. اگر اصل 
زندگ�ی در یونان )البته فقط برای ش�هروندان( ارزش�مند 
بود، ای�ن ارزش در پیوند با طبیع�ت و جاودانگی اش قرار 
می گرف�ت؛ ح�ال در دوران جدید، طبیعت به واس�طه ی 
مس�یحیت، نابودی پذی�ر و غیرجاودانه ش�ده و انس�ان و 
زندگی اش به تنها موجود جاودانه ی هس�تی تبدیل ش�ده 
اس�ت، ای�ده ای که پ�س از قرن هف�ده تحق�ق عینی هم 

می یابد.

۵
ع�الوه ب�ر ای�ن، تأثیرگ�ذاری اندیش�ه ی تاریخ�ی ب�ر 
طبیعت، علوم طبیعی نیز تاریخ و فلس�فه را تحت تأثیر قرار 
دادند. »ش�ک« اثر اصل�ی علوم طبیعی جدی�د بر تاریخ و 
فلس�فه بود. تحت تأثی�ر یافته های انق�الب کپرنیکی این 
شک ایجاد ش�د که ممکن است ادراک آدمی واقعیت را به 
طور صحیحی دریافت نکند، همچون دریافت غلط اش از 
گردش خورش�ید به دور زمین. مهم ترین اثر این شک کنار 
رفتن »حس ب�ه مثابه حس« از درک جه�ان اطراف بود. 
علوم طبیعی نوین بر این اس�اس ش�کل گرفت که حواس 
صالحی�تِ ش�ناخت ندارن�د. تأثیری ک�ه این ای�ده )یعنی 
ازخودبیگانگی با طبیعت( بر تاریخ گذاشت، به تعبیر آرنت، 
از تأثیرش بر خود علوم تجربی بزرگ تر بود. تاریخ و فلسفه 
لباس علوم طبیعی بر تن کرد و »آزمایش« را به درون خود 
کشید. روش شناس�ِی علمی مدرن در علوم انسانی راوی 
بیگانگی انس�ان از جهان اطراف اش شد. نکته ی مهمی 
که از خوانش نوش�ته ی آرنت به دس�ت می آید این اس�ت 

انسان جداافتاده از طبیعت که حتا دیگر 
نمی تواند به حواس اش اعتماد کند، 

»شناخت« را به »علم« تبدیل کرده و با 
»آزمایش« می خواهد طبیعت و جهان 

بیگانه شده را که زمانی بدان تعلق داشت 
از آِن خود کند
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ک�ه، ابزار ناب�ودی حیات و ناب�ودی همه چیز در نس�بت با 
یأس انسان به سبب از خودبیگانگی اش از طبیعت ساخته 

می شود. 
آیا یأس آورتر از جمله ی دکارت در تاریخ هست که: »باید 
به همه چیز شک کرد«؟ انسان جداافتاده از طبیعت که حتا 
دیگر نمی تواند به حواس اش اعتماد کند، »ش�ناخت« را 
به »علم« تبدی�ل کرده و با »آزمایش« می خواهد طبیعت 
و جهان بیگانه ش�ده را ک�ه زمانی بدان تعلق داش�ت از آِن 
خود کند، طبیعتی که دیگر عظمتی آش�کار ندارد و تنها به 
واسطه ی هوش و عظمت انسان خود را به ما می نمایاند. 
آرن�ت می نویس�د: »انس�ان ]جدی�د[ در طل�ب حقیقت و 
ش�ناخت دیگر نه می تواند به حس اش اعتم�اد کند و نه به 
حقیقت درونی روح اش یا حتا به درخش�ش ذاتی ِخردش. 
این بی اعتمادی به توانایی انسان یکی از پیش زمینه های 
دوران جدید بوده است« )همان، ص. ۵۵(. در این جهان 
اس�ت که ادبیات و ریلک�ه بار این بی اعتم�ادی را بر دوش 
می گیرن�د و از حس به مثابه حس اع�اده حیثیت می کنند. 
می خواهند پناهی برای جاودانگی باش�ند. در واقع، تنها 
در ادبیات و هنر است که تجربه های آدمی منبع همیشکی 

خطا و توهم نیستند.

6
طبیع�ت  در  مس�تقیم  دخال�ت  واق�ع  در  ی�ا  و  آزمای�ش 
محص�وِل این تغیی�ر در فهم ما از طبیع�ت و تاریخ بوده  که 
س�رآمدِی علوم طبیعی ب�ه ارمغان )یا به شکس�ت( آورده 
است. فلسفه ی مدرن هم با دکارت و شک او این مواجهه 
ب�ا طبیعت را بش�ری و عقلی ک�رد. علوم طبیعی و فلس�فه 
در پ�روژه ای مش�ترک و ب�ر روی دوش ایمان مس�یحی، 
ازقرن هفدهم بدین س�و، طبیعت و جهان بیگانه ش�ده را 
می خواهند برای خود کنند. آرنت می نویس�د که در دوران 
جدی�د، انس�ان چن�ان در سوبژکتیویس�م )ذهنیت گرایی( 
خویش غرق ش�ده اس�ت که هرآن چ�ه بی�رون از ذهن او 
است )طبیعت( بی معنا است و هیچ واقعیتی گویا نمی تواند 
بدان نفوذ کند. او به جمله ای از جیوانی ویکو، فیلس�وف 
ایتالیایی قرن هفدهم، اش�اره می کند که نوشته بود: »آن 
چیزی را که با ریاضی در ارتباط اس�ت می توانیم بشناسیم 
زیرا که خود آن را خلق کرده ایم، اما برای شناخت طبیعت 
و تعلقات اش می باید آن را بسازیم.« با عبارت ویکو روشن 
است که چه تغییری در فهم ما از پوئسیس )ساختن( نسبت 
به یونانیان ایجاد ش�ده اس�ت. پوئس�یس ب�رای یونانیان 
ش�یوه ای بود برای جاودانه کردن انسان، و امروزه راهی 
اس�ت برای نف�وذ بی ام�ان در طبیع�ت و فناپذیرتر کردن 
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آن. اگ�ر قرار باش�د که تنها چیزی را بتوان ش�ناخت که آن 
را خود انس�ان ساخته باشد، برای ش�ناخت طبیعت راهی 
نمی ماند جز »س�اختن« آن. اولین نتیجه ی این مواجهه 
»تخریب« اس�ت، تخریب ب�رای س�اختن. در این جا بود 
که تکنول�وژی مدرن از قرن هجدهم بدین س�و به عنوان 
ب�ازوی اصلِی ش�ناختن فرآینده�ای طبیعت متولد ش�د. 
مثاًل شناختن فرآیند اجرایی و عملکرِد پرندگان سازنده ی 
هواپیما، و عملکرِد اسب سازنده ی اتومبیل و ماشین بخار 
شد. آرنت می نویسد: »ازابتدای قرن بیستم، تکنولوژی 
زمینه ی مواجهه ی علوم تاریخی و علوم طبیعی ش�ده که 
نتیج�ه اش با اهداف عل�م مدرن س�ازگاری درونی دارد« 

)همان، ص. ۵۸(.
عل�وم تاریخی و اجتماعی نیز دیگ�ر فقط روایت رنج ها، 
رخدادها، و کنش های انس�ان ها نیس�ت، بلک�ه فرآیندی 
است س�اخته ی خود انس�ان. در واقع، یعنی این که علوم 
انس�انی نیز به مثابه نوعی تکنولوژی ظهور یافته اس�ت. 
س�ؤالی که از خ�الل بازخوانی مان از نوش�ته  ی آرنت باید 
پرس�ید این اس�ت که، حال این نوع تکنولوژی )فلس�فه و 
عل�وم اجتماع�ی مدرن( چه گون�ه می خواهد ب�ر ضد خود 
عمل کند؟ آیا ممکن اس�ت فلس�فه ی م�درن بتواند برای 

محیط زیست کاری کند؟ 

7
تامس هابز بیش از هرکسی فلسفه اش را متکی و وابسته 
به کوپرنیک، گالیله، کاپلر و مرس�نه دانس�ته و پیش�ینیان 
را به صراحت احمق ش�ناخته اس�ت. بش�ر از نظر هابز در 
طبیعِت خود ش�رور است. کنار هم قرار دادن طبیعت و شر 
در دیدگاه هابز پیامی سیاس�ی داش�ت. می دانیم که دولت 
مدرن ت�ا چه میزان تحت تأثیر این ای�ده و رابطه با طبیعت 
شکل گرفته  س�ت. و البته بی راه نیس�ت که امروزه دولت 
مدرن به بازوی اصلی اجرایی برای نابودس�ازی طبیعت، 
رفع ش�ر، و جبران ازخودبیگانگی انسان با آن تبدیل شده 

است. 

8
»ام�روزه می دانیم ک�ه نمی توانیم طبیع�ت را بیافرینیم 

)پوئس�یس( ام�ا کام�اًل ق�ادر ایم ک�ه فرآینده�ای طبیعی 
جدی�دی بس�ازیم، همان گون�ه که تاری�خ را می س�ازیم« 
)همان، ص. ۶۰(. از زمانی که انسان توانست فرآیندهای 
طبیع�ی خاص خود را ج�دای از طبیعت بس�ازد، نه تنها بر 
طبیعت مس�لط ش�د بلکه توانس�ت آن را ب�ه داخل جهان 
انس�انی خ�ود وارد ک�رده و مرزه�ای دفاع�ی آن را درهم 
بش�کند. بحران  محیط زیس�ت یعنی خطرات برداش�تن 
این مرزه�ا و دخالت س�وبژکتیویته ی مت�ورم در طبیعت. 
وضعیت تناقض نمای مدرن امروز همین جا است: انسانی 
که زندگی خود را با کنش اش تعریف می کند، کنشی شامل 
شناخت و عمل، و به دلیل همین کنش به تخریب طبیعت 
و مخاط�رات اش ب�رای زیس�تن می افزای�د. تکنول�وژی 
فرآیندهای طبیعی س�اخته ی بشر را به درون طبیعت برده 
تا آن را پیش بینی پذیر کند، اما نتیجه آن ش�ده که خود این 
فرآیندهای طبیعی امروزه پیش بینی ناپذیر ش�ده اند. گویا 
طبیع�ت می خواه�د تالفی آن چ�ه را که از او دریغ ش�ده، 

یعنی جاودانگی اش را، از انسان بگیرد.
چه چیزی به این فرآیند خاتمه می دهد؟ روشن نیست؛ 
ام�ا قطع�ًا یافت�ن پاس�خ چی�زی فرات�ر از ادام�ه ی منطق 
»کن�ش« و این ب�ار به نام »کن�ش برای محیط زیس�ت« 

است. 

تمبر پست آلمان با چهره هانا آرنت
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نعیمه دوستدار

چه کسی محیط زیست را دوست ندارد؟ در نگاه اول، همه 
مصداق »شهر ما، خانه ی ما« و »هر ایرانی یک درخت« و 
سینه چاکان یوزپلنگ ایرانی هستند. تفریح مورد عالقه ی 

همه پناه بردن به دامن طبیعت است و گردهمایی بزرگ شان 
»سیزده به در«.

اما برای فهمیدن این که رابطه ی مردم و محیط زیست 
چه طور اس�ت، فق�ط کافی اس�ت که یک آخ�ر هفته بزنی 
ب�ه جاده و مثاًل مس�یر پرطرف دار ش�مال را انتخاب کنی. 
آن وق�ت ج�اده همین طور اس�م ت�و را فریاد می زن�د و در 
حاشیه های جاده پیوند عمیق مردم و محیط زیست نمایان 
می شود: کیسه های پالس�تیکی و قوطی های نوشابه تن 
به دش�ت و جنگل س�پرده اند و گاهی که ب�اد می وزد تکان 
کوچکی می خورند. حجم زباله نادیدنی نیس�ت: دره های 
کم عمق به چاله های بزرگ زباله تبدیل ش�ده اند و ساحل 
مدفن آشغال شده است. هر موجی که به شن ها می خورد 

هدیه ی ناپسندی دارد: پوشک بچه و لنگه کفش کهنه.

نفس کشیدن بحران
محی�ط زیس�ت ایران مش�کل کم ن�دارد: کمب�ود آب و 
خشک س�الی، آلودگی هوا، و نابود شدن تاالب ها، از بین 
رفتن گونه های کم یاب جانوری، آتش سوزی در جنگل ها 
و بیابان زای�ی، حش�ک ش�دن دریاچه ه�ا و آلودگی ه�ای 
ش�یمیایی دریا ها. به هر طرف دس�ت بگ�ذاری، کوهی از 
مشکالت بر سر محیط زیست ایران می ریزد، بیشتر ناشی 
از سیاس�ت های غلط حکومت که با ناآگاه�ی و بی تفاوتی 

عمومی همراه شده اند. 
می گوین�د طبیع�ت آیین�ه ی زندگ�ی انس�ان ها اس�ت؛ 
می ت�وان خود را در طبیعت بازیافت و از آن آرامش گرفت. 
رویکردهای�ی در فلس�فه و عرفان وجود دارد که انس�ان را 
هرچه نزدیک تر به طبیعت می خواهد: تالشی برای یکی 
شدن با محیط زیست طبیعی در خوراک و پوشاک و محل 
زندگ�ی. اما در واقعیت زندگی ایرانی�ان، طبیعت هرروز از 
زندگی دورتر می شود. شرایط محیط زیست در ایران را در 
خوش بینانه ترین حالت می ت�وان بحرانی توصیف کرد، و 
مردم ایران سرنوشت ش�ان همه جوره به مسئله ی محیط 

زیست گره خورده است. 
نفس کشیدن که طبیعی ترین و ابتدایی ترین نیاز انسانی 
اس�ت روز به روز دش�وارتر می ش�ود: در ته�ران، آلودگی 

ناشی از تردد خودروها و محصور شدن شهر در میان کوه ها 
و بارش ان�دک نفس م�ردم را تنگ کرده، و در ش�هرهای 
بزرگ دیگر هم وضع چندان بهتر نیس�ت. در بس�یاری از 
ش�هرهای اس�تان های غربی و جنوب�ی، ریزگردها نفس 

مردم را بند آورده اند.
آب روز ب�ه روز کمت�ر می ش�ود و ن�ه تنه�ا دیگ�ر کف�اف 
کش�اورزی و تولی�د و تهی�ه ب�رق و ان�رژی را نمی دهد که 
هرروز هش�دارهایی درب�اره ی قطع آب ش�رب و مصرفی 
ش�هروندان می رس�د. معیش�ت و اقتص�اد م�ردم ه�م به 
دنبال تغییرات محیط زیستی س�خت تر می شود. نابودی 
تاالب ها و دریاچه ها ماهی گیری و ش�غل های وابس�ته به 
آن را کس�اد کرده. م�ردم وادار به کوچ اجباری ش�ده اند و 
جغرافی�ا در حال تغییر اس�ت: ای�ران روز ب�ه روز بیابانی تر 

می  شود.
در مقاب�ل ای�ن ش�رایط و ب�ا ای�ن حج�م مش�کالت، 
آگاهی رس�انی رس�می و غیررس�می اندک اس�ت. ارتباط 
کودکان با محیط زیس�ت به معنای زندانی ش�دن در خانه 
در روزهایی اس�ت ک�ه آلودگی هوا به اوج خود می رس�د و 
در س�ایر روزها ش�رکت در راه پیمایی تقاضای هوای پاک. 
آن ها نه تنها در کتاب های درس�ی آموزش جدی درباره ی 
حفظ محیط زیس�ت نمی بینند، بلک�ه در محیط اجتماعی 
هم الگوهای نامناسبی دارند. بزرگ ترهای مصرف گرا که 

در تقویم ملی و جهانی، روزهای 
بسیاری می توان به محیط زیست فکر 
کرد و برنامه های ترویجی و تبلیغی و 

آگاهی رسان داشت، اما در ایران بسیاری 
از این مناسبت ها فرمایشی و بدون 

مشارکت عمومی برگزار می شوند و باقی 
مناسبت ها با کمترین مشارکت از سوی 

مردم و حتا ضد هدف خود
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به صرفه جویی در انرژی فکر نمی کنند، به فرسایش خاک 
و زمی�ن و آلودگی دامن می زنن�د، و طرح های حفاظت از 
محیط زیس�ت به چشم ش�ان »فانتزی و بی اث�ر« می آید، 
و حاکم�ان بی تفاوت�ی که پ�ای طرح های غیرکارشناس�ی 
و مخ�رب مخی�ط زیس�ت را امض�ا می کنند و سرش�ان با 
اختالفات سیاس�ی و جناحی گرم تر است تا با بحران های 

محیط زیستی.

تقویم پر و پیمان محیط زیس�ت و خانه های خالی 
مشارکت

تقویم محیط زیس�ت مناسبت کم ندارد: از »روز جهانی 
آب« در دوم فروردین ش�روع می شود و با »روز طبیعت« 
در سیزده فروردین ، »روز زمین پاک« در دوم اردیبهشت، 
»روز جهان�ی محی�ط زیس�ت« در پانزده خ�رداد، و »روز 
جهانی مقابله با بیابان زایی« در بیست وهفت خرداد ادامه 

پیدا می کند.
فقط همین ها نیس�ت. در بقیه ی ایام سال هم روزهایی 
به ن�ام محیط زیس�ت نام گذاری ش�ده اند، اما بیس�ت ونه 

دی م�اه به عنوان »روز ملی هوای پ�اک« برای ایرانی ها 
خیلی مهم اس�ت. در این روز است که مسئوالن مملکتی 
نمایش اس�تفاده از خودروهای عموم�ی را اجرا می کنند. 
مردم اما در همان نمایش هم شرکت نمی کنند و همچنان 

با خودروی شخصی بیرون می آیند.
س�یزده بهمن که »روز جهانی تاالب ها« است به دلیل 
نابود ش�دن بس�یاری از تاالب های ایران اهمیت ویژه ای 
پی�دا ک�رده، و روز دوازده اس�فند ک�ه »روز جهانی حیات 
وحش« است توجه را به سوی حیات وحش کم نظیر ایران 
جلب می کند، که آن هم رو به نابودی اس�ت اما نتوانس�ته 
میل سیری ناپذیر شکارچیان برای شکار گونه های کم یاب 
را متوق�ف کن�د و تولیدکنندگان را وادارد ک�ه آلودگی های 

شیمیایی و صنعتی خود را به دریاها نریزند.
 ام�ا روز پان�زده اس�فند ک�ه »روز درخت کاری« اس�ت 
پایان عجیبی برای س�ال ایرانی اس�ت. در حال�ی که آمار 
آتش س�وزی در جنگل های ای�ران تکان دهنده اس�ت، و 
ناب�ود کردن محیط زیس�ت به بهانه ی س�اخت گردش�گاه 
و جاذب�ه ی توریس�تی و برج ه�ای بلند یک اتف�اق روزمره 

عکس: بهرام تندران

اس�ت، در ای�ن روز درخت هایی به ش�کل نمادین کاش�ته 
می ش�وند، و بعد گویی همه ی مش�کالت محیط زیس�ت 

حل شده است.
به این ترتیب، در تقویم ملی و جهانی، روزهای بسیاری 
می توان به محیط زیس�ت فکر کرد و برنامه های ترویجی 
و تبلیغی و آگاهی رس�ان داش�ت، اما در ایران بس�یاری از 
این مناسبت ها فرمایشی و بدون مشارکت عمومی برگزار 
می ش�وند و باقی مناس�بت ها با کمترین مشارکت از سوی 
م�ردم و حتا ض�د هدف خ�ود. کمت�ر برنام�ه ی مربوط به 
محیط زیس�ت را می توان دید که از س�الن های دربسته ی 
دانش�گاه ها و کنفرانس ها خارج شده و به میان مردم آمده 
باش�د. برگ�زاری ده ها س�مینار و ایراد ده ها س�خنرانی در 
حالی که ارتباط مستقیمی با تحوالت روز ندارد و اگر دارد، 
حضور مردم در آن نادیده گرفته ش�ده، تأثیری در افزایش 
آگاهی عمومی نسبت به بحران های روزمره ی این حوزه 
ندارد، و ب�دون رویکرد تعاملی تنها به تک�رار واقعیت ها و 

انتقادهای سیاسی می پردازد.
به همین دلیل، جای تعجب نیس�ت اگ�ر ببینی در پایان 
یک برنامه ی تبلیغی و ترویجی که شهرداری تهران برای 
محیط زیست برگزار کرده، صدها قوطی نوشابه و بی شمار 
کاغذ و بروش�ور این جا و آن جا رها ش�ده اند، و عموم مردم 
با ای�ن که اثرات مخ�رب بحران های مخیط زیس�ت را در 
زندگی خود می بینند، تنها با سیاسی دیدن جریان، شانه از 

بار مسئولیت های فردی خود خالی می کنند.
با وجود همه ی این مش�کالت و بی تفاوتی ها، همیشه 
یک گ�روه پ�ای ثابت ت�الش ب�رای حفظ محیط زیس�ت 
بوده اند: س�ازمان های مردم نهاد که ب�ا وجود نگاه امنیتی 
به آن ها و محدودیت های اعمال شده بر فعالیت های شان 
و ب�ا وجود بوروکراس�ی و کمبود منابع مال�ی، کارزار به راه 
انداخته اند و چ�راغ  آگاهی رس�انی و فعالیت های عملی را 

روشن نگه داشته اند.
تشکل های مردم نهاد در سال ۹۲ و با تغییرات مدیریتی 
س�ازمان   ۴۲۰ از  محی�ط  زیس�ت  حفاظ�ت  س�ازمان  در 
مردم نهاد ب�ه ۷۶۴ س�ازمان افزایش پیدا کرده که نش�ان 
می دهد میل به افزایش مشارکت در بین مردم در حوزه ی 
محیط  زیس�ت بیشتر ش�ده اس�ت. با این حال، کیست که 
نداند کمیت نشانه ی کیفیت نیس�ت، و نمی توان مطمئن 
بود که همه ی این نهادها به صورت مس�تقل و با خواست 
مردم تشکیل شده باش�ند. حتا معلوم نیست که مطالبه ی 
دولت در مقابل دادن مجوز به آن ها چیس�ت، و آیا همه ی 
آن ها ب�ه جنب�ه ی غیرانتفاع�ی کار فکر می کنند ی�ا دنبال 

درآمدزایی اند؟

در تقویم پر و پیمان مناس�بت های محیط  زیس�تی، و در 
کنار خألهایی که پرناش�دنی به نظر می رس�ند، گویی تنها 
می ش�ود ب�ه حرکت های کوچ�ک دل خوش ب�ود: این که 
من ش�هروندی باش�م که به تفکیک زباله اهمیت می دهد 
و کاری به تمس�خر عمومی این حرکت ندارد، این که یکی 
با کیس�ه و دس�ت کش زباله ی کوهس�تان را جم�ع کند، و 
یکی دیگر اتوبوس را ب�ه خودروی مدل باالی اش ترجیح 
بدهد، این که اس�فند بیاید و برود، اما درختی کاشته شود؛ 
یا مردم که برای س�یزدهمین روز نوروز در طبیعت کنار هم 
جمع شده اند، روز طبیعت را به کاریکاتور آن تبدیل نکنند؛ 
ای�ن که غروب روز س�یزدهم فروردین، بش�ود ب�از هم به 
س�بزه و جوی آب نگاه کرد و همچنان چی�زی برای لذت 

بردن وجود داشته باشد.

در واقعیت زندگی ایرانیان، طبیعت 
هرروز از زندگی دورتر می شود. 
شرایط محیط زیست در ایران را 

در خوش بینانه ترین حالت می توان 
بحرانی توصیف کرد، و مردم ایران 

سرنوشت شان همه جوره به مسئله ی 
محیط زیست گره خورده است
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1
بهروز صفدری

متن کامل گفتگو را از اینجا بخوانید

بهروز صف�دری مترجم و جامعه ش�ناس ایرانی و س�اکن 

فرانس�ه اس�ت. از ترجمه ه�ای او می ت�وان ب�ه جامعه ی 

نمایش اثر گی دوبور، رس�وایی ش�اعران اثر بنژامن پره و 
اینک آن انسان اشاره کرد.

ب�ه نظر ش�ما، به عن�وان مترج�م و مع�رف آث�ار جنبش 

سیتواسیونیس�ت ها یا موقعیت س�ازان، مسئله ی محیط 

زیس�ت چه جایگاهی در نقد و اندیش�ه ی رادی�کال مدرن 

داشته است؟

خوب اس�ت برای پراختن به این پرس�ش یک چشم انداز 
کلی از موضوع ترسیم کنیم. برای این کار به کتابی استناد 
می کنم ب�ا عن�وان رویداد آنتروپوِس�ن، زمی�ن، تاریخ، و 
ما که در س�ال ۲۰۱۳ در فرانس�ه منتش�ر ش�د، نوش�ته ی 
دو تاریخ ش�ناس علم به نام های کریس�تف بون�وی و ژان 
در  اس�ت  اصطالح�ی  آنتروپوس�ن  ِفره ُس�ز.  باتیس�ت   �
گاه ش�ماری زمین ش�ناختی، مرکب از دو کلم�ه ی یونانی 
آنتروپو )انس�ان( و س�ن )جدید و ن�و( و، در مجموع، یعنی 
عص�ر جدید یا نودوره ی انس�انی در تاریخ زمین شناس�ی، 
که از حدود دو قرن پیش آغاز ش�ده اس�ت. آن چه دوره ی 
آنتروپوس�ن را از دیگ�ر دوره ه�ای زمین شناس�ی متمای�ز 
می کند این اس�ت که برای نخس�تین بار فعالیت انسانی به 
تعیین کننده ترین عامل تغییر و تحوِل سیاره ی زمین تبدیل 
ش�ده اس�ت. این دوره ی جدی�د زمین شناس�ی به همه ی 
نمودارهایی اس�تناد می کند که از سال های ۱۸۰۰-۱۷۵۰ 
تا کنون نش�ان دهنده ی تخریب فراینده ی زمین و زندگی 
روی زمی�ن اس�ت: جمع ش�دن گازه�ای گل خان�ه ای در 

جّو زمی�ن، افزایش میانگین درجه ی ح�رارت، باال آمدن 
س�طح آب اقیانوس ها، جنگل زدایی، کاهش وخیم تنوع 
زیس�تی جانوری و گیاهی، افزایش اختالل  های اقلیمی، 
توفان ه�ا، س�یل ها، آلودگی ه�ا، بیماری ه�ای مزمن، و 
ب�ه طور کلی به هم خ�وردن تعادل اکوسیس�تم به صورتی 
برگش�ت ناپذیر. از ای�ن دی�دگاه، از آن جای�ی ک�ه فعالی�ت 
انس�انی دیگر ن�ه از بی�رون بلک�ه از درون ب�ر طبیعت اثر 
می گ�ذارد و ماهی�ت آن را تغییر می ده�د، دیگر نمی توان 
بنا ب�ه تفکیک کالس�یک، فرهنگ و طبیعت را دو س�پهر 
جداگان�ه تلقی کرد. بنابراین، نقِد این جدایی س�نگ بنای 

نقِد رادیکال مدرن است.

ویژگی های اصلی نگرش موقعیت س�ازان به زیست بوم و 

رابطه ی انسان و طبیعت چیست؟

به طور کلی، در ارزیابی رویکرد جنبش سیتواسیونیس�تی 
به مسئله ی اکولوژی چند نکته را به اجمال می توان یادآور 
شد. فراشد تحوالِت بینشی و نظری این جنبش، از آغاز، 
وجود و تحول دو رویکرد متفاوت را در این جنبش نش�ان 
می هد. یکی رویکرد امیدوارانه به پیش�رفت تکنولوژی و 
دل بستن به امکان رهاس�ازی دستاوردهای تکنولوژیک 
ای�ن  ق�راردادن  و  س�رمایه  انتفاع�ی  منط�ق  چن�گ  از 
دستاوردها در خدمت زندگی انسانی. این رویکرد با نوعی 
بین�ش به امکان چیرگی و تملک انس�ان بر طبیعت همراه 
اس�ت. رویکرد دوم، که می ت�وان آن را رویکرد رمانتیک 
سیتواسیونیست ها نامید، بیان گر نوعی نوستالژی نسبت 
به کیفی�ت بهتر زندگ�ی اجتماع�ی در دوره ه�ای تاریخی 

گفتگو از: س. خواجوندی

گذشته  است. همین رویکرد س�پس به شکل رمانتیسمی 
معطوف ب�ه آینده و نقد از منطق پیش�رفت تکنولوژیک به 
محور تحلیل های نقادانه ی نویسندگاِن این جنبش تبدیل 

می شود.

چه مس�ائل و تهدیدهای زیست محیطی بیشتر توجه آن ها 

را جلب کرده بود؟

نقد و نگرش زیس�ت محیطی در جنبش سیتواسیونیس�ت 
در س�ال های فعالیت گروهی اش عمدتًا حول سه موضوع 
متبلور می ش�ود: مسئله ی تسلیحات هسته ای، مسئله ی 
س�یبرنتیک، و مس�ئله ی اکول�وژی. در اوایل س�ال های 
۱۹۶۰، و در فض�ای جنگ س�رد میان بلوک های ش�رق و 
غرب، سیاس�تی به نام dissuasion nucléaire مطرح شده 
بود که زمام داراِن وقت آن را برای متقاعد کردن یک دیگر 
به عدم اس�تفاده از سالح هس�ته ای به میان آورده بودند. 
این »تع�ادل ت�رور« و حضور خط�ر مهلک هس�ته ای به 
یک�ی از مفاهیم کلی�دی سیتواسیونیس�تی، که از س�وی 
رائول ونه گم بیان شده بود، ابعاد و پژواک معنایی دیگری 
بخش�ید، یعن�ی مفهوم »زنده مان�ی« یا بقا، ک�ه از دیدگاه 
سیتواسیونیس�ت ها در تقابل با زندگانی مطرح ش�ده بود. 
مفهوم زنده مانی نخست بر هستی تهی از کیفیت و لبریز از 
یأس�ی داللت داشت که ناشی از سپری شدن زمان زندگی 
می�ان کاِر ازخودبیگان�ه و تفریح�اِت ازخودبیگان�ه ب�ود. 
اما اکنون مس�ئله ی بمب هس�ته ای و تهدید فرا رس�یدن 

دوره ی آخرزمانی ابعاد جدیدی به این مفهوم می داد.
موض�وع دوم، س�یبرنتیک. ای�ن ن�ام را نورب�رت وینر در 
س�ال ۱۹۴۷ ب�ه نتیج�ه ی پژوهش های خود در بررس�ی 
پدیده های مشترک میان ماشین های خودکار و موجودات 
زن�ده داده بود که هدف از آن دس�ت یابی به سیس�تم های 
خودتنطیم ش�وندگی از طری�ق تبادل اطالع�ات با محیط 
بود. نتایج دانش س�یبرنتیک در توس�عه ی عل�وم و فنون 
رایان�ه ای طبعًا نق�ش تعیین کننده ای داش�ت. اما عجیب 
این بود که در تمامی ش�اخه های علمی، از زیست شناسی 
تا جامعه شناس�ی، و از حقوق تا پزش�کی و عل�وم تربیتی، 
پ�ردازش  انفورماس�یون،  مفاهی�م  ب�ه  اس�تناد  همه ج�ا 
اطالع�ات، سیس�تم و خودتنظیم ش�وندگی، چیره ش�د. 
درس�ت در چنین وضعیتی بود که نقد لوِفور از سیبرنتیک، 
به مثابه هس�تی مند کردن ماش�ین و تبدی�ل آن به الگویی 
برای زبان و اندیش�یدن به موجود زن�ده، همچون مرجع 

جدیدی برای نقد رادیکال مطرح شد.

موض�وع بس�یار مهمی ک�ه از همان س�ال ۱۹۷۱ توس�ط 
گ�ی دوب�ور، و از آن پ�س تا کن�ون پیوس�ته در آث�ار رائول 
ونه گم م�ورد تحلی�ل و تأکید ق�رار گرفته تبدی�ل آگاهی و 
حساسیت زیس�ت محیطی به یک اید ئولوژی جدید است. 
آن ها بر این نظر بوده اند که توس�عه ی آس�یب و زیان های 
زیس�ت محیطی موجب ش�کل گیری یک »اصالح طلبی 

جدید« در چارچوب سرمایه داری مدرن می شود.

https://www.tableaumag.com/7387
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2
سام خسروی فرد

متن کامل گفتگو را از اینجا بخوانید

سام خس�روی فرد، کارشناس و دانشجوی مقطع دکترای 

منابع طبیعی در دانشگاه توئینه ی هلنداست.

منشأ اصلی مشکالت زیست محیطی کشور در کجا است؟

سوءمدیریت مهم ترین معضل محیط زیست ایران است، 
و در مرحل�ه ی بع�دی فس�اد دامن گی�ر در دس�تگاه های 
دولتی. ای�ن دو معضل همه چیز را احاطه ک�رده و فقط به 
همین س�ال های اخیر محدود نمی شود، بیش از سه دهه 

است که درگیر این موضوع هستیم.

این س�وء مدیریت که به آن اشاره کردید چه تبعات زیست 

محیطی را در پی داشته و دارد؟

به ش�رایط امروز نگاه کنید. برای مثال، ۱۸ میلیون اصله 
درخ�ت بل�وط در زاگرس خش�ک می ش�وند. ای�ن اتفاق 
یک ش�به رخ نداده است. یا مثاًل اعالم می شود در ۴ سال 
یک میلی�ون هکتار از جنگل های زاگ�رس از بین رفته، یا 
این که هر سال بیش از ۸ هزار هکتار از جنگل های شمال 
ای�ران در حال کاه�ش اس�ت. دریاچه ی ارومیه خش�ک 
می ش�ود و تمام دریاچه های اس�تان فارس و ۶۷ درصد از 
تاالب های کش�ور خشک شده اس�ت! این ها همه تبعات 
آن فس�اد و سوءمدیریت دامن گیر است که وقتی با مشکل 
ریزگرده�ا ادغ�ام می ش�ود، می ت�وان پیش بینی ک�رد در 

آینده ی نزدیک ایران جای زندگی کردن نباشد!

آیا »س�ازمان حفاظت محیط زیس�ت« به تنهایی می تواند 

بحران های موجود زیس�ت محیطی  را مدیریت کند و نقش 

رئيس این سازمان تا چه اندازه تعیین کننده است؟

شالوده ی این س�ازمان قبل از انقالب گذاشته شد. در آن 
زم�ان، یکی از معاونت های نخس�ت وزیری ب�ود. اما چرا 
در قبل از انق�الب معاون نخس�ت وزیری و بعد از انقالب 
مع�اون ریاس�ت جمهوری ب�ود و تبدی�ل ب�ه وزارت خان�ه 
نشد، دلیل اش این اس�ت که رئیس این سازمان به عنوان 
معاون�ت باالترین مقام اجرایی کش�ور این ق�درت را دارد 
که بر عملکرد س�ایر دس�تگاه ها نظ�ارت کند. ام�ا اگر این 
س�ازمان به وزارت خانه تبدیل شود نهادی هم  عرض سایر 
دس�تگاه های اجرایی خواهد بود، مثاًل هم عرض وزارت 
جهاد کشاورزی یا وزارت نیرو، تشکیالتی که اتفاقا مخرب 
هس�تند و بخش عمده ی گرفتاری های زیست محیطی را 
ایج�اد کرده ان�د. بنابراین، اگر آن س�ازمان هم  عرض این 
نهادها باش�د، نمی تواند از آن ها س�ؤال کن�د و یا این که به 
آنها دس�تورعمل بدهد ب�رای کاهش آلودگی ها. ریاس�ت 
این س�ازمان ی�ک مقام سیاس�ی اس�ت. اگر رؤس�ای آن 
نتوانسته اند در این سال ها کارش�ان را درست انجام دهند 

به این دلیل است که قدرت سیاسی الزم را نداشته اند.

اشاره داشتید به این که جایگاه خانم ابتکار بیشتر سیاسی 

است تا زیست محیطی، اگر جای او بودید، برای جلوگیری 

از این روند تخریب محیط زیست در کشور چه می کردید؟

هیچ وقت نمی توانم جای او باش�م، چون چنین سمتی به 
من و امثال من پیش�نهاد نخواهد ش�د. ام�ا به عنوان یک 
کارش�ناس محیط زیس�ت، گمان می کنم خانم ابتکار باید 
کالس های آموزش�ی محیط زیستی برای خودش بگذارد 
و یاد بگیرد که مس�ائل زیس�ت محیطی مهم تر از مس�ائل 
سیاس�ی اس�ت. یاد بگیرد برای س�المتی مردم و طبیعت 
باید ایستاد و کوتاه نیاید. اگر نمی  تواند یا نمی گذارند کارش 
را انج�ام بدهد، اس�تعفا کند و م�ردم را نی�ز در جریان قرار 

بدهد. اما بعید اس�ت این اتف�اق بیافتد؛ چ�ون اول مردم 
غریب�ه اند و در ثانی ایماِن راس�تین ب�رای حفاظت محیط 

زیست وجود ندارد.
کار دیگ�ری که می تواند انجام بدهد آش�نا ک�ردن مدیران 
تصمیم گی�ر و رده ب�االی نظ�ام ب�ا محی�ط زیس�ت ایران 
است. پافشاری آقای روحانی به انتقال آب خزر به ارومیه 
نش�انه ی بی دانشی ایش�ان و مش�اور ایش�ان در حوزه ی 
محیط زیس�ت اس�ت. یکی از مهم ترین کاره�ا، که امروز 
ه�م برای انجام آن دیر اس�ت، احیای س�فره های آب زیر 
زمینی ب�ا همکاری وزارت نیرو اس�ت. می توانند با کنترل 
س�یالب و باز کردن دریچه های س�دها )تا جای ممکن(، 
منابع س�فره های زیرزمین�ی را احیا کنند ک�ه البته زمان بر 
اس�ت. ما با بحران خشک سالی ۳۰ ساله روبه رو هستیم و 
اگر بخواهیم با آن مقابله کنیم راهی جز احیای سفره های 
آب های زیرزمینی نداریم. اما خانم ابتکار، که خود یکی از 
عامالن خشک شدن ارومیه است، چنین کارهایی انجام 

می دهد؟ خیلی بعید به نظر می رسد.

پافشاری آقای روحانی به انتقال آب خزر 
به ارومیه نشانه ی بی دانشی ایشان و 

مشاور ایشان در حوزه ی محیط زیست 
است. یکی از مهم ترین کارها، که امروز 

هم برای انجام آن دیر است، احیای 
سفره های آب زیر زمینی با همکاری 

وزارت نیرو است

گفتگو از: دلبر توکلی
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3
ناصر کرمی

متن کامل گفتگو را از اینجا بخوانید

دکتر ناص�ر کرمی، اقلیم ش�ناس، پژوهش گر و نویس�نده 

حوزه ی محیط زیس�ت است. او در حال حاضر مشغول به 

تدریس در دانشگاه برگن نروژ است.

وضعیت محیط زیس�ت در ایران را در س�ال 13۹3 چه طور 

ارزیابی می کنید؟

س�ال ۱۳۹۳ برای محیط زیس�ت ایران، طبق روال تمام 
این سال ها، س�الی بود بدتر از سال های قبل . بزرگ ترین 
بحران محیط زیست در ایران موضوع خشک سالی است 
و تبدیل شدن کشور  ایران به یک کشور کم آب .  این مسئله 
در سی چهل س�ال گذشته آغاز ش�ده،  و در ده پانزده سال 
اخیر مانن�د بقی�ه ی منطق�ه ی خاورمیان�ه وارد مرحله ی 
عبور از حد آستانه شده است. عبور از حد آستانه این است 
ک�ه طبیع�ت، زمانی که ذخیره ه�ای خود را از دس�ت داد، 
اصطالحًا مقاوت را رها می کند و ش�روع به مردن می کند. 
این نشانه های مردن طبیعت در ایران به تدریج آشکار شد،  
و این یک مس�ئله ی علمی اس�ت و نه احساسی.  برخی از 
نشانه های آن در سال ۹۳ آشکار شد. از طرف وزارت نیرو 
رسمًا اعالم شد که، در نیمی از دشت های ایران )که حدود 
۳۰۰ دش�ت را ش�امل می ش�ود( امکان کش�اورزی وجود 
ندارد، چون آبی وجود ندارد و س�طح آب ه�ای زیرزمینی 
آن ق�در پایی�ن رفته که قابل اس�تفاده نیس�ت .  همچنین، 
اخیرًا مع�اون »س�ازمان جنگل ه�ا و مراتع« اع�الم کرد 
که، نزدی�ک هفتاد درصد تاالب های ای�ران به طور کامل 
خشک ش�ده اند .  این ها نشانه های خش�کیدگی است، نه 
خشک س�الی .  خشک س�الی یک پدیده ی موقت اقلیمی 

اس�ت و برطرف می ش�ود، اما خش�کیدگی ی�ک پدیده ی 
کاماًل ژئومورفولوژیکی اس�ت .  معمواًل خشک س�الی اگر 
فکری به حال اش نش�ود تبدیل می ش�ود به خشک سالی 
کش�اورزی، و اگ�ر مدیری�ت نش�ود تبدیل به خش�کیدگی 
می ش�ود .  ما االن دچار خشکیدگی ش�ده ایم و یکی دیگر 
از نش�انه های آن همین ریزگردها است که بخشی از آن ها 
ناش�ی از مردن دشت ها اس�ت چون نمی توانند خاک شان 
را حفظ کنند و آن را در اختیار ب�اد قرار می دهند .  به اعتقاد 
من، که بیس�ت س�ال اس�ت اخبار محیط زیس�ت را دنبال 
می کنم، سال ۹۳ بدترین س�ال برای محیط زیست ایران 
بود، و فکر می کنم س�ال های آینده بدتر از این هم خواهد 

شد . 

علت این مسئله چیس�ت؟ آیا باید در مدیریت کالن دولتی 

به دنب�ال علت بگردیم ی�ا مردم هم در این اتفاق س�همی 

دارند؟

بگذارید ب�ا یک مثال توضی�ح بدهم .  فرض کنید که ش�ما 
یک روزنامه ای دارید و در این روزنامه بحث این اس�ت که 
چرا تیراژ ما کم است؟ چرا عکس ها و تیترهای روزنامه بد 
اس�ت؟ و چرا سردبیر دیر به س�ر کارش می آید؟  مشخص 
است که بخش�ی از مشکل س�ردبیر اس�ت، بخشی دیگر 
مخاطبان اند، و بخش�ی ه�م به وزارت فرهنگ و ارش�اد 
اسالمی بر می گردد .  اما در یک وضعیت خاص، یک دفعه 
بالگردی هم رو ی س�اختمان ف�رود می آی�د و همه چیز را 
خراب می کند. در این وضعیت، دیگر بحث تیتر و مس�ائل 
دیگر نیس�ت. ما االن موضوع مان در محیط زیست ایران 

نقش مردم در الگوهای مصرف است، اما انهدامی که رخ 
داده اس�ت خیلی بزرگ تر از این ها است. ما زیستگاه های 
طبیع�ی داش�تیم؛ همیش�ه می گفتن�د: چ�را محیط بانان 
حقوق ش�ان ک�م اس�ت و تعدادش�ان کاف�ی نیس�ت و چرا 
مردم ب�ه طبیعت می روند و رعایت نمی کنند و مثاًل ش�کار 
غیرمجاز می کنند؟  االن مش�کل ما این است که در همان 
دش�ت ها هیچ آبی نیس�ت که ای�ن زیس�تمندان بخورند . 
االن دیگر پوش�ش گیاهی وج�ود ندارد ک�ه علف خواران 
بخورند، علف خواری نمانده که گوش�ت خواران بخورند. 
ماج�را خیلی بزرگ ت�ر ش�ده و آن چیزی ک�ه رخ داده یک 
خشک سالی بلندمدت اس�ت و قطعًا از سوءمدیریت ناشی 

می شود. 

چ�ه راه�کاری می ت�وان در نظر گرف�ت تا از ای�ن مصیبت 

جلوگیری شود؟

کاری که باید انجام ش�ود خیلی سخت است .  خوش بینانه 
این است که مثاًل مصرف آب در ایران به یک ششم کاهش 
پیدا کند .  حاال چرا یک شش�م؟ به خاطر ای�ن که ما قبل از 
خشک س�الی یک سوم متوس�ط کره ی زمین دریافتی آب 
داش�تیم، یعنی در کش�ورهای دیگر ۷۵۰ میلی متر است و 
در ای�ران ۲۵۰ میلی مت�ر.  اما مص�رف آب روزانه برای هر 

ش�هروند در دنی�ا ۱۰۰ لیتر اس�ت و برای م�ردم ایران ۱۹۰ 
لیتر .  یعنی با یک سوم آب دریافتی، مصرفی دو برابر دیگر 
کش�ورها داریم .  راه حل آن این اس�ت که مصرف آب را به 
یک ششم مصرف فعلی برس�انیم .  مسئله فقط این نیست 
که موقع مس�واک زدن ش�یر آب را ببندی�م، بلکه  مصرف 
گوش�ت در بین مردم ایران باید کاهش پیدا کند .  اما چنین 
آمادگ�ی ذهن�ی در م�ردم وج�ود ن�دارد .  و اساس�ًا جریان 
روشنفکری در ایران باید بک نهضتی راه بیاندازند و بگویند 
برای نجات ایران، مواد غذایی و محصوالت کش�اورزی 
تولید داخل ایران را نخوریم و همه تحریم کنیم .  االن یک 
کش�اورزی زیان باری در ایران به بهای مرگ س�رزمین در 
حال انجام است و از آخرین رمق های آب موجود استفاده 
می شود .  باید یک سیاس�ت و ریاضت سخت گیرانه ای در 
ایران داش�ته باش�یم، و این ماجرا خیلی فراتر آن است که 
کمتر دوش بگیریم و کمتر مسواک بزنیم .  شاخص مصرف 
آب های جاری در دنیا به این صورت است که چهل درصد 
آن باید به مصرف انس�ان برسد، و شصت در صد در اختیار 
طبیعت قرار گیرد؛  در ایران نود درصد آن آب ها به مصرف 
انسان می رس�د. برای جلوگیری از این امر باید بسیاری از 
چاه های عمیق و س�دها برچیده شوند، و تالش کنیم این 

نود درصد به چهل درصد برسد.  

عکس: بابک بردبار
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4
مینوش زمردی نیا 

متن کامل گفتگو را از اینجا بخوانید

مین�وش زمردی نیا هنرمند و ع�کاس ایرانی و عضو هیئت 

مدی�ره ی هنرمن�دان محی�ط زیس�ت  )WEAD(  در آمریکا 

اس�ت. او تاکنون جوای�ز بین المللی بس�یاری برای آثارش 

دریافت کرده است.

ی�ک مجموع�ه عک�س در کارهای ات هس�ت ک�ه خانمی 

پارچه ی س�فید به تن اش بس�ته و در محیط زیست حضور 

دارد. می توانی درباره ی آن توضیح بدهی؟ 

ای�ن مجموع�ه عک�س ب�ه ن�ام » م�رگ طبیع�ت، مرگ 
انس�ان«  نام گذاری شده اس�ت. در یکی از جشنواره های 
زیس�ت محیطی  ک�ه در  ش�هر ماش�الک نوش�هر حض�ور 
داش�تیم، در جن�گل ماش�الک ی�ک س�ری درخت ه�ای 
بریده ش�ده دیدم. این اولین ب�ار بود که ای�ن تعداد درخت 
بریده شده را یک جا می دیدم. بسیار تحت تأثیر این صحنه 
قرار گرفته ب�ودم به خاطر محیط زیس�ت و قطع درختان. 
از همان ج�ا این مجموع�ه را آغاز ک�ردم؛ این درخت های 
بریده الهام بخش کار من ش�دند. من در جمع دوستانی که 
گروهی با هم سفر می کردیم گفتم دوست دارم کسی را که 
به صورت مرده باش�د در میان این درخت های بریده ش�ده 
بگذارم. م�ا در گروه همیش�ه ی�ک پارچه ی س�پید نازکی 
داش�تیم که برای کاره�ا و فعالیت های مان از  آن اس�تفاده 
می کردیم. آن را برداش�تم اما این که کسی حاضر بشود او 
را باندپیچی کنم س�خت بود. یکی از دوستان ام به نام  تارا 
پذیرفت این کار را برای ام انجام بدهد و کار شروع شد. بعد 

از آن، هر سفری رفتیم من این کار را ادامه دادم.

در میان عکس های ات یک س�ری عکس از بطری های آب 

می بینم. در این باره می توانی توضیح بدهی؟ 

دید عکاس�ی من در محی�ط کاری بود که باع�ث خلق این 
مجموعه ش�د. ما به ص�ورت گروهی فعالی�ت می کردیم، 
با هم مش�ورت می کردی�م، رأی می گرفتی�م، و در نهایت 
یک ایده را انتخ�اب می کردیم و پ�رورش اش می دادیم تا 
روی آن کار کنی�م. نقش من در گروه عکاس بود. ما هرجا 
س�فر می کردیم که آدم ه�ای عادی توان دسترس�ی به آن 
را داش�تند، بی نهای�ت زباله ه�ای پالس�تیکی می دیدیم. 
در س�فری که با آقای نادعلیان به تنگه ی هرمز داش�تیم، 
دیدیم که این بطری های پالستیکی در جنگل، در ساحل، 
و در تم�ام طبیعت رها ش�ده اند. ابتدا تصمی�م گرفتیم این 
پالستیک ها را جمع کنیم؛ بعد به چیدمان آن ها پرداختیم، 
و من از آن ها عکاس�ی کردم. این یک کار کاماًل عکاس�ی 
بود. آن چه ش�ما در محیط تجربه می کردی�د و می دیدید با 
آن چ�ه من به صورت عک�س به بیننده عرض�ه کرده ام دو 
زاویه ی دید و دو تجربه ی متفاوت را نشان می دهند. این 
ماجرا هم الهام بخش من شد برای عکاسی از بطری هایی 
در جاه�ای دیگر، مثل دربند. تالش ما بیش�تر این بود که 
مردم ببینند چه می کنند با طبیعت خودشان، با ایجاد زباله 

در محیط طبیعی.

مدتی است که به آمریکا مهاجرت کرده ای. آیا این سفر به 

آمریکا در نحوه ی نگاه تو به مس�ئله ی محیط زیست تأثیر 

داش�ت؟ جنس کارهای ات آی�ا در آمریکا نس�بت به ایران 

عوض شده است؟

من به خاطر کارهایی که در ایران انجام می دادم دوس�تان 
زی�ادی در آمریکا پی�دا کرده ب�ودم. وقتی ب�ه این جا آمدم 
واقعًا شگفت زده ش�دم. سعی کردم در کالس های محیط 
زیستی که دوستان ام در آن شرکت می کردند شرکت کنم. 
در خص�وص کمبود آب، گرمایش کره ی زمین، و تغییرات 
آب وهوایی اطالعات ام بیش�تر ش�د. هنوز ه�م در آثار من 
بحث محیط زیس�ت هس�ت. من شش سال اس�ت که در 
آمریکا هستم، و در این مدت مثاًل در کنفرانس ساکرامانتو 
در اکتب�ر ۲۰۱۴ در خص�وص کمب�ود آب در کالیفرنیا از من 

خواستند اثر بفرستم.

کارب�رد عکاس�ی در حوزه ی محیط زیس�ت چه ق�در مهم 

است؟

عکس نقش بس�یار مهمی در محیط زیست دارد. عکاسی 
یک�ی از رس�انه هایی اس�ت که خیلی س�ریع اس�ت؛ چون 
تصویری است، مردم س�ریع آن را دریافت می کنند. برای 

عم�وم یکی از س�اده ترین و رس�اترین رس�انه ها عکاس�ی 
اس�ت. عکاس�ی توان باالیی برای تحت تأثی�ر قرار دادن 
م�ردم دارد. آن لحظ�ه ک�ه توس�ط دوربین عکاس�ی ثبت 
می ش�ود حس و معن�ا و مفهوم�ی را به وجود م�ی آورد که 

خواه ناخواه مردم را تحت تأثیر قرار می دهد.

با توجه به مشکالت محیط زیستی در ایران، به نظرت چه 

باید کرد که توجه بیشتری به این موضوع  و عمق فاجعه ای 

که در حال وقوع است جلب شود؟

می ت�وان ش�عار داد و حرف کل�ی زد که اگر اطالع رس�انی 
ش�ود مردم به عمق فاجعه پی می برند. ولی باید دید از چه 
بعدی می خواهی�م کار کنیم. برنام�ه ی تلویزیونی محیط 
زیستی س�اخته ش�ود؟  مس�ئوالن را آگاه کنیم؟ سازمانی 
باش�د و یا دولتی؟  اگر چند سازمان و مرکز فرهنگی هنری 
بودجه ای اختصاص بدهند، می توان با پروژٰه های هنری 
عمق فاجعه را بیشتر نش�ان داد و در مورد محیط زیست با 
زبانی غیررسمی و با شکلی تأثیرگذار با جامعه روبه رو شد.
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دکت�ر آزاده پیم�ان، متخص�ص ارش�د محافظت 
در براب�ر اش�عه در »اداره ی بهداش�ت عموم�ی 
انگلس�تان« اس�ت.او همچنی�ن مش�اور »گروه 
مشاوران مستقل در زمینه ی تابش های غیریونی« 
و عض�و مهم�ان »گ�روه مهندس�ی الکترونیک« 

دانشگاه کویین مری لندن است.

تأثیرات تابش های الکترومغناطیس بر بدن انسان 
و محیط چیست؟

برای بررس�ی تأثی�رات میدان های مغناطیس�ی بر بدن 
انس�ان، بس�یار مهم اس�ت که می�ان »اثرات زیس�تی« و 
تأثی�رات زی�ان آور ب�رای س�المتی تفکیک قائل ش�ویم. 
تاثی�رات زیس�تی پاس�خ هایی قاب�ل اندازه گی�ری به یک 
مح�رک یا به ی�ک تغییر در محیط هس�تند ک�ه الزامًا برای 
س�المتی ض�رر ندارن�د. بدن انس�ان ب�ه مکانیس�م های 
پیچیده ای برای تطبیق دادن و تحمل کردن محرک های 
محیط�ی مجهز اس�ت. اگ�ر واکنش بدن ب�ه یک محرک 
آن طور که همیش�ه مکانیس�م های بدن واکنش می دهند 
نباش�د، می توان آن مح�رک را به عنوان ی�ک خطر برای 
تن درس�تی در نظر گرفت. ب�ه عبارت دیگ�ر، تغییراتی که 
برای مدت طوالنی سیستم بدن را زیر فشار قرار می دهند 

یا درگیر می کنند، برای سالمتی خطرناک اند.
تأثیر امواج الکترومغناطیس روی بدن انس�ان رابطه ی 
مس�تقیم با ویژگی ه�ای فیزیکی آن ام�واج دارد، یعنی به 
بس�امد، طول موج، و س�طح انرژی آن بس�تگی دارد. در 

بس�امدهای زی�ر ۱۰ مگاهرت�ز، میدان ه�ای الکتریکی و 
مغناطیس�ی می توانند ب�ر توزیع باره�ای الکتریکی درون 
بدن انس�ان تأثی�ر بگذارن�د و باعث ایجاد جری�ان اضافی 
الکتریک�ی در بدن ش�وند. اگ�ر این میدان ها بس�یار قوی 
باش�ند، این جریان ه�ا می توانند باع�ث تحریک اعصاب 
و ماهیچه ه�ا یا تأثیر مخ�رب بر دیگر فرآیندهای زیس�تی 

شوند.
به ط�ور کل�ی، م�دت زمان�ی ک�ه انس�ان ها در معرض 
میدان ه�ای الکترومغناطی�س در زندگ�ی روزم�ره ق�رار 
می گیرند معمواًل بسیار کمتر از محدودیت های اعمال شده 
توسط این دستورعمل ها است. همچنین، این کمیسیون 
برای اطمینان بیش�تر فاکتورهای کاهن�ده ای را برای این 
محدودیت ه�ا نظر می گی�رد، مثاًل یک حاش�یه ی ایمنی 
تعریف می کند و می گوید محدودیت ها نباید از این حاش�یه 
بگذرن�د. ای�ن کمیس�یون جهان�ی و س�ایر س�ازمان های 
معتب�ر بین المللی مثل »س�ازمان جهانی بهداش�ت«، به 
طور منظم ش�واهد علمی را در یک فرآیند سیس�تماتیک، 
منتقدان�ه، و بی طرفان�ه ی مبتن�ی ب�ر مقاله ه�ای علمی 

آزاده پیمان
بررس�ی می کنن�د. به ط�ور معمول، ش�واهد 
آزمایش�گاهی  مطالعات  ش�امل  بررسی ش�ده 
و نح�وه ی تاثی�ر ام�واج الکترومغناطی�س بر 
روی حیوان�ات و س�لول های ب�دن هس�تند. 
الکترومغناطی�س  ام�واج  حرارت�ی  تأثی�رات 
مبن�ای تعیی�ن محدودیت های ایمن�ی برای 
بدن انس�ان هستند، اما دانشمندان همچنین 
ام�کان تأثی�رات غیرحرارت�ی را ک�ه ممک�ن 
اس�ت در آستانه ی سطح گرم ش�دن بدن و در 
نتیجه ی قرار گرفت�ن طوالنی مدت در مقابل 
بیافتد  اتف�اق  الکترومغناطی�س  میدان ه�ای 
بررس�ی می کنن�د. ب�ا این ح�ال، تا ب�ه امروز 
مجم�وع مطالع�ات علم�ی ش�واهدی دال بر 
عوارض نامطلوب بهداشتی پیدا نکرده است 
که نش�ان دهد ق�رار گرفتن طوالن�ی مدت در 
برابر میدان ه�ای الکترومغناطی�س با انرژی 

پایین برای سالمت انسان زیان دارد.
تأثی�ر ای�ن تابش ه�ا بر محیط زیس�ت 

چیست؟
تأثی�رات  بهداش�ت«  جهان�ی  »س�ازمان 
محی�ط  ب�ر  الکترومغناطی�س  میدان ه�ای 
زیس�ت )حیوان�ات، گیاه�ان، و آبزی�ان( را در 
الکترومغناطی�س  ام�واج  جهان�ی  پ�روژه ی 
بررسی می کند. یکی از اهداف این پروژه تهیه 
دس�تورعمل هایی ب�رای دولت ها و س�ازمان 
های جهان�ی آن در خصوص تأثی�رات امواج 
الکترومغناطیس بر س�المت و محیط زیست 
و چه گونگ�ی اقدامات محافظت�ی در صورت 
نیاز اس�ت. تعداد کمی از مطالعات منتشرشده 
ت�ا به ام�روز خط�ری از جان�ب ای�ن میدان ها 
ب�ر اکوسیس�تم های دریای�ی و زمینی نش�ان 
می دهند که البته همین مطالعات نیز معمواًل یا 
شواهد مشخصی از تأثیرات محیطی به دست 
نمی دهن�د و یا ش�واهد بس�یار کم�ی را مطرح 
می کنن�د، جز در مورد تأثیرات�ی که در نزدیکی 

میدان های بسیار قوی اتفاق می افتند. 

برای دیدن ویدئو کلیک کنید
سانسورهایی که راجع به ماهواره صورت می گیرد، چه بخش زدن 
خود ماهواره، چه اینکه درون ش�هر ها دیش ها را بزنند مغایر قوانین 
بین المللی اس�ت و هم از جهت مس�ایل بهداش�تی و سالمت مردم 
می تواند مش�کل ساز باشد. در مجلس ششم در تالش برای حل این 
موضوع بودم که خوشبختانه این توقف در دوره اصالحات انجام شد. 
ولی در دوره 8 س�اله آقای احمدی نژاد دوباره ش�روع شد. امیدواریم 
مردم به اندازه کافی آگاه ش�وند و بدانند پارازیت اندازی که مس�تقیم 
در ش�هر ها صورت می گی�رد – نه آنهایی ک�ه بین دو ماه�واره انجام 
می ش�ود- باالی پش�ت بام و پنجره خانه مردم در حال پرتاب است 
اگر اس�تاندارهای معین را نداشته باش�د می تواند خطرناک باشد. در 
تحقیقاتی که دانش�مندان تا کنون انجام داده اند دو بیماری حداقل از 
پارازیت اندازی که از حد تشعش�ع اندازی استاندارد عبور کرده شکل 
می گیرد یکی بحث باروری خانم ها که تاثیر منفی پارازیت روی مرد ها 
را ش�اهد هستیم و دیگر بحث آب مروارید چشم که محققان مطمین 
هستند می تواند با پارازیت ایجاد شود. در مورد سرطان هنوز قطعیتی 
در کار نیس�ت. مواردی در مورد س�رطان دیده شده و در بعضی موارد 

هم نشانه ای دیده نشده است. 
متاس�فانه چند روز پیش دی�دم آقایی به نام ف�رد از مدیران میانی 
وزارت مخاب�رات اع�الم کرده ای�ن پارازیت ها تنها باع�ث تولید گرما 
می ش�وند.. می دانیم گرما در بدن انس�ان اگر از ح�دی باال تر برود و 
تب بیش�تر بش�ود باید کنترل کرد و حدی می تواند عواقب خطرناکی 
داش�ته باش�د. تولید گرما در بدن انس�ان از حدی اگ�ر باال تر برود در 
تولی�د و زندگ�ی کروموزم ه�ا تاثیر می گ�ذارد. در خص�وص پارازیت 
اندازی بین ماهواره ها بحث س�المت در میان نیس�ت و مساله بحث 
آزادی بیان اس�ت اما در پارازیت های شهری که مراکز ثابت به سمت 
دیش ه�ا پارازیت می اندازند و نیز خودروهایی برای پر کردن نقاط کور 
در سطح ش�هر پارازیت می اندازند اگر مستقیم به بدن انسان برسد 
می تواند عواقب مخربی روی بدن انس�ان داش�ته باش�د. پزشکان 
اعصاب و روان هم مس�ایلی در این باره مط�رح می کنند که البته آن ها 

در حاشیه اند.

متن کامل این یادداشت 
را از اینجا بخوانید

https://www.tableaumag.com/7399
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عکس هایی از: بابک بردبار

از کوههای راه باریک، سفید و ِگل گیَلک، اگر رود جراحی را از مشرق کهگیلویه 
و بویراحم�د دنبال کنی تا برس�ی به مس�یل بحره و جوش و خ�روش کارون، در 
حدفاصل آبادان، ش�ادگان، و ماهش�ر، گس�تره ای از نیزارهایی بلن�د را خواهی 
یافت ک�ه حدود تاالب ش�ادگان، و حیات غنی اما خاموش آن، را نش�انه گذاری 
کرده اند. تاالب ش�ادگان به وس�عت حدود حدود ۴۰۰ هزار هکتار از سال 1372 
واردفهرست قرمز تاالبهای بین المللی قرار گرفته و امروز به جد در خطر نابودی 

است. 
 تاالب ش�ادگان قب�ل از هرچیز ترکیبی منحصربه فرد از س�کون و پلیکان های 
زرد، گراز ها و آواز غمناک قایقرانان ها، فالمینگو ها و آبهای ش�ور، سکوت و سبز 
قباهای هندی، دلفینهای بینی بطری گاومیش ها و البته آب شیرین است. تاالری 
با سراس�رهای تودرتو، جای�ی ایده آل ب�رای فراموش کردن خود و محوش�دن 
در پ�س زمینههای طبیع�ت. و البته یک زمین زخمی و گری�ان، توگویی همراه با 
آنجلوپلوس از اودسا تا نزدیکی تسالونیک سفر کرده ای اما در تاالبی با چشمهای 

گریان و خشکسالی، و زهرآلود از نشت مواد نفتی فرود آمدی. 
در دو دهه ی گذش�ته، س�د س�ازی بی حس�اب و کتاب، تخلیه ی پس�آب های 
آلوده ی زمینهای باالدست از جمله پسآب مزارع نیشکر، انباشت زباله های نفتی 
و ش�هری و... زخم های عمیق محیط زیس�تی بر کالبد تاالب گذاشته اند. طرفه 
آنکه در س�ال 138۹، مصوب ش�د زن�دان جدید آبادان در حریم تاالب ش�ادگان 
احداث شود. امروز اما بزرگ ترین دشمن تاالب براده های سرگردان سفید مرگ 
اس�ت. تاالب ش�ادگان در کانون  اصلی گرد و غبار در خوزستان قرار دارد و هنوز 
حتی اگر اراده ای برای نجات تاالب وجود داش�ته باشد، هیچ راه حلی بر روی میز 

کار مسؤولین مربوطه پیدا نمی شود.
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روزی روزگاری در گذشته های خیلی نزدیک، زندگی شکل دیگری داشت، شهر جور دیگری بود. خانه ها 

حیاط داشت و حیاط میزبان چهار فصل سال بود. هر بهار گربه ها و کبوترها و بنفشه های باغچه به اهل 

خانه یادآوری می کردند که وقت عاش�ق شدن رسیده. تابستان ها با گرما و شمد از راه می رسید و طعم 

ش�ربت س�کنجبین داش�ت، و پاییز حیاط را همرا با باران و خنکای هوا و بوی نم خاک تحویل زمستان 

می داد. و زمستان همیشه سرد بود و پر از جای پا در حیاطی که هنوز پارو نشده و بچه هایی که شب های 

امتحان به معجزه ی بارش برف و تعطیل مدرسه ایمان می آوردند.

روزی روزگاری در گذش�ته های خیلی نزدیک، حیاط خانه ها حوض داشت و هر بهار حوض پرآب منتظر 

ماهی های سرخ سفره ی هفت سین بود و نگران گربه ی چاقی که از باالی دیوار همسایه سیاستمدارانه 

به باغچه نگاه می کرد. اما کوچه ها، کوچه ها سگ داشتند و سگ ها مراقب بودند تا گربه ها باالی دیوار 

بمانند، و هر محله دیوانه ای داشت که از سگ نمی ترسید و همه ی اهل محل می شناختندش، دیوانه ی 

بی آزاری که فقط با خودش حرف می زد.

روزی روزگاری در گذش�ته های خیلی نزدیک، این ش�هر درخت داشت و گنجشک ها تعدادشان از برگ 

درخت ها بیشتر بود. راه رفتن زیر سایه ی درخت های خیابان پهلوی خطر داشت.

روزی روزگاری در گذش�ته های خیلی نزدیک، برف با زمستان های شهر من قهر کرد و دوده جای اش را 

گرفت. دوده گنجش�ک های خیابان پهلوی را تار و مار کرد. دوده ایم�ان بچه ها به معجزه ی برف را کدر 

کرد. باغچه ها و حوض را که خودمان خراب کردیم، س�گ ها را مأموران ش�هرداری کش�تند. در غیاب 

حوض، ماهی قرمز بعد از تحویل سال چاره ای جز دق کردن نداشت. با مرگ ماهی ها، گربه های خیابان 

نیلوفر دچار افسردگی شدند و بدون ترس از سگ از دیوارها پایین آمدند تا جلوی »فری کثیف« از مردم 

»سیب مخصوص« گدایی کنند، یا به قصد خودکشی خود را جلوی ماشین های درگذر بیاندازند.

حوض و ماهی و باغچه و موس�یقی غلتیدن قوطی حلبی در جوی آب و پرنده و هوای تمیز و چشم انداز 

کوهستان و باران پاییزی و برف زمستانی را به سرعت از دست دادیم، و چهره ی محله ها و شهر عوض 

شد تا امروز هیچ دیوانه ای در شهری که همه با تلفن همراه شان حرف می زنند قابل شناسایی نباشد.

روزی روزگاری در گذش�ته ای خیلی نزدیک، همه ی تغییرات با رفتن برف از زمستان شروع شد و روزی 

روزگاری در آینده ای خیلی نزدیک با رفتن آخرین درخت از شهر تمام.

توکا نیستانی

https://www.tableaumag.com/7409
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این جا تهران است؛ منطقه ی 18بزرگراه آزادگان. 
صدای ما را از مرکز بورس زباله ی پایتخت 
می شنوید. یک زمین 1۵ هکتاری وقفی در 

منطقه ی یافت آباد که روزانه حدود 3۰۰ هزار 
تن زباله در آن داد و ستد می شود. زندگی میان 

زباله ها جاری است.

بوی زباله نخستین چیزی اس�ت که وقتی وارد جاده ی 
خاکی خیابان تقی آباد می ش�ویم حس می کنی. صدایی در 
این جاده ی خاک�ی نمی آید. تنها صدای رادیوی ماش�ین 
است که روی شبکه ی آوا است که آهنگی بی کالم پخش 
می کن�د. این ج�ا یک�ی از جنوبی ترین بخش های دش�ت 

تهران اس�ت. بعد از گذر از چند خیابان و بزرگراه آزادگان، 
وارد این خیابان خاکی می ش�وی، محله ای که قدمت اش 
سی سال نیس�ت اما زباله های همه ی شهر انگار به این جا 
می رس�د. در اط�راف ج�اده ی خاک�ی ک�ه ما را به س�مت 
منطق�ه ی اصل�ی راه نمای�ی می کند، کوه ه�ای کوچک و 
بزرگ زباله روی هم انباشته هستند. بقایای روزهای قبل 
و ش�اید هم همین امروز. رفت وآمد کمی در جریان است، 
ماشین های سنگین و کسانی که کیسه های زباله بر دوش 

دارند. 
این جا زباله حرف اول را می زند. این جا یک بازار واقعی 
اس�ت، ش�بیه بازار بورس اوراق بهادار، منتها کاال پول یا 
کاغذ نیس�ت که با یک تلفن ارزش اش چند برابر ش�ود. در 

سپنتا پرهام

این تاالِر س�رباز ده ها کارگاه و به قول خودش�ان کارگزاری 
برای خری�د و فروش زباله هس�ت. کارگاه های�ی که در دو 
س�مت این راه ق�رار دارند هرک�دام به ص�ورت تخصصی 
یک نوع زباله را تفکیک و جابه جا می کنند. راننده تاکس�ی 
می گوی�د: »کارتان خیل�ی طول می کش�د.« تحمل بوی 
بد و ماش�ین های بزرگی که هر لحظ�ه می آیند و زباله ها را 
خالی می کنند راننده را کالفه می کنند. امیدوارم که زودتر 
کارم این جا تمام ش�ود. وقتی داش�تم با مأمور ش�هرداری 
هماهن�گ می ک�ردم، تأکید کرده ب�ود تنها به ای�ن منطقه 
نروم. دلیل اش س�اده ب�ود: »آن جًا کامال مردانه اس�ت و 
خانم ها کمتر گذارش�ان به جاده ی تقی آباد می افتد. کافی 
اس�ت که بفهمند خبرنگار اید و آن وقت برای خودتان و ما 

دردسر درست می شود.«
این دردس�ر دعوایی اس�ت که مدتی اس�ت شهرداری و 
صاحبان این غرفه ها با هم دارند. این را مرد میان سالی که 
در یکی از غرفه های خرید و فروش زباله های پالس�تیکی 
هس�ت می گوید: »این ش�هرداری هی س�نگ می اندازه 
جلوی کار ما. ما این جا داریم خدمات به ش�هر می دیم، اما 
ن�ه حمایتی می کنه و ن�ه امکاناتی می ده. ت�ازه هرازگاهی 
هم می ریزن این جا و دردس�ر درس�ت می کنن.« دردس�ر 
را نمی گوی�د. دور ت�ا دور ب�ه اصط�الح غرفه ش�ان پ�ر از 
کیس�ه های شیشه ی نوش�ابه و س�ربطری و ظرف یک بار 
مص�رف و ضایعات پالس�تیکی اس�ت. چندی�ن کارگر آن 
سوتر نشسته اند و میان کوه زباله ای که آن سوتر قرار دارد 
می گردند. میان شان چند پسربچه  هم هستند که توجه ام 
را به خودشان جلب می کنند.اما نمی شود به آن ها نزدیک 

شد. 
مرد صاحب غرفه چهارچش�می مراقب است. از این که 
یک زن آمده میان کاسبی شان خیلی خوش اش نیامده. در 
حالی که دارد درباره ی کار توضیح می دهد، می گوید: »کار 
ضایعات زنانه نیس�ت، مردانه است. شوما هم خانم بهتره 
بری روی یک چیز بهتر تحقیق کنی.« می گویم: »دنبال 
کار پژوهش�ی درباره ی چه گونگی تفکیک زباله در تهران 
هستم. غیر از این بود، چند دقیقه هم نمی توانستم این جا 
باش�م.« از م�رد درباره ی کارش�ان می پرس�م. می گوید: 
»تفکیک زباله و خرید و فروش.« معتقد است که خدمات 
می دهد و باعث می ش�ود ت�ا زباله های غیرقابل بازگش�ت 
ب�ه طبیع�ت بازیاف�ت ش�وند. راه اش را هرچه می پرس�م 
نمی گوی�د. خودش از کارگری ش�روع کرده و حاال صاحب 
غرفه ای اس�ت که البته کارآفرینی هم کرده اس�ت. روزی 

بیشتر از ۱۰۰ کیلو پالستیک را خرید و فروش می کند. 
فروش�نده ها  می پرس�م.  مش�تری های اش  درب�اره ی 
پس�ربچه هایی  و  دوره گ�رد  آش�غال گردهای  بیشترش�ان 
هس�تند ک�ه آش�غال ها را از همه ج�ای ته�ران ب�ه این جا 
می آورن�د: »ش�هرداری ه�م زبال�ه می خرید. ام�ا قیمت 
ش�هرداری خیلی پایین اس�ت. این ها ترجیح می دهند به 
ما بفروشند که قیمت مان باالتر است.« قیمت زباله بسته 

عکس ها: ساسان فارسانی
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به قیمت دالر اس�ت. این را نمی فهمم به شوخی می گوید 
ی�ا ج�دی. اما ی�ک چیزی مس�لم اس�ت: »قیمت س�الم 
نیس�ت.« زمانی که دارم با او صحبت می کنم کیلویی ۵۰۰ 
تومان خریداری می کند. کیلویی ۷۰۰ تومان می فروشند. 
ای�ن یعن�ی ۲۰۰ توم�ن س�ود ب�رای ه�ر کیلو. به حس�اب 
سرانگش�تی، روزی ۱۰۰ کیل�و خری�د و ف�روش می ش�ود 
چی�زی ح�دود روزی ۲۰۰ ه�زار توم�ان. خ�ودش راضی 
اس�ت. البته می گوید متوس�ط روزی ۲۰۰ هزار تومان باید 
حس�اب کارگر و حمل ونقل را هم بکنید. اما راضی است. 
می گوی�د: »صنایع بزرگی وابس�ته ب�ه کار ما هس�تند. در 
ضمن، ما به محیط زیس�ت ه�م کمک زی�ادی می کنیم. 
همین بطری ها برای بازگش�ت به طبیعت ۴۰۰ سال زمان 
می برند. اما ما جداش�ان می کنیم و می فرستیم کارخانه تا 
پلی استر درس�ت کنند. الیاف پلی استر می دانی چه قدر در 

صنعت پارچه مهم است؟«
از ای�ن کارگاه ک�ه بی�رون می آیم، ب�از چند پس�ر بچه را 
می بینم که کیسه های آشغال را روی دوش شان گرفته اند 
و با خود می برند. میان ش�ان پس�ربچه ی کم سن وس�الی 
است که به نظر افغانی می آید. یک کیسه ی دو برابر قدش 
را جابه ج�ا می کند. در زمس�تان ۹۳ هوای ته�ران آن قدر 
س�رد نشده که نش�ود تحملش کرد، اما لباس و کفش های 
این پسر برای همین هوا هم ناکافی است. بلوزش به نظر 
روزی س�فید بوده اما حاال به خاکس�تری می خورد. طول 
می کش�د تا اعتم�اد کند ب�رای ح�رف زدن. در فرصتی که 
نشس�ته تا نوبت اش ش�ود برای تحویل دادن کیسه اش، 
کمی ب�ا او صحبت می کن�م. نامش جمعه اس�ت، آخرین 

روز هفت�ه، نام خیلی از پس�ر بچه های افغان�ی که جنگ و 
ناآرام�ی در کشورش�ان آن ه�ا را بی وطن کرده اس�ت. آن 
قدر بی لهجه اس�ت که فکر می کنم ش�اید اش�تباه کرده ام. 
اما جمعه می گوید که خانواده اش از هزاره های افغانستان 

هستند. 
اصل و نس�ب اش ب�ه قندهار می رس�د اما متول�د ایران 
اس�ت، در مرز س�رزمین پدری اش. شناسنامه ندارد چون 
به بچه های افغانی شناسنامه نمی دهند. خودش می گوید 
۱۷ سال اش اس�ت اما قیافه اش بیشتر از ۱۴ سال را نشان 
نمی دهد. سوادش در حد خواندن و نوشتن است. در یکی 
از این مراکز خیریه ی جنوب تهران سواد آموخته. دوست 
داشته باسواد شود اما نمی توانسته، چون شناسنامه ندارد 
و ح�ق تحصیل ندارد. پای جمعه با پ�درش به این بازار باز 
ش�ده. می گوید: »بین زباله ها می گردیم و چیزهایی را که 
بش�ود فروخت جمع می کنیم و می آوریم این جا.« پدرش 
چند وقت پیش تصادف کرده و هنوز نتوانس�ته از جای اش 
بلند ش�ود. جمعه حاال به تنهایی کار می  کند و خرج زندگی 
چهار نفره ش�ان را می دهد. مادرش ه�م کارگری می کند. 
مجوز دارند و خانه ش�ان نزدیک بهشت زهرا است. جمعه 
می گوید: »باالی ش�هر بهتر اس�ت. مردم خیلی آش�غال 
دارند. بیش�تر هم تفکیک نمی کنند. اما جابه جایی آشغال 
از باالی ش�هر تا این جا سخت اس�ت.« جمعه و چند نفر از 
دوس�تان اش با یک راننده وانت آشنا ش�ده اند. او آن ها را 
هر روز تا باالی ش�هر می برد و بعد هم برش�ان می گرداند. 
می گوید: »یک س�اعت کار کردن توی خیابون نیاوران به 
اندازه ی دو روز گش�تن توی خانی آباد اس�ت.« این هم از 

مزایای باالی شهر زندگی کردن است. 
می پرس�م ب�ا ش�هرداری مش�کل نداری�د؟ می خندد و 
می گوید: »خیلی. به ما می گن آش�غال دزد. دست ش�ون 
برس�ه کتک مون هم می زنن. نیگا، این جا رو پریشب یک 
مأمور شهرداری ناغافل زد.« روی بازوی اش به اندازه ی 
یک کف دس�ت کبود اس�ت. به او می گویم ام�ا این کار کار 
کثیف�ی اس�ت. می داند: »چ�ه کار دیگه ای می ش�ه کرد، 
خانوم؟ ی�ا باید بریم کارگری س�اختمون ی�ا همین دیگه. 
ای�ن دردس�رش کمتره. مواظ�ب ایم که مریض نش�یم.« 

می پرسم با شهرداری مشکل ندارید؟ 
می خندد و می گوید: »خیلی. به ما 

می گن آشغال دزد. دست شون برسه 
کتک مون هم می زنن. نیگا، این جا رو 
پریشب یک مأمور شهرداری ناغافل 

زد.«

دس�ت های اش را نش�ان می دهد و می گوی�د: »ببینین، 
س�الم س�الم هس�تم. هیچ مش�کل پوس�تی ن�دارم.« به 
دس�ت های اش ن�گاه می کن�م، س�یاه و کبره بس�ته و پر از 
زخم های خشک ش�ده. می گوید: »گاهی بین آش�غال ها 
خرده شیشه و تیغ و این ها هم هست، و باعث زخمی شدن 
دست هم می شه. من خودم مواظب ام. آخه پارسال یکی 
از بچه ها کزاز گرفت. « مرگ از کزاز، آن هم در دورانی که 

این بیماری ریشه کن شده، دردناک است. 
ب�ه قول صاح�ب یک�ی دیگ�ر از کارگاه ه�ا: »کار کثیفی 
هس�ت اما از همین راه نان می خورند. دیگر چه می ش�ود 
ک�رد؟« خ�ودش کت وش�لوار مرتبی ب�ه ت�ن دارد. در کار 
ضایع�ات کاغذی اس�ت. کاغذهای باطله را ب�رای تبدیل 
شدن به مقوا خرید و فروش می کند. فوق لیسانس صنایع 
دارد، اما بازار کار در رش�ته ی خودش خراب بوده و س�ر از 
این ج�ا در آورده و راضی اس�ت. می گوید: »ای�ن کار ۱۰۰ 
درصد آلوده اس�ت. ام�ا می دانید جدا از این ک�ه چند نفر از 
این راه ن�ان می خورند، باعث می ش�ویم چه قدر درخت از 
بی�ن نرود؟« درب�اره ی بازیاف�ت اطالعات زی�ادی دارد. 

می گوی�د: »این ج�ا بیش�تر از ۷۰۰ خان�واده دارن�د ام�رار 
معاش می کنند. ما داریم به ش�هر خدمات رسانی می کنیم 
و ب�ه طبیع�ت.« می گوی�م: »ام�ا محیط این ج�ا خودش 
باعث آلودگی اس�ت.« می گوید: »باألخ�ره زباله آلودگی 
دارد.« درباره ی احتمال جابه جایی این منطقه می پرسم؟ 
می گوی�د: »حرف اش هس�ت ک�ه ببرند ط�رف کهریزک. 
ام�ا کهریزک دور اس�ت، صرف نمی کند. م�ا این جا مجوز 
داریم. شهرداری البته مدتی است که گیر داده این منطقه 
آلوده اس�ت. خب آلوده اس�ت، ای�ن کار ۱۰۰ درصد آلوده 
اس�ت، اما هرجای دیگ�ر هم برود آلوده اس�ت. این جا که 
خاک اش آلوده شده، چرا می خواهند ببرند جای دیگر؟« 

بوی زباله دیگر قابل تحمل نیست، آن قدر که نمی شود 
لحظ�ه ی دیگر ایس�تاد. همان طور که به س�مت ماش�ین 
م�ی روم، چش�م ام ب�ه مزرعه ه�ای اط�راف ای�ن منطقه 
می افت�د که قرار اس�ت ب�رای بهار آم�اده ش�وند، و از کنار 
مردانی که س�فره ی نهارشان را میان زباله ها پهن کرده اند 

می گذرم.
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آموزش محیط زیست ضرورت و نیاز دنیای 
امروز است. صنعتی شدن جوامع و استفاده از 
مظاهر آن حتا در مناطق روستایی سبب ایجاد 

زباله های فراوان و آلودگی آب و هوا شده است 
و این روند آلوده سازی به شدت و سرعت در 

حال افزایش است، تا جایی که فعاالن محیط 
زیست فکر می کنند اگر این روند همین طور ادامه 

بیابد به زودی زمین دیگر قادر به نفس کشیدن 
نیست. استفاده ی بی رویه از منابع و ذخایر 

طبیعی، بیابان زایی و جنگل زدایی، رشد قارچی 
ساختمان به جای درخت، و مصرف بیش از حد 
آب های سطحی و سفره های زیرزمینی از جمله 
عوامل تأثیرگذار در آلودگی محیط زیست است 

و آگاه سازی عمومی و آموزش جامعه درباره ی 
ارزش و اهمیت محیط زیست برای زندگی همه ی 

انسان ها مهم است. اما این آگاه سازی از چه 
راه هایی امکان پذیر است؟

 
نظرسنجی های انجام ش�ده در خصوص محیط زیست 
نش�ان می دهد، وس�ایل ارتباط جمعی از جمل�ه تلویزیون 
یک�ی از راه های مؤثر آموزش�ی ب�رای تروی�ج حفاظت از 

محیط زیست است، اما مردم از س�ن پایین باید با مفاهیم 
محیط زیس�تی آش�نا بش�وند و حف�ظ و نگه�داری محیط 
زیس�ت را یاد بگیرند. تبدیل مفهوم حفاظت محیط زیست 
ب�ه یک باور ذهن�ی و عادت تنها راهی اس�ت که در   نهایت 
به حف�ظ آن می انجامد و بهترین زمان ب�رای ایجاد چنین 
باوری دوران کودکی اس�ت. در این زمین�ه مدارس نقش 
حیاتی دارند، اما آموزش کودکان نیروهای آموزش دیده و 
معلمان و مدیران آگاه نس�بت به ای�ن موضوع را نیاز دارد، 
در حالی ک�ه مدیران و معلمان مدارس خودش�ان هنوز در 
این زمینه حساس�یت الزم را ندارند و حفظ محیط زیس�ت 

در وجود خودشان نهادینه نشده است.
در دس�تورعملی که از سوی »س�ازمان حفاظت محیط 
زیس�ت« برای مدارس جامع محیط زیستی نوشته شده، 
آمده است: »کودکان ما خیلی زود مداد در دست می گیرند 
و بر روی کاغذ نقاشی می کنند. به این ترتیب، می توان به 
آن ها آموزش داد که همه ی این ها از چوب درست شده اند 
و با تراشیدن زیاد مداد ها یا مصرف بیهوده ی کاغذ ها نباید 
موج�ب قطع درختان ش�د. در حین آم�وزش درباره ی هر 
عنص�ر طبیعی هم می توان ش�یوه ی حف�ظ آن را آموزش 

امیدواری به عمومی کردن 
آموزش مراقبت از طبیعت

لیال عفتی

داد. آموزش درب�اره ی ارزش آب و ارزش گیاهان با کمک 
به ک�ودک در کاش�ت دان�ه و مراقب�ت از آن و ش�یوه های 
بازیافت زباله همگ�ی در کالس های مدرس�ه امکان پذیر 

است و می تواند مکمل برخی درس ها باشد.«
اما آی�ا ای�ن آموزش ه�ای غیرمنظ�م و  گاه ب�ه گاه برای 
کودکان کاف�ی اس�ت؟ در برخی کش�ور ها، آموزش حفظ 
محیط زیس�ت به کتاب های درسی دانش آموزان راه یافته 
اس�ت و دانش آموزان حتا با مشخصات گیاهان و جانوران 
بومی خود به ش�کل علمی آشنا می شوند، و اقلیم شناسی 
پله به پله از محیط زیس�ت خود دانش آموزان در هر ش�هر 
ش�روع می شود و به کش�ور خود، کش�ورهای همسایه، و 
س�ایر مناطق جهان می رس�د. آموزش محیط زیس�ت در 
کشور ما هنوز به طور جدی به کتاب های درسی و مدارس 
راه نیافته است. اما وجود طرح هایی مثل »مدارس محیط 
زیستی« اگر س�رعت اجرایی کافی داشته باشد، می تواند 
این امیدواری را ایجاد کند که در س�ال های آینده موضوع 

محیط زیست در مدارس ایران نیز جدی گرفته شود.
برنام�ه ی »مدارس محیط زیس�تی« با ه�دف آموزش 
محی�ط زیس�ت در نظ�ام آموزش رس�می کش�ور در هفت 
مرحله و بر اساس اس�تانداردهای کنترل پروژه و مدیریت 
محی�ط زیس�ت برنامه ری�زی ش�ده اس�ت که ب�ر طبق آن 
طی�ف وس�یعی از افراد درگیر )ش�امل مدی�ران، معلمان، 
خانواده ها، دانش آموزان، و اولیای مدرس�ه، با محوریت 
دانش آموزان( آموزش داده می شوند، و در   نهایت مدارس 

عضو پس از گذران�دن موفقیت آمیز مراح�ل هفت گانه ی 
برنامه، پرچم ویژه ی مدارس محیط زیستی )اکو اسکول( 
را دریافت می کنند. در حال حاض�ر، این برنامه در بیش از 
۵۶ کشور در ۳۶ هزار و ۱۵۶ مدرسه و با حضور بیش از ۱۰ 
میلیون دانش آموز و ۶۲۸ هزار معلم پیاده شده است. این 
برنامه از خرداد ماه ۱۳۸۹ در ایران راه اندازی شده است و 
در مهرماه س�ال ۸۹، ۹ مدرسه به عنوان نمونه ی اجرای 
ط�رح انتخ�اب ش�ده اند و مراح�ل اول و دوم ب�ه صورت 

آزمایشی اجرا شده است. 
در طراحی این مدارس، به محیط زیست و ایجاد فضای 
سالم برای دانش آموزان توجه زیادی می شود. در برخی از 
مدارسی که عنوان »مدرسه  ی محیط زیستی« گرفته اند، 
بام س�اختمان مدرس�ه نیز مملو از گل و گیاه ش�ده اس�ت. 
ب�ه گفته ی مس�ئوالن، نح�وه ی طراحی این م�دارس به 
گونه ای است که با اصول صرفه جویی در مصرف انرژی و 
حفاظت از محیط زیست منطبق است، کمتر از حد معمول 
آب مصرف می ش�ود، و ان�رژی برق از مناب�ع قابل تجدید 
به دس�ت می آید. به ای�ن ترتیب، دانش آم�وزان با زندگی 
گیاهان آشنا می شوند، نسبت به حفاظت از محیط زیست 
حساس می ش�وند، و با شیوه های صرفه جویی در مصرف 

انرژی آشنا می شوند.
م�دارس محی�ط زیس�تی قص�د دارند ب�ا ایج�اد محیط 
آموزش�ی س�الم و پاکیزه دانش آموزانی تن درس�ت تربیت 
کنند؛ بازده آموزش�ی مدرس�ه را با رعای�ت ایمنی محیط، 
تن درس�تی  تأمی�ن  و  ان�رژی،  کنترل ش�ده ی  مص�رف 
دانش آموزان و کارکنان مدرس�ه باال ببرند؛ مصرف منابع 
طبیعی و اولیه را کاهش دهند؛ مصرف انرژی و همچنین 
ضایعات و پس ماند ها را کاهش دهند؛ با اس�تفاده ی بهنیه 
از منابع به�ره وری را ارتقا دهند؛ قوانین و مقررات محیط 
زیس�تی را رعایت کنند و برای رسیدن به اهداف توسعه ی 
پایدار تالش کنند. وجود دس�ت کم یک کار شناس محیط 
زیست در هر مدرس�ه از ملزومات اجرای این طرح است، 
به ط�وری که این برنامه بتواند به کم�ک یک رابط محیط 
زیس�ت که، ترجیحًا یکی از معلمان است، با دانش آموزان 

ارتباط بگیرد.

مدارس محیط زیستی قصد دارند با 
ایجاد محیط آموزشی سالم و پاکیزه 

دانش آموزانی تن درست تربیت کنند؛ 
بازده آموزشی مدرسه را با رعایت ایمنی 

محیط، مصرف کنترل شده ی انرژی، و 
تأمین تن درستی دانش آموزان و کارکنان 

مدرسه باال ببرند
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بر اساس دستورعمل »مدارس جامع محیط زیستی«، 
ادارات کل محیط زیس�ت در همه ی شهرستان ها موظف 
ش�ده اند نامه ای به مدارس منطقه ارس�ال کنند و، پس از 
دریافت پاس�خ، مدرس�ه های عالقه مند به اجرای طرح را 

شناسایی کنند.
از س�ویی در روزه�ای پایان�ی س�ال ۹۲، تفاهم نامه ی 
همکاری بی�ن س�ازمان حفاظت محیط زیس�ت و وزارت 
آموزش و پرورش امضا ش�د که این دو نهاد بر اس�اس آن، 

در راس�تای تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری 
اس�المی ای�ران )مبن�ی ب�ر حفاظ�ت از محیط زیس�ت به 
عنوان یک وظیفه ی عمومی(، و با استناد به مفاد ماده ی 
۶ آیین نام�ه ی اجرایی بند الف م�اده ی ۱۸۹ قانون برنامه 
پنجم توس�عه ی کش�ور )مبنی بر ض�رورت دانش افزایی و 
توس�عه ی مش�ارکت جامع�ه ی دانش آم�وزی در حفاظت 
از محیط زیس�ت(، و به منظور تحقق اه�داف فرهنگی و 
آموزش�ی درباره ی هدایت و اس�تفاده ی بهین�ه از ظرفیت 
دانش آم�وزان در جریان توس�عه ی فرهنگ�ی � اجتماعی 
کش�ور در زمینه ی محیط زیست و توس�عه ی پایدار تفاهم 

کردند.
اما این تفاهم ها به کجا خواهد رسید؟ آیا مدارس محیط 
زیس�تی گس�ترش خواهن�د یافت؟ آی�ا احترام ب�ه محیط 
زیس�ت و حفظ آن از م�دارس محیط زیس�تی وارد جامعه 
خواهد ش�د؟ طبعًا پیوس�تن به طرح ه�ای جهانی محیط 
زیس�تی گامی مؤثر در آموزش افراد ب�رای حفظ طبیعت و 
محیط زیست است، به شرط این که این طرح ها به درستی 
اجرا ش�ود و آموزه های آن به فرهنگ عمومی و اجتماعی 

تبدیل شود.

نظرسنجی های انجام شده در خصوص 
محیط زیست نشان می دهد، وسایل 
ارتباط جمعی از جمله تلویزیون یکی 
از راه های مؤثر آموزشی برای ترویج 
حفاظت از محیط زیست است، اما 

مردم از سن پایین باید با مفاهیم محیط 
زیستی آشنا بشوند و حفظ و نگهداری 

محیط زیست را یاد بگیرند

خلیل رشنوی

در این ویدئو خلیل رشنوی به دالیل استعمال روزافزون و مضرات قلیان می پردازد

https://www.tableaumag.com/7424
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محیط زیس�ت یکی از موضوعات بس�یار مهم در حیات 
انسان است و، مثل سایر موضوعات بسیار مهم، انسان ها 
فرام�وش نکرده ان�د آن را آل�وده کنند. آلوده کردن س�ایر 
موضوعات بسیار مهم زندگی بشری مثل عشق، ادبیات، 
تاری�خ، هن�ر، ش�وخی و حتا سیاس�ت نی�از ب�ه هیچ گونه 
تخصصی ن�دارد، و ب�رای همین اف�راد خاصی ب�ه آلوده 
کردن آن ها دس�ت می زنند. اما برای آلوده کردن »محیط 
زیست« همه ی انسان ها استعداد دارند. از کارخانه داران 
که ب�ا ریختن مواد زائد کارخانه های ش�ان دریاه�ا را آلوده 
می کنند تا خانه داران که با ریختن مواد زائد خانه های شان 
خش�کی ها را آلوده می کنند، همه ی انسان ها با هر سطح 

س�واد و ثروتی می توانن�د نقش خ�ود را در نابودی محیط 
زیس�ت به خوبی ایفا کنند. حتا روس�تائیان نی�ز با کارهایی 
مثل چرای بیش از حد و بی موقع دام های شان، استفاده از 
جنگل ها به جای بخاری و انگشت کردن مداوم مرغ های 
بی چاره ب�ه عنوان babycheck نش�ان داده اند که به نقش 

خود در این زمینه آگاه و عامل اند.
ب�ا این حال، مقوله ی محیط زیس�ت از بعضی جنبه ها با 
س�ایر مقوالت فوق الذکر فرق هایی دارد. مثاًل – برخالف 
عش�ق و س�کس و هنر – تا کنون دیده نش�ده اس�ت که در 
هیچ یک از کتاب ها و فتاوی مراجع عظام سلف، درباره ی 
محیط زیست موضعی گرفته ش�ده باشد و حتا به اندازه ی 

محمود فرجامی

چن�د فتوای ح�رام و مکروه به آن توجه ش�ده باش�د. این 
ام�ر بی ش�ک نش�ان دهنده ی آن اس�ت که ت�ا همین چند 
دهه ی پیش م�ردم چیزی به عنوان »محیط زیس�ت« را 
نمی ش�ناخته اند یا از آن لذتی نمی برده اند؛ و ِاال محال بود 
که در بحث های عمیق دینی و االهیاتی دست کم چهارده 
ن�وع تکفی�ر و تنبی�ه ب�رای آن ابداع نش�ود. البت�ه بعضی 
نواندیش�ان دینی معتقد اند ک�ه در ایام ماضی، چون به هر 
حال همیش�ه »محیط« وجود داشته است، ممکن است 
»زیس�ت« وجود نداشته یا از س�وی االهیون به رسمیت 

شناخته نمی شده است. 
در چن�د ده�ه ی اخی�ر توجه ب�ه محیط زیس�ت افزایش 
یافته است. نازک و حتا سوراخ شدن الیه ی ازن، افزایش 
گازه�ای گل خان�ه ای در جو، گرم ش�دن ک�ره ی زمین، و 
پدی�ده ی ال نین�و همگ�ی از نش�انه های توجه ب�ه محیط 
زیس�ت در گس�تره ی جهانی هس�تند. در ایران نیز خشک 
ش�دن دریاچ�ه ی ارومی�ه و زاین�ده رود و ب�ارش نزوالت 
آس�مانی به صورت گرد و خاک و س�نگ و چوب )استئنائًا 
ب�دون بس�یجی( از بارزترین نش�انه های توج�ه به محیط 
زیس�ت اند. تحقیقات نش�ان می دهد مص�رف بی رویه ی 
تمام آب ها )به جز آن هایی که منبع انسانی دارند!( در کشور 
نیمه بیابانی ایران که به شدت از کمبود آب رنج می برد یک 
عامل مه�ِم تهدیدکننده ی محیط زیس�ت اس�ت. هرچند 
که از تغییرات جوی نظیر خشک س�الی هایی که به دالیلی 
مث�ل گرمایش عمومی زمی�ن، باروری بی ج�ای ابرها، و 
درست تلفظ نکردن صاد و ضاد از مخرج صحیح در هنگام 

تالوت نماز باران نیز نباید غافل شد. )۱(
همچ�ون س�ایر مق�والت مه�م بش�ری، در مقول�ه ی 
محیط زیس�ت هم آمریکا به ش�دت به مس�ئولیت خود در 
زمین�ه ی آلوده س�ازی واقف اس�ت و ب�ا تولی�د حداکثری 
زباله های اتمی، ضایعات ش�یمیایی، گازهای گل خانه ای 
و غیرگل خان�ه ای )اع�م از اظه�ارات و تصمیم�ات بخ�ار 
زباله ه�ای  سیاس�ت مداران(،  و  البیس�ت ها  مع�ده ای 
صنعت�ی و نی�ز زباله ه�ای معمول�ی )۲( نق�ش خ�ود را به 

عنوان ابرق�درت طراز اول جهان به خوب�ی اجرا می کند. 
جمهوری اسالمی ایران نیز به عنوان یک قدرت نوظهور 
در این زمینه به ش�دت به رقابت با آمریکا برخاس�ته است، 
ب�ه نحوی که طبق تازه ترین آمارها ب�ا اقتصاد و صنعتی در 
حد یک اپس�یلونوم آمریکا، ساالنه یک دهم این کشور گاز 
گل خان�ه ای تولی�د می کند. تازه این در حالی اس�ت که اگر 
مق�دار گاز غیرگل خانه ای تولیدش�ده در مجلس ش�ورای 
اس�المی محاس�به ش�ود، قطعًا ده براب�ر مق�دار گازهای 
گل خانه ای و غیرگل خانه ای تولیدشده در صنعت و سنای 

آمریکا در ایران گاز تولید می شود.

پانویس ها:

۱- پژوهش های تکمیلی در مورد نقش نماز باران )استس�قا( نشان 

می ده�د این امر حتا می تواند با باروری ابرها نیز در ارتباط باش�د. حتا 

مورد داشته ایم که یک توده ی ابر باروری شده به سوی محلی که نماز 

باران در حال خواندن بوده ره سپار بوده  اما به محض دیدن هیبت امام 

جماعت و مؤمنان، س�قط کرده و با پاره ش�دن کیس�ه ی آب اش سیل 

ویران گر جاری ش�ده. ضمن آن که باید توجه داشت بسیار مهم است 

چه کس�ی و در چه زمانی از ش�ب ی�ا روز و از چه جهتی اق�دام به بارور 

کردن ابر کرده باشد.

۲- زباله ه�ای معمول�ی خ�ود ب�ه ان�واع بس�یار گوناگونی تقس�یم 

می شوند که بعضی از آن ها بسیار غیرمعمولی هستند و حتا گرین کارت 

هم دارند. بعضی هم خانگی اند. 

برخالف عشق و سکس و هنر تا کنون 
دیده نشده است که در هیچ یک از کتاب ها 

و فتاوی مراجع عظام سلف، درباره ی 
محیط زیست موضعی گرفته شده باشد 

و حتا به اندازه ی چند فتوای حرام و 
مکروه به آن توجه شده باشد
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انتخابات بهترین وقت برای بازیگران سیاسی 
است تا نقش فردی دل سوز را بازی کنند و با 

قول های بزرگ خود دل رأی دهندگان را بربایند. 
یک شخص قول فرصت های شغلی بیشتر را 

می دهد، و شخص دیگر قول می دهد تا حقوق 
اولیه ی سیاسی را به مردم برگرداند. هرکس 

آن چه را که فکر می کند مردم به آن اهمیت 
می دهند بر زبان می آورد تا محبوبیت و تعداد رأی 

خود را افزایش دهد.

مس�ئوالن ایران نی�ز از این مس�ئله مبرا نیس�تند و تمام 
س�عی خود را می کنند تا با دادن قول های بزرگ تر به گروه 
هدف خ�ود نزدیک تر گردن�د و پیروزی ش�ان در انتخابات 
را تبدی�ل به ی�ک واقعیت کنن�د. البته، هم�ه می دانیم که 
اکثر اوقات این قول ها عملی نمی ش�وند و برای همیش�ه 
فراموش می گردند. همین چند وقت پیش بود که هاشمی 
رفسنجانی گفت روحانی بیش از حد قدرت اجرایی اش به 
مردم وعده داده است٬ و از مردم خواست تا انتظارات خود 

بهرام میالنی

را از رئيس جمهور منتخب شان کاهش دهند. 
ب�ه هر حال، چه ای�ن وعده ها رنگ واقعی�ت بگیرند چه 
تبدیل به آرزوهایی دست نیافتنی شوند، می توان مطمئن 
ب�ود که این قول ه�ا بازتاب�ی از خواس�ته ها و دغدغه های 
روزانه ی م�ردم هس�تند. موضوعات بس�یاری در هنگام 
انتخابات از سوی نامزدها مطرح و با مردم در میان گذاشته 
می ش�وند، ولی آن چه جای بس�یار کوچکی در نقشه های 
بلندمدت کاندیداهای ایرانی دارد مسئله ی محیط زیست 
است، مس�ئله ای که به جز ایران در بسیاری از نقاط دیگر 
جهان نقش�ی کلیدی در انتخاب یک فرد برای سمت های 
دولت�ی ب�ازی می کن�د. کافی اس�ت نگاهی ب�ه انتخابات 
میان دوره ای اخیر آمریکا بیاندازیم تا به اهمیت معضالت 

زیست محیطی در تبلیغات سیاسی آمریکا پی ببریم.
ب�اراک اوباما در س�ال های اخی�ر تالش ه�ای فراوانی 
برای اج�رای قانونی دارد که به موجب آن تولیدات کربنی 

در س�طح کش�ور کاهش پیدا  می کنن�د. ه�دف از این  این 
قانون بهبود وضع جوی و مقابله با گرمایش زمین اس�ت. 
طرح زیس�ت محیطی اوباما بیش�تر از هم�ه کارخانه هایی 
را هدف قرار داده اس�ت که هنوز از زغال س�نگ به عنوان 
منبع انرژی اس�تفاده می کنند. این موضوع باعث تکاپوی 
عجیب�ی در می�ان س�رمایه داران و صاحب�ان کارخانجات 
مختلف شده است و آن ها را بر آن داشته تا تمام توان خود 
را برای مبارزه با این طرح به کار ببندند. جمهوری خواهان 
ک�ه بیش�ترین کمک های مال�ی خ�ود را از کارخان�ه داران 
ب�زرگ آمریکا دریافت می کنند س�عی کردند ت�ا با مخالفت 
با اوبام�ا نظر پش�تیبان های مالی خود را تأمی�ن و آن ها را 
در مبارزه با ط�رح اوباما یاری کنند. هرک�دام از نامزدهای 
دادن  نش�ان  ب�رای  متف�اوت  ش�یوه ای  جمهوری خ�واه 

مخالفت خود با رئیس جمهور آمریکا را پیش گرفتند. 
بعض�ی از اف�راد مانند کری گاردنر س�عی کردن�د خود را 
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ط�رف دار انرژی پاک نش�ان دهن�د، اما در عی�ن حال راه 
رس�یدن به فردای�ی بهتر را ن�ه در جلوگیری از اس�تفاده از 
زغال س�نگ بلکه س�رمایه گذاری در راه ه�ای دیگر مانند 
توربین های بادی دانس�تند. بعضی دیگر همچون میچل 
مک کان�ل اما موضوع محیط زیس�ت را کام�ل دور زدند و 
اس�تفاده از زغال س�نگ را مس�اوی با ایجاد فرصت های 
ش�غلی دانس�تند. آن ها خود را ناجی مردم نش�ان دادند و 
اوباما را به شکل فردی پلید در آوردند که می خواهد نان را از 
سر میز مردم بردارد. در این میان گروهی هم بودند که کاًل 
تغیی�رات جوی را نفی کردند و گفتن�د که تحقیقات چندین 
ساله ی دانشمندان در اصل حاصل یک حرکت زیرزمینی 

مخفی برای ناب�ود کردن آمریکا اس�ت: صحبت هایی که 
ش�اید در س�ال ۲۰۱۴ عجیب به نظر می آمدن�د، ولی این 
نمایندگان رأی دهندگان خود را خوب می شناختند و ابایی 

از زیر سؤال بردن محکم ترین تحقیقات عملی نداشتند.
برخالف آن چ�ه انتظار می رفت، نامزده�ای دموکرات 
نه تنها دس�ت به مخالفت با جمهوری خواهان نزدند بلکه 
بسیاری از آن ها با جمهوری خواهان هم صدا شدند. آن ها 
به فلس�فه ی مک کانل باور داش�تند و معتقد بودند اگر یک  
چیز برای م�ردم مهم تر از درج�ه ی هوا باش�د آن توانایی 
آوردن غذا بر س�ر سفره ی خانواده شان اس�ت. البته تمام 
ح�زب دموک�رات از همراهی با اوباما هراس نداش�ت؛ در 
ایالت های غیرصنعتی، رهبران این حزب با کمک  میلیون 
دالری فعاالن محیط زیستی همچون تام استیر حمله ای 
همه جانبه علیه نامزدهای جمهوری خواه ترتیب دادند، و 
ای�ن افراد را به خاطر انکار گرمایش زمین به بی س�وادی و 
جیره خواری سرمایه دارانی مانند برادران کخ متهم کردند. 
ت�ری لی�ن یک�ی از جمهوری خواهان�ی بود که م�ورد این 
حمالت قرار گرف�ت. در تبلیغ تلویزیونی که علیه او پخش 
ش�د، زنی کارگر باال آمدن س�طح آب را می بیند و در حالی 
که ب�ه دوربین نگاه می کن�د، می گوید: »ما ه�رروز اثرات 

. انتخابات ریاست جمهوری 2۰16 
جایی است که پیکار واقعی در  می گیرد. 

کارشناسان باور دارند که مشکالت 
زیست محیطی یکی از اصلی ترین نکاتی 
باشد که رأی دهندگان آمریکایی در سال 

2۰16 به آن توجه می کنند

تغییرات ج�وی را در میش�یگان می بینیم. پ�س چرا تری 
لین اصرار دارد تا علم را این گونه نقض کند؟« متأس�فانه، 
هم صدای�ی بعض�ی از دموکرات ها ب�ا جمهور ی خواهان 
برای آن ها بس�یار گران تمام ش�د و ای�ن نامزدها را مجبور 

کرد تا صندلی های خود را به رقبای شان اهدا کنند.
این اما ابتدای جنگ زیس�ت محیطی در آمریکا اس�ت. 
انتخاب�ات ریاس�ت جمهوری ۲۰۱۶ جایی اس�ت که پیکار 
واقع�ی در  می گیرد. کارشناس�ان باور دارند که مش�کالت 
ک�ه  باش�د  نکات�ی  اصلی تری�ن  از  یک�ی  زیس�ت محیطی 
توج�ه  آن  ب�ه   ۲۰۱۶ س�ال  در  آمریکای�ی  رأی دهن�دگان 
می کنند. البته، محیط زیس�ت تا به حال هیچ گاه نقشی به 
این بزرگی در معادالت سیاسی آمریکا بازی نکرده و چنین 
موضوع�ی در فض�ای انتخابات�ی آمریکا هم کام�اًل جدید 
است. با این حال، اگر این رفتار را با رفتار مسئوالن ایرانی 
مقایس�ه کنیم، ش�اهد تفاوتی عظیم خواهیم بود. درست 
اس�ت که در حال حاضر تغیی�رات اجتماعی و سیاس�ی در 
ایران اهمیت بیش�تری از معضالت زیس�ت محیطی قرار 
دارند، ولی همین نگاه س�هل انگارانه برای پیش گیری از 
فجایع زیس�ت محیطی باعث شده است که با خشک سالی 
دریاچه ی ارومیه و نبود آب وهوای س�الم در جنوب کشور 
مواجه شویم. شعارهای سیاسی بر اساس درخواست های 
مردم از نماینده های ش�ان طراحی می شوند؛ اگر امروز نه 
یک نماین�ده ی مجلس و نه یک مس�ئول دولتی در ایران 
به دنبال حل مش�کالت زیس�ت محیطی  اس�ت، دلیل آن 
نب�وِد فش�ار اجتماعی بر آن ها اس�ت، فش�اری ک�ه حتا در 
نظام ه�ای بیم�اری همچ�ون نظ�ام جمهوری اس�المی 
ایران نیز جواب می دهند و کارساز بوده اند. اگر نمایندگان 
جمهوری خواهی مانند میچل مک کانل برای خوش�حال 
ک�ردن کارخان�ه داران دس�ت به حمله ب�ه اوبام�ا می زند، 
دلیل اش آن اس�ت که در جایی دیگر مردم خواس�تار تغییر 
از سوی باراک اوباما ش�ده اند. اگر آزادی سیاسی و آزادی 
بی�ان بای�د در ایران پی گیری ش�ود، همان قدر نی�ز باید به 
طبیعت و محیط زیس�ت توج�ه گردد، چون ه�ر ضربه به 
طبیع�ت ایران آین�ده ی نس�ل های بعدی را کمی س�یاه تر 

می کند.

راه های ارتباطی با
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در سال 1۹۹1 بانک جهانی اعالم کرد که »زنان 
نقش اساسی در مدیریت منابع طبیعی از جمله 

خاک، آب، جنگل ها، و انرژی ایفا می کنند، و 
معمواًل آگاهی عمیقی درباره ی دنیای طبیعی 

اطراف شان دارند.«

آز آن س�ال ت�ا کن�ون، بحث ه�ای زی�ادی در خصوص 
تغیی�رات زیس�ت محیطی در جری�ان ب�وده اس�ت، ول�ی 
همچنان س�طح آب ها در حال باال آمدن اس�ت و تغییرات 
ج�وی در سراس�ر جه�ان ویرانی ه�ای زی�ادی ب�ر ج�ای 
می گذارد. در این میان، بیشترین آسیب ها از این تغییرات 

متوجه زنان اس�ت، و س�وانح طبیعی مثل س�یل و رانش 
زمین و توفان های س�همگین، که از عواقب این تغییرات 
هس�تند، به ش�دت زندگی زنانی را که معاش روزانه ش�ان 
وابسته به زمین و دریا اس�ت تحت تأثیر قرار می دهد. این 
در حالی اس�ت که صدای ای�ن زن�ان در برنامه ریزی های 
زیس�ت محیطی آخرین صدایی اس�ت که معمواًل به گوش 
می رس�د، و آن ها کمترین دسترس�ی را به منابع تولیدی و 

زمین دارند. 
رابط�ه ی زنان با طبیع�ت اتفاق تازه ای نیس�ت. به طور 
س�نتی، زنان ب�ا »طبیع�ت«  و »زای�ش« و »پروراندن« 
پیوند داده ش�ده اند. تغییرات محیط زیس�تی همه ی افراد 

لیال موری

وانگاری ماتای

را تحت تأثیر قرار می دهد، ولی اثرات آن بر زنان و مردان 
متفاوت است. مس�ئولیت های س�نتی زنان و دختران به 
عنوان پرورندگان غذا، جمع آوری کننده ی آب و سوخت، 
و پرس�تار دیگران آن ها را به شدت به منابع طبیعی وابسته 
می کن�د، و به همی�ن دلیل آن ها بیش�تر از دیگران ممکن 
است از مشکالت زیست محیطی آس�یب ببینند. به دلیل 
وجود نابرابری ها و س�اکت کردن ص�دای زنان و غفلت از 
نیازهای آنان، زندگی زنان فقیر بس�یار بیش�تر تحت تأثیر 
تغیی�رات ج�وی، خشک س�الی های طوالن�ی، انقراض 
گونه های حیوانی، و دیگر تغییرات مخرب زیست محیطی 
ق�رار گرفت�ه اس�ت، و زن�ان روس�تایی سرپرس�ت خانوار 
مانن�د  مش�کالتی  از  توس�عه یافته  کمت�ر  کش�ورهای  در 
جنگل زدایی، آب آلوده، و سم های زیست محیطی بیشتر 

از دیگران آسیب می بینند.
زن�ان  فع�االن  از  بس�یاری  گذش�ته،  دهه ه�ای  ط�ی 
تالش ش�ان ب�ر این ب�وده که نش�ان دهن�د که مس�ئله ی 
محیط زیس�ت و طبیعت یک مس�ئله ی فمینیستی است، 
و فهمیدن این مس�ئله کم�ک می کند به فهمی�دن این که 
چه گونه و چرا س�رکوب زنان با تس�لط ناعادالنه و استثمار 
طبیعت در ارتباط اس�ت. به همین دلیل، تغییرات جوی و 
محیط زیستی دهه ها است که به یک دغدغه ی فمنیستی 

بدل شده است.
ش�اید یک�ی از بهتری�ن نمونه ه�ای اقدام�ات زن�ان در 
برن�ده ی  کار  ب�ا  بش�ود  را  زیس�ت محیطی  فعالیت ه�ای 
فمنیس�ت جایزه ی نوبل صلح، وانگاری ماتای، مؤسس 

»جنبش کمربند سبز«، نشان داد. در نتیجه ی تالش های 
این این جنبش، حدود س�ی میلیون درخت در زمین های 
دولت�ی و خصوص�ی کاش�ته ش�د. کار مات�ای ب�ه احیای 
دوباره ی جنگل های کنیا – که در حال انقراض بود – منجر 
شد و به توانمندسازی زنان روستایی با تکنیک های حفظ 
محیط زیس�ت انجامی�د. در نپ�ال، ساراس�واتی بتوال به 
کمک »مرکز بین المللی برای توس�عه کوه های یکپارچه« 
توانس�ت زندگی کش�اورزی اش را به کم�ک تکنیک های 
جدید، که در عین حال به محیط زیست آسیب نمی رساند، 
نج�ات دهد؛ ی�ا در آمریکای التین، زنان بومی توانس�تند 
نقش بیشتری در کاهش فقر و راهبردهای توسعه ی پایدار 
بازی کنند. دانش�مند روس�ی، الگا سپیراسکایا موفق شد 
به همراه سازمان های غیردولتی زنان در اروپای شرقی و 
قزاقستان و آسیای مرکزی، سموم مواد شیمیایی بازمانده 

از دوره جنگ سرد را شناسایی کند و از بین ببرد. 
بس�یاری از تحقیقات جامعه شناسان نشان می دهد که، 
زنان اقدامات  زیس�ت  محیطی را برای محافظت از خود و 
خانواده شان بسیار مهم می دانند. »مؤسسه ی تحقیقات 
سیاست گذاری زنان« در مطالعات خود به این نتیجه رسید 
که، زن�ان کمتر از مردان از طرح ه�ای کاهش بودجه های 
محیط زیس�تی حمایت می کنند و به ش�رکت های تجاری 
که به حمایت از محیط زیس�ت اهمی�ت نمی دهند تمایلی 
ندارن�د. آن ه�ا همچنین به فع�االن زیس�ت محیطی دید 
مثبت تری دارند، و بیش�تر دغدغ�ه ی خطراتی را دارند که 

آلودگی محیط زیست بر سالمت می گذارد.
»س�ازمان  توس�ط  انجام ش�ده  تحقیق�ات  اس�اس  ب�ر 
ک�ه  زنان�ی  اقتص�ادی«،  و  توس�عه ای  همکاری ه�ای 
در کش�ورهای صنعت�ی  زندگ�ی می کنن�د ب�ه اس�تفاده از 
وس�ایلی که با محیط زیست س�ازگاری بیش�تری دارد و یا 
غذاه�ای ارگانیک تمایل بیش�تری دارند. زنان بیش�تر به 
بازیاف�ت زباله ها اق�دام می کنند و بیش�تر به بهینه س�ازی 
ان�رژی عالقه من�د اند. تحقی�ق دیگری توس�ط محققان 
دانشگاه های استنفورد، دانشگاه ایالتی اوهایو، به همراه 
آسوش�یتدپرس، نی�ز نش�ان داد ک�ه زن ها آس�یب پذیری 
بیشتری نسبت به خطرات تغییرات زیست محیطی دارند، 

مسائل مربوط به زنان، محیط  زیست، و 
توسعه از مهم ترین دغدغه های جهانی 
هستند. مدیریت منابع زیست  محیطی 
رابطه ی مستقیمی با توسعه دارد، و به 
همین علت بسیار ضروری و مهم است 
که فعالیت های زنان در این مورد به دقت 

مطالعه شود
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و در نتیجه تمایل بیش�تری دارند که مالیات بیش�تر و پول 
بنزین بیشتری برای محافظت از محیط زیست بپردازند.

از سوی دیگر، مسائل مربوط به زنان، محیط  زیست، و 
توس�عه از مهم ترین دغدغه های جهانی هستند. مدیریت 
منابع زیست  محیطی رابطه ی مستقیمی با توسعه دارد، و 
به همین علت بسیار ضروری و مهم است که فعالیت های 
زن�ان در این مورد ب�ه دقت مطالعه ش�ود. نق�ش زنان در 
مدیریت منابع طبیعی موضوعی چند بعدی اس�ت. س�هم 
زنان درتولید و حضور فعال شان در توسعه ی  پایدار معمواًل 
کم ارزش تلقی می ش�ود. این در حالی اس�ت که تحقیقات 
بسیاری نش�ان  داده اس�ت که، شناس�ایی نیازها و فراهم 
ک�ردن ابزار و حمایت الزم از زنان و همچنین حضور آن ها 
در س�طوح تصمیم گیری ه�ای کالن و دولت�ی می توان�د 
را  زیس�ت محیطی  برنامه ه�ای  و  سیاس�ت ها  موفقی�ت 

تضمین کند. 
زنان فق�ط قربانیان تغیی�رات جوی و فرس�ایش محیط 
زیس�ت نیس�تند؛ آن ها اطالعات و مهارت هایی دارند که 
برای یافت�ن راه حل ه�ای محلی برای معض�الت محیط 

زیس�تی بس�یار حیاتی اس�ت. زنان – نس�بت به م�ردان – 
دسترس�ی بهت�ری به جوامع محل�ی و در نتیجه ش�ناخت 
مشکالت آن ها و چه گونگی رویارو شدن با آن ها را دارند. 
زن�ان معمواًل نقش ه�ای بهتری در رهب�ری اقداماتی ایفا 
می کنند که منجر به کاهش اس�تفاده ی غی�رالزم از منابع 
و ترویج اخالق زیس�ت محیطی و بازیافت منابع می شود. 
رشد مشارکت زنان در اندیشکده ها و آموزش فعالیت های 
زیست محیطی به آن ها این امکان را داده است که بتوانند 
سیاس�تمداران و عم�وم م�ردم را درباره ی نق�ش زنان در 

استفاده از منابع طبیعی و توسعه ی پایدار آموزش دهند.

با حضور بیش�تر زنان در نقشهای محوری، امید می رود 
ک�ه ص�دای زن�ان روس�تایی و فقی�ر نیز بیش�تر ب�ه گوش 
برس�د. دایانا رید، رأیس »جامعه ی بومی�ان آمریکا برای 
مش�ارکت« در این زمینه می گوید: »ح�اال دیگر زنان به پا 
خاس�ته اند و صدای آن ها می تواند قویترین صدایی باش�د 
که به گوش می رس�د. این صدایی اس�ت که نباید خاموش 

شود.«

ویدئویی از: خلیل رشنوی

این گزارش مرب�وط به ریزگردهایی اس�ت که هر از چند 
گاهی آسمان خوزستان و اس�تان های مجاور را پرتقالی 
می کند. خلیل رشنوی در این ویدیو تالش نموده تا بیننده 
را با دیدگاه مردم خوزستان در موردریزگرد ها و مشکالت 

ناشی از آن ها آشنا کند.

https://www.tableaumag.com/7414
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بررسی دالیل خشک 
شدن دریاچه ی ارومیه

ساقی لقایی

عکس ها: مهدی فتحی

دریاچه ی ارومیه، یا به تعبیری کهن تر اورمیه، 
بزرگ ترین دریاچه ی داخلی ایران و دومین 

دریاچه ی آب شور دنیا است. با خشک شدن 
دریاچه ی ارومیه به تدریج از رونق بندرهای این 

دریاچه نیز کاسته شد و بندر شرفخانه، که از 
مهم ترین و پر رفت وآمدترین آنان بود، تعطیل 

شد و کشتی ها و قایق های تفریحی و مسافربری 
در نزدیکی ساحل این بندر به نمک نشستند. 

دریاچه ی ارومیه که بزرگ ترین دریاچه ی آب 
شور جهان به شمار می رفت، اکنون در وضعیتی 
بحرانی قرار دارد و بیش از ۹3 درصد آن خشک 

شده است.

مقام�ات دولت�ی ای�ران خشک س�الی عموم�ی در چند 
س�ال گذش�ته را دلی�ل اصل�ی خش�ک ش�دن دریاچه ی 
ارومیه می دانند، اما کارشناس�ان محیط زیست می گویند 
سیاس�ت های دولتی در پانزده سال گذش�ته این فاجعه ی 
زیس�ت محیطی را به وجود آورده است. خشک شدن این 
دریاچ�ه اعتراض های مدن�ی فراوانی را به دنبال داش�ته 
اس�ت. کارزار جلوگیری از خشک ش�دن دریاچه و حمایت 
از آب رس�انی ب�ه دریاچ�ه از ط�رف گروه ه�ای مختلف�ی 
راه اندازی ش�ده و حتا مراس�م س�وگواری نمادی�ن برای 
دریاچ�ه ی ارومیه برگزار ش�ده ک�ه برخورده�ای قهرآمیز 

قضایی را نیز در پی داشته است.
خش�ک ش�دن دریاچ�ه ی ارومیه چند س�الی اس�ت که 
یکی از مهم ترین محورهای خبری و گزارش�ی در حوزه ی 
محیط زیس�ت ایران اس�ت، و صدها مقاله و یادداش�ت و 
گزارش درباره اش نوش�ته ش�ده و میزگردهای تخصصی 
و خبری بس�یاری نیز در این خصوص برگزار ش�ده است. 
برخی کارشناس�ان معتق�د اند دیگر نمی ت�وان کاری برای 
دریاچ�ه ی ارومی�ه انج�ام داد و م�رگ ای�ن ح�وزه ی آبی 
حتم�ی اس�ت. دریاچه ی ارومی�ه ۱۰۲ اکوسیس�تم خاکی 
و جزیره داش�ت که انس�ان و حیوان در برخ�ی از جزایر آن 
زندگی می کردن�د. وجود آرتمیا، که غذایی مناس�ب برای 
تغذیه ماهی و میگو اس�ت، و همچنین لجن های اطراف 

دریاچه، که توریست های درمانی بسیاری را به آن منطقه 
می کش�اند، از جمله وجوه تمایز این دریاچه ی آب ش�ور با 

دریاچه های مشابه بود. 
دکت�ر پروی�ز کردوان�ی، که ب�ه پ�در کویرشناس�ی ایران 
مع�روف اس�ت، از جمل�ه کس�انی اس�ت که معتقد اس�ت 
دریاچه ارومیه به س�رطان پیشرفته مبتال است و به زودی 
خواهد مرد. او می گوید: »رس�اندن آب شیرین به دریاچه 
خیانت اس�ت. باید آن جا را خش�ک کنید و به پارک گیاهی 
- حیوانی تبدی�ل کنید.« به اعتق�اد او، دریاچه ی ارومیه 
که زمانی ۳۰ میلیارد متر مکعب آب داشت، اکنون تنها ۱۰ 
درصد آب دارد ک�ه این میزان نیز باتالق و کویر و نمکزار و 
چیزی ش�بیه به کویر مرکزی ایران اس�ت. او دلیل اصلی 
ای�ن اتف�اق را مص�رف بی روی�ه ی آب ه�ای زیرزمینی در 
جریان توس�عه ی روس�تاها و ش�هرها و صنایع و همچنین 
ش�روع سدس�ازی و حف�ر چاه ه�ای کش�اورزی می داند، 
و تأکی�د می کن�د: »همه تص�ور می کنند که علت خش�ک 
ش�دن دریاچه فقط س�د اس�ت، در حالی که حفر ۵۳ هزار 
حلقه چاهی که کش�اورزان دور تا دور دریاچه زده اند عامل 
اصلی وقوع این فاجعه اس�ت. این باعث ش�ده شهرهای 
عجب ش�یر، آذرش�هر بناب، ملکان، و اسکو در حاشیه  ی 
ش�رقی دریاچه آب شان شور شده و با همین آب کشاورزی 

کنند. 
در گزارش�ی از ایلن�ا، کردوان�ی بس�تن چاه ه�ا با هدف 
برگرداندن آب س�فره های زیرزمینی ب�ه دریاچه ی ارومیه 
روش  »ای�ن  می گوی�د:  و  می کن�د  توصی�ف  بی فای�ده  را 
چاره ی کار نیس�ت! زی�را قبل از حفر چاه ه�ا آب زیرزمینی 
ب�ه دریاچ�ه می رفت، ول�ی حفر چاه ها باعث ش�د س�طح 
آب پایین ب�رود و آبی برای ورود به دریاچه وجود نداش�ته 
باش�د.« او همچنین راهکارهایی مثل شکس�تن سدها و 
هدای�ت آب رودخانه ی ارس به س�وی دریاچ�ه ی ارومیه 
و حتا آب رس�انی از دریای خ�زر را بی فایده و غیراقتصادی 
می دان�د و می گوید: »این کار عالوه بر این که )آب( چاه ها 
را بیش�تر شور می کند، آب را نیز هدر می دهد.« به گفته ی 
کردوانی، ما زیباترین دریاچه ی کش�ور را به نمکزار تبدیل 
کرده ای�م و این دریاچ�ه امکان ندارد احیا ش�ود؛ پس بهتر 
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اس�ت دریاچه را زجر ندهیم و نعش مرده را جلوی چشمان 
مردم ن�گاه نداری�م و آب مصرفی کش�اورزان را هم برای 

زنده کردن یک مرده هدر ندهیم.
اما برخی کارشناس�ان نیز معتقد اند این دیدگاه نادرست 
اس�ت، و ب�ه رس�انه ها خ�رده می گیرند ک�ه انتش�ار چنین 
دیدگاه ه�ای عجیب�ی ب�رای جل�ب مخاط�ب اس�ت. به 
گزارش خبرآنالین، دکتر حسین آخانی، دانش آموخته ی 

گیاه شناس�ی و عض�و هیئ�ت علم�ی دانش�کده ی عل�وم 
دانش�گاه ته�ران می گوی�د: »پیش�نهاد کرده ان�د آن جا را 
خش�ک کرده و به پ�ارک گیاه�ی - حیوانی تبدی�ل کنید؛ 
البته توضی�ح نداده اند که احداث پ�ارک گیاهی و حیوانی 
در ای�ن وس�عت و عمق ب�االی نم�ک، ب�دون آن که آب 
کافی در دس�ترس باشد، چه گونه میسر است.« او تصریح 
می کند: »تکرار این حرف های ناصحیح از سوی رسانه و 
خو کردن گوش و ذهن ش�نونده ب�ه زودی آن ها را به یک 
باور همگانی تبدیل خواهد کرد، و نتیجه ی ویران گرشان 
نیز قابل پیش بینی است: س�ودجویان زیادی منتظر اند تا 
با اس�تناد به همین حرف ها حکم به انتقال آب خزر و دیگر 
حوزه ه�ا ب�ه ارومی�ه را بدهند، نس�خه ی تکه پ�اره کردن 
دریاچه را بپیچند، و یا برای برداش�ت نمک دریاچه به نفع 

شرکتی و یا سازمانی کل دریاچه را نابود کنند.«
زمس�تان س�ال ۱۳۹۲، مدیرکل حفاظت محیط زیست 
آذربایجان ش�رقی اعالم کرد که س�اختن میان گذر یکی از 
عوامل مهم در خش�ک ش�دن دریاچه ی ارومیه است. به 
گ�زارش خبرگزاری مهر، حمید قاس�می با طرح پیش�نهاد 

رشد جمعیت و استفاده ی بی رویه از 
منابع آبی، سدسازی، سوءمدیریت، 

تغییر اکوسیستم منطقه، یا احداث 
پل میان گذر به دلیل مسائل امنیتی و 

سیاسی، هرکدام از این دالیل یا همه با 
هم، آن چه مسلم است این است که ۹3 

درصد از دریاچه ی ارومیه خشک شده 
است

برداش�ت رس�وبات نمکی برای احیای اکوسیستم منطقه 
و همچنی�ن اش�تغال زایی محلی گفت: »اگ�ر نمک های 
رسوب شده با افزایش پس روی دریاچه در منطقه گسترش 
یاب�د، رطوبت ه�وا را جذب می کن�د و مانع رش�د گیاهان 
خ�ودرو در منطقه و س�پس کاه�ش میزان ب�ارش خواهد 
ش�د.« اما استاندار اس�بق آذربایجان غربی چنین ادعایی 
را بی اس�اس می خواند و تغییر ش�رایط اقلیم�ی، افزایش 
جمعیت، و در نتیجه توس�عه ی س�طح زیر کش�ت، و فشار 
بیش از حد بر مناب�ع آبی، و همچنین قصور مدیریت منابع 
آب�ی و طبیعی منطق�ه را به عن�وان دالیل اصلی خش�ک 

شدن دریاچه ارومیه معرفی می کند.
دکت�ر جمش�ید حق گ�و، در یادداش�تی در س�ایت عصر 
ایران، در توجیه س�اخت پل روگذر بر دریاچه ی ارومیه به 
دالیل سیاس�ی و امنیتی می گوید: »ش�هر ارومیه، که در 
نوار مرزی ش�مال غرب کش�ور قرار گرفته، در طول تاریخ 
یکی از حس�اس ترین مناطق مرزی ایران ب�ه ویژه در صد 
سال گذشته بوده است. این ش�هر در معرض ناامنی های 
بس�یار، جنگ و گریزها، ش�بیخون های اشرار، و تجاوز و 
اش�غال بیگانگان بوده اس�ت. علت اصلی ای�ن ناامنی ها 
و آس�یب پذیر بودن منطقه در انزوا ق�رار گرفتن – محصور 
ب�ودن بین دریاچ�ه و مرزه�ای بین المللی – بوده اس�ت. 
زمان های�ی بوده که منطقه به ط�ور کامل در محاصره قرار 
گرفت�ه، بدون این که دسترس�ی ب�ه تبریز و تهران و س�ایر 

شهرها داشته باشد.«
پژوهش گ�ر  و  دانش�گاه  اس�تاد  آق،  ناص�ر  دکت�ر 
پژوهش�کده ی مطالعاتی دریاچه ی ارومی�ه، نیز با اذعان 
به این که »تغییرات عظیمی در بستر دریاچه ی ارومیه رخ 
داده اس�ت«، در همایش�ی در دی ماه ۱۳۹۳ گفته است: 
»اگر هم اکنون به یک باره دریاچه ی ارومیه را پرآب کنیم، 
باز تا مرداد ماه س�ال آینده وضعیت بحرانی خواهد بود.« 
به گ�زارش ایس�نا، او با بیان ای�ن که عمق دریاچه بس�یار 
پایی�ن آمده و تبخیر نیز به تبع آن باال اس�ت، گفته اس�ت: 
»عم�ق دریاچه ی ارومیه به علت ایجاد الیه هایی از نمک 
بس�یار پایین آمده، به طوری که در سه روز بارش پاییزی، 
س�طح آن نزدیک به ۲ و نی�م برابر افزای�ش یافت. انتقال 

آب ب�ه دریاچه ی ارومیه دردی را درمان نخواهد کرد و اگر 
س�االنه ۳ میلیارد متر مکعب آب وارد دریاچه شود، باز هم 

مشکل حل نخواهد شد.«
آب�ی،  مناب�ع  از  بی روی�ه  اس�تفاده ی  و  جمعی�ت  رش�د 
سدس�ازی، س�وءمدیریت، تغیی�ر اکوسیس�تم منطقه، یا 
احداث پ�ل میان گذر به دلیل مس�ائل امنیتی و سیاس�ی، 
هرک�دام از ای�ن دالیل یا همه با هم، آن چه مس�لم اس�ت 
ای�ن اس�ت ک�ه ۹۳ درص�د از دریاچ�ه ی ارومیه خش�ک 
ش�ده اس�ت. فالمینگوهای مهاجر و پلیکان ها زیس�تگاه 
موس�می امن شان را از دس�ت داده اند. گوزن زرد ایرانی، 
که یک�ی از باارزش ترین گونه های جانوری جهان اس�ت، 
دارد زیس�تگاه اش را از دس�ت می ده�د. باتالق ه�ای ۲۰ 
ت�ا ۵۰ مت�ری که در بس�تر دریاچه ی خشک ش�ده به وجود 
آمده اس�ت جان انسان ها و حیات وحش منطقه را به خطر 
انداخته اس�ت. ریزگردهای نمکین درخت�ان و گونه های 
گیاهی شهرهای دورتر از ارومیه را نیز به خطر انداخته اند.
بازگردان�دن مس�یر روده�ای ارس و زاب، انتق�ال آب 
از خ�زر، و تبدیل دریاچ�ه ی ارومیه به پ�ارک راهکارهای 
مختل�ف و متفاوتی اس�ت ک�ه همچنان محل مناقش�ه ی 
کارشناس�ان و مس�ئوالن اس�ت. فعاالن مدن�ی معترض 
به بی توجهی مس�ئوالن س�رکوب و دس�تگیر می ش�وند. 
دریاچ�ه ی ارومی�ه، ک�ه زمانی نه چن�دان دور پ�ر آب و پر 
تردد ب�ود، دارد جان می ده�د و در میان ای�ن همه هیاهو 

صدای اش به گوش کسی نمی رسد.

وجود آرتمیا، که غذایی مناسب 
برای تغذیه ماهی و میگو است، و 

همچنین لجن های اطراف دریاچه، که 
توریست های درمانی بسیاری را به آن 
منطقه می کشاند، از جمله وجوه تمایز 
این دریاچه ی آب شور با دریاچه های 

مشابه بود
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به عادت ایران، س�ر کالس طراحی موتور در دانش�گاه 
پلی تکنی�ک جن�وای ایتالی�ا، بیش�تر وق�ت خودم را س�ر 
)راندم�ان(  چه گونگ�ی افزای�ش ق�درت موت�ور و ب�ازده 
گذاش�تم. نوب�ت ب�ه امتح�ان ام رس�ید. این جا ب�رای هر 
دانش�جوی کارشناس�ی ارش�د یک سری س�ؤال طراحی 
می کنن�د، و بع�د اگ�ر موفق ش�د ج�واب ده�د، نوبت به 
مصاحب�ه در آن درس و ارائه ی مقاله می رس�د. من هم با 
اعتماد به نفس س�ر امتحان رفتم، چ�ون پیش خودم فکر 
می ک�ردم تمام راه ه�ای افزایش بازده و ق�درت را بلد ام و 
به تمام مکانیس�م های موتور تس�لط دارم، ام�ا با خواندن 

سؤال ها عرق سردی بر پیشانی ام نشست. 
س�ؤاالت درب�اره ی روش ه�ای کاه�ش آلودگ�ی ه�وا 
ب�ود، بحث�ی که چ�ون برای م�ن ایران�ی زیاد مه�م جلوه 
نمی ک�رد روی اش تمرک�ز نکرده ب�ودم. ناخودآگاه، س�ر 
جلسه ی امتحان یاد نمایشگاه فرانکفورت ۲۰۰۷ افتادم، 
جایی که خودرس�ازان بزرگ بیش�تر از آن ک�ه روی قدرت 
موتورهای ش�ان مانور بدهن�د، بر کاه�ش آلودگی هوا در 

خودروهای ش�ان تمرکز ک�رده بودند. از آن س�ال به بعد، 
رسم ش�د که در نمایش�گاه روی بدنه یا تابلوی کنار خودرو 
بنویسند این خودرو فالن اندازه مونو اکسید کربن، اکسید 

ازت، ذرات معلق، و هیدروکربن خروجی دارد.
حاال هرروز اس�تانداردها س�خت گیرانه تر می ش�ود. از 
س�ال ۲۰۰۹ در اتحادیه ی اروپا اس�تاندارد آالیندگی یورو  
اجرایی ش�د، ح�ال آن که در ای�ران بس�یاری از خودروها 
همچنان در سطح اس�تاندارد یورو ۲ قرار دارند، و سوخت 
هم وضعیت فاجعه باری از نظر غیراس�تاندارد بودن دارد. 
از س�پتامبر س�ال ۲۰۱۴ به بعد اس�تاندارد ی�ورو ۶ در اروپا 

اجرایی می شود.
شاید استانداردهای یورو به راحتی قابل درک نباشد، اما 
با یک مث�ال راحت تر می توان به تفاوت این اس�تانداردها 
پ�ی برد. برای نمون�ه، در یک موتور دیزل�ی یورو ۲ حدود 
شصت درصد از اکس�یدهای ازت با روش های مختلف از 
بی�ن می روند، اما ای�ن میزان در یک موت�ور یورو ۶ حدود 
نودوهش�ت درصد است. یا مثاًل در اس�تاندارد یورو ۲ باید 

راه های کاهش
آلودگی هوا
در خودروها

امین آزاد 

هفتاد درصد مونو اکس�ید تولیدی موت�ور از بین برود؛ این 
میزان در استاندارد یورو ۶ به هشتادونه درصد می رسد. 

شاید با چنین کاهش چش�مگیری بتوان این گونه تصور 
کرد ک�ه، در روزه�ای اوج آلودگی ه�وا در تهران خروجی 
موتوره�ای یورو ۶ پاک ت�ر از هوای تهران اس�ت. اما چه 
کرده ان�د ک�ه توانس�ته اند آلودگی خ�ودرو را تا ای�ن میزان 

کاهش دهند؟

سوخت استاندارد 
س�وخت اس�تاندارد عام�ل تعیین کنن�ده ای در کاه�ش 
آلودگی هوا اس�ت. در این س�وخت، درصد بس�یار پایینی 
گوگ�رد در گازوئیل وجود دارد و س�وخت بنزین هم تحمل 
فش�ار احتراق باالتری دارد. افزایش ای�ن تحمل را با عدد 
اکتان نش�ان می دهند. هرچ�ه عدد اکتان س�وخت باالتر 
باش�د، می توان اتاق احتراق موتور را کوچک تر س�اخت. 
با کاهش حجم اتاق احتراق، فش�ار احتراق باالتر می رود 
و احتراق بهتری اتفاق می افتد؛ احتراق بهتر هم می تواند 
س�بب افزایش بازده موتور و کاهش مصرف سوخت شود 
و هم می تواند با س�وزاندن بهتر سوخت مونو اکسید کربن 
و هیدروکرب�ن کمت�ری تولی�د کند، چ�را که عل�ت اصلی 
تولید مونو اکس�ید کربن و هیدروکربن ها نس�وختن کامل 
سوخت است. البته، احتراق بهتر در دمای باالتری انجام 
می شود، دمای باالتر هم تولید اکسیدهای نیتروژن یا ازت 
می کند. این ایراد با اس�تفاده از مدیریت پاش�ش سوخت و 

جرقه و استفاده از انواع فیلترها برطرف می شود.

کاتالیست ها 
اس�تفاده از کاتالیس�ت ها یکی از مهم تری�ن روش های 
کاه�ش آلودگ�ی در خودروه�ا اس�ت. کاتالیس�ت ها ه�م 
هرساله پیشرفته تر می شوند. کاتالیست ها وقتی می توانند 
بهترین کارآیی را داش�ته باش�ند که موتور با نسبت سوخت 
به هوای تنظیم ش�ده ای در بازه ای با نام اس�توکیومتریک 
کار کن�د. برای این اتف�اق، احتیاج به تنظی�م ورود میزان 
سوخت و هوا و اندازه گیری دقیق میزان اکسیژن خروجی 
اس�ت. پیش�رفته ترین کاتالیس�ت ها در س�ه مرحل�ه عمل 
می کنن�د. در مرحله ی اول، طی واکنش های ش�یمیایی، 
مونو اکس�ید کربن و هیدروکربن ها به دی اکس�ید کربن و 
بخار آب تبدیل می ش�وند. در مرحله ی دوم، اکس�یدهای 
نیتروژن به نیتروژن تبدیل شده و، در مرحله ی آخر، ذرات 

معلق توسط فیلتر النه زنبوری جذب می شود.

تنظیم موتور 
با اس�تفاده از مغ�ز هوش�مند موت�ور و برنامه ریزی های 
درون ای�ن رایان�ه می ت�وان ه�م باع�ث کاه�ش مصرف 
سوخت ش�د هم از آالیندگی بیش�تر موتور جلوگیری کرد. 
البته، داس�تان بس�یار پیچیده ت�ر از این چند کلمه اس�ت. 
ب�رای نمون�ه، هرچه نس�بت س�وخت و هوا کمتر ش�ود، 
میزان اکسید ازت خروجی موتور افزایش می یاید و هرچه 
این نس�بت را بیشتر کنیم اکس�ید ازت کمتر می شود، ولی 
با بیشتر ش�دن اتفاق دیگری هم رخ می دهد: میزان مونو 
اکسید کربن افزایش می یابد چرا که سوخت اکسیژن کافی 
برای سوختن ندارد. این اتفاق می تواند مصرف سوخت را 
هم افزایش دهد. یا در نمونه ای دیگر، هرچه دمای موتور 
را باالت�ر ببریم، میزان تولید اکس�ید نیتروژن باال می رود، 
ام�ا دم�ای باال س�بب افزای�ش ب�ازده موتور می ش�ود و با 
کاهش دما بازده و قدرت موتور کاهش و مصرف س�وخت 
افزایش می یابد. حاال چه گونه می توان این جمع اضداد را 

کنار هم مدیریت کرد؟
مهندس�ان، بعد از س�ال ها مطالعه و با توس�عه ی علوم 
رایان�ه و الکترونی�ک، ح�اال کم�ی ب�ه جواب این س�ؤال 
را  میان�ه  حال�ت  مهندس�ان  ام�روزه  ش�ده اند.  نزدی�ک 

از سال 2۰۰۹ در اتحادیه ی اروپا 
استاندارد آالیندگی یورو ۵ اجرایی شد، 
حال آن که در ایران بسیاری از خودروها 

همچنان در سطح استاندارد یورو 2 
قرار دارند، و سوخت هم وضعیت 

فاجعه باری از نظر غیراستاندارد بودن 
دارد
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می گیرند، و با یک الگوریت�م پیچیده هم می توانند قدرت 
مناس�ب تولید کنند و هم مصرف س�وخت و آلودگی هوا را 
کاهش دهند. ب�ا کارگذاری حس گره�ای مختلف، از دما 
و فش�ار گرفته تا اکس�یژن، هر زمان آلودگی افزایش یابد، 
نوع پاشش س�وخت و زمان جرقه و جریان هوای ورودی 
به گون�ه ای کنترل می ش�ود که آالیندگی کاه�ش یابد. در 
برخی موتورها هم هر زمان الزم باشد، بخشی از گازهای 
خروجی را به موتور باز می گردانند تا س�بب کاهش اکس�ید 
نیتروژن ش�وند. تزریق آب برای کاهش اکسید ازت هم از 

دیگر راه های کاهش آالیندگی است.

استفاده از مخزن های پلیمری و مواد کامپوزیت در بدنه 

با کاهش وزن خودرو می توان مصرف س�وخت و میزان 
دی اکس�ید کربن تولیدی توس�ط خودروها را کاهش داد. 
امروزه یکی از بهترین جایگزین ها مخزن س�وخت )باک( 
و سیس�تم سوخت رس�انی پلیمری اس�ت. قباًل در ساخت 
مخ�زن س�وخت خودروها از فوالد اس�تفاده می ش�د، اما 
امروزه در بیشتر خودروها از مخزن های پلیمیری استفاده 

می شود. در سال ۲۰۰۹، در بیش از نود درصد خودروهای 
تولی�دی در اروپ�ا و بی�ش از هش�تاد درص�د خودروه�ای 
تولی�دی در آمریکا از مخزن های پلیمیری اس�تفاده ش�ده 
اس�ت. اس�تفاده از مخزن ه�ای پلیم�ری چهل وپن�ج ت�ا 

پنجاه وپنج درصد وزن مخزن را کاهش می دهد.
اس�تفاده از مخزن ه�ای پلیم�ری یک حس�ن دیگر هم 
دارد و آن جلوگیری از نش�ت بخارات بنزین در هوا است. 
فلزات معمواًل نسبت به مواد داخل سوخت واکنش نشان 
می دهن�د و خورده می ش�وند. در حالی که م�واد پلیمیری 
چنی�ن خاصیتی ندارن�د. به همی�ن دلیل، بهتر اس�ت در 
سیستم سوخت رسانی خودرو، چه مخزن و چه لوله ها، از 

مواد پلیمری استفاده شود.
 البته غیر از استفاده از مواد کامپوزیت در ساخت مخزن، 
می توان در س�اخت بدنه ه�م از این مواد اس�تفاده کرد که 
این عامل خود سبب کاهش وزن خودرو می شود. به ازای 
کاه�ش پنجاه کیلوگرم وزن خ�ودرو، دو درصد در مصرف 
س�وخت و پنج گرم در هر کیلومتر از انتش�ار گاز دی اکسید 

کربن کاسته می شود. 

سیمین سماواتی دانش آموخته ی موسیقی کالسیک در مدرسه  عالی موسیقی و تئاتر در شهر هانوفر و موسیقی 

جاز در دانشگاه هنر برلین، پایه گذار و خواننده ی گروه موسیقی جاز سیمینولوژی است. سیمین در خانواده ای 

ایرانی در آلمان به دنیا آمد و از سال 2۰1۰ با ارکستر فیالرمونیک برلین همکاری می کند. گروه چهار نفره ی 

سیمینولوژی در حدود 12 سال همکاری مستمر، پنج آلبوم را روانه ی بازار موسیقی کرده اند و کنسرت های زیادی 

در نقاط مختلف دنیا از جمله مصر، لبنان، کره ی جنوبی و هند برگزار کرده اند.

 سیمنولوژی با تلفیق موسیقی جاز و اشعار شاعران کالسیک فارسی روی مرزهای ناپیدای فرهنگ های مختلف 

راه می رود. جایی که شاید مخاطبان فارسی با موسیقی جاز و مخاطبان غربی با کالم فارسی آن ارتباط کمتری 

برقرار کنند. اما نتیجه ی این کار موفقیت آمیز بوده و شنیدنی است. اعضای گروه جاز سیمینولوژی نیز مانند فرم 

کاری آن بین المللی هستند. بندیکت ژانل، پیانیست متولد فرانسه، رالف شوارتس، نوازنده ی آلمانی کنترا باس و 

کتان باتی نوازنده ی درام در هند متولد شده  است. اما همگی در برلین به هم رسیده اند تا موسیقی بنوازند.

آخرین آلبوم سیمینولوژی با نام »فینیکس« یا ققنوس با شعرهایی از فروغ فرخزاد، حافظ و نیما یوشیج به 

تازگی منتشر شده است. در تور انتشار آلبوم ققنوس در برلین به کنسرت سیمینولوژی رفتم و روز بعد با سیمین 

سماواتی گفتگو کردم.

سپهر عاطفی 
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آشوراده در مرکز شبه جزیره ی کوچک میان کاله 
قرار دارد، جنوب شرقی دریای خزر، در بندر 

ترکمن، استان گلستان. آشوراده در واقع تنها 
جزیره ی ایرانی خزر است، جایی که دیده بان 
میان کاله گردشگران اکوتوِر نیم روزه ی خود را 

جمع می کند، به دیدن گوشه وکنار جزیره و تاالب 
می برد، ساعاتی در آن جا زندگی را نو می کنند و 
بدون آن که خلوت پرندگان، روباه ها، و درختان 
خودروی جنگلی را به هم بریزند، به شهر خود 

باز  می گردند. 

دیده بان میان کاله از برافراش�ته ش�دن تیرک های کمپ 
تابس�تانی آموزش و پرورش در این جزیره خس�ته و نگران 
اس�ت. او نی�ز، مث�ل بس�یاری از فعاالن محیط زیس�ت، 
مرج�ان نازقلیچ�ی، فرمان�دار بن�در ترکم�ن، را مس�بب 
اصلی طرح اس�کان ن�وروزی در این بندر دس�ت نخورده 
می دان�د، زنی ک�ه اجازه ی اس�کان نوروزی مس�افران را 
ص�ادر می کند، طرح ن�وروزی را مفید می دان�د. در چنین 
ش�رایطی، دیده بان میان کاله با امام جمعه ی بندر ترکمن 
هم آوا می ش�ود تا ریش�ه ی ظلم را بخش�کاند. امام جمعه 

فائقه ارشک

فرموده بود: »مگر در مملکت قحط الرجال اس�ت که یک 
زن فرماندار ما شده است؟!« 

البت�ه، نهایتًا دیده بان میان کاله تم�ام توان فنی و دانش 
تخصصی خود را جم�ع می کند تا تصمیم فرمانداری برای 
اسکان نوروزی در یک منطقه ی بی امکانات برای اقامت 
ش�بانه عملی نش�ود، بر خواس�ته اش اصرار می کند و باور 
دارد که وجود تعداد زیادی مس�افر واقعًا زیس�تگاه طبیعی 
گونه های جانوری و گیاهِی آشوراده را به خطر می اندازد. 
تعدادی از مس�افران با تالش این فعاالن منصرف ش�دند 
و در بندر ترکمن اس�کان داده ش�دند. تعدادی دیگر هم با 
هماهنگی با پاس�گاه آشوراده از رفتن به آن جا منع شدند. 
نهایت�ًا طبیع�ت هم به کمک ش�ان آمد و س�ه روز توفانی و 
قطع ارتباط با جزیره به باقی مسافران اجازه نداد به جزیره 
بروند. این فعال محیط زیس�ت اعالم کرد: در حال حاضر 

جای نگرانی وجود ندارد.  .

شکاف جنسیتی و محیط زیست
با آش�وراده چه می توان کرد؟ یک نفر پیشنهاد داده بود 
ک�ه، اگر به اندازه کافی پول می داش�ت، تاالب را خش�ک 
می کرد و یک مجتمع س�ه طبقه ی توریس�تی می ساخت. 
با یک دید ش�اعرانه و کلی نگر، در عصری که جنگل های 
مرطوب و گرمس�یری ج�ای خود را به ش�هرهای صنعتی 
می دهن�د، و وجه زنان�ه و گوناگونی حیات مدام س�رکوب 
می ش�ود، رؤی�ای یک مجتمع س�ه طبقه ی توریس�تی در 
منطقه ای دس�ت نخورده چندان خالف معمول نیس�ت، 
حتا اگ�ر این منطقه به عنوان یکی از اولین زیس�تگاه های 

جهان ثبت ش�ده باش�د. م�وج صنعتی، زای�ش و پرورش 
را هم ب�رای چیرگ�ی می خواه�د. زنانگی در ح�د تئوری 
هوفس�تده برای کش�ورهای توس�عه یافته باق�ی می ماند 
و به کتاب های درس�ِی کش�ورهایی با ش�اخص سه رقمِی 

»شکاف جنسیتی« راه نمی یابد. 
ب�رای  هلندی تب�ار،  پژوهش�گر  هوفس�تده،  گی�رت 
تدوی�ن تئ�وری چندبعدی خود، با س�فر به بي�ش از چهل 
كش�ور جهان، تحقي�ق ميدان�ی تأثیرگذاری منتش�ر کرد. 
شاخص های هوفس�تده مبنای تغییرات ساختاری بزرگی 
در تصمیم گیری ه�ای کالن کش�ورها ش�ده اس�ت. یکی 
از ش�اخص هایی ک�ه او مط�رح ک�رد مقی�اس مردنمایی / 
زن نمایی جامعه اس�ت. او توجه کرد ک�ه فاکتورهایی را که 
در جامع�ه ب�روز می کنند می توان ب�ه فاکتوره�ای زنانه یا 
مردانه تش�بیه کرد. بر این اس�اس، جوامعی که به رقابت، 
ثروت اندوزی، و تأکید بر جداس�ازی نقش های جنس�یتی 
بهای بیشتری می دهند جوامعی مردگرا یا مردنما شناخته 
می ش�وند. در براب�ر ای�ن، جوامعی ک�ه توجه ب�ه تغذیه ی 
فرهنگ�ی و م�ادی ش�هروندان، کیفیت در براب�ر کمیت، 
برابری زن و مرد، و از بین بردن تعاریف جنس�یتی معروف 

اند جوامعی زن نما شمرده می شوند. 
با معیار هوفس�تده، مواردی چون جدیت، استقامت، و 
تمرکز بر پیشرفت های مادی شاخص هایی مردانه در نظر 
گرفته شدند. در جوامع زن نما، »هم زنان و هم مردان«، 
با تق�ارن نقش ه�ای جنس�یتی، رفتارهایی انعط�اف پذیر 
و متواض�ع دارن�د و به حاالت روح�ی خود و دیگ�ران بها 
می دهند. کش�ورهای اس�کاندیناوی جزء این دس�ته اند. 
برخالف شاخص »ش�کاف جنس�یتی«، که نقش کنترل 
دولتی و مشارکت زنان در تصمیم  گیری ها در طول بازه ی 
یک س�ال در آن مد نظر قرار می گیرد، پژوهش هوفستده 
جستاری است در بطن جامعه، و بر این مبنا ایران در مرز و 
نیمه ایس�تاده است: جامعه ی ایران به طور مساوی به زن 

نمایی و مردنمایی تمایل دارد.  
قاعدتًا، کس�انی ک�ه فرزند یا خواهرزاده ی�ا برادرزاده ای 
دارند باید به مفهوم توس�عه ی پایدار عالقه داشته باشند. 
توس�عه ی پای�دار، ب�ا وج�ود تف�اوت تفس�یر و عملکرد در 

اگر فهرست سازمان های مردم نهاد در 
ایران را جستجو کنید، شمار آن ها به 

بیش از صد و شصت می رسد. باید دید 
کیفیت و دایره ی فعالیت این سازمان ها 

چه گونه است که هنوز مردم با الفبای 
حفاظت از محیط زیست غریبه اند



77شماره بیست و پنج، فروردین 76۱۳۹4 شماره بیست و پنج، فروردین ۱۳۹4

کش�ورهای مختلف، به آینده ی مشترکی اشاره می کند که 
به زودی از راه می رسد، مفهومی که با محیط زیست پیوند 
خ�ورده و در واقع به راهکارهای حفاظ�ت از منابع طبیعی 
نگاهی ویژه دارد. در مفهوم، توس�عه ی پای�دار با رویکرد 
زیس�ت محیطی، توسعه ای اس�ت که نیازهای نسل های 
کنونی را بدون خدش�ه وارد ک�ردن به توانایی نس�ل های 
آین�ده در تأمین نیازهای  ش�ان ب�رآورده س�ازد: روندی از 
توس�عه ی اقتصادی که منابع را تحلی�ل نبرد و هزینه های 
زیس�ت محیطی منفی ب�رای احی�ای کره ی زمی�ن ایجاد 
نکند. نتایج چنین توس�عه ای باید در زندگی همه مش�هود 
باشد، به ویژه در زندگی گروه های بی امتیاز و تنگ دست. 
اجالس س�ازمان ملل در س�ال ۱۹۹۲ با موضوع توسعه 
و محیط زیست یک تفاوت اساسی با همایش های محیط 
زیس�تی قبلی داش�ت. زن�ان به عن�وان یک گ�روه اصلی 
معرفی شدند که دست یابی به توسعه ی پایدار بدون وجود 
آن ها امکان پذیر نیس�ت. بر این اس�اس، سیاس�ت هایی 
که زن�ان و مردان را به  طور یکس�ان وادار به مش�ارکت در 
فرآیند توس�عه نکن�د، در بلندم�دت موفق نخواه�د بود. 
مسئله این اس�ت که در حقیقت تا آن روز به زنان به عنوان 
مری�ان برنامه ه�ای توس�عه نگریس�ته می ش�د، مجریان 
برنامه هایی که از س�وی مردان طراحی ش�ده ب�ود. زنان 
در تصمیم گیری ه�ا دخی�ل نبودن�د و، اگ�ر در سیس�تمی 
چنی�ن مردان�ه به ق�درت می رس�یدند، از الگ�وی تفکر و 
تصمیم گی�ری مردانه ای پی�روی می کردن�د. زنانی که در 
یک سیس�تم مردان�ه ب�ه رده ی تصمیم گیری می رس�ند، 
بر اس�اس همان معیاره�ای مردانه رقاب�ت کرده اند؛ پس 
کمتر احتمال دارد برای تقسیم قدرت گام مؤثری بردارند. 
هرچند، با پذیرش این نقیصه، همچنان در بیشتر کشورها 
می بینیم که با زیاد ش�دن تعداد زنان تصمیم گیرنده در یک 
سیس�تم، جنبه های ناگفت�ه فرصت ب�روز می یابد، و صد 
البته چنین دیدگاه هایی مختص زنان نیس�ت. بسیاری از 
مردان نیز پیوسته ترجیح می دهند رقابت را با همزیستی و 
پیروزی را با همدلی جایگزین کنند. این گونه است که یک 

سیستم یا کارکرد در مقیاس کالن نیز تغییر می کند. 

نقش سازمان های مردم نهاد و نظام آموزشی
اگر فهرست سازمان های مردم نهاد در ایران را جستجو 
کنید، شمار آن ها به بیش از صد و شصت می رسد. باید دید 
کیفیت و دایره ی فعالیت این س�ازمان ها چه گونه است که 

هنوز مردم با الفبای حفاظت از محیط زیست غریبه اند. 
یک فعال محیط زیست می گوید: »خطر قریب الوقوعی 
وجود سازمان های مردم نهاد )سمن ها( را تهدید می کند. 
عالوه بر محدود کردن تعداد و فعالیت سمن ها، دولت یک 
روند جایگزینی را آغاز کرده است: با حذف مردم از فعالیت 
در س�من ها، تالش می ش�ود ک�ه فرم ظاه�ری نهادهای 
مردم�ی و غیردولت�ی حفظ ش�ود، ولی مش�ارکت واقعی 
مردم و فعاالن به ش�دت زیر نظر گرفته می ش�ود و در یک 
روند افزایش�ی مهره های دولت�ی جایگزین فعاالن واقعی 
می ش�وند. برخوردهای امنیتی با فعاالن محیط زیس�ت، 
ابتکار عمل مردم را برای هرگونه مش�ارکت مؤثر از جامعه 
محدود می کند و رغبت آن ها را به دل س�ردی می کشاند. 
هنوز کس�ی جرئ�ت نمی کن�د از سرنوش�ت معترض�ان به 

خشک شدن دریاچه ی ارومیه در زندان ها خبر بگیرد.«
از ده�ه  پیش ت�ا کنون، کتاب های درس�ی، ک�ودکان را 
ب�ا مباحث نظ�ری مس�ائل محیط زیس�ت آش�نا کرده اند. 
چندین دهه طول کشید که معنی تفکیک و بازیافت زباله و 
مصرف بهینه ی آب از س�ؤاالت امتحانی مدارس ابتدایی 
س�ر در بیاورد و صدا و س�یما با بودجه ی کالن خود دست 
کم یک س�ریال دویس�ت قس�متی درب�اره ی مهارت های 
زندگی و رفتار ش�هروندی ت�دارک ببیند. ام�ا تمرین های 
عملی کتاب »عل�وم« تا حد گذاش�تن جعبه ی جمع آوری 
کاغذ باطله در مدارس به عمل رس�یده اس�ت، در حالی که 
تخریب گونه های گیاهی و جان�وری در روندی تصاعدی 

به سرعت ادامه دارد.

مسئولیت مردم در قبال محیط زیست
م�ردم نگ�ران »جنگل اب�ر« ش�اهرود  اند، نگ�ران اند 
که پای بش�ر به حاش�یه ی جاده  ها گشوده ش�ود و جاده ها 
درب�اره ی طول و ع�رض تخری�ب جن�گل دروغ بگویند. 
نگ�ران اند که هربار که کامیونی با ب�ار غالت از اتوبان زال 

لرس�تان عبور می  کند، چند عدد تیهو در جستجوی روزِی 
خ�ود آخرین دان�ه ی عمرش�ان را از ج�اده ب�ر می چینند. 
مادران ش�هری نگران  ند که بار دیگر، وقتی کودک ش�ان 
درباره ی ردکربنی می پرس�ند، چه جواب�ی به آن ها دهند، 
زی�را هیچ برنامه ی مؤثری نقش مؤث�ر آن ها را در تغذیه ی 
فکری جامعه ی کوچک خانواده جدی نگرفته اس�ت. تب 

شالی کاران که زنان روس�تایی شمال را با مفاصل دردناک 
زمین گی�ر می کن�د، در بم ص�دای سیاس�ت واردات برنج 
و انبوه س�ازی ب�ه خاط�ره ی دوری بدل می ش�ود. امروز 
اگر کس�ی از زن عش�ایری ننویس�د ک�ه، با س�ختی تمام، 
شس�تنی های خود را در کنار رودخانه، با آب دبه می شوید 
ولی حاضر نمی ش�ود آب رودخانه را آل�وده کند، به راحتی 

چشم خود را به نقش محوری او می بندیم. 
ش�اید اگر ش�هرداران بیش�تری زن بودند، هنگام س�بز 
کردن سبزه ی عید برای س�فره ی هفت سین  خانه شان به 
این فکر می افتادند که برنامه ی منسجمی از کاتالوگ های 
رنگارن�گ و کارگاه ه�ای آموزش�ی ب�ا ش�رکت گروه های 
دانش�جویی در مدارس ب�رای خانواده ها ت�دارک ببینند، 
دانه های رس�تنی عید را مدیریت کنند و برای س�یزده به در 
تمهیدات�ی بیاندیش�ند که رس�م بی�داری زمین، با جش�ن 
نمادیِن کاشت به س�رمایه گذاری ملی بزرگی تبدیل شود. 
احتم�ااًل ای�ن مع�ادل هم�ان هزینه ای اس�ت ک�ه پس از 

سیزده به در باید صرف پاک سازی شود.

چندین دهه طول کشید که معنی تفکیک 
و بازیافت زباله و مصرف بهینه ی آب 
از سؤاالت امتحانی مدارس ابتدایی 

سر در بیاورد و صدا و سیما با بودجه ی 
کالن خود دست کم یک سریال دویست 

قسمتی درباره ی مهارت های زندگی و 
رفتار شهروندی تدارک ببیند
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 پرنده ی مرده ای، 
آغشته به نفت بر اثر 

غرق شدن تانکر نفت 
یونانی در سواحل 

شمال غربی اسپانیا. 
سال 2۰۰2

عکس: آلفرد یعقوب زاده

عکس ها از: گاردین

برای دیدن مجموعه کامل 
عکس ها اینجا را کلیک کنید

http://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/gallery/2015/apr/01/over-population-over-consumption-in-pictures
http://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/gallery/2015/apr/01/over-population-over-consumption-in-pictures
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آرش کمانگیر

ورود به شبکه های اجتماعی مختلف روی یک لپ تاپ 
یا کامپیوتر جدید، به س�ادگی وارد ک�ردن اطالعات 
کاربری و زدن دکمه ی Enter اس�ت. ت�ا حدودی به 
دلیل این س�ادگی، و تا حدودی به دلیل نقش مهمی 
که محیط ه�ای مختل�ف دیجیتال در زندگ�ی ما پیدا 
کرده ان�د، اغلب جز لپ تاپ و تلفن ش�خصی، روی 
س�خت افزارهای دیگ�ری هم وارد حس�اب کاربری 
یک ش�بکه ی اجتماع�ی، ی�ک نرم اف�زار ارتباطی، 
ی�ا ایمیل و وبالگ ش�ده ایم. ت�ا زمانی ک�ه به چنین 
سخت افزارهایی دسترسی انحصاری داریم، چنین 
وضعیت�ی خطر وی�ژه ای ایجاد نمی کن�د. اما نکته ی 
مهم زمانی اس�ت ک�ه در بحبوحه ی تغییر ش�رایط 
کاری و یا تحصیلی، از قطع چنین ارتباط هایی غفلت 

می کنیم.
قابل تصور است که بسیاری از ما روی کامپیوتر محل 
کار، یا آزمایش�گاهی در دانش�گاه، به ایمیل و توئیتر 
و احتمااًل چند محیط دیجیتال دیگر الگین کرده ایم. 
کاماًل ممکن اس�ت که برای راحت کردن اس�تفاده ی 
روزان�ه، گزینه ی »م�ن را ب�ه خاطر بس�پار« را هم 
انتخاب کرده باش�یم و بنابرای�ن، حداقل در دوره ی 
زمانی تعریف ش�ده ب�رای هریک از ای�ن محیط ها، 
هرکس�ی ک�ه پش�ت چنی�ن کامپیوتری بنش�یند به 
اطالعات ش�خصی ما دسترس�ی خواهد داش�ت. 
ع�الوه ب�ر آن، احتماال فای�ل کپی پاس�پورت و چند 
عکس شخصی هم جایی در چنین کامپیوتری پنهان 
ش�ده اس�ت. حضور این اطالعات زمانی خطرناک 

می شود که می خواهیم ش�غل مان را تغییر بدهیم یا 
باألخره از تزمان دفاع می کنیم و وقِت س�پردن کلید 

آزمایشگاه به نفر بعدی است.
ب�ه عنوان یک توصی�ه ی کلی، باید از وارد ش�دن در 
حس�اب های شخصی در س�خت افزاری که احتمال 
دسترس�ی دیگران به آن وج�ود دارد خودداری کرد. 
اگ�ر روی چنین س�خت افزاری به ایمیل یا حس�ابی 
در یک ش�بکه ی اجتماعی وارد ش�ده اید، حتمًا بعد 
از پای�ان اس�تفاده sign out کنید. ع�الوه بر این، به 
خاطر داش�ته باش�ید که کدام حس�اب های کاربری 
روی چنین سیس�تمی login ش�ده اند، تا بتوانید به 
س�رعت آن ها را ببندید. ب�ه مرورگر وب روی چنین 
سخت افزاری اجازه ندهید که هیچ یک از اسامی رمز 
شما را ذخیره کند و در پایان دوره ی استفاده از چنین 
س�خت افزاری، به بخش settings مرورگر بروید و 
تاریخچ�ه ی مرور وب و اطالعات ش�خصی دیگر را 
پاک کنید. کار بهتر این اس�ت ک�ه تنها از یک مرورگر 
روی چنین سیس�تمی اس�تفاده کنید و، در روزی که 
س�خت افزار را به دیگری می س�پارید، مرورگر را از 
روی آن uninstall کنی�د. اگ�ر می خواهید موقعیت 
امن ت�ری برای خ�ود فراهم کنید، یک هارد دیس�ک 
جدی�د بخرید و ه�اردی را ک�ه ممکن اس�ت حاوی 
اطالعات ش�خصی شما باش�د در دسترس دیگری 

نگذارید.
ش�نیدن توصیه ه�ای امنیت دیجیتال ممکن اس�ت 
تصوی�ری از دنیایی به ما بدهد که در آن همه درصدد 

}قسمت نوزدهم{

برای شنیدن مجموعه 
کامل این پادکست ها 

کلیک کنید

آزار دادن ما و دزدیدن اطالعات شخصی ما هستند. 
حقیقت این اس�ت که، اغل�ب اطرافیان ما اساس�ًا 
چنین هدف�ی ندارند. ب�ا وجود ای�ن، رعایت نکات 
ایمن�ی می توان�د احتمال خط�ر را کمتر کند. س�ؤال 
اساسی همیشه این اس�ت که چه نوع اطالعاتی در 
چه میزانی از خطر است و کم هزینه ترین روش برای 

اطمینان از امنیت شخصی کدام است.

برای شنیدن این پادکست 
اینجا را کلیک کنید

http://tableaumag.com/category/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C
 https://www.tableaumag.com/7428
http://tableaumag.com/wp-content/uploads/2015/03/No-LGBT-H.pdf
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