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ننه

زمحیط
یست

سرما در نوروز

گزارش میدانی «ایران» از مراکز شبه خانواده در بهزیستی

مریم و میتیل

آرامش کوتاه در پناهگاه موقت

ایسنا

زیست بعد از تفویض اختیار صدور مجوز به آنهاست.
مســأله وقتی به مناطق آزاد میرسد محیط زیستیها
حتی همین یک رأی را هم ندارند .به گفته میرشــکار آنجا
خــود مناطــق آزاد تصمیمگیری میکنــد .نه قبــل از آن از
ســازمان حفاظت محیط زیست استعالم میکند نه بعد
از آن .البته میرشــکار میگوید«:سازمان منطقه آزاد باید از
محیطزیستاستعالمکندامااستعالمنمیکند».
ëëتخریــب زیســتگاههای طبیعــی و ســاخت
زیستگاههای مصنوعی
ســایتهای پرورش میگو بهدنبال کاهش ذخایر میگو
و ماهــی در خلیــج فارس جان گرفــت .کاهش میگو بیش
از هرچیزی بهدنبال تخریب ســواحل اتفاق افتاد .سواحل
مهمترین زیستگاه و نوزادگاههای میگو و ماهی اند.
محمدرضــا فاطمــی ،اســتاد دانشــگاه آزاد در حــوزه
یداند.
محیطزیست شروع ایجاد مزارع میگو را دهه  70م 
بــه گفتــه او در ابتــدای کار ،بســیاری بــا روابــط و در برخــی
مواقــع براســاس ضوابط اراضــی را گرفتند و شــروع به کار
کردند .در ابتدای داستان ،یک جای کار لنگید! شرایط نرم
افزاری و پتانســیل کارشناسی و علم روز نزد سرمایهگذاران
نبود .پرورش میگو ســود زیادی داشــت اما بروز بیماریها
کار را متوقــف کــرد! بــه گفته فاطمــی رکود 8ســاله دولت
احمدینژادبازارمیگوراتحتتأثیرقرارداد.دولتروحانی

غارنمکدان به لحاظ زیست محیطی بســیار ارزش دارد».
او معتقــد اســت در اینگونه مــوارد باید ســازمان حفاظت
محیطزیســت وارد شــود و ایــن مناطــق را تحــت حمایت
کامل خود قــرار دهد تا از صــدور مجوز کاربرهای صنعتی
دور بمانند .البته این مسئولیت را تنها شامل محیط زیست
نمیدانــد .او میگویــد«:وزارت میــراث فرهنگــی ،صنایع
دستی و گردشــگری باید در زمینه سواحلی که جاذبههای
طبیعــی و تاریخــی دارند ،ورود کند ».او مناطق ســاحلی را
یکی از منابع درآمدی جوامع محلی با خدماترســانی به
گردشگران طبیعت ،میداند .جزیره هرمز یکی از مقاصد
گردشگری است که جمعیت گردشگران آن در تعطیالت
نوروزبیشازجمعیتساکندرآنمیشود!فاطمیاعتقاد
دارد کــه باید ســواحل پهنهبندی و کاربری آنها مشــخص
شــود .به گفتــه او در حــال حاضر وظیفه پهنــهبندیها به
عهده سازمان بنادر است .او «مطالعات جامع تفصیلی»
را کلید حل ماجرا میداند .وی میگوید«:مطالعات جامع
تفصیلیدراستانهادرحالتدویناست».هرچندسرعت
تخریب ســواحل بکر با چشم اندازهای بینظیر از سرعت
تدوینمطالعاتجامعتفصیلیسریعتراست!
فاطمــی میگویــد« :تــا زمانــی کــه مطالعــات جامــع
تفصیلــی تدوین و اجــرا شــود ،جوامع بومــی میتوانند با
استناد بهقانون دادستان را واردماجراکنند وجلوی تخریب

می خواهی
سحر طوسی
عکاس و

درآینده چه

کاره شوی؟

شــروع
«میخواهــی در
آینــده چــه
کردیم به آشــنا
تکراری وکلیشــهای است کاره شــوی؟»
زدن شــدیم کــه یکی از شدن با همدیگر
ایــن ســؤالی
که
و گرم حرف
چیه؟»
برخورد با یک
شــاید خیلی از
بچههــا از من
جواب دانشآموز یا کودک می ما در اولین
پرسید«:شــغلت
هــا
پرسیم.
معمــوالً از
گفتم«:عکاس و
چنــد کلمــه
معلم ،دکتر،
بچههــا کــه دوچرخهسوار و یه
پلیس و شاید خلبان .فراتــر نمــیرود:
همــه دانشآمــوز وقتایی ،معلم».
ولــی یــک روز
دوره
بودنــد ،شــروع
در یکــی از
کردنــد بــه شــوخی و متوســطه اول
دورافتاده،
ســفرهایم
شغلهای مورد
خنــده
جواب متفاوتی
بــه مناطــق
عالقه شان
و همزمــان
بعد ناراحت و بعدتر من شــنیدم که اول
را میگفتند.
در این بین
شوکه شدم و
را به
یکــی از بچه
ماجرا از این قرار بود که با فکر وادار کرد.
ها خیلی غیر
«من میخوام
منتظره گفت:
بــا یک
تعجب یک قاچاقچی
یکی از خیرین
وانــت قدیمی
بزرگ بشم!»
کردم و
مدرسهساز،
برای سرکشــی
روســتاهای
گفت« :درس پرسیدم«:چرا؟»
 ۱۵نفــره دورافتــاده میرفتیــم .در مــدارس کپری به
بخونم که
مســیر
چی بشــه؟
نمیخوره .با
پســربچههای
مدرسه رفتن نمیشه مدرســه به درد
یــک روســتا را
به ســمت
جمعیــت رفــت
پولدار
روستای مدرســه روســتای بعــدی دیدیــم کــه پیاده نمی تهــران زندگــی
شد .نمیشه
می
کــرد .نمیشــه
شه ماشین
خودشان مدرسه
رفتنــد چون در
خرید .نمیشه ازدواجتلویزیــون خریــد.
همان
ماشــین را نگه داشــتیم ومتوسطه نداشتند.
کرد».
موقع به روســتا
شــدند و مــن هــم از ســر همگی پشــت
ایســتادیم .بچهها پیاده رســیدیم و روبه
وانت ســوار
روی مدرســه
کنجــکاوی و
رفتند.
بچهها به آنها
شــدند و دســت
پیوستم و پشت وانت عالقــه ارتبــاط با
تــکان دادند و
مــن
نشستم.
ماندم و ســؤالی
یک کودک به چنین بزرگ که چــرا
چیزی
دغدغه و آرزوی
تبدیل شده؟!

دوست نمیشد

خیلی
ســال پیش
یک روز
وقتی یک بچه
را صــدا معلممــان ،فرگُل ،یکــی از دبستانی بودم،
بروند اما
زد
نمیشــود که
کــه بیاید پــای تخته .بچههای کالس
فــرگل
برایشــان پیش می نمیشود چون
درســخوانی بــود و
دختــر آرام و
هر بار مشکلی
آید که
همــه بچهها
فرگل
رفتن شــان را
دوســتش داشــتند .اســت .آرزو می
ساکت جلوی
کنســل کرده
تخته ســیاه
از ایــران برویم گوید«:من خیلی هم
جلــو رفت و
ایستاده بود .معلم
مثالًاما دوســت دارم در دوست ندارم
دســتی به ســر
او کشــید و بعــد رو به ما زندگی کنم.
گفت«:بچهها ،فــرگل
دوست دارم برای جاهای مختلف
کشــوری
دارد بههمراه
کردستان
اســت دیگر مهاجــرت میکند .خانوادهاش به
نینا پیش خانواده پدرم ».چند سال برویم
ایــن
که او
در میان ماست ».ما با آخرین روزی حاال به نیکنام کالس اول
اســت .او می
نــگاه کردیم.
توی ســرمان دنبــال تعجب به فرگل
مهاجــرت کردن فکر نکردم گوید« :من تا
بودیــم کــه بعداً
که شــدم
اما
معلــم برایمــان معنــی مهاجرت
تصمیمهایی بگیرم .من شــاید بزرگتر
معنــای
یک روزی
رفتــن از یک مــکان به توضیــح داد که به و هوای خواستم مهاجرت کنم بهدوســت دارم اگر
مــا
مــکان
سرد
نمیفهمیدیم فرگل از مــا خیلی دور دیگر اســت.
بروم چون عاشق برف یک کشور با آب
می
توانیــم
و اسکیام».
امیرعلــی پیــرزاده
مثل قبل بــا هــم درس شــود و دیگر
کنیــم .آن
 10ســاله می
مهاجرت
دیگر او را روز خیلــی گریــه کردیم .بخوانیم و بازی دور می خوشــم نمیآید چون گوید«:مــن از
از
ندیدیم.
فــرگل رفت و
شــوم .دلــم
دوستهایم
نمی
ما عوض
نمیخواهــد
دانم شــما هم
خیلی کنــم و به زبــان
مدرســهام را
اطرافتان
دیگری
داشــتهاید که
حــرف
دوســت یــا فامیلی و بعد سخت است و
بزنم چون
از مهاجرت مهاجرت کرده یا نــه ،اصالً
آدم فارسی
آیا خودتان بزند».مجبور اســت یک جور یادش میرود
خوشــتان می
شهر
بدی
آید و دلتــان
یا کشــورتان
میخواهد از
فارسی حرف
کیانا
تعــدادی از بچههامهاجرت کنید؟ این
ســؤالها را از نــه 12 .ســاله ،هم
مهاجرت را
نظرهایشان را پرســیدیم که می
او می
بخوانید.
توانیــد در ادامه
گوید«:اگر آدم به یک دوست دارد و هم
اشــکالی
بامــداد
جــای
ندارد
دیانتی
نزدیک
6
چون
برود،
ســاله
میتواند وقتی
زود ســوار
میدانم مهاجرت کردن اســت ،او می
گوید«:من دور را هواپیما شــود و به ایران دلش تنگ شــد
یعنی چی،
از یک جــا
یک روز بروی یک جــای دیگر .مهاجرت یعنی آمــد دوست ندارم چون دیگر برگــردد .اما جای
من
نمی
مثل
مهاجرت کنم
دوســت دارم بار می خالهام کــه به کانادا رفته شود زود به زود
و
چون دوســت
بیشتری در
آید .کانادا
دنیا ببینم».
دارم چیزهای
چند ســال یک
ســرد اســت و به دورترین جاســت.
پارسا شــادمان 9
نظــرم
آنجا هم خیلی
ســال
و
هوای
نیمه
دوست
است».
هم
کشــور
دارم تا دانشگاه نرفتم بروم میگوید«:من
خودمــان بهتر
سپنتا 9
انگلستان ،آنجا اما می ســاله هم دلش
مــن زودتر به
نمیخواهد
راحتتر آرزوهایم میرســم و یک گوید مادرش
از ایران برود
گفته باید بروند
عکس
میتوانم
به باشــگاه و یــک از انگلیس دیده که مال انگلیس .سپنتا
فوتبــال
یک
چــرخ و
منچســتر یونایتــد
پارک اســت
فلــک خیلــی
خیلــی
بروم».
بــزرگ
دارد.
و فلک خوشــش آمده
او از آنجا
اما بــه نظرش
آرزو
ویســـــــــی قشنگ بــزرگ در تهــران درســت اگــر یک چرخ
دختر
تر است.
 12ســالهای
کننــد ،از انگلیس
است
حاال که نظر
که میگوید
تعــدادی از بچهها را
خواندید،
چند
ســالی است در این بهتر اســت خودتان هم درباره مهاجرت
فکر
مادر و
باره چه
فکر
پــدرش
می
در
کنید و ببینید
برای ما
تــالش
کنیــد .میتوانید
هســتند تــا کنید یا بفرســتید و بگویید دوســت نظراتتان را
همگی
نه؟
بگویید چرا
باهم به استرالیا
دارید مهاجرت
ایران را دوست
چیز آن بیشتر
دارید و از چه
خوشتان میآید.

پاندایی که به خاطر
لک روی دستش
با کسی دوست نمیشد

کمتر از نیم میلیمتر!

ایسنا

مــزارع پرورش میگو بــه تهدیدی جدی بــرای جاذبههای
تاریخی -طبیعی سواحل جنوبی کشور تبدیل شده است.
لودرهای تســطیح ساز اراضی ،به جان ساحل زیبای ُمقام
هرمزگان افتادهاند .ســرمایهگذارها در کمین تنها ســاحل
شــنی «دیــر» بوشــهر نیز نشســتهاند .خــاک ســرخ جزیره
«هرمز» هم با تیغ بولدوزرها زیر و رو شــده اســت .جایگاه
جهانی غار نمکدان قشــم در شبکه ژئوپارکهای جهانی
هم از سوی این مزارع میگو تهدید شده است .این ژئوپارک
تنها ژئوپــارک ثبت جهانی خاورمیانه اســت .کار به جایی
رســیده کــه رئیس جمهــوری هم وارد ماجرا شــده اســت.
روحانــی در نامــهای به سرپرســت وزارت جهاد کشــاورزی
نوشــته اســت«:حفظ منافــع مهم در فهرســت ســازمان
یونســکو ضروری است ».کشــمکش مزارع پرورش میگو و
جوامع بومی ،دادســتانها را هــم وارد ماجرا کرد .برخی از
پروژهها با ورود دادستانی بهعنوان مدعیالعموم متوقف
شــدهاند تا تعیین تکلیف شــوند .حتی کارشناسانی که در
توگو با «ایران» روی درآمدزایی و صادرات میگو تأکید
گف 
میکنند معتقدند که تب ایجاد شــده برای تولید میگو به
سمت «زمین خواری» و «ساحل خواری» میرود! فعاالن
توگو با «ایران» میپرسند
حوزه محیط زیســت هم در گف 
چــرا هــزاران هکتار اراضی بکر و توریســتی ســاحل باید به
پــرورش میگو اختصاص یابد تا بعــد از خوابیدن تب آن،
مثل زمینهای ساحل بندر گواتر رها شوند!؟ آیا نباید این
صنعت را در همان زمینهای تســطیح شــده و رها شــده
قبلیتجمیعکرد؟
ëëپردیسان خارج از محدوده تصمیم گیری!
آیــا ســازمان حفاظت محیط زیســت کشــور بــه ایجاد
سایتهای پرورش میگو در محیطهای بکری چون جزیره
هرمز یا در حریم درجه یک غارنمکدان مجوز داده است؟
پاســخ داود میرشــکار مدیــرکل دفتــر حفاظت از زیســت
بومهای دریایی و سواحل دریایی به این سؤال منفی است.
او میگوید«:معاونت دریایی اصالً از این مجوزها خبرندارد
چــون اســتانها خود رأســاً مجــوز میدهند ».البتــه ظاهراً
همــه چیــز در این ماجرا ،به یکی از تصمیمهای «عیســی
کالنتــری» رئیــس ســازمان محیــط زیســت برمیگــردد.
میرشــکار در ایــن باره میگوید« :صدور مجوز به اســتانها
تفویض اختیار شــده اســت ».این واگذاری صدور مجوز به
اســتانها ،تصمیم دو ســال پیش رئیس پردیســان بود که
بســیاری هم با آن مخالفت کردند! صــدور مجوز در هرمز
و قشــم نشــان میدهد کــه پیشبینــی مخالفان درســت
بود .آنها واهمه داشــتند که مجوزهای اســتانی به تخریب
محیطزیســت منجر شود .میرشــکار میگوید«:وقتی یک
منطقه ثبت ملی شــود یا کاربری توریســتی داشــته باشــد
بــه هیچ عنوان نباید مجــوز دیگری به آن داده شــود ،مگر
توجیهات دیگری داشــته باشــد ».شــواهد نشــان میدهد
در ایــن پروژههــا توجیهاتی وجود دارد که از ســطح محیط
زیستوپیوستهایزیستمحیطیمیگذرد.
آنچنــان کــه از گفتههــای میرشــکار برمیآیــد اداره
کلهــای محیــط زیســت در اســتانها هم چنــدان قدرتی
بــرای جلوگیری از صــدور چنین مجوزهایــی ندارند .برای
مثال حداقــل  15مجوز صادر شــده در حریم غارنمکدان
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سهم هر ایرانی از سواحل شمال

یادداشت

زهرا کشوری
خبرنگار

کــه آمد بازار «میگو» هم تحرک پیدا کرد! صنعتی که بازار
داخلی نداشت اما بازارهای خارجی با درآمد باال در انتظار
سرمایهگذاران آن بود.
ëëیک نکته مغفول!
محمدرضــا فاطمــی میگویــد« :در مجوزهــای صادر
شده یک نکته مهم مغفول وجود دارد .تصمیم گیران به
پایداری ،آمایش سرزمین و محیط زیست توجه نمیکنند.
برای مثال عوارض طبیعی در کنار سواحل که ارزش زمین
شــناختی دارنــد یا آثــار طبیعی بکر هســتند بایــد کاربری
گردشــگری داشــته باشــند نه صنعتی ».بندر مقام یکی از
زیباترینبنادرتوریستیکشوراستکهچندیپیشبهدنبال
ایجاد سایت پرورش میگو ،تخریب شد .ورود مردم و بعد
از آن حمایت دادســتانی باعث شــد تا ســاخت و سازها در
حریم60متری آن تخریب شود .فاطمی میگوید« :جزیره
هرمــز نیز یکی از منحصر بفردترین جزایر کشــور اســت یا

کتابخانه

مهاجرت چه
میگویند؟

معرفیفیلم

مریم دختری
دست داده و در شش ساله است
که خانوادهاش
را در جنگ از
خانوادهای پرورشگاه زندگی
میکند .روبه
زندگی میکنند که
روی پرورشگاه
به تازگی دختر
دست دادهاند و مادر کوچک شان را از
همینمسألهخیلی خانواده به خاطر
ناراحتاست.
مریم در
نمایشی بازی
نقش
کرده که بازیگر
فرشته مهربان
در آن ،خیلی
شبیه
خانمهمسایه
همین هم مریم است.بهخاطر
عالقه
همسایه دارد که اتفاقاً زیادی به زن
اسم او هم
فرشته است .مریم
مادرش باشد ،اما آرزو دارد فرشته
میانمیافتد .اتفاقاتی در این
فیلم «مریم و
فیلم قدیمی میتیل» که خالصه
داستان آن را
اســت
خواندید ،یک
که  27ســال
فیلم
پیش ساخته
های کودک و
شده و از جمله
ایــن فیلم کــه نوجوان است.
کارگردانی آن را
درباره
موضوع فرزندخواندگی فتحعلی اویســی
انجــام داده،
تماشا کنید
اســت و شــما
دختــر و لذت ببرید.
میتوانیــد آن را
خوبی کوچولویی کــه نقش
مریم را در فیلم
دارد و البته
حاال دیگر یک
بــازی کرده ،بازی
دختر
کوچک نیست.

میراث چند هزار ساله خلیج فارس
در محاصره میگو ها

ساحلیراکهمنفعتعمومیدرآناستبگیرند».هرچند
شکایت مردم در جزیره هرمز به جایی نرسیده است .حتی
حضور دوباره فرماندار هرمز به همراه نیروی انتظامی هم
نتوانستهجلویتخریبمحیطزیستسرخهرمزرابگیرد!
فاطمــی میگویــد« :ســایتهای پــرورش میگــو بایــد
نزدیک ســواحل باشــند چون انتقال آب بــه مناطق دورتر
برای آنها هزینه زاست ».حاالاین سؤال پیش میآید که آیا
ارزش یک ســایت پرورش میگو بیشــتر از یک جزیره مثل
هرمز یا یک اثر مثل غارنمکدان است؟ فاطمی میگوید:
«در ایجــاد ســایتهای پــرورش میگــو ،برای جلوگیــری از
تخریب ســواحل نباید تنها به حریم  60متری زمین توجه
کــرد ».هرچند برخی از ســرمایهگذارها همین قانون را نیز
رعایت نمیکنند .سرمایهگذار پرورش میگو در بندر مقام
به  60متری ساحل ُمقام تجاوز کرد و در نهایت این مردم
بودند که دادســتانی را بهعنوان مدعیالعموم وارد ماجرا
کردند تا ســاخت و ســازها در حریم  60متری دریا تخریب
شــود! محمدرضا فاطمی یک نکته مهم را هــم یادآوری
میکنــد .او میگویــد« :در پشــت حریم  60متری ســاحل،
اراضی با ارزش اکولوژی باال وجود دارد .باید قانونی باشــد
کــه بتوانــد از ارزشهــای اکولوژی پشــت حریــم  60متری
هم دفاع کند ».اومعتقد اســت برخی از سواحل که دارای
پتانســیل گردشــگری ،جاذبههــای بکــر و یکپارچــه و آثــار
طبیعیوملیهستندبایددرمناطقحفاظتیقراربگیرند.
این کارشناس تضاد منافع مردم محلی و بهره برداران
را هم یکی دیگر از موضوعات مهم در زمان صدور مجوزها
میدانــد و میگویــد« :مالحظــات اکولوژی ،گردشــگری و
جوامعمحلیبایدپررنگترشود».
فاطمــی میگویــد« :سیســتان و بلوچســتان یکــی از
سواحلی است که پتانسیل ایجاد سایتهای پرورش میگو
دارد ».حرفهای او این سؤال را پیش میآورد که چرا بعد
از اتمام تب سرمایهگذاری برای پرورش میگو در چابهار در
دهه  ،80زمینها رها شد؟ آیا نباید دوباره زمینهای زخم
خوردهرادراختیارسرمایهگذارانگذاشتتاآسیببیشتری
به محیط زیست سایر سواحل جنوبی کشور وارد نشود؟
فاطمــی اعتقــاد دارد به دو دلیــل نمیتوان ایــن کار را
انجــام داد .هر زمینی که به طرح پرورش میگو اختصاص
مییابد به مالکیت سرمایهگذار درمیآید .دلیل دوم را هم
دور بودن مســافت و هزینه بر بودن سرمایهگذاری در بندر
گواترچابهارمیداند.
باز هم این سؤال پیش میآید که چرا اراضی ملی برای
چنین طرحهایی باید به مالکیت سرمایهگذاران درآید آیا
نباید بعد از مالحظات زیست محیطی در راستای توسعه
پایــدار بهجای فروش زمین ،تنها بهرهبــرداری از اراضی را
بــرای مــدت معینی به ســرمایهگذار واگذار کــرد؟ فاطمی
اعتقــاد دارد که هزینههــای باالی پرورش میگــو اجازه این
اتفــاق را نمیدهد .هرچند اعتقاد دارد که خألهای قانونی
بسیار زیادی در زمینه واگذاری اراضی ملی بویژه سواحل به
ســرمایهگذاران وجود دارد که حتماً باید خانه تکانی شود!
فاطمی و میرشکار مثل بسیاری از کارشناسان و خبرنگاران
این حوزه یک سؤال مشترک بیپاسخ دارند ،چرا اراضی در
وسعتچندهزارهکتاریبهسرمایهگذارانواگذارمیشود.
یکی از کارشناسان میپرسد مگر قرار است در این زمینها
به جای میگو ،فیل پرورش دهند؟!

بچهها درباره

امیــد ،همکالســی
پویــان عادت
اســمهای
زشــتی دارد کــه
مســخره مینامناســب صدا میزند و برای هر دوســتانش را با
ســازد
هم بخوانند و که زنگهــای تفریح همهکدامشان شعرهایی
بچه
بخندند .پویان از
هــای کالس با
و او
را «موشــان»
اینکه امید برایش
صــدا میزند و مســخره می شــعر ســاخته
کنــد
اســت اما کاری از خیلی ناراحت
جز اینکه هر وقتدســتش برنمیآید
پایــش را بکوبد عصبانی میشــود
زمین و
داد بکشــد یا
بزنــد
زیر گریــه .امید
می
باز هم بــرای او
خواند«:موشان
کلهاش خورده موشان موشان
به کوشان»
بچههــای دیگــر
میشوند یا به هــم یــا عصبانی
تالفی
را
که
کار امید بقیه
وقتیامیدبرایششعرمی مســخره میکنند
به جز سهیل
فکــر
سازدو
تازهای به ســرش میزنــد ،بچههامسخره
از
اشمیکنند،
بچه
ها افسوس میخورند چرا تا همان فکرهــای
بکری که بقیه
االن به فکر
این خالصهای
است از کتاب
خودشان نرسیده.
مجموع داستانهای پویان «ماسک کاغذی» که
است
جلد چهارم از
که به موضوع
شدن میپردازد.
تألیف شده و به مجموعه داستانهای پویان مقابله با مسخره
برای
قصههای پویان ،پسری هشت گروه سنی ب
نویســنده کتــاب
تصویرگری «بــدری مشــهدی» اســت ساله میپردازد.
و
اش را
چاپ رسانده انجام داده و انتشــارات فنی«محبوبــه یزدانی»
است.
ایــران هم آن را به

کارشناسان به واگذاری هزار هکتار از اراضی سواحل جنوبی به پرورش میگو اعتراض دارند

قشــم از ســوی محیطزیســت مــردود اعالم شــده اســت.
ایــن آمار را علیرضا امری کاظمــی ،مدیر ژئوپارک جهانی
قشــم میدهد .اما با وجود این ،مجوز برای تخریب حریم
غارنمکی و ایجاد ســایت پرورش میگو از سوی استانداری
صادر شــده اســت .میرشــکار در این باره میگویــد« :وقتی
محیطزیست استانها با صدور مجوزی مخالفت میکند.
کمیتهایبرایتصمیمگیریدراستانداریتشکیلمیشود.
در ایــن کمیتــه تمــام نهادهــای ذیربــط حضــور دارنــد».
قــدرت ســازمان حفاظــت محیطزیســت بــرای اثرگذاری
در ایــن کمیتهها بهشــدت کم میشــود ،چون بــه گفته او،
محیطزیست دیگر در آن کمیته تصمیم گیر اصلی ماجرا
نیست و این سازمان تنها یک رأی دارد.
کمیتههــا در واقــع رأی مخالــف محیــط زیســت را
میشــکنند و راه را برای ایجاد سایتهای پرورش میگو باز
میکنند اما به چه قیمتی؟ این قصه اســتانداری و محیط

تماشاخانه

بچهای
از عمو نوروز
این بین حاجی میخواهد که
ننه ســرما را
و در پــی آن فیروز به کمک بچهها این کار بیدار کند و در
را
اتفاقاتــی
انجام میدهد
رخ میدهد.
ســرما در
این داســتان
تئاتر نوروز» اســت که از
نمایش «ننه
عروســکی
اسفندماه امســال
صحنه می کانون پرورش
در مرکز تولید
فکری کودکان و
رود .در
نوروز به شــکل نمایش «ننه ســرما در نوجوانان روی
با آیینهای ســادهای برای بچهها نوروز» موضوعات
تعریف
نوروز
آشــنا شــوند.
میشود تا آنها
تئاتــر که
جواد انصافــی،
خــودش نقش
کارگردان این
میگوید«:اگــر بچه حاجی فیــروز را
ها
بازی میکند،
این ســوژههای
را بشناســند،
اصیــل ایرانی
عالقهمنــد بــه
میشــوند ».در
شــناختن تاریخمــان
 ۳نوازنده ایــن نمایــش ۱۰
بازیگــر بــه همراه
حضور دارند.

ماسککاغذی

پ
اندایی که به

خاطر لک روی
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مرجان قندی پاندا
کوچولو خیلی
پارک و بازی با
ســعی می
پــدرش تــکان نمیخورد و کنــد بعد از ظهرهــا او وسایل بازی را
با
دوست دارد.
را به
بشــود و
برای همین
بچه پانداهای
پارک ببــرد.
وقتی ســوار
یــک لکه دایرهای تاب میشــود هلاش دیگر بازی نمیکند و از پاندا کوچولو هیــچ وقت پدرش بچه
هــا بــازی می
از کنار
ســفید
بدهد یا با او االکلنگ پــدرش می
او می
کنیــم تا ببینی
رنگ دارد و
میشــوند».
خواهد که با
خیــال می
بازی کند.
بــازی خندنــد .بهخاطر
کــه آنها تو را
او همراه بچهها و فــردای آن
کند بچهها
پاندا کوچولو
همین دوســت
با
روز پانــدا کوچولــو و دوســت دارند و
کند .پانــدا
روی دســتش
از اینکــه با
صدای بلند
کوچولو یک روز به نــدارد با بچهها
دیگه بازی
بــا دیدن
تو بازی کنند
ســالم کرد و
پــدرش دوتایی به
بــازی کنــد».
تعجــب کردن تو پارک را دوســتپــدرش گفت که
ایــن لکه به تــو را می یکی از پانداها جلو گفت«:بچهها پســر من پــارک رفتند و پاندای خوشــحال هم
کــرد
پــدر
آمد و گفت« :ســالم ،به میخواهد با
و ازش پرســید« :چرا ندارد .پدرش
دیدیــم کــه با
رفت پیش
شــما دوســت
پــارک را خیلــی
من می
عزیــزم؟ تو که
پدرت بــه پارک گویند پانــدای کنگ شود و با شما
دوســت داشــتی».
فو
گفت«:بخاطــر لکــه روی دســتم ،پانــدا کوچولو
میآمدی اما
کار ،ما هر روز
بچــه پانداها
پیــش مــا نمیآمدی تا برایمان ســؤال
بــه این لکه دســتم چــون میدانم
بود که چرا
دوســت
می
باهــم بازی
نیامــدی
تــا حاال بــانــدارم ».پاندای پــدر به او خندنــد و من
بچهها نگرانــت شــدیم ،حاال کنیــم! دیروز که
بیــا
گفــت:
بچهها بازی
آشنا شویم».
بریم بــا بقیه
«ولی تو که
می
نکردی کــه
خندنــد یــا نــه؟ بعــد هــم ببینی بهت
و پانــدا کوچولــو
کــرد و
بــا لبخند بــه
بعــد
بغلش
گفت«:فردا باهــم
بچههــا همــراه پاندای کونــگ پدرش نــگاه کرد
میرویم با
فــو کار
پیش بقیه
دنبالش ،رفت .بعد از دو
ســاعت که
پدرش رفت
و گفت که پاندا کوچولو با
خوشــحالی
امروز خیلی
ً
پرید بغلش
به او خوش
اصال به خاطر
و نــه بــه او لکه روی دســتش نه گذشــته و بچهها
خندیدنــد .او خوشــحالمسخرهاش کردند
بــود
خوب
و جدیدی پیدا کرده که دوســتان
است.

واگذاری
صدور مجوز
به استانها،
تصمیم
دو سال پیش
عیسی کالنتری
رئیس پردیسان
بود که بسیاری
هم با آن
مخالفت کردند!

چرا بعد از
اتمام تب
سرمایهگذاری
برای پرورش
میگو در چابهار
در دهه ،80
زمینها رها
شد؟ آیا نباید
دوباره زمینهای
زخم خورده
را در اختیار
سرمایهگذاران
گذاشت تا آسیب
بیشتری به
محیط زیست
سایر سواحل
جنوبی کشور وارد
نشود؟

اســاس هــر گفتوگــوی انتقــادی
کــه بــر مبنــای اصــاح باشــد،
کمــی آن مشــکل اســت .در
تبییــن ّ
بحــث ســاحلخواری و تصرفــات
حنیف رضا گلزار
غیرقانونــی و بعضــاً بــا «پوشــش
کارشناس
قانونی» هم ضروری است تا ابعاد
آب و خاک
مســأله را ابتــدا «کمــی» کنیــم .بــه
بیان خالصه و سادهتر باید محاسبه
کنیــم کــه امروز ســهم هر ایرانــی از ســواحل جنوبــی دریاچه
«کاسپین» چقدر اســت؟ این گونه مسأله آشکارتر و درک آن
ســادهتر خواهــد شــد .همچنیــن مخاطبان ایــن گفتوگو هم
راحتتر و درستتر نسبت به مسأله قضاوت خواهند کرد.
طــول نــوار ســاحلی کشــور در کرانههــای دریاچــه کاســپین
نزدیــک به  890کیلومتر اســت که از آســتارا در شــمال غربی
گیــان آغاز شــده و تا دهانه کانال چاپقلی در شــمال شــرق-
یعنــی مختصاتی که تــاالب بینالمللی میانکاله به کاســپین
متصــل میشــود  -ادامــه مییابــد .در حــال حاضــر از کل
890کیلومتر ســاحل شــمال کشــور تنها  4درصد ،معادل 35
الی  36کیلومتر به طور کامل آزاد اســت و عموم مردم کشــور
میتوانند از آن استفاده کنند .به بیان دیگر سهم هر ایرانی از
نوارســاحلی شمال کشــور تنها کمتر از  0.44میلیمتر میشود
کــه قطعــاً عدد مقبولی نیســت .البته این  4درصــد آزاد باقی
مانــده هــم در یک نقطه متمرکز نیســت و اگر کســی بخواهد
از ســهم کمتر از نیم میلیمتری خود از ســاحل اســتفاده کند،
مجبور است چندین کیلومتر در شرق یا غرب ساحل رانندگی
کند ،بلکه در انتهای یک کوچه یا خیابانی رنگ دریا و ســاحل
را ببینــد .البته اگر بخت با او یار باشــد و همان ســهمیه اندک
قبل از او توسط هموطن دیگری اشغال نشده باشد یا با انبوه
زبالههای انباشته شده رو به رو نشود .البته اینها خود مقولهای
مستقل و طوالنی را میطلبد که خارج از هدف این یادداشت
اســت .در مقابــل این ســهمیه بســیار اندک چهــار درصدی،
 854کیلومتر دیگر از نوار ســاحلی باقی میماند که در اختیار
«خواص جامعه» قرار دارد .براســاس آمار رســمی ارائه شده
 28درصد سواحل شــمالی کشور توسط «بخشهای دولتی»
تصرف و بــه مجتمعهای به اصطالح فرهنگی  -گردشــگری
تبدیل شــده 12 ،درصد آن به شــهرکهای ساحلی «الکچری
نشــینان» تبدیــل شــده 24 ،درصــد آن نیز بــه کاخ  -ویالهای
خصوصی «ویژه خواران» تغییر کاربری یافته و  10درصد هم
در اختیار سایر نهادها قرار دارد.
ســاحل هماننــد جنــگل و رودخانــه و ...جــزو انفــال اســت و
قابلیــت خریــد و فــروش و واگــذاری بــه اشــخاص حقیقــی و
حقوقــی را نــدارد .اما آنچه در نوار ســاحلی شــمال کشــور رخ
داده و همچنــان هــم در حــال رخداد اســت ،خریــد و فروش
گســترده و بیمحابــای ایــن ثروت ملی اســت که خود ناشــی
از ضعــف دســتگاههای نظارتــی و عــدم برخــورد قاطــع و
ادامــهدار دســتگاه قضایــی با این مســأله اســت .کافی اســت
تــا صفحــه نیازمندیهــای روزنامههــا را ورق بزنیــم .خریــد
و فــروش اراضی ســاحلی یــا همان انفــال و ثروتهــای ملی
آشــکارا و بــدون هیــچ محدودیتــی در جریــان اســت .خرید و
فروشــی که عمدتاً توســط غیربومیان منطقه و از ســوی اقشار
برخوردار ســاکن در دیگر اســتانها رخ میدهــد .در این میان
ســاخت جادههای مواصالتی بیشــتر که امکان سفر به شمال
را افزایــش میدهد از جملــه همین آزادراه تهران  -شــمال،
یا ســاخت جــاده جدیدی که قزویــن و الموت را بــه تنکابن و
چابکســر در شــرق گیــان متصــل میکنــد ،موجــب تشــدید
اشــتیاق غیربومیان برای هجوم بیشتر به باریکه شمال کشور
و طبعــاً خریــد و فــروش بیشــمار اراضی ســاحلی و جنگلی
میشــود .این روند جز ویرانگری و پیامدهای زیان بار زیســت
محیطــی رهــاورد و دســتاورد دیگری نــدارد .ســاحل خواری،
جنگلخــواری ،رودخانهخواری ،کوهخــواری ،تولید انبوه زباله

و فاضالب و پســماندهای شــهری ،ترافیک ســنگین ،آلودگی
صوتــی و بصــری ،آتشســوزی جنگلهــا و انحــال تدریجــی
آداب و رســوم محلــی و بــه چالــش کشــیدن فرهنــگ بومــی
منطقه (برای نمونه ماجرای ســد لفور سوادکوه) ،تنها بخشی
از این آســیبهای زیســت محیطی  -اجتماعی اســت .منشــأ
اصلــی آن این بار نه مردم متخلف که دســتگاهها و نهادهای
دولتــی هســتند که با ســکوت و شــاید حتی تشــویق متخلفان
بواســطه عدم اعمــال قانون و حتــی صدور اســناد مالکیت و
ارائه خدمات شــهری نظیر تأمین امتیاز آب ،برق ،گاز ،تلفن
و ...با به رســمیت شــناختن این گونه تصرفات غیرقانونی ،از
آن ُقبح زدایی کرده و آن را به رسمیت نیز شناختهاند.
در ایــن میــان نقش تشــویقگر دولتهــا برای تبدیل ســاحل
بــه کاخ -ویالهــای مجلــل غیرقابل انکار اســت چــرا که کمتر
وزارتخانــه و دســتگاه دولتــی را میتــوان یافــت کــه در نــوار
ســاحلی شــمال کشــور مجتمعهای گردشــگری ویژه کارکنان
خود احداث نکرده باشــد .درواقع نظام بهرهگیری از موهبت
ســواحل کاسپین در حال حاضر میان دو قشر جامعه تقسیم
شــده اســت .نخســت قشــر برخوردار و ثروتمند جامعه که با
توســل به قدرت و ثروت بخشهایی از ســاحل را تصرف و در
آن کاخهای باشــکوه و مجلل بنا کردهاند و هر آخرهفته خود
را عمدتاً از تهران به ویالهای ســاخته شده در اراضی تصرفی
میرســانند .دوم هم کارمندان و کارکنــان برخی وزارتخانهها
و دســتگاههای دولتــی و اداری کــه امــکان بهرهگیــری از
مجتمعهای تفریحی دولتی را دارند .بنابراین اکثریت مطلق
جامعــه که ثروتمنــد یا کارمند دولت نیســتند بایــد به همان
سهم  4درصدی یا کمتر از نیم میلیمتری خود از این سواحل
اکتفــا کنند .این با اصول اولیه عدالت اجتماعی و برخورداری
یکسان از انفال و منابع ملی در تناقض است.

