
اهمیت درک و شناخت اخالق تا حدی است که اغلب دانشمندان و بسیاری از 
متخصصان محیط زیست، حفاظت محیط زیست را یک موضوع مهم اخالقی 

می دانند. اخالق بطور سنتی، به تعریف روابط بین افراد و روابط بین افراد و جامعه 
پرداخته است و بنابر نظر برخی صاحب نظران، اخالقی که رابطه دو جانبه بین انسان 
و زمین، حیوانات و گیاهان را تنظیم کند، تاکنون وجود نداشته است به نظر آنان 
گسترش اخالق به این جزء سوم، یعنی رابطه انسان با محیط زیست، یک فرصت 

انقالبی و ضرورتی زیست محیطی است.

محیط زیست کردستان
با نگاهی به معیارها   

کەماڵڕۆژهەاڵت
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بــدون درک واقعــی نطــام اکولوژیک، به 
حقیقت بقــا و دوام حیات نمی توان پی برد. 
درک هر نظام اکولوژیک نیز ابتدا مســتلزم 
درک جغرافیایی محیط زیست و کره زمین 
است. محیط زیست مجموعه ای بسیار عظیم 
و درهم تنیده از عوامل گوناگون اســت که 
در یک روند تکامل تدریجی موجودات زنده 
و اجزای سازنده ســطح زمین، بوجود آمده 
است. دو تحول عظیم در تاریخ زندگی انسان 
و رابطه آن با محیط زیست ایجاد شده است. 
که اولی حدود ١٠٠٠٠ ســال قبل با شروع 
کشــاورزی رخ داد که به انقالب کشاورزی 
معــروف اســت. در این دوره عــدم تعادلی 
بین عرصه ی اجتماعی و اکوسیســتم برقرار 
نبود. تحول دوم با آغــاز انقالب صنعتی در 
قرن ١٨ میــالدی رخ داد. در این دوران که 
حدود ٣٠٠ ســال به طول کشید، انفجاری 
رخ داد کــه سرتاســر کره زمیــن را لرزاند. 
رشــد ســریع جمعیت و نیازهای روزافزون 
این جمعیــت فزاینده، تعادل های زیســت 
محیطی و اکوسیســتم ها را به شدت متأثر 
ســاخت. در ادامه انقالب صنعتی در همین 
اواخــر تحوالت عصر اتم، فضــا، الکترونیک، 
انقالب ژنتیک و غیره، تحوالت اساســی در 
روابط انســان با محیط زیست را رقم زدند. 
امروزه بسیاری از دانشــمندان با استناد به 
اطالعات متعدد و ارائــه آمار و ارقام متنوع، 
تأکید می کنند که آلودگی آب، خاک و هوا، 
ابعاد گســترده ای در سطح جهان پیدا کرده 
اســت. جنگل ها که ریه های زمین هستند، 
شــتابان کاهش می یایند، شهرها به سرعت 
توســعه یافته و حاشیه نشینی و فقر و فساد 
و تباهی، حیات اجتماعــی و منابع طبیعی 
را به شدت تهدید می کنند، با نابودی منابع 
مورد نیاز نسل های آینده، افق تاریکی برای 
این نسل رقم می خورد )آل یاسین ١٣٨٣(. 
افزایــش جمعیت همراه بــا افزایش تقاضا و 
مصرف گرایی، فشار بر منابع را بیشتر نموده و 

سبب تخلیه سریع منابع اکولوژیک می شود. 
گرمایش جهانی، تغییــر اقلیم، تخریب الیه 
ازن، تشــدید پدیــده ی گلخانــه-ای، ذوب 
شــدن یخ های قطبی، کاهش تنوع زیستی، 
فرسایش خاک و افت بازدهی زمین، کمبود 
منابع آب شــیرین، کاهش ذخایر اقیانوسی، 
بیابــان زدایی و ده ها معضل دیگر زیســت 
محیطــی، می تواند دلیلی واضــح بر نگرانی 

بسیاری از دانشمندان در این زمینه باشد.
سیاســتمداران،  از  بســیاری  مقابل  در 
اقتصاددانان و تکنولوژیست ها معتقد هستند 
که محیط زیســت از خود مراقبت می کند و 
پیش بینی های صورت گرفته در مورد انفجار 
جمعیت صرفاَ تخیالتی بیش نیستند. جهان 
در حــال رونــق و آبادانی اســت و کیفیت 
زندگی مردم نســبت به گذشــته بهتر شده 
است. رشد جمعیت کشورهای توسعه یافته 
ثابت مانده است و کشورهای در حال توسعه 
باید سعی کنند در قرن ٢١ جمعیت خود را 
ثابت نگه دارند )شــریفی و غفوری، ١٣٨٧(. 
مالتوســیان  و  مالتوس  نظرات منفی گرایانه 
تحقق نیافته و هنوز رشــد جمعیت بر تولید 
غذا پیشی نگرفته است. بهداشت و سالمتی 
بهبــود یافته و بســیاری از بیماری ها تحت 
کنتــرل درآمده انــد. تکنولوژی های جدید، 
مهندســی  نوین،  ارتباطــی  سیســتم های 
ژنتیــک، مهندســی فضا و غیــره، وضعیت 
زندگــی و رفاه انســان ها را روز به روز بهتر 
می سازد. بی تردید ما مؤظفیم دنیایی بهتر و 
دلپذیرتر برای نسل های آینده فراهم نماییم. 
هر نسل بایستی این وظیفه را در برابر نسل 
بعــدی بر عهده بگیــرد. از آنجایی که حفظ 
محیط زیســت یک موضوع جهانی است لذا 
نیازمند مشــارکت و همیــاری آحاد مردم 
جهان است. بدون اقدامات جمعی نمی توان 
در حفظ منابع مورد نیاز برای امروز و نســل 
فردا و بهره برداری منطقی از محیط زیســت 

موفق شد.



در راســتای حفاظت از محیط زیســت 
بایســتی عالوه بر مبانی، چالش های اساسی 
محیــط زیســت و همچنین سیاســت های 
مدیریتی مرتبط با مســائل محیط زیســت 
از جملــه افزایش جمعیــت، منابع طبیعی، 
مخاطــرات طبیعی، سیاســت، تکنولوژی و 
مدیریت در محیط زیست را نیز مورد توجه 
قرار داد. اقدامات زیادی در ســطح جهان در 
زمینه حل مســائل زیســت محیطی انجام 
می گیرد. اقدامات بســیاری نیز در آینده به 
عمل خواهد آمد، با ایــن وجود چالش های 
پیش روی محیط زیســت بطــور روز افزونی 
در حال گســترش اســت و از این رو تغییر 
نگرش هــا، تغییــر سیاســت ها و تغییرات 
تکنولوژیک در آینــده اجتناب ناپذیر خواهد 
بود. همکاری های جدی و سازمان یافته بین 
دولت ها، ســازمان ها و نهادهای بین المللی، 
ســازمان های غیــر دولتی، دانشــمندان و 
متخصصین علوم مختلف و آحاد مردم جهان 
اعم از دنیای توســعه یافته و در حال توسعه 
برای غلبه بر معضالت زیست محیطی جهان، 

ضروری است.

تعریف محیط زیست
متخصصین بســته زمینه تخصصی خویش 
تعاریف متفاوتی را برای محیط ارائه نموده اند. 
در علوم زیســتی محیط به معنای بســتر و 
زیربناست بطوریکه یک جانورشناس، محیط 
را به عنوان بســتری برای جانوران می داند 
که بر زندگی و تکامــل آنها تأثیر می گذارد، 
یک گیاه شناس، محیط را بصورت زیر بنایی 
برای حیات گیاهی می بیند. روانشــناس نیز 
محیط را بستری جهت شکوفایی یا نهفتگی 
اســتعدادهای ذاتی و درونی انسان ها تلقی 
میکند. یک متخصــص ژنتیک محیط را به 
عنوان زیربنایی کــه عملکرد ژن ها و انتقال 
صفــات و کنش هــای رفتاری را مشــخص 
می کند، در نظر می گیــرد. یک جغرافیدان 

نیز معتقد اســت که کره زمین بستر واقعی 
تمام حوادث است، هیچ واقعه ای قابل درک 
نیســت مگر اینکه بســتر واقعی آن معلوم 
گردد )شــهداد، ١٣6٨(. هلپــاخ آلمانی که 
از بنیانگذاران روانشناســی محیط محسوب 
می شــود حدود ١٠٠ ســال پیــش، محیط 
را به ســه نوع تقســیم می کند: ١- محیط 
طبیعــی مانند خاک، آب، هوا و... که موجود 
زنــده و رفتار آن را تحت تأثیر قرار می دهد. 
تقریباَ تمامی این محیط ها به وســیله انسان 
دگرگون شــده اند. ٢- محیط اجتماعی که 
شامل نهادها، تشــکیالت سازمانی، مدارس، 
خانواده و غیره اســت. به عبارت دیگر، کلیه 
افــراد پیرامون که بر ما تأثیر می گذارند و ما 
نیز از آنها تأثیــر می پذیریم در زمره محیط 
اجتماعی ما محســوب می شوند. ٣- محیط 
فرهنگی که شــامل کتاب-ها، قوانین، بناها 
و غیره می شــوند. محیط فرهنگی به وسیله 
انســان ها ایجاد شــده و تاریــخ را منعکس 
می کند. برخی دیگر از دانشمندان چهار نوع 
محیط را تعریف می کنند)لنگ، ١٣٨١( که 

عبارتند از : 
محیط کالبدی: شامل محیطهای فیزیکی 
و فضاهای ساخته دست انسان که محیطهای 

انسان ساخت نیز نامیده می شوند.
محیــط اجتماعــی: افــراد و گروه هــا، 
سازمان ها و تشکیالت گوناگون ادبی، علمی، 

هنری و ... را شامل می شوند.
محیط روان شناختی: آنچه که در ذهن 

فرد رخ می دهد.
محیط رفتــاری: شــامل مجموعه ای از 
عوامل که فرد به آنها واکنش نشان می دهد.

محیط زیســت به معنای رایــج آن در 
بســیاری از زبان ها یک اصطالح تازه اســت 
که فقط از آغاز دهــه ١٩6٠ و بعد از جنگ 
دوم جهانی بطور گســترده مورد اســتفاده 
قرار گرفته اســت. اصطالح محیط زیست را 
می توان به یک منطقه محدود و یا تمامی یک 
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سیاره و حتی فضای بیرونی احاطه کننده آن 
نیز اطالق نمود کــه اصطالحا کره ی حیات 
یا بیوســفر نامیده می شــود. مصوبه شورای 
اقتصــادی اروپا در ســال ١٩6٧ در تعریف 
محیط زیســت می گوید که محیط زیســت 
شامل آب، هوا، خاک، عوامل درونی و بیرونی 
مربــوط به حیات هر موجود زنده اســت. به 
عبارت دیگر می توان گفت که محیط زیست 
به تمامی محیطی اطالق می شود که انسان 
و یــا دیگر موجودات زنده به طور مســتقیم 
و غیر مســتقیم به آن وابسته بوده و زندگی 
و فعالیت هــای آن را در بــر می گیرد. دانش 
محیط زیست هم در راتباط با علوم فیزیکی 
و علوم تجربی اســت و با علــوم اجتماعی و 
انســانی نیز ارتباط ناگسستنی دارد. به بیان 
دیگر چون محیط زیســت بعنــوان محیط 
زندگــی در برگیرنده انســان اســت و با او 
در ارتبــاط و کنش و واکنش دائمی اســت 
اغلب دانش ها بــه نحوی با این دو ربط پیدا 
می کنند. بــه همین دلیل بعضی از محققین 
بطور کلی محیط زیست را به سه بخش کلی 
١- محیط زیست طبیعی ٢- محیط زیست 
انسانی ٣- محیط زیســت اجتماعی تقسیم 
می کننــد )بهرام ســلطانی، ١٣6٥(. محیط 
زیست طبیعی به آن بخش از محیط زیست 
اطالق می گردد که ســاخت دســت انسان 
نباشد. کوه ها، بیابان ها، علف زارها، جنگل ها، 
دریاهــا، رودخانه ها و غیره تشــکیل دهنده 
محیط طبیعی می باشــند. معمــوال عوامل 
تشکیل دهنده محیط طبیعی را به دو گروه 
بی جان و جاندار تقســیم می نمایند. عوامل 
بی جان شــامل: اتمســفر و کلیه پدیده های 
جوی، لیتوسفر )مخصوصاَ سنگ مادر بعنوان 
ماده اولیه تشکیل دهنده خاک(، هیدروسفر 
)شــامل کلیه آب های سطحی و زیرزمینی(، 
پدوســفر یا پوشــش خاک ســطح زمین و 
توپوگرافیک شامل  یا  اوروگرافیک  ســاخت 

پستی و بلندی های سطح زمین می شود.

عوامل جاندار: پوشــش گیاهی که صرفاَ 
رویش طبیعی مورد نظر می باشــد و حیات 
وحش شــامل آبزیان، دوزیستان، خزندگان، 
پرندگان، پستانداران و دیگر انواع مهره داران 
را شــامل می شــود. ترکیب عوامل جاندار و 
بی جان، فضایی به استعداد قابلیت حیاتی به 
نام بیوسفر یا زیســت کره را پدید می آورد. 
بیوســفر )Biosphere( الیه ای است از خاک 
سطح زمین، هوا و آب های سطحی که همه 
جانــداران در آن زندگــی می کنند و خود 
بخشــی از آن محسوب می شــوند. به بیان 
دیگر بیوسفر به بخشی از کره خاکی اطالق 
می گردد که در آن حیات به صورت متمرکز 
وجود داشــته باشد و به وســیله موجودات 
زنده اشــغال گردیده باشد. اگرچه بعضی از 
پرنــدگان تا ارتفاع ٣٠٠ متــری و بعضی از 
جانوران تا عمق ١٠٠٠٠٠ متری اقیانوس ها 
زندگی می کننــد ولی به غیــر از این گونه  
موارد استثنایی، بیوسفر الیه نازک به ارتفاع 
چند متر از ســطح زمیــن و چند متر از زیر 

خاک را در بر می گیرد.

محیط زیست اجتماعی
محیط زیســت اجتماعی از فامیل ها شروع 
شــده و همســایه ها، همــکاران، رهگذران، 
صاحبان مشاغل و امثال این ها را در جوامع 
شهری و روســتایی در بر می گیرد و وسعت 
آن تا ملت و دولت پیش می رود. هنگامی که 
روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاســی و حتی 
فرهنگی میان دو یا چند مملکت مورد توجه 
باشــد، مفهوم محیط زیست اجتماعی فراتر 
از سرحدات سیاسی را نیز شامل می گردد و 
بهمین خاطر می گویند مسئله محیط زیست 
فراگیر و جهانی است. در حقیقت تصمیمات 
اتخاذ شــده در ســطح تصمیم گیرنده گان 
از مهم تریــن عوامل مؤثر بر محیط زیســت 
اجتماعی تلقی می شود. ساخت های مختلف 
اجتماعی شــامل جوامع شــهری، روستایی 



و عشــایری هر یک به ســهم خود بر اساس 
ســاخت فرهنگــی، اقتصــادی و فنی خود، 
طبیعت و یا بســتر طبیعی خود را دگرگون 
ســاخته و مطابق میل و نیازهای خود و نه 
بر اســاس قوانین، امکانات و محدودیت های 
محیط طبیعی به آن شکل می بخشد. مسلم 
است که انسان به دگرگون ساختن طبیعت 
نیــاز دارد، چرا که از میــان تمام موجودات 
زنده تنها انسان است که فاقد استعداد ذاتی 
سازگاری با محیط زیست است. لذا به عوض 
سازگاری، محیط را با وضعیت خویش یعنی 
توان های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود 

سازگار می کند.

محیط زیست انسان ساخت
محیط زیســت انسان ساخت به آن بخش از 
محیط زیســت که بوســیله انسان ساخته و 
پرداخته شده اســت، اطالق میگردد. بر این 
اساس، شهرها و روستاها با کلیه تأسیسات و 
ملحقاتشان که تجلی گاه مهم ترین مصنوعات 
بشری هستند، محیط زیست انسان ساخت 
ما را تشکیل می دهند. محیط انسان ساخت 
تنها در برگیرنده مناطق مســکونی نیســت 
بلکه نیروگاهی که نیاز انرژی شــهر را تأمین 
می کند، جاده ها، بنــادر و فرودگاه هایی که 
امکان جابجایی جمعیت و کاالها را میســر 
می کنند، مراکز بهداشتی، فرهنگی، ورزشی، 
صنعتی و بسیاری دیگر را نیز شامل می شود. به 
عبارت دیگر به مجموعه ساخت های کالبدی 
که برای انســان امکان زندگی در شــرایط 
اسکان یافته را فراهم می آورد، محیط انسان 
ســاخت یا محیط مصنوعی گفته می شــود. 
البته در اینجا نه تنها ساخت کالبدی محیط 
مطرح نیســت بلکه عواملی چــون آلودگی 
هوا، کیفیــت آبهای ســطحی و زیرزمینی، 
زباله هــای کنار خیابان، کیفیــت ترافیک و 
وضعیت فضای ســبز و غیــره تماماَ در زمره 
عوامل تشــکیل دهنده محیط انسان ساخت 

بشمار می آیند. تاکنون عناوین مختلفی برای 
محیط های زیست انسان ساخت مطرح شده 
اســت که هر کدام از مزایایــی برخوردارند. 
از جملــه آنهــا می-تــوان بــه محیط های 
اشــاره   Anthropsphere و   Technosphere
نمود که بیشتر به انسان ساخت بودن فضای 
مورد نظر )تکنوســفر( و حاکمیت انسان بر 
فضا )آنتروپوسفر( تأکید دارند. اکولوژیست ها 
و طبیعت شناســان بیشــتر مایل هستند از 
 Urban-( عبارت اکوسیستم شهری صنعتی
Industrial Ecosystem( اســتفاده نماینــد. 
از این دیدگاه شــهر نیز نوعی اکوسیســتم 
مصنوعی تلقی می شود. که البته در مقایسه 
با اکوسیستم طبیعی از ساختی بسیار ساده 
و ابتدایی برخوردار است. در اکوسیستم های 
شهری جریان ماده و انرژی به شدت ناپایدار 
و شــکننده بــوده و از این رو می-بایســت 
بطور مداوم مــورد مراقبت، کنترل و اصالح 
قرار گیرد، چونکه در غیــر اینصورت انهدام 
اکوسییســتم یعنی فروپاشی حیات غیرقابل 

اجتناب خواهد.

اهمیت شناخت و حفظ محیط زیست 
بطــور کلــی ارزش گذاری محیط زیســت 
می تواند بر مبنای چهار دسته از توجیه های 
مختلــف به شــرح زیــر پایه گذاری شــود 
)اردکانــی، ١٣٨٢(. توجیــه منفعت طلبانه: 
توجیــه منفعت طلبانه برخــی از جنبه های 
محیط زیســت را با ارزش می داند که برای 
انسان منافع اقتصادی به همراه دارد و یا این 
که بطور مستقیم برای بقاء او ضروری است.

اکولوژیکی  توجیــه  اکولوژیکی:  توجیه   
بر پایه ارزش بعضی از عوامل مبتنی اســت 
که بــرای کارکردهای حیات بخش اساســی 
ضــرورت دارد. هر چند ممکن اســت بطور 
مستقیم برای فرد منافعی در بر نداشته باشد.

توجیه زیبا شناختی: توجیه زیبا شناختی 
به درک ما از زیبایی طبیعت مربوط می شود 
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مثاَل بســیاری از مردم مناظر زیبا را دوست 
دارند، حیات وحش و طبیعت را می ستایند 
و ترجیــح می دهند در چنین دنیایی زندگی 
نمایند. این توجیه بــه تدریج مبنای قانونی 

پیدا کرده است.
 توجیــه اخالقی: توجیه اخالقی در واقع 
با این اعتقاد پیوند خورده اســت که محیط 
زیســت نیز حــق حیات دارد و مســئولیت 
اخالقی ما انسان ها حکم می کند که در حفظ 

و تداوم حیات آن کوشا باشیم.

آموزش محیط زیست
موضوع آمــوزش محیط زیســت و افزایش 
ســطح آگاهی هــای عمومــی به ویــژه در 
کشــورهای در حال توســعه، برای متوقف 
کردن حرکت پرشتاب نابودی محیط زیست 
راه حل جدی و مؤثر قلمداد می شود) پالمر، 
١٣٨٢(. ســازمان اموزشی، علمی و فرهنگی 
ســازمان ملل متحد )یونســکو( در ســال 
١٩6٨ در همایش بیوســفر کــه در پاریس 
پایتخت فرانســه برگزار شــد اعالم داشت 
که شاید توجه ســازمان یونسکو به آموزش 
محیط زیست طی برگزاری همایش بیوسفر 
پاریــس در ســال ١٩6٨ را بتــوان بعنوان 
نخســتین اقدام جدی در رابطــه با محیط 
زیســت تلقی نمود. یونسکو در این همایش 
خواســتار افزایش و گسترش مطالب درسی 
الزم برای مطالعه محیط زیســت در تمامی 
ســطوح آموزشــی، ترویج آموزش های فنی 
و همچنین جلب توجه مردم به مشــکالت 
برگــزاری کارگاه  زیســت محیطی گردید. 
آموزشــی بین المللی محیط زیست یونسکو 
در برنامــه مدارس ایالت نــوادای آمریکا در 
سال ١٩٧٠ یکی از مهمترین تالش ها جهت 
تعریف مفهوم آموزش محیط زیست به شمار 
می رود. پشــتیبانی مجامع بیــن المللی  از 
آموزش محیط زیست در کنفرانس استکهلم 
سوئد در سال ١٩٧٢، کارگاه آموزشی برنامه 

بین المللی آموزش محیط زیست در بلگراد 
پایتخت کشــور یوگسالوی ســابق در سال 
١٩٧٥، همایش آموزش محیط زیســت در 
تفلیس پایتخت گرجســتان در سال ١٩٧٧ 
باعث رشد فزآینده توجه جهانیان به مسائل 
زیست محیطی گردید. در سال ١٩٨٠ طرح 
 World راهبــردی حفاطــت از کره زمیــن
Conservation Strategy تدویــن گردید که 
یکی از فصــول آن در زمینه آموزش محیط 
زیست بود. بطوریکه در سال ١٩٨٧، یونسکو 
اعالم داشــت که در دراز مدت هیچ اقدامی 
در زمینــه کاهش تهدیــدات محلی و بین 
المللی علیــه محیط زیســت روی نخواهد 
داد مگــر اینکه میزان آگاهــی مردم در باره 
روابط عمیق میان کیفیت زندگی انســانی و 
محیط زیست افزایش یابد. بطور کلی هدف 
از آموزش محیط زیست این است که در هر 
فردی حساسیتی نسبت به حوادث و تغییرات 
فیزیکــی، زیســتی، اجتماعی،اقتصــادی و 
سیاســی محیط زیســت به وجــود آورد و 
نگرانیهایی نسبت به مسائل به وجود آمده در 
وی ایجاد و نسبت به اصالح مشکالت انسانی 
مانند فقر، بی سوادی، بی عدالتی اجتماعی و 
نظایر آن همت گماشت و مهارتی برای ابداع 
روش ها، وسایل و حل مسائل زیست محیطی 
در او بپروراند )محرم نژاد و حیدری، ١٣٨٥(.

حقوق محیط زیست
آغاز تمایل عمومی به ســوی مقررات زیست 
محیطی و توســعه این رشته از حقوق به سر 
آغــاز دوران اکولوژی یعنی دهه ی ١٩٧٠ بر 
می-گردد کــه در جهت کاهش آلودگی ها و 
جلوگیری از انقراض نســل جانوران وحشی 
و گیاهان طبیعی در ســطح جهان گام هایی 
بر داشته شد. در دهه ی ١٩٨٠ عالقه مندی 
به تأثیر قوانین در حمایت از محیط زیســت 
افزایش یافت و به آهستگی و بی وقفه از سوی 
قانون گذاری کوشــش هایی به عمل  مراجع 



آمد. اینکه بطور قطع عقیده داشــته باشیم 
که حقوق محیط زیست بتواند همه مشکالت 
محیط زیســت را حل کند عقیده ای دور از 
واقعیت اســت ولی اینکه ابزارهای قانونی را 
هم بطور کلی کنار نهیم نیز نتیجه ای جز فرو 
پاشیدن حفاظت از محیط زیست را عاید ما 
نخواهــد نمود. فهم بهتر ما از جایگاه و نقش 
حقوق در دنیای کنونی، دیدگاه ما را نسبت 
به آن متوازن ساخته و ما را از افراط و تفریط 
رها می ســازد )حبیبی، ١٣٧٩(. حقوق بین 
المللی، مجموعه ای از قواعد حقوقی الزام آور 
بــر روابط بین کشــورها و دیگر اعضای بین 
المللی را در بر می گیــرد. حقوق بین الملل 
محیط زیست یکی از جدیدترین گرایش های 
حقوق بین الملل می باشــد که در دهه های 
اخیر توســعه روز افزونی داشــته است. این 
رشــته از حقــوق بین الملل بــه موضوعات 
گوناگون زیســت محیطــی مثل آب، خاک، 
هوا و گونه هــای جانوری و گیاهی و به طور 
کلی به اکوسیســتم ها می پردازد و کوشش 
دارد تا با ترســیم نظام حقوقی از تمامی آنها 
حفاظت و حمایــت الزم را بعمل آورد. یکی 
از مهمترین موضوعاتی که حقوق بین الملل 
محیط زیست به آن می پردازد، موضوع وقوع 
اثر گلخانه ای ناشــی از فعالیت های بشری و 
نیز پیامدهای آن یعنــی گرمایش جهانی و 
تغییرات نامطلوب ایمنی در کره زمین است. 
در واقع هدف از ترســیم نظام حقوقی حاکم 
بر چنین فرآیندی، کاهش گازهای گلخانه ای 
ناشــی از فعالیت های بشری است )فیروزی، 

.)١٣٨4

چالش توسعه و حفاظت از محیط زیست
فرآیند توســعه چه در کشورهای فقیر و چه 
در کشــورهای غنی و پیشــرفته، به شدت 
منابع طبیعی تجدیــد پذیر و تجدید ناپذیر 
ســیاره زمین را مورد تهدید و تخریب قرار 
داده است. شکاف میان کشــورهای فقیر و 

کشــورهای صنعتی، در حال گسترش است. 
کشورهای صنعتی از الگوهای ناپایدار تولید 
و مصرف پیروی می کنند که تأثیر شــگرفی 
بر تخریب محیط زیســت می گذارد، در واقع 
ایــن الگوها در کشــورهای جهان ســوم به 
فقیرتر شــدن مردم و تخریب هرچه بیشتر 
محیط زیســت می انجامد. کشورهای جهان 
ســوم به دلیل بدهی های خارجــی، نیاز به 
افزایــش صادرات جهت کســب ارز، فشــار 
فزآینــده جمعیت، برآورد نشــدن نیازهای 
اولیه انسانی، فقر، سیاست های غلط و ناقص 
حکومت ها و بهره برداری نادرســت از منابع 
طبیعی، نابودی محیط زیست را رقم زده اند. 
از دیگر سو کشــورهای توسعه یافته جهت 
تداوم توســعه، تخریب شدید محیط زیست 
در نتیجه مصرف زیاد انــرژی، تولید و دفع 
زباله، نابــودی منابع محدود محیط و تأمین 
نشــدن نیازهای بخش بزرگــی از جمعیت 
جهان را رقم زده اند. ایده توسعه پایدار برای 
نخســتین بار در همایش بین المللی راهبرد 
محافظت جهانی در سال ١٩٨٠ ارائه گردید. 
مفهوم توســعه پایــدار در راهبرد محافظت 
جهانی عبارت اســت از توسعه منابع موجود 
بدون لطمه زدن به توسعه نسل آینده برای 
برآورده نمودن نیازهایشــان. این راهبرد سه 
اولویت انسانی را در تمامی برنامه های توسعه 
دولت ها ضروری می داند که عبارتند از : ابقای 
فرآیندهای اساســی اکولوژیک، بهره برداری 
پایدار از منابع طبیعــی و محافظت از تنوع 
ژنتیکی و حیات وحش. در شــکل ١ مفهوم 
توســعه پایدار که بر چهار جنبــه پایداری 
اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی و زیســت 
محیطی تأکید دارد، نمایش داده شده است. 
راهبــرد حفاظت جهانی یا دســتور کار ٢١ 
به منظور رفع یک تناقــص طراحی گردید. 
تناقص این اســت که ما هر چه بیشــتر به 
زمین وابسته می شویم توانایی زمین در رفع 
نیازهایمــان را کمتر می کنیــم. جنگل ها از 
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بین می روند و سرزمین های مرطوب، خشک 
می-شــوند. ما در حال بهره برداری فزآینده 
از منابع معدنی و منابع حیاتی تجدیدناپذیر 
ســوخت های ارزشمند فســیلی هستیم، ما 
زباله ها و ضایعاتمان را به اقیانوس ها، رودها و 
اتمسفر می فرستیم. ما بر روی زمین زراعی 

مرغوب خانه و جاده می سازیم. ما از گیاهان 
و جانــوران بخاطر منافــع اقتصادی بی رویه 
اســتفاده می کنیم و بســیاری از آنها را به 
ســمت انقراض میکشانیم. ما بیشتر به امروز 
می اندیشــیم و کمتر به فردا فکر می کنیم. 
راهبرد محافظت جهانی یک دســتورالعمل 

شکل 1. مفهوم توسعه پایدار در قالب یک نمودار

توسعه 
پایدار

پایداری از جنبه اجتماعی:

تامین نیازهای جامعه
برآورده کردن خواسته های جامعه

برآورده ساختن استانداردهای 
فرهنگی و اخالقی جامعه

تضمین آموزش و آگاه سازی

پایداری از جنبه اقتصادی:

عرضه منابع توجیه پذیر
تامین خدمات و 

فناوریهای توجیه پذیر
تسریع در نیل به استانداردهای خوب 

زندگی 

پایداری از جنبه تکنولوژیکی:

عرضه منابع مورد نیاز و ضروری
داشتن فناوری سازگار با محیط زیست 
تامین نیروی انسانی تحصیل کرده و 

ماهر 
بکارگیری ارزیابی چرخه عمر

پایداری از جنبه زیست محیطی:

ایجاد محیط سالم، مطلوب و 
قابل استفاده کاستن از اثرات 
زیست محیطی تا حد امکان

ترمیم آسیب های 
زیست محیطی



برای بقاء کره زمین است.

اقتصاد محیط زیست
واژ ه یونانی اویکوس، ریشــه مشترک اکو در 
کلمــات اکونومیک و اکولوژی اســت که در 
متــون به معنای صاحب خانــه به کار رفته 
اســت. می توان گفت که اکولوژی به معنای 
مطالعه ی صاحب خانه، خانه ی طبیعی است 
ولی اقتصاد به معنای مطالعه صاحب خانه ی، 
خانه انســان اســت. در این صورت اقتصاد 
محیط زیســت چگونگی ارتبــاط این دو را 
مطالعه می کند )پرمن و همکاران، ١٩٩٩(. با 
افزایش آلودگی های زیست محیطی، اقتصاد 
محیط زیســت به عنوان شــاخه ای از علم 
اقتصاد که نه تنها جنبه های اقتصادی محیط 
زیست را در بر می گیرد بلکه به تأثیر متقابل 
اقتصاد و محیط زیســت توجه دارد، مطرح 
شده است. این رشــته از علم اقتصاد دارای 
توان زیادی در درک مسائل زیست محیطی 
است. نکته اساسی در اقتصاد محیط زیست 
آن اســت که اقتصاد و محیط زیست جدا از 
یکدیگر نیستند و هیچ تصمیم اقتصادی یافت 
نمی شــود که بر محیط طبیعی و مصنوعی 
تأثیر نگذارد و هیچ تحول زیســت محیطی 
وجــود ندارد که در آن تأثیر اقتصادی وجود 
نداشته باشد. بنابراین با توجه به بحران های 
زیســت محیطی در سیســتم های اقتصادی 
کشورهای غنی و فقیر، اقتصاد محیط زیست 
می توانــد نقــش مهمی در رفع مشــکالت 
زیســت محیطی ایفــا کند. امــروزه مفهوم 
توســعه با رعایت حفاظــت از منابع طبیعی 
و محیط زیســت مترادف اســت به طوریکه 
ارتباط تنگاتنگــی بین نظام های اقتصادی و 
محیط زیســت وجود دارد. زیرا برای محیط 
زیست می توان سه کارکرد اصلی تأمین مواد 
اولیه برای تولید محصوالت، جذب ضایعات 
حاصــل از فرآیندهای تولید و رضایت خاطر 
معنوی برای انســان به منظــور بهره برداری 

زیبا شناختی در نظر گرفت بنابراین اقتصاد 
محیط زیســت روز به روز اهمیت بیشتری 
خواهد یافت و به همین دلیل نیز می باشــد 
که برخی قرن بیســت و یکم را قرن اقتصاد 
محیط زیست نامیده اند )قربانی و فیروز زارع، 

.)١٣٨٧

اخالق محیط زیست
اهمیت درک و شناخت اخالق تا حدی است 
که اغلب دانشمندان و بسیاری از متخصصان 
محیط زیست، حفاظت محیط زیست را یک 
موضوع مهم اخالقــی می دانند. اخالق بطور 
ســنتی، به تعریف روابط بین افراد و روابط 
بین افراد و جامعه پرداخته است و بنابر نظر 
برخی صاحب نظــران، اخالقی که رابطه دو 
جانبه بین انسان و زمین، حیوانات و گیاهان 
را تنظیم کند، تاکنون وجود نداشته است به 
نظر آنان گســترش اخالق به این جزء سوم، 
یعنی رابطه انســان با محیط زیســت، یک 
فرصت انقالبی و ضرورتی زیســت محیطی 
است. ســعی اخالق زیســت محیطی، ارائه 
دالیل نظامند و جامع برای این منظور است 
کــه چرا بایــد روابط اخالقی بین انســان و 
محیط زیست طبیعی وجود داشته باشد؟ و 
می توان آن را، مطالعه رفتار درست و اشتباه 
در درون یک محیط زیست مشخص، تعریف 
نمــود. بنابراین نقش اصلی اخالق زیســت 
محیطی، ایجاد موانع درونی اخالقی در آحاد 
جامعه برای رفتار نســبت به طبیعت است ) 
عابدی سروســتانی و همکاران، ١٣٨6(. در 
میان فالسفه اخالق زیست محیطی تعریف 
واحدی وجود ندارد. برخی معتقدند اشــیای 
طبیعی و نظام های طبیعــی مثل درختان، 
دریاچه ها و حیوانات وحشــی دارای ارزش 
ذاتی هســتند و معیار این نوع ارزش گذاری 
نیز منافع انســان نیســت. گروه دیگری از 
فالسفه که مخالف گروه اول هستند، معتقد 
هســتند که هــر چیــز دارای ارزش که در 
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طبیعــت می یابیم، در نهایــت مالک تعیین 
ارزش آن منافع انســان خواهد بود )رستمی 
شــاهرودی، ١٣٨٢(. غلبه طرز تفکر دسته 
دوم را سال هاســت که در برخورد انسان با 
محیط زیســت شاهد هستیم. این طرز تفکر 
را در تمام ســطوح مدیریتی محیط زیست 
و برنامه ریــزان و تصمیم گیران خرد و کالن 
در جهان و ایران شــاهد هســتیم. این افراد 
در درک منافع انســان نیز دچار کج فهمی و 
خطا هســتند، چرا که اگر انسان را جزئی از 
محیط زیســت بدانیم و نه جدایی از محیط 
زیست، در این صورت همه چیز در این نظام 
به هم پیوسته و وابسته است. پیدایش مقوله 
اخالق زیســت محیطی به واســطه آگاهی 
از تأثیرات فنآوری، صنعت، توســعه  بشــر 
اقتصادی و رشــد جمعیت بــر روی محیط 
زیســت در دهه ی ١٩6٠ بود. دو کتاب مهم 
در این دهه منتشــر شــد که تأثیر بسزایی 
در آگاه ســازی جوامع )بویــژه جوامع غرب( 
و توجه آحــاد مردم و دوســتداران محیط 
زیست به واقعه هولناکی که به سبب عوامل 
گفته شــده جهان را تهدید می کند، داشت. 
یک از این دو کتاب )بهار خاموش( نوشــته 
راشل کارسون بود که در سال ١٩6٢ انتشار 
یافت. این کتاب همگان را آگاه می ســاخت 
که اســتفاده بی برنامه و بی حســاب از مواد 
شیمیایی و آفت کش های غیر بیولوژیک چه 
بالیی بر سر محیط زیســت انسان و حیات 
وحش می آورد. کتاب دیگر )بمب جمعیت( 
اثر پل ارلیش بود که نشــان می داد توسعه 
جوامــع و افزایش بی رویــه جمعیت چگونه 
کلیه منابع ســیاره زمین را در خطر نابودی 
قــرار داده اســت. البته آلودگــی و نابودی 
منابع طبیعی را نمی تــوان تنها نگرانی های 
زیســت محیطی از آن زمان تاکنون دانست. 
کاهش مداوم تنوع گیاهی و جانوری، نابودی 
بیابان ها، افول اکوسیســتم ها و تغییرات آب 
و هوا همه و همه دســت به دست هم داده 

و بر وجدان عمومی و سیاســت جوامع تأثیر 
گذاشته اســت و این مسئله در سالیان اخیر 
به طرزی فزآینده گســترش یافته است. در 
این شــرایط اخالق زیســت محیطی ایجاب 
می کند که ما نیز تعهــدات اخالقی خود را 
در جهت رویارویی با این نگرانی ها تنظیم و 
شاخک های حسی وجدان ها را بدین سمت و 
سو حساس کنیم. در واقع دو سوال اساسی 
که اخالق زیســت محیطی باید به آن پاسخ 
دهد، عبارتند از: به منظور احترام به محیط 
زیســت چه وظایفی بر عهده آحاد نوع بشر 
است و چرا؟ و ســوال دوم که بایستی ابتدا 
پاسخ داده شــود، آیا الزاماتی برای برخورد 
با مسائل زیســت محیطی بشر امروز داریم؟ 

برای زندگی بشر در آینده داریم؟

دین و محیط زیست
در ادیان شــرقی بویژه در مائوئیسم و آیین 
کنفوســیوس، نوعی سرسپردگی به طبیعت 
و ادراک اهمیــت متافیزیکی آن را می بینیم 
که حائز اهمیت است. در خدا محوری ادیان 
ابراهیمی، خداوند خالق و نگهدار زمین است. 
بنابراین، مراقبت از محیط زیست، مراقبت از 
چیزهایی اســت که متعلق به خداوند است. 
اگــر چه برخی به این دیدگاه، ایراد انســان 
محــور را گرفته انــد زیرا، معتقدند انســان 
را نســبت به ســایر موجودات در مرتبه ای 
متفاوت می بیند. امــا در دفاع باید گفت که 
اگر چه انســان در ادیــان ابراهیمی متفاوت 
از بقیه مخلوقات اســت ولی، انسان به دلیل 
مســئولیتی که در قبال خداوند دارد نسبت 
به محیط زیست نیز مســئولیتی ویژه دارد. 
لذا می توان گفت معیار اخالقی نیز در چنین 
نگرشی، بر مبنای انجام وظایفی استوار است 
که با خداشناســی بر عهده انســان گذاشته 
شده است. این گفتار معیاری کلی و مطلوب 
می باشد که به کمک آن می توان در رابطه با 
وضعیت محیط زیســت هر منطقه ای اظهار 



نظر کــرد و آن را مورد ســنجش و ارزیابی 
قرار داد. کردســتان نیز از این امر مستثنی 
نیست و می شود وضعیت زیست محیطی آن 
را با چهارچوب های گفته شده مورد قضاوت 
قرار داد. برای این مهم الزم است بخش های 
مختلف محیط زیست بصورت جزئ به جزئ 

بررسی و تشریح گردد.

محیط زیست طبیعی شرق کردستان
عوامل بی جان

از مهمتریــن اجزاء محیط زیســت طبیعی 
بی جــان می توان به آب، خاک و هوا اشــاره 
نمود در شرق کردستان به دلیل محرومیت 
از ســرمایه گزاری های صنعتــی و کشــاورز 
محور بودن جامعه، از گذر به صنعتی شــدن 
و تبدیل شــهرها به کالن شهرهای صنعتی 
بی نصیــب مانده اســت. اگرچــه این مهم 
بیکاری گسترده، حاشیه نشینی و فقر را برای 
مردمان این دیار به ارمغان آورده اســت، اما 
برای ســالیان طوالنی پاک بودن هوای این 
مناطــق را در مقایســه با شــهرهای فارس 
نشین سبب گردید، اما در یک دهه گذشته 
با پیدا شــدن موضوع و مسئله ریزگردها در 
خاورمیانه بعنوان یک مســئله حاد زیســت 
محیطی، شرق کردســتان بعد از خوزستان 
به دلیــل توپوگرافــی ویژه و قــرار گرفتن 
شــهرها و روســتاها در محاصره ی کوه های 
ســر به فلک کشــیده به آلوده ترین مناطق 
از لحــاظ کیفیت هوا بدل گشــت. بطوریکه 
طبق گزارشات ســازمان های محیط زیستی 
جهانی شــهرهای سنندج، کرمانشاه، ایالم و 
خرم آباد از لحاظ تعداد روزهای خطرناک و 
در ســطح هشدار در رابطه با ریزگردها برای 
سالیان متوالی در زمره آلوده ترین شهرهای 
جهان قرار گرفتند، همین امر نیز از کیفیت 
زندگی در این مناطق کاســت و آمار مرگ 
و میر افــراد با بیماریهای تنفســی و قلبی، 
کودکان و افراد مســن را به شــدت افزایش 

داد. در این میان همــواره اخباری مبنی بر 
رادیواکتیو بودن این ریزگردها در میان مردم 
بطور خــاص و عام بوده و هســت که دلیل 
آن را به اســتفاده مداوم از تسلیحات جنگی 
در پنج دهه گذشته در خاورمیانه و دزدیده 
شــدن مواد رادیو اکتیو نیروگاه اتمی بغداد 
در سال ٢٠٠٣ ذکر می نمایند، ولی بصورت 
علمی تاکنون گزارشــی از صحت وسقم آن 
در دسترس نیســت. متولیان محیط زیست 
در ایران همواره منشــأ ایــن ریزگردها را به 
کشورهای همســایه نسبت داده و خود را از 
داشــتن هر گونه نقش و مسئولیتی در این 
زمینه مبرا ســاخته اند، ولی فعاالن مدنی و 
محققین محیط زیســت منشأ و علل بخش 
چشــمگیری از این ریزگردها را مشــکالت 
زیســت محیطی خود ایــن مناطق از جمله 
و  تخریب گســترده جنگل ها  بیابان زایــی، 
مراتــع، مدیریت و انتقال غیر کارشناســی 
منابع آبــی، احداث بی رویه ســدها و غیره 
نسبت می دهند. دکل  های سیگنال دهی برای 
اعمال پارازیت بر روی فرکانس شــبکه های 
ماهواره ایــی با طول موج های خطرناک برای 
ســالمتی انســان از جمله عوامــل مخرب 
زیســت محیطی در این مناطق هستند که 
بطــور معنی داری ابتال به بیماری ســرطان، 
اختالالت ذهنی و ژنتیکی قبل از تولد را در 
این مناطق افزایش داده است. از دیگر عوامل 
آلوده کننده هوای شرق کردستان می توان به 
استفاده بی رویه از سموم دفع آفات و امراض 
نباتی غیربیولوژیک توسط کشاورزان و عدم 
رعایت اســتانداردهای فنی توســط معدود 
کارخانجات فعال در این مناطق برای نمونه 
اشاره  و...  پتروشیمی، ســیمان  کارخانجات 
نمود. به دلیل اینکه بیش از 4٠ درصد مردم 
کرد در حال حاضر نیز به کشاورزی مشغول 
بوده و از این راه ارتزاق می نمایند و متأسفانه 
بیشتر این کشــاورزان نیز سواد علمی و به 
روز را ندارند، ایــن مناطق جوالنگاه مافیای 
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کود و ســم شده و این مافیا همواره با فریب 
کشــاورزان آنان را وادار به استفاده بی رویه 
از ســموم دفع آفات و امــراض نباتی می-

نماینــد که عالوه بر اینکه آثار زیانبار آنها بر 
روی اعصاب، دســتگاه تنفسی و ریخته ارثی 
بــرای مدت های مدید باقــی می ماند، تأثیر 
منفــی و معنی داری را بــر تولید محصوالت 
کشــاورزی در این مناطق از لحاظ کیفیت، 
هزینه تولید، بازار پســندی و توانایی رقابت 
در بازار را برجای گذاشــته است، برای مثال 
توت فرنگی کردستان قربانی منفعت طلبی 
همین مافیای کود و سموم دفع آفات نباتی 
گردید. معدود کارخانجاتــی که در مناطق 
شرق کردستان قرار دارند در کنترل افراد و 
گروه های خاص قرار دارند که به دیگر مراجع 
همانند اداره محیط زیســت و بهداشت و... 
به هیچ وجه جوابگو نبوده و نیســتند. برای 
نمونه می توان به کارخانه ســیمان بیستون 
کرمانشــاه، پتروشیمی ایالم، مهاباد، سنندج 
و کرمانشــاه اشــاره نمود که به دلیل عدم 
رعایت اســتانداردهای فنی خسارت جبران 
ناپذیری را به کیفیت هوای این مناطق وارد 

ساخته اند.

آب
آب حیاتی ترین ماده روی کره زمین اســت، 
فاکتور اصلی شــکل گیری تمدن ها و آبادانی 
مناطق است. آب و قوانین تقسیم آن از قدیم 
االیام جزو مؤلفه های اصلی قدرت و حاکمیت 
بوده اســت، آنطور که پیش بینی می شود در 
آینــده هم با توجه به رشــد جمعیت ارزش 
آب بیــش از پیش خواهد بــود و حتی ادعا 
می گردد که جنــگ آب در آینده ی نزدیک 
نه در میان کشــورها  بلکه درون کشــورها 
خواهــد بود. کردســتان در هالل حاصلخیز 
قرار گرفته اســت، ریزش های آسمانی )برف 
و بــاران( در این مناطق بطــور معنی داری 
بیشتر از همسایگان فارس )مناطق کویری( 

و عــرب )مناطق بیابانی( و ترک می باشــد. 
کردستان رودخانه ها، چشــمه ها، قنات ها و 
آبشارهای خروشــان، بی نظیر و پر آبی دارد 
که دلیل و عامل ایجاد تمدن در این مناطق 
و گسترش آن به سراسر کره زمین می باشد. 
پــر آب بودن کردســتان در کنار خاک های 
حاصلخیز به وفور تولید محصوالت کشاورزی 
در کردســتان منجر گردیده و از زمان های 
دور یکــی از دالیل هجوم بادیه نشــینان و 
کویرنشینان گرسنه به این مناطق بوده است.  
در مناطقی از شمال کردستان ساالنه چندین 
متر برف می بارد در شــهرهای پاوه، مریوان، 
بانه، بخش هایی از ایــالم و ارومیه میانگین 
میلمتر  بــه ١٠٠٠-٨٠٠  بارندگی ســاالنه 
می رسد، در شهر ســنندج و کرمانشاه بطور 
باران  میانگین ســاالنه 6٠٠-4٠٠ میلیمتر 
می بارد، این در حالی است که در بسیاری از 
شهرهای کویری فارس نشین، سال ها تجربه 
دیدن یک بار بارش بــرف را ندارند و میزان 
بارندگی ســاالنه به صد میلیمتر نمی رسد. 
متأسفانه کردها هرگز نتوانستند از این ابزار 
طبیعی قدرت برای ایجاد و بدســت گرفتن 
حاکمیت بهره ای ببرند. در حالیکه اشغالگران 
کردستان این اسحله حیاتی و بسیار مهم در 
سرزمین کردها را که من از آن بعنوان سالح 
بیولوژیک یاد می کنم بر علیه خود ملت کرد 
بکار می گیرند، برای نمونه ترکیه با بســتن 
ســد جلو انتقال آب از شــمال کردستان به 
جنوب، شــرق و غرب کردســتان را گرفته 
است و در اشغالگری های جدیدش در غرب 
کردستان، حتی آب آشامیدنی شهر حسکه 
را قطع نمــوده و بدین طریــق این مناطق 
را تحت فشــار قرار داده است. ایران ساالنه 
آب زاب کوچــک را می بنــدد و موجبــات 
ضرر و زیان میلیاردی به کشــاورزان جنوب 
کردســتان را فراهم می گردد. در حال حاضر 
عواملی همچون احداث بی رویه ســد بدون 
کار کارشناسی برای انتقال آب و همچنین از 



بین بردن اکوسیستم های طبیعی کردستان، 
پروژه های غیرکارشناســی و منسوخ انتقال 
آب از شرق کردستان به دیگر مناطق ایران، 
خشکسالی و گرم شدن هوا، استفاده بی رویه 
از آب  برای تولید محصوالت کشــاورزی با 
راندمان مصرف آب پائین و آلودگی آب های 
زیرزمینی از عمده مشکالت زیست محیطی 
آب شرق کردستان می باشد. احداث بی رویه 
سد توســط گروه های خاص حکومتی بدون 
کار کارشناســی برای ایجاد کانال های رانتی 
و روزنه هایی بــرای اختالس به نیت تخریب 
اکوسیستم این مناطق، خالی نمودن اطراف 
رودخانه های تاریخی از ســکنه و کوچاندن 
مردمان اصیــل از این خاک و بوم، بســتن 
مسیر انتقال آب به جنوب کردستان بعنوان 
کارت فشــار بر حکومت اقلیم کردســتان، 
انتقــال آب به مناطق فارس نشــین و ثروت 
اندوزی این گروه و مستشــاران محلی شان 
در البه الی انجام ایــن پروژه ها بعنوان یک 
خطر جدی سرتاسر خاک کردستان را تهدید 
می نماید. در حالیکه هر روز شــاهد احداث 
ســدهای جدید در کردســتان هستیم در 
کشور آمریکا از ســال ٢٠٠٠ تاکنون بیش 
از 4٠٠ ســد را تخریب نموده انــد. احداث 
این ســدها در سال های اخیر گرم شدن هوا 
و شــرجی بودن آن را در شــرق کردستان 
سبب گردیده اســت. استفاده بی رویه از آب 
توسط کشاورزان کردســتانی به دلیل عدم 
استفاده از مکانیزاســیون و روش های نوین 
آبیاری اســت، بنیه مالی کشاورزان در این 
مناطق پائین بوده و قــادر به اجرای به روز 
این روش ها نیســتند، یارانه های دولتی نیز 
در این مناطق به میزان ٩٠٪ کمتر از ســایر 
مناطق بوده است، عدم آگاهی و بهره مندی 
از دانش روز توسط کشاورزان و نبود الگوی 
کشــت متناســب با این مناطق نیز مشکل 
اتالف آب در کردســتان را تشــدید نموده 
اســت. عمق چاه های عمیق در دشــت های 

کردســتان از ٨٠ متر در دو دهه گذشــته 
به ٢٥٠ تا ٣٠٠ متر در حال حاضر رســیده 
اســت، در صورت ادامه این روند حداکثر تا 
٥٠ ســال آینده بیشتر این مناطق به بیابان 
و غیرقابل ســکونت تبدیل می شــوند. زنگ 
خطر برای آلودگی آب های زیرزمینی شرق 
کردســتان به دلیل استفاده از کود و سموم 
شیمیایی، مواد مورد اســتفاده در استخراج 
معادن خصوصاَ معادن طال، شیرابه زباله های 
شــهری، بیمارســتانی و صنعتی به صدا در 
آمده اســت و بصورت لکه ای بطور بســیار 
معنی داری شــمار مبتالیان به بیماری های 
گوارشــی مانند سرطان دســتگاه گوارش را 
افزایش داده است. الزم است فعالین مدنی، 
رسانه ها و شبکه های اجتماعی بطور جدی به 
این موضوع بپردازند و با فشار به دستگاه های 
ذیربط آنان را وادار به اتخاذ تصمیم درســت 

نمایند.

خاک
خاک کردســتان در رده بندی خاک ها جزو 
و حاصلخیزترین  مالــی ســویل  خاک های 
خاک های جهان محســوب می شود. پوشش 
گیاهی قوی، جنگل ها، تولیدات زیاد و متنوع 
کشــاورزی خصوصاَ غــالت و ... نیز معلول 
این علت است. مردم کردســتان نه تنها به 
روش مطلوب از این ســرمایه ملی بهره مند 
نبوده اند، بلکه آگاهانه یا ناآگاهانه خســارت 
زیادی نیز به آن وارد ســاخته اند. منشــأ و 
سرچشــمه این بی توجهی ها به فقر در تمام 
جنبه های آن و نداشــتن علم و دانش به روز 
کشــاورزی بر می گردد. در خیلی از مناطق 
کردســتان در شیب های باالی ٥٠٪ اقدام به 
شخم زدن در جهت شیب می نمایند. این در 
حالی است که شخم در شیب های باالی ٨٪ 
ممنوع می باشــد. همین امر باعث فرسایش 
آبی شــدید و شستشــو و انتقــال خاک به 
مناطق پائین دست گردیده است. از آنجایی 
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که این زمین هــا پیش تر مرتــع بوده اند، با 
شخم آنها پوشــش گیاهی به تمامی از بین 
رفته اســت، عالوه بر اینکه حذف و انقراض 
شمار زیادی از گونه های گیاهی ارزشمند را 
سبب گردیده اســت، زمینه را برای بالیای 
طبیعی مانند ســیل های ویرانگر و فرسایش 
بادی خاک را نیز فراهم نموده است. مردمان 
کردستان بایستی بدانند که آنها همزیست و 
اجزاء واقعی در این اکوسیســتم هستند و به 
هیچ وجه نبایستی برای تخریب و نابودی آن 
خــود را در رقابت با حکومت و دولت ها قرار 
دهند. برعکس بایستی آنها در مقابل اقدامات 
مخرب حکومت ها ایستادگی کنند. از آنجایی 
که به دلیل فقر ممکن است، عدم استفاده از 
زمین های شیب دار در حال حاضر امکان پذیر 
نباشد، لذا پیشنهاد می گردد در این مناطق 
از روش های ســنتی مانند شخم زدن با گاو 
برای شــخم بصورت عمود بر جهت شــیب 
اســتفاده گردد. اینکه ما با آمــدن امکانات 
جدید، امکانات، ابــزارآالت و روش هایی که 
برای قرن ها از آنها اســتفاده می کردیم بطور 
کامل کنار زده و از آنها چشم پوشی نموده ایم، 
اشــتباه بزرگی است. برای نمونه در کشوری 
توسعه یافته مانند آمریکا در حال حاضر نیز 
٥٠٠-٢٥٠ هزار هکتار از زمین های شیب دار 
و کوچک مقیاس را با گاو شخم می زنند. در 
همیــن رابطه می توان در یــک اقدام ملی و 
یک بیدار باش سراســری، این زمین ها را به 
کشت محصوالت باغی مانند انگور دیم، گل 
محمدی دیم، ســماق، بادام، زرشک، زیتون 
و... اختصــاص داد و به ایــن ترتیب نه تنها 
درآمد پایدار مردمان این مناطق برای رهایی 
از فقــر و بردگی عضویت در ســازمان های 
حکومتی ماننــد کمیته امــداد و... افزایش 
می یابد، تــا اندازه زیادی نیــز اثرات مثبت 
زیســت محیطی برای جلوگیری از فرسایش 
بادی و آبی و اثرات مخرب شخم های عمیق 
در جهت شــیب خواهد داشت. همانطوری 

که در رابطه با آب مطرح گردید، اســتفاده 
بی رویه از ســموم و کودهای شــیمیایی در 
شرق کردستان خاک را نیز تهدید می-نماید. 
باقی مانده ســموم و کودهای شــیمیایی در 
خاک شور شدن خاک ها، تخریب ساختمان 
خاک، بهم ریختن PH خاک، ســمیت خاک 
و تخریــب فلــور بیولوژیک خاک را ســبب 
گردیده اســت، عالوه بر موارد فوق، مصرف 
بی رویه کود و ســموم شیمیایی هزینه تولید 
محصوالت کشاورزی را باال می برد و توانایی 
رقابــت محصــوالت تولیدی کردســتان در 
بازارهای مصرف را به حداقل رســانده است. 
درصورتی که اثــرات مخرب باقی-مانده این 
مواد روی محصوالت کشــاورزی بر دستگاه 
گوارش، سیستم ایمنی و سالمتی بدن انسان 
منظور گردد، آنوقت به درستی لزوم آگاهی 
بخشــی عمومی برای کاســتن اســتفاده از 
سموم و کودهای شیمیایی و جایگزینی آنها 
با مواد کم خطر بیولوژیک و طبیعی احساس 
می شود. اطالعات موثق نشان می دهد که در 
سال زراعی ٩١/٩٢ تنها برای مبارزه با آفت 
سن گندم در استان ســنندج 6٠٠ تن سم 
فنیتریتون مصرف شده است، استفاده از این 
میزان سم تنها برای یک محصول آنهم برای 
مبــارزه با یک نوع آفت یک فاجعه زیســت 
محیطی محسوب می گردد. مطالعات میدانی 
صورت گرفته توســط نویســنده در چندین 
ســال متوالی نمایان ســاخت کــه مصرف 
بی رویه کود شــیمیایی ازته در تولید سیب 
زمینی باعث افزایش نیترات مضر گاهاَ تا ١٠ 
برابر حد استاندارد جهانی )6٠ میلی گرم در 
١کیلوگرم وزن تر( و ٣ برایر استاندارد ایران 
)٣٠٠-٢٠٠ میلی گــرم در ١ کیلوگرم وزن 
تر( شده اســت. معضل نیترات آزاد فقط به 
سیب زمینی محدود نمی شود و در رابطه با 
گوجه فرنگی، توت فرنگی، ســبزیجات و پیاز 
نیز سالهاســت به حد بحران رســیده است. 
باال بودن غلظت نیتــرات در اندام های قابل 



مصرف سبزی ها و علوفه و در آب آشامیدنی 
انواعی از مسمومیت ها را در دام ها، کم خونی 
متموگلوبینمیــا )Methmoglobinemia( در 
اطفــال و ماده ســرطان زای نیتروزآمین در 
بزرگساالن را بوجود می آورد. در صورتی که 
آگاهی های الزم در این زمینه داده نشــود و 
با مافیای ســموم و کود شیمیایی در شرق 
کردســتان برخورد صورت نگیــرد، مطمئنا 
در آینــده ای نه چنــدان دور بخش عظیمی 
از دشت های کردســتان لم یزرع) غیر قابل 
کشت( خواهد شد. از دیگر خطراتی که این 
مؤلفه از محیط زیست طبیعی را در کردستان 
تهدیــد می کند می توان به فــروش و اجاره 
زمین های کشــاورزی در تمام اســتان های 
ارومیه  کرمانشاه،  )ایالم، سنندج،  کردنشین 
و خرم آباد( به کشاورزان ترک و برده شدن 
اختیاری کشــاورزان کرد به دلیل فقر بیش 
از حد و اعتیاد )اســتفاده بی رویه کشاورزان 
تــرک از کــود مرغــی و شــیمیایی جهت 
برداشــت چنــد برابری، بیشــتر زمین ها را 
شــور، فقیر و غیر قابل کشت نموده است(، 
تغییر کاربری زمین ها با بزرگ شدن شهرها 
و حاشیه نشینی، تملک زمین های کردستان 
در مقیــاس بزرگ)هــزاران هکتــار( برای 
مؤسســات حکومتی ایدئولوژیــک و نظامی 
ماننــد بنیاد مســتضعفان )در دشــت قروه 
١٠٠٠ هکتــار و صحنه ١٥٠٠ هکتار(، بنیاد 
برکت و مؤسسه ابرار و سند زدن زمین های 
کشــاورزی مردم کردســتان به نام دولت با 
اجرای انواع طرح های استعماری مانند طرح 
کاداستر و غیره میباشد. در صورتی که مردم 
کردســتان نجنبند آینده درخشــانی از این 
لحاظ نخواهند داشــت و دموگرافی منطقه 
نیز به صــورت خزنده تغییــر خواهد یافت 
و کردهــا بازنده بزرگ تاریــخ خواهند بود. 
افراد صاحب نفوذ زیادی از کرمان، شــمال، 
تهــران و غیره نیز هزاران هکتــار از مراتع، 
جنگل ها و زمین های کردســتان را به اسم 

خود ســند زده اند و اسامی خیلی از آنها نیز 
موجود اســت. با ابراز تأســف رسانه کردی، 
فعاالن مدنی، دوســتداران محیط زیســت، 
تحصیل کردگان کــرد و ثروتمندان کرد در 
این زمینه هیچ کدام به مسئولیت ملی خود 
عمــل ننموده اند، انگار همه در خوابی عمیق 
فرورفته انــد. ثروتمندان کرد بــا دولتمردان 
صاحب قدرت تنها و تنها در جهت استفاده از 
رانت و افزایش سرمایه خود به هر قیمتی که 
شده، هم پیمان شده اند و بدین ترتیب نسبت 
به رنج ها و مشکالت ملی ملت خود بی تفاوت 
گشته اند. آگاهی عمومی پائین بوده و فعالین 
مدنی خوانــش عمیق و علمی از رویدادهای 
زیســت محیطی را ندارند، بیشــتر فعالین 
زیســت محیطی کردستان، تنها آتش سوزی 
را مشــکل زیســت محیطی می دانند و یا به 
نوعی این دو را مترادف هم قرار می دهند.     

عوامل جاندار محیط زیست طبیعی
این عوامل در دو دســته ١- پوشش گیاهی 
کــه صرفاَ رویش طبیعی مورد نظر اســت . 
٢- حیات وحش شــامل آبزیان، دوزیستان، 
خزندگان پرندگان، پستانداران و دیگر انواع 
مهره داران تقســیم بندی می شود. کردستان 
پوشــیده از گیاهــان مرتعــی و جنگل های 
بی نظیر اســت. همانطوریکه بحث آن رفت 
این مهــم به بارندگــی زیــاد و خاک های 
حاصلخیز بــر می گردد. بــرای نمونه مرتع 
سارال به پادشــاه مراتع ایران معروف است 
و جنگل های بلوط کردستان شهرت جهانی 
دارند، هزاران گونه گیاهــی منحصر به فرد 
در این مراتع و جنگل ها یافت می گردند که 
می شد با نامگذاری آنها تحت نام کردستان و 
معرفی این گونه ها به دانشمندان و محققین 
گیاهشناســی جهان، آوازه نــام و جغرافیای 
کردستان را به جهانیان شناخت. در این میان 
بســیاری از گونه های دارویــی و دارای مواد 
مؤثره بسیار ارزشمند هســتند که به دلیل 
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برداشــت بی رویه و ارسال خام آنها با قیمت 
نازل به دیگر مناطق در معرض انقراض قرار 
گرفته اند. اگر چه تالش هایی جسته و گریخته 
جهت نوشــتن فلور گیاهی شرق کردستان 
آنهم بصورت محدود صورت گرفته است اما 
متأســفانه علی رغم پیشرفت های امروزی در 
زمینه امکانات و جمع آوری اطالعات، هنوز 
کردستان در تمامی بخش های آن فاقد یک 
فلور گیاهی منسجم و علمی است تا بعنوان 
یک شناسنامه و هویت ملی بتواند از به تاراج 
رفتن و دزدیده شــدن این سرمایه ارزشمند 
توسط ملیت های غیر کرد حاکم بر کردستان 
و عرضه آن به نام آنهــا در بازارهای جهانی 
جلوگیری و حفاظت نماید. برای نمونه بلوط 
کردستان که با نام کردستان در فلور گیاهی 
جهان ثبت شــده بود، با اصــرار، پیگیری و 
رشوه فارس ها به بلوط ایرانی تغییر داده شده 
اســت. فقط در استان سنندج ٢٥ هزار گونه 
گیاهی وجود دارد که بالغ بر ١٢٠٠ گونه آنها 
خاصیت دارویی دارند. خطرات متعددی این 
سرمایه زیســت محیطی کردستان را تهدید 
می نماید که مهمتریــن آنها عبارتند از : ١- 
تملیک مراتع و جنگل های کردستان توسط 
دســتگاه های حکومتی ماننــد اداره اوقاف، 
بنیــاد مســتضعفان، بنیاد برکت، مؤسســه 
و ســاختارهای  نظامی  ابرار، دســتگاه های 
شــبه حکومتی ٢- واگذاری هزاران هکتار از 
اراضی مرتعی و جنگلی کردستان به اشخاص 
صاحب نفوذ از مناطق مختلف ایران به بهانه 
انجــام پروژه هــای خیالی ٣- عــدم وجود 
برنامه علمی و منســجم برای کنترل آفات 
و امراض )بــرای نمونه کرم برگخوار بلوط از 
بین رفتن صدها هکتار از جنگل-های بلوط 
را در سال های اخیر ســبب شده است( 4- 
عدم حمایت مالی و برنامه ریزی علمی برای 
واکاری مراتــع، جنگل ها، گونه های تضعیف 
شــده و در معرض انقراض ٥- شخم مراتع و 
تبدیل مراتع به زمین های زراعی برای کشت 

غالت مانند گندم و جو توسط کشاورزان به 
دلیل فقر مالی، آگاهــی پائین، خالء قانون، 
قوانین حامی تخریب محیط زیســت و رانت 
و رشــوه خواری مســئولین ذیربط 6- قطع 
درختان بلوط و قاچاق چوب توسط مافیای 
حکومتی و غیــر حکومتــی ٧- آتش زدن 
جنگل ها برای مقاصد خاص سیاسی و نظامی 
٨- چرای بی رویه دام ٩- برداشــت بی رویه 
علوفه ١٠- برداشت بی رویه گیاهان دارویی 
و خوراکــی خصوصــاَ در اوایل بهــار.  برای 
حفاظت از مراتع و جنگل های کردستان در 
مرحله نخست بایستی مردم از نیات و اهداف 
دستگاه ها حکومتی برای تملیک و تصاحب 
ایــن منابع به بهانه های واهــی و پروژه های 
خیالی کــه در نهایت برای بیرون راندن آنها 
طراحی و اجرا می گردند، آگاهی پیدا کنند و 
در مقابــل این طرح ها بصورت جمعی مقابله 
نمایند. اجازه ندهند این اهداف اجرا و تثبیت 
گردد، این مهم نیز تنها با همکاری و همدلی 
همه ی آنها با همدیگر امکان پذیر اســت، در 
مرحله دوم نیز الزم است از ارزش و اهمیت 
این منابع برای زیست بوم خودشان اطالع و 
آگاهی یابند، تا از شــخم زدن مراتع، چرای 
بی رویه دام، برداشت بی رویه علوفه، برداشت 
بی رویــه گیاهان خوراکــی و دارویی پرهیز 
نمایند. ضــرورت دارد، ســازمان های مردم 
نهاد و فعاالن مدنی زیست محیطی اقدامات 
جــدی را در زمینه واکاری مراتع و جنگل ها 
با برنامه علمی، منســجم و مداوم، مبارزه با 
آفــات و امراض در موقــع مقرر با روش های 
مکانیکی، زراعی و بیولوژی، و رســوا نمودن 
مافیای بومــی و غیربومی قاچــاق چوب با 

آگاهی بخشی عمومی را انجام دهند. 
در رابطــه بــا حیات وحش کردســتان 
وضعیت بسیار اســفناک تر می باشد. با توجه 
بــه ویژگی های خاص این بخش متأســفانه 
پرداختــن به آن نیازمنــد اطالعات ریزتری 
می باشــد کــه در حال حاضر در دســترس 



نیست. اما آنچه واضح و مبرهن است، بیشتر 
گونه های حیات وحش کردستان در معرض 
انقراض قرار دارند. در سال های اخیر مناطق 
قرق شده ای توسط سازمان های دولتی متولی 
محیط زیست در شهرهای مختلف کردستان 
برای احیای مجدد بعضی از گونه های در حال 
انقراض ایجاد گردید، ولی در کمال تعجب هر 
کدام از آنها با اتفاقات و رویدادهای ساده ای 
مانند آتش ســوزی و غیره از دســت رفتند. 
دستکاری اکوسیستم کردستان با احداث سد 
و خشــکاندن رودخانه های تاریخی، احداث 
پایگاه هــای نظامی در ارتفاعات کردســتان، 
صدور پروانه های شکار و شکار بی رویه،  فقر 
مالی شدید و ناتوانی در تأمین گوشت قرمز 
و روی آوردن مردم به شکار، قاچاق و خرید 
و فروش پرندگان و استفاده بی رویه از سموم 
دفع آفات نباتــی از مهمترین عوامل تهدید 

کننده حیات وحش کردستان می باشند.
در رابطــه با تبعیض موجود در ارتباط با 
حفاظت از محیط زیســت کردستان همین 
بس کــه مقامات ایران یوز پلنگ ایرانی را از 
روســیه به ایران آورده و با پرداخت هزاران 
دالر به فدراسیون جهانی فوتبال، برای تبلیغ 
جهت احیای آن عکــس یوزپلنگ ایرانی را 
روی لبــاس بازیکنان تیــم فوتبال ایران در 
جام جهانی ٢٠١4 برزیل زدند. با کوچکترین 
اتفــاق برای هر کدام از این یوزپلنگ ها ده ها 
دامپزشک از تهران راهی محل شده و اعالم 
آمادگی برای همکاری می نمایند. در حالیکه 
حیات وحش کردســتان در معرض انقراض 
قرار گرفته است، نه دستگاه-های حکومتی، 
نــه فعالین مدنی و ســازمان های مردم نهاد 
هیچ گونه احســاس مســئولیتی در برخورد 
با آن بعنوان یک مســئله ندارنــد. انقراض 
جانوران کردســتان تنها بــه حیات وحش 
محدود نمی شــود، گونه های اهلی را نیز در 
بر گرفته است. از آنجایی که کردها یک ملت 
واحد، مجزا و با جغرافیای مشــخص بوده و 

هستند، قبل از توسعه ماشینی در ٥٠ سال 
قبل و بیشتر، برای مدت های مدید خودکفا 
بــوده و تأمین نیازهای اولیــه جامعه مانند 
گوشت، شیر، پشم، چرم و غیره را خود این 
مردمان بر عهده داشته اند. در این میان و در 
طول تکامل شــهرها و روستاهای کردستان 
متناسب با وضعیت آب و هوایی، توپوگرافی، 
پوشش گیاهی و ... نژادهای ارزشمندی برای 
بیشــتر حیوانات تحت نام نژاد کردی اهلی 
و اصالح شــده اند که از نظــر ژنتیکی، ژرم 
پالســم های بسیار ارزشــمند و سرمایه های 
انحصاری ملــت کرد محســوب می گردند. 
ایــن ذخایر ژنتیکــی می توانند نقش تعیین 
کننده ای در ریشه کنی فقر و بیکاری، بهبود 
اقتصاد کردســتان و شناساندن کردستان به 
جهانیان داشته باشند. ولی متأسفانه در ٥٠ 
ســال اخیر با تغییر رویه زندگی و ماشینی 
شــدن، این ژرم پالســم های ارزشــمند در 
معــرض انقراض قرار گرفته انــد. برای نمونه 
می تــوان به بز مرخز، اســب نــژاد کردی، 
گوســفند نژاد کردی با تنوع و پلی مورفیسم 
ژنتیکــی باال و حامــل ژن های ارزشــمند 
اقتصادی مانند ژن دوقلوزایی و سه قلو زایی، 
مرغ و خروس نژاد کردی، ســگ وتازی نژاد 
کردی و... اشــاره نمود، که به حال خود رها 
شــده و در معرض انقراض قرار گرفته اند. در 
رابطه با این بخــش چیزی که ضرورت آنی 
اســت آگاهی بخشی عمومی به شیوه علمی 
و مداوم، احیای زیســت بوم ها با رهاســازی 
آب چشــمه ها که امروزه بیشتر آنها بصورت 
اســتخرهای سرپوشــیده و حصارکشــیده 
درآمده اند و امکان اســتفاده حیات وحش از 
آنها را ســلب نموده اســت و در نهایت الزم 
اســت تمام کردها بعنــوان یک وظیفه مهم 
ملی بر خــود واجب بدانند که توجه ویژه ای 
به بحث بیوتکنولوژی داشــته باشند و حتما 
بایستی تالش گردد در بخش های آزاد شده 
کردستان به وفور بصورت دولتی و خصوصی 
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روی بیوتکنولوژی سرمایه گذاری نمایند.

محیط زیست اجتماعی
محیط زیســت اجتماعی از فامیل ها شروع 
شده و همسایه، همکاران، رهگذران، صاحبان 
مشــاغل و امثال اینها را در جوامع شهری و 
روســتایی در بر می گیرد و وسعت آن تا یک 
ملت و دولت پیش می رود. با پیدایش دولت- 
ملت هــای فارس، عرب و ترک در اوایل قرن 
بیستم، توسعه سازمان های دولتی، مدارس، 
دانشــگاه ها، پادگان ها و پاسگاه های نظامی، 
سیستم قضایی، صدا و سیما و... در راستای 
غالب نمودن زبــان و فرهنگ ملت حاکم بر 
کردســتان بر ملت کرد، ســیل عظیمی از 
کارمندان فــارس، ترک و عرب را با تفکرات 
فاشیســتی و ضد کردی به کردستان گسیل 
داشــتند که با ســرلوحه قرار دادن تحقیر، 
توهیــن و نفی زبان، فرهنگ و هویت کردی 
جهــت آسمیالســیون و تغییــر دموگرافی 
بیشترین ضربه و خسارت را به زیست محیط 
اجتماعی کردستان وارد ساختند. در وهله ی 
اول با نفی و تحقیــر زبان، فرهنگ و هویت 
کردهــا و در اظهارنظرهای فریبکارانه محلی 
خواندن زبان و فرهنگ کردها و قوم نامیدن 
ملت کرد، نســل های جدیــد کردها را یکی 
پــس از دیگری و بیــش از پیش با فرهنگ 
غنــی خود، که طی هزاران ســال در ذات و 
فطرت آنها نهادینه شده بود، غربیه ساختند. 
از آنجایی که تحقیقات متعدد انجام شــده 
توسط محققین بین المللی در زمینه ژنتیک 
و الندســکیپ ژنتیک اثبات ساخته است که 
کردها ملتی مجــزا از فارس، ترک و عرب با 
ویژگی های زیست محیطی منحصر به خود 
و متناســب با جغرافیای زیســتی کردستان 
می باشــند، لذا شــرایط تحمیلی با روحیات 
اکراد ســازگار نبوده و همین امر نیز موجب 
بی هویتی در میان نســل های تازه به دوران 
رســیده ی کرد گردیده اســت که در پیامد 

آن با شیبی تند به سوی ناامیدی، مهاجرت 
بی رویه از کردســتان، انحرافــات اجتماعی 
مانند اعتیاد، خودکشی و..... سوق می نماید.

با مطالعه تاریخ شــروع و میزان شــدت 
این سیاســت ها در نقاط مختلف کردستان 
و مقایســه میزان آثار مخرب آن به آســانی 
می توان دریافت که شهرهایی مثل کرمانشاه، 
ایالم، خرم آباد، صحنه، کنگاور، اسدآباد و.... 
بطور معنــی داری از این سیاســت ها تأثیر 
منفی پذیرفته انــد و غمناک-تر از آن اینکه 
شــهرهای دیگر کردســتان مانند سنندج، 
بیجار، قروه، ســقز، مهاباد، ارومیه و غیره نیز 
همــان راه را با تأخیر در پیــش گرفته اند و 
در صــورت عدم برنامه ریزی و مدیریت برای 
جلوگیــری از آن، در آینده نزدیک شــاهد 
مشکالت و مســائل عدیده ای در این ارتباط 
خواهیــم بود. از صد ســال پیــش تاکنون 
افراد زیادی اعم از نظامــی و غیرنظامی در 
کردســتان را از دیگر مناطق ایران آورده و 
آنها را مجاز نموده تا با عالیق و سالیق خود 
با ملت کرد برخــورد نمایند. در ٩٩٪ اوقات 
برخــوردی توهین آمیــز و تحقیر آمیز بوده 
است. این افراد را غالباَ در مناطق برخوردارتر 
و به قولی باال شــهر با امکانات و حقوق های 
نجومی مســتقر می کنند و بــا وام های کم 
بهره و کالنی که به آنها داده می شود، سعی 
می کنند تا این افراد نبض اقتصادی شــهر را 
نیز در دســت بگیرند. در مقابل نخبگان کرد 
که همواره بیــکار و در اوج نامیدی و فقر به 
سر می-برند، راه غربت را در پیش می گیرند 
و بقیه مردم هم در حاشیه های شهر در اوج 
فالکت به سر می برند. با این کار دو هدف را 
دنبال می-نمایند، اول اینکه با سیل آوردن 
غیربومی هــا و برخوردار نمــودن آنها از یک 
سو و اجبار به مهاجرت نمودن نخبگان کرد 
از دیگر ســو، جمعیت کــرد را رقیق نموده 
و به آرامی و بصورت خزنده آسمیالســیون 
کردها را دنبال می کننــد. دوم اینکه با رفاه 



مطلق این افراد غیربومی در کردستان و فقر 
نزدیک به مطلق بیشــتر بومییان در حاشیه 
شهرها، این تلقی را بوجود آورده اند که عامل 
خوشــبختی در فارس بودن و عامل بدبختی 
در کرد بودن است. به همین دلیل بسیاری از 
خانواده های کرد از روی نا آگاهی با بچه های 
خود فارسی صحبت می کنند، به امید اینکه 
اینها هم خوشبخت گردند، ولی تجربه نشان 
داده اســت این بچه ها نه تنها خوشــبخت 
نشده اند با گم کردن هویت خود به انحرافات 
اجتماعی متعددی نیز کشیده شده اند. برای 
نمونه در ســال های ٩٥-٨٥، ١٨٠٠٠٠ نفر 
غیر بومی به استان سنندج وارد و مقیم شده 
و در مقابل ٣٠٠٠٠ نفر بومی از این اســتان 
مهاجرت کرده اند، با کمال تأسف بیشتر اینها 
نخبگان کــرد بوده اند. بدیــن ترتیب با این 
روال کردستان به مرور زمان خالی از نیروی 
توانمند و نخبه گردیده و همواره بهانه برای 
کوچاندن کویرنشینان به این مناطق ایجاد و 
بوجود خواهد آمد. فاشیست های فارس به این 
هم اکتفا نکرده و در سال ٩٨ طرح بسندگی 
زبان فارسی را برای کودکانی که وارد مدرسه 
می شوند مطرح نمودند بطوری که االن دیگر 
آنها قبول ندارند حتی بچه های کرد قبل از 6 
سالگی نیز با زبان مادری خود صحبت کنند. 
این گروه از وزیر آموزش و پرورش خواستند 
تــا از ثبت نام بچه هایی که بســندگی زبان 
فارســی را ندارند، جلوگیــری نمایند، حتی 
پا را از این هم فراتر گذاشــته و پیشــنهاد 
کردند، شناســنامه و کارت ملی والدینی که 
با بچه های خود فارسی صحبت نمی کنند را 
باطــل نمایند. این پیــام در این برهه زمانی 
اوج تفکرات فاشیستی مدیران آموزشی ایران 
را نشــان می دهد. نباید فراموش کرد که در 
٥٠ ســال اخیر رادیو، تلویزیون و رسانه های 
ارتبــاط جمعــی بــا فیلم هــا و برنامه های 
ایدئولوژیک برای تحقیر، توهین و شستشوی 
مغزی کودکان، جوانان، والدین و همه اقشار 

جامعه کردی سنگ تمام گذاشتند، متأسفانه 
رســانه-های کردی نیز به رسالت خود عمل 
ننموده و با دوبالژ فیلم های فارســی، ترکی 
و عربی تیشــه به ریشــه خود می زنند. فقر، 
بیکاری و حاشیه نشینی در شرق کردستان: 
نامیدی، ناآگاهی نســبت بــه تاریخ و تمدن 
کرد، عــدم توانایی جوانان برای ازدواج، عدم 
توانایی زوج های جوان برای بچه دار شــدن، 
انحرافات اجتماعی، طالق و اعتیاد را ســبب 
گردیده اســت طوریکه با مالحظه آمار رشد 
جمعیتی ایران در سال ٩٨ می توان خطرات 
جدی در این حوزه را بخوبی درک و احساس 
نمود. میانگین رشــد جمعیتــی ایران باالی 
١/٥ است در حالیکه میانگین رشد جمعیتی 
کرمانشــاه، ســنندج، ایــالم و ارومیه 4/٠ 
می باشد. از آنجایی که برای حصول میانگین 
ایران، نرخ پائین رشد جمعیتی این استان ها 
نیز محاسبه شــده است، لذا نرخ پائین رشد 
جمعیتی استان های کردنشین میانگین ایران 
را کاهش داده اســت. با ایــن اوصاف نتیجه 
می گیریم رشد جمعیتی فارس، ترک و بلوچ  
برابــر ٢ و باالی ٢ می باشــد، در صورتی که 
نرخ رشد جمعیتی در میان کردها ٠/4 بوده 
و این به معنی جینوساید خاموش کردها در 
شرق کردستان می باشــد. حکومت مرکزی 
برای اینکه کردها ملت نباشــند و حول یک 
قرارداد اجتماعی بر مبنای کرد بودن و هویت 
کردی شناخته نشــوند، عالوه بر موارد فوق 
راه های بسیار دیگری را نیز رفته است که با 
اســتفاده از آنها توانسته است محیط زیست 
اجتماعی کردستان از هم بپاشد و واحدهای 
اجتماعی مانند فرد، خانواده و جامعه کردی 
را دچــار ســردرگمی و از هم گســیختگی 
خانمانسوز بنماید. حکومت مرکزی فارس ها 
از نیمه دوم قرن نوزده و اوایل قرن بیستم تز 
تقسیم جامعه کردستان به عشایری، دهاتی 
و شــهری را ارائه کردنــد، طوریکه فرد کرد 
و خانواده کرد خــود را در قالب این مفاهیم 
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تعریــف می کردند. آنچنان نفرتــی را میان 
دهاتی و شــهری برانگیختند که شــهری ها 
مینی بوس روستائیان را سنگباران می کردند 
و چه فحش های رکیکی که به هم نمی دادند. 
از روی نا آگاهی آنچنان در قالب این تعاریف 
برساخته فرو رفتند که کرد بودن را فراموش 
نمودند. در ادامه و در اواســط قرن بیســتم 
کردها را با واژه های جدیدی تقســیم بندی 
کردند از جمله می تــوان به کردهای خوب 
و کردهای بد اشــاره نمــود. کردهای خوب 
و متمــدن آنهایــی بودند که سرســپرده و 
طرفــدار دولت و حکومت هــای فارس بوده 
و در خیانت، ظلم و ســتم بــه ملت کرد از 
فارس ها و ترک ها پیشــی می گرفتند و یا به 
قولی روی اشغالگران کردســتان را همواره 
سفید کرده-اند. کردهای بد، کردهایی بوده 
و هستند که دولت اشغالگر فارس و هژمونی 
آن را قبول نداشــته و ندارند و زندگی خود 
را حول محور کرد بودن نظم می بخشند. در 
میان خود کردها نیز این تعریف به شــیوه ی 
دیگری انعکاس یافته اســت، طوریکه عکس 
آثار  اســت.  مرکزی  تعاریــف حکومت های 
مخرب این توصیف تاکنون هم برجای مانده 
و حکومت های اشغالگر کردستان هنوز هم از 
آن بهره می برند و از طریق آن جامعه کردی 
را نیز از رسیدن به اهداف خود نامید و متفرق 
ســاخته اســت، طوریکه تخم این تفرقه تا 
درون پائین ترین واحدهای اجتماعی کاشته 
شــده اســت. برای نمونه درون یک خانواده 
ممکن است شــماری از برادران و خواهران 
کــرد باش)بــد حکومتی( و شــماری دیگر 
کرد جاش )خوب حکومتی( باشــند. با این 
کار حکومت ها به اشغال سرزمین کردستان 
بســنده نکردند بلکه در پی اشغال مغز تک 
تک افراد جامعه نیز برآمدند. نمونه کردهای 
جاش یا کردهــای خوب حکومتی بســیار 
زیادند ولی از افــرادای مثل عصمت اینونو، 
نوری سعید، حســن خیری، عیسی پژمان، 

نصیری و.... می توان بعنوان سرشــناس ترین 
آنها نام برد.

با ســقوط رژیم پهلوی و ســرکار آمدن 
حکومــت جمهــوری اســالمی برنامه های 
حکومــت مرکزی بــا عناویــن جدید برای 
جلوگیــری از اتحــاد ملت کــرد و متفرق 
ساختن آنها ادامه یافت. در اوایل با مسلمان 
و غیرمســلمان شروع کردند. کردهای خوب 
یا طرفــداران حکومت را برادران مســلمان 
نامیدند و طرفداران هویت کردی را کردهای 
غیر مســلمان و کافر خواندند. بدین ترتیب 
با این حربه به آســانی کردهای مســلمان 
را تســلیح و بر علیه احــزاب و جریان های 
سیاسی کرد که خواهان احقاق حقوق کردها 
بودند، شــوراندند. با این عمل در پی بی اثر 
نمودن تمــام واژه های مقدس جامعه کردی 
برای جلوگیری از شــکل گیری اتحاد کردها 
برآمدنــد. برای نمونه وقتی کــه دیدند واژه 
پیشمرگ پیروز و مقدس است، برای بال اثر 
نمودن آن پیشمرگ مسلمان )همان جاش( 
را ایجاد کردند. پس از این برای جدا نمودن 
ایالم، کرمانشاه و لرستان از سنندج و ارومیه 
مجدداَ کردها را با تشــیع، تسنن و یارسان 
کاروان هایی  و حتــی  نمودند  دســته بندی 
را در کرمانشــاه و ایــالم راه اندازی نمودند، 
که در آن کردهای خوب با شــعار ما شیعه 
هســتیم، کرد نیستیم راهپیمایی کردند. در 
سنندج نیز کســانی مثل جالل جاللی زاده 
را بولد نمودند که طــوری قلمداد نماید که 
کــرد یعنی ســنی، این آقا کــه از کردهای 
بســیار خوب حکومتی است و یک دوره هم 
نماینده مردم سنندج در مجلس ایران بوده 
اســت، تمام عمر خود را برای القا این مهم 
در ذهن مردم کرد و غیــر کرد وقف نموده 
اســت که کرد یعنی ســنی و ســنی یعنی 
کرد و بدین ترتیب جغرافیای کردســتان را 
به چند شهر کردنشــین با حداکثر جمعیت 
سنی محدود کرده است. با وجود همه اینها 



باز هم حکومت بیکار ننشســته و همواره بر 
این عمل اصرار مــی ورزد. طوریکه در اوایل 
قرن بیســت و یکم آنها تخم تفکرات افراطی 
مانند ســلفی گری، القاعده و حتی داعشی را 
در کردســتان کاشته و بصورت خزنده آن را 
توسعه بخشــیدند، این تفکرات که متأسفانه 
شــماری از مردمان کرد و حتی نخبگان را 
اشتراک شــان  نطقه  نمودند،  بخود جــذب 
مقابله با هویت کردی اســت. بطوریکه اینها 
در مســاجد و محل تجمعاتشان به رهبران 
کرد فحش داده و تمام هویت کردی را مورد 
تحقیر و توهین قرار می هند. در اوایل خیلی 
از این گروه ها را تســلیح کردند تا به فعالین 
و دلسوزان کرد با هویت کردی حمله کنند. 
خوشــبختانه با رو شــدن تفکرات داعش و 
القاعده در خاورمیانه و جهانی شدن جنایات 
آنها دســت این گروه ها بــرای خلق کرد نیز 
بیش از پیش رو شد و مردم تا حدود زیادی 
از آنها رویگردان شدند. با این وجود هنوز هم 
افراد زیادی از این گروه ها بعنوان ورزشــکار، 
بــازرگان و.... در میان مــردم حضور دارند و 
مشــغول جمع آوری دســته برای مبارزه با 
هویت کــردی و جلوگیــری از تحاد کردها 
حول محور کرد بودن هســتند. اما از میان 
آنها اخوانی های کردســتان با حمایت کامل 
حکومت، حزب یا شبه حزبی را تحت عنوان 
جمعیــت دعوت و اصالح درســت نموده اند 
کــه از ایالم تا ماکو حضــور دارند. در میان 
کردهای مقیــم تهران نیز حضــور پررنگی 
دارند. اینها هم هویت کــردی را نهی کرده 
و دعاگــوی اردوغان برای فتح کردســتان 
هســتند. عالرغم تضــاد در ایدئولوژی ها، از 
آنجایی کــه اهداف مشــترک یعنی متفرق 
کردن کردها و نفی هویــت کردی را دنبال 
ایــران قرار  می کنند، تحــت حمایت رژیم 
دارند. قضیه اســتراتژی تخریب زیست بوم 
اجتماعی کردســتان به اینجا نیز ختم نمی-

شــود. پس از اینکه جوانان و جامعه کردی 

از تفکرات تندروانه ساپورت شده حکومتی، 
اســتقبال نکردنــد، برنامه دیگــری را برای 
احیــای درویش و صوفی طراحی و اشــاعه 
دادند. تکایای دراویش قادری در سرتاســر 
کردستان اعم از شــهر و روستا پس از دهه 
6٠ تقریبــاَ اکثــراَ تعطیل و در روســتاه ها 
تخریب هم شــده بودند. تکایای صوفی های 
نقشبندی نیز از خیلی وقت پیش و در اواخر 
دهه ی ٥٠ هجــری قمری تخریب و تعطیل 
شده بودند، طوریکه آثاری از آنها باقی نمانده 
بود. در کمال تعجب پس از سفر خامنه ای به 
سنندج و کرمانشاه در نیمه دوم دهه هشتاد 
ظرف کمتر از ١٠ سال تمام تکایای دراویش 
قادری و صوفی های نقشــبندی بازســازی 
و دایــر گردید، خیلی از ایــن تکایا به دلیل 
کمک های بســیج در بازسازی شــان، محلی 
برای دایر نمودن دفاتر بســیج نیز شدند. اما 
نکته قابل تأمل این است که خلیفه این تکایا 
در شهر و روستا، خصوصاَ در روستاها همگی 
عضو فعال بســیج، والیت مدار، حقوق بگیر 
و مسلح هســتند. اگر به سخنرانی خامنه ای 
در سنندج رجوع گردد، مشخص می-گردد 
اولین چیزی که ایشــان در موردش صحبت 
کرد درویش و صوفی بود و گفت اینها مظلوم 
هستند. جنگ و دعوای درویش و صوفی که 
مدت ها بود به فراموشــی ســپرده شده بود، 
هم اکنون زنده شــده اســت و با راه اندازی 
کانال های تلگرامی برای روستاها و اداره آن 
توسط افراد تعلیم دیده و حقوق بگیر داخل 
روستا، اصطکاک و تنش این دو گروه تصوف 
را به حد اعال رسانده و تا سرحد جنگ تمام 
عیار داخل روستا پیش برده اند. طوریکه این 
دو گروه همکاری های عادی روزانه خویش را 
جدا ساخته و در مسجد هم از همدیگر جدا 
و هر کدام طالب و تابع امام جمعه و جماعت 

خویش هستند.
جدیدتریــن تز بــرای تخریــب محیط 
زیست اجتماعی کردستان از طرف فارس ها 
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جهــت جلوگیری از اتحــاد و اجماع کردها 
برای اینکه یک ملت نباشند، پناه بردن به در 
مقابل هم قــرار دادن لهجه های زبان کردی 
است. از اوایل دهه نود لهجه های زبان کردی 
را بولــد کرده اند و در مقابل هم قرار داده اند. 
ســنندجی ها را دشمن کرمانشــاهی نشان 
می دهنــد و برعکس. از زبان ســنندجی ها 
کرمانشــاهی ها را کرد جعلی و سنندجی ها 
را کرد اصلــی خطاب می کننــد. بانه را در 
مقابل سقز قرار داده و سقز را در مقابل بانه. 
کارمندان ســنندج را از کرمانشــاه آورده و 
کارمندان کرمانشاه را از سنندج می آورند. در 
سنندج طوری القا می کنند که کرمانشاهی ها 
حق آنها را خورده اند و در کرمانشــاه همین 
طور، این وضعیت در مورد دیگر مناطق هم 
صادق است. لک ها، کلهرها، لرها، هورامی ها، 
اردالنی ها، سورانی ها و کرمانج ها، همه و همه 
را طوری نشــان دادند که اینها کرد نیستند. 
جغرافیای اینها را مجزا ســاختند و با مطرح 
کردن نام هــای جغرافیایی مانند لرســتان، 
کلهرستان، لکســتان، کردستان )فقط برای 
ســنندج( و ...... در پی متفرق ساختن بیش 
از پیــش کردها و کم رنــگ نمودن نام کرد 
و کردســتان برآمدند. برای سالیان متمادی 
کردها به دلیل فقــر و بیکاری و تغییر رویه 
زندگی جامعه، برای کارگری روانه شهرهای 
تهران، تبریز، اصفهان و ... می شــدند، شمار 
ایــن افراد بــه قدری زیاد بــود که کارگری 
در وضعیتهای آســفناک، شناسنامه کردها 
گردیده بــود، طوریکه در این کالنشــهرها 
اگر کارگــری را می یافتی بطور حتم کرد یا 
افغانی بود که با دســتمزدهای پائین بدون 
بیمه و بدون جایی برای خواب، اســتراحت 
و اســتحمام در شرایط غیرانســانی و بسیار 
ســخت زندگی را بسر برده و می برند. ملیت 
حاکم فارس که از این شــرایط خشــنود و 
خوشــحال بوده و هســت، این وضع فالکت 
بــار از کردهــا را در ذهن بچه هــای خود و 

بچه های کرد حک نمــوده و طوری قلمداد 
کــرده که آنها خود بطــور ذاتی ملت برتر و 
کردهــا ملتی دون پایه و ذاتــاَ کارگر و برده 
صفت هســتند. بــا ورود بچه هــای کرد به 
دانشــگاه ها در دهه ٧٠ به بعد و درخشــش 
آنــان در مقاطع مختلف تحصیلی در ایران و 
جهان، کردها روی دیگری را از خود نشــان 
دادند و آنچه را که فارس ها در بی سواد بودن 
کردها بافته بودند را پنبه کردند. پس از آن 
بود که راه های دیگری را برای برده نشــان 
دادن کردهــا طراحی و اجرا نمودند تا از آن 
طریق شکوه و اراده ی ملت کرد را تخریب و 
نابود سازند. کولبری در واقع همان اصطالح 
و راهکار جدید اســت که توسط ملت حاکم 
برای تخریب اعتماد بــه نفس، از بین بردن 
شکوه ملت کرد و نشان دادن کردها از زاویه 
کولبــری به دیگر ملت ها و جهانیان اســت، 
طرح و اجرا گردیده اســت. دست اندرکاران 
حکومت ایران خود در تهران بجای اینکه راه 
حلی علمی و اقتصادی برای اشــتغال پایدار 
در کردســتان با اختصــاص بودجه کافی و 
رفع تبعض ارائه نمایند، اصطالح کولبری را 
بعنوان یک واژه-ی استثماری جدید ارائه و 
در مجلس آن را مطرح می نمایند، جای بسی 
تعجب است مجلس بجای محکوم کردن آن 
و درخواست برای ایجاد اشــتغال پایدار در 
کردستان از آن حمایت می نماید و در نهایت 
بــا ایجاد کارت کولبری وجــه قانونی به آن 
می بخشند تا به نوعی برای دور زدن تحریم ها 
هم از آن استفاده کنند. جالب اینکه همزمان 
با این به فرماندهان نظامی دستور تیراندازی 
و کشتار همین کولبرها را می دهند تا بدین 
طریق با کشاندن کاروان بیکاران کرد به این 
بیراهه اشتغال و بار نمودن پیر و جوان کرد 
در راه های کوهســتانی ســخت و پرمشقت 
و کشــتار آنها با تیرباران کــردن، پرتاب از 
صخره هــا، یخ زدن در بــرف و کوالک و به 
تصویر کشــیدن همه اینها، شکوه، عظمت، 



اعتمــاد به نفس و خود بــاوری ملت کرد را 
درهم بشــکنند و به آنها تحمیل نمایند که 
ملت نیستند و توانایی تغییر سرنوشت خود را 
ندارند. جدیدترین حربه برای تخریب بیش از 
پیش محیط زیست اجتماعی کردستان ورود 
تیم های آموزش دیده بــه فضاهای مجازی 
و ایجاد کانال های مســتهجن و ضد فرهنگ 
کردی با نام جوانان کردســتان و کشــاندن 
جوانان و بچه های کرد به بیراهه و انحرافات 
جنسی است. در پایان این بخش الزم است 
تأکید  گردد تنها بخشــی از محیط زیســت 
کردســتان که به شدت تخریب گشته است 
و در واقع وضعیت آن وخیم می باشد، محیط 
زیســت اجتماعی است. لذا واجب است فرد 
کرد، خانواده کرد، جامعه کردســتان و تمام 
گروه ها وفعالین کردســتانی بــا ارائه بموقع 
انتخاب اســتراتژی  آنتی تزهــای مربوطه و 
صحیح، هوشیارانه در پی جلوگیری و اصالح 

آن برآیند.

محیط زیست انسان ساخت
محیط زیســت انسان ســاخت به آن بخش 
از محیط زیســت که توسط انسان ساخته و 
پرداخته شده اســت، اطالق می شود. بر این 
اساس، شهرها و روستاها با کلیه تأسیسات و 
ملحقاتشان که تجلی گاه مهم ترین مصنوعات 
بشری هستند، محیط انســان ساخت ما را 
تشــکیل می دهند. اما محیط انسان ساخت 
تنها در برگیرنده مناطق مســکونی نیســت 
بلکه نیروگاهی که انرژی مورد نیاز شــهر را 
تأمین می کند، جاده ها، بنادر و فرودگاه هایی 
که امکان جابجایی جمعیت و کاالها را میسر 
می کنند، مراکز بهداشتی، فرهنگی، ورزشی، 
صنعتی و بسیاری دیگر را نیز شامل می شود. 
کسی که شــهر و روســتاهای کردستان را 
دیده باشد، با معیار قرار دادن همین مقدمه 
کوتاه وضعیت محیط زیســت انسان ساخت 
کردستان را در می یابد. شهرهای کردستان 

در واقع روســتاهای بزرگ هستند. در هیچ 
از معماری کردی  کجای کردســتان آثاری 
یافت نمی شود، ســاخت شهرها بدون توجه 
به زیبایی شناســی و نیازهای درونی انسان 
صورت گرفته اســت. بالغ بر 6٠٪ شــهرها 
حاشیه نشین و ٢٥٪ آن را نیز بافت فرسوده 
تشکیل می دهد. حاشیه شهرها از لحاظ تمام 
پارامترها کیفیت پائین تــری دارند و میزان 
انحرافــات اجتماعی در ایــن مناطق بطور 
معنی-داری بیشتر از سایر نقاط شهر میباشد. 
جاده های شهری و بین شهری استانداردهای 
الزم را ندارند و خیلی از جاده های کردستان 
به قتلگاه معروفند. فضای سبز شهری در تمام 
شهرهای کردستان نگران کننده می باشد و 
ســرانه فضای سبز شهری تفاوت معنی داری 
با صفر نــدارد. مافیای زمین خواری به همان 
میزان کم فضای سبز شــهری در شهرهای 
مانند سنندج، کرمانشاه، ایالم، ارومیه و خرم 
آبــاد نیز رحم نکرده و بســیاری از آنها را با 
تغییر کاربری به مســکونی و تجاری تبدیل 
کرده اند. مراکز بهداشتی در حد متوسط در 
مراکز شهری موجود می باشد ولی در مناطق 
روستایی این بخش هم بسیار ضعیف و گاهاَ 
در حد صفر اســت. مراکز فرهنگی با ماهیت 
کــردی به هیچ وجه وجود نــدارد، حتی به 
ســازمان های غیردولتی مردم نهاد نیز اجازه 
این کار داده نمی شــود، امــا مراکز فرهنگی 
دولتی برای بســط دادن هویت فارســی و 
ایدئولوژی ملــت حاکم ماننــد مراکز ایران 
شناسی، دانشگاه مذاهب اسالمی، حوزه های 
علمیه، مراکز بزرگ اسالمی و... با بودجه های 
کالن توســعه یافته و بطور مــداوم در حال 
گســترش به تمام مناطق کردســتان حتی 
روســتاها هســتند. مراکز غیر دولتی مردم 
نهاد تحــت اداره و مدیریت دولت توســط 
کردهای خوب حکومتی نیــز با بودجه های 
کالن دولــت برای تثبیت و تــداوم هژمونی 
ملــت حاکم فارس در ایــن مناطق در حال 
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گسترش است. از آنجایی که مردم کردستان 
کمتر جذب مراکز فرهنگی دولتی می شوند، 
فریب ایــن مراکز بــه ظاهــر غیردولتی را 
خورده و متأسفانه جذب می گردند. در سال 
٩٨ به علت ســابقه درخشــان شهر سنندج 
در موســیقی که با همت و تــالش بی وقفه 
هنرمندان این شــهر حاصل گردیده است، 
ســازمان یونسکو این شــهر را بعنوان شهر 
خالق موســیقی معرفی نمود و بودجه ای را 
نیز برای توســعه زیرساخت های موسیقی به 
آن اختصاص داد، که متأســفانه شــهردار و 
شورای شهر سنندج بجای اینکه این بودجه 
را صرف هویت کردی موســیقی کردستان 
نمایند، آن را تمام و کمال به ســاخت مرکز 
رودکی اختصاص دادند. این تصمیم بســیار 
دردناک است که نتیجه رنج و زحمت هزاران 
موزیکدان و هنرمند کرد در ده های گذشته، 
صرف زیرســاخت بــرای تثبیــت و تداوم 
هژمونی فــارس در این مناطق می گردد، در 
حالی بچه های کرد بایستی روزانه، بارها نام 
رودکی و امثالهم فارس را بشــنوند، بسیاری 
از آنها نام هنرمندان کرد را هرگز نشنیده اند 
و در ذهن خود شاید اینطور فکر می کنند که 

کردها هنرمندی نداشته اند.
از لحــاظ مراکز ورزشــی نیــز وضعیت 
به مراتب وخیم تر اســت. تمام اســتان های 
کردنشــین یک تیم فوتبال در لیگ دســته 
دوم فوتبــال ایران هم ندارنــد. در حالی که 
استان تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و حتی 
خوزستان هر کدام چندین تیم در لیگ برتر 
دارند. این در مورد بســکتبال و والیبال و .... 
نیز صادق اســت. در مــورد ورزش بانوان و 
زیرســاخت های آن وضعیت منفی است. در 
رابطــه با صنعت هم الزم به گفتن نیســت، 
طوریکه محرومیت و عقب ماندگی کردستان 
از لحاظ صنعت شهره خاص و عام است و از 
این لحاظ چیزی بــرای گفتن وجود ندارد. 
نتیجه گیری در رابطه با محیط زیست انسان 

ساخت در کردستان این است که انسان کرد 
به دلیل نداشتن قدرت و ثروت غیر از ساخت 
سرپناه های غیر اســتاندارد، قادر به ساخت 
هیچ کدام از مؤلفه های این بخش نبوده و از 
لحاظ بیشــتر پارامترها در اوج محرومیت و 
مظلومیت بســر می برد. در حالی که بیشتر 
کالن شهرهای ایران در فکر تکمیل و توسعه 
مترو ، قطار هوایی و ... هســتند در سنندج 
حتی امکان بکارگیری اتوبوس خط واحد به 
دلیل کوچک بــودن خیابان ها وجود ندارد. 
کیفیت آب آشــامیدنی کردستان به شدت 
پائین اســت و در سال های اخیر چندین بار 
اخبــار آلودگی آب ســنندج در مجامع غیر 

رسمی شنیده شده است.

معادن
معــادن جــزو محیــط زیســت طبیعی 
دسته بندی می گردد اما به دلیل اهمیت آن 
بطور مختصر بصورت جداگانه به آن پرداخته 
می شود. در رابطه با معادن کردستان شامل 
طال، آهن، مس، روی، نیکل، سیلیس، آهک، 
سنگ الشه، سنگ های مرمریت، سنگ های 
تزئینی و قیمتــی، نفت، گاز و... دو دیدگاه 
وجود دارد. دیدگاه اول که فریبکارانه بوده 
بر این باور اســت که کردســتان از لحاظ 
معــادن ضعیف بــوده و معادن ارزشــمند 
آنچانــی ندارد. این دیــدگاه مربوط به چه 
کسانی است؟ چرا تالش می کنند این باور 
را نهادینه کنند؟ تمام کسانی که این باور را 
گسترش می دهند کردهای خوب حکومتی 
و یا کردهای مذهبی تندرو هســتند، وقتی 
پیشــینه آنها را دنبال کنیــد در می یابید 
که اینها ســرمایه داران جدیدی هستند که 
با مافیای قدرت همدســت شده و در واقع 
به ابزار اجرایی آنها تبدیل شــده اند، اینها 
آرام و کامال عادی بهمراه مهندســان زبده 
معدن، تمام نقاط کردســتان را گشــته و 
معادن را می یابند ســپس برای جلوگیری 



از اعتــراض مردمان محلی و همچنین دور 
زدن قوانیــن، با گرفتن وکالت تام آن را به 
اســم یکی از اهالی ثبــت می کنند، پس از 
ثبت و طــی مراحل قانونی با قیمتی اندک 
)در حــد ٢ میلیون تومان( آن را به اســم 
خود می نمایند. در مراحل بعد با قیمت های 
درشت )٥-١ میلیارد تومان(، اما نه قیمت 
واقعی این معادن، آن را به افراد خاص و یا 
نهادهای خاص در تهران واگذار می نمایند. 
االن معادن زیادی هستند که اصاَل استخراج 
نشــده اند و یا معادن فعــال همگی تحت 
مالکیت افرادی از تهران هســتند. دســته 
دوم کسانی هســتند که با اطالعات علمی 
معتقدند کردستان غنی از معادن ارزشمند 
است. این دسته معتقدند که حکومت های 
ایران از صد سال پیش از وجود این معادن 
باخبر بوده و هســت اما بــرای محروم نگه 
داشــتن کردها اقــدام به اســتخراج آنها 
ننموده، و این کار را به زمان مناسب یعنی 
زمانی که کردها آســیمیله شــده باشند و 
همدســتان قوی از میان کردهای خوب در 
منطقه پیدا نمایند، موکول کرده اند که هم 
اکنــون با اولویت دادن بــه معادن در حال 
اجرای نقشــه ی خویش هستند. حتی این 
افــراد معتقدند که حکومت هــای مرکزی 
نقشــه تک تک معادن را در دســت دارند، 
اینهــا بر این باورند کــه در حکومت قبلی 
ایران، انگلیسی ها نقشــه معادن کردستان 
را به تفســیر تهیــه کردند و برای نشــان 
کردن آن در روســتاهایی که دارای معادن 
ارزشــمند هســتند، امامزاده، شیخ، مرقد، 
زیــارت یا هر چیزی شــبیه ایــن را ایجاد 
نموده اند. این دســته معتقدند برای مثال 
بر اســاس اطالعات موثق ٣٠ درصد طالی 
جهان در ایران قرار دارد، از این ٣٠ درصد 
هم 6٠ درصــد آن یعنی ١٨ درصد طالی 
جهان در کردستان قرار دارد، اکنون معادن 
طالی ســقز، تکاب، قروه توســط چینی ها 

و قزاق هــا در حال بهره برداری اســت و در 
آینده نزدیک معدن طالی سارال دیواندره 
بعنوان بزرگترین معــدن طالی خاورمیانه 
آغاز بکار خواهد کرد. این دسته افراد نفت 
و گاز ایالم و کرمانشــاه را بر می شمارند، و 
بر وجود نفت و گاز در مریوان اشاره دارند. 
معادن مرمریت سریش آباد قروه و قشالق 
لوی بیجار، ســیلیس بیجار، کرمانشــاه و 
ارومیه و معادن بزرگ آهن منطقه کوماسی 
مریوان همگــی گواهی بــر صحت ادعای 
دســته دوم و غنای معادن کردستان است 
که بخــش بزرگی از آن بنام افراد غیربومی 
صاحب قدرت و نفوذ ثبت و بدون استخراج 
راکد مانده است و بخش کوچکی از آن نیز 
توسط همین افراد استخراج و خام فروشی 
می گردد. آگاهی عمومی مردم از این منابع 
طبیعی و همــکاری آنان بــرای رویارویی 
با افراد ســودجو جهــت جلوگیری از ثبت 
و اســتخراج ایــن معادن ضروری اســت. 
بایســتی مردم از خطــرات مواد  خصوصاَ 
مورد اســتفاده در استخراج معادن طال که 
به شدت ســرطان زا هستند آگاهی یابند و 
آنان را ملزم به رعایت استانداردهای زیست 

محیطی نمایند. 

نتیجه گیری
بطور کلی می توان نتیجه گرفت که وضعیت 
زیســت محیطی کردستان مطابق معیارهای 
جهانی از لحاظ بیشتر پارامترها در حد هشدار 
قــرار دارد و تاکنون  متحمل خســارت های 
جبران ناپذیر بســیاری گشته است. اما آنچه 
در این میــان وضعیت اش از همه ی بخش ها 
وخیم تر و تأثیرش کشــنده تر اســت محیط 
زیست اجتماعی کردستان است که بایستی 
به سرعت مورد توجه فعالین مدنی، دلسوزان 
ملت کرد و ... قــرار گیرد تا بتوان از تخریب 
بیش از پیــش آن جلوگیــری و در صورت 

امکان نسبت به ارتقائ آن اقدام نمود.
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پیشنهادها
 آگاهی بخشی عمومی در تمام بخش های 
جامعــه با روش هــای علمــی و دالیل قانع 

کننده بصورت مداوم ایجاد گردد.
تلویزیون،  )رادیــو،   رســانه های کــردی 
تا  مجــازی(  روزنامه، مجالت، شــبکه های 
اکنون به رســالت خود عمل نکرده اند. بهتر 
است این رسانه-ها به افراد متخصص سپرده 
شــده و با احساس مسئولیت ملی به رسالت 
خود در مقابل ملت کرد جامه عمل بپوشاند.

 ایجاد یک پویش اشــتغالزایی و اقتصادی 
در کردســتان بــا ارائــه برنامــه اقتصادی 
استراتژیک توسط متخصصین در بخش های 
مختلف خصوصاَ کشاورزی، صنایع تبدیلی و 

بسته بندی.
 ارائه تعریف جامع از محیط زیست بصورت 
یک پالتفرم مشترک میان تمام فعاالن کرد 
با زبان ســاده و منطبق با معیارهای جهانی. 
برای نمونه بسیاری از فعالین محیط زیست 
در کردستان، فعالیت زیست محیطی را فقط 
در خامــوش کردن آتش می دانند. هســتند 
کســانی که پرشــورانه برای خاموش کردن 
آتــش مراتع و جنگل های کردســتان اقدام 
می کنند در همان حــال با فرزندان خود در 
سنندج و کرمانشــاه و ایالم فارسی صحبت 

می کنند. 
 جهانی کردن موضوع و مشــکالت محیط 
زیست کردســتان در مراجعی مثل یونسکو، 
یونیســف، دادگاه الهه، سازمان فائو و دیگر 
سازمان-های جهانی مرتبط با محیط زیست.

 راه اندازی رســانه مختص محیط زیســت 
مانند مجله، روزنامه و.........

 ارائــه آنتی تزهای مناســب و به موقع با 
دامنه برد وسیع در جامعه برای خنثی سازی 

تزهای داده شده
 راه اندازی ژورنال های علمی – تخصصی با 
درجه ISI برای چاپ و جمع آوری مطالعات 
میدانی مربوط به محیط زیست کردستان در 

تمام جنبه های آن. 
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