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به نظر من بهترین الگو و حکیمانه ترین پندی که برای 

عین  در  که  هستش  حکایت  این  داد،  میشه  ها  آدم  به  آرامش 

سادگی به اندازه چند کتاب و سخنرانی آموزنده است :

 به مالنصرالدین گفتند آش بردن،

گفت: به من چه؟!

گفتند آخه خونه شما بردن،

گفت: به شما چه...؟؟

 یاد بگیریم در زندگی و کار دیگران تجسس نکنیم و در 

موضوعی که به ما مربوطه نیست، دخالت نکنیم.

صدای معلم ..................................... 3

کاالیی به نام آموزش ......... .................... 4

حفظیات یا تحلیالت ............................ 6

مرگ تاالب ...................................... 7

جمعه خونین .................................. 11

خورشید فرهنگی  سیاسی  *گاهنامه 

کرمان پزشکی  علوم  دانشگاه   *

پهلوانی سردبیر:علیرضا  و  امتیاز  *صاحب 

فالح محمد  مسئول:  *مدیر 

شیروانی محمدمهدی  *گرافیست: 

رامش، حدیث  پهلوانی،  علیرضا  تحریریه:  *هیئت 

کوکبی امید  زاده،  سلطان  حسین  امیر  بهرامی،  ملیکا 



3

]صدای معلم [

ملیاک بهرامی

صبح روز سه شنبه 12 اردیبهشت 1340 معلمان معترض به پایین بودن دستمزدها مقابل مجلس شورای ملی و خیابان های 
اطراف آن جمع شدند. در بیانیه های منتشر شده از پایین بودن حقوق معلمان نسبت به یک مستخدم در یک سازمان برنامه 

شکایت شده بود .

شاید آن زمان هنوز نظریه های قدیمی که توسعه را گسترش منابع مالی در نظر میگرفت مقبولیت داشت اما جهان امروز معتقد 
است آموزش اصلی ترین سرمایه ملی هر کشور است. با گذشت 40 سال از انقالب اسالمی وضعیت معلمان تغییر نکرده است 
و روز به روز بدتر می شود . هنوز حقوق معلمان از سایر شغل های دولنی کمتر است. چگونه می شود کشوری خواهان رشد و 
توسعه باشد اما حقوق معلمانش کفاف یک زندگی متوسط را ندهد ؟ درآمد واقعی از عوامل اساسی افزایش قدرت انسان هاست. 
مشخص است نا رضایتی از اوضاع معیشتی و فشار اقتصادی باعث بی انگیزگی و کاهش دلبستگی شغلی می شود و نمود این 
فشار های روانی روی کار تدریس و برخورد با دانش آموزان پیدا می شود. نتیجه ی این عمل که افت بهره وری در زمینه تولید 

نیروی انسانی کار آمد است به طور واضح در جامعه دیده می شود.

 علی رغم تالش های انجام شده در راستای بهبود کیفیت آموزشی هنوز هم ایرادات اساسی در آن وجود دارد. از جمله مشکالت 
موجود عدم توجه به انواع هوش های دانش آموزان است . عموما در مدرسه ها تنها افرادی موفق خواهند بود که هوش ریاضی 
و حفظی خوبی دارند و بقیه دانش آموزان با دیگر استعداد های مهم و کاربردی دیده نمی شوند. سرکوب و کشتار استعداد های 
جمع زیادی از انسان ها برای کشف استعداد های خاص سال هاست که روند اصلی اموزش و پرورش قرار گرفته است. در  ادامه 
این ماجرا جو غیر منطقی ایجاد شده در جهت رشته های علوم تجربی دانش آموزان را بدون توجه به عالقه مندی های خود به  
سمت این  رشته هدایت می کند. به این ترتیب آموزش و پرورش در توزیع متوازن دانش آموان در رشته های مختلف به عنوان 

سرمایه های کشور و هم شکست خورده است.

  به پرورش که برسیم انگار فقط اسمش برای  هماهنگی قافیه مانده است و هیچ برنامه مشخصی برای آن در مدارس وجود 
ندارد. پرورش خالقیت به جز در مدارس خاص و پولی در سایر مدارس دیده نمی شود . عمال در مدرسه هیچکدام از مهارت های 
کاربردی زندگی آموخته نمی شود. در نهایت کار آمد نبودن مدرسه باعث بی گانگی گسترده دانش آموزان از مدارس می شود.

اعتصاب معلمان در سال 1340 عالوه بر امتیازات اقتصادی منجر به استعفای نخست وزیر به همراه وزرای خود و انتصاب وزیر 
فرهنگ دلخواه معلمین شد. در حال حاضر نیز مشکالت این سازمان با اصالح در مدیریت و سیاست گذاری ها همراه با تغییر 
بینش و آگاهی مدیران و به کارگیری افراد مسئولیت پذیر حل خواهد شد و این زمانیست که توسعه اقتصاد،یاجتماعی و فرهنگی 

به واقعیت تبدیل می شود که بعد از نان آموزش و پرورش نخستین نیاز ملت هاست.



اتفاقاتی که این روز ها در سطوح کالن تصمیم گیر آموزش عالی شاهد آن هستیم از بحث خصوصی سازی دانشگاه گرفته تا اخذ 
شهریه از دانشجویانی که سنوات تحصیلی خود را تمدید می کنند یا واگذاری خدمات رفاهی دانشگاه به بخش خصوصی چندان 

بی ارتباط به گفتمان کالن اقتصاد سیاسی در ایران نیست.

پس از رکود اقتصادی سال های1970-80 الگوی جدیدی به نام نئولیبرالیسم با تاکید بر حمایت از حقوق مالکیت خصوصی و 
بازار آزاد با حداقل دخالت دولت صرفا در جهت حفط چارچوب های نهادی در سراسر جهان گسترش یافت.در گفتار اقتصادی 
ایران نیز پس از جنگ هشت ساله به طور کلی اندازه دولت به هیبت اصلی ترین معضل اقتصاد ایران جلوه می کرد.تا به امروز 
سیاست های کالن اقتصادی در راستای تحقق گفتمان کوچک سازی دولت در ایران عمدتا بر کاستن از نقش دولت در امور 
تصدی های اجتماعی و فرهنگی و خدماتی از یک سو و از سوی دیگر در تضاد با الگوی نئولیبرالیستی گسترش نقش دولت در 

حوزه امور حاکمیتی را به جد توصیه می کرده است که حاکی از کاالیی سازی خدمات اجتماعی است. 
علی رغم تاکید اصل 30 قانون اساسی بر وظیفه دولت در گسترش رایگان آموزش عالی تا سرحد خودکفایی، تا سال 1378 هیچ 
تالشی برای تعیین سرحد خودکفایی به عمل نیامده بود در حالی که اولین گسست از این اصل از سال 61 با تاسیس دانشگاه آزاد 
اسالمی جهت پاسخگویی به افزایش تقاضای آموزش عالی به وجود آمد و به دنبال آن در سال 46 و 76 با تصویب شورای عالی 

انقالب فرهنگی موسسات غیرانتفاعی و دانشگاه پیام نور تاسیس شدند اما مهم ترین گام به سوی اخذ 
شهریه در آموزش عالی با تبصره 48 قانون برنامه اول سال 68 مبنی بر دریافت پول از داوطلبان 

تحصیل در دورهه ای شبانه تحقق یافت. 
در همین راستا طبق بند ب ماده 50 قانون برنامه چهارم مصوب سال 83 دوره های مجازی 
و بین الملل نیز به دانشگاه های دولتی اضافه شدند.روند پولی سازی آموزش عالی با سیاست 

گذاری های کالن روز به روز شدت یافت تا بدان جا که امروز تنها 7 درصد از دانشجویان از حق 
تحصیل رایگان برخوردارند. 

] کاالیی به نام آموزش [
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با پولی شدن آموزش عالی و سلطه روزافزون ساختار های سیاست گذار دولتی کامال انتصابی حاکم در دانشگاه ها شاهد آن 
هستیم که دانشگاه به بنگاهی برای بازتولید سلسه مراتب طبقاتی جامعه بدل گشته و از ایفای نقش خود در حل مسائل جاری 

کشور بازمانده که منجر به گسست بین دانشگاه و جامعه شده است. 
بازگشت به قانون اساسی است که با کاالزدایی از آموزش عالی در قالب الغای اخذ شهریه از یک سو و از سوی دیگر الغای کنترل 
باال به پایین دولتی به نفع نظارت دموکراتیک جامعه دانشگاهی و بهینه سازی در تعداد دانشجویان متناسب با نیاز های عمومی 
کشور می باشد.این کار مستلزم بازبینی اساسی در سیاست های مالی دولت با اصالح بنیادی سیاست های مالیاتی )خصوصا از 
نهاد های حکومتی و خیریه و نظامی و نهاد های غیردولتی است که متناسب با بهره گیری از امکانات ملی مالیات نمی پردازند( 
و اتخاذ سیاست های انقباضی در آن دسته هزینه های دولت است که نه به رشد اقتصادی و نه به رشد اجتماعی منجر می شود 

و تنها برای تزریق سلیقه اقلیتی حاکم مصرف می شود. 

راهکار دیگر بازگشت به نئولیبرالیسم است که مستلزم تغییر در قانون اساسی و سپس اجرای درست سیاست های نئولیبرالیستی 
با واگذاری همزمان بخش مبادالت پولی و امور سیاسی با حداقل مداخله دولت برای ایجاد شرایط برابر رقابتی می باشد ولی با 
توجه به تجربه های ناموفق خصوصی سازی در ایران بیم آن می رود با تکرار سیاست های اشتباه شرایط الزم برای رقابت سازمان 
دهی شده به وجود نیامده و همچنان برخی دیدگاه کوته بینانه از سوی برنامه ریزان دولت بر دانشگاه تحمیل شود و همچنین 
شاهد انحصار در بازار آموزش توسط موسسات بزرگ آموزشی باشیم که منجر به سلطه افزون طبقه سرمایه دار و ناکارآمدی 

بیشتر دانشگاه در ایفای نقش علمی خواهد شد. 
امیرحسن سلطان زاده



با پیشرفت روز افزون تکنولوژی و تسهیل دسترسی به اطالعات، در اکثر رشته ها، دانش )در معنای حفظیات( اهمیت خود را به 
مرور از دست می دهد. البته این مساله به هیچ عنوان به معنای ترک مطالعه نیست، بلکه مطالعه ی هر چه بیشتِر کتابها و منابع 

خوب همیشه باعث افزایش درک، تسلط و درجه آگاهی فرد از موضوعات مهم و به روز می شود.
متاسفانه از طرف دیگر تاکید سیستم آموزشی، مخصوصا دانشگاه  ها، بر روی تدریس و ارزشیابی از دانشجویان بر اساس حفظیات 
حتی در دروس تخصصی و عملی، به این معضل شدیدا دامن زده است. هر چند این شیوه به نظر کار را برای دانشجو و استاد 

بسیار راحت میکند منتها باعث میشود هیچکدام چیزی یاد نگیرند.
گرفتار شدن در وضعیت فوق باعث تلف شدن استعداد و توانایی دانشجویان و اساتید و هدر رفِت هزینه های هنگفت مالی و زمانی 

برای خانواده ها و دولت می شود. در واقع هیاهوی بسیار برای هیچ.
اما برای یک شخص متعهد به تخصص و یادگیری )همچنان که شیوه تعهد و یادگیری اش در یکی از نوشته های پیشین به 
تفصیل آمد(، این وضعیت نه تنها نگران کننده نیست بلکه فرصتی ارزشمند به شمار می رود. در میان انبوه فارغ التحصیالنی که 
به دالیل فوق، از لحاظ علمی و فنی، کم مایه هستند، در نهایت همان افراد باسواد هستند که اصل کارها به آنها سپرده می شود. 
با درایت در شناخت ارزش مهارت های خود، درک اهمیت تجربه و تحلیل های شخصی و دوری از خود  کم بینی می توانند به 

افرادی تاثیر گذار و پردرآمد که حقیقتا سکان پیشرفت های جامعه را در دست دارند، تبدیل شوند.
دنیای امروز و آینده در دستان کسانی خواهد بود که فراتر از دانش، قدرِت تحلیِل داده ها و به هم ارتباط دادن 

منابع و امکانات را داشته باشند.

] کنار گذاشتن حفظیات و تاکید بر تحلیل [

امید کوکبی
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ایران از سال 1332 با ملی شدن صنعت نفت از حق خود در سطح دنیااستفاده کرد.در این باره ضعف برنامه ھای اجرایی ،شانه خالی 
کردن کارخانه ھا از سیاست ھا و قوانین،قرارگرفتن اولویتھای تخصیص بودجه ھای ساالنه در عرصه ھایی غیر از محیط زیست 
باعت عدم توانایی سیاست در حفظ محیط زیست در ایران شده در سال 1369 جنگ بین ایران و عراق نیز باعث بروز معضالت 
زیست محیطی بسیاری شد عراق در سال ھاي 1359 تا 1367 حمالت شیمیایي متعددي روي افراد غیرنظامي مناطق شمال 
غربي ایران انجام دادند .بیشترین گاز استفاده شده گاز خردل بوده بنابراین بیشترین مشکالت ما در کشور مربوط به سموم باقی 
مانده بر رویمیوه جات و ھمچنین آلودگی ھوا و محیط زیست است ، دایره وسیعی از علم سم شناسی وجود دارد که امیدواریم در 
کشور مورد توجه قرار گیرد و زندگی خالی از سموم داشته باشیم. اما ھم اکنون نابودی و مرگ تاالب ھا و دریاچه ھا ب موضوع 
جدیدی در ایران تبدیل شده دریاچه ھای ھامون، بختگان، مھارلو، طشک از نقشه ایران و ھمچنین قرار گرفتن دریاچه ارومیه در 
آستانه نابودی کامل، پای مجلس را نیز به بحران خشکی دریاچه ھا باز کرد. نمایندگان و مسئوالن بر این باورند که آثار مخرب 

] مرگ تاالب [

امید کوکبی



زیست محیطی و وقوع طوفان ھای نمکی و گردوغبار و از بین رفتن کشاورزی از مھم ترین علل خشک شدن دریاچه ھای کشور 
است. از طرفی ازآنجاکه ایران به طور طبیعی کشوری با آب وھوای خشک است و در بسیاری از دوران با مشکل کم آبی مواجه 
است، خشک شدن و از بین رفتن دریاچه ھای طبیعی آن نیز مشکلی جدی روی مشکالت قبلی است. مھم ترین دریاچه ی 
ازدست رفته کشورمان دریاچه ارومیه است ک نفس ھای آخر را می کشداین دریاچه دردھه 1990 به عنوان بھشت گردشگران 
به حساب می آمد. ازاین رو بازدید ازدریاچه ارومیه برای سالیان دراز یکی از اھداف گردشگری برای توریست ھایعالقه مند به 
طبیعت محسوب می شد.به طور خالصه بگوییم که از دریاچهٔ ارومیهبه عنوان عجایب طبیعی جھان نیز یاد می شد.متأسفانه این 
شگفتی طبیعی اینروزھا حال و ھوای خوشی نداشته و با خطر مرگ کامل و خشک سالی مواجهاست. ساخت 53 سد روی 12 
رودخانه مشرب کننده دریاچه ارومیه و ساخت 103 سد روی دریاچه ارومیه که 52 سد درحال بهره برداری و 51 سد درحال 
ساخت برروی حوضه اصلی دریاچه ارومیه! را می توان از مھم ترین دالیل خشک شدناین دریاچه دانست. این در حالی است که 
به نظر می رسد مدت ھاست زرینه رودھم دیگر توانایی خود را برای یک منبع مطمئن جھت تأمین آب دریاچه ارومیه ازدست 
داده و باید فکر راه چاره ای برای ایجاد یک منبع قابل اطمینان در این زمینه بود. بنابراین برای جلوگیری از مرگ ھمیشگی این 
دریاچه باید به فکر چاره ای کارساز بود.ھامونھامون ھفتمین دریاچه بین المللی جهت است. این در شمال و شمال شرقیاستان 
سیستان و بلوچستان قرار دارد. ھامون از طریق چندین رودخانه در داخل خاک ایران و ھمچنین خاک افغانستان تغذیه می شود.

ھامون از سه دریاچه کوچک به نام ھای ھامون پوزک )میانی(، ھامونصابوری )شمالی( و ھامون ھیرمند تشکیل شده است که 
بخش وسیعی ازھامون پوزک و صابوری در خاک افغانستان و بقیه ھامون ھا در خاک ایران قرار دارد که در زمان وفور آب به 
ھم متصل می شوند و دریاچه ھامون را تشکیل می دھند.اما وابستگی این تاالب به رودخانهھیرمند بیش از بقیه رودخانه است 
ونوسانات میزان آب در ھیرمند کامال ھامون را تحت تاثیر قرار می دھد. ایرانبرای ھیرمند و ھامون باید به افغانستان حق آبه 
پرداخت کند و ھربار اینموضوع دستخوش تغییر می شود، ھامون و مردمانی که از ھامون امرار معاشمی کنند، در خطر قرار می 
گیرند. به اعتقاد کارشناسان خشکسالی، عدممدیریت صحیح و ضعف دیپلماسی از عمده دالیل خشک شدن ھامون است.ھامون 
به خاطر آب شیرین و امکان پرورش و صید ماھی در سالھای پر آبیموجب رونق وضعیت اقتصادی ساکنان این منطقه می 
شد. این دریاچه تا سال 1378 با حجمی بالغ بر 8 میلیارد متر مکعب یکی از عوامل زندگی و حیات جانوری و انسانی و محیط 
زیستی در استان سیستان و بلوچستان بود.ھامون منشاء تولید 6 تن در ھکتار گندم و منبع درآمد 15 ھزار صیاد با 12 ھزارتن 
صید ماھی در سال بود و نیزارھای انبوه آن منبع اصلی تغذیه 120 ھزاررأس دام ) به ویژه گاو سیستانی( و صنایع دستی مانند 
حصیربافی بود.خشک شدن این دریاچه و مشکالت زیست محیطی به وجود آمده در آن، تنھابه منطقه سیستان ختم نشد بلکه 
تمامی شھرھای استان را تحت الشعاعخود قرار داده و دامنه این بحران و گرد و غبار ناشی از آن تا دریای عمان نیزکشیده شده 
است.در ابتداس سال 92 : نتیجه این فاجعه زیست محیطی در دھه ھای گذشته تخلیه و رھا کردن بسیاری از روستاھا بوده 
است. حاال خانه ھا زیر شن ھایی دفن شده اند که باد آن ھا را از بستر خشک شده ھامون می آورد. باد در اسکله 
ھای پر سر و صدا - بازارھای خالی ماھی - می پیچد و قایق ھای شکسته، در ھمه جا پخش و پال شده اند. 
عکس ماھواره ای از توفان ھای شن و ریزگرد که از ھامون ھا سرچشمه می گیرند نشان میدھد: 
امنیت آب، امنیت محیط زیست و امنیت انسانی، ھمه به ھم ارتباط دارند و در اوایل مهر 92 ، 
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"فراکسیون نجات دریاچه ھامون" در مجلس با حضور نمایندگان استان سیستان و بلوچستان، کرمان و برخی دیگر از نمایندگان 
تشکیل شده و پیگیری ھایی را از رئیس جمھور و وزیر خارجه انجام داده است. ھامون سال ھا به عنوان منبع درآمد ساکنان 
منطقه به حساب می آمد اما خشکسالی ھای چند سال اخیر تنھا منبع درآمد مردم را از آنان سلب کرده و بیش از 056 صیاد 

کار خود را از دست داده اند.
براساس معاھده امضا شده بین ایران و افغانستان، ساالنه باید 058 میلیون متر مکعب آب از افغانستان به ایران وارد شود.

عمده ترین دلیل خشک شدن دریاچه ھامون روش مدیریت آب در داخل خود ایران است. بیشتر آبی که وارد ایران می شود در 
حال حاضر به شبکه مخزن "چاه نیمه" انتقال می یابد و بعد برای آشامیدن و کشاورزی به مصرف می رسد. در حالی که این آب 

می تواند برای ده ھا ھزار نفر مفید باشد، ساکنان ھامون را از رگ حیاتی خود نیز محروم کرده است..
" نماینده مقیم برنامه توسعه سازمان ملل در ایران گفت: اجرای بسیاری از راه حل ھایی مانند رشد سبز فراگیر، بازنگری و بررسی 
ھزینه ھای عمومی، برنامه ریزی اقتصادی و مانند اینھا بر اساس چنین اصلی در قانون اساسی باید آسان باشد.اما ھمچنین 

گرایشی برای بیگانگان وجود دارد تا ایران را به عنوان کشوری تا حدی یکدست و یکپارچه و نظامی متمرکز ببینند "
آنچه در پی می آید درک من از پنج تھدید زیست محیطی اصلی، که در ایران با آن ھا مواجه ھستیم و پیشنھادھا و ایده ھایی 

کلی در باره چگونگی واکنش به آن ھا است؛
1 آب؛

میزان آب گزارش ھا حاکی است از مارس 2013 به علت تغییر شدید مسیر باالی رودخانه در افغانستان، حتی یک قطره آب سد 
دوستی نرسیده است. مشابه ھمین ماجرا را ه با کشاورزان در شیراز . آنان از کاھش شدید سطح آب سخن می گویند "ناچاریم 

عمق چاه ھا را بیشتر کنیم. میزان محصوالت کشاورزی ما در حال کاھش است."
ھماھنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد گفت: به این ترتیب کشاورزی ارومیه درمعرض خطر است. با به خطر افتادن کشاورزی، 
معاش مردم در معرضخطر قرار می گیرد. وقتی مردم نتوانند امرار معاش کنند به جای دیگری میروند - ھمچنان که در گذشته - 
برای مثال به تعداد صد ھا ھزار نفر - بر اثرخشک شدن بستر دریای ارال در آسیای مرکزی - مھاجرت کرده اند.ر و آنانبه جاھایی 
می روند که مردم دیگر زندگی می کنند. این باعث تنش می شود.اختالف به وجود می آورد. گاھی منجر به خشونت می شود.

2 آسيب دیدگی و فرسایش خاک؛
3انرژی؛

 در حال حاضر، مصرف انرژی و میزان سرانه تولید دی اکسید کربن  ایران از جمله باالترین ھا در جهان است.
4آلودگی ھوا؛

مشکل چهارم محیط زیست ایران را آلودگی ھوای شھرھای بزرگ در میانھمه مسایل مربوط به محیط زیست ایران، تاثیر 
آلودگی ھوا بر کیفیت زندگی احتماال آنی ترین - و ملموس - و مشھود ترین - تھدید است. آمار به ما میگوید شھر ھای ایران 
از جمله آلوده ترین شھر ھای جھان ھستند.به گفته ھماھنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران این توفان ھا به اقتصاد 
ایران - به ویژه کشاورزی )مثال تولید عسل( و حمل و نقل آن لطمه می زند. بھداشت و سالمت عمومی ایران را ضعیف می کند 
) با تاثیراتی تا حد تعطیلی مرتب مدارس( نظام زیستی ایران - به ویژه جنگل ھای بلوط در رشته کوه زاگرس را تهدید می کند.



5خسارت تنوع زیستی
آخرین تھدید زیست محیطی برای را خسارات وارده از نظر تنوع زیستی و موضوع مھم کاھش انواع و گونه ھا در کشوردر 
مناطق حفاظت شده بیش از 70 درصد و در مناطق بدون پوشش بیش از80 درصد گونه ھای جانوری از بین رفته اند و این در 
حالی است که امکانات سازمان محیط زیست برای مقابله با تجاوز به حیوانات در مقایسه با امکاناتش در قبل از انقالب تغییری 
نکرده است. در رابطه با حیوانات در حال انقراض کشور گفت: حیات وحش ایران در شرایط خوبی قرار ندارد؛ چرا که، شکار بی 
رویه و تخریب زیستگاه ھای طبیعی موجب شده است تا گونه ھای زیادی از حیوانات کشور در خطر انقراض قرار بگیرد، چنانچه 
که خیلی از گونه ھا نیز ھمچون شیر ایرانی انقراض شده اند. یکی از عوامل تسریع شدت انقراض حیوانات شکاراست: تاکنون 
جواز 500 ھزار قبضه تفنگ شکاری صادر شده است و ھمچنین یک زمان شش ماھه را برای صدور جواز تفنگ ھای شکاری در 
نظر گرفته اند که این اقدام تاثیر مستقیمی در گسترش شکار حیوانات دارد. صدور جواز اسلحه شکاری موجب شده است که 
بازار تفنگ ھای شکاری رونق بیشتری بگیرد.در شرایطی که امکانات سازمان محیط زیست پیشرفتی نداشته است و نیروھای 
جنگلبانی و حفاظتی فرسوده شده اند و امکانات شکارچیان و متجاوزان روز به روز در حال پیشرفت است. جمعیت گونه ھای 
جانوری به شدت کاھش پیدا کرده و ارتباط ھای بین جانوران قطع شده است لذا می بایست به مدت 5 سال شکار در کشور 
ممنوع شود و به صورت جدی با این شکار حیوانات برخورد شود. بیان اینکه به گونه ھای جانوری در حال انقراض کشور توجھی 
نمی شود، باید در این زمینه یک جنبش ھمگانی شکل بگیرد و عالوه بر اقدامات سازمان محیط زیست، خود مردم باید آموزش 
ھای الزم را یاد بگیرند و از محیط زیست کشور حفاظت کنند.کشور ایران از نظر تنوع زیستی جز 5 کشور نخست دنیاست ولی 

از نظر حفاظت از محیط زیست در شمار آخرین کشورھای دنیا محسوب می شود .
**یوزپلنگ ایرانی به طور قطع در حال انقراض است در رابطه با آمار دقیق یوزپلنگ ھای کشور ! از آنجایی که این حیوان به 
صورت مخفیانه به زندگی خود ادامه می دھد نمی توان آمار دقیقی از این گونه با ارزش اعالم کرد ولی به طور قطع می توان 

گفت که یوزپلنگ ایرانی در خطر انقراض است.
در رابطه با علت در انقراض قرار گرفتن یوزپلنگ ایرانی بزرگ ترین علت اصلی کاھش این گونه با ارزش جانوری ایران شکار 
بی رویه . عقب ماندگی باغ وحش ھای کشور را یکی از عوامل مهم در عدم محافظت از گونه ھای در حال انقراض است ک باغ 
وحش ھای کشور یک قرن از دنیا عقب است و تعریف درست از باغ وحش ھمان چیزی است که قرار بود در پردیسان ساخته 
شود. طرح پارک پردیسان در جھان به عنوان بھترین طرح انتخاب و در زمینی به وسعت 300 ھکتار در شهر در نظر گرفته 
شده بود و مراحل ابتدایی آن نیز اجرا شد ولی پس از مدتی این طرح متوقف شد و.... عدم اجرای برخی قوانین ، شھرھای بزرگ 
آلوده ،بیابانزایی ،جنگلزدایی استفاده نامناسب از زمین کشاورزی ومدیری ضعیف حاکمیت باعث گستر ش فرسایش خاک در 

ایران شده است .
این شواھد نشان میدھد عالوه بر گسترش مواد در برنامه ھای توسعه یافته در حفظ محیط زیست بسیار نامطلوب 
بوده به عبارتی دیگر دولت از طریق بسیاری از برنامه ھا و طرح ھای توسعه یافته نتواسته نقش خود را ب 

خوبی در کنترل و حفاظت از محیط زیست ب جاای بگذارد
حدیث رامش



11

قطعا 17 شهریوررامی توان نقطه عطفی درمبارزات مردم ایران علیه رژیم استبدادی پهلوی دانست.دروصف این جنایت بزرگ 
به کشتاروسرکوب مردم بی گناه وبی دفاع زد.این  رژیم پهلوی مطالب زیادی نوشته شده است.دراین روزرژیم پهلوی دست 
امام خمینی)ره( نقش  کارحکومت باعث شدتاانقالبیون ورهبران آن هادرحرکت خودمصمم ترشوندوهمچنین رهبری مدبرانه 
مهمی داشت،حمایت های سران مثال دموکرات آمریکاازحکومت پهلوی درسرکوب مردم مبارزنیزباعث شدتاادعاهای حقوق بشری 

آن هادربین مردم رنگ ببازدوماهیت اصلی آنان برای مردم ایران مشخص شود.
بود. پهلوی  حکومت  علیه  مردمی  درتشدیدمبارزات  بسیارمهم  ازعوامل  17شهریوریکی  قیام خونین  بایدگفت  درمجموع 

همچنین باعث سرعت بخشیدن به سقوط رژیم پهلوی بود.این واقعه که به جمعه سیاه معروف است درمنابع ازآن به عنوان 
کشتار17شهریورنیزنام برده می شود. 

درسال آخرحکومت پهلوی این واقعه ازاهمیت فوق العاده ای برخورداربود.بااین کشتارراه مخالفان ومبارزان برای همیشه ازحکومت 
جداشد.  همزمان به نزدیک شدن به این واقعه تاریخی مهم بهانه ای شدتابه این موضوع مهم بپردازیم؛بعضی ازمنابع که به بحث 

دراین باره پرداختندعبارت انداز:
2-انقالب اسالمی به روایت اسنادساواک)کتاب یازدهم( 1-روزشمارانقالب اسالمی )جلد5(   

4-تصمیم شوم؛جمعه خونین. 3-تاریخ شفاهی قیام 17شهریور1357  

]جمعه خونین[

حدیث رامش

علیرضا پهلوانی




