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گروه پرنده نگری و پرنده شناس��ی طرالن از  سال 86 
فعالیت خود را آغاز کرده و همچون دیگر گروه هایی از 
این دس��ت فراز و فرودها و تغییرات بسیار داشته است. 
هدف این گ��روه ترویج صنعت پرنده نگ��ری به عنوان 
ابزاری قدرتمند جهت دس��تیابی ب��ه حفاظتی پایدار 
از حیات وح��ش و پرن��دگان اس��ت. درحقیق��ت این 
گروه متش��کل از متخصص��ان و عالقه مندانی اس��ت 
که دست دردس��ت یکدیگر تالش می کنن��د تا افقی 
روش��ن برای طبیعت و حیات وحش کش��ورمان رقم 
زنند. ش��اید ازجمله مهم ترین فعالیت های این گروه را 
بتوان اجرایی کردن پروژه »پرنده نگری راهی به س��وی 
حفاظت پایدار تنوع زیستی با مشارکت مردم« برشمرد 

که با همکاری دفتر کمک های کوچک زیست محیطی 
س��ازمان ملل متحد، SGP، در ایران به انجام رس��ید. 
در کنار این فعالیت، اجرای پروژه بررس��ی و شناسایی 
پرندگان کالنش��هر تهران که به چاپ کتاب »پرندگان 
ته��ران و حومه« انجامید یا ایجاد نخس��تین باش��گاه 
پرنده نگری و همچنین ایجاد نخستین تاالرالکترونیک 
گفت وگ��وی پرنده نگ��ری و پرنده شناس��ی از دیگ��ر 
دس��تاوردهای این گروه اس��ت. همکاری و مشارکت 
تخصصی در ایجاد دوره تکمیلی - تخصصی راهنمایان 
پرنده نگری زیرنظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
نیز از افتخارات ما است. هم اکنون گروه طرالن بیش از 
آن که چون گذش��ته به برگزاری سفرهای پرنده نگری 
بپردازد به مشاوره و ایجاد حلقه واسط میان پرنده نگرها و 
بخش حفاظت از حیات وحش کشور می پردازد تا ضمن 
راهنمایی موج عالقه مندان ایجاد شده، به حفاظت بهتر 
از حیات وحش کشور خصوصا پرندگان کمک کند. در 

سال های اخیر فعالیت برای ایجاد بستر مناسب استفاده 
از نیروی پرنده نگرها و عالقه مندان به این صنعت جهت 
حفاظت از حیات وحش کشور، بیش ازپیش در دستور 
کار این گروه ق��رار گرفته و همکاری ه��ای نزدیکی با 

سازمان حفاظت از محیط زیست داشته است.
پرنده نگری چیست؟

لذت بردن از تماشای پرندگان در طبیعت پرنده نگری 
نامیده می شود. نگهداری پرندگان در اسارت، کبوتربازی 
و دیگر مواردی از این دست در حیطه این فعالیت قرار 
نگرفته و فاصله زیادی با مفهوم واقعی آن دارد. تماشای 
پرندگان هیچ ارتباطی با تحصیالت یا حرفه شغلی افراد 
ندارد و صرفا یک تجربه خوشایند است. در این فعالیت 
لذت از تماشای طرح و شکل پرندگان، اصوات، رنگ ها، 
رفتار و ... هر یک می تواند دلیلی برای توجه عالقه مندان 
به این فعالیت باشد. هرچند بس��یاری از مجموعه این 
زیبایی ها سرمست می شوند و دایما بر گسترده ترشدن 

دامنه فعالیت خود می افزایند.
پرنده نگری همگام با محیط زیست

ازجمله ارزش��مندترین خصوصیات ای��ن فعالیت 
همگامی ب��ا دیدگاه های محافظه کارانه اس��ت. تقریبا 
همه پرنده نگرهای واقعی به حفاظت از طبیعت ایمان 
دارند و برای هرچه بهتر انجام ش��دن ای��ن فعالیت بر 
پایداری زیستگاه ها و حفاظت از محیط زیست، پافشاری 
می کنند. یک زیستگاه تخریب شده ،جایگاه مناسبی 
برای تماش��ای پرندگان نخواهد بود. از این نظر اگر این 
فعالیت با مدیریت مناسبی انجام شود به عنوان بازوی 
حفاظت��ی پرتوانی در خدمت س��ازمان های حفاظتی 
محیط زیس��ت خواهد بود که می تواند بخش بزرگی از 
نظارت و پایش ارزیابی زیستگاه ها و مناطق طبیعی را 

به انجام رساند که خود مسأله بسیار مهمی است.
یک خاطره به یادماندنی  

شاید عمیق ترین خاطره من از پرنده نگری به زمانی 
بازگردد که ب��رای آموزش افراد محلی در روس��تاهای 
حاشیه تاالب کانی برازان رفته بودیم.  بعد از اتمام کالس 
و صحبت های به اصطالح آموزش��ی ما یکی از بومیان 
اعالم کرد، عروس غاز، یکی از پرندگان کمیاب کشور را 
در سال های قبل به کرات مش��اهده کرده است. من در 
ابتدا یقین داشتم که اشتباه می کند اما با صحبت های 
بعدی متوجه شدم او نه تنها درست می گوید که کامال 
با رفتار تخصصی گونه های مختلف آشناس��ت. بعدها 
فهمیدم بسیاری از حضار نیز کم وبیش پرندگان بومی را 
می شناسند و شاید تنها تفاوت ما نامگذاری آن پرندگان 
بود. آنها پرندگان را با نام های محلی می شناختند. این 
تجربه سبب شد یاد بگیرم افراد بومی شاید حتی بهتر از 
من پرندگان را می شناسند و این من هستم که باید کمی 
بیشتر با گویش محلی و دانش بومی آنها آشنا شوم. برای 
فعالیت در آن ناحیه من بیشتر نیازمند یادگیری بودم 
تا مردم محلی. این تجربه س��بب شد احترام بیشتری 
برای دانش بومی مردم کش��ورم قایل شوم. این رخداد 
در تمامی فعالیت ها و تصمیمات م��ن تاثیرگذار بود و 
همیش��ه به پرنده نگرها توصیه می کنم دانش بومی را 

جدی بگیرند.
دعوت به تماشای پرندگان

تماشای پرندگان تنها یک فعالیت برای اوقات فراغت 
نیست. کمتر فعالیتی اینچنین می تواند در کنار لذت 
فردی به حفاظت از حیات وحش کمک کند. حتی رونق 
این فعالیت می تواند سبب ایجاد درآمد جایگزین برای 
افراد بومی و دوری آنان از فعالیت هایی چون شکار و صید 
پرندگان باشد. یک پرنده نگر لذتی رایگان را به زندگی 
خویش می افزاید و در کنار آن با رعایت بایدها و نبایدهای 
زیس��ت محیطی، یقین دارد به حفاظ��ت از طبیعت و 
پرندگان کمک می کند. کمتر فعالیتی اینچنین وجد و 
سرور مضاعفی را به ارمغان می آورد. برای شروع به هیچ 
چیزی جز عالقه و حوصله نیاز نیس��ت. از پارک محل 
خود ش��روع کنید و در قدم اول از تفاوت های پرندگان 
لذت ببرید. گام های بعدی خودبه خود پیش روی شما 

خواهد بود.

پرنده نگری راهی به سوی حفاظت 
پایدار تنوع زیستی

 اهدای 100 جلد کتاب
 به مددجویان دورودی

اسداله اس��دی در دیدار با رئیس اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی اظهار کرد: 110 جلد کتاب توسط 
رئی��س اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی دورود در 
زمینه های فرهنگی، تاریخی، ادبیات و... جهت اهدا 
به مددجویان تحت حمایت به این نهاد اهدا شده 

است.
وی خاطرنشان کرد: این تعداد کتاب در راستای 
ارتقای سطح اعتقادات و تقویت برنامه های دینی 
و همچنی��ن افزایش س��طح آگاه��ی مددجویان 
تحت حمایت به این نهاد اهدا ش��ده است و در دو 
مرحله توس��ط مراکز نیک��وکاری و امور فرهنگی 
و آموزش خانواده کمیته ام��داد بین خانواده های 
تحت حمایت به خصوص در مناطق حاشیه نشین 

شهرستان توزیع می شود.
اس��دی هدف از اجرای ط��رح توزیع کتاب بین 
خانواده ه��ای تحت حمای��ت را ایده ه��ای نو برای 
نهادینه ک��ردن مولفه های مطالع��ه و کتابخوانی 
بین خانواده های تحت حمایت بی��ان کرد و افزود:   
گسترش و ترویج فرهنگ قرآنی بین خانواده های 
تحت حمایت روبه افزایش اس��ت و با اس��تقبال و 
حضور خوب مددجویان روبه رو ش��د، به طوری که 
فرزندان مددجویان در مس��ابقات قرآنی در سطح 
شهرس��تان و اس��تان در  سال گذش��ته مقام های 
خوبی کس��ب کردند و دور جدید این کالس ها در 

دستورکار واحد فرهنگی و آموزش است.
مدیر کمیته امداد ارزش ریالی کتاب های اهدایی 
سازمان تبلیغات اسالمی را 30 میلیون ریال عنوان 
کرد و گفت: باتوجه به تماس هایی که با دفتر مراجع 
تقلید در قم و روحانیون مبلغ در سطح شهرستان 
انجام گرفته درصدد تهیه قرآن، اس��تفتائات مقام 
معظ��م رهب��ری و نهج البالغه جه��ت توزیع بین 

خانواده های تحت حمایت هستم.
در این دیدار رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گفت:   100جلد کتاب دیگ��ر به مرکز نیکوکاری 

محله صفا و الغدیر شهرستان دورود اهدا می شود.

100 بیمارهموفیلی 
 خراسان جنوبی

 نیازمند حمایت خیران هستند
مدیرکانون هموفیلی خراس��ان جنوبی با بیان 
این که بسیاری از بیماران خاص استان حتی برای 
تأمین هزینه های ایاب و ذهاب مشکل دارند، گفت: 
100 بیمار هموفیلی استان به دلیل مشکالت مالی 

نیازمند حمایت هستند.
محم��د برف��ی در همای��ش تقدیر و تش��کر از 
حامیان مرکز جامع بیماران خاص خراسان جنوبی 
اظه��ار کرد: ای��ن مرکز به عنوان نخس��تین مرکز 
جامع بیماران خاص کش��ور و به عنوان پایلوت در 

خراسان جنوبی راه اندازی شده است.
وی با تأکید بر این ک��ه این موضوع به این معنی 
نیست که اس��تان های دیگر برای بیماران خاص 
خود کاری انجام نداده اند، بیان کرد: هر استانی بنا به 
امکانات و ظرفیت های خود، کانون ها و تشکل هایی 
برای حمایت از بیماران خاص راه اندازی کرده است. 
مدیر کانون هموفیلی خراس��ان جنوبی با اشاره به 
نبود خدمات حمایت��ی از بیماران خاص، گفت: در 
مرکز جامع بیماران خاص عالوه بر خدمات درمانی 
قرار است که کارهای آموزشی و پژوهشی نیز انجام 
شود اما نیاز اس��ت که خدمات حمایتی نیز در این 

مرکز دنبال شود.
 لزوم راه اندازی فضای مددکاری ویژه

 برای بیماران خاص استان
برفی با بی��ان این که بس��یاری از بیماران خاص 
اس��تان حتی برای تأمین هزینه های ایاب و ذهاب 
خود مشکل دارند، بیان داشت:   در بین 130 بیمار 
هموفیلی شناس��ایی شده در اس��تان 100 بیمار 
مشکالت مالی دارند که نیازمند خدمات حمایتی 
هستند. وی با اش��اره به این که دولت در سال های 
گذشته سرمایه گذاری مناس��بی در حوزه دارویی 
انجام داده اس��ت، عنوان داشت: اما جنبه حمایتی 
بیماران موضوعی است که از آن غفلت شده و باید 
خیران، هم در بعد درمانی و هم در بحث حمایتی، 

بیماران خاص را مورد توجه قرار دهند.
مدیر کانون هموفیلی خراسان جنوبی اضافه کرد: 
برخی از بیماران خاص حتی از خدمات دستگاه های 
حمایتی محروم شده اند چراکه هر دستگاهی برای 

ارایه خدمات تعریف خاصی دارد.
برفی پیش��نهاد کرد که به منظور ارایه خدمات 
حمایتی از بیماران خاص اس��تان در مرکز جامع 
بیماران خاص فض��ای مددکاری ویژه مس��تقر و 
حس��اب ویژه ای برای کمک به این بیماران درنظر 

گرفته شود.

1۴۹ زندانی درجشن گلریزان 
استان بوشهر آزاد می شوند

مدیرعامل س��تاد دیه استان بوش��هر گفت: در 
س��ال جاری 1۴۹ نفر از زندانی��ان جرایم غیرعمد 
شهرهای مختلف استان بوشهر با تالش ستاد دیه 

استان از زندان آزاد می شوند.
سیداس��ماعیل موسوی در نشس��ت ستاد دیه 
شهرستان گناوه افزود:   این شمار زندانی درمجموع 
1۷0 میلیارد ریال بده��ی دارند که تالش خواهیم 
کرد با گذشت شاکیان و حمایت مالی خیرین آنها 
را آزاد کنیم. وی اظهار کرد: هف��ت زندانی جرایم 
غیرعمد دربین زندانی ها اهل گناوه هس��تند که 
بامجموع بدهی 13 میلیارد ریال در جشن گلریزان 
این شهرستان که قرار است چهاردهم ماه مبارک 
رمضان در مصالی گناوه برگزار شود آزاد و به کانون 

گرم خانواده های خود باز می گردند.

اخبار نیکوکاری

 کارآفرینی اجتماعی
 و بلوچی دوزی)1(

خانم دکتر جامعه شناس رفته است کانادا و فوقش 
را گرفت��ه و دریافت��ه که مان��دن در کرس��ی تدریس 
برعک��س آرزوی بس��یاری از دکترهای ایران��ی، درد 
م��ردم را دوا نمی کن��د و بلند ش��ده آم��ده در ایران تا 
کارآفرینی اجتماعی را در مدل درس��تش کلید بزند، 
آن هم در سخت ترین ش��رایط جغرافیایی و اقتصادی 
یعنی سیستان وبلوچستان! او تا به ایران آمد، همه فکر 
کردند کسی که از کانادا آمده جیبش پر پول است و اگر 
می خواهد کمکی بکند البد پول خرج می کند و او اما آب 
پاکی را روی دست ها ریخت و رفت سراغ بلوچی دوزی 

و...
دکتر بهرامی تاش، استاد دانشگاه تورنتو و محقق 
مسائل اقتصادی و اجتماعی است. دنبال این هستم 
که برای روزهای آینده فرصت مصاحبه ای از او بگیریم 
اما دلم نمی آید درموردش چیزی ننویسم و... پس اول 
از کارآفرینی اجتماعی می نویسم و بعد از خانم دکتر... 
کارآفرین اجتماع��ی فردی اس��ت که یک مش��کل 
اجتماعی را تشخیص می دهد و از مفاهیم کارآفرینی 
برای س��ازماندهی، ایجاد  و مدیریت س��رمایه جهت 
ایجاد تغییر استفاده می کند. درحالی که کارآفرینان 
تجاری معموال به بررس��ی بازدهی و سود بازگشتی 
می پردازند، کارآفرینان اجتماع��ی معموال گروه ها و 
س��ازمان های غیرانتفاعی ایجاد می کنند. کارآفرین 
اجتماعی به حل مشکلی می پردازد که واقعا مشکل 
جامعه اس��ت و برای ح��ل آن تقاضایی وج��ود دارد. 
قرار اس��ت برای حل مش��کل محصولی تولید شود. 
این محصول می تواند خدمات اجتماعی باشد یا یک 
محصول تولیدی. محصول هر چیزی که هست باید 
بازاری داشته باشد و حداقل بخشی از جامعه عالقه مند 
به اس��تفاده از آن باش��ند و عالقه ای ب��رای پرداخت 
هزینه های محصول وجود داش��ته باشد؛ قرار نیست 
کارآفرین اجتماعی عالقه ای نش��ان دهد و محصولی 
تولید کند که واقعا مورد نیاز جامعه نیست. اصطالح 
کارآفرین اجتماعی تنها در 10 تا 18 س��ال اخیر رواج 
یافته است اما مثال های کارآفرینی اجتماعی سابقه ای 
طوالنی تر دارد. فلورانس نایتینگل )مؤس��س اولین 
مدرسه پرستاری و توسعه دهنده پرستاری امروزی( از 

مثال های این قبیل افراد هستند.
دکتر بهرامی تاش کارشناسی ارشد خود را در رشته  
جامعه شناسی از دانشگاه تهران و مدرک دکترای خود 
را در همان رش��ته از دانش��گاه مک گیل دریافت کرده 
است. پس از آن تحقیقات خود را در دو دوره  فوق دکترا 
در دانشگاه سایمون فریزر و دانشگاه کنکوردیا ادامه داده 
و مطالعاتش به عنوان یکی از 3 تحقیق برجسته   سال 
کانادا از سوی سازمان شورای تحقیقات علوم اجتماعی 
و انسانی کانادا انتخاب شده اس��ت. او جوایز متعددی 
نظی��ر آیلین راس در  س��ال 1380 دریافت ک��رده و از 
طرف سازمان شورای تحقیقات علوم اجتماعی و انسانی 
کانادا موفق به دریافت بودجه تحقیقاتی سه ساله برای 
پژوهش روی اشتغال زنان در ایران، مصر و ترکیه شده 
اس��ت. وی ضمن تدریس در رشته جامعه شناسی در 
دانش��گاه های مک گیل و کنکوردیا، با س��ازمان ملل، 
س��ازمان بین المللی کار، س��ازمان توسعه  بین المللی 
کان��ادا، بانک جهانی و س��ازمان کار و تأمین اجتماعی 
ایران همکاری داشته است. او نویسنده، مؤلف و مترجم 
کتاب ها و مقاالت متعددی به زبان انگلیسی و فارسی 
اس��ت. همچنین اخیرا با انجمن تحقیقات اقتصادی و 
بانک توس��عه آفریقا روی موضوع کارآفرینی همکاری 

دارد. پروژه بلوچی دوزی او اما چیز دیگری است!
او معتقد است، یکی از معضالت اساسی که در منطقه 
وجود دارد، مسأله باالبودن نرخ بیکاری است. در ایران 
نرخ بیکاری کل جمعیت ۹درصد است که وقتی این را 
تفکیک جنسیت کنیم با نرخ بیکاری 18 درصدی زنان 
روبه رو می شویم که رقم بسیار باالیی است. اما مساله ای 
که دغدغه دکتر است، مسأله میزان مشارکت افراد است. 
تفاوت نرخ اشتغال و مشارکت در بازار کار بین مردان و 
زنان بسیار چشمگیر است.  آنچه باید مورد توجه قرار 
بدهیم این است که نمی توانیم تصور کنیم که دستیابی 
به توسعه  بیشتر الزاما باعث حل مشکل بیکاری خانم ها و 
نرخ اشتغال شان شود. از این رو کارآفرینی خانم ها یکی از 

مسائلی است که اهمیت زیادی دارد.
یکی از راه حل های ایجاد اشتغال، حمایت از الگوی 
توسعه  جامع به عنوان الگویی که از افزایش نابرابری های 
جنسیتی جلوگیری می کند، است که در این تفکر بر 
تأس��یس ش��رکت ها و بنگاه های کوچک و متوس��ط 
)SME( تأکید می شود که به لحاظ ساختاری اشتغال 
زیادی ایجاد می کنن��د. ورود انبوه کاالهای ارزانقیمت 
چینی به بازارهای محلی باعث ش��ده هنر بومی از بین 
برود و این موضوع منجر به نارضایتی افراد بومی ش��ده 
اس��ت. به همین جهت طرحی شروع ش��ده است که 
چندمنظوره اس��ت، یعنی کاری که در آن هم ماهیت 
کار سنتی و هنری حفظ شود، هم بازار محلی و بومی 
از بین نرود. به خصوص در شهر زاهدان که با چالش های 
دیگری نیز از قبیل خشکسالی و مهاجرت روستاییان 
به ش��هر، مرزهای ناامن و غیرقابل کنترل، عدم وجود 
مناب��ع درآمدی و چالش های ش��یعه و س��نی و بلوچ 
و فارس مواجه اس��ت. در همین راس��تا دکتر بهرامی 
پروژه ای با هدف اشتغالزایی و توانمندسازی اقتصادی 
و ترویج هنر ظریف زنان سیس��تان و بلوچس��تان به 
نام بلوچی دوزی ش��روع کرد. الگویی که در این پروژه 
گرفته شده الگوی کارآفرینی اجتماعی، با هدف فروش 
اینترنتی و بازاریابی داخلی و خارجی برای کاالهای این 
افراد و ترجیحا توسط خودشان است. این امر می تواند 
از طریق شبکه سازی، توس��عه ارتباطات، درگیرکردن 
افراد از طریق وبالگ و مصاحبه و... انجام شود. او با ایجاد 
زیرساخت ها، راهکار مناسبی را   پیش روی سمن ها قرار 

داده است.

داستان های داوطلبانه

سعید  اصغرزاده

صبح روز سوم عاشورا به وسیله یکی از برادران 
که رابط بین روحانیون قم و مردم ورامین بود، خبر 
دستگیری حضرت آیت اهلل العظمی امام خمینی 

در شهر ورامین منتشر شد.
انتشار این خبر سبب جنب وجوش مردم شد و 
دقیقه به دقیقه بر عصبانیت و خشم مردم افزوده 
می ش��د و درصدد چاره و اعالم حمایت نسبت به 
ساحت مقدس مرجع و رهبر خود یعنی امام عزیز 
بودند. سرانجام کسبه، مغازه های خود را تعطیل 
و شروع به فعالیت کردند و درصدد چاره اندیشی 
بر آمدند. مأموران ش��هربانی رفت وآمد و خروش 
آنها را مشاهده کرده بودند و جهت خنثی کردن یا 

سرکوبی جنبش برآمدند.
به یکی از کسبه به نام امیر )علی( اکبری دستور 
می دهند مغازه ات را باز کن، ایش��ان که س��خت 
عصبانی بود با خشونت جواب می دهد که من نوکر 
دولت نیستم که مغازه ام را به حرف شما ببندم یا 
بازنمایم، شغل آزاد و اختیاری دارم. مشاجره لفظی 

سبب شد گزارش به شهربانی برود.
 نزدیک ظهر دو نفر از کسبه به نام امیر اکبری و 
استاد نادر محمدی- که معروف به محمد محمدی 
چراغ ساز می باشد - به وسیله شهربانی دستگیر 
ش��دند. یکی دیگر از کس��به به نام حاج سیدآقا 

احمدی، پدر بزرگوار حاج سیدمصطفی احمدی 
که از ط��الب فاضل قم ب��ود، با یکی از ب��رادران 
مسجدی به نام حاج غالم حسین معصومشاهی به 
مردم اعالم کردند، دو نفر از برادران ما را شهربانی 
دس��تگیر کرده، برای نج��ات آنها به ش��هربانی 
می رویم. اینها جلو و جمعیت عقب س��ر اینها به 
طرف شهربانی روانه شدند. مأموران شهربانی که به 
وحشت افتاده بودند، مانع ورود مردم به شهربانی 
شده و دو نفر بزرگتر جمعیت را به درون شهربانی 
جهت مذاکره بردن��د. به طوری که نقل می کنند 
آقای حاج س��یدآقا احمدی به رئیس ش��هربانی 
می گوید: آقای رئیس این دو نفر را آزاد کنید واال 
به ضرر شما تمام می ش��ود. پس از مذاکره رئیس 
شهربانی به نام سرهنگ حجتی با تهران با بی سیم 
تماس می گیرد و جریان را گزارش می کند.  از باال 
دستور آزادی دو نفر صادر می گردد. بعدازظهر بود 
آن دو نفر آزاد می ش��وند. آنها در معیت جمعیت 
به سوی مس��جد حرکت می کنند. مردم از آزادی 

این دو نفر مسرور ولی در اصل مرجع واالی خود را 
در بند رژیم سفاک می دیدند و قرار و آرام نداشتند. 

دورهم جمع می شدند و با هم مذاکره می کردند.
در این بین خبر رسید که جمعیتی از امامزاده 
جعفر به  س��وی ورامین می آیند. م��ردم نگران و 
خشمگین به استقبال مردم امامزاده جعفر رفتند. 
بدون هیچ مذاکره ای به آنها پیوس��تند و متحدا 
به س��وی تهران حرکت کردند. شهربانی از ازدیاد 
جمعیت وحش��ت کرده بود و جرأت جلوگیری 

نداشت.
جذابی��ت نهضت و راهپیمایی ط��وری بود که 
امکان برگش��ت برای هیچ کس نب��ود که بتواند 
جمعیت را رها کرده و برگردد. از ش��هربانی عبور 
کردند و مسیر بین ورامین و پل کارخانه طی شد. 
اینجانب که در بین جمعیت بودم و پیش می رفتم 
به فکر افتادم که بهتر است در خیابان روغن کشی 
رفته و از مغازه شهید امیر معصومشاهی که یکی 
از ش��هدای 15خرداد اس��ت، تعدادی س��یگار و 

شکرپنیر بگیرم و در میان جمعیت خسته توزیع 
نمایم.

همین ک��ه از جمعیت رها ش��دم و ب��ه مغازه 
شهید امیر معصومش��اهی رفتم، دیدم مشغول 
کس��ب اس��ت، به او اظه��ار کردم ک��ه مقداری 
شکرپنیر و سیگار بدهید. گفت برای چه؟ گفتم: 
این جمعیت ک��ه روی پل کارخان��ه در حرکت 
هس��تند علیه دیکتاتوری های رژیم قیام کردند 
و به حمایت از مرجع و پیش��وای خود به س��وی 
تهران می روند تا در تهران اعالم حمایت از مرجع 
تقلید شان نمایند. بالفاصله کار و کسب را تعطیل 
کرد و گفت: من هم می آیم. من به او تعارف کردم 

شما مشغول کسب تان باشید.
او نپذیرف��ت. کارد دسته س��فیدی ک��ه روی 
پرون��ده اش در پزش��کی قانونی نگهداری ش��ده 
اس��ت، برداش��ت و در بغل گذاش��ت و مقداری 
سیگار و شکرپنیر برداش��ت و به سوی جمعیت 
حرکت کرد. آمدیم به جمعیت پیوستیم از جلوی 
ژاندارمری گذشتیم. البته مأموران ژاندارمری هم 
مزاحم نشدند فقط حالت تدافعی گرفته بودند و 
با اس��لحه های گوناگون روی بام و در ژاندارمری 
آماده بودند. قریب بیست کیلومتر به طرف تهران از 

امامزاده جعفر تا پل باقرآباد راه است یا کمتر.

پاورقی  هفته 1

ماجرای 15 خرداد از زبان بازماندگان ورامینی

هرکه با مرغ هوا دوست شود
خوابش آرام ترین خواب جهان خواهد بود
)سهراب سپهری(

علیرضا هاشمی
کارشناسارشدمحیطزیست

برگرفته از وبالگ پرنده نگری و گردشگری مسئوالنه

خاطرات دو پرنده نگر: بهار کردستان و کرمانشاه
در اغلب مناطق ایران، طبیعت در اردیبهشت ماه 
در چش��م نواز ترین حالت خود به س��ر می برد. اما 
متاسفانه این ماه نیز مانند سایر ماه های  سال تنها 
۴ آخر هفته دارد، لذا حداکثر به ۴ منطقه می توان 
سفر کرد! بعد از کلی بررسی بین همه مناطقی که 
مشتاق دیدن آنها هس��تیم و برآورد مسافت ها و 
تعداد روزهای مورد نیاز، سرانجام با احتساب یک 
روز مرخصی و یک روز تعطیل رسمی بین سفر به 
غرب و شمال شرق، سفر به غرب را انتخاب کردیم. 
مشاهده مناظر بی بدیل اس��تان های غربی 
کشور، آثار تاریخی و طبیعی برجسته، سه پرنده 
جدید و یک پرنده نادر )در ایران( س��فرمان را 

بسیار پربار و خاطره انگیز ساخت.
چهارشنبه، 9 اردیبهشت

س��اعت 6 صبح از اتوبان تهران - همدان راهی 
غرب شدیم. برای صبحانه اندکی پس از جوشقان 
کنار باغ ها توقف کردیم. در همان لحظه اول آواز 
بلند پرنده ای توجهمان را جلب کرد. با بررس��ی 
فایل های صوتی صدای پرندگانی که همراه داریم، 
دریافتیم این صدای بلند و رسا مربوط به »سسک 
دم پهن« است که تنها 13سانتی متر طول دارد! با 
کمی توجه توانستیم پرنده را نیز ببینیم. در طول 
نیم س��اعتی که در این منطقه بودیم، پرنده های 
خیلی خوبی دیدیم. ساعت 10 به کنگاور رسیدیم. 
با راهنمایی تابلوها و البته پیمودن مسیر مستقیم 

داخل شهر به معبد آناهیتا رسیدیم. قدمت معبد 
آناهیتا به دوره اشکانیان و ساسانیان می رسد. 

هر چند منظ��ره ای که ما دیدی��م، اصال به این 
شکل نبود، اما باز هم ابعاد بزرگ ستون ها و ظرافت 
تراش سنگ ها حیرت انگیز بودند. زمانی که وارد 
محوطه باستانی شدیم، دقیقا از جلوی در ورودی 
که به صورت یک راهروی س��نگفرش با بوته ها و 
درختچه های انب��وه در دو طرف ب��ود تا محوطه 
باز و روی تپ��ه، با حجم قابل توجه��ی از پرنده ها 
مواجه شدیم که صدایش��ان به گوش می رسید یا 
حرکتشان دیده می شد. تعداد پرنده ها به قدری 

زیاد بود که چند دقیقه اول مات و مبهوت بودیم! 

اولین پرن��ده ای که در مس��یر ورودی ب��ا آواز 
منحصربه فرد خود به بازدیدکننده ها خوش آمد 
می گفت، »سس��ک زیتونی« بود. سپس با ورود به 
محوطه به هر طرف نگاه می کردیم »سنگ چشم 

پشت سرخ« دیده می شد!
چند هفته پیش به جست وجوی دارکوب راه راه 
به پارک جمشیدیه رفتیم که موفق به دیدن آن 
نش��دیم. از آن زمان به بعد تقریبا ه��ر هفته و در 
هر سفر از کوهس��تان تا کویر این دارکوب زیبا را 
دیدیم. حاال برای تکمیل مشاهداتمان، داخل شهر 
دارکوب راه راه را دیدیم! اما مهم ترین و جذاب ترین 
پرنده ای که در محوطه باستانی آناهیتا مشاهده 

کردیم، بلبل خالدار بود. همیشه بلبل ها را با دقت 
زیادی بررسی می کردیم که مبادا بلبل خالدار باشد 
و ما متوجه نشویم. اما همیشه بلبل معمولی بودند! 
زمان خروج از محوطه، نزدیکی در اصلی متوجه 
یک بلبل شدیم. پس از گرفتن 3-2 عکس، بلبل 
به سرعت از دید پنهان شد و دیگر آن را ندیدیم. اما 

متعجب بودیم که چرا این بلبل این قدر خال دارد!
کمی بعد از ش��هر کن��گاور، باالی ج��اده یک 
ش��کاری روش��ن را درحال پرواز دیدی��م. بعد از 
توقف و نگاه دقیق تر متوجه شدیم عقاب مارخور 

)Short-toed Snake Eagle( است!
حدود یک س��اعت پس از عبور از شهر کنگاور، 
دو کوه س��نگی بزرگ روبه روی مسیر حرکتمان 
در جاده توجه مان را جلب کرد. با نزدیک شدن به 
کوه ها و شهر مجاور آنها، دریافتیم این جا »بیستون« 
اس��ت. همان ابتدای ش��هر که عظمت کوه های 
س��نگی را دیدیم، دلم��ان برای فره��اد کوه کن 
سوخت! پس از صرف نهار و درحالی که درک مان 
از محیط پیرامونی به حالت عادی بازگش��ته بود! 
س��اعت 1۷ تا 1۷:30 به طاق بس��تان رفتیم. به 
سرعت به سمت قوری قلعه حرکت کردیم. پس از 
خروج از کرمانشاه کم کم جنگل های بلوط زاگرس 
شروع می ش��وند. قوری قلعه غار آبی زیبایی است 
که در مسیر کرمانش��اه به پاوه قرار دارد. فاصله تا 

کرمانشاه کمی بیش از 80 کیلومتر است. 

|  محمد معصومشاهی  |


