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نگاهی به فرهنگ رانندگی در ایران

ثانیه های طالیی

 مــرگ 150 نفر از هموطنان در بــازه زمانی 26 
اســفند تا دوم فروردین بهانه ای شد تا بر مهمترین 
عامل تهدید کننده سالمت ایرانیان یعنی فرهنگ بد 
رانندگی مروری شود.  یکی از مهمترین شاخصه های 
توســعه یافتگی یک جامعه لــزوم رعایت قوانین و 
مقررات راهنمایی و رانندگی و فرهنگ اســتفاده از 
خودرو اســت؛ به  طوری که در دهه اخیر در بعضی 
از جوامع،  فرهنگ رانندگی یکی از معیارهای تعیین 
شخصیت افراد هم محسوب می شــود. چون یک 
قانون مشترک بین همه افراد محسوب شده و اگر 
به شــکل صحیح رعایت شود، روحیه رفتار جمعی 
را شکل می دهد )رفتاری که شهروند ایرانی کمتر 
به آن توجــه دارد.( فردی بــودن رانندگی در ایران 
ریشه بیشتر معضالت ترافیکی، تصادفات و تلفات 
اســت؛ به طوری که اعتقاد نداشتن به رفتار جمعی 
و فراموشــی این اصل که رانندگی یک امر جمعی 
اســت، قصه پر غصه امروز رانندگی در ایران است. 
اما اخالق یک شــهروند ایرانی هنــگام رانندگی و 
پیاده روی متفاوت است. این شهروند در برخوردهای 
اجتماعی خود در پیاده رو مدت ها صحبت های طرف 
مقابل را می شنود اما وقتی پشــت ارابه های آهنی 
قرار می گیــرد، به فردی که قصــد ورود به خیابان 
اصلی را دارد، راه نمی دهد؛ با چراغ دادن های ممتد 
و بوق زدن های گیج کننده او را میخکوب می کند، 
چون احســاس می کند ثانیه های رانندگی برایش 
طالست. شــهروندان ایرانی در زمان پیاده روی هم 
برای سواره ها مشکل ایجاد می کنند؛ از چراغ سبزی 
که مخصوص خودروهاست عبور می کنند و حاضر 
نیستند 30 ثانیه درنگ کنند تا چراغ عابر سبز شود! از 
هر جای خیابان یا بزرگراه که بخواهند عبور می کنند.

وسایل نقلیه برای رفاه افراد ساخته شده اند و نمی توان 
کسی را سرزنش کرد که چرا از وسیله نقلیه استفاده 
می کند. در کشــور ما مردم مجبورند در ســرمای 
زمستان و گرمای تابستان برای انجام کارهای خود 
از وســیله شخصی اســتفاده کنند؛ چون سیستم 
منظم و پیشرفته حمل ونقل عمومی وجود ندارد. 
وقتی اتوبوس های واحد این گونه مسافران را به داخل 
می چپانند، وقتی درهای اتوبوس و مترو به سختی 
بسته می شــود، معلوم اســت دولت ها مقصرند و 
نمی توان تنها رانندگی فردی را سرزنش کرد، وقتی 
یک دوچرخه ســوار امنیت ندارد و خط دوچرخه 
وجود خارجی ندارد، خب معلوم است  یک شهروند 
برای حفظ جان مجبور است وسیله نقلیه اش را به  
خیابان  بیاورد. وقتی شهروندی بداند که از محل کار 
تا منزل و بازار و همه جای شهر وسایل نقلیه عمومی 
سر وقت در ایســتگاه حرکت می کند و به موقع به 
مقصد می رسد و وقتی مطمئن شود که با بازشدن دِر 
واحد و مترو به بیرون پرت نشده و تمام استخوان ها و 
عضالتش کوفته نمی شود، قطعا حمل ونقل عمومی 
را می پسندد.حال با وجود این مشکالت آیا باید همه 
چیز را به حال خود رها ســاخت؟ و راهکار های حل 
بحران چیست؟ بی شــک در چنین وضع ناگواری 
نقش صدا و سیما، رســانه ها و راهنمایی و رانندگی 
چندین و چند برابر می شــود. شاید اختصاص یک 
شبکه ویژه برای آشنایی مردم با قوانین راهنمایی 
و رانندگی تأثیر بسزایی در جلوگیری از آسیب های 
وارده داشته باشد. اگر صداوسیما به پخش آگهی های 
آشنایی با فرهنگ رانندگی مبادرت کند و  هزینه این 
آگهی ها هم از بخشی از پول جریمه ها پرداخت شود، 
میلیاردها ریال سرمایه ملی هدر نخواهد رفت. باید از 
مهدکودک  تا دانشگاه دروس ویژه فرهنگ رانندگی 
در برنامه های درسی نونهاالن و دانشجویان گنجانده 
شود. در برخورد با متخلفان هم  هنوز جریمه حداقل 
امکان برخورد محســوب می شــود؛ جریمه ای که  
مخالفان زیادی  هم دارد. مخالفان می گویند دولت ها 
و شــهرداری ها مقصرند. جاده های غیراستاندارد و 
ترافیک و مشــغله های زیاد باعث می شود تا تخلف 
بروز کند. نبود پارکینگ های بزرگ در شــهرها و 
خیابان های شــلوغ هم یک علت اعالم می شــود. 
همه اینها مورد تأیید است، اما آمارها نشان می دهد 
علت 60 درصد تصادف ها خطای انسانی است که به 
رفتار فردی شهروندان برمی گردد. رفتارهای فردی 
ما ایرانیان بر جمعی غلبــه دارد و حاصل این رفتار 
فردی مرگ ساالنه 30 هزار انسان در جاده هاست که 
حدود 5 هزار نفر آنها اصال مقصر نیستند – به طوری 
که هزاران نفر هم مجروح و معلول دایمی می شوند- 
آمارها نشان می دهد که  مجموع کشته های حوادث 
رانندگــی جاده های ایــران بعــد از جنگ حدود 
850 هزار نفر یعنی 4 برابر تلفات جنگ ایران و عراق 
بوده اســت. 40 درصد علت تصادف ها هم به وضع 
جاده های غیراستاندارد، کیفیت خودروهای ساخت 
داخل  و شرایط اقلیمی مربوط است. وقتی افرادی 
در این جامعه که کم هم نیســتند پشت ارابه های 
آهنی می نشینند و فراموش می کنند که عابر پیاده 
یا مردمی هم هســتند که حق حیات دارند، آیا به 
صرف استاندارد نبودن جاده و روتین بودن تخلف در 
جامعه و حتی اینکه کسی آنها را نبیند، باید مقررات 
را نادیده بگیرند و هر کار خواستند انجام دهند و با 
حرکات مارپیچ، عدم تردد بین خطوط، پارک کردن 
نبش تقاطع ها و انحراف به طرفین بدون استفاده از 
راهنما و صدها تخلــف دیگر باعث خطرات جانی و 
مالی و ترافیک شوند؟ آیا فردی که با سرعت زیاد و 
با سبقت غیرمجاز در جاده ای دو طرفه جان خود و 
دیگران را به خطر می اندازد، نباید مواخذه و حداقل 

جریمه شود؟
به امید آن روزی که سیستم حمل ونقل عمومی 
منظم و جاده های دو بانده و وسایل نقلیه ایمن مهیا 
و رفتارهای فردی در برابر حرکت های جمعی مغلوب 
شود و انرژی پلیس به جای حضور در جاده و خیابان 

صرف ابتکارهای جدید شود.

میز خبر

موافقت مجلس با کلیات الیحه 
حفاظت از تاالب ها

شهروند| بهارستانی ها با کلیات الیحه حفاظت، 
احیاء و مدیریت تاالب های کشور موافقت کردند.   در 
جلسه علنی صبح دیروز مجلس شــورای اسالمی، 
گــزارش کمیســیون کشــاورزی در مــورد الیحه 
»حفاظــت، احیاء و مدیریت تاالب های کشــور« در 
دســتور کار صحن علنی مجلس قــرار گرفت و پس 
از اظهــارات مخالفان و موافقان کلیــات این الیحه، 
نمایندگان با 120 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 6 رأی 
ممتنع از مجموع 220 نماینــده حاضر در مجلس با 
کلیات آن موافقت کردند. همچنین 54 نماینده در این 
رأی گیری شــرکت نکردند.  دولت یازدهم همچنین 
برای حفاظت از تاالب ها در  سال 94، آیین نامه اجرایی 
نحوه حفاظت، احیاء و مدیریت تاالب های کشــور را 
ابالغ کرد تا کمک  حال برنامه های حفاظت از تاالب ها 

باشد و در نبود این قانون ضعف ها را بپوشاند.  

 بر اساس آخرین آمار مرگ ومیر
 سازمان بهشت زهرا )س(  

سال گذشته 55 هزار نفر در پایتخت 
جان دادند

شهروند|  آمارهای ســازمان بهشت زهرا)س( 
نشان می دهد،  سال گذشته، 55 هزار نفر در تهران 
جانشــان را از دست دادند. به اســتناد همین آمار، 
بیشترین متوفیان مربوط به منطقه 4 و کمترین آنها 
مربوط به منطقه 22 بودند. اکبر توکلی، مدیرعامل 
ســازمان بهشــت زهرا)س( این آمار را اعالم کرد و  
گفت: »تعداد کل فوت شدگان 54 هزار و 769 فوتی 
بوده که از این تعداد 981 نوزاد، 22 هزار و 520 مورد 
زن و 31 هزار و 268 نفر مرد بوده اســت.« او درباره 
کمترین فوت شــدگان از نظر ســنی که رده سنی 
5 تا 9 سال را تشــکیل می دهد، افزود: »بیشترین 
فوت شدگان از نظر سنی 65 ســال به باال بوده اند.« 
مدیرعامل سازمان بهشت زهرا)س( با بیان این که در 
کل 16 هزار و 689 فوتی خارج از سازمان داشته ایم، 
افزود: »این تعداد شامل 163 نوزاد، 10 هزار و 100 
مرد و 6 هزار و 426 زن هستند. این درحالی است که 
فوت شدگان داخل سازمان )که داخل سازمان دفن 
شــده اند( 38 هزار و 80 نفر بوده اند که از این تعداد 
818 نوزاد، 21 هزار و 168 مــرد و 16 هزار و 94 زن 
بودند.« او درباره این که کمترین علت فوت بیماری 
میکروســفالی بوده که منجر به مرگ یک زن شده 
است، ادامه داد: »میکروسفالی، یک اختالل ژنتیک 
مادرزادی است که در آن مغز رشد کافی نمی کند و 
منجر به بروز معلولیت گسترده و ناتوانی های فراوان 
می شود. این در حالی است که بیشترین علت فوت 
ایســت قلبی با تعداد 5 هزار و 330 نفر است که از 
این تعداد 52 نــوزاد، 2 هزار و 835 مــرد و 2 هزار و 
443 زن جــان خود را از دســت داده اند.« توکلی با 
اشــاره به این که کمترین تعداد متوفیان در منطقه 
22 بوده است، افزود: »این تعداد 437 فوتی را شامل 
می شــود که 2 نوزاد، 257 مرد و 178 زن است. در 
مقابل بیشترین تعداد متوفیان در منطقه 4 بوده که 
شــامل 3 هزار و 717 نفر می شد که از این تعداد 11 
نفر نوزاد، 2 هــزار و 98 نفر مرد و یک  هزار و 608 نفر 

زن بوده اند.«

زیست بومزنان

مردم استان های شمالی حفاظت و راهکارهای درست استفاده از جنگل را 
می آموزند

کلید نجات جنگل در دست مردم
 عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: متولی اصلی حفاظت از جنگل دولت است 

 نایب رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس: دولت می تواند به جای استخدام تعداد زیادی 
جنگلبان، برای صیانت از جنگل از توان مردم استفاده کند

 نتایج پژوهشی با هزارنفر جامعه آماری که نیمی از آنها  حاشیه نشین
 و نیمی دیگر  ساکن محیط های شهری بودند نشان داد

 زخم »خشونت« بر تن  
 63 درصد زنان حاشیه نشین 
  بر اساس بررسی انجام شده در محالت حاشیه ای 17 استان کشور: 28  درصد زنان

 خشونت دیده مناطق حاشیه ای بی سواد و 78 درصد دارای پدر معتاد هستند

شهروند| »بررسی ها نشان می دهد 28 درصد زنان 
خشونت دیده، بی سواد، سه درصد با تحصیالت بیش 
از دیپلم، 21 درصد کمتر از دیپلم و 28 درصد کمتر از 
سیکل هســتند. همچنین  78 درصد این زنان دارای 
پدر معتاد، 17 درصد دارای مــادر معتاد و پنج درصد 
دارای والدین معتاد بوده اند، این در حالی است که وضع 
تحصیالت همسر این زنان 48 درصد کمتر از سیکل، 
19 درصد بین ســیکل و دیپلم و 33 درصد بی سواد 
بوده است.« اینها بخشی از نتایج بررسی انجام شده از 
سوی جمعیت امام علی)ع( درباره زنان خشونت دیده 
در محالت حاشیه ای 17 استان کشــور است. بنا بر 
دیگر نتایج این بررســی، 47 درصد از این زنان تجربه 
کوفتگی، 53 درصد شکستگی، 21 درصد جراحت و 
سه درصد نقص عضو داشــتند. این در حالی است که 
پنج درصد آنها اختالف 15 تا 40 سال، 10 درصد 10 
تا 15 سال و 85 درصد اختالف سنی کمتر از 10 سال 
را تجربه کرده اند. چهارمین همایش مادران با محوریت 
»خشونت علیه زنان در محالت حاشیه ای« بعد از ظهر 
سه شنبه، از ســوی جمعیت دانشجویی امام علی)ع( 
برگزار شد؛ همایشی که حضور مطهره ناظری، وکیل 
دادگستری، عالیه شــکربیگی جامعه شناس اشرف 
گرامی زادگان مشاور پارلمانی معاون امور زنان و خانواده 
رئیس جمهوری، علیرضا کاهانی متخصص پزشکی 
قانونی، شارمین میمندی نژاد موسس جمعیت امام 
علی)ع( و طراوت مظفریان، از اعضای این جمعیت را 

به خود دید.
 ریشه بسیاری از معضالت زنان

 ازدواج در کودکی است
طراوت مظفریان یکی از سخنران ها بود. او با اشاره به 
پژوهشی از سوی جمعیت امام علی)ع( درباره خشونت 
علیه زنان در محالت حاشــیه ای 17 اســتان کشور، 
گفت: »مطالعات و شــواهد موجود نشان می دهد که 
ریشه بسیاری از معضالت زنان به ازدواج آنها در سنین 
کودکی بازمی گردد. ازجمله این معضالت می توان به 
رشــد بی رویه جمعیت بدون اوراق هویتی در مناطق 
حاشیه، محرومیت از تحصیل، ثبت نشدن ازدواج ها، 
شیوع پدیده کودکـ  بیوه و ... اشاره کرد.« او اشاره ای 
هم به دالیــل ازدواج این زنان کــرد: »68 درصد این 
افراد به علت ســنت های قومی و مذهبی، دو درصد به 
علت اعتیاد، 9 درصد به علت فقــر، 17 درصد عالقه و 
11 درصد به دلیل سایر علل مجبور به ازدواج شده اند.« 
مظفریان درباره مصداق های خشــونت  علیه زنان 
افزود: »ازدواج در ســن پایین، آزار جسمی و جنسی 
و ازدواج اجباری و معامله ای، اجبــار به تکدی گری، 
تن فروشی و اعتیاد، فروش مواد مخدر از انواع خشونت 
علیه زنان در محالت حاشیه ای به شمار می رود. اعضای 

جمعیت امام علی)ع( در تمامی 
خانه های ایرانی مناطق حاشیه 
شــاهد آزارهــای جســمی و 
کتک خوردگی زنان هستند.« 
این عضو جمعیت امام علی)ع( 
اعتیاد به مواد مخدر صنعتی را 
پررنگ ترین علل آزار جنســی 
زنان توسط خانواده خود یعنی 
همســر، پدر یا برادر دانست و 
علت دیگر این امر را نیز ازدواج 
اجباری اعالم کــرد:  »قوانین 
ســختی برای اثبات آزارهای 
جنســی علیه زنان وجود دارد، 
به طوری که درنهایت نمی توان 

فرد خاطی را پیگیری و مورد مجازات قرار داد. به همین 
دلیل خواستار تسهیل قوانین در این حوزه هستیم.« 
در ادامه این نشســت، مطهره ناظری، وکیل پایه یک 
دادگســتری،  درباره حمایت هــای حقوقی و قانونی 
نسبت به خشونت علیه زنان هم توضیح هایی داد: »در 
سطح بین المللی کنوانسیون ها و پیمان نامه هایی را که 
منحصرا به خشونت علیه زنان پرداخته اند، داریم، این 
در حالی اســت که در قوانین و حقوق داخلی، قانونی 
تحت این عنوان وجود ندارد و در این حوزه با پراکندگی 
قوانین مواجه هستیم. قانون حمایت از زنان را داریم اما 
جامع نیست، برای مثال در این قانون حمایت از زنان 
در مقابل توهین در جامعه آمده اســت اما این قانون 
اجرایی نیســت و همواره در اثبات جرم آن به مشکل 
می خوریم.« او ادامه داد: »در ماده 1014 قانون مدنی 
حمایت از حداقل ســن ازدواج را داریم که سن ازدواج 
را 13 ســال اعالم کرده و کمتر از آن تحت شــرایط 
مشخصی می توانند ازدواج کنند و در غیراین صورت 
هم مرد )داماد( و هم عاقد مجرم هستند که به این قانون 

نیز اشکاالت زیادی وارد است.« او درباره لوایح مربوط 
به حمایت از زنان هم گفــت: »در حال حاضر الیحه 
امنیت زنان در حوادث در حال بررسی در مجلس است 
که خشونت های خانگی را به خوبی پوشش می دهد،  
الیحه حمایت از بزه دیدگان در امور اجتماعی هم در 
دست بررسی اســت که در صورت تصویب این لوایح 
شاهد اثربخشی آنها در حوزه حمایت از زنان خواهیم 
بود.« عالیه شکربیگی، جامعه شناس هم سخنران دیگر 
این نشست بود:  »بر اساس پژوهشی با  هزار نفر جامعه 
آماری که 500 نفر آنها حاشیه نشــین و 500 نفر در 
محیط های شهری ساکن بودند به این نتیجه رسیدیم 
که 32 درصد زنان در محیط های شهری و 63 درصد 
زنان در مناطق حاشیه مورد خشونت قرار می گیرند و 
داستان خشونت خانگی علیه زنان در سکونتگاه های 
غیررسمی و حاشیه ها بیشتر از سایر نقاط است.« به 
گفته او، خشونت میان زوجین مدل جدیدی از خشونت 
است که دیده می شود: »امروز به نوع دیگری از خشونت 
علیه زنان رسیدیم که آن خشونت میان زوجین است؛ 
زیرا همین تنفری که برخی از زوجین نسبت به یکدیگر 
دارند نیز نوعی خشونت به شــمار می رود.«  براساس 
اعالم این جامعه شــناس درباره مانــدگاری زنان در 
روابط خشونت آمیز، زنان به دلیل وابستگی به همسر 
حتی پس از ترک خشونت و جدایی، مجددا خود را در 
معرض خشونت قرار می دهند؛ به گونه ای که 75 درصد 
زنان مقتول زمانی کشته شده اند که سعی در ترک یک 
رابطه آزاردهنده داشتند. این جامعه شناس بر ضرورت 
تشکیل دادگاه های ویژه بررسی خشونت علیه زنان و 
خشــونت های خانگی در جامعه تأکید کرد: »وجود 
چنین دادگاه هایی در سیســتم قضا بشدت احساس 
می شود، زیرا با پیگیری این مسائل می توان همبستگی 

اجتماعی را نیز افزایش داد.«
ارایه 10  ماده پیشنهادی برای اصالح قانون 

تعزیرات
اشرف گرامی زادگان، مشاور پارلمانی معاونت امور 
زنان و خانواده رئیس جمهوری هم در این نشست بود. 
او به تصویب الیحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت 
اشاره کرد: »این الیحه در چهارشنبه پایان  سال 95 با 
92 ماده و در محورهایی چون صندوق تامین، قوانین، 
مجازات، خانه های امن، مسأله اسید پاشی و ... تصویب 
و تکمیل شد که در حال حاضر این الیحه در مجلس 
شورای اسالمی در حال پیگیری اســت.« به گفته او، 
ماده 277 برنامه پنجم توســعه به »سند امنیت زنان 
و کودکان« اشــاره می کند که 18 دستگاه باید در این 
زمینه همکاری کنند. این در حالی است که این سند 
سه  سال در وزارت کشور بررسی و نهایتا توسط وزارت 
کشــور تدوین شــد اما با نظارت های معاونت زنان و 
خانواده ایراداتی به آن وارد شد و 
به سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور فرستاده و به این سازمان 
اعالم شــد که این ســند باید با 
دیدگاه هــای امــروزی اصالح 
شــود و در حال حاضر هنوز در 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور مانده است. او درباره  قانون 
تعزیرات هم گفت: »معاونت زنان 
و امور خانواده رئیس جمهوری 
10 ماده پیشنهادی برای اصالح 
قانون تعزیرات ارایه کرده است 
که ازجمله این پیشنهادات آن 
است که هنگام خشونت خانگی 
مرد باید از خانه خارج شــود و بر اســاس حکم دادگاه 
نباید در نزدیکی محل سکونت زن حضور داشته باشد. 
امیدواریم  این پیشنهادات در این دولت تصویب شود 
وگرنه ممکن است این موارد سال ها در انتظار تصویب 
بمانند و هیچ گاه به مرحله اجرا نرسند.« علیرضا کاهانی، 
متخصص پزشکی قانونی دیگر سخنران این نشست، با 
بیان این که در روز 10 تا 15 زن، به علت خشونت های 
خانگی به پزشکی قانونی مراجعه می کنند، گفت: »من 
معتقدم این آمار خیلی کمتر از آمار واقعی خشــونت 
علیه زنان در جامعه است زیرا بسیاری از زنان هیچ گاه 
به پزشکی قانونی مراجعه نمی کنند.« به گفته کاهانی، 
معموال 87.2 درصــد زنانی که به دلیل خشــونت به 
پزشــکی قانونی مراجعه می کنند، دارای تحصیالت 
دیپلم یا پایین تر هستند که 58 درصد آنان مورد ضرب 
و جرح قرار گرفته اند. 58 درصد آنها سابقه آزار و تنبیه 
قبلی داشتند. 42 درصد آنها دارای همسرانی معتاد به 
مشروبات الکلی و همچنین مواد مخدر بوده و میانگین 

سن ازدواج آنها کمتر از 20 سال بوده است.

شهروند| گــره کار جنگل به دســت مردم باز 
می شود این موضوع اما دیر دستگیرمان شد. تخریب 
جنگل ها هرروز اتفاق می افتد، نه تنها در ایران بلکه 
در کل جهان. جنگل ها تقریبا یک سوم خشکی های 
جهان را تشــکیل می دهند اما آن طور که آمارها 
نشان می دهد بین سال های 1990 تا 2015، یعنی 
تنها در فاصله 25 سال، جهان 129 میلیون هکتار 
از جنگل های خود را از دســت داده است. در این 
میان بسیاری از دولت های جهان نسبت به اقدامی  
موثر در راستای محافظت از جنگل ها اظهار عجز 
می کنند و به نظر می رسد در این عرصه نیز باید گره 

کار به دست مردم و بخش غیردولتی باز شود.
حفظ جنگل ازطریق رفع نیازهای متقابل

نیاز جنگل به مردم یک روی ســکه است و روی 
دیگر، نیاز مردم به جنگل اســت. در تمام نواحی 
جنگلی دنیا مردم تالش می کننــد منافع خود را 
توسط جنگل تأمین کنند و این در ایران هم صدق 
می کند؛ ولی این برخورداری و تأمین منافع بعضا 
با آسیب هایی به پیکره جنگل روبه رو است. مردم 
ساکن در نواحی جنگلی با قطع درختان کهنسال 
و تنومند جنــگل و رها کردن دام میــان بوته ها و 
درختچه های جنگل سعی در بهره جویی از جنگل 
دارند و با این  همه تمام عمر در فقر به سر می برند. 
رویکردهــای مدیریتی جدیــد در رابطه با منابع 
طبیعی راه حل مناسب را در بکارگیری توانایی ها 
و استعدادهای نهفته در داخل اجتماعات می بیند. 
مدیریت مشارکتی حضور ذینفعان ساکن در نواحی 
جنگلی را می طلبد تا به کمک آنان بتوان طرح های 
جنگلداری را اجرایی کرد؛ در این ارتباط متقابل هم 

انسان سود می برد و هم منابع طبیعی.
در ایران حدود سه  سال پیش به  همت دولت ایران 
و برنامه توسعه ملل متحد )UNDP( و با حمایت 
تسهیالت محیط زیست جهانی )GEF( پروژه ای 
به  نام پــروژه مدیریت چندمنظــوره جنگل های 
هیرکانی کلید خورد که بر پایه جنگلداری اجتماعی 
طراحی شده است. مسئوالن این پروژه در تالشند 
در چهار منطقه پایلوت که در استان های شمالی 
کشور واقع شــده اند، با آموزش مردم محلی آنان را 
به محافظت از جنگل ترغیب کنند و ضمن ایجاد 
این فرهنگســازی به مردم راهکارهای درســت 
انتفاع از جنگل را بیاموزند. طراحان و مســئوالن 
پروژه مدیریت چندمنظوره جنگل های هیرکانی 
معتقدند مدیریت جنگل ها پایدار نخواهد بود؛ مگر با 

مشارکت موثر مردم محلی و دیگر ذینفعان. 
»شکور پورحسین شــقالن«، عضو کمیسیون 
اجتماعی مجلس شورای اســالمی در این باره به 
»شهروند« می گوید: »ما در دنیا دارای سه نسل از 
حقوق بشر هستیم. نسل اول آزادی های سیاسی 
و مدنی است؛ نسل دوم شــامل حقوق اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی است و نسل سوم که حقوقی 
نو به حساب می آید و در گذشته توجه چندانی به 
آن نمی شد، حقوق دسته جمعی است. حق مردم و 
ذینفعان در محیط زیست و جنگل جزوی از حقوق 
دسته جمعی است. وقتی دولت از حفظ جنگل ها 
ناتوان است، چه اشــکالی دارد که از طریق مردم و 

جنگلداری اجتماعی به نتیجه دست یابیم؟«
جبار کوچکی نــژاد، نایب رئیس فراکســیون 
محیط زیست و توســعه پایدار مجلس نیز در این 
رابطه به »شهروند« می گوید: »دولت می تواند به 
جای استخدام تعداد زیادی جنگلبان که تازه باتوجه 
به بودجه اندک به حد کفایــت نخواهد بود، برای 
صیانت از جنگل از توان مردم استفاده کند. البته  این 
موضوع نیازمند اعطای برخی مجوزها و اختیارات به 
مردم است که باید برای تسهیل کارها در دستورکار 

قرار گیرد.«
جنگل نشینان سرمایه ای ندارند

هدف از جنگلداری اجتماعــی تنها حفاظت از 
جنگل نیست؛ بلکه منافع مردم محلی هم مد نظر 
اســت. پروژه مدیریت چندمنظــوره جنگل های 
هیرکانی در نظر دارد با اســتراتژی توسعه سبز به 
ارتقای وضع معیشتی جوامع محلی جنگل ها کمک 
کند. طبق استراتژی توسعه ســبز به  جای اینکه 
هر یک از بخش ها بــرای بهره برداری حداکثری  از 
جنگل و منابع طبیعی در تالش باشند، بر سر یک 
استراتژی مشــترک برای مدیریت اکوسیستم به 
توافق می رســند و مردم با اموری مانند  تأسیس 
مراکز تفریحــی، ایجاد جاذبه های گردشــگری، 
درآمدزایی از پســماند و زباله و ... معیشــت خود 
را بهبود می بخشــند؛ اما این کار نیازمند هزینه و 

سرمایه گذاری است. 
پورحسین شقالن، نماینده مجلس در این باره 
معتقد است:   »به  هر حال متولی اصلی حفاظت از 
جنگل دولت است. جنگل ها جزو انفال به حساب 
می آیند و حفظ آنهــا از وظایف حاکمیت و به طور 
اخص دولت است. مشــارکت دادن مردم در حفظ 
جنگل به معنای انکار یا نفی وظیفه دولت نیست. 
یکی از پیش نیازهای حفاظــت از منابع طبیعی 
فرهنگسازی اســت. ما تنها در ارتباط با جنگل ها 
دچار مشکل نیســتیم و پدیده های زمین خواری، 
رودخانه خواری و ... در کنار جنگل خواری گریبانگیر 
کشور است. مردم ما باید جنگل ها را میراث بشریت 
و متعلق به نسل آتی بدانند؛ در نتیجه فرهنگسازی 
ازطریق پروژه هایی مثل پروژه مدیریت چندمنظوره 
جنگل های هیرکانی از نیازهای کشور به حساب 
می آید اما دولــت می تواند برای تضمین موفقیت 
در روند این فرهنگســازی به عنوان متولی اصلی 
حفاظت از جنگل با اعطای تسهیالت یا کمک های 

مالی از ساکنان حاشیه جنگل ها حمایت کند.« 
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|   محمد علی شهابی  | 

47 درصد زنان خشونت 
دیده، دارای تجربه کوفتگی 
53 درصد دارای شکستگی 

21 درصد جراحت و سه درصد 
نقص عضو داشتند. این در 
 حالی ست که 5درصد آنها

 15 تا 40 سال، 10 درصد 10 تا 15 
سال و 85 درصد اختالف سنی 

 کمتر از 10 سال را
 با همسرانشان دارند
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