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آلودگی هوا و پای لنگ ما!
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بوتاب سخن گفتن از آلودگی
این روزها همه در ت 
هوا ،علل وقوع آن و اهمال و کمکاری دستگاههای
متولیهستند.دیوارمحیطزیستهممثلهمیشه
کوتاه تر از همهجاست؛ همه انگشت اشارهشان به
محیطزیست اســت که چرا برای روزهای ناسالم
کاری نمیکند؟ اصال وقتی ما به فصل سرد سال
میرسیم گویی آماده میشویم تا کتک بخوریم و
ناسزا بشنویم! آیا سازمان حفاظت محیطزیست
بهعنوان یک دســتگاه نظارتی میتواند تکالیف
دســتگاههای مجری را برعهــده بگیرد؟ نیروی
انسانی و بودجهاش را دارد؟ صد البته ناظر است و
به فراخور مسئولیتش میبایست پاسخگو باشد ،اما
در تمامی برنامههای جامع کاهش آلودگی هوای
کالنشهرها و اخیرا در قانون هوای پاک حداقل 16

۴
شهر

تصمیمات جدید
برای محدودیت تردد
خودروهای آالینده
حتی پالک دولتی
جامعه فردا :اســتمرار قابــل پیشبینی
آلودگی هوا تا آخر هفته ،تهران و  8شهر بزرگ
و پرجمعیت ایران را لحظهبهلحظه به شرایط
خطرناک و غیرقابل زیســت برد تا جایی که
هربار تصمیمــات جدید بــرای محدودیت
تردد خودروهــای آالینده حتی پالک دولتی
اعمال شد.
رئیس ســازمان حفاظت از محیطزیســت،
که اظهارنظــر روز سهشــنبهاش درباره دعا
برای وزش بــاد ،مورد انتقــاد و طعنه و طنز
کارشناســان ،کاربران و مردم واقع شده بود،
روز گذشته در حاشیه جلسه هیأت دولت به
بیان توضیحاتی درباره علل آلودگیهای اخیر
هوا پرداخت و احتراق ناقص ســوخت توسط
خودروهای سنگین را از جمله مهمترین این
عوامل برشمرد.
اظهاراتی که البته از ســوی وزیر نفت نیز به
شــیوهای دیگر مورد تأیید قرار گرفت .بیژن
نامدارزنگنــه در واکنش به این پرســش که
سازمان محیطزیست آلودگی هوا را ناشی از
بیکیفیتی بنزین و گازوئیل اعالم کرده است،
گفت :ما در شهرهای بزرگ بنزین یورو چهار
عرضه میکنیم و گازوئیل هم بدون گوگرد یا
با گوگرد در حد بسیار پایین عرضه میکنیم
اما خودروهایی که از نقاط مختلف وارد شهر
میشــوند ،ممکن اســت از جاهای مختلف
سوخت زده باشــند و گازوئیلشان آلودگی
بیشتری داشته باشد و بیشتر آلودگی به ذرات
معلق در هوا برمیگردد.
عیسی کالنتری ،رئیس سازمان محیطزیست
نیز در حاشیه جلســه هیأتوزیران در جمع
خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت
آلودگی شــهر تهران ،با تأکید بر اینکه تهران
آلودهترین شهر کشور نیســت ،خاطرنشان
کرد :تبریز ،ارومیه ،اهواز و همدان بیشــتر از
تهران آلودگی دارند.
وی درباره علت آلودگیهای اخیر ،گفت :وجود
ذرات ریــز کمتر از  2.5میکــرون که حاصل
احتراق ناقص سوخت است ،تنها عامل آلودگی
شهرها محسوب میشود .این احتراق ناقص نیز
به دلیل وجود نارسایهایی در خودروهاست.
رئیس ســازمان حفاظت از محیطزیســت با
بیان اینکه امروز اکسید ازت ،اکسید گوگرد و
ریزگردها هیچکدام عامل آلودگی هوا نیستند،
ادامه داد :به دلیل فناوری موجود در خودروها و
موتورها و همچنین وضعیت سوخت گازوئیل،
شاهد احتراق ناقص ســوخت توسط وسایل
نقلیه هستیم.
وی خودروهای سنگین ،کامیونهای فرسوده،
اتوبوسها و موتورسیکلتها را از اصلیترین
وســایل نقلیه عنوان کرد که با احتراق ناقص
سوخت موجب ایجاد آلودگی هوا میشوند.
وی درباره اقدامات دولت برای کنترل و کاهش
آلودگی هوا ،اظهار کرد :در جلسه امروز دولت
تصمیم گرفت که از هفته آینده بررسیهای
الزم را درباره تردد خودروهای آلودهکننده هوا
به شهرها انجام دهد و برای ورود این خودروها
از جمله خودروهای ســنگین و خودروهای
دولتی محدودیتهایی اعمــال کند .در این
زمینه معتقدیم که تصمیمات ســختی باید
اتخاذ شــود ،گرچه که ممکن اســت برخی
نارضایتیهایی ایجاد شود.
رئیس سازمان حفاظت از محیطزیست با بیان
اینکهدرکوتاهمدتنمیتوانمشکالتآلودگی
هوا و مسائل مربوطه را برطرف کرد ،ادامه داد:
صنعت خودروسازی باید خود را متحول کند
و نمیتواند با تکنولوژی  30 ،20سال پیش کار
خود را ادامه دهد.
همچنین معاون عمرانی اســتانداری تهران
تصمیمات جدید کمیته اضطرار آلودگی هوای
تهران را اعالم کرد و از تعطیلی تمامی مراکز
علمی خصوصی در روز پنجشنبه خبر داد.
کریمی ،با اشاره به ادامه آلودگی هوای تهران،
گفت :طرح زوج و فرد پنجشــنبه با همکاری
پلیس راهور از مقابل در منازل اجرا شود و فروش
روزانه مجوز تردد در محدوده طرح ترافیک نیز
ممنوع اســت.وی گفت :تصمیمگیری درباره
اجرای طــرح زوج و فرد تا ســاعت  24امروز
پنجشنبه نیز تا پایان وقت اعالم میشود.
وی گفــت :پنجشــنبه عالوه بر مــدارس و
مهدهای کودک استان در تمامی مقاطع بهجز
شهرستانهای فیروزکوه ،پردیس و دماوند،
مراکز علمی خصوصــی همچون کالسهای
کنکور و زبان و ...نیز تعطیل هســتند .تمامی
فعالیتهای ورزشی در اماکن روباز هم ممنوع
خواهد بود.

دستگاه در آلودگی هوا دخیل هستند .از سوخت
لونقل عمومی ،از رده خارج
استاندارد گرفته تا حم 
کردن خودروهای فرسوده تا ارتقای خودروهای
نو ،صنایع و منابــع احتراقی خانگی ،معاینه فنی
و افزایش سرانه فضای سبز ،و تمامی محورهایی
که به نحوی از انحا با مقولــه آلودگی هوا مرتبط
هستند و از قضا عمده تکالیف در حوزه اجرا با سایر
دستگاههاست .این نوشتار درصدد رفع مسئولیت
از سازمان حفاظت محیطزیست نیست ،هرچند
این سازمان طی سالهای گذشته ،در پی تدوین
سیاســتها و برنامههای اجرایی کاهش آلودگی
هوا ،تعییــن برنامههای زمانی اجــرا ،تصویب و
پیگیری اقدامات از دســتگاههای مسئول بسیار
دویده اســت ،اما حتما در نحوه پیگیری و نظارت
بر اجرای این قوانین و ضوابط ،مشکالت و موانعی
است؛ موانعی که بیشــتر از جنس زیرساختها
و ضمانتهــای اجرای قانون هســتند و رفع آن
بیشک نیازمند اقتدار بیشتری برای یک سازمان
مطالبهگر نظارتی است.

امروز هوا بهعنــوان مهمترین منبــع حیاتی ما،
تحتتأثیر تمرکز فعالیتهای اقتصادی ،صنعتی و
خدماتی در شهرهای بزرگ ،توسعه سریع و شتابان
آن و بهتبع آن مهاجرتهای بیرویه قرار دارد .در
ابرشــهری چون تهران با این حجــم از بارگذاری
صنعت ،جمعیــت و خدمات که بســیار فراتر از
ظرفیت زیستمحیطی آن است ،حتی در صورت
ارتقای استانداردها در «سوخت و خودرو» بهعنوان
متهمان اصلی آلودگی هوا ،کماکان در فصول سرد
ســال و مواقعی که با پدیــده وارونگی مواجهیم
آلودگی هوا را خواهیم داشت .تالش دستگاهها باید
معطوف به تقلیل انتشار آالیندهها از منابع متحرک
و ثابت و کاهش روزهای ناسالم باشد ،در واقع آنچه
اغلب به فراموشــی سپرده میشــود محدودیت
ظرفیت اکولوژیکی در شــهرهای بزرگ ماست.
توجه به ایــن واقعیت که تهران ،تبریز و ســایر
توساز
کالنشهرهای کشــور چقدر ظرفیت ساخ 
و ایجاد و گسترش شهرکهای مسکونی ،صنعتی،
مراکز علمی و دانشگاهی و مجتمعهای خدماتی
و تجاری و جذب جمعیــت را دارند یک ضرورت
است .وقتی در نخستین طرح جامع تهران مصوب
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طرح در نظر گرفته شد و متعاقبا در سایر طرحهای
شهری همچون طرح ساماندهی تهران (،)1371
طرح مجموعه شــهری ( ،)1382طــرح جامع
( ،)1386ســقفهای جمعیتی پیشبینی شده
نادیده گرفته شد و به جای تمرکززدایی و جلوگیری
از رشد کانونهای بزرگ جمعیتی پیرامون تهران،
همچنان بارگذاری به صور مختلف ادامه دارد آیا
میتوان به بهبود کیفیت هوا امید بست؟ علتالعلل
آلودگی هوای تهران و سایر کالنشهرها این حقیقت
است که طی ادوار گذشته توجه به ظرفیت زیستی
این کالنشــهرها مغفول مانده است ،و فیالمثل
در بارگــذاری صنایع بهرغــم مصوبه ممنوعیت
استقرار صنایع در شــعاع  120کیلومتری تهران
و  50کیلومتری اصفهان با توجیهات مختلف این
تصویبنامهها کمرنگ شده است!
درعینحال اقدامات انجام شده در شرایط فعلی
که با مشــکل ســکون و پایداری هوا و تشــدید
آالیندهها روبهرو هســتیم؛ همچــون تعطیلی
مدارس ،محدودیت تردد خودروها یا توقف موقت
فعالیت برخی صنایــع و پروژههای عمرانی بدون
شک راهکارهای موثری برای برونرفت از چالش
آلودگی هــوا نخواهد بود ،بلکــه این راهکارهای

مقطعی به تناسب شرایط اضطرار برای جلوگیری
از تشدید آلودگی اتخاذ میشوند و برای مدیریت
پایدار آلودگی هوا میبایســت طــی برنامههای
میانمدت و بلندمــدت در چارچوب محورهای
تعیینشــده در برنامهها و قوانیــن مالک عمل
حرکت کرد ،البته بســتر هموار اجرای قوانین و
پایبندی و التزام تمامی دستگاههای مسئول در
حوزه آلودگی هوا به اجرا و پاســخگویی در انجام
تکالیف محوله و به بیان سادهتر همکاری تمامقد
همه ذیمدخالن اعم از دولت ،مجلس و قوهقضائیه
مشروط به مشارکت و همراهی مردم میتواند از
تعداد روزهای ناسالم شهرهای بزرگ ما بکاهد.
تجربه موفق شهرهای بزرگ جهان که روزگاری با
معضل آلودگی هوا روبهرو بودند و توانستند بر این
مشکل غلبه کنند ،بیانگر اهمیت خواست و اراده
جدی تمامی ارکان اثرگذار هست ،مطالبهای که
مهمترین رکن آن در کشــور ما در وهله نخست
باید بر پرهیز از تمرکزگرایی و بارگذاری بیشــتر
در کالنشــهرها پیریزی شود ،در غیر اینصورت
هرسال در نیمهدوم سال ،روزهای ناسالم بیشتری
در انتظار ما خواهد بود و ما لنگلنگان میدویم و
به گردپای آلودگی هوا نمیرسیم!

دانشجویان پذیرفته شده در مقطع کارشناسیارشد،
ستارههایی درج شده بود که نشاندهنده عدم تأیید
صالحیت عمومی آنها از ســوی نهادهای اطالعاتی
بود .عمده این دانشــجویان سابقه فعالیت سیاسی
در دانشگاه داشتند .گفته میشودکه در هشت سال
دولت احمدینژاد نزدیک به  800دانشجو ستارهدار
شدند که بخشی از آنها در سال  92و با روی کار آمدن
حســن روحانی بهعنوان رئیسجمهور به دانشگاه
بازگشــتند .اما این بــدان معنی نبود که مشــکل
ســتارهدارها بهصورت کامل حل شد .مجید دری،
یکی از دانشــجویانی است که در سال  86در مقطع
کارشناسی از دانشگاه عالمه طباطبایی اخراج شد و
نتوانست حتی در دوره روحانی نیز با وجود پیگیریها
به دانشگاه بازگردد.
گزارشهای رســیده نشــان میدهد تنها این دو
دانشجوی تحصنکننده با این مشکل روبهرو نیستند
و حداقل  20دانشــجوی دیگر نیــز بههمین دلیل
نتوانستهاند به دانشگاه بازگردند.

محمدمهدی زاهدی ،رئیس کمیســیون آموزش و
تحقیقات مجلس شورای اسالمی به تسنیم گفت:
دانشجویانی که در کارنامه آزمون کارشناسیارشد
در مقابل اسمشــان ســتاره زدهشــده ،هیچگونه
منعی بــرای ادامه تحصیل ندارنــد .او با بیان اینکه
مطالب مطرحشده توسط برخی جریانات با عنوان
دانشجوی ســتارهدار کامال کذب است ،گفت :اصل
قرارگیری ستاره در مقابل اسم فرد در کارنامه آزمون
کارشناسیارشــد بهمعنای وجود نواقص در پرونده
اعم از کمبود مدارک و غیره اســت و بههیچعنوان
بحثی با عنوان ممنوعیت تحصیل دانشــجو مطرح
نبوده و نیست.
زاهدی مطرحشدن این بحث توسط رئیسجمهور
را ناشی از بیاطالعی ایشــان از این موضوع دانست
و گفت ،این ســتاره بههیچوجه مشکلی نیست که
بخواهیم رفعوفصل کنیم.
این درحالی اســت که فعاالن دانشجویی معتقدند
گرچه ســتارهای در کنار نام دانشجویان بازمانده از
تحصیل دیده نمیشود ،اما با استفاده از عناوین دیگر
جلوی ادامه تحصیل این دانشجویان گرفته میشود.
اما برخالف زاهدی ،نماینده اصولگرای مجلس یکی
دیگر از نمایندگان مجلس گفته اســت :با دســتور
رئیسجمهور به وزیر علــوم دیگر هیچ تعللی برای
بازگشت دانشجویان ستارهدار به دانشگاه پذیرفته
نیست.
فاطمه سعیدی ،عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس ،گفــت :بدون کمترین مماشــاتی تمامی
دانشــجویان ســتارهدار باید بتواننــد از ترم آینده
در کالس درس حاضر شــوند .در غیــر این صورت
بهطورحتــم موضوع اســتیضاح وزیــر را پیگیری
میکنیم .سالهایی که دانشجویان را بهخاطر فعالیت
سیاسی از تحصیل محروم میکردند گذشته است.
مسئوالن دانشگاههای دولتی از سال  ۹۲تاکنون باید
درک کرده باشند که کشتیبان را سیاست دیگر آمده
است .اگر هنوز در این مسئله مشکل دارند باید فکری
عاجل کرد .مردم به یک تفکر رای دادهاند تا در اداره
کشــور تأثیر آن تفکر را ببینند .مســئوالن اجرایی
باید با تمام توان در راه اجرای خواست اکثریت قدم
بردارند.اینعضوفراکسیونامیدبهرویدادگفتهاست:
جامعه دانشگاهی فرار از مسئولیت را برنمیتابد .از
روز اولی که آقای غالمی معرفی شــد ،دانشجویان و
دانشگاهیان ابراز نگرانی کردند .کاری نکنید که همه
آن ابهامها درباره شما رنگ واقعیت بگیرد .وزیر علوم
باید خودش را ثابت کند .وزارت علوم یک وزیر قاطع
میخواهد که بتواند مطالبات دانشجویان را پیگیری
کند .ایشان گفته بودند راه فرجیدانا را ادامه میدهند.
من خواهش میکنم درباره دانشجویان ستارهدار و
البته بورسیهها با دکتر فرجیدانا مشورت کنند .شاید
هنوز از آنچه میگذرد مطلع نباشند.

گزارش تحليلي

پیامهای کوتاهی که برای یکی
از دانشجویان ستارهدار ارسال
شده است

پیگیری مجلس و وزیر

دانشجوی
ستارهدار:
آموزش
دانشگاه به
دالیل اینکه
در پروندهام از
تعهد نوع سوم
یاد شده بود از
ادامه ثبتنام
من خودداری
کردند .به گفته
او تعهد نوع
سوم عنوانی
است که
معموال بهجای
«س ه ستاره»
مورد استفاده
قرار میگیرد

قول مساعد نمایندگان مجلس
به دانشجویان ستارهدار
جامعه فردا :سهشــنبه درحالی نخستین اجالس
ملی رفع موانع حقوق شــهروندی برگزار شــد ،که
دانشجویان ستارهدار یکی از موضوعاتی بود که حسن
روحانی با لحنی تند به آن اشاره کرد .او خطاب به وزیر
علوم ،گفت :نباید دانشجوی ستارهدار داشته باشیم.
این درحالی بود که کمی پیشتر وزیر علوم گفته بود
که دانشجوی ســتارهدار نداریم .او حتی در حاشیه
همین اجالس و بعد از شنیدن سخنان رئیسجمهور
در پاسخ به اینکه آیا شما پیگیر موضوع دانشجویان
ستارهدار هستید؟ به «جامعه فردا» گفت« :پیگیری
ما باعث شــده این قضیــه مطرح شــود .ماجرای
دانشجویان ستارهدار در سال  96حل شده است .من
خیلی اطالعاتی در خصوص ماجراهای پیش از سال
 96ندارم .من وقتی وزیر شدم ،موضوع کسانی را که
ثبتنامآنهابهایندلیلمعطلماندهبودراحلکردیم.
حال باید دید مقررات اجازه میدهد که درخصوص

بازماندگان سالهای قبل ورود کرد یا خیر».
منصور غالمی ،وزیر علوم اما در حالی از حل مشکل
دانشجویان ورودی سال 96میگوید که یکروز پیش
از این اجالس دو دانشجوی بازمانده از تحصیل ،مقابل
وزارت علوم تحصن کرده بودند.
بعد از ســخنان وزیر علــوم در انکار دانشــجویان
ستارهدار سیاســی و بیان اینکه دیگر دانشجویی به
دالیل سیاسی محروم از تحصیل نیست ،مجید دری
و مهدیه گلرو ،دو تن از دانشجویان ستارهدار سیاسی
که از حق تحصیل محروم شدهاند در اعتراض به این
سخنان چند روزی را در مقابل وزارت علوم دست به
تحصن زدند .این دو تن که از سال  1386محروم از
تحصیلاند و پیگیریهاي زیادی را برای احقاق حق
قانونی خود انجام دادهاند .با این حال مشکل این دو
تن تنها مربوط به دو سال قبل نیست .مهدیه گلرو به
«جامعه فردا» میگوید :امسال هم در دانشگاه الزهرا

در مقطع کارشناسیارشد پذیرفته شدم .اما در یکی
از مراحل ثبتنام ،از ادامه ثبتنام باز ماندم.
او با بیان اینکه امســال برای نخســتینبار از سوی
دانشگاه برای پذیرفتهشدگان آزمون کنکور اساماس
خوشامدگویی آمد ،میگوید :من از طریق همین پیام
متوجه شدم که در دانشــگاه الزهرا پذیرفته شدهام
بههمین دلیل پیگیر ثبتنام شدم که به بنده عنوان
شد نقص پرونده دارم .اما هیچگاه اعالم نمیشود این
نقص پرونده چه مواردی است که آن را کامل کنم.
گلرو میگوید :آموزش دانشــگاه به دالیل اینکه در
پروندهام از تعهد نوع سوم یاد شده بود از ادامه ثبتنام
من خودداری کردند .به گفته او تعهد نوع سوم عنوانی
است که معموال بهجای «س ه ستاره» مورد استفاده
قرار میگیرد.
اصطالح دانشجوی ستارهدار نخستینبار در دولت
محموداحمدینژادوزمانیمطرحشدکهدرکناراسم

با پیگیریهایی که از ســوی برخــی از نمایندگان
مجالس انجام شــد اما مهدیه گلرو روز گذشــته در
کمیسیون حقوق شهروندی مجلس شرکت کرد .او با
اعالم این خبر به «جامعه فردا» میگوید :توضیحاتی
را در مورد وضعیت خودم و دیگر دانشجویانی که از
ادامه تحصیل بازماندهاند به اعضای کمیسیون ارائه
دادم.آنهانیزازمنخواستنددوهفتهتحصنرامتوقف
کنم تا از طریق مجلس و کمیسیون حقوق شهروندی
ماجرا را پیگیری و حل کنند .آنها قول دادند درصورت
حل نشدن مشکل ادامه تحصیل ما ،نهتنها با تحصن
ما مخالفتی نداشته باشند که در حمایت از ما وزیر را
برای پرسش و استیضاح به مجلس بکشانند.
از سوی دیگر مجید دری هم دیروز در مقابل وزارت
علوم با منصور غالمی مالقات کرد و او نیز یکهفته
وقت خواست تا این پرونده را پیگیری کنند.
مهدیه گلرو واکنش نماینــدگان و وزیر علوم را در
پیگیری ماجرای دانشــجویان ســتارهدار و تأکید
رئیسجمهور بر این موضوع را مثبت ارزیابی میکند
و میگوید :نباید از حق گذشــت که در دوره جناب
فرجیدانا در وزارت علوم و سرپرستی جعفر توفیقی
بر این وزارتخانه ،مشکل تعداد زیادی از دانشجویان
ستارهدار حل شد و امیدواریم با قولهای مساعدی
که گرفتیم ،از این به بعد دیگر دانشــجویی به دلیل
فعالیتهای اجتماعی و سیاسی از تحصیل باز نماند.
ستارهدار نداریم

درحالیکه رئیسجمهور هم از بودن دانشــجویان
ســتارهدار گالیه کــرد ،برخی هنوز اصــرار دارند
که دانشــجوی ســتارهداری وجود نــدارد .دیروز

گزارش روز

گشتی در مسیر رودخانههای خشکیده و پلهای تاریخی در اطراف ساوه

پلی بر رودخانهایکه نیست
نداسادات بنیکمالی

در چند سال اخیر نیمی از دشتهای ایران از مدار زیست خارج شده و به دلیل
نبود آب ،دچار فرونشست شدهاند .رودخانهها ،تاالبها ،مردابها و دریاچهها،
خشک و زیستگاههای حیوانات و بهموازات آن زندگی در فالت مرکزی ایران
نیز در خطر جدی قرار گرفته است و با اینکه مسئوالن بر بحران آب در ایران
تأکید دارند اما عمال کار چندانی برای احیای آب دریاچهها ،تاالبها ،رودها
و ذخایر زیرزمینی صورت نگرفته است.
روزی روزگاری چشمهای

رودخانههای بســیاری به دلیل مدیریت نادرســت آب خشک شده است،
بهنحوی که امروزه تنها بستری سنگی از آن برجای مانده است .گاهی روی
بستر بیآب این رودخانهها پلهای عریض تاریخی و چند چشمه را میبینی
که گویای این واقعیت است ،زمانی رودخانه پر آبی در زیر آن جریان داشته
که امروزه هیچ اثری از آن باقی نمانده است .آبادی نزدیک متروکه شده و پل
تاریخی بهحال خود رها شده است.
پل «تک چشــمه» در نزدیکی ساوه یکی از این پلهاست که زمانی در کنار
آبادی ساخته شــده بود و طاق نصرتی بود روی رودخانهای پرآب که شاید
بهانه تشکیل روستاها و تمدنهایی در گذشتههای دور بوده است .از این پل
تنها دهانه آجری آن باقی مانده است که امروز فرسنگها با آب و آبادی فاصله
دارد .نزدیکترین رودخانه (که امروز تنها رود کوچک فصلی بیش نیست)
حدود 7کیلومتر با این پل فاصله دارد .پلی رها شده که میراث گذشتگان است
و بقایای آن بعد از این همهسال هنوز پابرجا ایستاده است.
نه آب نه آبادانی

در مسیر این رود خشک شــده پلهای استوار بسیاری را میبینی و از خود
میپرســی این پل زمانی روی چه رود عظیمی سایه داشته است؟ اما وقتی
جز همهمه باد در زمین بایر ،صدای دیگری را نمیشنوی بر خود میلرزی
و به اطرافت نگاه میاندازی مبهوت ،از خود میپرســی پس کجاســت آن
رودخانهای که چنین پل عریض و بینقصی با بهکارگیری محاسبات دقیق

روی آن ساخته شده؟ ما چه کردیم با این طبیعت که رودها چنین ناخشنود
دامن از زمین برمیچیند؟
بنای پل «ســرخده» در پانزده کیلومتری جنوب شهرســتان ســاوه و در
ساحلجنوبی رودخانه قرهچای در نزدیکی روستایی به همین نام قرار دارد.
این پل در نزد اهالی ترک زبان به «دقوزگوز» (نه چشمه) معروف است و این
روزها بهجای اینکه ستونهایش در آب باشد بر بستری از سنگ قرار گرفته و
دیگر از رودخانه خروشانی با بیش از 80متر عرض خبری نیست.
نه درختی نه چشم اندازی که بتوان به آینده امیدوار بود .از فراز پل ،آبادی به
چشم نمیخورد نه حتی به قاعده کف دست سرسبزی! تا چشم کار میکند
بستر سنگالخی رودخانهای است که امروزه حتی روستائیان مسنی که گاهی
توگذار در حوالی آن رود
در آن حوالی تردد میکنند نیز ایام پرآبی و رونق گش 
و پل را به یاد ندارند گویی حادثه خشک شدن رود را در تصمیمی همگانی،
دسته جمعی فراموش کردهاند.
چه غریبستانی است روستای متروکه و بر ســر خود آوار شدهای که در آن
نزدیکی است .حکایتشان مصداق بارز ضربالمثل «نه آب هست نه آبادانی
نه بانگ مسلمانی» است .چشم که میچرخانی در نزدیکی آن ویرانههایی را
میبینی که زمانی روستایی بوده با خانههایی سنگی .با کمی دقت ،در میانه
ردیفهایخشتهامیتوانردسفیدساروجرادیدکهنشانازآبادیسالهای
دور این روستا دارد اما امروز گویی درد در رگ تکتک بناهای آن جریان دارد.
درد بیهویتی ،درد بیآبی دردِ....
رونق از دست رفته

روزگا ِر پر آبی رودخانه قم رود ،لعل بار ،انار بار به خاطرهها پیوســته و روند
خشکی رود به گفته برخی از مسئوالن و مردم با احداث دو سد در باالدست
رودخانه در سالهای اخیر به اوج خود رسید و کار رودخانه «تمام شد».
بسیاری از طرحهای آبی که در این کشور انجام میشود بدون مطالعه و ضابطه
منطقی صورت میگیرد و متاســفانه در مسیر اجرایی شدن آن به تذکرات
دلسوزان و کارشناسانی که چشــمانداز آینده را میبینند توجه نمیشود.
توسوی ورشکستگی منابع و ذخایر سوق
طرحهای اشتباه آبی ما را به سم 
میدهد و این حرکتی است که هر روز بیشتر از گذشته شتاب میگیرد که
بیشک ترسناکتر از بحران آبی است.

بال به جای باران

کشت محصوالت آب بَر و نگاه صرفا اقتصادی به توسعه کشاورزی ،موجب
برداشــت بیرویه آب از آبهای سطحی و سفرههای آبی زیرزمینی شده و
سرعت ِ
ِ
مرگ رودها دامن زده و خاک نیز فرو نشست و شانه به شانه بادها
به
سپرد .آسمان هم خست کرد و ابر و باد مه و خورشید و فلک دستبهدست هم
دادند تا این ملک آبادبر را به خاک سیاه بنشانند.
آبخیــزداری نــه علمی نوین اســت و نه خلقالســاعه .توجه به مســائل
زیســتمحیطی نیز از دیرباز در این کشور رواج داشته ،چرا که قدما از خطر
بیآبیآگاهبودندامادرسالهایاخیربابیتوجهیمسئوالنوتصمیمگیرانبه
اینمسئلهمهمبهچنینبالهاییمبتالشدهایموروندبیابانزاییچنانسرعت
گرفته که دیگر نمیتوان به مقابله با آن پرداخت و بهآسانی آن را مهار کرد.
بیشکتنهاباتوصیهبهمردموهشدارهایزیستمحیطیدرخصوصآبکه
گاه و بیگاه زیرنویس برنامههای تلویزیونی میشود نمیتوان به این مشکالت

فائق آمد و مانع بروز فجایع احتمالی پیشرو در آینده نهچندان دور شد.
تلخیحقیقت

ما همان اندازه که به میراث طبیعی و محیطزیســت خود بیتوجه هستیم
بههمان نسبت نیز به میراث فرهنگی و تاریخیمان نیز بیاعتناییم.
نمونه کوچک آن همین دو پلی که پیشتر از آن نام برده شــد .بیهیچ نام و
نشانی بهحال خود رها شده است .مگر ایرانگرد سمجی برای دیدن آن با توسل
بهرملواسطرالبدرجهتیابیوبا تکیهبرحدسوگمانآنرابیابد.نهنشانی
نهتابلویی.باالخرهبایدهمهچیزمانبههمهچیزمانبیاید.کیلومترهادربستر
رودخانهای که دیگر رودخانه نیست راه رفتیم تا به دو پل «دفورگوز» و «تک
چشمه»برسیم.بسیاریازمکانهایتاریخیکهمیتواندمنبعدرآمدیبرای
جذب توریست و گردشگر باشد و به عالقه مندان معرفی شود چنان مهجور
افتاده که دل میمیرد و اندوه تازه میشود ...غمانگیز است بله اما حقیقت دارد.

