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  قلع و قمع و تخریب ویالیي مجلل در جنگل هاي شهرستان ماسال متعلق به فردي غیربومي که از طریق رانت توانسته اراضي جنگلي را تصرف کرده و اقدام به ساخت بنا کند، اجرایي شد.
عکس: بابك جدي، میزان

دو زن ، تهیمه میالنی ( ۱۳۸۰ )
فرشته (نیکی کریمی): می خواستم درس بخونم نذاشتین

می خواستم کار کنم نذاشتین
می خواستم زندگی کنم نذاشتین         هیچ کدومتون نذاشتین  

... تو نذاشتی        ... بابام نذاشت             شوهرم نذاشت...

 رنانی یادآور شــده بود: «مردم به جای کشــتن گاو و گوســفند آمده بودند تا خیلی مدنی و محترمانه با 
نمایش نوشــته هایی، مخالفت خود را با ســاخت این طرح اعالم کنند و علت آن را هم نداشتن مجوزهای 
زیســت محیطی، نامعلوم بودن محل تأمین آب طرح و نیز نامشخص بودن محل دفع پساب صنعتی آن ذکر 
کرده اند. وزیر باشــعور دولت هم بدون آنکه مردم را به فریب خوردگی و عامل استکبار بودن متهم کند تنها 
گفت «در عمر کاری اش برای نخستین بار شاهد چنین رفتار اعتراض آمیزی برای شروع عملیات اجرائی یک 
طرح بزرگ صنعتی است» و بدون کلنگ زنی، منطقه را ترک کرد». از زمان اعتراض به پتروشیمی دشتستان 
بوشــهر تا پتروشیمی میانکاله، جامعه ایران تا به امروز شــاهد ده ها مورد دیگر از اعتراضات فعاالن محیط 
زیســت در سراسر کشور به موارد تخریب طبیعت و بهره کشــی بی رویه از منابع طبیعی با انجام اکتشافات 
گســترده معدنی حتی در مناطق شــمالی و جنگلی ایران تا مناطق کویری و... بوده و این نشان می دهد که 
دیگر نمی توان همچون گذشته، مردم را از دخالت در تصمیم گیری و تصمیم سازی برای آنچه توسعه قلمداد 
می کنیم، کنار گذاشــت. گرچه فرایند تهیه گزارش های ارزیابی اثرات زیســت محیطی و اجتماعی طرح ها و 
پروژه های بزرگ عمرانی کشــور عمال در سه دهه گذشته یک فرایند غیردموکراتیک و بدون مشارکت مردم، 
بدون شــفافیت، بدون آگاه ســازی افکار عمومی و بدون پاســخ گویی و مســئولیت پذیری از سوی مجریان 

و مشــاوران طرح های عمرانی و دولت ها بوده اســت اما به نظر می رســد در نتیجه آســیب های گسترده و 
اضمحالل طبیعت و شکست بزرگ طرح های عمرانی کشور در توسعه فرهنگی و اجتماعی و حتی اقتصادی 

جوامع محلی، اکنون مردم خود به دنبال جایگاه از دست رفته شان در فرایند تصمیم سازی توسعه هستند.
با وجود این پتروشــیمی میانکاله، برخالف پتروشــیمی دشستان بوشهر، کلنگ زنی شــد! چون به گواه 
اظهارات دامداران و روستاییان و حتی فعاالن محیط زیست مازندران، تا روزی که وزیر کشور کلنگ پتروشیمی 
را با حضور نمایندگان و مسئوالن محلی به زمین زد اصال هیچ کدام از مردم مطلع نبودند که قرار است چنین 
صنعتی در مراتع ملی حســین آباد در جنوب تاالب بین المللی میانکاله احداث شــود. با این حال در نتیجه 
اعتراضات گسترده فعاالن و متخصصان محیط زیست و مردم محلی سرانجام بعد از ۴۰ روز که بخش های 
گســترده ای از مراتع حســین آباد، تخریب و گیاهان و بوته های ارزشــمند بومی آن شب و روز ریشه کن شد و 
ســازه هایی در اطراف مرتع برای مشخص کردن مرز پتروشیمی ایجاد شد، این پروژه با درخواست بیش از ۴۰ 

هزار نفر با دستور قضائی متوقف شد.
شــاید به نظر برســد پیروزی فعاالن محیط زیست برای حفظ مرتع و معیشــت پایدار مردم حسین آباد، 
دستاورد بزرگی نبوده و موقتی است اما عملیات اجرائی این پروژه که حتی با دستور رئیس جمهور و دادستان 
هم متوقف نمی شد و مجریان طرح شب و روز در حال تخریب مرتع بودند، نشان داد مجریان طرح گویا خود 
را فراتر از دستور رئیس جمهور و دادستانی می دانند که حتی بعد از آن هم تا چند روز با وجود ممانعت های 

قضائی به کار خود ادامه می دادند.
اما آنچــه ارزش این پیروزی موقت را برای جامعه محیط زیســت ایران دوچنــدان می کند، همکاری و 
مطالبه گری درست از سوی مردم محلی و جامعه محیط زیستی و رسانه ای ایران بود که نهایتا این مشارکت 
گروهی به یک دستاورد بزرگ، در برابر طرحی بدل شد که تا به امروز کمترین شفافیت و پاسخ گویی را در قبال 
افکار عمومی داشته و برای عقب راندن معترضان از اهرم تهدید و تهمت های سیاسی و برچسب های امنیتی 

و گاه ضرب و شتم مردم محلی هم بهره برده است.
سید اسماعیل ساداتی، دامدار ۷۰ساله ای است که می گفت وقتی دستور دادستانی و رئیس جمهور را برای 
توقف پتروشیمی شنیده، به اتفاق مردم روستا، مقابل پیمانکار طرح ایستاده و در حالی که مسئوالن محلی نیز 
حضور داشتند از سوی یکی از مجریان طرح مورد ضربه لگد از ناحیه پهلو قرار گرفته است. او می گوید: «بعد 

از نیم ساعت مسئوالن محلی آمدند صورتم را بوسیدند و دلجویی کردند که آن آقا مرا با لگد زد».
اغلب دامدارانی که با آنها در هفته گذشــته گفت وگو کردم می گفتند که پیمانکار پتروشیمی گفته «شما 
را داخل گونی می کنیم و سربه نیست تان می کنیم، بعد چطور ادعا می کنند می خواهند برای ما شغل ایجاد 
کنند!» صرف نظر از اینکه ساخت پتروشیمی میانکاله در مجاورت مهم ترین تاالب بین المللی ایران به موجب 
مصوبه هیئت وزیران مبنی بر ممنوعیت اســتقرار صنایع نفت و پتروشــیمی در اســتان های شمالی، اساسا 
ممنوع بوده و آســیب های غیرقابل جبرانی به منابع آب و خاک و هوا و ســالمت و معیشــت مردم و حتی 
پناهگاه حیات وحش میانکاله وارد می کند، اما پرسش های بی پاسخ زیادی همچنان به قوت خود باقی است! 
نخســت اینکه دولتی که خود همواره منتقد سرسخت تصمیمات دولت قبلی بوده، چرا مصوبه غیرقانونی 
احداث پتروشــیمی میانکاله را که از دولت قبل به جا مانده است، ابطال نکرده و خود مجری کلنگ زنی اش 
شده و حتی از اراضی که بیش از ۶۰ سال است، «ملی» اعالم شده به مجریان طرح حاتم بخشی کرده است؟
در همین حال یکی از مســئوالن چند روز قبل گفته بود ســرمایه گذار تمایل داشــته پتروشیمی را در این 
منطقه بسازد! پرسش این است اگر روزی سرمایه گذار خواست در حریم اماکن تاریخی و مذهبی یا نوک قله 
دماوند هم پتروشیمی یا پاالیشگاه بسازد باید به این خواسته ناحق و غیرقانونی او احترام گذاشت و از او دفاع 
کرد؟ و اساســا این سرمایه گذار کیست و سرمایه اش چقدر است؟ اصال سرمایه ای دارد یا روی وام های کالن 

بانکی و صندوق بیت المال حساب باز کرده است؟
مردم حق دارند که مخالف بودن یا نبودن یک صنعت در نزدیکی محل زندگی شان باشند و دولت ها باید 
به این حق مســلم و نگرانی های مردمی احترام بگذارند. اما در جامعه ای که روند تصمیم ســازی و اجرای 
پروژه های عمرانی از آخر به اول است یعنی بدون امکان سنجی و ارزیابی اثرات- پیش از هر اقدام اجرائی- 
اول کلنگ زنی در مکانی که یک نفر خاص دلش می خواسته، صورت می گیرد و اطالعات طرح شفاف نیست 
و محرمانه تلقی می شــود، آگاهی به افکار عمومی داده نمی شود و مشخص نیست در صورت بروز عواقب 
جبران ناپذیر یک تصمیم غلط یا یک طرح نادرست در مکان نادرست اساسا چه کسی پاسخ گو خواهد بود و 
مسئولیتش را خواهد پذیرفت، طبیعی است که مردم دیگر مثل گذشته ها برای استقرار صنعت کف و سوت 

و هورا نخواهند کشید و فریب وعده های اشتغال زایی را نخواهند خورد.

از پتروشیمی دشتستان تا میانکاله!

از آن روز گــرم و داغ تابســتانی که مردم بخش «آب پخش بوشــهر» با 
اعتراضی نمادین، پرتعداد و آرام، مانع از کلنگ زنی پتروشــیمی توســط 
وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت با حضور اســتاندار و مسئوالن محلی 
شــدند، کمتر از پنج سال می گذرد. تا آن روز، شاید این نخستین باری بود 
که نگرانی از آســیب های زیســت محیطی یک صنعت آالینده، بخشی از 
مردم محلی را به جای کف و ســوت و هورا به مطالبه گری برای شفافیت 
و پاسخ گویی مســئوالن وامی داشــت. آنها حتی پا را فراتر نهاده و مانع 
کلنگ زنی پتروشیمی شده بودند. محسن رنانی، اقتصاددان، همان زمان 
در یادداشــتی با عنوان «جوانه های بلوغ در شمال جنوب» نوشت: «این 
نشــانه ای بود از  رســیدن جامعه ما به یک نقطه عطف تاریخی. نقطه ای 
که در آن دیگر حکومت نمی تواند با نشــان دادن شکالت های اقتصادی، 

جامعه را به کرنش وادارد».

دغـدغـه هـاى  یک آموزگار

در ایــن چنــد روز صحنه هــای زشــت قیچی کــردن موی ســر 
دانش آموزان در یکی از مدرســه های کشــور احساســات عمومی را 
برانگیختــه و بازتاب های فراوانی در رســانه های حقیقی و مجازی 
داشــته است. گرچه در دهه های گذشته از شدت چنین برخوردهایی 
کاســته شــده اما به دلیل نفوذ اندیشــه پشــتیبانی کننده این گونه 
رخدادها- نه تنها در مدرســه ها که در ســطح جامعه- باید اندکی 
ژرف تر، موشکافانه تر و البته دست به عصاتر به واکاوی آن پرداخت.

۱- به باور نگارنده چنین رفتارهایی بیش و پیش از هر چیز برآمده 
از ریشه های اندیشــگی جامعه و بنیان های فرهنگی-اجتماعِی گاه 
صدها ســاله است که شــوربختانه همچنان مورد توجه خانواده ها، 
دســت اندرکاران مدرسه و حتی کاربه دســتان ارشد سیاسی هستند. 
روش های پرورشــی در کشــور ما با همه پیشرفت هایی که در جهان 
داشــته همچنان زیر سایه سنگین سفارش های بزرگان ادبیاتی مانند 
ســعدی و مولوی و غزالی و... و البته آموزش هــای مکتب خانه ای 
اســت. تا هنگامی که نتوانیم خود را از این ســایه ســنگیِن آسیب زا 
رها کنیم بســیاری از پدر و مادرها، آمــوزگاران، مدیران و معاونان و 
آموزگاران دل در گرو چنین روش هایی در آموزش خواهند داشــت. 
بنابراین رویارویی با خشونت، تحقیر و تنبیه در مدرسه و البته جامعه 
نیــاز به فاصله گرفتن از این فرهنــگ دارد و باالبردن دانش  و آگاهی 
عمومی در این باره که یکی از ضروری ترین آنها آشنایی با تجربه های 

جهانی است.
۲- پس از پخش گســترده این فیلم درباره برخورد با همکار 
قیچی به دست توصیه های فراوانی شد که گاه بسیار شگفت آور 
بودند! اما پرســش این است که او و بسیاری از همکاران دیگر تا 
چه اندازه با حقوق دانش آموزان به طور ویژه و حقوق کودک و 
نوجوان در حالت کلی آشــنا هستند؟ آیا در دوران آموزش های 
معلمی با چنین مفاهیمی آشــنا می شــوند؟ در چه درســی و 
در چــه چارچوبی درباره حقوق حرفــه ای خود و دانش آموزان 
می خواننــد؟ در دوران معلمــی کدام دوره ضمــن خدمتی را 
گذرانده اند که آنان را با حقوق و وظایف حرفه ای خود و حقوق 
و وظایف نوین دانش آموزان شــان آشــنا کند؟ در زمان گزینش، 
به جز پرســش های سفت و ســخت ایدئولوژیک و البته خط و 
نشان هایی برای حفظ ظاهر در چارچوب  همان ایدئولوژی، کی و 
کجا از انگیزه معلمی شان پرسیده می شود؟ آیا پس از به دست 
آوردن نمره قبولی نیاز نیست که روحیات و خلقیات آنان بررسی 
و میزان آمادگی آنان برای چنین حرفه ای حساســی ســنجیده 
شــود و صبر و حوصله و دقت آنان در برخورد با نوباوگان مورد 
ارزیابی قرار گیرد؟ در بخشــی از ماده ۲۶ اعالمیه جهانی حقوق 
بشر آمده است که: «هدِف آموزش رشد کامل شخصیت انسانی، 
تقویت احترام به حقوق بشــر و آزادی های بنیادین خواهد بود. 
آمــوزش بایــد تفاهم، مدارا و دوســتی در میــان همه ملت ها 
و گروه هــای نژادی و مذهبــی را ترویج کند و بــه فعالیت های 

[سازمان] ملل متحد در راه حفظ صلح یاری رساند».
گمانی نیست که به بار نشستن این هدف ها در یک جامعه و در یک 
ساختار آموزشی دست کم نیاز به پیش زمینه های فرهنگی، اجتماعی، 
اقتصادی و... دارد و البته خواســت و اراده دست اندرکاران سیاسی-
آموزشــِی هر جامعه. پرسش این است که ســاختار آموزشی ما کی 
و کجا چنین هدف هایی را ســرلوحه کار خویش قرار داده است؟ به 
جز به زبان آوردن کلیدواژه های این بند- آن هم با شــعارزدگی کامل 
و ادا و اطوارهــای مــالل آور! کی و کجا زمینه پرورش شــهروندانی 
با شــاخصه های مــورد اشــاره را فراهم کــرده اســت؟ از اعالمیه 
جهانی حقوق بشــر که به باور برخی از دوســتان ساخته و پرداخته 
غربی هاســت بگذریم! کی و کجا برای اجرای بندهایی از سند تحول 
بنیادین که به چنین مفاهیمی اشاره دارد، پرداخته شده و در راستای 
اجرای شــان تالش شده است؟ سندی که بیش از آنکه مسیری برای 
اجرا باشد بهانه ای شده برای دعواهای سیاسی در گسترده ترین نهاد 

عمومی کشور!
واپسین سخن آنکه پایان بخشیدن به چنین رفتارهایی در هر سطح 
نیازمند آگاهی های حقوقی و شــهروندی است. بنابراین برخوردهای 
احساســی، شــتابزده و تنبیهی پاک کردن صورت مســئله و مسکنی 
کوتاه مدت و بی فایده اســت. بــا توجه به شــاخصه های فرهنگی، 
سیاسی و اجتماعی مان در این باره راه درازی در پیش است و بی گمان 

همه مان باید در راستای افزایش چنین آگاهی هایی تالش کنیم.

قیچی و موی دانش آموزان!

مژگان جمشیدیمحمدرضا نیک نژاد

یـادداشـت

شــاید یکی از خصوصیات منحصر به فرد دولــت روحانی در تاریخ 
سیاســی ما، حجم باالی نقــد و انتقادات به دولت بــود. این نقدها در 
طیفی از حرف های درســت تا شــایعه، دروغ و تهمت مطرح می شــد 
که بخش دوم آن عمدتا از ســوی مخالفان سیاســی مطرح و در سطح 
وسیعی منتشر می شد. شاید هیچ دولتی چنین تجربه ای نداشته باشد که 
رسانه ها و افراد مشخص در خارج از کشور -با هدف تخریب کل نظام- 
در کنار حجم وسیعی از رسانه های داخلی که عمدتا از پول مالیات مردم 
ارتزاق می کنند، درباره دولت بنویسند و تخریب و حاشیه سازی کنند. باید 
به اینها اضافه کرد سازمان رسانه ملی را که این بار نه تنها در بخش های 
سیاسی، بلکه با رویکردی جدید در قالب شبکه های تازه تأسیس، فیلم، 
ســریال و برنامه های طنز، امتداددهنده این جریان بود. مخالفان دولت، 
همچنین با به کارگیری لشکرهای مجازی و سایبری که بدون محدودیت ، 
با نادرست گویی و سیاه نمایی در فضای شبکه های اجتماعی در این راستا 
عمل می کردند و متأســفانه امروز این رویه تبدیل به امری نهادینه شده 
اســت؛ میراثی ناگوار برای آینده. به یاد داشــته باشیم این گونه اقدامات 
در نهایت به مثابه اثر بومرنگ (اثر بازگشــتی) عمل می کند. من از منظر 
مطالعات اجتماعی این هجوم و آن بردباری را (با توجه به همه فشارها 
علیه دولت ها)، پدیده ای به نفع ثبات و پویایی کشور می دانستم؛ چراکه 
بخشــی از جامعه این چنین تخلیه می شــد. چندی پیش در قالب یک 
جمله طنرگونه خواندم: «وقتی دیگر روحانی نیست، به چه کسی ناسزا 
گفته می شــود؟!». اتفاقا من حذف سپر دولت از نقد اجتماعی را امری 
منفی می دانــم و آن را معادل نوعی ناامیــدی از تحول تلقی می کنم. 
نمی دانم بگویم خوشبختانه یا متأسفانه، این روزها مجموعه رسانه های 
پرقدرت از روزنامه ها، خبرگزاری ها و کانال ها گرفته تا صدا و سیما همه از 
یک راســتا خط می گیرند. با این وصف، شاهد نوعی نابردباری در مقابل 
نقدهای هرچند کوچک هم هستیم. نشنیدن صداهای انتقادی و گاهی 
تلــخ، آرامش های کوتاه مدت به همــراه دارد و کمکی به ثبات، پویایی، 
منافع و امنیت ملی نخواهد کرد. این روزها، مشــاهده می شود جریانی 
در کشــور حتی جمع شــدن چند دوســت رســانه ای را برنمی تابند و با 
تصورات «دایی جان ناپلئونی» خود داستان سرایی های امنیتی می کنند. 
این نوع فشــار و زیر ذره بین بردن نشســت های ســاده، حتی گعده ها یا 
حتی نشســت های هم اندیشی تحلیلی را به چشم توطئه  دیدن، به نفع 
ساختار و نظام سیاسی کشور نیست. شواهدی می بینم که فعالیت های 
نهادهــای مدنی در حوزه عمومی نیز رو به دشوار شــدن می رود که در 
مقالــه ای جدا به آن خواهــم پرداخت. نگاه تنگ نظرانــه به نهادهای 
مدنــی و کوچک کردن حوزه عمومی و حتی زیر ذره بین بردن حوزه های 
خصوصــی، به نفع جامعه و ســامان سیاســی نیســت. بــدون تردید، 
بزرگ شدن حوزه عمومی و شنیدن صداهای متنوع و متکثر و اجازه دادن 
به شکل گیری و بزرگ شدن میانجی های اجتماعی، مسیری درست است 
که به ثبات بیشــتر کشور انجامیده و بخشی از الزامات توسعه سیاسی-

اجتماعی است.

حاال که روحانی نیست...

علی ربیعی

بهناز شــیربانی: رضا مهاجر، عکاس باســابقه ســینما، مدتی اســت از 
حرفه اش کناره گیری کرده است. یکی از دالیل مهمش شرایط سینماست. 
او در این باره به «شــرق» گفت: «زندگی من در سینما خالصه می شود، اما 
چند ســالی است که اوضاع سینما را دوست ندارم؛ چراکه برای هر رشته 
تعداد درخور توجهی آدم صف کشیده اند و متأسفانه برای هم کارشکنی 
می کنند. به همین دلیل در این ســال ها عکاســی فیلم انجام نداده ام، اما 
احساس می کنم دیگر طاقتم تمام شده و نمی توانم این دوری از سینما را 
تحمل کنم و خودم را برای کار کردن دوباره در سینما آماده می کنم». رضا 
مهاجر از ســال ۱۳۴۲ عکاســی فیلم را آغاز کرد. او که در تمام سال های 
حضورش در ســینما، فراز و فرودهای بســیاری را تجربه کرده اســت، از 
روزهایی که با آنالوگ عکاســی می کــرده، صحبت کرد و گفت: «طبیعی 
است، شــرایط با گذشته بسیار متفاوت است. زمانی که من عکاسی فیلم 
را آغاز کردم، با آنالوگ عکاســی می کردم و سختی های خاص خودش را 

داشت. بارزترینش هم این بود که امکان چک کردن عکس وجود نداشت، 
امــا به مرور دیجیتال جای آن را گرفت و همه چیز تغییر کرد؛ دســت کم 
اینکــه حاصل کار قابل رؤیت اســت. معتقدم باید اســتفاده درســت از 
دیجیتال را یاد گرفت، اما دیجیتالی شدن، اثر چندانی روی کار من نداشت. 
معتقــدم همواره نگاه عکاس، بیش از ابزار، محور اصلی کار اســت. این 
بحث روان شــناختی کار ما در سینماســت». عکاس فیلــم «هامون» در 
بخش دیگری از صحبت هایش ادامه داد: «ســینما تحول بســیاری پیدا 
کرده اســت. معتقدم عکاسی فیلم دیگر پز دادن عکس نیست. مخاطب 
امروز دوســت دارد عکســی را ببیند که حس خوبی دارد؛ مثل عکاســی 
مســتند. تصور می کنم در جامعه و در بیرون سینما، مردم بیشتر به دنبال 
طبیعی بــودن عکس هســتند. در عکس های ۴۰ ســال پیش من هم این 
مستند گونه بودن را می بینید. همان سال ها عکس را در حرکت می گرفتم 
و علــت آن نیز همکاری با کارگردان های بســیار ضعیف بود و به عقیده 

من کارشــان در آن زمان بسیار مصنوعی به نظر می رسید و همیشه مورد 
انتقادم بود. بااین حال، رویکرد آنها باعث تغییر نگاهم شــد. درست مثل 
اینکه می گویند ادب از که آموختــی از بی ادبان. من تحصیالت آکادمیک 
نداشتم، اما همین کارکردن با کارگردان های ضعیف کمک کرد خالف نظر 
آنها کار کنم». او به بخشی از خاطراتش در سینما اشاره کرد و گفت: «در 
فیلم« دو نیمه سیب» وقتی با کیانوش عیاری کار می کردم، صحنه ای بود 
که پشت شیشه اتوبوس دختر فقیری نظاره گر دختری است که همزاد او 
اســت و در ماشــین رانندگی می کند؛ نیمی از صورت این دختر در شیشه 

اتوبوس منعکس بود و نیم دیگر آن سمت چپ دوربین من بود. روز بعد 
عکس را بزرگ کردم و سر صحنه بردم و به کیانوس عیاری نشان دادم. او 
دست هایش را روی سرش گذاشت و غمگین و عصبی شد. اول فکر کردم 
می خواهد از کارم ایــراد بگیرد، ولی چند لحظه بعد گفت: «چرا به ذهن 
من نرســید و این عکس پوستر فیلم من است». با اینکه عیاری همان روز 
هم می توانست این صحنه را تکرار کند، اما این کار را نکرد و دوست داشت 
پالن به پالن فیلم نگاه خودش باشــد. به همین جهت کیانوش عیاری از 

نگاه من کارگردان خاصی است».

احـوال پـرسى

کوتاه با  رضا مهاجر، عکاس قدیمی سینما
صحنه ای که به ذهن عیاری نرسید

دیـالـوگ روز


