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ویژه اجتماعی

این روزها روزهای شاید حساس تری است و دلیل 
این حساسیت هم چیزی جز نزدیک شدن به انتخابات 
نیست. انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری که 
برای خیلی ها ورود به شورا و ماندن در آن از انتخاب 
شدن به عنوان رییس جمهور هم بیشتر اهمیت دارد 
و هرنوع بازی الزم باشــد را اجــرا می کنند تا بتوانند 
خودشان را باال بکشند و به حق، الیق اسکار هستند!

نمایندگان شــوراهای شــهر در سال های گذشته 
بویژه در کالن شــهرها و باز بویــژه در تهران قدرتی 
یافته اند که اگر بگوییم در حد مقامات کشوری هستند 
اغماض نکرده ایم. شــورای شهر تهران و نمایندگانش 
توانســته اند در ســال های گذشــته جای خود را در 

تصمیم گیری های شــهر باز کنند و هر از چندگاهی 
برای نشان دادن اینکه در همه جا حضور دارند سلفی 
و عکس یهویی هم دارند تا در زمان الزم ســندش را 

رو کنند!
ســال ها پیش طرح جدایــی ری از تهران طرحی 
جنجالی بود و باعث شد تا همه رسانه ها این موضوع 
را مورد بررســی قرار دهند که در این بررســی ها نیز 
مسئوالن مختلف شــهری برای اظهار نظر به میدان 
آمدند و بــا اظهار نظرهای مختلف خود را در معرض 
دیــد عموم قــرار دادند. ایــن موضوع بــا مخالفان 
سرسختی که داشــت و البی هایی که شد و نشد، به 
بایگانی فرستاده شد اما انگار قرار نبود برای همیشه در 

آنجا بماند و تنها برای مدت معلوم برای زمانی مناسب 
آماده شده بود. حاال بعد از آن همه کشمکش در ایام 
مانده به انتخابات بــاز هم برای نمایش قدرت برخی 
طرح به شــورا برگشته است. انگار بازی سیاسی برای 
تکه تکه کردن شــهر به پایان نرسیده است و بازهم 
مردانی که فکر رسیدن به قدرت را دارند اسب جدایی 
را زین کرده و بر پیکر زخم خورده این شهر می رانند 
تا به آنچه می خواهند برســند. البتــه همه می دانند 
که جدا شــدن ری از تهران شــاید در نگاه ساده تر 
طرحی برای کنترل بهتر شهر باشد اما اگر قرار باشد 
هر منطقه از شــهر خودمختار شود پس چه نیازی به 
یکپارچگی اســت! با این اوصاف سایر مناطق هم باید 

جدا کار خود را ادامه دهند.
امیدواریــم با توجه به اینکه در آســتانه انتخابات 
قرار داریم شــهرری که قبله تهران اســت در البالی 
این نامالیمات سیاســی، دســتخوش تغییرات نشود 
و به نفــع عده ای که برای رســیدن به قدرت تالش 
می کنند، تصمیم گیری نشــود. دست آخر باید گفت 
نتیجه جدایــی ری از تهران آن می شــود که مردم 
شهرری از امکانات زیرساختی که هم اکنون از سوی 
شــهرداری تهران فراهم می شود نیز محروم خواهند 
شد. مسئوالن شهری نباید تحت تاثیر برخی مواضع 
سیاسی که به ضرر مردم است قرار بگیرند و به راحتی 

اجازه جدا شدن بند بند شهر را بدهند.

فرار رو به جلوی شهردار با نثار جان!
»من از نوکر مردم هم پایین تر هســتم و فقط و فقط از مردم به این 
خاطر که هر روز در هر میدانی پای کار آمدم تا جان بدهم عذر خواهی 
می کنم و شرمنده مردم هستم که نتوانستم جان خود را در راه خدمت 

به آنها فدا کنم«.
این جمالت، بخشی از سخنان شهردار تهران در صحن شورای شهر تهران است. شهرداری که برای نپرداختن 
به سواالت فنی و تخصصی و قبول تقصیر در خصوص آنچه در حادثه پالسکو مربوط به مدیریت او و مجموعه 
تحت امرش بود از هر مفری برای عدم پاســخگویی استفاده کرد و حتی حاضر نشد بدون حاشیه پردازی برای 
التیام آالم مردم داغدیده پایتخت عذرخواهی کند. شــهرداری که مدعی اســت بیش از دو دهه قبل در سطح 
دکترا در دانشگاه تدریس کرده و البته در این زمینه به گفته خودش ادعایی هم ندارد در احساسی ترین جمالت 
خود در یک جلسه کارشناسی از اینکه جانش را فدای مردم نکرده عذرخواهی می کند اما نمی گوید که مردم از 
شهردار تهران و مدیرانی که اتفاقا ادعای اداره کل کشور را دارند توقع مدیریت عالمانه، آینده نگری، برنامه ریزی، 

قانونمداری و تالش در جهت اجرای صحیح و مدبرانه وظایف را دارند نه تالش برای فدا کردن جان.
در این کشور بسیاری از مردان و زنان هستند که برای فدا کردن جانشان برای اسالم و میهن عطشی بیشتر 
از آقای قالیباف دارند که بارها و بارها در دفاع مقدس و بزنگاه های تاریخی آن را بدون ادعا و سخنرانی به اثبات 
رسانده اند اما هیچکدام شان ادعایی مبنی بر این ندارند که با توجه به این احساس و نیت، می بایستی در جهت 

قبول مدیریت های کالن و اداره کشور اقدام کنند.
شــهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود علی رغم اینکه در مجلس شورای اسالمی  مدعی بود که از 
نظر تجهیزات آتش نشانی در حادثه پالسکو مشکلی وجود نداشته، پس از چند روز در شورای شهر نظری دیگر 
دارد و اظهار داشته که هرگز مدعی نبودیم که تجهیزات ما مدرن است. اگر این تناقض آشکار را به حساب تحت 
فشار بودن آقای قالیباف بگذاریم بازهم این سوال مطرح می شود که چرا بودجه آتش نشانی به طور کامل به این 

سازمان تخصیص پیدا نکرده و اصوال مدرن کردن این سازمان به چه دلیل صورت نگرفته است؟
نکته دیگر اینکه شهردار محترم تهران به وقایع سالهای گذشته اشاره دارد و ضعف مدیریت بحران در سال 
82 و دولت های گذشته را به رخ منتقدان می کشد که جای تعجب دارد. از مدیری که در کمال بی ادعایی مدعی 
اســت که سال ها استاد دانشگاه در سطح دکتری بوده و  بیش از یک دهه شهردار تهران و مدعی اصلی پست 
ریاست جمهوری و اداره کشور است توقع این است که مدیریت خود را با دیروز خود مقایسه کند نه با نحوه اداره 

بحران ها در بیش از یک دهه قبل.
اگر بپذیریم که هر مدیری این اجازه را به خود بدهد که در چالش ها و بحران ها عملکرد خود را با دهه های 
قبل مقایسه کند که هیچگاه نمی توان مسئوالن را به خاطر کوتاهی و قصور مورد بازخواست و مواخذه قرار داد 
و همه در  هاله ای از توجیهات این چنینی که آقای قالیباف به آن اشاره دارد به سر می برند و مبرای از هرگونه 

پاسخگویی می شوند.
نکته آخر اینکه آقای قالیباف اشاره ای دارد به بحث های غیر کارشناسی که اراده ای سیاسی پشت آن قراردارد 
و باج دادن به ضد انقالب اســت. باید به شهردار محترم متذکر شد که اگر فرض را بر این بگذاریم که برخی از 
مطالبات و برخورد ها با شهردار تهران در این روزها رنگ و بوی سیاسی داشته است که گفته های دیروز شهردار 
تهران و اشارات کنایه آمیز به برخی ضعف های مدیریت بحران در سال های گذشته هم دقیقا همین گونه است، 
این اتفاق چه ارتباطی با ضد انقالب دارد. آیا شــهردار تهران اسناد و مدارکی در اختیار دارد که برخی سواالت 
به زعم ایشــان سیاسی چه در مجلس و چه شورای شــهر و یا انتقاداتی که از سوی مسووالن و مردم صورت 
گرفته اســت مرتبط با مخالفان انقالب اســت؟ آیا نباید این برخوردها را هر چند سیاسی در داخل نظام و در 
دایره عالقمندان به این مردم و کشور و انقالب تعریف کرد و از مرزبندی هایی که در آستانه انتخابات می تواند به 

دوقطبی های کاذب منجر شود پرهیز کرد؟

سخن اول

مرگ غریبانه کولبرها و برفی که پرده از گمنامی شان برداشت

کولبران، شانه هایی  خموده از سر ناچاری
 مرجان حاجی حسنی 

نبش قبر طرح های شهری در آستانه انتخابات 

بازیگران جدایی ری از تهران باید اسکار بگیرند!
 محمد سیاح

 

همایون طیاری آشتیانی

گفتــم کولبرها زیر بهمن مانده اند و غریبانه جان 
باخته اند...

گفت:کولبر چیست؟
گفتم کولبرهای سردشت را می گویم...

گفت:سردشت کجاست؟
و این غریبانه ترین خبری بود که شــنیدم... خبر 
مرگ جگرســوز چهار »کولبر« کرد در سقوط بهمن 

در سردشت.
از بمباران شیمیایی تا...

اولین باری که به سردشــت ســفر کــردم فکر 
می کردم در این شــهر مرزی فقــط یک درد وجود 
دارد... درد به جا مانده از بمباران شیمیایی... دردی 
که از ســال 66 تا امروز ادامه دارد و در میان تاول ها 

و سرفه های بی امان مردمان سردشت رخ می نماید.
اما این آخرین درد ناتمام مردم سردشت نیست. 
روزی که رفتم و مهمان شــهر کوچک سردشتی ها 
شــدم با تمام وجود دانستم که چقدر دردمندند این 

ساده دالن ساده پوش.
تابســتان بود که اولین ســفرم به سردشــت را 
تجربــه کردم. راســتش خیلی دلهره داشــتم قبل 
رفتن. می ترســیدم طاقت دیدن تاول ها و سرفه های 
بی امــان بازماندگان بمباران شــیمیایی را نداشــته 
باشــم اما آنقدر این آدم ها خونگــرم بودند و آنقدر 
دوستی هایمان عمیق شد که دردشان، درد من شد 

و تاول هایشان را با تمام وجود درک کردم.
وقتی رســیدم، حوالی ظهر بود. ســور و ســات 
عروســی بپا بود اما نه در خانه و تاالر. بلکه در پارک 
سرســبزی کنار میدان اصلی شهر. این باشکوه ترین 
عروســی بود که در عمرم دیده بودم. ســاده، زیبا، 

رنگی، شاد، بی ریا...
عروسیشــان را دیــده بــودم اما طاقــت دیدن 
عزایشان را نداشــتم...آن هم چه عزایی... عزایی که 
تمام مردمان کردنشین سرزمینم را داغدار کرد. این 
روزها انگار عادت کرده ایم به شــنیدن خبرهای بد. 
آن از پالســکو، این هم از کولبرهای سردشــت. در 
یک هفته چهار نفر از کولبران در سرمای مسیر جان 
خود را از دست دادند که به گفته اهالی با مرگ یک 
نفر دیگر در بیمارســتان، تعداد قربانیان به عدد پنج 
رسیده است. دو نفر دیگر هم روی تخت بیمارستان 

در جدال با مرگ هستند.

فاجعه مرگ کولبرها
 هــر روز کولبر انــی کــه در میان آنــان مردان 
ســالخورده 70-60 ساله هم وجود دارد برای تأمین 
هزینه های زندگی مختصر خانواده، در منطقه مرزی 
به صف می ایســتند که کارتن یخچالی ســنگین یا 
چندین حلقه الستیک چرخ تریلی های غول پیکر را 
بر کمر خمیده شــان بار کنند تــا راه پر پیچ و خم 
کوهستانی پیرانشهر و سردشت را نفس زنان در پیش 
بگیرند و مســافتی چند کیلومتری را طی کنند. اگر 
کمر ها نشکند و زانو ها یاری کند تازه هیوالی سفید 
بهمن زمســتان ها در کمین آنان است که مدام خبر 
از کوهســتان می رســد که آوار برفی بر سر قطاری 
از کولبــران ریخته و چند کولبــر زیر بهمن مدفون 
شــده اند. مثل خبری کــه همین چنــد روز پیش 

شنیدیم...خبر آن بهمن لعنتی...
بهمن، ســاعت10 یکی از شــب های بهمن ماه  
حوالی سردشــت رخ داد و هفت ساعت طول کشید 
که اهالی روســتای بیوران علیا در منطقه سرچشمه 
قــره دان به پیکر کولبران گرفتار در بهمن برســند. 
وقتی خبر به روســتا رسید، ده ها نفر از اهالی روستا 
از زن و مــرد گرفته تا پیر و جوان لباس گرم به تن 
کرده و دل به کوه زدند. ســه نفر از کولبران توانسته 

بودند خود را از زیر برف نجات دهند.
صدای شــیون زن ها در غم همسر و پسران خود 

فضا را پر کرده بود. کسی 
قرار نبود خســته شود و 
نفس  یک  ســاعت  هفت 
برف روبی  و  جســت وجو 

کردند.
آنجا دیگر پالسکو نبود 
که تجهیزات و امدادگران 
وارد عمل شوند.  حرفه ای 
بیــل بود و زور بــازو. هوا 
بود  روشن شدن  حال  در 
از  که آخرین جســد هم 
کشــیده  بیرون  برف  زیر 
شد. امدادگران هالل احمر 
آمبوالنس  با  را  مصدومان 
و  منتقل  بیمارســتان  به 
تشییع  را  کشته ها  اهالی، 

کردند.
بهمن،  ریــزش  اثر  بر 

علی 19ســاله، شیرزاد 27 ســاله، هیوا 22 ساله و 
محمد 21 ساله جان باختند.

البتــه در زمــان ریزش بهمن کســی از شــمار 
افراد گرفتار در آن خبر نداشــت و بر این اســاس، 

شورای هماهنگی مدیریت بحران سردشت، با صدور 
اطالعیه ای از مردم خواســت تا اگر فرد یا افرادی از 
اعضای خانواده  شــان مفقود و احتمال می دهند که 
در این حادثه گرفتار شــده باشد، موضوع را سریع با 

مراجعه حضوری به پلیس آگاهی اطالع دهند.
اهالی روســتا در غم از دســت دادن مردان خود 
عزادار بودند که دو روز بعد خبر رســید، ســه مرد 
دیگــر در میان برف و کوالک گرفتار شــده اند و در 
یــک قدمی مرگ قرار دارند. این بار امدادگران زودتر 

از اهالی روستا به آنها رسیدند و نجاتشان دادند.
 کولبری هم شد شغل؟

واژه کولبر آنقدر غریبه اســت که به گوش اکثر 
ماها نرســیده بود. تا جایی که انــگار این واژه چند 
روزیســت که وارد زبان ما شده...درست از روزی که 
کولبرها زیر بهمن ماندند و در سرمای استخوان سوز 

کوه های سردشت جان باختند. 
اما واقعا این شغل چیست و به چه کسانی کولبر 
می گویند؟ این ســوالی اســت که این روزها در پی 
لب گزیدن های گاه و بی گاه مردم پس از اعالم خبر 
دردناک مــرگ کولبرها مطرح می شــود و هر کس 
بر اساس دانسته های پراکنده اش جوابی می دهد. اما 
واقعیت این اســت که کولبران )حمل کنندگان( به 
کارگران مرزی گفته می شوند که برای کسب درآمد 
زندگی خود مجبور به حمل اجناس می شــوند. آنان 
چای، پارچــه، تلویزیون، کریســتال، مواد خوراکی 
و… را بر شــانه های نحیف و تکیده خود می گذارند 
تا بدون گمرک از کوه باال بروند و وارد کشــور کنند. 
سخن ما نه از بزرگ قاچاقچیان است و نه از باندهای 
کوچــک و بزرگ و هزار حرف بی ربط و با ربط دیگر. 
کاال متعلق به افرادی است که با چند دقیقه و چند 
کالم تلفنی جنس جابه جا می کنند و از نوای پیامک 
موجودی حسابشــان، تبسم می زنند، اما آن مرد ۴0 
ســاله نحیف و موی جوگندمی کولبر که بیشــتر به 
باالی 60 ساله ها می ماند؛ 
برای یک پشــته سنگین 
خود تنهــا و تنها چیزی 
حــدود ۵0 هــزار تومان 
مــزد می گیــرد. از ســر 
تنها  رضایت نیست هیچ، 
اجاق  ماندن  روشن  برای 
مباد  که  اســت  خانه اش 
اجاق سرد شود و رخسار 
طفلکانــش زرد. همیــن 
اندک دســتمزد »از هیچ 

بهتر است.«
تعداد زنــان و مردان، 
کــودکان و جوانانــی که 
کم  می کننــد  کولبــری 
رســمی از  آمار  نیســت، 
آن نیــز وجــود نــدارد. 
آنها در تمــام نوار مرزی 
آذربایجان غربی، کردســتان و کرمانشــاه پراکنده و 
بیشتر هم اهل روستاهای مرزی هستند. کولبرها در 
شــهر بانه به دلیل فعال بودن مرز نسبت به جاهای 
دیگر فعال تر هستند. در کرمانشاه هم وجود دارند، 

اما نه به صورت گسترده.
  آیا کولبران همان  قاچاقچی ها  هستند؟

اگر کرد نیستید، دوست کرد ندارید یا به مناطق 
کردنشــین ایران سفر نکرده باشید، شاید با این باور 
عمومی همراه باشید که »کولبر« همان »قاچاقچی« 
است. در ظاهر و طبق قانون و مقررات رسمی کشور 

البته که این طور هم هست. 
اما ماجــرا یک تفاوت 
مهم دارد. مــردم مناطق 
اغلب  ایران کــه  مــرزی 
هم کردنشــین هســتند 
در چنــان محرومیتی به 
روزگار،  که  می برند  ســر 
برای  راهی جــز کولبری 
آنها باقی نگذاشــته است. 
در واقــع جبر زندگی آنها 
را به این مســیر ســخت 
و پــر خطر وامــی دارد و 
را  آن  اینجــا  در  آنچــه 
»قاچــاق« می خوانیم در 
نجات  راه  »تنهــا  آنجــا 
زندگی« نــام دارد.  مثل 
روز روشــن  اســت کــه 
کرد  سخت کوش  مردمان 
هم اگر شــرایط مساعد و 
داشتند،  پررونقی  روزگار 
شــاید هیچ گاه پا در این 

مسیر پرخطر نمی گذاشتند، ولی به هر روی، کمبود 
امکانات، کوتاهی دولت ها و ســایر مسائل دست به 
دســت هم می دهند تا این روزهــا کولبری در این 
مناطق به شــیوه ای رایج برای گــذران زندگی بدل 

شود.
بیکاری اینجا بیشتر بیداد می کند

 ایــن روزها بیکاری معضل اکثــر جوانان جامعه 
ماســت اما این فاجعه در مناطق مرزی بیشــتر رخ 
می نماید. در نواحی مرزی اســتان کردســتان بویژه 
روستاهای مرزی شهرستان مریوان به دلیل شرایط 
طبیعی و ماهیت توســعه نیافتــه اقتصادی، قادر به 
عرضه ظرفیت های کافی برای اشــتغال نیستند و در 
زمره مناطق منزوی به شــمار می روند. ویژگی های 
اقتصادی و سیاسی این گونه مناطق ایجاب می کند 
که مســاله نیروی انســانی و اشــتغال از ماهیت و 
ویژگی فوق العاده ای برخوردار باشــد و در ســطح 

سیاستگذاری های ملی طرح موضوع شود.
 با این حال مناطق مرزنشــین دارای فرصت های 
زیادی برای انجام عملیات زیرزمینی قاچاق هستند. 
این شیوه عمل از رایج ترین و دیرینه ترین اشتغاالت 
مرســوم مناطق مرزی بوده و از جمله امتیازات این 

گونه مناطق به شمار می رود.
 شرایط کولبری چیست؟

10تا 80 ســاله! هیچ مهم نیســت؛ جنسیت هم 
رنگی ندارد میان این کوه های ســخت و سرد؛ مهم 
بلدی راه اســت و توان. می شود دیپلمه و لیسانسیه 
هم میانشان یافت حتی دانشجو. باید توشه برداشت و 
دل به کوه زد. باز آمدن یا نیامدن در این ملک دست 

تقدیر اســت. مین تنها بالی جانشان نیست. سقوط 
از صخره و هزار دامگه دیگر باید از سر بگذرانند. در 
این کار مسایل حیرت آور هم وجود دارد؛ »گروه های 
قاچاق که بــه صورت کاروانی مبــادرت به این کار 
می کنند، کمتر مورد آســیب واقع می شــوند، شاید 
بتــوان به آنها لقب قاچاقچیان رســمی داد؛ کولبرها 
برای امنیت بیشتر باید وارد چنین گروه هایی شوند 

چون آنها راه را از چاه باز می شناسند«.

ناچار ترین های سرزمین من 
اینکه بســیاری از آنها از ســر ناچاری شانه های 
خود را زیر بار ســنگین کاال ستون می کنند، شکی 
نیست. هیچ نهاد دولتی یا غیردولتی هم وجود ندارد 
که از کولبرها بویژه در مواقعی که آســیب می بینند 
حمایت کند. این قضیه برای افرادی که در آن سوی 
مرز صدمه می بینند حادتر است. برخوردهای تند و 
نداشــتن هر گونه حامی  و پشــتوانه، امید را در دل 
این مردمان کمرنگ کرده اســت. »هرساله تعدادی 
از کارگــران کولبر جان خود را در مرزها از دســت 
می دهنــد«. مردمان مهربان ایــن دیار هنوز از پس 
این همه سال نگاهشان دوخته به دست مسئوالن تا 
باری را از شــانه های بی رمقشان بردارند ؛ نه صرفا از 

راه برخورد قانونی، بلکه با تدبیر و سیاست.

تنها راه حیات
هر بار که یخچالی را به دوش می گیرد، تلویزیونی 
را روی کول خود می بندد یا ۴ گالن ســوخت را به 
پشــت می گیرد و در گذر از کوهســتان پر خطر با 
خودش می گوید »خدایا به امیــد تو«، می داند این 
بار ممکن است آخرین بار باشد، راهی کوه می شود. 
بارهای سنگینی که به قول بعضی ها باید  با جرثقیل 
آن را جــا به جــا کنند، مردان این ســرزمین برای 
کســب لقمه نانی بر دوش می بندند. صاحبان بارها 
در نزدیکی مرز خودروهایشــان را متوقف می کنند 
و منتظرمان هستند تا کولبرها  به سراغ شان بروند 
و وقتی هم در راه کشــته می شوند صاحبان بار فقط 
غصه کاالی شــان را می خورند و کسی به فکر کولبر 
بیچاره و زن و بچه هایشــان نیست. برخی می گویند 
که آنها به اقتصاد کشــور لطمه می زنند اما واقعیت 
این اســت اصاًل دلشــان  
اتفاق  این  که  نمی خواهد 
بیفتــد، ولی بــاور کنید 
از روی ناچــاری اســت. 
از طرفی آنهــا می گویند 
مشــروبات  و  دارو  کــه 
بــا  نمی آورنــد  الکلــی 
اینکــه درآمــدش خیلی 
همین  بــرای  باالســت، 
وســایل خانگی، سوخت، 
خشــکبار و پارچه از این 
به  و  بــار می کنند  طرف 
ســیم های  می افتند.  راه 
مین،  میدان های  خاردار، 
خطر حمله حیوانات، سر 
خوردن و پرت شــدن از 
کوه، گیر کردن طناب بار 
دور گردنشان، دستگیری 
و سرما  مأموران  توســط 
زیادی  خطــرات  همگی 
اســت در کمین آنها. گاهی هوا به قدری سرد است 
کــه اگر کفش هایشــان  از پایشــان  دربیاید دیگر 
نمی توانند آنهــا را پا کنند. مواقعــی هم طناب بار 
باز می شــود و دور گردن کولبر می افتد و زندگی اش 
نابود می شــود. نباید نقص عضو را هم نادیده گرفت. 
میدان های مین و سقوط باعث قطع عضو می شود و 
کولبران اما بازهم از سرناچاری با همان با دست ها و 

پاهای مصنوعی به کارشان ادامه می دهند.

دردسرهای کولبران
آدامس، ال ســی دی، لباس و عینک جزو بارهایی 
است که کولبران با خود حمل می کنند. آنها هفته ای 
یکی دوبار به مرز عراق می روند و از آنجا بار را تحویل 
می گیرند. آنها متعهد می شوند که اگر آسیبی به بار 

وارد شود، آن را جبران کنند.
اگر کار باشــد، آنها هیچ وقت کولبری نمی کنند. 
بعد از مدتی کولبری استخوان درد می گیرند و دیگر 
هیچ کاری نمی توانند انجــام دهند. تازه اگر در این 
مدت گرفتار ماموران پلیس یا بهمن و سیل نشوند. 
خطر ریزش کوه هم همیشــه هست. برای هر کیلو 
بار بین ۴000 تــا ۵000 تومان می گیرند. مگر یک 
انســان چقدر بار می تواند حمل کند؟ حدود ۴0 تا 
۵0 کیلو باری است که به صورت استاندارد می توان 
حمل کرد. گاهی هم تا مرز می روند و باری نیست یا 
بار آسیب می بیند و باید تاوان بدهند. البته همیشه 
بارها به صورت قاچاق و از راه های غیرقانونی نیست، 
گاهی بارهایی که گمرکی آن پرداخت شــده است 
در اختیــار کولبرها قرار می گیرد تا از مرز به شــهر 
منتقل شود. و این گونه داستان تلخ زندگی کولبرها 

ادامه دارد...

که  ایــران  مرزی  مناطــق  مردم 
اغلــب هم کردنشــین هســتند در 
می برند  ســر  به  محرومیتی  چنان 
که روزگار، راهی جز کولبری برای 
آنها باقی نگذاشــته است. در واقع 
جبــر زندگی آنها را به این مســیر 
ســخت و پر خطر وامی دارد و آنچه 
در اینجــا آن را »قاچاق« می خوانیم 
در آنجــا »تنها راه نجــات زندگی« 
نام دارد.  مثل روز روشــن  اســت 
که مردمان ســخت کوش کرد هم اگر 
شرایط مساعد و روزگار پررونقی 
داشــتند، شــاید هیچگاه پا در این 

مسیر پرخطر نمی گذاشتند

مین،  میدان های  خاردار،  سیم های 
خطر حمله حیوانات، سر خوردن و 
پرت شــدن از کوه، گیر کردن طناب 
بار دور گردنشان، دستگیری توسط 
مأموران و ســرما همگــی خطرات 
زیادی اســت در کمیــن آنها. گاهی 
هــوا به قدری ســرد اســت که اگر 
کفش هایشان  از پایشــان  دربیاید 
دیگــر نمی توانند آنهــا را پا کنند. 
مواقعی هم طناب بار باز می شود و 
دور گردن کولبر می افتد و زندگی اش 
نابود می شود. نباید نقص عضو را 

هم نادیده گرفت

سایه شوم مهاجرت بر سر استان خوزستان 
مراســم روز جهانی تاالبها در حالی در شهر اهواز با حضور رییس سازمان 
محیط زیســت و  میهمانان بین المللی  برگزار شد که هوای این شهر خاک 
اندود شــده است و نفس کشیدن شهروندان، ممد حیات و مفرح ذات نیست 

بلکه تماما چشم به راه متغیر کلیدی جابجایی هوا یا همان باد است!
در شرایط این چنینی که آلودگی آب و خاک نیز مزید بر آلودگی هوا شده 
به گفته رییس مجمع نمایندگان خوزستان 9۵ درصد ساکنین شهر اهواز میل به مهاجرت به استان های دیگر 
را دارند. دالیل این میل به مهاجرت به استان های همجوار بسیار واضح است. آب کارون به شدت آلوده شده و 
ساحل آن مرکز تجمع انواع حشرات موذی و ناقل بیماری است،  خاک برخی مناطق به پساب های نفتی آلوده 
شــده و در بحث هوا نیز از فرط هجوم ریزگردها،  حتی آسمان رو به تاریکی است و نور خورشید به سختی به 

زمین می رسد.
ریزگردها از چندین جهت مختلف منطقه اهواز را دچار مشــکالت اقتصادی و اجتماعی کرده اســت. این 
مهمانان ناخوانده با منشــا داخلی و خارجی؛ زیست بوم و جامعه گیاهی و جانوری بومی این منطقه را به شدت 
تحت تاثیر قرار داده اســت. گرد و خاک می تواند در فرآیند فتوســنتز،  تنفس و تعریق گیاهان تاثیر نامطلوبی 
بگذارد و باعث رشد ناقص گیاهان و دخالت منفی در باروری و تولید مثل آنها بشود ، همچنین عامل بزرگی برای 
پایین آمدن قدرت دفاعی گیاه در برابر آفات گرما دوست باشد ) در چنین شرایطی قطعا جمعیت آفات بسیار باال 
خواهد رفت که می توانند به کشتزارها خسارت مالی فراوانی بزنند (. ریزگردها می توانند حامالن خوبی برای انواع 

آلودگی های صنعتی و همچنین میکرو ارگانیسم های بیماری زا باشند .
جانوران بومی منطقه به دلیل تنفس هوایی آلوده قطعا بیمار خواهند شد که باز هم تبعات آن )مانند گیاهان( 
می تواند باعث کاهش زادآوری و گسترش بیماری های مربوط به جانوران باشد که آب آمیخته با فاضالب های 
صنعتی و همچنین هوایی که با ریزگردها آلوده شــده است باعث از بین رفتن اجتماعات گونه های حساس به 
آلودگی خواهد شد و بهم ریختگی اکوسیستم تاثیرات بیشماری بر کیفیت زیستی مردم و اقتصاد و اجتماع آنان 
خواهد داشت و این اثرات سوای از آثار زیانباری است که ریزگردها بر ریه ها و سایر ارگانیزم بدن شهروندان دارد . 
به غیر از هوای اشباع شده از ریزگردها که زندگی مردم و محیط زیست را در بر گرفته،  خاک و محصوالت باغی 
و زراعی آن که یکی از منابع اقتصادی اهواز است نیز در معرض خطر قرار گرفته است. محصوالت به دلیل هجوم 
ریزگردها کیفیت خوبی ندارند و از لحاظ ظاهر نیز مورد پسند واقع نمی شوند. خسارات ناشی از علفهای هرز نیز 
به این خسارات اضافه می شود زیرا گیاهان در این شرایط بسیار ضعیف می شوند و علف های هرز مجالی برای از 
بین بردن گیاهان پیدا می کنند. دامپروری منطقه نیز تحت تاثیر چنین مسایلی از رونق خواهد افتاد و مشکالت 
تنفسی به همراه پایین آمدن سطح تمایل به استفاده از علوفه هایی که آغشته به گرد و غبار هستند باعث کاهش 

رشد دام ها می شود که مرغداری ها نیز با چنین مشکالتی دست به گریبانند. 
با دالیلی که در باال ذکر شد که در راس آنها افت کیفیت زیستی خود مردم است مهاجرت اولین گزینه ای 
است که در جوامعی که دچار مسایل حاد زیست محیطی می شوند پیش روی شهروندان قرار می گیرد. بعد از 
مهاجرت ساکنین و نیروهای انسانی، باید منتظر از بین رفتن اقتصاد مبتنی بر تولیدات نخلستان ها و کشاورزی 
که صرفا مربوط به جلگه خوزستان است باشیم. اقتصادی که سالهاست بر پایه صادرات خرما استوار است با توجه 
به اینکه ایران رتبه دوم صادرات خرما در جهان را داراست و قسمتی از این صادرات ارزشمند از دل نخلستان های 
خوزستان بیرون می آید. کشاورزی پایدار و قدیمی این استان )که تحت تاثیر شرایط بد آب و هوایی که اقلیمی 
 و طبیعی نیست بلکه ماحصل رعایت نکردن مسایل محیط زیست است( تبدیل به کشاورزی ناپایدار شده است.

این مهاجرت با مهاجرتی که به دلیل تنگناهای اقتصادی و بیکاری بوجود می آید کامال متفاوت است چراکه 
دالیل آن صرفا تامین معیشتی نیست و تمام مشکالت منتج از بحران های محیط زیست منطقه یا عوامل جوی 
است، زیرا جلگه خوزستان با دارا بودن منابع آبی خوب،  زمین های حاصلخیز جلگه ای و مردمانی سخت کوش 
دارای پتانســیل های باال برای ایجاد شــغل است که باید حتی مهاجرپذیر باشد اما در حال حاضر و با توجه به 
مشکالتی که عمدتا منشا آن خطاهای  انسانی و مدیریتی است و تبعات رعایت نکردن مسایل محیط زیست را 

شامل می شود میل به مهاجرت در بین ساکنین این شهر قوت گرفته است .
بعد از مهاجرت؛  باال رفتن آمار بیکاری در استان مقصد و خالی ماندن استان مبدا از نیروی انسانِی کافی با 
توجه به پتانسیل های آن اولین مشکلی است که به وجود خواهد آمد. آسیب های اجتماعی قطعا در هر دو استان 
افزایش می یابد. در استان مبدا شرایط بد آب و هوایی باعث تحریک پذیری افراد می شود و شرایط معیشتی که 
سخت شده مزید بر علت خواهد شد و در استان مقصد نیز به دلیل بیکاری،  نبود امکانات کافی ، حاشیه نشینی 
و مشکالت اقتصادی و درآمدی؛ آسیب های اجتماعی به شدت رشد می کنند؛ آسیب هایی که با ابعادی پنهان 
همچون اختالط قومیتی از سر اجبار و فرهنگ های متفاوتی که مجبور به تحمل هم هستند و همچنین مردم 
استان مقصد قطعا از این مهاجرت ناراضی خواهند بود تقویت می شود زیرا فرصت های شغلی برای شهرونداِن 
آن استان نیز کمتر از قبل می شود. آسیب هایی همچون طالق،  بزهکاری،  اعتیاد و... که هزینه های بسیار گزافی 

را به جامعه تحمیل می کند .
در شرایطی که اکوسیستم استان خوزستان را خطرات زیادی تهدید می کند از مردم خونگرم آن تا اقتصادی 
که ممکن است به مرز نابودی برسد تا منابع آبی و خاکی و مراتع  و محصوالت زراعی و باغی؛  تمهیدات مدیریتی 
خرد و کالن برای نجات محیط زیست آن بسیار ضروری است تا این استان جلگه ای، که کانون تشکیل زندگی 

بسیاری از انسانها از دیرباز تا به امروز بوده است دستخوش فروپاشی جمعیتی و اقتصادی و اجتماعی نشود.

نگاه

ساغر شمسی


