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ﻣﺤﺴﻦ رﻧﺎﻧﻰ
زبان مادری زبــان درونی انسانهاســت و فرایند تفکر
مدرسه ،آموزشمحور و حافظهمحور بود اما این مسئله
نخســت به زبان درونی هر فرد رخ میدهد و ســپس
موجب تخریب شخصیت کودکان آنها نشد .ما نیز همان
به زبان گفتاری او ترجمه میشــود .مطالعات نشــان
راه را رفتیــم اما یادمان رفت که در ایــران ،خانواده ۲۰۰
داده اســت که در گروههای جمعیتــی ،دوزبانهها اگر
ســال تحول فکری پشــت ســر خود ندارد؛ بنابراین بذر
زبان مــادری را خوب یاد گرفته باشــند ،مغــز آنان در
اولیه تواناییهای توسعهآفرین را در ذهن و زبان کودکان
پردازش اطالعــات هیجانی و حــوزه دریافت معنایی
نمیکارد .پس به خانواده امیدی نیســت و هر کاری باید
توانایی بیشــتری دارد .در واقع ما با آموزشندادن زبان
میکردیم در مدرســه بود؛ اما متأسفانه دبستانهای ما
مــادری و آموزش زبان فارســی به کودکانــی که زبان
نیــز به کارخانههایی برای تولید مکانیکی افراد باســواد
مادری آنها فارســی نیســت ،در همان ســنین کودکی،
و دارای حافظههــا و قــوای ذهنی قوی تبدیل شــدند.
تکامل زبان درونی و زبان تفکر آنان را متوقف میکنیم
آنچه در این میان برای  ۷۰سال مغفول ماند ،شخصیت
و آنان با تحمل فشــارهای روانــی و روحی زیادی و با
کودکانی بود که انتظار داشــتیم در بزرگســالی توانایی
چند ســال تأخیر ،ســرانجام میتوانند بــه زبان جدید
داشته باشند که توسعه بیافرینند درحالیکه در کودکی
تفکــر کنند و ســخن بگوینــد؛ اما آنچــه دراینمیان از
این تواناییها را به آنها نداده بودیم.
دســت رفته اســت ،فرصتهای
امــا این تنهــا خطــای بزرگ
تکامل ابعاد پرورشــی و وجودی
مــا نبود .مــا خطای دیگــری نیز
قطع کاربرد زبان مادری یعنی قطع
آنهاست که تواناییهای ارتباطی
مرتکب شــدیم و آن حذف نیمی
رابطه احساسی کودک با محیطش
و توســعهآفرینانه آنها را شــکل
از جمعیت کشــورمان از حضور
و محدودکردن توانایی او در بروز
میدهد.
فعال و بهنگام در فرایند توســعه
عواطف و احساساتش و توقف
فرایند تکاملی دریافت مفاهیم و
نکته مهم این اســت که زبان یک
بود .براســاس یک سیاست کامال
ادراکات او .آموزش اجباری کودک
پدیده یا ســامانه کاتالیک اســت؛
خطــا ،هیچ آمــار رســمیای از
به زبانی غیر از زبان مادری ،موجب
یعنی پدیدهای اســت که به طور
ســهم جمعیت اقــوام و زبانها
قطع رابطه مادر و کودک در حوزه
طبیعی و بــدون مداخله آگاهانه
در کشــور ما جمعآوری و منتشر
آموزش میشود و مادر در فرایند
بشر ساخته شــده و تکامل یافته
نمیشود .اما براساس برآوردهای
تکاملی تولید مفاهیم و ادراکات
و به نظمی خودانگیخته رســیده
مختلــف ،جمعیت اقــوام ایرانی
کودک به حاشیه رانده میشود
اســت .در پدیدههــای کاتالیــک،
غیرفارسیزبان در کشــور ما بین
ما اول اســتفاده و کاربــرد آنها را
 ۴۲تا  ۴۹درصد جمعیت کشور را
میآموزیم ،بعد آنها را تحلیل و اجزاي آنها را شناسایی
تشــکیل میدهد .ما در  ۷۰سال گذشته فرزندان نزدیک
میکنیم .اگر زبان یک پدیده کاتالیک است؛ پس نخست
به نیمی از جمعیت کشور ،یعنی اقوام غیرفارسیزبان
باید از آن اســتفاده کنیم و ظرفیت استفاده از آن را به
کشــورمان را وادار کردهایم که از ســال اول دبســتان
حداکثر برســانیم و بعد ســراغ یادگیــری و تحلیل آن
زبان فارســی بیاموزند و به زبان فارسی آموزش ببینند.
برویــم .وقتی ما کودک را از فضــای زبان مادری خارج
فاز صفر توســعه در هر کشــوری در دوران کودکی ،در
و وارد آموزش زبان فارســی میکنیم ،او هنوز در فرایند
دبستان و پیشدبستان شــکل میگیرد .هرچه ما برای
یادگیری کاتالیک زبان مادری به نقطه شکوفایی ،یعنی
آینــده کشــورمان میخواهیــم ،باید بــذر آن را در این
نقطه حداکثری قدرت تکلم و ادراک نرســیده اســت؛
ســنین بکاریم .ما با این روش آموزش زبان فارســی به
یعنــی آن بخش از احساســات و عواطفــی که باید به
کودکانی که زبان مادریشــان فارســی نیست ،آنان را
کمک زبان مادری به طور کامل تکامل یابد ،کامل شکل
با یک توقف چندساله در حســاسترین سالهای عمر
نمیگیرد؛ بنابراین عمال روند رشــد قدرت تکلم به زبان
در فرایند اجتماعیشدنشــان روبــهرو میکنیم .درصد
مادری در کودک ،در جایی متوقف میشــود و بنابراین
باالی مردودی دانشآموزان پایه یک و دو دبســتان در
زبــان درونی کودک که همان زبان تفکر او نیز هســت،
استانهای دوزبانه ،مؤید چنین مشکلی است .کودکان
به حداکثر ظرفیت خود نمیرســد .ســپس این کودک
ایرانی غیرفارســیزبان وقتی ســرانجام با زبان فارسی
باید برای ســالها با تحمل مشقت فراوان نخست زبان
کنــار میآیند و آن را یاد میگیرند که ســنین کودکی را
فارســی را بیاموزد و بعد توانایی تفکر در زبان فارســی
از دســت دادهاند .سنینی که سرنوشتســازترین دوره
را در خــود تقویت کند .این همان رفتاري اســت که ما
بــرای یادگیــری و تمریــن ویژگیهایی اســت که بعدا
 ۷۰ســال اســت با کودکان اقوام ایرانی غیرفارسیزبان
برای حضور مؤثر و مســتمر در فرایند آفرینش توسعه،
میکنیــم و آنــان را در رقابــت کســب فرصتهــای
موردنیاز است.
اجتماعــی و اقتصادی بــا فارســیزبانان در موقعیت
ما توجه نکردیم که زبان مادری ،تنها زبان ســخنگفتن
نابرابر قرار میدهیم.
نیست؛ بلکه عاطفه ،احساس و زبان زندگی فرد است.
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ما  ۱۱۰ســال است که با انقالب مشروطیت فاز صفر
استقرار دولت مدرن و ورود جامعهمان به دنیای مدرن
را کلید زدهایم ،اما همچنان دولت در ایران -قبل و بعد
از انقالب اســالمی -تا تحقق دولت مــدرن فاصلهها
دارد و جامعهمان هنوز در ســردرگمی دوره گذار بهسر
میبــرد .ما گامهایی به پیش رفتهایــم ،اما همچنان تا
نقطه مطلوب فاصلهها داریم .نه دولت ما اکنون رنگ
غالبش رنگ دولت مدرن اســت و نه جامعه ما خوی
غالبش خوی جامعه مدرن.
و متأســفانه در همیــن دورهای کــه هنــوز
نمیدانســتهایم میخواهیم که یا چه باشــیم ،به خطا
دســت به برنامهریزی توســعه نیــز زدهایــم؛ خطا از
آن بابــت که اگر هیــچکاری نمیکردیم هــم احتماال
همین مســیر را میرفتیم ،اما در این فاصله ما به اسم
برنامهریزی توســعه ،تقریبا بخش اعظم منابع طبیعی
خویش شــامل معادن ،نفــت ،آب و جنگلهای خود
را تخلیــه ،تبخیر و دود کردهایــم؛ اما همچنان در دوره
پیشاتوســعه فروماندهایم .در یک کالم :ما هنوز در فاز
صفر توسعهایم درحالیکه منابعمان رو به پایان است.
همه مســیرهایی را کــه گمان میکردیــم ما را به
توســعه برســانند ،آزمودیم .راهها و جادههای کشور را
توسعه دادیم ،خطآهن کشیدیم ،برق آوردیم ،سدهای
فراوانــی زدیم ،آمــوزش مدرن آوردیم ،دانشــگاه را تا
روستاها بردیم ،صنعت مونتاژ وارد کردیم ،بر جایگزینی
صادرات تأکیــد و صنایع داخلی را تشــویق و حمایت
کردیم ،دولتگرایی کردیم ،ســپس به خصوصیسازی
روی آوردیم ،در قیمتها مداخله کردیم ،سهمیهبندی
کردیــم ،یارانه دادیم و ســپس دســت به آزادســازی
گســترده زدیم .صادرات را تشــویق کردیــم ،واردات را
محدود کردیم و باز بهســوی اقتصاد باز حرکت کردیم،
امــا هرچه کردیم چیزی عوض نشــد و فقــط منابع ما
بیشتروبیشتر تخریب و تبخیر شد.
ما کجای کار خطا کردهایم؟ نمیدانیم مقصر اصلی
چه کســی یا چه گروهی یا چه نهادی بوده اســت ،اما
هرچه بوده ،نتیجه این شده که ما انسانهای توانمندی
که بتوانند فرایند توســعه را در این کشور به پیش ببرند
پرورش ندادهایم .در تمام این سالها ما با کمبود جدی
نیروی انســانی توانمند روبهرو بودهایم؛ حتی وقتی که
باالترین نرخ پذیرش دانشجو را در جهان داشتهایم .ما
فکر کردیم اگر تعداد انبوهی دانشــگاه داشــته باشیم،
مشــکل نیروی انســانی ما حل میشود ،پس دست به
تکثیــر بیرویه دانشــگاههایمان زدیــم .همانگونه که
 ۷۰سال پیش نظام آموزشــی مدرن را به صورت انبوه
همهجا مســتقر کردیــم و گمان میکردیــم همینکه
بچههــا از مکتبخانهها بیرون بیایند و پشــت نیمکت
بنشینند و کتاب واحد داشته باشند برای پرورش انسان
مدرن و توانمند برای تحقق توســعه کافی است ،امروز
نیز همچنان مدارســمان را داریم به همان شیوه اداره
میکنیــم .در تمــام این مدت خطای ما ایــن بود که بر
توسعه حافظه بچههایمان متمرکز شدیم ،نه بر توسعه
شخصیت آنها ۷۰ .سال یک نظام آموزشی حافظهمحور
را بــه صــورت مکانیکی توســعه دادیــم درحالیکه
انســانهای توانمند و آفرینشگر توســعه وقتی تربیت
میشوند که ما یک نظام آموزشی رابطهمحور را مستقر
کنیم .در این دوره ما دســت به تولید انبوه انسانهایی
با تواناییهــای علمی ســطحباال ،اما بــا تواناییهای
اجتماعی و ارتباطی بسیار سطحپایین زدیم.
ما این نظام آموزشــی را مثل همه چیزهای دیگرمان
از غــرب گرفتیــم و اینجا مونتاژ کردیــم .گرچه غرب دو
دهه اســت که به خطای خود در ایــن زمینه پی برده و
دســتبهکار تحول نظام آموزشــی کودکان خود شــده
اســت ،اما البته همین نظام آموزشــی حافظهمحور در
غرب جواب داده بود .چراکه پیش از آن با دو قرن تحول
و نهضت فکری در غرب ،نظام فکری و رفتاری خانواده
غربی دگرگــون شــده و زمینههای الزم بــرای پرورش
کودکان دارای تواناییهای ارتباطی قوی و شخصیتهای
قوامیافته در خانــواده بهوجود آمده بود .بنابراین گرچه

ﻋﮑﺲ :ﺟﺎمﺟﻢ

 از آنجایی که فرزندآوری از وظایف و نیز از عوامل
مهم ایجاد آرامش روانی ،نشــاطافزایی در خانواده
و عامل اســتحکام آن است ،بررســی شرایط باروری
و فرزندآوری یکــی از دغدغههای سیاســتگذاران
اجتماعی کشور محســوب میشود .به نظر میرسد
تمایــل به فرزنــدآوری در زوجهای جــوان کمتر از
گذشــته اســت .با افزایش فاصله میــان ازدواج و
اولین بارداری و نیز تغییرات ســبک زندگی در ابعاد
مختلف ،خانوادهها به طور متوســط از داشتن دو تا
سه فرزند اســتقبال میکنند .آیا این مسئله میتواند
موجبــات نگرانی را برای آینده کشــور فراهم آورد؟
تمایلنداشــتن خانوادهها براي تعــدد فرزند بیانگر
چــه تغییراتــی در جامعــه میتواند باشــد؟ برای
تبیین مســئله فرزندآوری و تحلیــل الگوی باروری
در جامعــه امــروز ،اول باید به جوانــان و زوجهای
جــوان بهعنوان ســرمایههای اجتماعــی ،فرهنگی،
اقتصــادی و جمعیتی نگریســت کــه میتوانند در
زمینههای مختلف به کشــور خدمــت و زمینههای
رشــد و بالندگی کشور را فراهم کنند .نگاه به جوانان
و زوجین جوان بهعنوان دریچه باروری و فرزندآوری،
تقلیل پتانسیلهای مختلفی است که جوانان دارند.
دوم ،درباره بــاروری و فرزنــدآوری نباید فرض کرد
که جوانان فرزند نمیخواهند و ســپس به دنبال آن
بــود که چگونه آنان را به فرزندآوری تشــویق کنیم.
نتایج تحقیقات نشان داده است که جوانان و زوجین
و زنــان بهطور متوســط بیش از دو فرزنــد را تعداد
ایــدهآل فرزند خــود میدانند .بنابراین ،بهتر اســت
بررسی کرد که تعداد فرزند ایدهآل آنان چند است و
ســپس دالیل تفاوت تعداد فرزندان ایدهآل و واقعی
آنان را جســتوجو کرد .ســوم ،با روشنشدن دالیل
تحققنیافتن تعداد فرزندان ایدهآل ،باید ســعی کرد
حمایتهایی برای تحقق فرزندآوری ایدهآل جوانان
را فراهم کرد.
تأثیــر مشــکالت اقتصــادی را نمیتــوان در
فرزندآوری نادیده شــمرد .فرزندآوری برای جوانان
با هزینههــای مســتقیم و هزینههای غیرمســتقیم
همراه است .هزینههایی از جمله خوراک و پوشاک،
تحصیالت و بهداشــت ،اوقات فراغت و  ...بخشــی
از هزینههــای فرزنــدآوری هســتند و هزینههــای
فرصت ازدســترفته برای والدیــن نیز از هزینههای
غیرمستقیم فرزندآوری است .عالوهبرآن ،هزینههای
روحی و روانی و جســمانی والدین برای فرزندآوری
را باید افزود .توجه والدین به آســیبهای اجتماعی
و تالش برای پرهیز از این آسیبها از طریق تأخیر در
ازدواج و کاهش فرزندآوری از مکانیسمهای رفتاری
زنان در دوران جدید اســت .در کنار این عوامل ،باید
آمال و آرزوها و برنامههای خودشکوفایی را که زنان
برای خود دارنــد ،نیز افزود .درمقابــل ،ارزشهایی
مثبت فرزندآوری در بین زوجین وجود دارد .توجه به
فرزند بهمثابه استحکام خانواده ،ارزش والدینشدن،
بقای نسل ،لذتهای ناشی از موفقیت فرزندان و نیز
تکمیل جنس فرزند از جمله پاداشهایی اســت که
زوجین با فرزندآوری به دست میآورند.
بنابراین ،به پدیده فرزندآوری نمیتوان تکعاملی
نگریست و باید به همه ابعاد آن توجه کرد .چنانچه
تعادلی بیــن ارزشهای مثبت و منفــی فرزندآوری
وجود داشــته باشــد ،تحقــق ایدهآلهــای باروری
امکانپذیر است .نهایتا اینکه ،هزینههای فرزندآوری
در طول زندگی یکسان نیست.
ادامه در صفحه ۱۷
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در واقــع ما بــا این روش آمــوزش زبان فارســی،
فرایند تکامل ذهنی و شــخصیتی نزدیــک به نیمی از
جمعیت کشور خود را برای چند سال ُکـــند یا متوقف
و فرصتهای آنــان را محدود میکنیم و به این ترتیب
فرصتهــای عمومــی حضــور در فرایند توســعه در
اســتانهایی را که جمعیت آنها غیرفارســیزبان است
فرو میکاهیم .شــاید بخشــی از شــکاف و بیتوازنی
توسعه که میان استانهای مرکزی و استانهای مرزی
کشــور وجود دارد ،ناشــی از همین مسئله باشد؛ یعنی
با وجود آن که در گذشــته بودجههای مناســبی برای
توســعه برخی اســتانهای محروم اختصــاص یافته
اســت؛ اما آن اســتانها همچنان محروم ماندهاند .در
واقع ممکن اســت ما عمال با آموزش زبان فارســی به
کــودکان اســتانهای دوزبانه ،یک وقفه چندســاله در
فرایند شــکلگیری شــخصیت و توانایی کــودکان این
مناطق ایجاد میکنیم و همین آغازی بر توزیع ناعادالنه
فرصتهــا بین منابع باشــد .عالوه بر همــه رفتارهاي
سیاســی ،اجتماعی و فرهنگی دیگر ،این شکل از روش
آموزشی نیز یک نقصان است که ما در  ۷۰سال گذشته،
انجام دادهایم.
زبان مادری مثل معماری بومی اســت .آیا رواست
که ما همه خانههای روســتایی یا ساختمانهای بومی
مناطق مختلف و شــهرهای تاریخی کشــور را تخریب
کنیم؛ به خاطر اینکه چرا معماریشــان مانند معماری
تهران نیست؟ اگر نه ،پس چرا بر سر زبان مادری اقوام
که میــراث تمدنی و جزئی از ثروت هر جامعه اســت،
چنین میآوریم؟
چه تناقضی اســت که ما از یک ســو ســرمایههای
زیــادی را بــرای حفظ کتیبههــا و آثــار تاریخی خرج
میکنیــم و از ســوی دیگــر ســرمایههای زیــادی را
ایرانی
زبان زنده
بــرای محدودکــردن ِ
ِ
مــادری اقــوا ِم ِ
غیِرفارسیزبان صرف میکنیم.
بهطورکلی نظام آموزشــی کنونی در ایران با شروع
آموزش از ســال اول دبســتان و غفلت از پرداختن به
پــرورش ابعــاد وجــودی کــودک ،در دورهای که باید
توانمندیهای زیست انســانی و جوانههای شخصیتی
توســعهآفرینانه کــودک شــکل بگیــرد و تواناییهای
ارتباطیاش تقویت شــود و هوش اجتماعی او تکامل
یابد ،او را درگیر آموختن چیزهایی که اکنون هیچ نیازی
بــه آنها ندارد ،میکند و تمــام انرژی و ظرفیت او را در
این مســیر تخلیه و تخریب میکند و ســرانجام پس از
یک دوره آموزشــی ۱۲ساله ،جوانانی آکنده از اطالعات
علمــی ،اما خالی از تواناییهای ارتباطی الزم برای یک
زیست انســانی غنی و رضایتمندانه تحویل ما میدهد؛
اما متأســفانه ایــن فرایند درباره کــودکان اقوام ایرانی
غیرفارسیزبان بسیار شــدیدتر است .این کودکان دقیقا
در ســنینی که آخریــن فرصت تکامل ابعــاد وجودی،
شــخصیتی و رفتاری انسانهاســت یکباره با سه موج
پرفشــار و پرتنش زیســتی و اجتماعی در زندگی خود
روبهرو میشــوند :نخســت تنش ورود به مدرســه و
حضــور در جامعه بزرگ بیــرون از خانواده؛ دوم تنش
ناشی از فراگیری یک زبان غیرمادری که پیشازآن هیچ
تجربهای درباره آن ندارند و ســوم تنش ناشی از ورود
به دوره آموزشهای رســمی علمی .یعنی کودک هم
باید وارد جامعه بزرگ شــود ،هم یک زبان غیر مادری
)فارســی( یــاد بگیرد و هم کســب دانش کنــد .آیا ما
میدانیم با این شیوه عمل چه وضعیتي بر سر کودکان
میهنمان آوار میکنیم و چه خســارتی به ظرفیتهای
وجودی ،زیستی و اجتماعی آنان میزنیم؟
قطع کاربرد زبان مادری یعنی قطع رابطه احساسی
کودک با محیطــش و محدودکردن توانایــی او در بروز
عواطف و احساســاتش و توقف فرایند تکاملی دریافت
مفاهیم و ادراکات او .آمــوزش اجباری کودک به زبانی
غیــر از زبان مادری ،موجب قطع رابطه مادر و کودک در
حوزه آموزش میشــود و عمال مــادر در فرایند تکاملی
تولید مفاهیم و ادراکات کودک به حاشیه رانده میشود.
ادامه در صفحه ۱۷

ﺳﻮدوﮐﻮ ﺳﺨﺖ1716
قانونهاي حل جدول سودوکو:
 -۱در هر سطر و ستون باید اعداد یك
تا  ۹نوشته شود .بدیهي است که هیچ
عددي نباید تکرار شود.
 -۲در هر مربع  ۳×۳اعداد یك تا  ۹باید
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید
تکرار شود.

ﺳﻮدوﮐﻮ1716
سودوکو
سودوکو  Sudokuیك واژه ترکیبي
ژاپني به معناي عددهاي بيتکرار
است و امروزه به جدولي از اعداد
گفته ميشود که به عنوان یك
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي
مختلف به چاپ ميرسد.

»اقلیم ،ریزگرد ،طبیعت«
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺷﯿﺦﻣﺤﻤﺪى
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻮزه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
 اول :تغییــر اقلیم یکــی از مهمترین چالشهای
اساسی قرن حاضر است که باعث نگرانی کارشناسان
و مســئوالن در سراســر جهان شده اســت .اقلیم با
سرعتی بیسابقه در حال تغییر است و آن را میتوان
معلول حوادثی مانند توسعه ناپایدار ،مصرف بیرویه
سوختهای فسیلی و افزایش تولید گازهای گلخانهای
دانســت که عامل اصلی بســیاری از نابسامانیها و
بینظمیهــای محیط زیســت مانند کاهــش منابع
و ذخایــر آبــی ،افزایشها و کاهشهای شــدید دما،
باالآمدن آب اقیانوسها و ...محســوب میشــود .از
شــواهد امر پیداست که سایه شوم بزرگترین فاجعه
زیستمحیطی قرار نیست از ســر ساکنان کشورهای
خاورمیانه برداشــته شود .گسترش چشمگیر افزایش
ریزگردها و آلودگی هوا در ســالهای اخیر گواهی بر
این مدعاست .اقلیم در کشورهای خاورمیانه به دلیل
مدیریت ناپایدار و بیثبات با ســرعتی شگرف در حال
تغییر اســت و نگرانی از تبعات زیانبــار تغییر اقلیم
مانند گســترش بحرانهای زیســتمحیطی ،کاهش
امنیــت غذایی ،افزایش مخاطــرات طبیعی ،افزایش
تنشهای اجتماعی و ...بیش از سال قبل میشود.
دوم :در قرن اخیر یکی از اساســیترین حقوق حیاتی
بشری ،حق استفاده از یک محیط زیست پاک و مطلوب
برای هر شهروند است .براساس اصل  ۵۰قانون اساسی
جمهوری اســالمی ایران ،هر شهروند حق دارد از یک
محیط زیست پاک برخوردار باشد .حراست ،حفاظت و
پاکسازی محیط زیست وظیفه عمومی تلقی میشود
و رعایت این حق هم تکلیفی برای همه ایجاد میکند.
پدیده ریزگردها بدونتردید یکی از چالشهای حاصل
از تخریب محیط زیســت اســت که این روزها آسمان
بخش بزرگی از کشــور را در بر گرفته اســت و یکی از
دالیل عمده تشــدید آن بیتوجهی انســان به توسعه
پایدار است .مقام معظم رهبری میفرمایند» :مسئله
محیط زیست یا حفظ منابع طبیعی ،برای ما مسئلهای
تج ّمالتی و درجهدو نیســت؛ بلکه یک مسئله حیاتی
اســت که در تالش ما برای توسعه کشور ،اولویت باید
در این بخش باشد« .اگر روزگاری تنها شهرهای کویری
و در حاشیه بودند که با پدیده ریزگردها روبهرو بودند،
امروز آســمان تمــام ایران ،تحت تأثیــر پدیده مخرب
ریزگرد قرار گرفته اســت و غیر از مشکالت اجتماعی و
اقتصادی فراوان ،ســالمتی مردم و آرامش مردم را نیز
به مخاطره افکنده است.
ســوم :اگر بخواهیم کانونهای ریزگرد آســمان ایران
را دســتهبندی کنیــم ،میتــوان آنها را به دو دســته
تقسیمبندی کرد :داخلی و خارجی .منشأ داخلی ،شامل
زمینهای کشــاورزی مناطق خشــک ،رودخانههای
فصلــی ،تاالبهــا و باتالقهــای خشــکیده ،مراتع
آســیبپذیر به لحاظ پوشــش گیاهی و فعالیتهای
گسترده خاکبرداری و جادهســازی است .تاالبهای
نابودشــده بینالنهرین ،ازبینرفتن پوشش گیاهی در
کشــورهای همسایه ،بیابانهای عراق و سوریه ،بیابان
گبی – تاکلی ماکان در آسیای مرکزی ،صحرای بزرگ
آفریقا و عربســتان منشــأ ریزگردهــای برونمرزی ما
به شمار میآیند .این مســئولیت دستگاههای دولتی
است که با روشهای علمی کانونهای اصلی ریزگرد
آسمان ایران را شناسایی کنند.
چهارم :دالیل اصلــی ریزگردها شــامل تغییر اقلیم،
خشکشدن مجموعه تاالبهای بینالنهرین به دلیل
ساخت سدهای بزرگ روی دجله و فرات ،خشکسالی
و کاهــش آب رودخانههــا ،کاهش بارندگــی و نبود
پوشش گیاهی مناسب است.
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