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یک جامعه شناس:
 دچار فقر بازتاب  رسانه ای 

از موفقیت زنان هستیم

یک جامعه شــناس گفت: در رسانه ها عنوان 
نمی شود که زنان در خط مقدم قرار دارند بلکه زن 
در رسانه مفقود اســت و در واقع دچار فقر بازتاب 
رسانه ای از موفقیت زنان هستیم. »نیره توکلی« 
عضو انجمن جامعه شناســی با حضور در نشست 
»ارزش ها و نگرش های زنان ایرانی« افزود: وقتی 
کشورهای دنیا را بر اساس حوزه عمومی و خصوصی 
و نوع اســتثمار مضاعف علیه زنان در این جوامع 
بررســی کنیم، می بینیم در برخی کشورها هم 
در حوزه عمومی یعنی قانونگذاری و هم در حوزه 
خصوصی خانواده ها سرکوب وجود دارد و برخی 
کشورهای دیگر هم به قوانین و کنوانسیون های 
بین المللی وابسته هستند و کشورهای غیر تابع 
را مورد نقد قرار می دهند و تالش می کنند با نگاه 
خود به تغییر دیگر کشورها بپردازند. وی ادامه داد: 
در جامعه ما زنان ایرانــی با وجود تمام نامالیمات 
رشــد کرده اند و تقریباً فضای یکســانی در حال 
شکل گیری است. این جامعه شناس با بیان اینکه 
بسیاری از آمارهایی که در فضای مجازی عنوان می 
شود علیه مردم ایران و زنان توانمند ایرانی است، 
خاطرنشان کرد: در حوزه زنان شاهد برخوردهای 
جهت دار و ســوء یی از جانب کشــورهای دیگر 
هستیم که متاسفانه رسانه ملی و فضای مجازی 
هم به این امر دامن زده و در آن خبری از الگوسازی 
و معرفی زنان توانمند نیست. توکلی، نقش زنان در 
سریال های پرمخاطب را شاهد مدعای خود قرار داد 
و یادآور شد: وقتی در سریال ها نشان می دهند که 
زن روشنفکر در زندگی موفق نیست و زن طرفدار 
محیط زیست را جاسوس عنوان می کنند، دیگر 
چه انتظاری از رسانه های بیگانه و آمارهای منفی 
آنان علیه زنان ایران می توان داشــت. به بیان این 
جامعه شناس، رسانه ملی نباید زن را هدف و آماج 
ترکش های ناهنجاری قرار دهد بلکه باید معرف 
زنان موفق باشــد و تبعیض منفی را کنار بگذارد.  
وی در بخشــی دیگر از ســخنان خود ادامه داد: 
تحلیل های ما باید مبتنی بر قوانین جاری در مورد 
حق و حقوق باشد مثاًل وقتی از تغییر روند ازدواج 
در میان زنان صحبت می کنیــم باید معیارهای 

قانون ازدواج و نگاه آن به زنان را در نظر گرفت.
    

تذکر مسجد جامعی در خصوص 
گزارش های »بدحجابی«

یک عضــو شــورای اســالمی شــهر تهران 
درخصوص ارائه گزارش حجاب توسط افراد و برخی 
سوءاســتفاده ها در این زمینه تذکر داد. به گزارش 
ایسنا، احمد مســجد جامعی در تذکری در یکصد 
و پنجاه و سومین جلسه علنی شورای اسالمی شهر 
تهران گفت: اخیراً روالی باب شده که افراد حجاب 
دیگران را گزارش می دهنــد. قطعاً رعایت حجاب 
یک موضوع قانونی است اما نحوه اجرای این قانون 
از اهمیت بسزائی برخوردار است. وی افزود: این کار 
تنها اجرای قانون نیست و تالشی برای پرونده سازی 
به نظر می رسد، به شکلی که خانمی که به متخلفی 
در خصوص عبور از خیابان یکطرفه تذکر داده است 
فرد مقابل این خانم را تهدید کرده که گزارش حجاب 
ایشان را می دهد؛ لذا دســتگاه های ذی ربط برای 
جلوگیری از سوء استفاده ها باید چاره اندیشی کنند 
و همچنین با افرادی که  سوء استفاده  می کنند نیز 

برخورد قانونی شود. 
این عضو شورای اسالمی شهر تهران در بخش 
دیگری از صحبت های خود در خصوص ارائه گزارش 
توسط شــورایاران در صحن شورای اسالمی شهر 
تهران، گفت: گزارش دهی توسط شورایاران از دوره 
سوم انجام می شد و گزارش محالت توسط شورایاران 
ارائه می شد و نهایتاً نیز خوشبختانه مجموعه آنها 
به چاپ رسیده اســت؛ اما چرا این گزارش دهی ها 
تعطیل شده که سوال ما نیز است. البته این موضوع 
یکی از نقاط ضعف ستاد هماهنگی شورایاری ها بود 
که باید افراد را برای گزارش دهی در صحن شــورا 

معرفی می کرد.

از گوشه و کنار

آسو محمدی

باالخــره بعــد از 13 ســال اتفاق 
افتاد؛ خبــر خوب زیســت محیطی 
این روزها، ثبت جنگل های منحصر به 
فرد هیرکانی به  عنوان دومین میراث 
طبیعی ایران بعــد از »کویر لوت« در 
فهرست میراث جهانی یونسکو است. 

زمانی که برای اولین بار مسئوالن 
میراث فرهنگی در دولت اول روحانی از 
ثبت جهانی جنگل های هیرکانی سخن 
به میان آوردند، بسیاری آن را وعده ای 
بی سرانجام دانستند. پیش از هیرکانی، 
جنگل های حرا عزم خود را جزم کرده 
بودند تا در حافظه بشری ثبت شوند، 
اما اختالف دستگاه های درگیر اجازه 
نداد رویای این جنگل ها در ســاحل 
خلیج فارس تعبیر شــود! اگرچه در 
جنوب نه اما در شــمال باالخره اتفاق 
افتاد؛ ثبت جهانی 15 پهنه جنگل های 
هیرکانــی در پنج اســتان مازندران، 

گیالن، گلستان، سمنان و خراسان.
98 درصد وسعت جنگل های 

هیرکانی در ایران است
ســال 2007 بود کــه از اجالس 
جهانی یونســکو در »لیتوانی« خبر 
نگران کننــده ای بــه ایران رســید. 
جمهــوری آذربایجــان پرونده ثبت 
جهانــی جنگل های هیرکانــی را به 
»ویلنیوس« آورده بود تا به اسم خود 
ثبت جهانی کند. تصمیمی که اعتراض 
کارشناســان ایرانی را درپی داشــت 
و یونســکو حق را به ایران داد. فرهاد 
عزیزی، مدیرکل دفتر امور پایگاه های 
جهانی پیش از این گفتــه بود: »98 
درصد وســعت جنگل های هیرکانی 

در ایران است و جمهوری آذربایجان 
تنهــا دو درصد از ایــن جنگل ها را در 

جغرافیای خود دارد.«
پارک ملی گلســتان، جنگل ابر، 
افراتخته، جهان نما، بوالی دودانگه و 
چهاردانگه، جنگل الیمستان هراز در 
آمل، جنگل واز حوزه کجور، چهارباغ 
چالوس، جنگل خشــک داران، گچ 
رودخان، سیاه رودبار گیالن و منطقه 
حفاظت شده لیسار، 300 هزار هکتار 
از جنگل هیرکانی هستند که به عنوان 
میراث طبیعی بشری به ثبت جهانی 
رسیدند. حاال ایران دو پرونده مهم در 
فهرست میراث طبیعی جهان دارد که 
نشان دهنده تنوع زیستی کشور است. 
سال 2016 بیابان لوت ثبت جهانی شد 
و با ثبت جهانی جنگل های هیرکانی، 
تنــوع زیســتی ایــران از بیابان های 
کویری تا جنگل های سبز محور توجه 
پژوهشــگران و گردشــگران جهانی 

خواهد شد.
ثبت جهانی؛ مدیریت شایسته تر

در ارتباط با ثبت جهانی جنگل های 
هیرکانی محمد درویش، عضو هیئت 
علمی موسســه تحقیقات جنگل ها 
و مراتع و کنش گر محیط زیســت به 
»توسعه ایرانی« می گوید: »جایی که 
در حد استانداردهای یونسکو می تواند 
ثبت شود، باید به نحوی مدیریت شود 
که میزان تغییر کاربری اش، میزان ورود 
زباله و شیرآبه به آن و همچنین میزان 
قطع درختانش به صفر میل پیدا کند. 
ما امیدواریم این ثبت جهانی سبب شود 
تا مدیریت شایسته تری بر بخش هایی 
که توانســته اند از استانداردهای الزم 
برخوردار باشــند، اعمال شود. همان 
گونه که می دانید جنگل های هیرکانی 

حدود یک و هفت دهم میلیون هکتار 
وسعت دارد و در شــش استان کشور 
گستردگی دارد. االن حدود 307 هزار 
هکتار توانسته است از استانداردهای 
الزم برخوردار شود و تقریبا یک ششم 
آن که در استان های گیالن، مازندران، 
گلستان، ســمنان و خراسان شمالی 
است، توانسته این استانداردها را پیدا 
کند و در میراث طبیعی یونسکو ثبت 
جهانی شود. اما جنگل های هیرکانی 
در اســتان اردبیل نتوانسته است این 
اســتانداردها را پیدا کند. امیدواریم 
در این 307 هزار هکتار دیگر شــاهد 
طرح های جنگل داری، قاچاق چوب، 
آتش سوزی، آتش سوزی های عمدی 
و همچنین ورود شــیرآبه ها و زباله ها 
نباشیم. شــکار در این مناطق اتفاق 
نیافتد و واقعا به یکــی از مناطق امن 

کشور بدل شود.«
جنگل های اردبیل ماهیت 

طبیعی  شان را از دست داده اند
درویش در پاســخ به این پرسش 
که استانداردهای مدنظر یونسکو که 
شما هم به آن اشاره کردید و الزمه ثبت 
جهانی است و استان اردبیل نتوانسته 
است به آن دسترســی پیدا کند، چه 
استانداردهایی است، می گوید: »باید 
ترکیب گونه های گیاهی و اکوسیستم 
منطقه، اکوسیستم پویایی باشد، باید 
تاب آوری باالیی داشــته باشد و بکر 
باشد. متاسفانه جنگل های اردبیل زیر 
هجوم زیاد مردم ماهیت طبیعی  خود را 
از دست داده  است، دیگر تنوع زیستی، 
حیات وحــش و درختان شــاخص 
هیرکانی مانند راش ها، شمشــادها و 
... آن چنان در آن وجــود ندارد و اینها 
سبب شده است نتواند از این استاندارد 

برخوردار باشد.« از این کنشگر محیط 
زیست می پرسیم: »شــرح حالی که 
شــما از جنگل های هیرکانی استان 
اردبیل ارائه کردید، نشان می دهد که 
جنگل های این استان با استانداردهای 
مدنظر یونسکو فاصله زیادی دارد. با این 
شرایط آیا امیدی هست که روزی این 
جنگل ها نیز به عنوان میراث طبیعی در 

یونسکو ثبت شود؟«
می گوید: »اگــر ایــن اراده وجود 
داشــته باشــد در کمتر از 5 سال این 
جنگل ها می تواند احیا شود، بارندگی 
خوبی دارد، امــا من ایــن اراده را در 
مدیریت اســتان نمی بینــم. این در 
حالی اســت جنگل هــای هیرکانی 
در ایــران، ترکمنســتان و جمهوری 
آذربایجان مشترک است و دولت های 
ترکمنســتان و جمهوری آذربایجان 
نیز به دنبال این هســتند که بتوانند 
بخش هایی از جنگل هــای هیرکانی 
که در کشور خودشان هست، به عنوان 

میراث جهانی در یونسکو ثبت کنند.«
جنگل های هیرکانی بدترین 

وضعیت ممکن را دارد
این کارشــناس در پاســخ به این 
پرســش که برخی از کارشناســان 
ادعا کردند ســاالنه 25هزار هکتار از 

جنگل های هیرکانی تخریب می شود، 
این موضوع چقدر صحت دارد، توضیح 
داد: »در حــال حاضــر جنگل های 
هیرکانــی بدتریــن وضعیت ممکن 
را دارد، یعنــی هیچ وقت جنگل های 
هیرکانی تا این حد وضعیت تاسف باری 
نداشته است، طبق گزارشی که انجمن 
علمی جنگل داری کشور داده است، 
800 هزار هکتار از جنگل های هیرکانی 
اکنون دچار وضعیتی شده است که به 
آن می گوییــم جنگل های مخروبه! از 
یک و هفت دهم میلیون هکتار در واقع 
فقط 500 هزار هکتار جنگل هیرکانی 
به معنی واقعی کلمه داریم. جنگل ها 
پر از دام هستند و فشــار دام به شدت 
زیاد اســت، در منطقه »چوبه« که در 
غرب اســتان گیالن قرار گرفته است، 
دامــداران تقریباً همــه درخت ها به 
جز »لیلکی« و »کرمنــدی« را از تنه 
قطع کردند تا آفتاب بــه کف جنگل 
بخورد که علف بیشتری برای دام شان 
تامین کنند. قاچــاق چوب همچنان 
در جنگل ها بیداد می کنــد و زباله ها 
و شــیرآبه ها همچنــان وارد جنگل 
می شود، شکار بی رویه واقعا وحشتناک 
است. همچنین فعالیت معدن کاری 
در جنگل های هیرکانی در حال اتفاق 
است. از طرفی ســندرم ویالسازی در 
این جنگل ها کامال مشهود است، افراد 
ثروتمند و پولداری که می توانند قوانین 
را دور بزنند، مایملک محیط زیستی ما 
را در هیرکانی به شدت در معرض خطر 

نابودی قرار داد ه اند.«
بضاعت الزم برای حفاظت از 

هیرکانی وجود ندارد
او ادامه داد: »جاده های غیراصولی 
فراوانی در جنگل های هیرکانی احداث 
شده و دارد احداث می شود. متاسفانه 
سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری 
کشور از بضاعت الزم برای حفاظت از 
جنگل های هیرکانی برخوردار نیست، 
آنها حتی از یک دستگاه اطفای حریق 
هوایی برخوردار نیستند. البته تا وقتی 
که رئیس سازمان محیط زیست کشور 
می گوید اصوال مهار آتش ســوزی در 
جنگل ها توجیه اقتصادی ندارد، بعید 
می دانم امیدی باشــد تا این وضعیت 
اصالح شــود. ایــن اراده خیلی مهم 
اســت. اگر هیرکانی ثبت جهانی شد 
به خاطر )تالش( ایرانی ها نبود، به خاطر 
تالش های جمهوری آذربایجان بود، 
آنها پیش دستی کردند، چون روستای 
»هیرکان« در جمهــوری آذربایجان 
بود، بنابراین می خواستند آن را ثبت 
کنند. در این میان ایرانی ها احســاس 
کردند که چه کالهی سرشــان رفته 
اســت. مانند ماجرای »هورالعظیم«، 
که ایرانی ها اول نخواستند هورالعظیم 
را ثبت کننــد، این عراقی هــا بودند 

که رفتند جلو و بعــد ایرانی ها به این 
صرافت افتادند. حاال در مورد زاگرس 
نیز احتماال باید منتظر باشیم که چه 
کشوری اول پیش دستی می کند بعد 
ایرانی ها جلو بروند. ظرفیت پوشــش 
بخش هایی از جنگل های زاگرس حتی 
به مراتب بهتر از جنگل های هیرکانی 
اســت. بخش هایــی در »اورامان«، 
»شاهان کوه« بخش هایی در باالدست 
فریدون شهر اصفهان و بخش هایی از 
دامنه های »دنا« وضعیت بسیار خوبی 
دارد، اما اراده ای وجود ندارد تا چنین 

اتفاقی بیافتد«.
ثبت جهانی و سرازیر شدن 

گردشگران
با این حال ایــن خبر امید می دهد 
که با توجه به ثبت جهانی این جنگل ها 
در یونسکو، در جهت حفظ و نگهداری 
از این منابع طبیعی تالش بیشــتری 
از سوی مســئوالن امر صورت گیرد 
تا امکان بهره بــرداری از این مواهب 
خدادادی برای همگان و نســل های 
آینده فراهم شود. عالوه بر این اقدامات 
الزم از ســوی مســئوالن برای ثبت 
جهانی دیگر موارد مطرح شده از جمله 
منطقه اورامانــات را فراهم کنند چرا 
ثبت یک اثر در فهرست میراث جهانی 
سبب می شــود عالوه بر محافظت و 
نگهداری و معرفــی ارزش های آن به 
جهانیان به عنوان هدف اصلی، نوعی 
تبلیغات برای مقصد انجام شود که به 
واسطه آن فعالیت های گردشگری در 
محوطه نیز افزایش می یابد. ثبت جهانی 
امروزه یک برند بسیار معتبر در جذب 
گردشــگر و رونق صنعت گردشگری 
در جهان محسوب می شــود. به طور 
حتم یکی از اصلی ترین دالیل انتخاب 
مقصد گردشگری توسط گردشگران، 
شاخص میراث ثبت شده در سازمان 
جهانی یونسکو و به دنبال این انتخاب، 
ســرازیر شــدن میلیون ها گردشگر، 
اشتغال زایی، کسب درآمد و در نتیجه 
به وجود آمدن مســیری هموار برای 

ایجاد رفاه اجتماعی بیشتر است.

هیرکانی ثبت جهانی شد، اما برای حفاظت از آن بضاعت کافی نداریم

دریغ از یک دستگاه اطفای حریق!

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

شاید برای شما هم پیش آمده باشد باوجود 
آنکه نیاز مبرمی به خواب داشته اید، تمام شب را 
یکسره بیدار بوده و در رختخوابتان غلت زده اید؛ 
دائما ذهنتان را حول مسئله ای که سبب آزارتان 
شده است باال و پایین کرده اید؛ و یا اینکه نگرانی 
شما با چاشنی اندکی استرس و اضطراِب ناشی 
از مسائل روزمره زندگی، یا اتفاقات و حوادثی 
که قرار اســت در آینده نزدیک رخ دهد سبب 
شــده تا خواب از چشــمانتان ربوده شود و به 
بی خوابی های شبانه دچار شوید. در دنیای امروز 
از نقطه نظر روانشناسان و رواندرمانگران با توجه 
به مسائل و مشکالت اقتصادی، مالی، بی ثباتی 
شغلی و عدم امنیت، ناهنجاری های خواب یکی 
از شایع ترین اختالالت جامعه مدرن محسوب 
می شــود. درواقع روانشناســان »بی خوابی، 

بد خوابی، کم خوابی« را به معنای احســاس 
خواِب ناکافی و کم کیفیت تعریف می کنند که 
شدت بروز این اختالالت براساس نیاز هر فرد و 
میزان رضایت وی از کیفیت خوابش به گونه ای 
متفاوت تعریف می شود. از اینرو کسانی که از 
اختالالت خواب رنج می برنــد معموال عالیم 
و نشــانه هایی همچون مشــکل در به خواب 
رفتن، در طول شب به یکباره از خواب پریدن 
و به زحمت به خواب رفتن، بیدار شدن زودتر 
از موعد و احساس خستگی بعد از بیدار شدن 
را گزارش می دهند که عالیم بارز این اختالل 
در علکرد فــرِد مبتــال در حوزه های مختلف 
شغلی، تحصیلی، عملی، رفتاری و اجتماعی 
اثر می گذارد. به همین ترتیب کارشناســان 
روانشــناس تاکید می کنند به جای مقابله با 
استرس، فشار های زندگی و تالش برای بیرون 
کردن افکار اســترس زا از ذهنتان که منجر به 
بی خوابی ها و یا کم خوابی های شبانه می شود 
و کاری بس بــی فایده تلقی می گــردد و صد 

البته خستگی ذهنی بیشتری را نیز به همراه 
می  آورد، بهتر اســت به جای وول خوردن ها 
و غلت زدن های مکرر در رختخواب، از بســتر 
خوابتان بلند شوید و افکارتان را به انجام کارهای 
دیگری همچون مطالعه، فیلم دیدن، قدم زدن 
و یا هر کاری که به آن عالقه دارید سرگرم کنید 
تا به این ترتیب افکار و اندیشه های آزار دهنده 
و اســترس آور خود به خود از مخیله تان خارج 
شوند و به این ترتیب آرامشــی تقریبا نسبی 

سراسر وجودتان را فرا بگیرد.
 از دیدگاه متخصصین روانشناس این نکته 
بسیار حایز اهمیت است که تقال و تالش برای 
به خواب رفتن و مانــدن در محل خواب فقط 
منجر به ریسک از دســت دادن خواب شبانه و 
بروز اختالالت خواب می شود؛ بطوریکه فرد به 
یکباره متوجه می شود ساعات طوالنی را بدون 
اینکه چشمانش برای لحظه ای بسته شوند در 
بســتر مانده و افکار مختلف ذهن او را آنقدر به 
اینور و آنور کشانده که شب کم کم رخت بسته 

و صبحدم نزدیک شده و باید با بی حوصلگی، 
خستگی و کالفگی ناشی از عدم خواب شبانه، 
روز خود را آغــاز کند و برای رفتن به ســرِ کار 
آماده شود که همین موضوع نیز به خودی  خود 
می تواند بر فشار و اســترس ناشی از بی خوابی 

بیفزاید.
شــاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشد؛ 
جالب اســت بدانید براســاس پژوهش ها و 
تحقیقــات انجام شــده در حوزه ی آســیب 
شناسی اختالالت خواب، »خواب قیلوله« یا 
»ُچرت نیمروزی« اصــال نمی تواند به عنوان 
یک جایگزین برای کمبود خواب های شبانه 
تلقی شود. با توجه به مطالب ذکر شده می توان 
چنین استدالل کرد که خستگی شدید، عدم 
تمرکز، تحریک پذیری، کاهش سطح انرژی، 
بی نظمی های ذهنی و مشکالتی در بینایی فرد 
مهمترین عوارض ناشــی از اختالالت خواب 
به حســاب می آیند. همچنین افراد مبتال به 
این اختالل معموال در انجام مســئولیت های 
روزانه ی خود دچار مشــکالت و اختالالتی 
نیز می شــوند که »عدم تمرکز کافی« یکی 
از بارزترین آســیب های جدی فقدان خواب 

کافی است. 

به عنوان کالم آخر خطاب به کســانیکه 
که از اختالالت خواب رنــج می برند توصیه 
می شود که خود را به رعایت اصول بهداشتی 
قبل از خواب همچون داشــتن برنامه منظم 
ریلکس  کننده قبل از خــواب هموجون یوگا 
و مدیتیشــن، دور کردن اســترس از خود، 
اجتناب از مصرف کافئین و سیگار، همچنین 
خودداری از مصرف شام ســنگین و مایعات 
فراوان، کنار گذاشــتن گوشــی تلفن همراه 
ملزم کننــد. زیرا رعایت همین نکات ســاده 
و پیش و پا افتاده قبل از به خــواب رفتن، به 
داشــتن خواب کافی در طول شب که یکی 
از ملزومات اساســی در زندگی سالم بشر به 
حســاب می آید کمک می نماید. در آخر نیز 
اگر مشــکل »بی خوابی های شبانه« به مدت 
طوالنی ادامه داشــت و عالیــم »بی خوابی، 
کم خوابی، بد خوابی« به مــدت چندین روز 
در هفته به دفعات تکرار شد، بهتر است برای 
پیدا کردن راهکار مفید و موثر به کارشناسان 
روانشناس کارآزموده و همچنین متخصصین 
رواندرمانگر مراجعه شــود تــا متخصصان با 
بررسی ویژگی های ابعاد شــخصیتی فرد به 

بهبود شرایط روحی و روانی وی کمک کنند.

اختالالت خواب؛ رهاورد عصر دیجیتال 

یک کنش گر محیط زیست 
در گفت وگو با »توسعه 

ایرانی«: هیرکانی 
که می تواند در حد 

استانداردهای یونسکو 
ثبت شود، باید به نحوی 
مدیریت شود که میزان 

تغییر کاربری اش، میزان 
ورود زباله و شیرآبه به آن 

و همچنین میزان قطع 
درختانش به صفر میل پیدا 

کند

متاسفانه سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری کشور 
بضاعت الزم برای حفاظت 

از جنگل های هیرکانی 
را ندارد؛ آنها حتی از یک 

دستگاه اطفای حریق 
هوایی برخوردار نیستند
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