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 سرمقاله

٩ دی باید به مردم رسید...

 بســـیاری از 
ً
وقتـــی صحبـــت از ۹ دی  می شـــود، احتمـــاال

مســـائل بـــه ذھـــن مـــا  می رســـدکه بارھـــا شـــنیده ایـــم، 
ــان  ــل از پایـ ــوی قبـ ــین موسـ ــروزی میرحسـ ــالم پیـ از اعـ
ـــب  ـــای تقل ـــجد و ادع ـــش زدن مس ـــا آت ـــه ت ـــات گرفت انتخاب

بـــی دلیـــل و ھـــزاران چیـــز دیگـــر!
ـــل  ـــه مح ـــت بلک ـــا نیس ـــون اینھ ـــا اکن ـــث م ـــل بح ـــا مح ام
ـــت  ـــم رو راس ـــر بخواھی ـــه اگ ـــت؛ البت ـــود ۹ دی اس ـــث خ بح
ـــم،  ـــم صحبـــت کنی ـــورد ۹ دی ھـــم نمـــی خواھی باشـــیم در م
بلکـــه بحثمـــان بـــر ســـر مـــردم اســـت! البتـــه  می دانیـــم 
 عـــده زیـــادی یـــاد 

ً
کـــه تـــا اســـم مـــردم  می آیـــد قطعـــا

شـــعارھای پـــوچ تلویزیونـــی و اســـتفاده ابـــزاری از مـــردم  
 حـــرف نـــا مربوطـــی نمـــی زننـــد؛ 

ً
می افتنـــد کـــه قطعـــا

ـــالگرد  ـــته و در س ـــال گذش ـــیما س ـــدا و س ـــی ص ـــه وقت ـــرا ک چ
ـــه  ـــرد ک ـــا ب ـــت تربیون ھ ـــن پش ـــرای تبیی ـــی را ب ۹ دی کس
ـــردم را  ـــوده و رأی م ـــه ب ـــط آتشـــبیار معرک ـــه فق ـــاه فتن در ۸ م
ـــدان  ـــردم چن ـــردن از م ـــت ک ـــرده، صحب ـــچ حســـاب ک ـــه ھی ب

ـــدارد! ـــراب ن ـــی از اع محل
 واژه مـــردم و مردمـــی در ادبیـــات سیاســـی کشـــور مـــا 

ً
کال

شـــبیه یـــک جـــک اســـت! چـــرا کـــه ھـــر کـــس کارش 
ــا در اقتصـــاد بـــه  گیـــر  می کنـــد نـــام آن را  می بـــرد امـ
ـــی  ـــابش نم ـــه حس ـــبات ب ـــد، در محاس ـــی دھ ـــی نم آن نقش
ـــه  ـــه دغدغ ـــی دارد ن ـــرد زبان ـــتر کارب ـــوع بیش آورد و در مجم
ــه انقـــالب کمـــک  ــه دی بـ ــردم در نـ ــودن! مـ مردمـــی بـ
ـــری را   ـــردم رھب ـــرد، م ـــاع ک ـــا دف ـــالب از رأی آنھ ـــد و انق کردن
ـــد  ـــبات  می بین ـــک محاس ـــک ت ـــا را در ت ـــه آنھ ـــد ک می دیدن
امـــا بقیـــه رجـــال سیاســـی کجـــای ایـــن قصـــه بودنـــد و 

ھســـتند؟
ـــوید  ـــه  می ش  متوج

ً
ـــا ـــم را حتم ـــه  می گویی ـــی ک ـــه رجال بقی

چـــه کســـانی ھســـتند، ھمـــان رئیـــس اداره ای کـــه منـــزل اش 
ـــانی  ـــان کس ـــا ھم ـــارد اســـت! ی ـــد میلی ـــش از ص ـــران بی در تھ
ـــاختند  ـــازار س ـــه ب ـــردم کوچ ـــه ۹ دی را م ـــان رفت ـــه یادش ک
نـــه بـــاال شھرنشـــین ھای تھرانـــی کـــه کل استداللشـــان 
ـــه رأی  ـــود ک ـــن ب ـــور ای ـــی در کش ـــوب ھای خیابان ـــرای آش ب

ـــت!  ـــم اس ـــران مھ ـــوده و تھ ـــاد ب ـــران زی ـــی در تھ فالن
ـــت  ـــاد عدال ـــه نم ـــی ک ـــه فالن ـــد ک ـــد بگوین ـــا  می خواھن حتم

ـــروف  ـــول مع ـــه ق  ک
ً
ـــذا، اوال ـــذا و ک ـــرد و ک ـــاد ک ـــود، فس ب

ـــه  ـــر آنچ ـــھر ھ ـــد در ش ـــت گیرن ـــه مس ـــود ک ـــم ش ـــر حک گ
ـــم  ـــن االن ھ ـــه ھمی ـــه ک ـــان رفت ـــگار یادش ـــد، ان ھســـت گیرن
ـــادی  ـــدین اقتص ـــان از مفس ـــگ ھایش ـــخنران میتین ـــرای س ب
 اشـــتباه شـــما ایـــن 

ً
ــا ــا اتفاقـ اســـتفاده  می کننـــد؛. ثانیـ

اســـت کـــه مـــردم را نمـــی فھمیـــد و نمـــی دانیـــد کـــه 
ـــد  ـــان ض ـــه گفتم ـــه ب ـــد بلک ـــخص رأی ندادن ـــه ش ـــردم ب م
ـــار  ـــه کن ـــا ب ـــه اینھ ـــد، ھم ـــرافی رأی دادن ـــی و ضـــد اش لیبرال
ــال  ــتند و ۱۶ سـ ــه  می دانسـ ــود را نخبـ ــه خـ ــانی کـ کسـ
ـــه  ـــتند چ ـــت داش ـــور را در دس ـــاد کش ـــگ اقتص ـــد از جن بع
ـــی  ـــی خارج ـــی، بدھ ـــکاف طبقات ـــز ش ـــد ج ـــار آوردن ـــه ب ب
و تـــورم؟ البتـــه نبایـــد از برخـــی دســـتآوردھای ایـــن بـــه 
اصطـــالح نخبـــگان غافـــل شـــد، آنھـــا بـــرای خودشـــان 
بانـــک زدنـــد و خانـــه چنـــد صـــد میلیـــاردی خریدنـــد و 
ســـھامدار شـــرکت ھا شـــدند! و حـــاال ھـــم بـــا ایـــن ھمـــه 
ــاره  ــد و بیچـ ــام دارنـ ــت و مقـ ــاز پسـ ــزی بـ ــه انگیـ فتنـ
ــر وام ۲۵ میلیونـــی  ــه تدبیـ ــه بـ ــد کـ ــده انـ مردمـــی مانـ
ـــود  ـــض  می ش ـــر روز نق ـــه ھ ـــته ای ک ـــق ھس ـــت و تواف دول
و مســـئوالنی کـــه ایـــن نقض ھـــا را ماســـتمالی  می کننـــد 
چشـــم دوختـــه انـــد و رکـــودی کـــه ھنـــوز از آن خـــارج 

نشده ایم !
ـــت  ـــه کار راس ـــود، ن ـــردم ب ـــود کار م ـــه ب ـــه ۹ دی ھرچ خالص
ــتی ھا  ــی راسـ ــه برخـ ــاال اگرچـ ــپ، حـ ــه کار چـ ــود نـ بـ
ــود کالھـــی بدوزنـــد و  بخواھنـــد از ایـــن نمـــد بـــرای خـ
شـــرط ورود بـــه ائتالفشـــان را فتنـــه ســـتیزی  می داننـــد 
امـــا خودشـــان ھـــم  می داننـــد کـــه مـــردم حاضـــر در ۹ 
ـــد  ـــران کوبیدن ـــه گ ـــر فتن ـــر س ـــان را ب ـــر حضورش ـــه تب دی ک
ـــد   ـــده ان ـــتیزی ش ـــه س ـــی فتن ـــون مدع ـــه اکن ـــی ک ـــه آنھای ب
می گوینـــد ۸۸ کجـــا بودیـــد؟ کجـــا بودیـــد وقتـــی جـــوان 
ــھید کردنـــد؟  ــران شـ ــته گلمـــان را فتنـــه گـ چـــون دسـ
ـــھدای  ـــون ش ـــی خ ـــه وقت ـــد ک ـــا بودی ـــاال آن روز ھمانج احتم
ھســـته ای در اثـــر برجـــام نادیـــده گرفتـــه  می شـــد بـــرای 

ـــد! ـــه بودی ـــام رفت ـــب برج ـــی و تصوی الب
ـــتضعفین  ـــه مس ـــیم، ب ـــردم برس ـــه م ـــد ۹دی ب ای کاش مانن
برســـیم، ۹ دی جـــای سیاســـیون فرصـــت طلـــب نیســـت، 
ــده  ــروش و راننـ ــر لبوفـ ــی اگـ ــت، حتـ ــردم اسـ ــای مـ جـ

تاکســـی باشـــد.

بــا کمی تامل و بررســی در علل و ریشــه ھای 
ناکارآمدی و ضعف ھای منتخبین ما در مجلس 
شورای اسالمی، به "نوع انتخاب" مردم خواھیم 
رسید، که شاید اصلی ترین عامل پیدایش مجلسی 

ناکارآمد باشد.
متاســفانه براساس یک ســنت غلط و نھادینه 
شــده در ایام انتخابات آنچه بیــش از حد اذھان 
عمومی مردم را متاثر  می کند، دعواھای انتزاعی 
و جناحی گروه ھای سیاســی چپ و راســت یا 
اصولگــرا و اصالح طلب امروزی و شــاخه ھای 
متعدد آنھا است. گروه ھای سیاسی غیرانقالبی با 
ھجمه ی وسیع تبلیغات رسانه ای خود و معرفی 
لیســت ھای ســاندویچی و تالش فراوان برای 
حذف رقیب از صحنــه رقابت، صحنه انتخابات 
را به میدان "تشنگان قدرت" تبدیل  می کنند تا 
میدان "شیفتگان خدمت". در این میان عده ای 
تنھا برای رســیدن به صندلی ھای سبز مجلس 
براساس بدعت ھای غلط انتخاباتی که منتج به 
فساد سیاسی  می شود، فعالیت  می کنند تا شاید 

در این ھیاھو رایی نصیب آنھا بشود. 

لیست های ساندویچی یا انتخاباتی رشد 
محور؟

اغلب گروه ھای سیاســی در ایام انتخابات تمام 
وقت و ســرمایه خود را برای بستن لیست ھای 
انتخاباتی صرف  می کنند، و با اعالم این لیست ھا 
در روزھای انتخابات فضای رسانه ای را به گونه 
ای رقم  می زنند، که رای دادن به چنین لیست 
ھایی برای مردم حجت قطعی و شــرعی است 
و خــالف آن ضربه به وحــدت و کمک به رقیب 
است. لیست ھای ساندویچی گروه ھای سیاسی 
که پشــت درب ھای بســته و اغلب نه براساس 
شایستگی ھا و اصلح بودن اشخاص، که براساس 

سھم خواھی ھای افراد و نفوذ کانون ھای قدرت 
و ثروت بسته  می شــود، انتخابات را که محلی 
گاھانه مردم برای تصمیم  برای حضور فعاالنه و آ
گیری درباره ی آینده سرنوشت کشور  می باشد، 
را تبدیل به کارزار سیاست بازان تاجرپیشه متصل 
به کانون ھای قــدرت و ثروت  می کند، و در این 
ھنگامه مردم به عنوان محور انتخابات به حاشیه 

رانده  می شوند.
گروه ھای سیاسی خود را قّیم مردم معرفی کرده 
و قدرت تحلیل و تفکر را با پروپاگاندای تبلیغاتی 
از مردم  می گیرند، در حالیکه انتخابات بھترین 
فرصت برای رشد فرھنگ سیاسی مردم و انتخاب 
گاھانه  می باشد. صریح تر بگویم تروریست ھای  آ
سیاسی با دادن لیست ھای قبیله ای در عین به 
انزوا بردن مردم، اصلح را در تسلســلی دائمی 
ترور  می کنند، که نتیجه آن چیزی جز براندازی 
نرم آرمان ھای اصیل انقالب نخواھد بود. حضور 
یا عدم حضور افراد در لیســت ھا نشانه اصلح 
بودن افراد نخواھد بــود و دوران پدرخواندگی 
عده ای متکبر سیاســت زده بر امت گذشته 
است. مردم براساس شــاخص ھای حقیقی و 
نه تصنعی به افراد اصلح و نه لیست ھای سھم 

خواھانه رای خواھند داد. 
ھمانطور که حضرت روح الله خمینی کبیر(ره) 
فرمودنــد:" مردم در انتخابــات آزادند و احتیاج 
بــه قیم ندارند و ھیچ فرد و یا گروه و دســته ای 
حق تحمیل فرد و یا افــرادی را به مردم ندارند. 
جامعه اسالمی ایران که با درایت و رشد سیاسی 
خود جمھوری اســالمی و ارزش ھای واالی آن 
و حاکمیت قوانین خــدا را پذیرفته اند و به این 
بیعت و پیمان بزرگ وفادار مانده اند، مسلم قدرت 
تشخیص و انتخاب کاندیدای اصلح را دارند. البته 
مشــورت در کارھا از دســتورات اسالمی است و 

مردم با متعھدین و معتمدین خویش مشــورت  
می نمایند. اگر انتخاب اصلح برای مسلمان ھاست، 
«کی و از کجاست» مطرح نیست، از ھر گروھی 
باشد، حزب باشد یا غیرحزب، نه حزب اسباب این 
می شــود که غیر آن فاسد، و نه صددرصد حزبی 

بودن باعث صالح آنھاست."

وعده هــای دروغیــن یا وظایــف واقعی 
نمایندگان

گاھانــه مردم به عنــوان تصمیم  در انتخــاب آ
گیرنده ھای اصلی، باید وظایف واقعی نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی که در قانون آورده شده 
است را بدانند، تا ھر کاندیدی از ھر سویی با دادن 
شعارھا و وعده ھای غیرعملی نتواند، آنھا را فریب 
بدھند. برخی از کاندیدھا که دنبال جذب بیشتر 
آرای مردم ھســتند، از ھر وســیله ای استفاده  
می کننــد و در میان مردم بــا دادن وعده ھای 
اجرایی مانند؛ اشتغال زایی، ایجادمسکن، احداث 
جاده و آسفالت کردن خیابان، حل مشکل ازدواج 
جوانان، ساختن سالن ورزشی و... مردم را امیدوار 
به حل شدن مشکالتشان در یک شب و یک رای  

می کنند. 
حال اینکه تمام وظایف اصلی و قانونی نمایندگان 
در دو بخــش کلی "نظــارت" و "قانون گذاری" 
خالصه  می شود، و کارھای عمرانی و اجرایی از 
حیطه ی اختیارات نمایندگان خارج است و دولت 
اســت که باید قانون ھای نمایندگان را به مرحله 
اجرا در بیاورد. فلذا ھر وعده و شــعاری که از دو 
حوزه نظارت و قانونگذاری خارج باشد، وعده ی 

سرخرمنی بیش نیست.

خاندان ساالری یا شایسته ساالری؟
یکی دیگر از آســیب ھا و بــه نوعی بدعت ھای 

انتخاباتی رای دادن ھای قبیلــه ای، خاندانی و 
طایفه ای اســت. کاندیدھای انتخاباتی که یا از 
قبیله ی خاصی ھستند یا بعضا منتسب به یکی 
از خاندان ھای معروف  می باشند، با تھییج حس 
قوم گرایی و احترام به خاندان ھای بزرگ و حتی 
سوء استفاده از احساسات دینی بخاطر "سیادت" 
عده ای از مردم را فریب  می دھند تا چھارســال 

برصندلی ھای نرم مجلس جلوس کنند. 
کاندیدھای قبیله ای برخالف حیطه ی اختیارات 
قانونی نماینده مجلــس، آنگاه که میان قوم خود  
می روند با دادن وعده ھایــی از جمله "اگر رای 
بیاورم برای قوم شــما اشتغال زایی خواھم کرد، 
فالن کارخانه را احداث خواھم کرد، برای منطقه 
شــما جاده بھتری خواھم کشــید و..." و تمرکز 
بر تعصب ھای قومی برخالف اصول اســالمی و 

شایسته ساالری آرای قومی را سرقت  می کنند. 
نتیجــه ی چنیــن رای دادن ھایــی تشــکیل 
خاندان ھای قدرت و ثروتی خواھد شــد، که بعدا 
مورد اعتراض ما قرارخواھنــد گرفت، که چرا و 
چگونه این ھزارفامیل ھای قدرت به ھم پیوسته 
تشکیل شــده اند، و چرا کسی دنبال مشکالت 
اصلی مردم نیســت؟! روشن اســت که انتخاب 
براســاس خاندان ســاالری ھیچ وجه عقالنی و 
شــرعی ندارد، و انتساب به قوم ھا و قبیله ھا، به 
ھیچ عنــوان جزء شــاخص ھای نماینده اصلح 
نیست.فلذا در انتخاب اصلح ھیچکدام از معیارھا 
و بدعت ھای سیاسیون تاجرپیشه نباید مالک قرار 
بگیرد، و مردم باید براساس شاخص ھای حقیقی 
و شایســته ســاالر از جمله؛ عدالتخواھی، ساده 
زیستی، عدم اتصال به کانون ھای قدرت و ثروت، 
تخصص و کارآمدی، شــجاعت، عدم اسراف در 

تبلیغات و... نماینده اصلح را انتخاب کنند.

در ایام ماه ربیع چه خوب است که یک بازخوانی 
از تکلیف امروزی مان بعنوان شــیعه داشــته 
باشــیم چرا که بنظر  می رسد ھنوز بسیاری از 
حوزویان و مذھبی ھای شیعه در فضای فکری 
گذشته زیست  می کنند و نگرش تمدنی که امام 
راحل به میــدان آورد را ادراک نکرده اند. امام 
تالش کرد تا دوگانه شــیعه – سنی را به دوگانه 
مستضعف مظلوم – مستکبر ظالم تبدیل کند تا 
کسی جرات نکند شاه شیعه طرفدار اسرائیل را 
بر مجاھد سنی مقابل اسرائیل ترجیح بدھد به 

صرف اینکه شیعه است!
متاسفانه نگرش سنتی نگاھی سیاسی به مساله 
وحدت اسالمی دارد و آنرا از خاستگاه دینی نمی 
بیند فلذاســت که به بســیاری از ملزومات این 
نگرش در عمل پایبنــدی ندارد! اینان ھمراھی 
با بدنه جھان اســالم را از منظــر تقیه خوفی  
می نگرند و نه تقیه مداراتی فلذا تحمل سایرین 
مد نظرشــان است نه گســترش تعامالت برای 
دســتیابی به قدرت و عزت اسالم که ھدف ائمه 

ما بوده است.

دفاع از والیت مغصوبه یا اسالم؟
آنچه در میان سنتی ھا که خود طیفی از سالیق 
متنوع ھســتند دغدغه اصلی اســت و بعنوان 
مھم«ترین» رسالت ما مطرح  می شود «دفاع از 
حق غصب شده اھل بیت علیھم السالم» است. 
اگر این قید یعنی «ترین» را بپذیریم اولین کسی 
که مورد سوال قرار  می گیرد خود موال علی بن 
ابیطالب علیه السالم است که بدان توجه نکرد 
و ظاھرا چیزی را باالتر از آن مد نظر داشت که 

ھمانا حفظ اسالم بود. 
مشــاوره دھی به خلفا، اعزام فرزندان خویش به 
جبھه ھای جنگ و ھمه و ھمه اقدامات ایشــان 
نشان از آن دارد که ایشان گسترش اسالم و حفظ 
آن در برابــر تھدیدھای خارجی مانند روم و ایران 
را بر مساله «حق الھی خالفت خویش» ترجیح 

داده اند و «حفظ وحدت مسلمانان» را شرط اصلی 
تحقق «قدرت و عزت اسالم»  می دیدند.

طبعــا اینھا مانــع تذکر و نقــد و اصالح وضع 
موجــود نبود و خصوصا در زمان خلیفه ســوم 
که از سنتھای نبوی فاصله بیشتری گرفته شد 
اعتراضات ایشان روی به فزونی گذارد. (ر.ک به 

فصل امام علی ع در کتاب انسان ۲۵۰ ساله)
جریان ســنتی اما متاســفانه از کسی که نماد 
وحدت امت اســالمی و گذشــتن از حق الھی 
خویش بخاطر اســالم اســت، بھانــه ای برای 
اختالف و درگیری ســاخته انــد که این ظلمی 

بزرگ در حق ایشان است.

علی نماد عدالت و والیتی های ساکت!
نکتــه دیگری که درباره نوع نگرش ســنتی در 
قبال دین قابل توجه است اینکه مواجھه ایشان 
بــا آموزه ھای دینی نیز از منظر ھمین مســاله 
یعنی دفاع از حق مغصوبه اســت. مثال اگر کل 
نھج البالغه را بنگریم جز در موارد بسیار معدود 
مساله اینکه خالفت حق ایشان بوده است را نمی 

یابیم ولی صدھا مورد تاکید بر مســاله عدالت و 
نفــی ظلم را  می توان دیــد حال  می بینیم که 
جریان سنتی از علی علیه السالم که نماد عدالت 
است دم  می زند ولی خود دغدغه عدالت طلبی 
و ظلم ســتیزی ندارد! چطور این جمع ممکن 
است خدا  می داند ولی متاسفانه بخش مھمی 
از این جریان نســبت به ظالمان عالم موضعی 
ندارند و عجیب انکه نسبت به برادران مسلمان 
احساس عداوت و دشمنی  می کنند و این حس 

را نیز منتشر  می نمایند!!
اینان به روح دین که ھمانا اجرای عدالت و ایجاد 
زمینه بندگی اســت کم توجه اند و فقط به اسم 
شــیعه عنایت دارند حال آنکه چنانچه گفتیم 
شیعه یا سنی که ھمراھی با ظالم دارد و در ذیل 
سیاست ھای آمریکا گام برمی دارد مانند ملک 
عبدالله یا الھام علی اف شــیعه و سنی حقیقی 
نیســت و در دستگاه اســالم ناب امام در ذیل 

اسالم آمریکایی تعریف  می شود.
آری! علی علیه الســالم روح دین است ولی نه 
اسم او که روح ارزشھایی که در او متجلی شده 

است. او نامی برای جمع ارزشھای واالی انسانی 
و الھی است و باید دید چه کسی در عمل به این 
ارزشــھا نزدیک شده است و او را در خط اسالم 
ناب به حساب آورد. ظاھرگرایان عالوه بر اینکه 
نگرش تمدنی را به مســلخ  می برند، به شرایط 
کنونی که جان و مال و ناموس شــیعه و سنی 
بخاطر فقدان عزت و قدرت جوالنگاه دشمنان و 

کفار شده است بی توجه اند!

علمای اصیل و پوییدن سیره علوی
بصیرت انقالبی علمای بزرگ شــیعه و سنی در 
زمانه ای کــه حاکمیت اســالم در حال ضربه 
خوردن بود بسیار درس آموز است. بعنوان نمونه  
می دانیم که اســتعمار غربی پــس از پنج قرن 
وارد کشورھای اسالمی شد و این مساله دلیلی 
نداشــت جز حاکمیت امپراطوری ھای اسالمی 
در مناطقی که مسلمانان ھا زندگی  می کردند. 

در حالــی که پس از درگیریھــای تلخ عثمانی – 
صفوی دشمن انگلیسی راه تضعیف مسلمان ھا 
را یافت و اقلیتھای شــیعه و ســنی تحت فشار 
قرار گرفتند اما علمای بزرگ شیعه یعنی آخوند 
خراسانی، محمد کاظم طباطبایی یزدی و... در 
ایام حمله ایتالیایی ھا به لیبی حکم جھاد علیه 
آنان را صادر کرده و در میانه جنگ جھانی اول 
که دشمن به بالد امپراطوری عثمانی حمله کرد، 

حکم وجوب دفاع از این بالد را صادر نمودند.
این دقیقا ھمان ســیره علوی اســت که تباین 
ذاتــی خود با کفار را ھرگز بــر اختالفاتی که با 
برادر مســلمان خویش دارد ترجیح نمی دھد و  
می داند که اگر امروز نقایص و ظلمھایی ھست 
اما فردا که دشمن کافر بر جان و مال و ناموس 
مسلمین سوار شــد ھم شیعه و ھم سنی مورد 
تعرض خواھند بود و متاسفانه پس از فروپاشی 
قدرتھای اسالمی ھمان شد که نباید  می شد و 
دیدم که حتی چادر از ســر زن شیعه و سنی از 

تھران تا استانبول و از مصر تا ھند کشیده شد!

براندازی تروریست های سیاسی در انتخابات

چرا رفتار برخی مدعیان والیت مداری...!
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هماھنامه

دردنامه

جـامـعـه

محمد جھانبخش  بخشدار اسبق شیراز

رسول کدیور  دبیر سابق مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز

علیرضا فقیر  کارشناس رسانه

مسئولین وزارت نفت، تحویل بگیرند؛

«خودسوزی» و لکه ننگی
 که برایمان خواھد ماند...

شھر گچساران پنجمین ابرمخزن نفتی دنیاست که با تأمین یک سوم 
نفت و گاز کشور بام نفتی ایران نام گرفته است اما غالب محله ھای 
این شھر دارای زندگی متوسط و سطح پایینی ھستند که این نتیجه 
نامالیمات اقتصادی و عدم اھتمام جدی به محرومیت ھای موجود 
در این شــھر  می باشد. متأسفانه پس از سال ھا مدیریت ناکارآمد 
در این اســتان، شاھد اختالف طبقاتی فاحشی در این شھرستان 
ھستیم. این بار صدای بی توجھی و نبود مدیریت جامع از نیروھای 

کارگری نفت به گوش میرسد.
 با کمال تأسف و تأثر این بار «خودسوزِی» یکی از کارگران نفتی؛ ما 
را، خانواده ایشان را و امامی که برای ھمین پابرھنگان و ولی نعمتان 
قیام کرده بود را به عزای خود نشاند. ھاشم پرویزی در اعتراض به 

عدم پرداخت مطالبات کارگری روز ۲۸ آذرماه ۹۴ خود را سوزاند. 
پرویزی کارگر شــرکت لرزه نگاری و خــاک برداری در کمپ کاکا 
مبارک گچساران بود که به دلیل عدم پرداخت مطالبات چند ماھه 
خود به این شــرکت مراجعه کرده و مورد بی مھری قرار میگیرد. 
پرویــزی آخرین بار با حضور در محل شــرکت، برای ایجاد واھمه 
در مدیران، با ریختن بنزین روی بدن خود، مدیران شــرکت را به 
خودسوزی در صورت عدم پرداخت مطالباتش، تھدید  می کند. بر 
اساس اخبار واصله با نزدیک شدن فندک به بدن وی ابتدا صورت 
ایشان آتش میگیرد و سپس ســایر اعضاء ھاشم پرویزی در آتش 
سوخته که با وجود اعزام به شھر گچساران و انتقال ایشان به یاسوج 
متأسفانه وی به دلیل شدت جراحات حاصل از آتش سوزی فوت 

میکنند.
گویــا این اعتراضات یک روند متداول اســت؛ فراموش نکرده ایم، 
۲۸ بھمن ماه ۹۲ ھمزمان با بازدید حسن روحانی، رئیس جمھور 
ایران از وزارت نفت، فردی مقابل ســاختمان این وزارتخانه اقدام 
به خودسوزی کرد. گفته  می شود این فرد بازنشسته وزارت نفت 
بوده اســت و وزارت نفت تصمیم داشــت که خانه ھای سازمانی 
بازنشســتگان را پس بگیرد. حتی بازنشســتگان در این زمینه 
اعتراضاتی نیز کرده بودند ولی با این وجود باز ھم اقدامی از سوی 

وزارت نفت صورت نمی گیرد.
میدانید معنای «خودســوزی» چیست؟ کارد باید به استخوانتان 
 دیگر آبرویی مقابل زن و بچه تان دیگر نباید 

ً
رسیده باشد، احتماال

داشته باشید که تصمیم بگیرید جان عزیزتان را به سخت ترین و 
بدترین شکل ممکن از بین ببرید. گویا در کنار عادی سازی روابط 
با شیطان بزرگ، دیگر به آتش کشیده شدن تن و جسم انسانھا ھم 

برایمان عادی شده است. 
«نگذارید مردم فقیر شوند تا کافر شوند»؛ شاید امثال آقا ھاشم ھا 
ترجیــح میدھند به جای آنکه «کافر» شــوند در «آتِش» این دنیا 
سوخته شوند؛ برای دوری از آتش آخرت(که نتیجه کفر است) به 
آتــش این دنیا روی  می آورند. لکه ایــن ننگ و ظلم روزی دامان 
جمھوری اســالمی را خواھد گرفت، این وعده خداست. خداوند 
باھیچ قومی و حکومتی و انقالبی عقد اخوت نبسته است. مالک 
مشــروعیت و الزمه دینی ماندن یک حکومــت دینی، «عدالت 
اجتماعی» اســت، بی برو برگرد. لکه این ننگ و ظلم روزی دامان 

برخی مسئولین بی تفاوت را خواھد گرفت...

«الملک یبقی مــع الکفر و ال یبقی مع الظلــم»؛ حکومت با کفر  
می ماند اما با ظلم محکوم به فناست. ظلم ھمه جا و از جانب ھمه 
کس «ظلم» است؛ فرقی نمی کند که ظالم معمم باشد یا کراواتی. 
اگر جمھوری اســالمی نتواند عدالت اجتماعی را به صورت نسبی 
برقرار کرده، شکاف طبقاتی را کاھش داده و فقر را ریشه کن کند؛ 
اگر نتواند عامل این «خودسوزی ھا» را مرتفع کند، خودش دچار 
«خودسوزی»  می شود؛ انقالب با دستان خودش و به وسیله یاران 
سابقش به آتش کشیده  می شود؛ ھیچ انقالبی در طول تاریخ توسط 

دشمن خارجی از بین نرفته است...از خودمان بترسیم...
در کنــار مقصــران این ماجرا، تمام کســانی که نســبت به این 
فاجعه ســکوت کرده اند، در به آتش کشــیدن بــدن ِ این کارگر 
معترض، نقش دارند؛ چرا که الســاکت اخو الراضی، ساکت برادر 

راضی است...
] مردم دارند 

ً
«اگر بنا باشــد که ھر جا آدم برود می  بیند که [دائما

شکایت می  کنند. زن و بچه مردم می  آیند گریه می  کنند. می  آیند 
[التماس ] می کنند. من ھم خسته دارم می  شوم. خدا می  داند که 
من در آن رژیم سابق ھیچ وقت از ھیچ چیز خسته نمی  شدم، ھر 
فشــاری می  آوردند بر من خسته نمی  شدم، حاال دارم از خودمان 
خسته می  شوم. آخر چرا باید این طور باشد. یک فکری بکنید. اگر 
دیر بجنبید اسالم را در خطر تضییع و رفتن آبرویش قرار داده  اید. 

مسئولیم ھمه ما.» (صحیفه امام، ج۱۱، ص۳۱۶)

حاال به مردم اعالم کرده اند که زمین ھا مشکل 
دارد و بایــد تا ۱۴۰ میلیون وجه واریز کنند که 
پروژه تکمیل شــود/ یعنی پــروژه ای که با نام 
مســکن مھر و حتی قیمت زمین، حداکثر ۴۰ 
میلیون تومان ھزینه بردار بوده چطور االن۱۰۰ 

میلیون اضافه تر طلب میکنند؟
، مطلع شــدیم که  به گــزارش 
جمعی از مردم متقاضی مسکن مھر بلوار دولت، 
به نحوه ســاخت و مدیریت اعتراض داشــتند 
و کار ســاخت منازلشــان ھنوز ھیچ پیشرفتی 
نداشته اســت. از این رو تصمیم گرفتیم طبق 
: ، بازتاب دھنده  رسم ھمیشگی 
مشکالت مردم باشیم. پای صحبت ھای کارگری 
زحمتکش در شرکت گاز مینشینم که خود یکی 

از متقاضیان است.

: سالم. خودتان را معرفی کنید.
سالم علی شجاعی ھســتم یکی از نمایندگان 

۵۰۰ نفر از متقاضیان مسکن مھر 
:  لطفا توضیح دھید که مشــکل 

شما وسایر متقاضیان چیست؟
در سال ۸۹-۸۸ به ۸۰۰ نفر از متقاضیان مسکن 
مھر اعالم میشــود که پروژه آنھا در بلوار دولت 
توسط سه شرکت مسکن ساز ساخته خواھد شد. 
پس از مدتی بازرسی اداره تعاون مسکن به اینھا 
اعالم میکند که این زمین ھا خود مالکی است و 
از اسم مسکن مھر سوء استفاده نکنید و این سه 
شــرکت اعالم میکنند که ما آن را با خود مردم 
حل میکنیم. پس از مدتی کــه مردم را با خبر 
کردند قرار شد که ۸ میلیون اضافه تر نسبت به 
مسکن مھر واریز شود که درواقع زمین ھم به نام 
مردم گردد و مردم صاحب سند باشند اما ھنوز 
ھیچ پیشرفتی در کار نیست. فیش ھای واریزی 
ما به نام مسکن مھر است و دولت ھم این پروژه 
را خودمالکی و جدا از مســکن مھر میداند و به 
ھمین دلیل اعضا از دریافت وام مسکن مھر کنار 

گذاشته شده اند. 
: یعنــی ھمه پولھا را مردم نقدی 

داده اند؟ بدون وام مسکن مھر؟

بله. البته بعدھا از طریق مدیران شرکت قرار شد 
وام ھــای ده میلیونی به مردم بدھند که آنھم با 
سود ھای باال بود و مردم حدود ۱۵ میلیون باید 

پس میدادند.
اینجا ســوال پیش آمد که چرا ھیچ شــفافیتی 
از ســوی این ســه شــرکت تعاونی نیست و با 
پیگیری ھای ما، از طرف اداره تعاون مسکن قول 
ھایی داده شد که االن تازه پس از این ھمه سال 
مجمعی با حضور متقاضیان جھت اعالم وضعیت 
پروژه تشــکیل شده است. از اسم مردم و با پول 
مردم این زمین ھا را تغییر کاربری داده اند ولی 
ھنوز این زمین ھا به نام شــخص دیگری است. 
حتی اعالم کرده اند که ما در این زمین شریک 
داریم، آنھا باز ھم این مســئله را شفاف سازی 
نکرده اند. مبالغی که ما داده ایم از نظر ما کافی 
بوده و نیازی به شریک جھت تقسیم ھزینه ھای 
 
ً
مالی جھت ســاخت نبوده اســت که اگر فرضا
مبالغ کافی نبود چرا از ھمان ابتدا به مردم اعالم 
نکرده اند که این مقدار کســری داریم و ھر بار 
مردم را تھدید به به خروج از اولویت ســاخت یا 
اعطای امتیاز میکردند؟ آیا این یک تبانی برای 
داشتن شریک از طرف خود شرکت نبوده است؟ 
االن بعد از ۵ سال فقط شالوده ساختمان ھا پی 

ریزی شده است.

حاال به مردم اعالم کرده اند که زمین ھا مشکل 
دارد و باید تــا ۱۴۰ میلیون وجــه واریز کنند 
که پروژه تکمیل شــود. یعنی پــروژه ای که با 
نام مســکن مھر و حتی پرداخت قیمت زمین، 
حداکثــر ۴۰ میلیون تومان ھزینــه بردار بوده 
چطور االن۱۰۰ میلیون اضافه تر طلب میکنند؟

به مردم اعالم کرده اند که قبول کنند زمین را 
بفروشند تا ھزینه ھا را به مردم برگردانند و حاال 
حاال ھا خانه دار نمی شــوند. چون از ما متری 

۱۰۰ ھزار تومان بابت زمین پول گرفته اند و االن 
ھمان زمین چند برابــرارزش دارد. البته مردم 
قبول نکرده اند که بفروشند و خواستار ساخت 

خانه ھایشان ھستند.
بایــد حســاب مالی شــرکت بررســی و مورد 
حسابرسی قرار بگیرد. باید حساب شود که مردم 
اگر زمین ھا را بفروشــند برایشان بھتر است یا 
اگر بسازند؛ ما شــکایت کرده ایم و االن پرونده 
به دستور قاضی به اتاق تعاون جھت حسابرسی 

ارجاع شده است.
مردم به دولت و نام مســکن مھر اعتماد کرده 
اند و حال پاسخ این اعتماد باید این باشد؟ اینھا 
به مردم ایــراد میگیرند که مردم ھزینه را واریز 
نکرده اند، ولی وقتی شــفاف ســازی از سوی 
شــرکت صورت نمیگیرد مردم چگونه باید پول 
بدھند؟ از طرفی اگر عده ای پول نداده اند، چرا 
کل پروژه باید متوقف بماند؟ میتوانند بعضی از 
بلوک ھایی که ھزینه آن پرداخت شده را بسازند. 
عده ای ازمتقاضیان به دلیل عدم شفافیت وعدم 
پاسخگویی از تقاضای خود صرفه نظر کرده اند 
وانصراف داده اند چون حس کرده اند که شاید 

کالھبرداری در کار باشد.
:  اصلی ترین بھانه توقف کار چه 

بوده است؟
میگویند تغییر کاربری داده نشــده و مشکل از 
ساختار کمیسون ماده ۵ بوده است. ولی چطور 
یک زمین بدون تغییر کاربری و داشتن آن ھمه 
مشکل باید جھت مسکن مھر درنظر گرفته شود 
و مردم وارد قضیه بشوند. به ما قول داده بودند 
که حداکثر تا سال ۹۱ در منازلمان باشم اما تازه 
شالوده آن پی ریزی شده است. مشکل مالی را 
ھم بھانه میکنند اما چرا از ھمان ابتدا به مردم 
اعالم نکردند که نمیتوانند بسازند و حال پس از 
۵ سال به مردم  می گویند. چرا از شفاف سازی 
فرار میکنند؟ چرا حســاب ھای مالی شــرکت 
معلوم نیســت؟ چرا از ھمان ابتدا اعالم نکردند 

که زمین ھا خود مالکی است؟ 
:  ممنــون از وقتی که در اختیار 

ما قرار دادید.

گزارشی در مورد مشکالت متقاضیان مسکن مهر بلوار دولت؛

زمیــن خــواری قــانـونــی 

ارمغان توافق با شیطان بزرگ؛

تعطیلی کــم نظیــر کارگاه های تولیــدی و واحدهــای صنعتی
در حالیکه بیش از دو ســال از عمر دولت یازدھم 
با شــعار «ھم بایــد چرخ کارخانه ھــا بچرخد و 
ھم چرخ ســانتریفیوژ ھا»  می گذرد که امروز با 
نگاھی اجمالی بر ھمگان روشن است که نه چرخ 
کارخانه ھا  می چرخد و نه چرخ سانتریفیوژھا و 
این میوِه گره زدن تمام امورات کشــور به توافق 
پوشالی با کدخدا است. توافقی که با زیرپاگذاشتن 
 بصورت استعماری در 

ً
تمامی شروط رھبری کامال

حال اجراست، که نه تنھا گشایشی در اقتصاد ایجاد 
نکرد، بلکه به ثمره آن این روزھا شاھد تحریم ھای 

جدیدی ھستیم.
امروز با وجود تبلیغات فراوان دولت تدبیر و امید 
مبنی بر خروج از رکود، رونق فضای کسب و کار، 
شعارھای دروغین حمایت از تولید ملی و ورود پر 
سر و صدای ھیأت ھای تجاری کشورھای اروپایی 
به ایران ھر روز شاھد تعطیلی کارگاه ھای تولیدی 
و واحدھای صنعتی و بیکار شــدن تعداد زیادی 
از کارگران ھســتیم. تا جاییکه رئیس کمیسیون 
 از تعطیلی ۳۰ 

ً
صنعت و معدن اتاق تھران صراحتا

درصد واحدھای صنعتی کشــور و نیمه تعطیل 
شدن ۵۰ درصد دیگر از واحد ھای صنعتی کشور 
خبــر  می دھد. آمار تکان دھنده ای دیگر در اوج 
جنگ اقتصادی و شــعارھای مدیــران دولتی از 
تعطیلی بیش از ۱۵۰ کارخانه و واحد تولیدی طی 
ســه ماه گذشته(از مھر سال جاری تا ۲۹ آذر) در 

کشور حکایت  می کند.
اما نســیم سرد و خشــن اعتدال دولت به فارس 
ھم رسیده است. استانی که در حوزه کشاورزی 
ســرآمد بود و پایه اصلی اقتصاد آن را تشــکیل  
می داد، اکنون بواسطه سوء مدیریت ھا و از طرفی 
کم آبــی دچار ضعف جدی شــده و البته ھمان 
دسترنج کشــاورزان زحمتکش ھم در زیر خاک 
دفن  می شود. حال با این وجود چند سالی است 
مســئوالن و نمایندگان مجلس از صنعتی شدن 
فارس دم  می زنند، صنعت نوپایی که در دام «بچه 
پولداری ملی و بچه بی غیرت بین المللی» دچار 

رکود شده است.
ارمغان توافق با شیطان بزرگ تعطیلی کارگاه ھای 
تولیدی و واحدھای صنعتی و بیکار شــدن تعداد 
زیــادی از کارگران صنایع اســتان فارس اســت، 
به طوری که در سال گذشته حدود ۱۱ھزار کارگر 
اســتان فارس به دلیل تعطیلی واحــد تولیدی با 
تعدیل نیرو بیکار شدند و براساس برخی آمارھا تا 
پایان مردادماه امسال نیز ۱۱ھزار و ۳۹۷ کارگر این 
استان بیکار شده اند که از این بین ۷۲۱ نفر به دلیل 
اتمام قرارداد اخراج شده اند و مابقی نیز به دلیل رکود 

اقتصادی واحدھای صنعتی و تولیدی بیکار شده اند.
کارخانه صنعتی آزمایش مرودشت

کارخانه آزمایش مرودشت که با ھدف تولید لوازم 
خانگی تأسیس شد، اکنون با وجود گذشت ۶ سال 
از آغاز مشکالت کارخانه ھنوز راھکار اساسی برای 
رفع بحران این کارخانه اندیشــیده نشده است. 
کارخانــه ای که بیش از ۷۰۰ نفر از کارگران خود 
را تعدیل نیرو کرد و اکنون تعطیل شــده است. 
علی رغــم وعده نعمت زاده وزیر صنعت و معدن 
بر بازگشــایی کارخانه آزمایش ھیچ اراده ای برای 
 زمین این 

ً
فعالیت مجــدد آن وجود ندارد و ظاھرا

کارخانه  برای مالکان باارزش تر از فعالیت اقتصادی 
آن کارخانه است.

(ITI)کارخانه صنایــع مخابراتــی راه دور
شیراز

کارخانه مخابراتی راه دور شــیراز که پروژه ملی 
کارت ھوشمند ســوخت را اجرا کرد، خود قصه 
پرغصه ای شــده اســت که اکنون مطالبات ۳۰ 
میلیــارد تومانــی ۱۲۲۶ کارگر آن از ســال ۸۵ 
تاکنون پرداخت نشــده است و متأسفانه قرار بود 
بزرگترین کارخانه تعطیل شــده استان را چوب 
حراج بزننــد و با قیمــت ۲۰۰ ھزارتومان برای 
ھرمترمربع به مزایده گذاشته شود که خوشبختانه 
 امروز با شنیدن کلمات؛ 

ً
این حراج لغو شد. نھایتا

اخراج و تعطیلی کارخانه، خودکشی کارگر، تجمع 

کارگران به یاد کارخانه مخابراتی راه دور خواھیم 
افتــاد کــه در دولت قبلی و فعلی بــا بی مھری

 مواجه شد.
کارخانه نقره نخ

کارخانه نقره نخ که در زمینه تولید انواع نخھای 
پنبه ای و پلی استر درکیلومتر ۱۵ جاده سپیدان 
شــیراز فعالیت می کرد. اکنون تعطیل شــده و 
مطالبات کارگران در کارخانه نقره نخ تا پایان سال 
۹۳ به بیش از ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است و 

ھمه کارگران بیکار شده اند.
شرکت کابل سازی ایران

شرکت کابل سازی ایران که در سال ھای گذشته 
یکــی از بھتریــن واحدھای تولیــدی در زمینه 
کابل ھای مخابراتی(مسی)اســتان فارس بوده و 
به پیشرفته ترین دستگاه ھا نیز مجھز است، اکنون 
تبدیل به جوالنگاه موش شــده است. شرکتی که 
 تعطیل 

ً
حدود ۵۰۰ کارگر فعال داشته اکنون کامال

شده است.
شرکت لعاب  ایران

شــرکت «لعاب ایران» در وروی شھرستان زرقان 
از جمله شرکت ھایی است که در چند ماه اخیر با 
تعدیل نیرو روبرو بوده است. ۵۶ کارگر این شرکت 
در ۵ ماه گذشــته اخراج شــده اند. این کارگران 
به دلیل ســوء مدیریت و بالفاصلــه بعد از تغییر 

مدیرعامل این شرکت اخراج شده اند.

کارخانه قند فسا
 
ً
اما در آخرین مورد کارخانه قند فسا است که اخیرا

برای دومین بار تنھا بعد از ۴۰ روز کاری به دلیل 
نبود مواد اولیه تعطیل شد و ۲۴۰ نفر از کارگران 
مشغول به کار در این کار خانه کار خود را از دست 
دادند. اکنون کارگران بیکار شده دست به اعتراض 
و تجمع زدند که با تھدید و از طرفی وعده ھای پوچ 
مسئولین روبرو شده اند.به این لیست بلند سیاه 
صنعت و تولید در فارس  می توان کارخانه کمربند 
اخشان، کارخانه ذوب آھن پاسارگاد، کارخانه المپ 
سازی شــیراز و ده ھا کارخانه و صنایع تولیدی 
اضافه کرد که ھمگی در سایه بی توجھی دولت ھا 
بــه تولید ملی و تقویت درونــی اقتصاد به خاک 
سیاه نشسته اند.وضعیت رکود اقتصاد و تعطیلی 
واحدھای تولیدی ریشه در فسادھای ساختاری 
دارد که نشــأت گرفته از تفکرات لیبرال سرمایه 
داری مدیــران و اقتصاد دانان حاکم بر مجموعه 
کشور است که متاسفأنه با تغییر دولت ھا این رویه 

در اقتصاد ثابت مانده است. 
برای نمونه نقش مخــرب و دالل گونه بانک ھا 
یکی از اصلی ترین گلوگاه ھای فســاد و رکود در 
صنعت و تولید اســت. اکنون بیش از ۹۰ درصد 
کارگاه ھای تولیدی در فارس در ضمانت بانک ھا 
ھســتند و بانک ھا بــه جای اینکه بــا پرداخت 
تسھیالت با سود کمتر سرمایه گذاران را به رونق 
دوباره آن کارخانه تشویق کنند به دنبال استفاده 
از زمین کارخانه ھا و ساخت و ساز در آنھا ھستند. 
امروز بانک ھا به جای حمایت از تولید ملی اصلی 
ترین نقش را در تجاری ســازی بی رویه و ترویج 
مصرف گرایی دارند.از طرفی ھمانطور که اشاره 
شــد، در کارزار جنگ تمام عیار اقتصادی معطل 
کردن تمام امورات کشور به لبخند کدخدا ، رفع 
دروغین تحریم ھا و بی توجھی به تقویت ساخت 
درونی اقتصاد موجب شــده اســت که امروز با 
گذشــت بیش از دو سال از شــعارھای دولت با 

رکودی عمیق در اقتصاد و صنعت روبرو شویم.
در ھمین حال مســئولین استانی ھم علی رغم 
شعارھای جذب ســرمایه گذار(بخوانید سرمایه 
بردار) بیشتر مشــغول حواشی و میتینگ ھای 
انتخاباتی ھستند و چشم به مجلس آینده دوخته 
اند تا خدمت و رســیدگی به مشکالت کارگران و 
توده ھای مردم. گروه ھا و احزاب سیاسی استان 
ھم در عوض توجه بــه دغدغه ھای اصلی مردم 
و حــل این معضالت در صنعــت و تولید، درگیر 
بازی ھای چپ و راســت و بســتن لیست ھای 

ساندویچی غیرانقالبی ھستند.



ــال 1394  ــاه سـ ــال اول  دى مـ ــم  سـ ــماره نهـ  شـ

هماھنامه4

آماری تکان دهنده که نتیجه بی تدبیری مسئوالن
 در تأمین مسکن جوانان است:

١/٥ میلیون زوج در تجرد قطعی!!!

محمد جواد جالفرد  کارشناس شھرسازی

به کوشش امین اسکوردی  کارشناس شھرسازی

پرونده ویژه

: سوال اول ما از شما این است که نقش و جایگاه 
حاکمیت در حوزه مسکن چیست؟

به طور کلی برای ذکر مقدمه ای درباره مفھوم مسکن و جایگاھش 
در قوانین و حق مســکن  می توان گفت کــه یکی از مھم ترین 
وظایف دولت ھا اتخاذ سیاســت ھای درســت در بخش زمین و 
مسکن است زیرا دولت ھا فارغ از جایگاه ایدئولوژیک و سیاسی ای 
که برای خود تعریف کرده اند عملکردشــان درباره پدیده مسکن 
بســیار متفاوت و حائز اھمیت است. با بررسی تجربه کشور ھای 
سوسیالیستی، درمی یابیم نگاه متمرکز از باال به پایین در زمینه 
مسکن و دخالت صددرصد در بحث تامین مسکن، الگوی موفقی 
نبوده است. در مقابل دیدگاه دیگری معتقد است پدیده مسکن ھم 
مشابه سایر کاالھا در اقتصاد باید رقابتی شود و دولت خیلی نباید 
در بازار مداخله کند و باید اجازه بدھد دست نامرئی اقتصاد عرضه 
و تقاضا را کنترل کند و قیمت ھا را به تعادل برســاند. اما ویژگی 
ھایی که خود کاالی مسکن در اقتصاد دارد باعث ناکارمدی این 
دیدگاه شده است و شاھد پدیده شکست بازار ھستیم به این معنی 
که بازار به دالیل مختلف امکان به تعادل رساندن قیمت زمین و 

مسکن را ندارد و دولت ناچار به مداخله است. 
بروز پدیده خانه ھای خالی و مسکن ھای بدون استفاده، حاشیه 
نشــینی، اسکان غیر رســمی و بی خانمانی از دالیل و مصادیق 
شکست بازار اســت! بنابرین حتی دولت ھای دارای نگاه کامال 
لیبرالیســتی و ســرمایه داری (بر مبنای عدم دخالت دولت در 
بازار)، در ارتباط با مسکن این استثنا را قائل ھستند و به عنوان 
نقش حاکمیتی، برای خود وظیفه دخالت در این حوزه را تعریف  
 دخالت دولتھا در حوزه سیاســت مسکن در سه 

ً
می کنند. اصوال

عرصه مالکیت، حاکمیت و مدیریت قابل تعریف است. این مداخله 
در کشور ما مخصوصا بعد از انقالب عمدتا در حوزه مالکیت متمرکز 
بوده است یعنی دولت تالش کرده با استفاده از مالکیتی که دولت 
بر زمین ھا و منابع ملی داشــته مساله مسکن را حل کند. بعد از 
انقالب بحث واگذاری ھای گسترده زمین-که به صورت انفرادی 
وجود داشــت-، در دھه۶۰ بحث طرح ھای آماده سازی زمین، 
در دھه ۷۰ شــھرھای جدید و در دھه۸۰ مسکن مھر به عنوان 
سیاست محوری دولت، ھمه نشان دھنده این است که دولت حل 
مســئله مســکن را صرفا در قالب زمین جستجو کرده و از سایر 
ابزار ھای حاکمیتی و مدیریتی برای کنترل بازار مسکن و تدوین 

سیاست درستی در حوزه زمین و مسکن استفاده نکرده است.
در خصوص مسکن به عنوان یک کاال ھمانگونه که گفته شد دارای 
خصوصیاتی قابل توجه و در مقایسه با سایر کاال ھا بعضا منحصر به 
فرد  می باشد که بسیاری از مسائل مربوط به عملکرد بازار مسکن 
و شرایط حاکم بر این بازار از جمله کیفیت شکل گیری قیمتھا 
وعوامل موثر برآن متاثر از ھمین خصوصیات است. بخشی از این 
خصوصیت ھا، ویژگی ھای ذاتی خود کاالی مســکن یعنی غیر 
قابل جایگزین بودن، حیاتی بودن این نیاز اولیه، غیرمنقول بودن 
و نداشتن قابلیت واردات (یعنی ما نمی توانیم از طریق واردات این 
نیاز را جبران کنیم)، زمان بر بودن تولید، ماھیت دوگانه مصرفی و 

سرمایه ای داشتن و یکسری متغیرھای دیگر بر می گردد.
 اما یکسری ویژگی ھای ساختاری موثر دیگر ھم وجود دارد که 
نیازمند توجه اســت: اول اینکه مسکن آئینه تمام نمای اقتصاد 
یک کشور است زیرا حداقل نیاز به ارز بری و عدم وابستگی به 
خارج دارد، تمام مصالح و نھاده ھای مورد نیاز برای تولید کاالیی 
به نام مسکن که نیاز داریم در داخل امکان فراھم شدنش وجود 
دارد. پس ناکارآمدی در حوزه بازار مسکن را نمی توان به تحریم 
یا عدم ارتباط با سایر کشورھا ربط داد و نشان دھنده ناکارآمدی 
سیاســت ھا و راھبردھایی است که در این حوزه انتخاب کرده 
ایم! نکته دیگر اینکه مسکن و ساختمان، ضربه گیر اقتصاد ملی 
اســت و دولت ھا در جھت تعدیل و کنترل نوسانات اقتصادی 
در دوره ھای رکود و رونق ســعی میکنند به این بخش متوسل 
بشــوند. به دلیل اینکه بخش مسکن سھمی بیش از ۲۰ درصد 
در تشکیل سرمایه ثابت داشته و ۱۲ درصد از اشتغال مستقیم 
کشــور و ۳۵ درصد از بودجه خانوار را به خود اختصاص داده 
است که بسیار قابل توجه است. نکته بعد خاصیت پیش رانگی 
است. یعنی ضریب ارتباطات پسین و پیشینی که بخش مسکن 
با ســایر بخش ھای اقتصادی و صنعتــی و خدماتی دارد که 

از نیاز ھای اساســی بشر از ابتدا تاکنون نیاز به خوراک، پوشاک 
و سرپناھی جھت سکنی گزیدن و زیستن در آن است. ھمیشه 
یکی از دغدغه ھای جدی ھمه مردم جھان، داشــتن مســکنی 
متناسب با نیازشــان بوده اســت، به طوری که مسأله مسکن 
مناسب و تھیه ســر پناه برای اقشار مختلف مردم، دغدغه ھمه 
حکومت ھا و دولتھا بوده است و حتی دولتھای نئولیبرال ھم از 

آن فارغ نبوده و نیستند. 
در دین مبین اسالم، بر تأمین حقوق اولیه مردم توسط حکومت 
اسالمی تأکیدات جدی شده است، تا جایی که حضرت علی(علیه 
الســالم) زمان حکومت شــان در کوفه  می فرمایند: «ما أْصَبَح 
 ِمَن الُبرِّ َو َیْجِلُس فی 
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 َو َیْشَرَب ِمْن ماِء الُفراِت ؛ ھمه مردم کوفه از رفاه برخوردار 
ِّ

ل الظِّ
گردیدند؛ چون پایین ترین آنھــا (یعنی فقیرترین افراد جامعه) 
نان گندم  می خورد و ســرپناه مناسب دارد و از آب سالم فرات 

می نوشد»
در این کالم، ســه موضوع مطرح شده: ۱) نان گندم (خوراک)؛ 
۲) سرپناه (منزل مسکونی)؛ ۳) آب سالم(بھداشت). این امور به 
عنوان حداقل نیاز مردم یا تأمین رفاه در کف است و رساندن رفاه 

به سقف، برنامه بعدی امام بود.
با پرپایی جمھوری اسالمی ایران، دسترسی به مسکن متناسب 
بــا نیاز مردم، به عنوان یک حق قانونــی در اصول ۳، ۳۱ و ۴۳ 
قانون اساسی جمھوری اســالمی ایران بر عھده دولت گذاشته 

شده است.
 اهمیت اجتماعی و اقتصادی بخش زمین و مسکن

بخش زمین و مسکن یکی از مھمترین بخش ھای اقتصادی است 
که عالوه بر اھمیت در اقتصاد خرد و کالن، تاثیرگذاری بســیار 
زیادی بر مســائل فرھنگی و اجتماعــی دارد. عدم توجه به این 
مبحث، در گسترش مشکالت اجتماعی در کشور نقش بسزایی 

داشته است. 
به طور مثال عدم توانایی در خرید یا حتی اجاره مســکن، بدون 
تردید یکی از دالیل عدم تمایل جوانان به ازدواج به موقع است. 
به طوری که در شرایط کنونی در کشورمان، افزایش سن ازدواج 
به عنوان یکی از مھمترین مســائل اجتماعی و فرھنگی مطرح 
است، زیرا بررسی آمارھای سازمان ثبت احوال نشان می دھد که 
قریب به ۱,۵ میلیون زوج از سن ازدواج گذشته و در تجرد قطعی 
قرار دارند. کاھش نرخ ازدواج ســبب شده است تا سن ازدواج 
برای مردان از ۲۳,۸ در ســال ۶۵ به ۲۶,۷ در ســال ۹۰ برسد. 
البته متوســط سن ازدواج در کالن شھرھایی مانند تھران از مرز 
۳۰ سال نیز عبور کرده اســت. این افزایش سن ازدواج تأثیر به 
سزایی در کاھش نرخ باروری داشته به گونه ای که نرخ باروری 

در سال ۹۰ به ۱,۸ رسیده است. 

مسکن یا شغل؟
شــاید برخی افراد تصور کنند که موضوع اشتغال تأثیرگذارترین 
مســئله در امر ازدواج اســت، اما مھمتر از آن، مســئله امنیت 
اقتصادی است، زیرا اگر نیازھای اساسی مردم، از جمله مسکن 
که بیشترین سھم را در ســبد ھزینه خانوار دارد (میانگین ۳۵ 
درصد در ســبد خانوار و برای اقشار مســتضعف نزدیک به ۸۰ 
درصد) حل شود، احســاس امنیت اقتصادی بیشتر  می شود و 
در نھایت این عامل  می تواند تمایل جوانان به ازدواج به موقع را 
افزایش دھد. به عبارتی ساده تر اھمیت مسکن از اشتغال بیشتر 
اســت چرا که در حال حاضر و با توجه به نــرخ بیکاری و نرخ 
اجاره بھا در کشور، در نبود مسکن یک شغل پاسخ گوی نیازھای 
خانواده نیست، در صورتی که جوان صاحب خانه به راحتی توان 

تشکیل یک خانواده را خواھد داشت.
از ســوی دیگر سھم ۲۸ درصدی بخش زمین و مسکن در تورم 
عمومی کشور سبب شــده است تا مسکن از جایگاه ویژه ای در 
اقتصاد خرد و کالن برخوردار باشد. در صورتی که دولت بتواند با 
برنامه ریزی مناسب زمینه کاھش و یا ثبات قیمت در بازار زمین 
و مسکن را فراھم کند ضمن افزایش توان اقتصادی خانوار زمینه 

کنترل تورم عمومی کشور را نیز فراھم کرده است.
مسکن و اقتصاد مقاومتی 

از طرفی توجه به بخش مسکن، میتواند یکی از راھکارھای نیل 
به اقتصاد مقاومتی باشد. زیرا بخش مسکن بدون نیاز به ارز، در 
شــرایط تحریم به خوبی می تواند به عنوان موتور محرک اقتصاد 
کشــور عمل کند و با حرکِت لوکوموتیو ھای اقتصادی درون زا با 
اولویت تأمین نیازھای اساسی خانوار، منجر به اشتغال زایی و رشد 
اقتصادی پایدار به صورت توأمان  شود. در شرایط غیر تحریمی، به 
دلیل بیشترین ارتباط زمین با صنایع پیشین و پسین و مھم ترین 
نھاده تولید، کنترل و جلوگیری از سوداگری و ھدایت این نھاده 
استثنایی در مسیر تولید،  می تواند کشور را در مسیر پیشرفت و 

استحکام ھرچه بیشتر اقتصاد قرار دھد.

مســتقیم و غیر مستقیم با ۱۲۰ رشته فعالیت ارتباط مستقیم و 
غیرمستقیم دارد. مجموع این شرایط باعث  می شود که مسکن 
شرایط پیچیده ای پیدا کند، اّما با ھمه این اوصاف سیاستگذاری 
در بخش مسکن را اغلب به عنوان موضوعی سھل و ممتنع تعریف 
میکنند و دولت ھا از آن به عنوان شعار اصلی و سیاست کلیدی 

برنامه ھای خود نام  می برند. 
: آیا دولت توانسته است به این وظیفه خود عمل 

کند؟ 
اولین نکته در این خصوص توجه به یک شــاخص بین المللی در 
خصوص مسکن اســت و آن به رسمیت شناختن حق مسکن در 
قوانین اساســی و اسناد باالدستی توســعه در کشورھای مختلف 
است. در نیم قرن گذشته در منشورھا و اسناد مھم سازمانھای بین 
المللی شاخص حق مسکن به عنوان پیش نیاز تدوین یک سیاست 
کارآمد در حوزه مسکن از آن نام برده شده است. حدود ۴۱ کشور 
در جھان حق مســکن را در قوانین اساسی خود در نظر گرفته اند 
که جمھوری اســالمی ایران یکی از این ۴۱ کشور است. در قانون 
اساســی کشور ما در سه اصل ۳ و ۳۱ و ۴۳ به طور مستقیم بحث 
حق مسکن اشاره شده است. قانون اساسی داشتن مسکن متناسب 
با نیاز اقشار مختلف را به عنوان یک حق، وظیفه دولت تعریف کرده 
است اما مرور تجربه دولت ھا بعد از انقالب، ضعف دولت در ایفای 
این نقش حاکمیتی خود را نشــان  می دھــد. جدای از اینکه چه 
دولتی و با چه شــعاری و با چه گرایش سیاسی ای از بعد انقالب 
روی کار بوده تقریبا ھمیشــه با یک ناکارآمدی در بخش مسکن 
مواجه بوده ایم. به گونه ای که اآلن ســھم دولت در تأمین مسکن 

کمتر از ۵ درصد است.(۹۵ درصد بخش خصوصی)
در ارتباط با بحث حاکمیت اولین گام به رســمیت شناختن حق 
مســکن در قانون اساسی بود که توضیح دادیم. اما راجع به اینکه 
آیا دولت توانسته به این حق پاسخ بدھد؟ وضعیت چندان رضایت 
بخش نبوده است! یعنی حاکمیت نتوانســته نقش خودش را به 
درستی ایفا کند، مثال عدم اســتفاده مناسب از ابزار ھای مالیاتی 
در کنترل بازار زمین و مسکن یا نبود سیاست ھای حمایتی برای 
تامین مسکن اقشــار کم درآمد و وضعیت فعلی مدیریت زمین و 

مسکن که خود گواه این ضعف است.  
: مشکل از ضعف قانون است؟ یا در اجرای آن؟ 

باید تفکیکی قائل بشویم بین قوانین ترسیم کننده چشم اندازھا 
و جھت گیری ھای کلی که یک نگاه راھبردی دارند مثل قانون 
اساســی که بخش اقتصاد ما را در سه بخش دولتی، خصوصی و 
تعاونی به رسمیت میشناسد. اما در مقام عمل در قوانین پشتیبان 
و مکمل پایین دستی که ضامن اجرای قانون اساسی است مشکل 
داریم. مثال در بحث برنامه ھای توسعه فرھنگی سیاسی اجتماعی 
بعد انقالب، نتوانســته ایم پیوند درستی با قانون اساسی ای که 
حق مسکن را به رسمیت شناخته است برقرار کنیم! نکته دیگر 
اینکــه به دلیل جابجایی دولت ھا و تغییرات سیاســی کشــور، 
متأسفانه سیاست ھای کالن در حوزه مسکن دستخوش تغییرات 
 طرح جامع مســکن –که برای اولین بار نگاه 

ً
شــده اســت. مثال

یکپارچه به مفھوم مســکن داشت و در اواخر دولت ھشتم تھیه 
شــد- با آمدن دولت نھم از حالت جامعیت خود خارج  می شود 
و صرفا بحث مسکن کم درآمدھا را مدنظر قرار  می دھد و درباره 
سایر محورھای طرح جامع اقدامی صورت نمیگرد. دوباره دولت 
یازدھم، مسکن مھر را کنار گذاشته و مفھوم دیگری به نام مسکن 
اجتماعی مطرح میکند با جزئیات نامشخص. ولی قوانین اصلی به 
دلیل عدم پیوند بین سیاست ھای دولت ھا و قوانین برنامه ھای 

توسعه و طرح ھای فرادســتی –که باید با چھارچوب ھای کالن 
سیاســت گذاری و قانون اساس کشــور ارتباطی پیدا کند- به 
درستی اجرا نمی شود درحالی که قانون اساسی با پشتوانه اصول 
سه گانه اش ظرفیت تعریف چھارچوب محکم و مستقلی در حوزه 

زمین و مسکن دارد.  
: وضعیت مسکن مھر در کل کشور و در شھر جدید 

«صدرا» را چگونه ارزیابی میکنید؟ 
شاید بزرگترین و گسترده ترین و دامنه دار ترین پروژه عمرانی بعد از 
انقالب مسکن مھر بود به دلیل حجم فعالیت ھا و حجم منابعی که 
برای تامین مالی این پروژه صرف شد. شاه بیت اصلی این سیاست 
واگــذاری حق بھره برداری از زمین و اجاره بلند مدت زمین برای 
به حداقل رساندن قیمت آن و کاھش قیمت نھایی مسکن بود. این 
یک سیاست کامال عمل گرا بود که باید نقاط قوت و ضعف و مزیتھا 
و معایــب آن را به طور ھمزمان مد نظر قــرار داد. از نکات مثبت 
طرح مســکن مھر  می توان به توجه به بخش تعاونی اشاره کرد. 
بخش تعاونی که در قانون اساســی به رسمیت شناخته شده بود 
 
ً
ولی در چرخه تولید و سیاست مسکن در حاشیه رفته بود را مجددا

در کانون توجه قرار داد. مزیت دیگر اولویت قرار دادن دھک ھای 
کم درآمد بود. مزیت سوم کنترل عمومی سطح قیمت ھا در حوزه 
مسکن، تبدیل مســکن از یک کاالی ســرمایه ای به یک کاالی 
مصرفی، کاھش جذابیت ھای ســوداگرانه در بازار مسکن، کنترل 
قیمت زمین و مسکن و بازگشت تعادل به بازارھای کالن اقتصادی، 
بھبود شاخص دسترسی به مسکن و افزایش امید به خانه دار شدن 
در خانواده ھای کم درآمد و مھمترین نکته اســتفاده از تسھیالت 
ارزان قیمت دولتی و وام ھای بانکی با حداقل بروکراســی بود. اما 
این پروژه به دالیل مختلف مثل عدم مطالعه کافی و شتابزدگی در 
تصمیم باعث بروز یکسری اشکاالت شد که عمده ترین آن عبارتند 

از:
۱. عدم توجه به سیاست ھا و طرح ھای فرادست

۲. نگرش تک بعدی و عدم توجه به مفھوم جامع مسکن و ارتباط 
بین مسکن و محیط مسکونی

۳. موضوع دیگری که مسکن مھر به آن توجه نکرد این بود که نمی 
توان مســکن کم در آمد ھا را بدون داشتن برنامه ای برای طبقه 
متوسط حل کرد و باعث شد خیلی از دھک ھای میان درآمد برای 

حل مساله مسکن خود به مسکن مھر گرایش پیدا کنند. 
 مدیریت محلی و 

ً
۴. مفھوم مسکن یک کاالی محلی است و معموال

شھرداری ھا در آن ورود میکنند اما این پروژه یک نگاه ملی و از باال 
به پایین به مسکن داشت.

در بحــث صدرا به عنوان یک نمونه موردی: صدرا شــھر جدیدی 
بود که اواخر دھه ۶۰ و اوایل دھه ۷۰ مکان یابی شــد (در فاصله 
۱۵کیلومتری شــمال غرب شــھر شــیراز) با ھدف حل بخشی 
از مشکالت شھر شــیراز. با مطرح شدن مســکن مھر شھرھای 
جدید قرار نبود به عنوان بســتر شــکل گیری مسکن مھر برنامه 
ریزی شــود اما بعد از به مشکل خوردن دولت در تامین زمین در 
محدوده ھای قانونی شھرھای موجود، توجه به شھرھای جدید به 
دلیل ظرفیتھای زمینی که وجود داشت وارد سیاست دولت شد. 
۲۳۰۰۰ واحد مسکن مھر در قالب پروژه ھای مختلف مکان یابی 
شــد (ھم در قالب خود مالک ھم قراردادھای سه جانبه)، بیش از 
۱۶۰۰۰ واحد آن تحویل داده شــده و تا پایان سال ۹۴ بیش از ۹۰ 
درصد تحویل متقاضیان خواھد شد. یکی از مشکالت اصلی آن ھا 
عدم انجام تعھدات توسط دستگاه خدمات رسان شھری مثل آب و 
فاضالب و گاز و برق اســت. اما به نظر میرسدکه با تحویل واحدھا 
کار تمام نیســت و عمده فعالیت ھا ساماندھی فرھنگی ساکنین 
پروژه ھای مسکن مھر جھت به حدقل رسیدن آسیب ھای فرھنگی 
تمرکز دھک ھای کم درآمــد در یک منطقه خواھد بود که باید با 

جدیت دنبال شود. 
 راھکار و پیشنھادی دارید؟ 

ما اگر اقتصاد شھری را متشکل از ســه بازار سرمایه، کار و زمین 
تعریــف کنیم باید بپذیریم که ھیچ برنامه مشــخصی برای حوزه 
زمین نداریم. داشتن یک سیاست مشخص در زمینه برنامه ریزی و 
مدیریت زمین، بستر اصلی حل مساله مسکن است. نکته دوم اینکه 
ما بیش تر حل مســاله مســکن را در قالب عرضه و تولید بیش تر 
مسکن دنبال کردیم و مدیریت تقاضا و تنظیم و تدوین سیاست ھای 
مالیاتی در حوزه زمین و مسکن، ھمیشه حلقه مفقودی سیاست 
گــذاری در حوزه مســکن بوده و سیاســت ھای مالیاتی میتواند 
یک راھکار مناســب یا ابزار حاکمیتی (مانند خیلی ازکشــورھای 
موفق در حوزه مســکن) باشد. نکته بعدی اینکه پیوند بین بخش 
مسکن و سایر سیاســت ھای اجتماعی(تامین اجتماعی، خدمات 
شــھری و ...) خیلی  می تواند راھبردی باشد. در نھایت اینکه ما 
ھیچ راھی نداریم جز اینکه نگاه ملی و متمرکز و تصمیم گیری از 
باال به پایین را تغییر بدھیم و اقتضائات و شــرایط محلی را در نظر 
بگیریم، یعنی یک بسته ھای سیاستی و نظارتی خاص برای رده ھا 
و اندازه ھای مختلف شھری داشته باشیم (کالن شھرھا، شھرھای 
میانه، شھرھای کوچک و ...) و شھرداری ھا یا مدیریت ھای محلی 
را در فرایند سیاســت گذاری و برنامه ریزی مسکن برای افزایش 

کارامدی ھا و اثرگذاری ھا، دخیل کنیم. 
: از اینکــه وقتتــان را در اختیار ما گذاشــتید 

متشکریم.

امروزه اهمیت نقش زمین و مسکن در رسیدگی به معیشت 
و تأمین حقوق اساسی مردم بسیار قابل توجه است. یکی از 
مسائل بســیار مهم در این حوزه، نقش حاکمیت در تأمین 
مسکن مردم و مسائل پیرامون آن است. برای پاسخ به این 
پرسش سراغ یکی از اســاتید صاحب حرف و ایده در این 
باره رفتیم؛ دکتر خلیل حاجی پور، رئیس ســابق دانشکده 
هنر و معماری دانشگاه شــیراز، استادیار گروه شهرسازی 
دانشکده شهرسازی و جوان ترین رئیس دانشکده در بین 
دانشــکده های دانشگاه شیرازهستند؛ کســی که به ایده 
پــردازی و تدریس صرف راضی نشــده و بارها در میادین 
عملی ظاهر شده و مسئولیت پذیرانه در قبال برخی وقایع رخ 
داده در شهر واکنش نشان داده و چون بسیاری از اساتید، 
به رفت و آمد بین خانه و دانشــگاه اکتفا نکرده اند. شاید 
مهم ترین و تاثیرگذارترین نقش آفرینی دکتر حاجی پور در 
جریان مصوبه شورای شهر شیراز(سال ۹۳) جهت تخریب 
بــاغ فرزانه واقع در خیابان زند و ســاخت برج های دوقلو 
۲۵ طبقه شــکل گرفت که به واقع نقش ایشان در توقف و 
جلوگیری از ضررهای ناشی از این مصوبه به شهر، قابل توجه 
با ایشان را  و ستودنی است. در ادامه گفتگوی 

خواهید خواند.

حاکمیت نتوانســته نقش خودش را به درســتی ایفا 
کند، مثال عدم اســتفاده مناسب از ابزار های مالیاتی در 
کنترل بازار زمین و مسکن یا نبود سیاست های حمایتی 
برای تامین مســکن اقشــار کم درآمد و وضعیت فعلی 

مدیریت زمین و مسکن که خود گواه این ضعف است.

ما اگر اقتصاد شهری را متشکل از سه بازار سرمایه، کار 
و زمین تعریف کنیم باید بپذیریم که هیچ برنامه مشخصی 
برای حوزه زمین نداریم. داشــتن یک سیاست مشخص 
در زمینه برنامه ریزی و مدیریت زمین، بستر اصلی حل 

مساله مسکن است.

ناکارآمدی 
در حوزه  بازار مسکن را 

نمی توان 
به تحریم ربط داد...

از بی برنامگی
 تا ضعف ساختاری
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ــال 1394  ــاه سـ ــال اول  دى مـ ــم  سـ ــماره نهـ  شـ

هماھنامه

ھادی مسعودی  سردبیر

وضعیت بخش زمین و مسکن در شرایط کنونی؛
این میراث شوم، ھمچنان باقی است!

پرونده ویژه

یکی از معیارھای مھم برای ســنجش موفقیت و یا عدم موفقیت دولت ھا 
در تأمین نیازھای مردم _ مردمی که ھمیشه و ھمه جا شعار رسیدگی به 
مشکالت و مطالبات آنان از زبان دولتمردان و مسئولین شنیده  می شود_ 

اھتمام و توجه دولت ھا به مسئله مھم و حیاتی «زمین و مسکن» است.
برای نقد و بررسی عملکرد دولت یازدھم پیرامون این موضوع، سراغ یکی از 
جوان ترین و در عین حال قوی ترین کارشناسان حوزه زمین و مسکن رفتیم. 
فرھاد بیضایی، رئیس گروه سیاست گذاری زمین و مسکن شبکه تحلیلگران 
فناوری ایران و کارشناس اقتصاد مسکن این بار مھمان  برای 
گفتگو حول مسئله «عملکرد دولت یاردھم راجع به مسئله تأمین مسکن»  

می باشند. در ادامه مشروح این مصاحبه را خواھید خواند.
: سیاســت ھای دولت یازدھم در حوزه مســکن پس از 
سیاست خارجه، از جمله خبرســازترین موارد در رسانه ھای ایران بوده 
است. از تیتری که چندی پیش در روزنامه ھا و خروجی خبرگزاری ھا قرار 
گرفت، مبنی بر اینکه وزیر مسکن و شھرسازی گفته بود «مسکن مھر 
مزخرف اســت» تا تجمعات و اعتراضات مردمی که در این زمینه شاھد 
بودیم. ھمچنین رکود بازار مســکن، به روشنی قابل مالحظه و ملموس 
شده است. سیاست ھا و عملکرد دولت یازدھم در زمینه مسکن را چگونه 

ارزیابی می کنید؟ 
دولت یازدھم در حوزه مســکن، ھمچنان به یک جمع بندی مشــخص و 
مدون نرسیده است. این عدم جمع بندی و سردرگمی ھم در وزارت مسکن 
و شھرسازی وجود دارد و ھم در سطوح کالن اقتصادی. بنابراین وضعیت 
فعلی مسکن در ایران به دلیل نبود برنامه ریزی مناسب و عدم پایبندی به 
برنامه ھای قبلی است. یعنی دولت یازدھم نه برنامه مشخص و معینی برای 
مســکن دارد و نه حتی برنامه ھایی که از گذشته در حال اجرا بود را ادامه 

می دھد.
در وضعیت فعلی، مســکن در حال ورود به یک رکود بی ســابقه در زمینه 
تولید و عرضه است. حوزه مسکن از اھمیت باالیی برخوردار است و تاثیرات 
بســیاری بر اقتصاد خرد و کالن دارد. این اھمیت را می توان در سھم ۳۰ 
درصدی مســکن در تورم عمومی کشور یافت که اگر سیاست مشخص و 
مناســبی در نظر گرفته نشود، می تواند باعث افزایش بیشتر تورم عمومی

 کشور شود.
ھمچنین در سال ھای گذشته سھم بخش مسکن و ساختمان در اشتغال 
۱۵ درصد بوده که به این معناســت اگر تولید و عرضه مسکن کاھش یابد، 
بیکاری شاغالن در این بخش را شاھد خواھیم بود. افزایش سھم اشتغال در 
حوزه مسکن و ساختمان باعث شده است که بیش از سه میلیون نفر در این 
حوزه اشتغال داشته باشند و بیش از ۱۰ میلیون نفر به صورت غیرمستقیم 
از این حوزه ارتزاق شوند. گفتنی ست، سھم مسکن در سبد ھزینه خانوارھا 
به طور متوسط باالی ۳۵ درصد از درآمد آنھاست که نشان از اھمیت باالی 

این بخش برای خانوارھا دارد.
دولت یازدھم به دلیل عدم اعتقاد به سیاست ھای کلی و برنامه ریزی مناسب 
برای افزایش تولید و عرضه مسکن؛ باعث رکود در بخش مسکن شده است. 
برنامه ھای ساختمانی ما در سال ۹۲ بیش از ۷۶۰ ھزار واحد بوده در حالی 
که این رقم در ســال ۹۳ به ۳۶۰ ھزار واحد رسیده که نشان  می دھد آمار 
تولید مسکن در کشور بیش از ۵۰ درصد کاھش داشته است. این کاھش 
تولید مسکن در سال ھای آینده تأثیرات خود را در اشتغال بخش مسکن و 
برھم خوردن تعادل در بازار عرضه و تقاضا به وضوح نشان می دھد و این عدم 

ملت عزیز، بــرادران و خواھران دلیر و مبــارز ایدیھم الله تعالی، 
اینک به مرحله حساسی از دوران اتقالب اسالمی خود رسیده ایم. 
دوران سازندگی، دورانی که باید از ثمرات انقالبمان مردم محروم 
و ستمدیده ایران بھرمند شوند، دورانی که باید شکوه نظام عدل 
اساســی را لمس کنید، دورانی که ھمه باید دســت به دست ھم 

بدھیم تا ریشه فقر و استضعاف را برکنید.
شــما مردم شــریف ایران در جریان مبارزه با استعمار و استثمار 
پیروزی بزرگی به دست آوردید و توانستید با اتکا به خدای متعال و 
وحدت کلمه و مشارکت قشرھا بر طاغوت زمان غلبه کنید و پشت 
ابرقدرتھا را بلرزانید، اکنون نیز باید با خودیاری و ھمکاری برای 
مبارزه علیه فقر و محرومیت بسیج شوید و با تأیید الھی به نجات 

مردم مستضعف کمرھمت ببندید.
 در رژیم منفور پھلوی مســئله مســکن یکی از مصیبت بارترین 
مشکالت اجتماعی مردم ما بود. بسیاری از مردم در اسارت تھیه 
یک قطعه زمین و داشتن یک النه بودند و چه بسا تمام عمرشان 
را زیر بار بانکھا و سودجویان و غارتگران بسر  می بردند تا بتوانند 
پناھگاھی را برای خود و فرزندانشان دست و پا کنند. قشر عظیمی 
از مســتضعفان جامعه ھم به کلی از داشتن خانه محروم بودند و 
در زوایای بیغوله ھا و اطاقکھای تنگ و تاریک و خرابه ھا به ســر  
می بردند و چه بسا قسمت مھمی از درآمد ناچیزشان را بایستی 
برای اجاره آن بپردازند و این میراث شوم برای ملت ما باقی مانده 

و اکنون جامعه با چنین مصیبتی دست به گریبان است .
 نظام اسالمی چنین ظلم و تبعیضی را تحمل نخواھد کرد و این 
از حداقل حقوق ھر فرد است که باید مسکن داشته باشد، مشکل 

زمین باید حل شــود و ھمه بندگان خدا باید از این موھبت الھی 
اســتفاده کنند. ھمه محرومان باید خانه داشته باشند، ھیچکس 
در ھیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت 
اسالمی است که برای این مسئله مھم چاره ای بیندیشد و بر ھمه 

مردم است که در این مورد ھمکاری کنند. 
اینجانب حسابی به شماره یکصد(۱۰۰) در تمام شعب بانک ملی 

افتتاح کرده و از ھمه کســانی که توانایی دارند دعوت  می کنم 
که برای کمک به خانه ســازی برای محرومان به این حساب پول 
واریز کنند و در ھر محل از بین افراد صالح و مورد اعتماد گروھی 
حداقل مرکب از ســه نفر از مھندسان و کارشناسان شھرسازی و 
خانه سازی و یک نفر روحانی و یک نماینده دولت انتخاب شوند 
تا با صرفه جویی و دقت تمام خانه ھای ارزان قیمتی بسازند و در 
اختیار محرومان قرار دھند و در این طرح ھیچ پولی در برابر خرید 
زمین پرداخت نشــود. من امیدوارم ھمه کسانی که زمین ھای 
وســیعی در اختیار دارند به این امر مھم اسالمی و انسانی کمک 
کننــد و زمین در مناطق مرغوب و قابل ســکونت در اختیار این 
طرح بگذارند و نیز ھرکس که توانایی دارد در تأمین انواع مصالح 
ســاختمانی به این خدمت اســالمی کمک کنــد و نیروی کار و 
کارگری به طور وســیع به کارافتد و دولت نیز تصمیمات الزم را 
در تأمین آب و برق و آســفالت و وسایل ایاب و ذھاب و مدرسه و 

درمانگاه و دیگر نیازمندیھای عمومی فراھم سازد.
بنیاد مســتضعفین نیز باید به کمک این طرح بشتابد و از اموال 
مصادره شــده خاندان پھلوی و اطرافیانش در این طرح استفاده 
شــود و نیز دولت باید در طرحھای اساسی و درازمدت خود برای 
حل این مشکل در سطح عموم طرحھایی تھیه کند و اکنون این 
یک تجربه تازه از بسیج نیروی ایمان جامعه در راه تعاون اسالمی 
و مبارزه با محرومیت اســت که ملت با توفیق الھی باید از آن نیز 
سرافراز درآید . من با کمال تواضع از ملت عزیز در این امر حیاتی 

استمداد  می کنم و سالمت و سعادت ھمگان را خواستاریم.
روح الله الموسوی الخمینی – ۱۳۵۸/۱/۲۱

بعد از گذشــت ۳۶ سال از انقالب اســالمی، در بخش مسکن 
دولت ھای مختلف، سیاســت ھایی برای حل معضل مســکن 
انتخاب و در این راستا نیز توفیقات بسیار خوبی نسبت به دوران 
قبل از انقالب، در زمینه مســکن روستایی و مسکن محرومان، 
کنترل زاغه نشــینی و افزایش عرضه مسکن، انجام شد ولی به 
طور کلی، علی رغم توفیقات در دیگر بخش ھای کشور، در این 
بخش به دلیل کم توجھی برخی مســئولین به اھداف انقالب و 
فرمایشــات امام خمینی (ره) و مقام معظــم رھبری و توجه به 
نســخه ھای غیر بومی، عملکرد مناســبی مطابق با «نیاز ھای 
کشــور» و «اھداف انقالب اســالمی در آغاز» نداشته است، به 
طوری که ھمچنان اصل مشکل مسکن و شرایط اسف باری که 
امام خمینی (ره) درباره وضعیت مســکن در پیام تاریخی شان 

ذکر فرمودند به قوت خود پا برجا است. 
در شرایط کنونی نیز این میراث شوم برای ملت ما ھمچنان باقی 
مانده است... و مسئله مسکن یکی از مصیبت بارترین مشکالت 
اجتماعی مردم ما اســت و بسیاری از مردم در اسارت تھیه یک 
قطعه زمین و داشتن یک النه ھستند و چه بسا تمام عمرشان را 
زیر بار بانک ھا و سودجویان و غارتگران به سر می بردند تا بتوانند 

پناھگاھی را برای خود و فرزندانشان دست و پا کنند.
به طوری که شاخص دسترســی به مسکن - که نشان دھنده 
مدت زمانی است که اگر یک خانوار، تمام درآمد خود را پس انداز 
کند  می تواند صاحب مســکن ملکی شود- در کشورمان طبق 
آمار ھای داخلی ۱۲ سال و طبق آمارھای خارجی ۱۵ سال و در 

تھران به ۲۱ سال رسیده است.
در شــرایط فعلی بانک ھا در حوزه زمین و مســکن به شــدت 
وارد ســوداگری و بنگاه داری شده اند و بجای آنکه از تولید در 
بخش ھــای مختلف اقتصادی از جمله تولید و عرضه مســکن 
حمایت کنند، سپرده ھای مردم را به بخش ھای غیر مولد برده 
اند و خودشــان تبدیل به یک بنگاه اقتصادی غیر مولد شده اند 
به طوری که مقــام معظم رھبری در دیداری که با ھیات دولت 
داشــتند نیز بر خروج بانک ھا از بنگاه داری تاکید بسیار جدی 
داشتند. بسیاری از مفسدین اقتصادی، بدھی ھای کالن خود را 
به بانک ھا پس نمی دھند و بانک ھا ھم عزمی برگرفتن معوقات 
بانک ندارند، با این وجود، بســیاری از مردم کشــورمان، تمام 

عمرشان را زیر بار بانک ھاو غارتگران به سر می برند.
ســودجویان و غارتگران در حوزه زمین و مسکن، حضور بسیار 
پر رنگی دارند و در شرایط کنونی، بخش زمین و مسکن، تبدیل 
به بھشت سوداگران شده است، بھشتی که بدون ھیچ استرس 
و بدون دادن ھیچ گونه مالیاتی، با خرید و فروش و احتکار خانه 
و زمین، ثروت ھای باد آورده بسیاری را نصیب سوداگران کرده 
است و بھشتی که سود ھای ھنگفت دالالن را تضمین و وضعیت 
مسکن در کشــور را به جھنمی برای مستضعفین تبدیل کرده 
اســت. به طوری که ۷۰ درصد از تقاضای مســکن کشورمان، 
تقاضای غیر مصرفی و ســرمایه ای است، یعنی تقاضایی خرید 
زمین و ملک با انگیزه اســتفاده کردن از آن نیست، بلکه انگیزه 
سود و داللی است که یکی از دالئل اصلی افزایش قیمت زمین و 

مسکن در کشور است.

در شرایطی که قشــر خاصی از مردم کشورمان، یک یا چندین 
خانه ی مجلل و اشــرافی دارند ، قشــر عظیمی از مستضعفان 
جامعه به کلی از داشــتن خانه محروم ھستند و چه  بسا قسمت 
مھمی از درآمد ناچیزشان را بایستی برای اجاره آن بپردازند. به 
طوری که در شــرایط کنونی، سھم باالی مسکن در سبد ھزینه 
خانوار - ســھم ۳۵ درصدی که این سھم در دھک ھای پایین 
جامعه حتی به بیش از ۶۰ درصد  می رســد - و ھمچنین باال 
بودن میزان متوسط نرخ اجاره مسکن از متوسط درآمد خانوار 
در ســال – که طبق نمودار ذیل: اجاره مســکن در کشور ما به 
حدی باال است که با اجاره مسکن در شھر ھای بزرگ دنیا برابری  
می کند، در حالی که درآمد آنھا چند برابر کشور ما است - باعث 
شــده است، که بســیاری از مردم در وضعیت نا مطلوبی به سر 
ببرنــد و برای گذران زندگی از حقــوق اولیه دیگر که ھزینه بر 
ھستند، مانند خوردن غذای سالم، داشتن تفریح بکاھند تا بتوانند 

اجاره خانه یا اقساط وام مسکن را بدھند.
نمودار باال به خوبی نشان  می دھد که به طور مثال اگر فردی در 
شھر مارسی یا ... شاغل شود، از ھمان اول  می تواند خانه اجاره 
کند ولی در تھران متوســط اجاره از متوسط درآمد باالتر بوده و 
فرد یا باید شغل دیگری داشته باشد یا طی چند سال اول اشتغال، 

توانایی پرداخت اجاره را نخواھد داشت.
ھنوز دسترســی به مسکن و مسکن مناســب، به آرزوی تحقق 
نیافتنی بسیاری از مردم کشورمان تبدیل شده است و قطعا نظام 
اســالمی چنین ظلم و تبعیضی را تحمــل نخواھد کرد و این از 
حداقل حقوق ھر فرد است که باید مسکن داشته باشد، مشکل 
زمین باید حل شود و ھمه بندگان خدا باید از این موھبت الھی 
استفاده کنند، ھمه ی محرومان باید خانه داشته باشند، ھیچ کس 
در ھیچ گوشــه مملکت نباید از داشــتن خانه محروم باشد. بر 
دولت اسالمی است که برای این مسئله مھم چاره ای بیندیشد و 

بر ھمه ی مردم است که در این مورد ھمکاری کنند.»

اولین پیام اقتصادی امام روح اله بعد از انقالب چه بود؟

هیچکس 
در هیچ گوشه مملکت نباید

 از داشتن خانه محروم باشد...

سیاست دولت گذشته در قالب عرضه مسکن مهر و حمایت 
از نوسازی مسکن روســتایی می گنجید که باعث شد حدود ۴ 
میلیون واحد مسکونی با عنوان مسکن مهر و روستایی عرضه شود. 
اما سیاســت های فعلی دولت باعث شد که عرضه ساالنه ۲۰۰ 
هزار واحد مسکونی به ۱۷ هزار واحد رسیده و طبق آمار سال ۹۳ 

نوسازی واحد مسکونی روستایی به ۵ هزار برسد.

دولــت یازدهم به دلیــل عدم اعتقاد به سیاســت های کلی و 
برنامه ریزی مناســب برای افزایش تولید و عرضه مسکن؛ باعث 

رکود در بخش مسکن شده است.

مائده تدینی  کارشناس رسانه

در دولت یازدھم با یک عقب گرد در حوزه مسکن مواجھیم؛

رکود بی سابقه مسکن

تعادل نتیجه ای جز افزایش قیمت مسکن و تورم عمومی کشور 
نخواھد داشت.

: منظور شما از پروژه ھا و برنامه ھای گذشته صرفا 
اقدامات دولت قبل است؟

خیر. برخی از این سیاست ھا و برنامه ھا از دھه ۷۰ اجرا می شدند. 
به عنوان نمونه مسکن روستایی سیاستی ست که از سال ۷۴ یا 
۷۶ پیگیری می شد اما حجم آن در دولت گذشته باالتر رفت و در 
دولت فعلی متوقف شد. در ھر دولتی بر مبنای توان اقتصادی که 
وجود داشــته این آمار باال و پایین می شده اما این آمارھا بعضا در 
دولت فعلی صفر و روند اجرایی آن متوقف شــده است. در تمام 
دولت ھای گذشته، روند عرضه مسکن، صعودی بوده و رشد این 
روند صعودی در ھر دولت متغیر بوده است، اما آمار تولید مسکن 
در سال ۹۳ به آمار سال ۷۳ و ۷۴ برگشته است و این یعنی سقف 
آمار پروانه ھای ساختمانی و میزان تولید، عقب گرد ۲۰ ساله داشته 

است.
: از چه منظرھایی می توان اقدامات دولت یازدھم 

در حوزه زمین و مسکن را مورد نقد و بررسی قرار داد؟
اقدامات دولت در حوزه مسکن از چند منظر قابل نقد و بررسی 
اســت. ابتدا در حوزه بازار مسکن و سیاست ھای کالن بوده که 
منجر به کاھش تولید شــده است که این کاھش تولید در آینده 
در قیمت مســکن و اشتغال تاثیر ســوء خواھد داشت. دومین 
حــوزه ای که می تــوان در نقد عملکرد دولــت فعلی در زمینه 
مسکن وارد شد، مربوط به سیاست ھای دولت در حوزه مسکن 
کم درآمدھا و دھک ھایی اســت کــه دولت موظف به حمایت از 
آنھاســت. سیاست دولت گذشــته در قالب عرضه مسکن مھر 
و حمایت از نوســازی مســکن روســتایی می گنجید که باعث 
شــد حدود ۴ میلیون واحد مســکونی با عنوان مسکن مھر و 
روستایی عرضه شود. اما سیاســت ھای فعلی دولت باعث شد 
که عرضه ســاالنه ۲۰۰ ھزار واحد مســکونی به ۱۷ ھزار واحد 
رسیده و طبق آمار ســال ۹۳ نوسازی واحد مسکونی روستایی 

به ۵ ھزار برسد.

 درباره سیاست ھای دولت در زمینه مسکن 
ً
: لطفا

مھر توضیح بیشتری بدھید.
در زمینه مســکن مھر، دولت فعالیت جدی نــدارد چرا که ھم 
ســاخت مسکن مھر را متوقف کرده و ھم اینکه اتمام واحدھای 
در حال ســاخت این پروژه را از دســتور کار خارج کرده است. 
این سیاســت باعث کنش مردم و جامعه شــده اســت و شاھد 
بودیم که مردم در قالب تجمعات اعتراضی خواســتار تحویل و 
اتمام مسکن مھرشان بوده اند. در حقیقت دولت به برنامه ریزی 
دولت گذشــته در حوزه مسکن پایبند نیســت. در ابتدای کار، 
دولت فعلی از عنوان «مســکن اجتماعی» به جای «مســکن 
مھر» اســتفاده کرد و وعده ســاخت و تولیــد آن را داد اما این 
وعده پس از دو ســال ھمچنان در وزارتخانه ھــای رفاه و امور 
اجتماعی و مسکن و شھرســازی در رفت و آمد بوده و ھنوز به 
یک سیاست مشخص تبدیل نشده است. این روند نشان می دھد 

که اجرایی شدن طرح «مسکن اجتماعی» به عمر دولت یازدھم 
نخواھد رســید و به جای اینکه یک سیاست مشخص باشد تنھا 

یک وعده است.
دولت در زمینه مسکن، دو وظیفه قانونی دارد: ۱) در زمینه بافت 
فرسوده ۲) عرضه زمین. علی رغم اینکه دولت فعلی وعده احیای 
بافت ھای فرسوده را داده بود و از احیای ۳۰۰ ھزار بافت فرسوده 
در سال یعنی معادل سه برابر عملکرد ساالنه دولت گذشته سخن 
می گفت؛ شــاھد کاھش ۷۰ درصدی احیای بافت فرسوده در 
ســال ۹۳ بودیم و این رقم از ۱۰۰ ھــزار واحد به ۲۹ ھزار واحد 
در این ســال رسید.در مورد عرضه زمین نیز باید گفت علی رغم 
اینکه در قانون تصویب شده است که به نیازمندان مسکن، زمین 
به صورت رایگان و برای حق بھره برداری از مســکن عرضه شود 
و بــه عنوان مثال ایــن قانون در دولت گذشــته در قالب طرح 
مسکن مھر به اشخاص و تعاونی ھا و واگذاری خانه  ھای ۹۹ ساله 
اجرا می شــد؛ اما این قانون در این دولت متوقف و زمینی برای 
عرضه مســکن ارائه نشد. یعنی دولت فعلی حتی به قوانین نیز 

بی اعتناست.
از دیگر نکاتی که می توان به سیاســت ھای حوزه مسکن دولت 
فعلی نقد وارد کرد، عملکرد آن در کنترل ســوداگری و داللی 
در بازار مســکن بوده است. یکی از مشکالتی که بازار مسکن ما 
ھمیشــه با آن روبروســت، بحث داللی و سوداگری است و این 
معضل به حدی رشــد کرده که در سال ھای ۸۵ تا ۹۰ به میزان 
۷۰ درصد از تقاضای مسکن، (تقاضای سرمایه ای) بوده است نه 
(تقاضای مصرفی)! دولت قبل برای این موضوع، قوانین مدیریتی 
پیش بینی کرده و به مجلس شورای اسالمی ارائه داده بود و این 
الیحه در حال بررســی بود که به تعویض دولت ھا برخورد کرد و 
وزیر جدید مسکن در سال ۹۲ نامه ای به رئیس مجلس نوشت و 
خواست که بررسی این الیحه انجام نشود. این اقدام عمال باعث 
می شود که ابزار الزم برای مجریان و دولت برای کنترل و نظارت 

بر بازار مسکن وجود نداشته باشد.
 به توقف یا کند 

ً
: دولت در زمینه مسکن، صرفا

کردن روند اجرایی برخی پروژه و قوانین نپرداخته است. افزایش 
وام خرید که از سیاست ھای این دولت است را ھم می توان نام 

برد و بررسی کرد. نظر شما درباره این اقدام چیست؟
مھم تریــن عملکرد دولت در زمینه مســکن، افزایش وام خرید 
بدون توجه به واقعیت ھای اقتصادی کشــور بوده اســت. این 
سیاست از جنس سیاســت ھای تحریک تقاضاست و ھنگامی 
که در کشــور کاھش تولید مسکن وجود دارد، سیاست تحریک 
تقاضا منجر به تورم در بازار مســکن و افزایش سھم تقاضاھای 
سرمایه ای می شود. ھمچنین این سیاست در حد توان دھک ھای 
متوســط و ضعیف جامعه در نظر گرفته نشده است(به عنوان 
مثال اقســاط این وام ھا به یک میلیون تومان در ماه می رســد 
که از توان اقشــار متوسط و ضعیف خارج است) و نشان دھنده 
این اســت که گروه ھدف وام  خرید مسکن، تنھا دھک ھای باال 

درآمدی است.
: از توضیحات کامل و دقیق شما متشکریم.



ــال 1394  ــاه سـ ــال اول  دى مـ ــم  سـ ــماره نهـ  شـ

هماھنامه6

از اوایل سال ۹۲ با گرم شدن تنور رقابت یازدھمین 
دوره ریاســت جمھوری «طرح مســکن مھر» به 
ترجیع بند سخنان کاندیداھا تبدیل شد. گرچه تقریبا 
ھر شش کاندیدا انتقاداتی به طرح مذکور داشتند، اما 
ھمگی با مثبت ارزیابی کردن مسکن مھر بر ادامه 
آن با یک سری اصالحات در صورت «رئیس جمھور 

شدن» تاکید کردند.
حسن روحانی رئیس  جمھوری کنونی نیز در یکی از 
مناظره ھای تلویزیونی قبل از انتخابات درباره مسکن 
مھر این چنین گفت: «اصل تأمین مسکن ارزان برای 
جامعه و جوانان جزء برنامه ھای اصلی دولت تدبیر 
و امید است. اصل ســاخت مسکن ارزان و مسکن 
مھر یک ایده خوب بود ولی این ایده برای یک دوره 
کوچک تر طراحی شده بود و یک دفعه افزایش پیدا 
کرد. ھیچ چاره ای نیســت تا این اشکاالت (طرح 

مسکن مھر) در دولت آینده رفع شود.»
این صحبت ھای آقای روحانی باعث شد که بعد از 
انتخاب ایشان به عنوان رئیس جمھور، امید مردم 
برای خانه دار شــدن با ارائه زمین رایگان و ساخت 
مســکن ارزان با کیفیت مد نظر دولت جدید، زنده 
بماند و میلیون ھا نفر از متقاضیان مسکن مھر که در 
انتظار تحویل مساکن شان بودند نیز خوشحال شوند 
که مساکن شان با رفع اشکاالت وارد بر مسکن مھر، 

تحویل شان داده خواھد شد.
آخوندی نیز ھنگام کســب رای اعتماد از مجلس، 
ابراز داشــت که ھیچگاه مخالف طرح مسکن مھر 
نبوده اســت و مشــکل را در خدمات زیر بنایی و 
روبنایی  می داند و نســبت به سطح مدیریت دولت 
در این طرح انتقاد دارد.آخوندی پس از رسیدن به 
وزارت، انتقاداتش بر مسکن مھر را افزایش داد، ولی 
ھمچنان وعده تکمیل واحدھای باقی مانده مسکن 
مھر، تکمیل و پیگیری خدمات زیربنایی و روبنایی 
و خدمات بانکی مرتبط را داد. اما انتقادات وزیر راه 
 برخالف 

ً
و شھرســازی به این جا ختم نشد و نھایتا

صحبت ھا و موضع گیری ھای خود و رئیس جمھور، 
اوایل آبان ماه سال ۱۳۹۲ دستور توقف مسکن مھر 
را صادر کرد. ھمچنین در بھمن سال ۹۳ در پاسخ 
به سوال خبرنگار کمیته حق مسکن، طرح مسکن 
مھر را طرحی مزخرف نامید تا واقعیت دیدگاه خود 
را نسبت به مسکن مھر نشان دھد که فایل صوتی 
اظھارات آخوندی در رســانه ھا در سطح وسیعی 
انعکاس داده شد.این دستور وزیر راه و شھرسازی 

در حالی صادر شد که دولت ھیچ برنامه مشخصی 
برای تأمین مســکن مردم نداشت و فقط به صورت 
کلی و بدون ارائه جزئیات حرف از سیاست ھایی از 
قبیل مســکن امید و اجتماعی، اصالح طرح جامع 
مسکن و ... زده اســت. این دستور با توجه به نیاز 
ســاالنه ۲ میلیون واحد مســکن موجب اعتراض 

بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس شد.
شاید در حوزه تغییر دیدگاه دولت فعلی، دیدگاه خود 
وزیر که از فعاالن بخش خصوصی در حوزه مسکن 
اســت و مشاوران وی که از ســھام داران و سرمایه 
گذاران شــرکت ھای خصوصی در حوزه مســکن 

ھستند بی تاثیر نباشد.
 تکمیــل پروژه های ناتمام مســکن مهر؛ 

هشدار جدی رهبری
با وجود اینکه عبــاس احمد آخونــدی وزیر راه و 
شھرســازی به عنوان یکی از منتقدان ھمیشــگی 
عملکرد دولت قبل در طرح مســکن مھر، بر عزم 
دولت در تکمیل پروژه ھای مسکن مھر تأکید کرده 
بود، اما با وجود گذشــت بیش از دو ســال از این 
اظھارات به نظر می رســد عملکرد ھمین وزیر راه و 
شھرسازی، در تکمیل پروژه ھای مسکن مھر چندان 
موفقیت آمیز نبوده  است، گواه این ادعا نیز پیشرفت 
نا امیدکننده واحدھای این طرح در این دو سال و نیم 

گذشته بوده است.
به طوری که متقاضیان مســکن مھر ھــر روزه با 
وعده ھا و اتفاقات جدیدی درباره زمان و شیوه تحویل 
خانه ھایشان مواجه می شوند، وزیر راه و شھرسازی در 
آذر ۹۲، قول اتمام بیش از ۸۰ درصد از مسکن مھر را 
در سال ۹۳ و اتمام کل پروژه را تا پایان سال ۹۴ داد؛ 
اما این وعده خیلی زود به پایان سال ۹۵ موکول شد. 

 نیز مسئولین وزارت راه و شھرسازی از احتمال 
ً
اخیرا

تکمیل نشدن طرح ھای مسکن مھر تا پایان سال ۹۵ 
سخن گفته اند. روند فعلی تحویل طرح ھای مسکن 
مھر، از فروش اقســاطی حداکثر ۲۰ ھزار واحد در 
ماه حکایت دارد که در واقع این میزان در ســال به 
۲۴۰ ھزار واحد می رسد. این بدین معنی است که با 
این روند و با توجه به ۹۱۰ ھزار واحد تکمیل نشده، 
حدود ۶ سال و نیم طول می کشد که کل واحدھای 
مســکن مھر تحویل داده شود!پیشرفت بسیار کند 
پروژه ھای مســکن مھر، به قدری مسأله ساز شده 
است که رھبر انقالب در دیداری که به مناسبت ھفته 
دولت با رئیس جمھور و اعضای ھیات دولت داشتند 
بر توجه جدی دولت یازدھم جھت تکمیل پروژه ھای 

ناتمام مسکن مھر، ھشدار دادند.

 
ً
 آیت اله خامنه ای در این دیدار فرمودند: «اگر احتماال

با اصل طرح مسکن مھر و یا نحوه تزریق اعتبارھای 
بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را ھم بدانیم 
که اکنون چند میلیون نفر چشــم انتظار تکمیل 
مســکن مھر ھســتند و باید این کار به طور جدی 

پیگیری شود و به اتمام برسد.»
میلیون ھا نفر از متقاضیان مسکن مھر، سرمایه ھای 
اندک خود را که با مشقت و زحمت فراوان به دست 
آورده اند به امید خانه دار شــدن، با اعتماد به نظام 
جمھوری اسالمی، نزد دولت سپرده اند و در شرایط 
کنونی با ھزاران امید، چشــم به دستان مسئولین 
دولت یازدھم دوخته اند تا کلید خانه ھایشــان را از 

آنھا تحویل بگیرند.
عدم تکمیل پروژه ھای مســکن مھر، باعث شــده 
است که یک میلیون و دویست ھزار خانوار از مردم 
کشورمان، خواب و خوراک نداشته باشند و در نظام 
اسالمی مسئولین آن باید تمام ھم وغم خود را برای 
افزایش آســایش و رفاه مردم بگذارند و آنھا ھم باید 
برای تکمیل این پروژھا خواب و خوراک نداشــته 
باشند، ولی زمانی که عزمی راسخ از مسئولین برای 
تکمیل پروژه ھا دیده نمی شود و بسیاری از پروژه ھا 
رھا شــده اســت و وزیر راه و شھرســازی مملکت 
به عنوان مســئول اصلی عدم تکمیــل پروژه ھای 
مسکن مھر در طی یکســال گذشته تنھا به بازدید 
از چند پروژه در حومه تھران و چند پروژه مســکن 
 ۴ مورد 

ً
مھر در سفر استانی بسنده نموده است( کال

بیشتر بازدید نداشته اند که دو مورد از آن بازدید از 
واحدھای شھر جدید پردیس بوده است) مردم حق 
دارند که به عملکرد مسئولین نظام اسالمی بدبین 
شوند و متأسفانه امکان دارد، عملکرد نامناسب این 
مسئولین، به بدبینی مردم به کل نظام اسالمی که با 
اعتماد به این نظام، سرمایه ھای خود را به آنھا سپرده 
اند، نیز بیانجامد. سھل انگاری در تکمیل پروژه ھای 
مسکن مھر سبب افزایش مدت زمان تکمیل پروژه، 
افزایش قیمت تمام شده  و کاھش کیفیت مسکن، 
افزایش ھزینه ھای اجتماعی و نارضایتی مردمی شده 
اســت. این نارضایتی ھای مردمی به جایی رسیده 
است که متقاضیان مسکن مھر دست به تجمعاتی 
در اقصی نقاط کشور زده اند.عدم تکمیل پروژه ھای 
مســکن مھر در شرایطی اســت که ۸۰ درصد این 
پروژه ھــا در دولت قبلی تکمیل شــده اند و دولت 

یازدھم تنھا باید ۲۰ درصد از آن را تکمیل کند.

سمیرا مردانی  فعال اجتماعی

خانمی که خانه دار شــدنش با اما و اگرها پیوند خورده بود؛

در واقع پول ما بلوکه شده!

پرونده ویژه

قبل از انقالب مساله زمین و مسکن عمدتا به عنوان 
رانت در اختیار افراد خاصی گذاشته  می شد و این 
امر باعث شــده بود تا مردم و محرومان از داشتن 
مسکن متناســب با نیاز محروم باشند، به طوری 
کــه این وضعیت اســف بار در پیــام حضرت امام 

خمینی(ره) کامال شفاف بیان شده است.
به طور کلی در حوزه زمین و مسکن دو نوع جھت 
گیــری و نگاه کلی وجــود دارد، جھت گیری اول 
بیشــتر در برگیرنده منافع عموم مردم است که بر 
ورود مستقیم دولت به ھمراه مشارکت مردم برای 
حل معضل مسکن توجه دارد، این نوع جھت گیری 
در ایران بعد از انقالب اســالمی مــورد توجه امام 
خمینی، شھید بھشتی و شھید مطھری بوده است 
که سیاست اجرایی آن با ارائه زمین رایگان و تولید 

گسترده مسکن ھمراه است. 
جھت گیری دوم که بــر حضور حداقلی دولت در 
بخش مسکن تاکید دارد، بیشتر در برگیرنده منافع 
بخش خصوصی، بســاز بفروشھا و دالل ھا است و 
به ھمین جھت، سیاســت ھای اجرایی در این نوع 
نگاه بیشــتر به دنبال افزایش قــدرت خرید مردم 
برای خرید مســاکن بساز و بفروش ھا و داغ کردن 
بازار خرید مسکن است و افزایش وام خرید مسکن، 
حمایت از سازندگان در اولویت این نوع جھت گیری 
قــرار  می گیرند. این نوع جھت گیــری در ایران 
رژیــم طاغوت و در بعد از انقالب مورد توجه برخی 

مسئولین از جمله بنی صدر بوده است.
جھــت گیری و نگاه بنیان گــذار انقالب، حضرت 
امام خمینی و نگاه بســیاری از بزرگان و متفکرین 
انقالب از جمله شھید مطھری و شھید بھشتی با 
مخالفت ھای جدی برخی از مسئولین وقت از جمله 
بنی صدر روبرو بــود، ولی به ھر حال این نوع نگاه 
به بخش زمین و مسکن، توجه به مسکن محرومان، 
مســکن روســتایی و تصویب قانون زمین شھری 
را موجب شــد که در آن پولی بابت زمین از مردم 
گرفته نمی شد و فقط ھزینه آماده سازی زمین اخذ  

می شد.
 این قانون تا سال ۱۳۷۱ ادامه پیدا کرد و بسیاری 
از مردم و مستضعفین، صاحب خانه شدند، تا اینکه 
سال ۱۳۷۲ با تغییر رویکرد دولت وقت در حوزه ھای 
اقتصادی و به تبع آن، برخی تغییرات مدیریتی در 
وزارت مسکن، سبب شد تا بیشتر جھت گیری دوم 
مورد توجه قرار گیرد و منافع به ساز بفروش ھا بیشتر 
تامین شود و مردم از نعمت اجتماعی و اقتصادی 
زمین و مسکن، تا حد زیادی محروم شوند. متاسفانه 
سیاست ھا تغییر مســیر داده شدند و از حمایت از 

مصرف کننده به حمایت از بســاز بفروش ھا و ... 
تغییر کرد. این تغییر مسیر و قرار گرفتن مسئولین 
راه و شھرسازی در شرکت ھای انبوه سازی، باالخص 
انبوه سازی و بنگاه داری بانک ھا در حوزه زمین و 
مسکن، سبب شد تا سیاست ھای کشور در بخش 
مســکن بیش از پیش از مستضعفین و متقاضیان 
واقعی مسکن فاصله بگیرد و در راستای تأمین منافع 
دالالن و بانک ھا و بساز بفروشان قرار گیرد. فرآیند 
این رویکرد باعث رشد لجام گسیخته قیمت مسکن 

در ۳ دھه گذشته بوده است.
 مســکن مهر و بازگشــت به نــگاه بزرگان 

انقالب در تامین مسکن محرومان
این تغییر جھت گیری تا ســال ۱۳۸۴ مشھود بود 
تــا اینکه در دولت نھم که بــه فرموده مقام معظم 
رھبری بسیاری از شعارھای انقالب و امام خمینی 
دوباره زنده شد و در ھمین راستا در حوزه زمین و 
مسکن، توجه به نگاه و جھت گیری اول یعنی تامین 
منافع عموم مردم و باالخص مستضعفین که مورد 
توجه جدی امام خمینی، شــھید مطھری و شھید 
بھشــتی و به طور خاص پیام تاریخی حضرت امام 
خمینی(ره) بر تأمین زمین به صورت رایگان، دوباره 
مد نظر مسئولین وقت قرار گرفت. فرایند عملی که 

از دل این نوع جھت گیری و توجه جدی به پیام امام 
خمینی(ره) با رویکرد تأمین منافع مستضعفین، در 
دولت نھم بیرون آمد، طرحی شد با عنوان «مسکن 
مھــر»، طرحی که امید خانه دار شــدن مردم کم 

بضاعت و متوسط را زنده کرد.
 مبانی و اصول مسکن مهر

در بخش ھایی از پیام امام خمینی برای حل معضل 
مسکن، آورده شده است که: «در این طرح، به ھیچ 
عنوان پولی در برابر خرید زمین پرداخت نشــود... 
و نیروی کار و کارگری به طور وســیع به کارافتد و 
دولت نیز تصمیمــات الزم را در تأمین آب و برق و 
آسفالت و وسایل ایاب و ذھاب و مدرسه و درمانگاه 
و دیگر نیازمندیھای عمومی فراھم سازد... با صرفه 
جویی و دقت کامل خانه ھای ارزان قیمتی بسازند و 

در اختیار محرومان قرار دھند.»
مبانی مسکن مھر نیز بر این اصول استوار است که 
زمین رایگان در اختیار متقاضیان قرار  می گیرد، وام 
ارزان قیمت برای ســاخت واحدھای مسکونی در 
اختیار پیمانکاران است و اشتغالزایی فراوانی نیز در 

این امر صورت پذیرفته است.
در طرح مســکن مھــر، ارزش زمیــن، که بخش 
قابل توجھی از ھزینه تمام شــده مسکن را به خود 
اختصاص می دھد، از دوش متقاضیان واقعی مسکن 
بر داشــته شد. زیرا این سھم در کل کشور در دوره 
۳۶ ساله بیش از ۵۰ درصد بوده است که ھمچنین 
در شھرھای بزرگ این سھم به بیش از ۶۰ درصد از 
قیمت مسکن،  می رسد. بنابراین با حذف یا کاھش 
ارزش زمین از ھزینه تمام شــده مسکن، تا حدود 
زیادی ھزینه مسکن کاھش  می یافت. بنابراین طرح 
مسکن مھر بر اجاره بلند مدت زمین جھت احداث 

مسکن مبتنی است.
برخالف سیاســت ھای ناکارآمد و آزمایش شــده 

گذشته که با افزایش وام خرید مسکن، سبب افزایش 
قیمت مسکن و تورم عمومی  می شد، دولت نھم در 
طرح مسکن مھر برای تامین مالی پروژه ھا، سیاست 
ارائــه وام ارزان قیمــت برای ســاخت واحدھای 
مســکونی را در پیش گرفت. در طرح مسکن مھر 
حدود ۷۰ درصد از ھزینه ھای ســاخت توسط بانك 
مسکن به صورت وام قرض الحسنه تامین شده است 
و تنھا ۳۰ درصد از ھزینه ساخت بر عھده متقاضیان 
است. اجرای این سیاست باعث شده است تا آورده 

متقاضیان نیز صرف تولید و سرمایه گذاری شود.
طرح مسکن مھر دست دالالن و بساز بفروشان که 
سودھای فراوانی را به دست  می آوردند از مسکن 
کوتاه کرد و این مســاله باعث شد که قیمت تمام 
شده مســکن در پروژه ھای مســکن مھر بیش از 
پیــش کاھش یابد. زیرا در این طرح مالکیت زمین 
به سازندگان واگذار نمی شود و سازنده یا پیمانکار 
 واسط مدیریتی تولید مسکن است و نه مالک 

ً
صرفا

آن، بنابراین سود ناشی از سرمایه گذاری و تورم زمین 
به سازنده منتقل نمی شــود.ھمچنین اجرای این 
سیاست از داللی و سوداگری در زمین ھای واگذار 
شده جلوگیری کرد و باعث شد که تمام این زمین ھا 

به واحد مسکونی تبدیل شوند.
در برنامه مســکن مھر نیازمندان واقعی مسکن با 
دریافت تســھیالت ساخت و زمین به صورت اجاره 
۹۹ ســاله، از ھمان ابتدا مالک واحدھای مسکونی 
شده و سازندگان صالحیت دار نیز عالوه بر گرایش به 
 سمت تولید انبوه و صنعتی و استفاده از فناوری ھای 
نویــن، تنھا واســطه مدیریتی بوده و به ســاخت 
واحدھای مسکونی مبادرت می کنند که از نتایج آن 
می توان به واگذاری مسکن به قیمت تمام شده به 
متقاضی و ھمچنین افزایش سرعت ساخت و تحویل 

مسکن اشاره کرد. 
به طور کلی در این طرح زمین رایگان و تسھیالت به 
مردم داده  می شود و اشتغالزایی گسترده در فرایند 
تولید مسکن با حاکمیت دولت توسط پیمانکاران 
انجام  می شــود و ارزش افــزوده حاصل از تولید 

مسکن به مصرف کننده نھایی می رسد.
قطعا اجرای طرح مسکن مھر دارای کم و کاستی 
ھایی زیادی است، ولی موفقیت یا عدم موفقیت این 
طرح را نباید از برخی سیاسیونی که صاحب چندین 
مسکن ویالیی ھستند، و اغراض سیاسی را دخیل  
می کنند، پرسید، بلکه این سوال را باید از متقاضیانی 
مسکن مھر که با ھزاران امید سرمایه ھای اندک خود 
را که با مشقت و زحمت فراوان به دست آورده اند و 
به امید خانه دار شدن، نزد دولت سپرده اند، پرسید.

شھر صدرا که با ھدف کاستن از مشکالت کالن شھر شیراز، ھمانند 
سایر شھرھای جدید طراحی و احداث شد(شمال غرب شیراز)، امروز 
به یکی از پرتراکم ترین مناطق از نظر ســکونت جمعیت تبدیل شده 
اســت. صدرا میزبان جمعیتی بیش از صد ھزار نفر اســت و بیشتر 
به صورت کمی گســترش پیدا کرده و به دلیل عدم مدیریت صحیح 
با مشــکالت کوچک و بزرگی دست و پنجه نرم  می کند؛ معضالتی 
چون نبود امکانات زیربنایی( آب، برق، فاضالب)، سیستم حمل و نقل 
درون شھری، معابر و گذرھای ســواره و پیاده و شاید از ھمه مھمتر 
مســکن مھر از جمله مشکالتی است که امروز گریبانگیر شھر صدرا 

شده است.
شھر جدید صدرا در چھار راه مشکالت، میزبان مسکن مھر شیراز ھم 
ھست. مسکن مھری که نوید خانه دار شدن خانواده ھا را  می دھد اما 
با سرعت رشد پایین و ھمچنین کمبود خدمات رفاھی که  می توان از 
کمبود سیستم حمل و نقل عمومی و مشکالت سیستم جمع آوری 
و تصفیه بھداشتی فاضالب و مســیرھای تردد و دسترسی مناسب 
نام برد،مواجه اســت. شھر جدید صدرا دارای پروژه ھای مسکن مھر 
بســیاری از جمله ؛سدعمران پارس گستر (مالصدرا)، تعاونی مھر ۳ 
(تعاون)، سحر فارس (ارگ)، وحدت بتون فارس (وحدت)، بناسازان 
رمضان (بھارســتان)، نوآوران معماری فارس (رضوان)، وزارت دفاع 
(غدیر)، مدیریت توســعه گر ســاختمان مھر (مھر بافت شھر شیراز 
(والیت)، پروژه تاکسیرانان، صدا و سیما، انجمن خیرین (ایثار)، ترکیب 
بنا (دراک)، عمران مارون (ارژن)، سیمان فارس و خوزستان (پارسه)

و ....  می باشد.
اوایل امسال بود که مھندس نریمان معاون وزیر مسکن و شھرسازی و 
مدیرعامل شرکت عمران شھرھای جدید، خبر اتمام پروژه ھای مسکن 
مھر این شــھر را در سال جاری اعالم کرد و گفت: «به غیر از پردیس 
که پروژه مســکن مھر در این شھر نسبت به دیگر شھرھا دیرتر کلید 
خورد، افتتاح ھیچ پروژه مســکن مھری بعد از دھه مبارک فجر قابل 
قبول نخواھد بود»؛ به احتمال زیاد این خبر برای متقاضیان مسکن 
مھر که چند سالی چشم انتظاری کشیدند خوش آیند بوده اما واقعیت 
ماجرا این است که حجم گسترده برخی پروژه ھا و وضعیت نه چندان 
 
ً
مناسب و رضایت بخش روبنایی و زیربنایی و رفاھی در شھر صدرا عمال

ناقض سخنان اخیر جناب نریمان است. برای بررسی وضعیت فعلی 
مســکن مھر به فاز ۲ صدرا رفتیم تا ازنزدیک شاھد مراحل ساخت و 
ساز خانه ھای متقاضیان مسکن مھر باشیم. مسیر دور بود و اتوبوس 
صدرا ھم یاری نمی کرد، قسمتی را باید پیاده روی  می کردیم. جاده 
ســرپایینی را طی کردیم تا باالخره خارج از وقت اداری بتوانیم چند 

دقیقه ای میھمان حراست کارگاه مسکن مھر امام رضا(ع) بشویم.
مرد مســن و خوش رویی که خود را کریمی معرفی کرد در پاسخ به 
ســوال ما درباره تعداد واحدھا و زمان بھره برداری و درصد پیشرفت 
ســاخت و ساز گفت: «حدود ۸ سالی ھست که ساخت ۲ ھزار واحد 
مســکن مھر در فاز ۲ شــھر صدرا شروع شــده و تا االن ۷۰ درصد 
پیشرفت داشته که به قول سرپرست کارگاه تا پایان امسال تکمیل و 
به متقاضیانی که اسمشان در قرعه کشی مشخص  می شود، تحویل 

داده خواھد شد.
ایشان ادامه داد: تا به امروز ھیچ واحدی تحویل داده نشده و در حال 
حاضر ۲۴۰ واحد آماده بھره برداری ھست که ھمگی از نظر امکانات 
آب و بــرق و گاز کمبودی ندارند» . در مورد مبلغ واریزی متقاضیان 
پرســیدم و در جواب گفت: «اوایل ھر خانواده ۱۷ میلیون تومان به 
حساب مســکن مھر پرداخت  می کردند که مدتی بعد اعالم شد ۳ 
 شد ۲۰ میلیون تومان که خود 

ً
میلیون دیگر باید پرداخت شود و جمعا

متقاضی باید پرداخت  می کرد که ۳۰ میلیون ھم دولت وام  می داد». 
آقای کریمی که از ساخت و سازھای فاز یک ھم خبر داشت گفت: «فاز 
یک ھم ۲ ھزار واحد دارد که ۷۰۰ واحد مسکن مھر تکمیل شده و گویا 

تا یکی دو ھفته دیگر به متقاضیان تحویل داده  می شود».
برای اینکه صحبت متقاضیان مسکن مھر را ھم بشنویم به سراغ خانم 
رحمانی رفتیم که خانه دار شدنش با اما و اگر ھا پیوند خورده و معلوم 
نیست در شھر صدرا صاحب خانه  می شود یا نه. خانم رحمانی ماجرا 
را اینطور تعریف کرد: «از سال ۹۰ برای مسکن مھر ثبت نام و مبلغ ۲ 
میلیون تومان ھم واریز کردم. ۲۶ فروردین ســال ۹۱ از طرف روابط 
عمومی شرکت عمران شھر صدرا در روزنامه خبر، آگھی شده بود که 
متقاضیان مسکن مھر شھر جدید صدرا(پروژه معماران پارس صنعت) 
باید از تاریخ چاپ آگھی تا ۲۱ اردیبھشــت ۹۱ مبلغی را به حســاب 

مسکن مھر شعبه صدرا واریز کنند.
در این آگھی نوشته بودند؛ کسانی که ۲ میلیون تومان پرداخت کردند 
۴ میلیون و سیصد ھزار تومان دیگر ھم باید واریز کنند، که ما ھمین 
کار را انجام دادیم اما بعد از مدتی که به شرکت پارس صنعت مراجعه و 
با پیمانکار صحبت کردیم گفتند؛ اگر زمین بدھند ما خانه را  می سازیم 
اما به اسم شما زمینی وجود ندارد!!»خانم رحمانی که ناراحتی از چھره 
اش  می بارید، امیدی به خانه دار شدن نداشت و میگفت: «برای پس 
 
ً
گرفتن پولمان ھم پیگیر شدیم اما گفتند؛ تھران باید اجازه بدھد و فعال

نمی شود و در واقع پول ما بلوکه شده. برخی آشنایان به من توصیه به 
صبر  می کنند و میخواھند با این جمله که «۴ میلیونت آنجا پس انداز 
 صاحب زمین شدی» مرا دلداری دھند اما شما که 

ً
میشود شاید بعدا

بھتر میدانید با این گرانی و تورم پول را نیاز داریم و ممکن است پولمان 
ھم از دستمان برود.»

:  گذاشــتند تشکر  از ھر دو برای وقتی که دراختیار
کردم. امیدواریم وعده تکمیل مسکن مھر صدرا تا پایان امسال محقق 
و مسئوالن مربوطه برای کاھش مسائل و دل نگرانی ھای مردم صدرا، 
از جمله مسکن مھر(که دو سالی است با بی مھری متولیان امر روبرو 
شده است) و ھم مشکل فاضالب که با بی توجھی و بی مسئولیتی عده 
ای از مســئولین، این روزھا به معضل و تھدید زیست محیطی مبدل 
گشته، نھایت تالش خود را به کار گیرند. البته که مسئولین محترم 
وزارت راه و شھرسازی در شیراز و تھران نباید انتظار داشته باشند برای 
تکمیل و ساماندھی مساکن مھر شیراز و برخی کالنشھرھا مانند تھران 
با حداقل دو سال تأخیر، با تقدیر و تشکر مردم روبرو شوند؛ مردمی که 
چه بسا عده ای از آنان این دو سال تأخیر به قیمت بر باد رفتن تمام 

زندگیشان تمام شده باشد.

طرحی که امید خانه دار شدن مردم کم بضاعت و متوسط را زنده کرد؛

مـسـکن مـهـر
فرشید ایالتی  کارشناس حوزه زمین و مسکن

ابوالفضل نوروزی  کارشناس حوزه زمین و مسکن

شعار مردم هنگام تجمع مقابل مجلس در اعتراض به بی تفاوتی مسئولین در تکمیل مسکن مهر:

دعوای دو دولت، چه ربطی به ملت!

در بخش هایی از پیام امام خمینی برای 
حل معضل مسکن، آورده شده است که: «در 
این طرح، به هیچ عنوان پولی در برابر خرید 
زمین پرداخت نشود... و نیروی کار و کارگری 
به طور وسیع به کارافتد و دولت نیز تصمیمات 
الزم را در تأمیــن آب و بــرق و آســفالت و 
وســایل ایاب و ذهاب و مدرسه و درمانگاه 
و دیگر نیازمندیهای عمومی فراهم ســازد

مهر،  مســکن  عدم تکمیل پروژه های 
باعث شده است که یک میلیون و دویست 
هــزار خانوار از مردم کشــورمان، خواب و 

خوراک نداشته باشند.

میلیون هــا نفر از متقاضیان مســکن مهر، 
ســرمایه های اندک خود را که با مشقت و 
زحمت فراوان به دســت آورده اند به امید 
خانه دار شدن، با اعتماد به نظام جمهوری 

اسالمی، نزد دولت سپرده اند.

وزیر راه و شهرسازی در آذر ۹۲، قول اتمام 
بیش از ۸۰ درصد از مسکن مهر را در سال 
۹۳ و اتمام کل پروژه را تا پایان سال ۹۴ داد.



7 فـرھنگ

ــال 1394  ــاه سـ ــال اول  دى مـ ــم  سـ ــماره نهـ  شـ

هماھنامه

 ایستادگان تاریخ
سید حامد ترابی  کارشناس علوم سیاسی

سالم بر آن پیشاھنگ جھاد 
و شھادت در زمان ما

شــاید آن روزی که یک طلبه وســط بازار یا حیاط حوزه علمیه 
چھارپایه زیر پایش  می گذاشــت و از حکومت اسالمی دم  می زد 
و به طاغوت اعتــراض  می کرد ھمه طالبی که او را  می دیدند به 
دید حقارت نگاھش  می کردند! در حوزه ھایی که احکام طھارت و 
نجاست حرف اول را  می زند و تقیه ھمه دین شده است، چه معنی 
دارد که یک طلبه اینچنین رفتار کند؟ پس کی به تھذیب اخالق اش  
 چه معنی دارد که یک طلبه به جای بیان دائمی 

ً
می رســد؟! اصال

احکام وضو از ایران به مصر برود . با سنی ھا وحدت کند؟ یاللعجب! 
اگر ھمین اآلن ھم یک آخوند و مال دم از وحدت شیعه و سنی بزند 

خیلی از ھیئتی ھا تکفیرش  می کنند!
آقا به درســت برس، به بحثت برس، اصال به روحانی و طلبه چه 
ربطی دارد که اسرائیل ارض و قبله مسلمین در فلسطین را به تاراج 
 این حرف ھا و ھزاران حرف ھای 

ً
برده است! نمی دانم، ولی احتماال

بدتــر از این را حوزویان مطرح در آن زمان به او زده اند اما ســید 
مجتبی خیلی گوشش به این حرف ھای پوچ و تسبیح شماری ھای 
 ھمین ھم ماندگار، مبارز 

ً
بیخود علمای اھل تقیه بدھکار نبود و اتفاقا

و شھیدش کرد!
 ھم از قول سیدشــھیدان اھل قلم در ھمین بخش نقل کرده 

ً
قبال

بودیم که شھادت را در مبارزه  می دھند نه در جنگ، مجتبی اھل 
درد و دغدغه و مبارزه بود، این دغدغه گاھی خودش را در در تالش 
برای ملی شــدن صنعت نفت و ترور حسین عال و احمد کسروی 
در ایران نشان  می داد و گاھی در عبور از سیم خاردارھای کشیده 
شده توسط رژیم صھیونیستی در فلسطین و گاھی در حوزه علمیه 
و بین عابدان و زاھدان قم و گاھی ھم در انداختن اولین جوانه ھای 
انقالبی گــری در دل رھبر بزرگی ھمچون ســیدعلی خامنه ای 

(حفظه ا..) نمایان  می شد.
سید مجتبی نواب صفوی در سال 
۱۳۰۳ در خانی آباد تھران به دنیا 
آمد، ھیچگاه بدون مبارزه نماند در 
دوره ای که در دبیرستان آلمانی ھا 
مکانیک  می خواند تظاھراتی علیه 
کشــف حجاب به راه انداخت، در 
سال ۱۳۲۲ به اســتخدام شرکت 
نفت درآمد اما آنجا ھم برای کارگران 
و علیه انگلیسی ھا که حاکم آن روز 
ایران بودند سخنرانی کرد و تحت 
تعقیب قرار گرفت و مجبور شــد 
به نجف فرار کند. آنجا شــروع به 
خواندن تحصیالت دینی کرد .اما 

این ھمه فعالیت ھایش نبود؛ او برای مبارزه با استعمار و استکبار  
می جنگید، تمام دغدغه اش حکومت اسالمی بود، به مصر  می رفت 
با مسلمین برای مبارزه با صھیونیست ھا متحد  می شد و خالصه 

آرام نشد.
با کمک دوســتان اش فدائیان اسالم را به راه انداخت و علیه رژیم 
پھلوی مبارزه کرد و باالخره به عنوان یکی از پیشــگامان جھاد و 
شھادت در سال ۱۳۳۴ اعدام شد و به شھادت رسید. آیت اله خامنه 
ای در بیان خاطره ای از نواب صفوی فرموده اند: «من شاید پانزده 
یا شانزده سالم بود که شھید «نواب صفوی» به مشھد آمد. ایشان 
برای من، خیلی جاذبه داشت و به کلی مرا مجذوب خودش کرد. 
ھر کســی ھم که آن وقت در حدود سنین ما بود، مجذوب نواب 
صفوی  می شد؛ از بس این آدم، پرشور و بااخالص، پر از صدق و صفا 
 شجاع و صریح و گویا بود. من  می توانم بگویم که آن جا به 

ً
و ضمنا

طور جّدی به مســائل مبارزاتی و به آنچه که به آن مبارزه سیاسی  
می گوییم، عالقه مند شدم. و ھمین روحیات بود که او را به شھادت 
رســاند.» چنانکه رھبر معظم انقالب این چنین بر او سالم داد و 

فرمود: سالم بر آن پیشاھنگ جھاد و شھادت در زمان ما.
مالقات با شاه 

روز مالقات نواب با شــاه فرا رســید. محمود جم به نواب گفت: 
«مالقات اعلیحضرت تشریفاتی دارد، زمانیکه به نزد ایشان رفتید، 
تعظیم کنید، با ســربازھایی که به شما سالم نظامی می دھند، به 
گونه ای برخورد کنید که افسرھای ما دلسرد نشوند؛ ساعت مالقات 
شما یك ربع است.» نواب به او پاسخ داد: «الزم نیست شما بگویید 
خودم می دانم.» رھبر فداییان بی توجه به ســخنان وزیر دربار در 
پاســخ سالم افسران در حالیکه دســتش را باال گرفته بود گفت: 

«سرباز اسالم باشید، در راه اسالم حرکت کنید.»
 شاه در کنار درخت ایستاده بود نواب جلو رفت. محمد جم گفت: 
«تعظیم کن.» نواب خیلی آرام گفت: «خفه شو.» پس از سالم نواب، 
شاه به او دست داد و گفت: آقای نواب صفوی! ما از فعالیتھای شما 
 پاسخ داد: «برای مسلمان، ھمه 

ً
در عراق باخبر ھستیم. نواب فورا

کشورھای اسالمی یکی است؛ «نجف، ایران،  مصر و مراکش» ھمه 
جای دنیای اسالم خاك مسلمانان است. وظیفه مسلمان این است 
که کارش را انجام دھد.» دوباره شاه پرسید: «آقای نواب صفوی چه 
می خوانید؟ من شنیده ام شما طلبه ھستید و درس می خوانید. ما 
آمادگی داریم که ھزینه تحصیل شما را تأمین کنیم.» نواب دستش 
را محکم بر روی میز کوبید و گفت: «من درس ھستی و سیاه مشق 
زندگی می خوانم و مردم مسلمان ایران این قدر غیرت دارند که این 
سرباز کوچك امام زمان عجل الله فرجه را خودشان اداره کنند. اما 

من به شما نصیحت می کنم:
این دغل دوستان که می بینی

مگسانند گرد شیرینی
شما باید از فلسطین حمایت کنید. شــما با مردم مظلوم و فقیر 
باشــید.» در ھمان دیدار با تقاضای نواب، شاه با یك درجه تخفیف 
حکم حبس «سید مھدی » را صادر نمود. پس از پایان وقت مالقات 
نواب، شاه به وزیر دربار گفت: «این سید مثل یك افسر که با سرباز 
 انگار نه انگار شــاھی 

ً
صحبت می کند با من صحبت کرد و اصال

وجود دارد. این چه کسی بود که فرستاده بودی اینجا؟»

یکــی از ضعفھایمان این بود که بعــد از انقالب 
نیامدیم این اقتصاد را عوض کنیم و نیامدیم با آن 
در بیفتیم. دقیقا از سال شصت و ھشت به بعد و 
با کارھایی که کارگزاران شروع به انجام آن کردند 
دقیقا در مســیر این اقتصاد حرکت کردیم.منشأ 
بسیاری از مشکالت انقالب اسالمی حضور افرادی 
با تفکرغرب گرایی و غرب پرستی(روشنفکری) در 
رده مسئوالن کشوری است. در متن ذیل استاد 
شھریار زرشــناس به بررسی تاریخچه و تاثیر این 
طرز تفکر از دوره قاجار تــا به امروز، در مدیریت 

کشور  می پردازد.
 ما اگر به تاریخ ایران برگردیم، مشاھده  می کنیم 
در این صدوپنجاه ســال اخیر با حضور استعمار 
غرب مدرن در ســرزمین ما و در پی آن متأسفانه 
 پیدا کرد، ھسته ھای فرھنگی 

ً
استیالیی که تدریجا

غرب زدگی در سرزمین ما شکل گرفت. شما نگاه 
کنید در ســالھای ھزار و دویست و پانزده ھجری 
قمری تا ھزار و دویســت و بیست ھجری قمری 
به تدریج مجموعه ھایی از نیروھای غرب زده که  
می خواستند الگوھای مدرنیستی را در تراز شبه 
مدرنش و در یک صورت تقلیدی در ایران اجرایی 
کنند، تدریجا ظھور و سازماندھی پیدا  می کنند که 

در دو قلمروی فرھنگ و سیاست حیات دارند.
 در قلمروی فرھنگی از طریق نوشتن رساله و کتاب 
و حتی داستان ظھور پیدا  می کنند؛ چھره ھای 
معروف روشــن فکری که اغلب اســامی شان را 
شنیده اید؛ مثل طالبف، ملکم خان، آخوندزاده و 
حتی نسل قبل ترشان مثل میرزا صالح شیرازی 
 به موازات 

ً
و امثالھم؛ در عرصه سیاسی ھم دقیقا

این حرکت  می بینیم عده زیادی ھســتند که در 
دولت قاجار حضور دارند و نقش آفرینی  می کنند؛ 
 فرخ خان امین الدوله غفاری در جدا کردن 

ً
مثال

ھرات از ایران در سال ھزار و دویست و ھفتاد وسه 
 حضور دارد یا میرزا ابوالحسن 

ً
ھجری قمری دقیقا

خان ایلچــی در امضا و تحمیل توافقنامه ترکمن 
چای دقیقا حضور دارد یعنی  می بینید روشــن 
فکران در دو نقش، یکــی نقش فرھنگی و یکی 
ھم نقش سیاسی حضور پررنگی دارند. یعنی در 
واقع پشت صحنه توافقنامه ھای ذلت بار ھم غرب 

زده ھا ھستند. 
شما در تاریخ کشور پیدا نمی کنید ھیچ جا و ھیچ 
موردی که این قراردادھای استعماری امضا شده 

باشد و پشــت قضیه، روشنفکران نقشی نداشته 
باشــند. پس جریان روشنفکری ای که استعمار 
غرب مدرن در ایران درست  می کند دو وجه دارد 

یک وجه فرھنگی یک وجه سیاسی. 
از دوره ناصری یعنی حدود سال ھزار و دویست و 
ھفتاد ھجری قمری یک نکته دیگر ھم به این دو 
بال اضافه  می شود. مکملی به نام مکمل اقتصادی. 
 
ً
اولین نطفه ی اقتصاد شبه مدرن ایران را که بعدا

بالی جان این سرزمین  می شود در دوره ناصری  
می توان مشاھده کرد. اولین ســردمدارانش ھم 
ماسونھایی مثل حاج امین الضرب ھستند؛ چھره 
ھایی که دقیقا آرای روشنفکرانه دارند و دلبستگی 
ھایی از جنس غرب زدگی ھم در آنھا وجود دارد. 
ایران ماقبل غرب زدگی و شــبه مدرن، ھرچقدر 
ھم که بد باشــد و ایراد داشته باشد، ایرانی است با 
یک اقتصاد خودکفا. حتی در دوره ناصری ھم این 
خودکفایی وجود دارد. ایران تا آن دوره، بازار مصرف 
برای خارجی ھا نیست و برای نیازھای اقتصادی 

دست گدایی به سمت خارج بلند نکرده است.
به این ترتیب با سرکار آمدن رژیم پھلوی نوعی غرب 
زدگی و نوعی فرماســیون غرب زده شــبه مدرن 
در کشــور ما حاکم  می شــود. این فرماسیون سه 

محور اساسی و بنیادین دارد که خیمه غرب زدگی 
شــبه مدرن را سرپا نگه داشته است. این سه محور 
چیست؟ سیاست غرب زده ای که کارگزارانش کامال 
دست نشــانده اند، تمام اعوان و انصار رژیم پھلوی، 

رضاشاه و محمدرضا شاه و تمام نمایندگان مجلس.
در اقتصاد ھم این جریان  می آید یک اقتصاد شبه 
مدرن برای ما ایجاد  می کند که ھمین امروز ھم 
داریم از بدبختی ھای این اقتصاد رنج  می کشیم! 
یکــی از ضعفھایمان این بود که بعــد از انقالب 
نیامدیم این اقتصاد را عوض کنیم و نیامدیم با آن 
در بیفتیم. دقیقا از سال شصت و ھشت به بعد و 
با کارھایی که کارگزاران شروع به انجام آن کردند 
دقیقا در مســیر این اقتصاد حرکت کردیم. محور 
سوم ھم فرھنگ غرب زده شبه مدرن است. پس 
به این ترتیب سه محور، فرھنگ منحط غرب زده 
شبه مدرن، سیاست شــبه مدرن و اقتصاد شبه 

مدرن از آن دوره شکل  می گیرد.
می رســیم به انقالب؛ در واقع انقالب اســالمی 
یک اعتراضی است که ملت ایران به این سیطره  
 
ً
 اســتبدادی است ثانیا

ً
می کند؛ این سیطره اوال

 یک اقتصاد اقمارِی نامتوازِن 
ً
وابسته اســت ثالثا

 بیکاری ایجاد  
ً
بیمار را برای ما آورده است ودائما

 حالت نامتوازنی دارد که نمی شود 
ً
می کند؛ دائما

روی آن حســاب کرد و اقتصادی اســت که در 
چارچوب آن نمی شود به استقالل رسید. بنابراین 
سیطره غرب زدگی شبه مدرن، استقالل، آزادی، 
ھویت دینی، شــأن، اســتقالل و عزت ملی ما را 
لگدکوب کرده بود وانقالب اسالمی اعتراضی علیه 

این جریان بود. 
اینجاست که نقش آفرینی خطرناک دولت موسوی 
و بروکراتھایی که در آن بودند که بعد از آن در دوره 
کارگزاران و بعد از آنھم در قدرت مانده اند، خودش 
را نشــان  می دھد. واقعیت آن است که ساخت 
اقتصادی شبه مدرن این جریان بر اثر انقالب، ضربه 
خورد اما نابود نشد. در دوره بین سالھای شصت تا 

شصت و ھشت که موسوی روی کار است، ھیچگاه 
یک برنامه اســتراتژیک برای عبور از این ساخت 
اقتصادی نداشــتیم. اقتصاد شــبه مدرن ضربه 
خورده است اما حضور دارد و ھنوز حاکم است و 

در، ھمچنان بر آن پاشنه قبلی خود  می چرخد.
پس ساخت سیاسی ویران شــد اما اقتصاد شبه 
مدرن ماند، فرھنگ شبه مدرن ھم متاسفانه ماند. 
حرکتی که خاتمی در آن زمان در وزارت ارشاد کرد 
و سال شصت به بعد، بازار ترجمه کشور به شکل 
عجیبی در مسیر ترویج یک نوع اندیشه خاص فعال  
می شود؛ اندیشه پشیمانی از انقالب؛ اندیشه این 

که ھر انقالبی به ضد خود تبدیل  می شود. 
خاتمی ازسال شــصت و سه به وزارت ارشاد آمده 
 برای روشنفکر ھا 

ً
است. ارشاد در آن زمان کامال

در سینما، ادبیات و تا حدی ھم ھنرھای تجسمی 
فضاســازی  می کند. از طریق دولتمردانی مثل 
معین، کامال وزارت علوم در اختیار اینھاست، وزارت 
ارشــاد ھم در اختیار اینھاست، مطبوعات اصلی 

آنروز در اختیار اینھاست.
شما توجه کنید وقتی قوه مجریه در دستشان است 
از طریق قوه مجریه دو محور اقتصادی- فرھنگی 
 بازسازی  می کنند. اقتصاد ما را  می برند 

ً
را کامال

به سمت یک نوع اقتصاِد سرمایه دارِی شبِه مدرِن 
نئولیبرال، و بعد خودشان  می شوند حلقه اصلی آن 

سرمایه داری نو ظھور بعداز انقالب. 
شــما تذکرات رھبری را ببینید؛ ایشان از مرداد 
ھفتاد به بعد شــروع میکنند به حرف زدن مکرر 
راجع به تھاجم فرھنگی، تجمل گرایی و ثروت ھای 

بادآورده.
این خیلی مھم اســت که ما بدانیم در واقع چرا 
اصلی ترین کارگزاران دولت ھاشــمی، خاتمی و 
دولت امروز (دوره احمدی نژاد یک استثناست؛ 
 چرا دولت نھم و دھم، اینقدر مورد ھجمه 

ً
اساسا

ھاشمی، خاتمی و روحانی است و چرا اینقدر از آن 
نفرت دارند؟ به نظر  می رسد دلیلش این است که 
احمدی نژاد ھژمون اینھا را در مدیریت کشور بھم 
زد. وقتی آقا بعد از ســال ۸۴ فرمودند شعار ھای 
انقالب زنده شد، یعنی در مدیریت اجرایی کشور 
تا آن موقع این شعارھا نبود) که ھمه کاره کشورند 

ھمین غرب زده ھا ھستند.
بخشی از مصاحبه نشریه ۹ دی با دکتر شھریار 
زرشناس، عضو ھیأت علمی پژوھشگاه فرھنگ 

و اندیشه اسالمی

: با سالم. با توجه به اینکه انقالب 
اسالمی طرح نویی بود و از مقتضیات آن، بوجود 
است،  آن  با  متناســب  جدیدی  ادبیات  آمدن 
ادبیات ما بعد از انقالب در فرھنگ ســازی و 
انتقال ارزش ھا به نسل ھای بعد چقدر موفق و 

تاثیر گذار بوده؟
 تاثیرگذاربوده و بخشی از این تاثیرگذاری به 

َ
مسلما

دلیل گفتمان جدیدی اســت که انقالب اسالمی 
ایجاد کرد. از سال ۱۹۴۵ که جنگ جھانی دوم تمام 
شد تا ۱۹۷۹ که انقالب اسالمی به پیروزی رسید در 
این بازه زمانی دو بلوک شرق و غرب وجود داشت. 
خیزش ایرانیان که ریشه اش دینی بود، یک انقالب 
صرفا اجتماعی – سیاسی نبود. که اگر این چنین بود 
ما ھم به سرنوشت دیگر انقالب ھا دچار  می شدیم 
و بعد از مدتی شاھد استحاله و سپس فروکش موج 
ایجاد شده  می بودیم. پس یک اندیشه و گفتمان تازه 
ای برای جھان تعریف شده که ھمچنان ھم ادامه 
دارد. اما بحث دیگر، ھنر و ادبیات انقالب اســت. 
مشــکلی که برای جامعه ھنری و ادبی ایجاد شد 
ایــن بود که با فاصله کمی از انقالب، جنگ را به ما 
تحمیل کردند. ھنوز ھنر و ادبیات انقالب قوام نیافته 
و آثار درجه یک با قابلیت ھای جھانی کار نشده بود 
که فضای دیگری را بــرای ما رقم زدند و ما را وارد 
عرصه جنگ ۸ ساله کردند و ھمین باعث شد ھنر 

انقالب اسالمی استحکام الزم را پیدا نکند.
توجه  با  می رسد  نظر   به   

ً
اتفاقا  :

به اینکه امــام ( ره ) فرمودند : «جبھه عرصه 
مقدس  دفاع  است»  سازی  انسان  و  خودسازی 
فرصت مناسبی برای تثبیت ارزش ھا بود. آنچه 
کــه در خود انقالب عرصه ظھــور پیدا نکرده 
بود، دفاع مقدس زمینــه ای را بوجود آورد که 
ارزش ھای انقالب در وجود یک عده ای تجلی 
پیدا کند و بســیاری از مفاھیم را از آن حالت 
انتزاعی خارج کرده و ھمچنین به نسل ھای بعد 

الگو معرفی کند.
بله دفاع مقدس فرصت مناســبی بود. بخشی از 
انقالب اســالمی فرھنگ ایثار و شــھادت بود که 
در جنگ ھم بیشــتر فضای ایثار و دفاع از کیان و 
مفاھیم دینی مان را داشــتیم ولی ھمه فرھنگ 
این نیست. این یک جاھایی ھم پوشانی دارد و در 
مواردی ھم قدری افتراق. در فرھنگ انقالب یک 
نگاه جھانی وجــود دارد. بحث جھانِی انقالب که 
در ابتدای پیروزی، یک اصطالحی برای آن ایجاد 
شده بود به عنوان صدور انقالب مغفول ماند و دفاع 
مقدس، دفاع بود. فضایی نبود که بتوانیم حرکت 
 اندیشه ھای 

ً
برون مرزی فرھنگی داشته باشیم؛ مثال

امام و شھید مطھری و آنچه که بن مایه انقالب بود 
فضای جھانی شدن پیدا نکرد. جنگ باعث شد ما 
نتوانیم تئوری ھای انقالب را به ھنرتبدیل کنیم و 
در قالــب آثار ھنری به افراد عادی انتقال بدھیم و 
ھمین موجب شد بسیاری از افراد در داخل و خارج 
کشور نسبت به ما دچار سوء تفاھم بشوند که این 
سوء تفاھم ھمچنان ھم وجود دارد. چون تئوری ھا 
در ارتباط با افراد خاص جامعه است ولی اگر شما 
بخواھید این را به سطح جامعه گسترش بدھید باید 

از ھنر استفاده کنید. ھنرمند متعھد باید محتواھای 
تولید شده را به اثر ھنری تبدیل کند که متأسفانه 
این اتفاق برای انقالب اسالمی نیفتاده و به ھمین 
دلیل انقالب و چرایی آن برای نســل امروز بسیار 

مبھم است.
: ھنر و ادبیات انقالبی در سطح 
منطقه و بین الملل چه جایگاھی دارد و  می تواند 

داشته باشد؟
 بحث ھنر و ادبیات انقالب، به نظر من آن طور که 
باید حقش ادا نشده، که بخشی از این به ھنرمندان 
متعھد برمی گردد که ذھنشان بیشتر درگیر دفاع 
مقدس و بیداری اسالمی اســت که البته این ھم 
الزم اســت اما حق اصلی که حق ریشــه ای تری 
دارد به اســِم انقالب اسالمی است که اینجا نادیده 
گرفته شــده اســت. دیگر اینکه نھادھای دولتی 
 ما بنیاد حفظ آثار و 

ً
مرتبط با انقــالب نداریم. مثال

ارزش ھای دفاع مقدس، کنگره ســرداران شھید ، 
بســیج ھنرمندان و . . داریم اما برای ھنر و ادبیات 
انقالب کدام نھاد دولتی را داریم؟ مثال بنیاد ادبیات 
داستانی انقالب اسالمی نداریم! ضمن اینکه با چرخه 
معیوبی روبرو ھستیم و ادبیات انقالب از سه جبھه 
لطمه  می خورد؛ ۱) تولید ؛ که ھنرمند و نویسنده 
وارد نمی شود و البته خوب ھم حمایت نمی شود

 ۲) عرضه و نشر؛ که آثار تولید شده به خوبی انتشار 
پیدا نمی کند

 ۳) عرصه تئوری پردازی و نظریه پردازی؛ ما نظریه 

 نظریه ادبیات داستانی انقالب اسالمی 
ً
نداریم. مثال

کجاست؟ 
 این چرخه تعریف نشده و بعد از ۴۰ سال ھمه دارند 
جزیره ای کار  می کنند! با افســوس  می گویم که 
ادبیات انقالب ما در سطح منطقه و جھان  می تواند 
جایگاه بســیار خوبی داشته باشد اما چون چرخه 
ای تعریف نکردیم که وقتی تولیدی انجام گرفت به 
خوبی عرضه شود و برای عرضه الزم است ترجمه 
شود و سپس به رایزنی فرھنگی برود، تا به حال در 
عرصه بین الملل موفق نبوده ایم. دولت ھا چقدر 
روی بازاریابی فرھنگی انقالب اســالمی کار کرده 
انــد؟ چرا رصد فرھنگی صــورت نمی گیرد؟ چرا 
ھنرمندان متعھد شناســایی و به کشورھای دیگر 
معرفی نمی شوند؟ در فوتبالمان، فوتبالیست ھای 
ایرانی االصل که در کشورھای دیگر کار  می کنند 
 
ً
شناسایی و به تیم ملی معرفی  می شوند اما آیا واقعا
ھیچ ھنرمند ایرانی و یا حتی غیر ایرانی عالقه مند به 
انقالب اسالمی وجود ندارد؟! چرا رصد و شناسایی 
نمی شــوند؟ چرا بــه ایران دعوت نمی شــوند؟ 
ھمانگونــه که االن در کشــورھای مختلف پایگاه 
خبری داریم، وزارت ارشاد در ھر منطقه جھان باید 
یک مرکز شناسایی ھنرمندان عالقه مند به انقالب 
داشته باشد تا ھنرمندان انقالبی نفوذ و محلی برای 
رفت و آمد داشته باشند. چرا ھمراه نویسندگانمان 
یک مترجم نیست که برای برگزاری کارگاه آموزشی 
و فرھنگ ســازی به کشــورھای دیگر بروند؟ ما 

دیپلماسی فرھنگی نداریم. چرا به ھنرمندان متعھد 
کرسی نمی دھند؟! دانشگاه راه خودش را  می رود 
و ھنرمندان ھم راه خودشان را! فضای آکادمیک 
ما از فضای تجربی و تولید جداست به ھمین دلیل 

نه ھنر و ادبیات مان رشد  می کند و نه دانشگاه . 
کننده  ایجاد  شــده  گم  حلقه   :
پیونــد میان محیط دانشــگاھی و ھنرمندان 

چیست ؟
ما باید یک عقالنیت فرھنگی داشته باشیم. اگر زیر 
ســاخت جامعه و انقالب ما فرھنگی است ارتباط 
ھنرمند و دانشگاه  می تواند مبتنی بر فرھنگ باشد 
و فرھنگ انقالب اســالمی در ھمه ابعادش مورد 
توجه قرار گیرد. در حالیکه رھبر معظم انقالب به 
جوانان اروپایی نامه  می نویسند بنیاد حفظ آثار و 
جشنواره پایداری داستان بنده را به دلیل اینکه در 
مورد سوریه است و ارتباطی به دفاع مقدس ندارد 

رد  می کند! مدیران ما استراتژی فرھنگی ندارند . 
: شــما وضعیــت حمایــت از 
را  متولی  نھادھای  توســط  انقالبی  ھنرمندان 

امروز چگونه ارزیابی  می کنید؟
االن ســه جریان وجود دارد: ۱)جریان ھنرمندان 
۲)جریان دولت ۳) جریان ھای خود جوشــی که 
ایجاد شده مثل حسینیه انقالب یا پایگاه ھنر. اما 
این جریان سوم ضعیف است که باید مورد حمایت 
قرار بگیرد. حرف بنده این اســت که دولت اگر از 
ھنرمندان متعھد حمایتی ندارد حداقل راه را سد 
نکند! ھنرمند ھم انسان اســت خسته و دل زده  
می شود و ممکن است در اثر گونه ای از برخوردھا 
دلزده شــده، عالقه ای به انقالب نشان ندھد و به 

موضوعات دیگری روی بیاورد.
! رمان بنده ۴ ســال در حوزه ھنری شیراز ماند و 
کار نشد. کار ھنری یک کار تیمی است، کار فردی 
نیست. من ھنرمند وظیفه ام را انجام دادم اما آیا 
بقیه ھم وظیفه شــان را در عرصه فرھنگ انقالب 
اسالمی انجام داده اند؟! متاسفانه فضای فرھنگی 
انقالب به دســت عــده ای افتاده کــه فرھنگ 
انقالب اسالمی را بخش نامه ای کردند. ھر کشور 
ایدئولوگ اگر ایدئولوژی اش را بخش نامه ای کند 
آن ایدئولوژی آرام آرام از درون ضعیف  می شــود 
چــون افراد یاد  می گیرند تظاھــر کنند نه اینکه 
 یک شــخصیت اعتقادی باشند که متأسفانه  

ً
واقعا

می بینیم االن ارزش ھا در سطح کالن جامعه ھم 
تغییر کرده است. ھنرمند ھمیشه در فضایی بوده 
که  می توانسته صدمه ببیند و میزان آسیب دیدگی 
 آرمان گراست و دوم اینکه 

ً
اش زیاد است چون اوال

خودش را نمی خواھد بفروشد. یک بخش اکثریتی 
از ھنرمندان که از ابتــدا ھمراه انقالب نبودند اما 
ھمان اقلیت چقدر مورد حمایت و توجه مسئولین 
قرار گرفته اند؟ به سربازان فرھنگی چقدر امکانات 
داده شــده؟ انقالب اسالمی فقط برای ایران نبود 
بلکه برای کل جھان بود و امانتی اســت دست ما 
که باید پاسخگو باشیم که بنده خیلی از مسئولین و 

مدیران را امانت دار خوبی نمی بینم .
: ممنون از وقتی که در اختیار ما 

گذاشتید .

نگاهی به غرب زدگی مسئوالن، قبل و بعد از انقالب اسالمی؛

نـفـوذ در گـذرگــاه تـاریـخ

مینا کمالی  فعال فرھنگی

در ھیاھوی رســانه ھایی که ھنر را برای ھنر جلوه  می دھند ھنوز ھم ھستند کسانی که ، با تمام 
سختی ھای راه کوله بار مسؤلیت را بر زمین نگذاشته و با جھان بینی توحیدی ھنر را برای تعالی 
انسان ھا و در خدمت ارزش ھای انســانی به کار گرفته و در حوزھای مختلفی چون نویسندگی 
ھنرآفرینی ھا دارند . بیژن کیا از جمله ھنرمندانی است که با قلم متعھد خود و با آثاری چون «پرواز 
ناتمام» ، «ھفت و سیزده دقیقه» ، «مرد خاکستری» ، «مارش نظامی در بیمارستان» و... از حادثه 
عظیم انقالب اسالمی و وقایع ملی و بین المللی در تاریخ معاصرمان روایت  می کند . با این نویسنده 

شیرازی در یک گفتگوی صمیمی و گفتمانی ھمراه  می شویم.

بیژن کیا هنرمند و نویسنده:

خیلی از مسئولین را امانت دار نمی بینم
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