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یادداشت های اختصاصی 

صفحات 4 و 5 و 6 

مردم می بینند شهرداری چگونه باعث 
خشک شدن درختان می شود!
شهرها این گونه به اشغال میلیاردرها در می آیند
سنگ را بسته اند و سگ را گشاده!
تخریب گسترده و سازمان یافته باغات کالنشهرها
 از چه زمانی آغاز شد؟

پرونده ویژه این شماره به موضوع مهم اما مغفول تخریب باغات 
در تهران و شیراز پرداخته و سعی نموده با کنار زدن توجیهات 
تخصصی و کارشناسی و بعضًا قانونی! که تخریب باغات را در 
انظار مردم  عادی و طبیعی جلوه می دهد، در حد وســع خود 
به مخاطرات و عوامل این پدیده تاسف بار و آسیب زا پرداخته 
و تبعات ناشی از این بی تدبیری ها و تغافل ها را گوشزد نماید.

رمزگشایی از مهم ترین علت 
تخریب باغات از زبان عضو شورای 

شهر شیراز در گفتگوی تفصیلی با 
صدای مردم؛

منفعت طلبی
 قانوندان های 

 قانون گریز

گفتگوی صدای مردم با 
مقداد همتی؛ مشاور وزیر 
راه و شهرسازی دولت دهم

برخی مسئولین با 
سیاست های  غلط

 فضای تنفس را از مردم 
گرفته اند!

کم توجهی نهاد های  نظارتی - قضایی و نقش شهرداری ها در تخریب گسترده باغات

جرم بی مجازات!

کارهای بر زمین مانده یک مرد  

آنان که جواد را میشــناختند حتما تصدیق میکنند 
که او انســان شــوریده حال و پیگیر و مبارزی  بوده 
اســت کــه بیــش از "درد خــود" ؛ درد جامعــه را در 
ســینه احســاس میکرد و حقــوق "خلــق" و "خالق" 
را بــه حقــوق شــخصی خویــش ترجیــح میــداد...

راهش پر رهرو
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بلندگویی برای صداهای خاموش امت
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حاال گذشته ها گذشته
و رفته ها رفته اند

و نام جمهوری کافی است
و گرنه من می دانستم

در فرهنگ ما
همیشه دین بعد از دنیا می آید..!

گناه هیچ کسی نیست
نه من، نه آن سیاست باز

گناه از کسی است
که آمد و گفت: اقرأ...

گناه از حسین)ع( بود در میاِن آن همه کوفه
گناه از نهج البالغه ی علی)ع( است

وگرنه من می دانستم
که یاوران علی)ع(
همین دین داران اند

که نام دختران شان دنیاست
وگرنه من می دانستم

اسالم فقط به درِد کسانی خواهد خورد
که اسباب بازی شان را می خواهند

حاال گذشته ها گذشته
و رفته ها رفته اند

و پیرمرد -چشم و چراغ ما-
حاال فقط به دسته گل مقامات خارجی

نگاه می کند با درد
گناه از بچه های ُتخس نبود

که از ریِش پدران شان باال رفتند
گناه از معاویه ها نبود

و از طلحه ها و زبیرها
گناه از ابوذر بود

و از کسی که در کتاب جغرافیا
به اشتباه نوشت: َربذه!

حاال گذشته ها گذشته...

وقتی رونــد مذاکــرات هســته ای و عکس اخیر 
محمد جواد ظریف و جان کری را در حالی که پشت 
پرچم آمریکا ایستاده میبینم ، ورق هایی  از تاریخ در 
نظرم مرور می شود.وقتی امیرالمومنین به حکومت 
رسیدند و پس از جنگ جمل،  »سهل ابن حنیف« را 

به حکومت شام فرستاد و معاویه را عزل کرد.
اما معاویه با ســپاهی راه را بر سهل بست و او هم به 
کوفه بازگشت.پس امام قصد جنگ با معاویه  کرد تا 
هرچه زودتر پیش از آنکه امیر شــام فرصت تجهیز و 

بسیج نیرو پیدا کند، او را در هم بکوبد.
امام مشغول بسیج نیرو بودند که »جریر ابن عبدالله« 
کــه از صحابیان بودند خدمت حضرت رســیدند و 
پیشنهاد مذاکره با معاویه را داد و تعهد کرد اگر امام 
این اجازه را بدهد، بیعت معاویه را میگیرد و ســایه 
جنگ را از مسلمین رفع می کند.امام هم برای تمام 
کردن بهانه ها و اتمام حجت به او اجازه داد و فرمود: 
به شــام برو و با معاویه صحبت کن، اگر بیعت کرد ، 
بیعتش را بستان و اگر بیعت نکرد، به او اعالم جنگ 

کن و سریع بازگرد. 
و امــام او را از مذاکره بجز پیرامون بیعت منع کرد و 
از فریبکاری معاویه بیــم داد.معاویه که از این پیک 
غافلگیر شده بود، جریر را به بهانه فکر کردن تا چهار 
ماه معطل کرد و در این فرصت ســپاه بزرگی را گرد 
آورد و از مردم شــام برای خودش بیعت گرفت. در 
حالی که پیک های  امام به جریر می رســید که از او 

می خواست زودتر به کوفه بازگردد.
معاویه بعد از آنکه از ســپاهش مطمئن شد به جریر 
پیشــنهاد داد که با امام بیعت می کند به شرط آنکه 
علی.ع. او را از حکومت شام برکنار نسازد و دوم اینکه 
اگر علی )ع( از دنیا رفت جانشینی برای خود منصوب 

نکند و شورایی از بزرگان، خلیفه را انتخاب کنند.
در اینجــا جریر خط قرمز دیگری را نقض می کند و 
این معاهده را می پذیرد و آن را مکتوب و امضا کرده 
برای امیرالمومنین می فرستد تا هم امام را در عمل 
انجام شــده قرار دهد و هم اینکه قهرمان مردم شام 
و عراق شــود، کسی که با مذاکره سایه جنگ را رفع 
کرده اســت.هرچند امام پس از دریافت نامه جریر، 
بسیار خشمگین شدند و آن معاهده را نپذیرفتند اما 
کار از کار گذشته بود و معاویه با تبلیغاتی که پیرامون 
این معاهده راه انداخت، مردمان بیشتری را به جنگ 
با علی .ع. وادار و سپاهش را ترمیم ساخت و اینچنین 

صفین آغاز شد.

بعد نوشت1:جریر در نهایت به شام پناهنده شد و به 
معاویه پیوست!

پ.ن2: حدیث داریم که حضرت صاحب)عج( بعد از 
ظهور مســجد جریر را به عنوان نماد نفاق و سازش 

تخریب می کنند.
پ.ن3: این تاریخ نیست که تکرار می شود بلکه این 
رفتار خواص و عوام است که در قبال حوادث روزگار 

بدون عبرت و تغییر است.

خطرناک ترین سالحی که می تواند یک انقالب را از پا 
در بیاورد نه صندلی های  الکتریکی هستند، نه ترورها 
و نه انواع و اقسام شکنجه های  جسمی و روحی؛ که 
هر قطره خون، جریان انقالب را به پیروزی مصمم تر 
می کند. معموال در طول عمر جریانات انقالبی همه 
چیز خوب پیش می رود، تا آن که ســر و کله دو یار 
دیرین ثروت و قدرت پیدا می شود، امید به موفقیت 
جــان می گیرد و عالی ترین امکانات مادی و رفاهی 
که  ویژه طبقه حاکم ســابق بوده اند، در دسترس 
برخی از سران انقالب قرار می گیرند! انقالبی ها –آن 
چهره های  مقدس و مطمئن جامعه که تا کنون از 
هیچ کاری برای مردم فروگذار نکرده اند- با ایمانی 
راسخ که پیشتر حکومت را به تزلزل وا داشت  به کاخ 
ها نزدیک می شــوند  و زر و زور یار سومشان یعنی 

تزویررا پیدا می کنند.
 یک تغییر جهت در همان جبهه! در واقع استراتژی 
شیطان پس از این به جای تقابل با انقالب به تغافل 
انقالبــی ها تغییر می یابــد! در این برهه که جامعه 
شناســان به تلخی با تعبیر »انقالب فرزندان خود را 
می بلعد« از آن یاد کــرده اند، خود انقالب در مقام 
حکومــت و پیروزی شــروع می کند بــه قتل عام 
روح هــای  وفادار به آرمان های  پیــش از پیروزی! 
 پوست اندازی های  سیاســی و ایدئولوژیک شروع 

می شود.
دست های  خشــن وخون آلود و گره شده دیروز با 
پوست های  زمخت و ناســازگار، کم کم پای سفره 
پهن شده جدید، چرب و نرم می شوند، سست و بی 
حال، آماده می شوند برای لمس نامشروع هر دستی 
که از طرف خارج از انقالب دراز شــود. رفاه و ثروت، 
نفس های  مسموم و تشنه قدرت را مدام می جنباند 
تا به هر رنگی و به هر شــکلی خــود را در صف اول 
انقالب -که اکنون به حکومت تبدیل شده- جا بزنند 
و نقاط حساس کلیدی و گذرگاه های  ثروت و قدرت 
را در دست بگیرند... دیرتر از همه می آیند و بیش تر 

از همه می گیرند!
شــومی این اتفاق را در یک مثال آشنا می توان در 
تاریخ انقالب اسالمی پیامبر )ص( مشاهده کرد. هنوز 
رد پای پیامبر از کوچه های  مدینه پاک نشده است، 
آرام آرام مزه همه چیز تغییر پیدا می کند. استحاله از 
درون، استخوان های  انقالب را می جود، حرف های  
دوران انقالب ناخود آگاه، تند و زننده محسوب می 
شوند و از آن ها جز پوسته ای خشک، شکننده و زبر، 

بر تن نحیف مستضعفان باقی نمی ماند! آنانی که قول 
و قرار های  پیش از انقالب را نمی خواهند از یاد ببرند 
و ایمانشان را به دکان جدید نمی فروشند به راحتی 
چون دانه های  تسبیح بی اختیار، زیر انگشتان دست 
مقدس مآبان سرمایه دار و سرمایه داران قدرتمند و 
قدرتمندان مقدس مآب که حاال هر سه یکی شده اند، 

می چرخند!
امثال علی )ع( و ابوذر و سلمان و مقداد و عمار، یاران 
جهاد و شهادت وعدالت، آمران به معروف و ناهیان 
از منکر، تنها و منزوی و بدنام می شــوند. حکومت 
اســتدالل می کند؛ هر کس هزینه بیش تری برای 
انقــالب داده، بهره بیش تری مــی برد و صحابه به 
معنی تنها هم صحبتان پیامبر)ص( و صاحبان رسمی 
انقــالب، تقدس اجتماعی پیــدا می کنند! هر کس 
بهانه ظاهر الصالحی برای بهره برداری پیدا می کند 
و هر بیننده ای مصلحتی برای ســکوت! هنوز مدت 
زمان زیادی از فوت پیامبر و امام انقالب نگذشته که 
اشرافیت چون سرطانی ننگین سراپای حکومت را 

می گیرد.
در ایــن جا تاریخ صحنه عجیبــی را به نمایش می 
گذارد. عثمان خلیفه رسمی رسول خدا)ص( غرق در 
ناز تنعم با همسری که گردن بندش ثلث مالیات آفریقا 
می ارزد؛ نماز میگذارد! معاویه حاکم رسمی اسالم 
در کاخ سبز دمشــق -ساختمان رسمی دولتی که 
هر بیننده خارجی را مقهور خود کند و قدرت اسالم 
را به نمایش می کشد- عبد الرحمان بن عوف عضو 

رسمی شورای تعیین رهبری اسالم، دارای کوهی از 
طال که شمش های ش را با تبر بین وّراثش تقسیم 
می کنند و مروان بن حکم آن »خیط باطل« تبعیدی 
پیامبر اکنون در مدینه داماد و مامور رسمی خلیفه 
مسلمین! اسالم به رسمیت رسیده است اما رسومش 
چون مثالی است که محمد )ص( پیش بینی کرده 

بود: پوستین وارونه!
در این هنگام ابوذر، شــیعه علی، بــا زخم جهاد و 
شمشیری که در مقابل کفار و بت پرستان خارجی 
فرسوده شده، خطر را احساس می کند. سرزمین های  
شمالی تازه فتح شده اند و استقرار نیافته اند هر لحظه 
امکان براندازی وجود دارد. اما خطر از آنجا نیست. 
ساسانیان در افغانستان پناه گرفته اند و چون درنده 
ای زخمی در پی فرصت می گردند اما او چشــم بر 
آن ها می بندد. رســول خدا)ص( گفته بود اسالم از 
هیچ جبهه بیرونی شکست نمی خورد. هر چه هست 
اینجاست. او خطر استحاله را می شناسد و می داند 
در مقابلش فقط یک استراتژی وجود دارد. جمله ای 
که محمد )ص( به او آموخته بود: »حق را بگو حتی 
اگر به ضرر تو باشــد« هیچ مصلحتی باالتر از گفتن 

سخن حق وجود ندارد. همه چیز مشخص است.
در جامعه ای که آگاهان و علمای آن به دام منفعت 
و یا به نام مصلحت در مقابل ستم، سکوت می کنند 
و از زحمت حق پرستی به ذلت امنیت پرستی رو می 
آورند، کم ترین هزینه اش به مسلخ رفتن حق پرستان 
و بریدن فریاد عدالت خواهان خواهد بود. چه بسا در 

شرایطی که قبیلگی بودن باز اعتبار یافته و اشرافیت 
و طبقه بندی های  اجتماعی رونق گرفته اســت، او 
بدون هیچ اعتبار خونی و نژادی و مادی و مالی بدون 
پشتیبانی هیچ یک از قبیله های  سر شناس دیگر، نه 
از بنی هاشم است که خاندان رسالت اند و نه از بنی 
امیه که خاندان سیاست و ثروت، نه دارای پشتیبانی 
هیچ یک از قبایل معتبر  و سرشــناس دیگر. تنها! 
همانگونــه که پیامبر گفته بود: تنها میزید، تنها می 
رود و تنها برانگیخته می شود. تنها یک انتخاب دارد؛ 
ترجیح دهد قلمرو حکومت اسالمی مسلخ خودش 

باشد تا محافظه کاری اش قتلگاه انقالب!
ابوذر در شام چون رعدی از سر درد بر سر حکومت 
می غرد. » شــما پارچه های  حریر و پرده های  دیبا 
را برای خویشــتن انتخاب می کنید و از پارچه های  
خشن، بدن ناز پرورده تان آزرده می شود. در حالی 
که رسول خدا)ص( بر روی حصیر می خوابید، شما 
غذاهای رنگارنگ می خورید در صورتی که رســول 

خدا)ص( از نان جوین سیر نمی شد.
اینان در تهیه خوراک خود تفنن و تشریفات به خرج 
می دهند و آنقدر از غذاهای رنگارنگ پر می خورند 
که مجبورند بــرای هضم آن دارویی هم میل کنند. 
در صورتی که پیغمبر از جهان رفت و روزی نشد که 
شکمش را از دو گونه طعام پر کند.«، »ای معاویه اگر 
این کاخ را از مال مردم می سازی خیانت است و اگر 

از مال خودت اسراف.«
معاویه مستاصل از هر حربه ای، سفره ای شاهانه می 
گشــاید تا الاقل دهان ابوذر را چرب کند و زبانش را 
کمی در گفتن حق سنگین. ابوذر بی آنکه لب به غذا 
بزند، در مقابل اصرار معاویه که می گوید »شــرایط 
تغییر کرده ابوذر« لحظه ای ســاکت می شود و بعد 
با تاثر جواب می دهد: » شــما تغییر کرده اید! برای 
شما اکنون جو بیخته می شود و در گذشته چنین 
نبود، نان را دو آتیشــه می پزند و دو تا خورش می 
خورید. خوراک های تان رنگارنگ شده است و صبح 
یک جامه می پوشید و شب یک جامه، در صورتی که 

در زمان پیغمبر خدا چنین نبود«.
حرف های ش چون سنگ ٌمحرمی به سمت جمره، 
بنای هوسرانی های  معاویه را بر زمین میریزد. و حاال 
پس از سرکشــی در مقابل تهمت و تهدید و تطمیع، 
تبعید را می پذیرد. تا به همه ما بگوید: هنگامی که 
نمی توانی در راه خدا زندگی کنی، در راه خدا مردن 

را انتخاب کن!

انقالب در تقابل با استحاله و اشرافیت
پیمان خسروی

کتاب »بهای نابرابری«
کتاب »بهای نابرابری« نوشته پروفسور ژوزف استیگلیتز 
)برنــده جایــزه نوبل اقتصــاد( به همت اســماعیل 
رئیســی ترجمه و از سوی دفتر نشــر معارف منتشر 
 THE PRICE OF( »شــد. کتاب »بهای نابرابــری
INEQUALITY( اثر نویسنده نامدار پروفسور ژوزف 
اســتیگلیتز، معاون سابق بانک جهانی و دارنده جایزه 
 MIT نوبل 2۰۰1 در اقتصاد است. او که فارغ التحصیل
و استاد دانشگاه کلمبیا اســت را تئوریسین در سایه 
جنبش ۹۹ درصدی ها )جنبش اشغال وال استریت( 
می دانند. اســتعاره 1 درصدی ها و ۹۹ در صدی ها را 
 Vanity Fair نخستین  بار او در مقاله ای که برای مجله

نگاشت بر سر زبانها انداخت، و این تعبیر پس از آن به سرعت جهانی شد. نویسنده کتاب که یکی از 
چهار اقتصاددان برتر جهان به شمار می آید در این کتاب با شبکه ای از مبانی منطقی و استدالل مبانی 
نظام لیبرال سرمایه داری بین المللی و در راس آن آمریکا را با قدرت هر چه تمام تر به چالش کشیده 
است. مطالب کتاب با انبوهی از اعداد، ارقام و مستندات  به گونه ای مستند می شود که هر خواننده 
ای را به تامل وامی دارد.  کتاب »بهای نابرابری« در 1۰ فصل تدوین شده است: مقدمه، مشکل یک 
درصد آمریکایی ها، رانت خواری و ایجاد یک جامعه نابرابر، بازارها و نابرابری، دلیل اهمیت موضوع، 
دموکراسی در خطر، شرایط سال 1۹۸۴ در حال وقوع است، عدالت برای همه؟، نبرد بودجه، اقتصاد 

کالن در دست یک درصد آمریکایی ها، افق پیش رو: جهان دیگری هم امکان پذیر است.
نویسنده در تصویری کلی از نابرابری آمریکایی می نویسد: »داستان آمریکا به طورساده چنین است: 
ثروتمندان ثروتمندتر می شوند، ثروتمندترین ثروتمندان باز هم ثروتمندتر می شوند، فقرا فقیرتر شده 
و تعداد آنها افزایش می یابد، طبقه متوســط رو به کاهش گذاشــته و تحت منگنه است. درآمد آنها 
ثابت است یا افت می کند و تفاوت میان آنها و ثروتمندان مدام در حال افزایش است. اختالف درآمد 
سرپرستان خانوار از یک سو به تفاوت دستمزد و ثروت و از سوی دیگر به تفاوت درآمد حاصل از سرمایه 
کشور مربوط می شود و بی عدالتی در هر دو زمینه در حال گسترش است. با افزایش نابرابری در کل 

اقتصاد، بی عدالتی در دستمزدها و حقوق های پرداختی نیز افزایش یافته است.«
بخش بزرگی از نابرابری در اقتصاد ما به رانت خواری مربوط می شود. در ساده ترین شکل آن، رانت ها 
انتقال درآمد از سوی جامعه به سمت رانت خواران است. در مورد شرکت های نفتی و معدنی هم که به 
راحتی توانسته اند حق نفت و مواد معدنی را به نرخی بسیار کمتر از آنچه که می باید، به انحصار خود 
درآورند، موضوع همین است. مهم ترین دلیل هدر رفت منابع، تنها پارتی بازی و البی گری است، در 
حال حاضر بیش از 31۰۰ البیست وجود دارد که برای صنایع بهداشت و درمان کار می کنند )تقریبا 
۶ نفر به ازای هر عضو کنگره( و 21۰۰ البیســت، در انرژی و صنایع مرتبط با منابع طبیعی فعال 
هستند. همه این ها به کنار، تنها در سال 2۰11 بیش از 3/2 میلیارد دالر در البی گری هزینه شده 
است. اینها انحراف اصلی در سیستم سیاسی ما را به نمایش می گذارد و اصلی ترین بازنده، دموکراسی 

ما خواهد بود.«
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سجاد جعفری

دریچه

تلخند

تو که می  گویی من مسلمان هستم، چکاره هستی؟
ملت عدالت می  خواهد، اتاق بزرگ نمی  خواهد. ملت وزارتخانه می  خواهد، وزارتخانۀ اسالمی، 
کاخ  کاخ!  هی  مالی،  وزارِت  کاخ  نخست  وزیری،  کاخ  دادگستری،  کاخ  وزارتخانۀ  آن  نه 
مال ملت است. این تزییناتی که اآلن در این کاخ ها موجود است، عالوه بر اینکه بسیاری  اش 
یا بعضی  اش از محّرمات است و حتمًا باید دولت توجه کند به آن، دولتی که می  گوید دولت 
اسالمی است ـ و هستند ـ نباید تحت تأثیر واقع بشود و هر طوری سابق بوده   همان طوری که 
در زمان محمدرضاشاه خان بوده است حاال هم   همان فرم باشد. پس شما چکاره اید! تو که 
می  گویی من مسلمان هستم، چکاره هستی؟ ما یکی  یکی باید بگوییم؟ دانه  دانه باید بسپاریم؟ 
این ها باید اصالح بشود و شما ها ـ من می  دانم ـ مسلمانید ـ من همۀ افراد این ها را بعضی شان را 
می  شناسم، بعضی شان را هم معرفی کرده  اند به من ـ این ها همه متعهدند، همه مسلمانند، لکن 
ضعیف  النفس ند! می  ترسند که مبادا یک وقت میهمانی از اجانب بیاید در کاخ دادگستری یا در 
کاخ نخست  وزیری و آنجا ببیند که یک ]محیط[ محقری است؛ باید حتمًا به فرم غرب باشد؟!
)۱۳۵۷/۱۲/۱۵(
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