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ای دوست تو بھتر از خودم می دانی؛ از اول 
قصه آخرش پیدا بود!

شکست ســنگین اصولگرایان در تھران و قدری 
کمتر در شیراز، تبریز و اصفھان و به صورت نسبی 
در کل کشور امری دور از انتظار نبود. اگر کسی 
از چند ماه یا چند ھفته قبل و با مشــخص شدن 
سازوکار و چھره ھای اصلی انتخاباتی اصولگرایان 
آن را پیش بینی نکرده باشد حداقل اگر شب آخر 
تبلیغات در میدان ھا، چھارراه ھا و ایســتگاه ھای 

اصلی شــھر عبور کرده باشد و صحنٔه چسباندن 
تبلیغات اصولگرایان به وســیلٔه کارگران افغانی و 
تبلیغات اصالح طلبان به وسیلٔه جوانان دانشجو و 
صحبت آن ھا با مردم را دیده باشــد، به این ماجرا 
اعتقاد پیدا می کرد، چراکه حتی جوانان ھمیشه  
 برای رأی دادن به 

ً
رأی ساز برای اصولگرایان، نھایتا

اصولگرایان قانع شدند نه تبلیغات.
چرا اصولگرایان شکست خوردند؟

این روزھا بــرای این ســؤال، عوامل مختلفی از 
غرب زده شــدن مردم تھران تا عدم لیستی رأی 
دادن ھمــٔه اصولگرایان، عــدم تبلیغات، ضعف 
سازمان دھی و… شــمرده می شود اما با تدقیق 
در ماجرا می توان به ســطوح مختلفی از عوامل 

برخورد.
وحــدت و لیســت واحــد، مســئله ایــن 

نیست!
نتیجٔه این انتخابات نشان داد که برخالف تبلیغات 
ھمیشگی اصولگرایان، مســئله وحدت و لیست 
واحد نیست؛ چیزی که بعد از چند سال تبلیغات 
متراکم به ویژه بعد از انتخابات ریاست جمھوری 
یازدھم، کار را به تمکین اکثریت جبھه انقالب و 
حتی افرادی نظیر جبھٔه پایداری و سعید جلیلی، 
 با این مســیر ھمراه نبودند، کشــاند و 

ً
کــه قبال

 ھیچ لیست قوی و مھمی که شکنندٔه آراء 
ً
تقریبا

اصولگرایان باشد، وجود نداشت. ترکیب آراء نشان 
می دھد حتی اگر معدود فھرســت ھای ضعیف 
ترمیمی ھم نبــود، نتایج جز در تغییر رتبه بندی 
۳۱ تا ۶۰ تفــاوت خاصی نمی کرد. ازقضا ترکیب 
آراء نشان می دھد طرفداران اصولگرایان لیستی تر 
از اصالح طلبان رأی داده اند چراکه اختالف رأی 
نفرات اول تا سی ام(در تھران) در مقایسه با نفرات 
سی ویک تا شصتم بیشتر است. پس مسئله را باید 
در چیزی فراتر از وحدت جســتجو کرد. مگر نه 
این که وحدت از این بزرگ تر در انتخابات مجلس 
ششم صورت گرفت و از احمدی نژاد تا ھاشمی و 
روحانی و از حداد تا محسن رضایی و از آل اسحاق 
تا احمد توکلی، از الھام تا سیدرضا اکرمی و… در 
لیستی بودند که جز یک نفر آن، کسی نتوانست به 

مجلس راه پیدا کند؟
مردمی که صدایی ندارند!

در این دوره حتی ضدانقالب، بی بی سی و من وتو، 
فتنه گران ۸۸ و… ھمه به میدان آمدند و افزایش 
مشــارکت در غرب و شــمال تھران به نســبت 
انتخابات گذشته قابل تأمل بود. لذا اصالح طلبان، 
تجدیدنظرطلبان حتی ضدانقالب نمی توانند بگویند 
که صدای خاموش مردم متعلق به آن ھاست؛ اما 
درنھایت در تھران تنھا حدود ۵۰ درصد مردم در 

انتخابات شــرکت کردند و میزان مشارکت مردم 
تفاوت محسوسی نکرد. از این ۵۰ درصد محاسبٔه 
رأی ھای مشترک اصولگرایان و اصالح طلبان نشان 
می دھد باالتر از ۵۰ درصــد رأی دھندگان به دو 
لیست رأی داده اند و مابقی به لیست رأی نداده اند. 
یعنی بیش از ۲۵ درصد کل واجدین شــرایط به 
لیســت رأی داده اند و حدود ۲۵ درصد به لیست 
رأی نداده اند. با حساب کردن رأی نداده ھا حدود 
۷۵ درصد مردم تھران به دو لیست رأی نداده اند. 

جالب این که میزان مشارکت در شھرھای اطراف 
تھران و جنوب و شرق تھران پایین تر آمده است، 
گرچــه ترکیب رأی، حتی در اکثــر این مناطق ، 
تفاوت محسوســی ندارد. طرفداران اصولگرایان 
و اصالح طلبان به صورت تشــکیالتی در انتخابات 
شرکت کرده اند، اما حدود ۷۵ درصد مردم تھران 
با نزاع دامنه دار آنان کاری نداشته اند. خب چرا باید 
کار داشته باشند؟ در نزاع اصولگرا، اصالح طلب و 
اعتدالی چه سودی برای مردم مستضعف ھست؟ 
چه کســی برای مشــکالت اصلی جوانان یعنی 
اشــتغال، مســکن، وام ازدواج و… حرف دارد؟ 
چه کسی به دنبال مقابله با دالالن، وارداتچی ھا، 
کاسبان تسلیم، عامالن خالی کردن و کشتن مردم 

در بیمارستان ھای خصوصی است؟ و ...
هویت شترگاوپلنگ اصولگرایی

اصولگرایی از اساس با بحران ھویت روبه روست. 
بحران ھویتی که حاصل رویکرد سلبی صرف در 
اصولگرایان اســت (البته اصالح طلبان ھم از این 
مسئله رنج می برند، اما چون ذات آن ھا در مخالفت 
ِصرف، سامان یافته کم تر این مسئله بروز بیرونی 
یافته اســت). این ھویت حاصــل ھمان چیزی 
اســت که رھبر انقالب چند بار در دوران ریاست 
جمھوری و رھبری در مورد جناح بندی کشــور 
طرح کرده و آن را حاصل مسائل اخالقی، رفاقتی، 
حب و بغض ھای شــخصی دیده اند، نه داشــتن 
مبانی و تفکرات چارچوب بندی شدٔه مختلف و با 
آن ھمراھی نکرده اند. این مسئله در چرخش ھای 
۱۸۰ درجه ای جناح ھای کشور در مواضع اساسی 
سیاسی، اقتصادی و فرھنگی، ھمین طور له و علیه 
افراد مختلف نظیر ھاشــمی رفسنجانی خود را 
 در برابر 

ً
نشان داده است. ھویت اصولگرایی صرفا

اصالح طلبی شــکل گرفت، آن ھم با جمع کردن 
ھویت محافظه کاران و جناح راست سنتی با سوابق 
نه چندان دل چسب آن (به صورت نمونه مصاحبٔه 
جواد الریجانی از تئوربسین ھای اصول گرایان در 
شماره ۶۶ نشریه صبح در سال ۷۴: «جناح اکثریت 
(مجلس چھارم یعنی جناح راست) که من ھم جزء 
آن ھســتم، ازلحاظ برنامه در کار توسعه، طرفدار 
سرسخت نظریٔه تعدیل آقای ھاشمی است و این 
را به عنوان مبنای فکری و اقتصادی پذیرفته ایم. 
نظر تعدیل یک نظر است. جامعٔه روحانیت مبارز 
در اقتصاد به بخش خصوصی توجه عمده دارند، 
در امور فرھنگی یک گرایش سنتی قوی را تجویز 
 لیبرال 

ً
می کنند و در سیاست خارجی ھم تقریبا

باز ھســتند») با جریان ھای سیاسی تر جوان تر 
موســوم به اصولگرایان تحول خــواه (ایثارگران، 
قبل ترھا آبادگران و بعدترھا رھپویان) با جریان ھایی 

نظیر (آنچه بعدھا نامش شــد) جبھــٔه پایداری، 
حزب اللھی ھا و انقالبی ھا صورت گرفته اســت. 
چون این ھویت به صرف مقابله با تجدیدنظرطلبان 

اصالح طلب صورت گرفت، ھویت مستقلی ندارد. 
شرکت سھامی جبھٔه متحد!

خروجی این ھویت شــترگاوپلنگی این می شود 
که به جای پایبندی به اصــول و انتخاب بھترین 
 
ً
گزینه ھا، اصل جمع کردن ھمه شــده و نتیجتا

ائتالف ھا شرکت سھامی می شوند و به ھریک از این 

 متضاد، سھمی داده شود 
ً
 کامال

ً
ھویت ھای بعضا

و افرادی انقالبی و متخصص از کار کنار گذاشته 
می شوند. نتیجٔه عدم انتخاب افراد صالحیت دار، 
عدم اعتمــاد و رویگردانی بســیاری از مردم از 
لیست ھا می شود. چراکه گذشته از عدم صالحیت، 
بوی قدرت طلبی و تقســیم منافع از آن به مشام 
می رســد. جالب این که این شرکت سھامی مثل 
مجلس اول مشروطه بود که به ھر صنف و طیفی 

سھمی در مجلس داده شد.
 اولویت دادن 

ٔ
دفع اصلح به افسد، نتیجه

صالح مقبول به اصلح
تنھا لولوھای رقیب، محور تصمیم گیری می شوند و 
از ترس آن ھا باید به ھلوھای فھرست ھای بفرموده 
از باال رأی داد؛ نتیجه این می شــود که به واسطٔه 
ترس و ضرورت ائتالف، نیروھای صالحیت دار کنار 
گذاشته می شــوند و ھرچه خطر بزرگ تر نمایش 
داده می شــود، دایرٔه تسامح بزرگ تر می شود. این 
اتفاق به بھانٔه برھٔه حساس کنونی در ھر انتخابات 
تکرار شده و دور باطلی را شکل می دھد که نتیجٔه 
آن حفظ وضع بد موجود است. درنتیجه به واسطٔه 
وجود افسد باید به کم تر فاسدھا یا صالحیت ھای 
کم تر رجوع کرد و به وسیلٔه آن ھا و به بھانٔه افسدھا، 
اصلح ھا دفع می شوند! بگذریم از این که اساس این 
تفکر با تفکر اسالم شیعی مخالف است و شیعه در 
برابر گروه ھایی از برادران اھل سنت مثل معتزله 
که خلیفٔه اول را صالح مقبول می دانستند که به 
اصلح نامقبول (امیرالمؤمنین در شــرایط بعد از 
پیامبر) اولویت دارد، به اولویت اصلح ولو مورد اقبال 

واقع نشود، تمسک کرده اند.
رویکــرد پادگانــی و از بــاال بــه پاییــن و 

دوپینگ سیاسی
رویکرد پادگانــی که چند حــزب و چند چھرٔه 
سیاسی بنشینند و بدون صالحیت فردی یا حتی 
بدون نمایندگی دیدگاه ھای درون جبھٔه انقالب 
برای بقیه تکلیف تعیین کنند، آن ھم با شاخص 
سھمیه بندی و ھر صدای مخالف را با تمسک به 
برھٔه حســاس کنونی، خطر لولوی اصالح طلبان 
و اعتدالیون و… ســرکوب کننــد و با دوپینگ 
سیاسی با سوءاســتفاده ھایی نظیر طرح گرفته 
شدن اســتمزاجی از رھبری یا حضور وابستگان 
ســببی رھبری در جمع خود تمســک کرده و 
امکانات مجموعه ھــای مختلفی که حق دخالت 
در انتخابات را ندارند، بسیج کنند باعث می شود 
بدنه با این افراد ھمراھی نکرده و از ســویی مردم 
احساس آقاباالسری کنند و لذا نتیجه ای حاصل 
نشــود. ھرکس ھم نظری دیگر داشــته باشد با 
برخورد امنیتی و مارپیچ ســکوت رسانه ای و… 

مواجه شود. طرفه این که ھر بار در ھر انتخاباتی که 
چنین شائبه ھایی ایجادشده است، نظیر انتخابات 
ھفتم، نھم و یازدھم ریاست جمھوری مردم به این 

گزینه ھای بفرموده نه گفته اند. 
 انقالب

ٔ
انفعال جبهه

نه تنھا اصولگرایان که جبھٔه انقالب و حزب اللھی ھا 
ھم از ســال ۸۹ به بعد دچار انفعال شده اند. این 
جریــان که از ۸۰ تــا ۸۴ و از ۸۷ تــا ۸۹ فعاالنه 
درصحنه بود، حاال در میان جنگ قدرت سیاسیون، 

پازل امنیتی ھا و بازی ھای رســانه ای سرگردان 
است. از یک ســو نه انگیزٔه گفتمان سازی دارد، 
نه به سودمندی این کار معتقد است. فتنٔه ۸۸ و 
فضای تقابلی ایجادشــده به وسیلٔه فتنه گران  ھم 
به نحوی به انزوای این افراد کمک کرده اســت. 
جبھٔه انقالب با گره خوردن ناخواســتٔه ھویتش 
با اصولگرایان که حاصل خروج از خط قرمزھای 
اصالح طلبان در دورٔه خاتمی بود، در موارد زیادی 
بــازی خورد و با دور ماندن از اصالت ھای انقالبی 
جذابیت ھایش فروکاســته شد. نمونه ای از آن ده 
ســال فحش خوردن به خاطــر حمایت از ناطق 
نوری بود، درحالی که بعدھا مشخص شد ناطق و 
خاتمی ھردو در نزدیکی با رئیس دولت سازندگی 
کنش می کنند. یا دل بستن به اصولگرایانی بود 
که عملکرد آن ھا تفــاوت زیادی با اصالح طلبان 
نداشت و حتی بعضی از آن ھا که با منطق وحدت 
وارد لیست اصولگرایان شده بودند، سر از اردوگاه 
جناح مقابل درآوردند. یا در انتخابات مجلس ھفتم 
در مشھد لیســت اصولگرایان، حاضر به گذاشتن 
گزینه ھایی مثل عباس ســلیمی نمین و سعید 
جلیلی در لیست نشد و به جای آن ھا افرادی نظیر 
تیمور علی عسگری از ارادتمندان آقای ھاشمی و 
مشاور فعلی رییس جمھور و آرین منش عضو موتلفه 
که در نشریاتی نظیر شرق علیه برخی چھره ھای 
انقالبی مثل وحید جلیلی مطلب می دھد، به عنوان 
اصولگرا به مجلس راه یافتند. البته شرایط کنونی 
بسیار از شرایط جبھٔه انقالب در دو دھه پیش بھتر 
است، اما باید توجه کرد که اگر این انفعال ادامه پیدا 
کند می تواند انقالب را تا مرز فروپاشی یا استحاله و 
تبدیل شدن نظام به یک موجود بی خاصیت یا حتی 
تأمین کنندٔه خواست دشمن مثل مالزی و ترکیه با 

لعابی از دین یا روحانیت پیش ببرد.
برکات شکســت اصولگرایــان و پیروزی 

اصالح طلبان و اعتدالیون
از سوی دیگر این شکست و پیروزی برکات زیادی 
 که ممکن است (گرچه امیدی 

ً
نیز داشته است. اوال

نیست) موجب بیداری برخی اصولگرایان و تغییر 
 موجب تلنگر برای تغییر 

ً
روش آن ھا شــود. ثانیا

 موجب شد بدنٔه 
ً
مشی جبھٔه انقالب اســت، ثالثا

جریان معترضی که تالش می کرد خود را خارج از 
نظام تعریف کند و در اتفاقاتی مثل شورش ھای ۸۸ 
نیز به دعوت سران لبیک نسبی گفته بود، به داخل 
 چرخش نخبگانی صورت گرفت 

ً
انقالب برگرد. رابعا

و نیروھای کم تر شناخته شــده و جدید جایگزین 
 ناکارآمدی لیست 

ً
نیروھای قدیمی شدند. خامسا

واحد، مفھوم اصولگرایی و رویکردھای پادگانی و 
اشرافی اصولگرایان مشخص شد.

سیاست

محمد حسین عظیمی

محمد صادق شھبازی

حسین شھبازی زاده

 سرمقاله

لجن زارهای پسابرجام!

۱) بنا بر اخبار منتشــره، دولت در بودجه ۹۵ درخواست مجوز 
۵۰ میلیارد دالر استقراض خارجی کرده که با مجوز ھای قبلی  

حدود ۱۵۰ میلیارد دالر مجوز استقراض خارجی  دارند.
برای اینکه درک درســتی از رقم ۱۵۰ ملیارد دالر ایجاد شود، 
کافی اســت بدانیم رقم واریز یارانه برای تمام ایرانیان میشود 
ماھی ۱٫۵ میلیارد دالر. ۱۵۰ ملیارد دالر میشود مبلغ یارانه ۱۰ 

سال تمام ایرانیان.
۲) استقراض خارجی روشی است که کشورھای غربی و آمریکا 
از ســال ھای  ۱۹۶۰ به بعد با کمک ابرشرکت ھا برای نابودی 

اقتصاد کشورھا و نفوذ سیاسی از آن استفاده میکنند.
روش کار به این شکل است که ابتدای اعطای وام، با آمارسازی 
برای کشــورھای ھدف طوری وانمــود میکنند که دریافت وام 
برای آنھا صرفه اقتصادی دارد و باعث رشد اقتصادی آنھا خواھد 
شــد ولی پس از دریافت وام توسط کشورھای ھدف، از آنجا که 
این وام ھا سودھای باالیی دارد و در عمل ھم باعث تغییری در 
صنایع و زیرساخت ھای  کشور وام گیرنده نمیشود، بازپرداخت 

وام ھا بسیار مشکل و در اکثر موارد غیرممکن خواھد شد.
اینجاســت که طرف وام دھنده کــه معموال صندوق ھای  بین 
المللی وابسته به آمریکا ھستند وارد میشوند و گزینه ھای  خود 

را برای کشور وام گیرنده روی میز میگذارند.
گزینه ھایی  نابودکننده و ویرانگر. یا حق رأی خود در ســازمان 
ملل را میفروشــد، یا جنگل ھا و منابع نفتی خود را به از دست 
میدھد، یا در قبال  دریافت وام جدید برای بازپرداخت اقســاط 
وام قبلی شــرط ھایی  را باید بپذیــرد که ھیچ ربطی به اقتصاد 

ندارد و زمینه را برای نفوذ سیاسی و فرھنگی باز میگذارد.
۳) اســتقراض خارجی در ابتدای دھه ۷۰ در دولت ھاشــمی 
رفســنجانی و عدم توان بازپرداخت اقســاط آن باعث شد که 
قیمــت دالر ۱۳۰۰ درصــد افزایش یابد و تــورم ۴۹٫۵ درصد 
شود، شورش ھای  داخلی شکل گیرد و فاصله طبقاتی به طرز 
وحشــتناکی برســد. دولت یازدھم قصد دارد با این استقراض 

خارجی رشد اقتصادی کاذبی را رقم بزند.

واقعیت این اســت که دولت یازدھم، توسعه را قربانی نرخ رشد 
کرده اســت. به جرأت می توان گفت نرخ رشــد تولید ناخالص 
داخلی ســال ۹۵ ایــران باالی ۵ درصد خواھــد بود؛ اما محل 
این رشد نه ســرمایه گذاری معطوف به توســعه، که «مصرف 

استقراضی» است.
در فرمول محاســبه GDP، اگر کشــوری قرض کنــد و آن را 
در قمار ببازد و کشــوری دیگر به ھمان انــدازه از محل تولید 
سودآوری نماید و آن سود را صرف توسعه زیرساخت و فناوری 

نماید، ھر دو به یک اندازه «رشد اقتصادی» خواھند داشت.
۴) از دیگر کشورھایی که این راھبرد در آن اجرایی شده، اکوادور 
است. استقراض خارجی و عدم توان بازپرداخت آن باعث شد که 
بیش از ۷۰ درصد بودجه ساالنه دولت اکوادور صرف بازپرداخت 
این وام ھای  ربوی شــود و از کل بودجه تنھا ۲٫۵ درصد خرج 
بھداشت و آموزش و پرورش شود. نتیجه آن افزایش سطح فقر 

از ۵۰ به ۷۰ درصد و بیکاری از ۳۰ به ۶۰ درصد بوده است.
۵) اینکه چه میشود که دستگاه فکری مسئولین دولتی با وجود 
این ابعاد فاجعه بار به چنین تصمیمی میرسد خود بحث دیگری 
است که ان شاء اله به آن خواھیم پرداخت. فی الجمله این تعبیر 

رھبر انقالب را داشته باشید که:
«من از روی اّطالع دارم عرض میکنم که برنامه  نفوذ در کشور 
یک برنامه  جّدی استکبار است، برنامه  جّدی آمریکایی ھا است؛ 
دارند دنبال میکنند که نفوذ کنند. اشتباه نشود! این نفوذ برای 
این نیســت که از یک جایی کودتا بشــود؛ نــه، میدانند که در 
ایران، در جمھوری اســالمی، با ساختی که جمھوری اسالمی 
دارد کودتا معنی ندارد.  مســئوالن آماج این نفوذند؛ برای چه؟ 
ھدف چیست؟ ھدف این است که محاسبات مسئوالن را عوض 
کنند و تغییر بدھند؛ نفوذ برای این اســت که این محاسبات در 
ذھن مسئولین عوض بشود. آن وقت، وقتی نتیجه این بشود که 
فکر مسئولین و اراده  مســئولین در مشت دشمن قرار بگیرد، 
دیگر الزم نیست دشمن بیاید دخالت مستقیم بکند؛ نه، مسئول 
کشور ھمان تصمیمی را میگیرد که او میخواھد. وقتی محاسبه  
این حقیر عوض شــد، تصمیمی را میگیرم که او میخواھد؛ من 
ھمــان کاری را که او میخواھد مفــت و مّجانی انجام میدھم؛ 
گاھی بدون اینکه خودم بدانم -یعنی اغلب بدون اینکه خودم 
بدانم- ایــن کار را انجــام میدھم. [بنابراین] ســعی میکنند 

محاسبات مسئولین را عوض کنند.» ۹۴/۱۲/۲۰
منابع:

-مصاحبه سید یاسر جبرائیلی با نسیم آنالین
-کتاب اعترافات یک جنایتکار اقتصادی، جان پرکینز

پرسشى ساده اما مهم 

چرا  اصولگرايان شكست خوردند؟

مسلمانان منطقه سربازاِن ما را روزها می بینند و فیلم های  آمریکایی را شب ها!

پس از دگردیسی بنیادین و ضد امپریالیستی و اسالمی 
در ایران، از ھمان ابتدا می شــد حدس زد که دیر یا 
زود آنچه که ایرانیان به شوق و جسارت و جانفشانی 
انجام داده اند در ھمســایگی و منطقه و کشورھای 
مسلمان و غیرمسلمان نیز یحتمل، نمونه برداری 
 از ھمین جھت بود که امام(ره) 

ً
خواھد شد و دقیقا

تئوری اساسی و بستر ساز وحدت مسلمین را اعالم 
کردند. و نیز از ھمین جھت بود که وحدت را، نه تنھا 
ضرورت میان مسلمین بلکه فریضه تمامی آزادگان و 
مبارزان جھان دانستند و ضمن پیام قطعنامه که به 
حسب ظاھر می بایست عھد نامه اتمام نزاع و اعالمیه 
پایان جنگ می بود، تاکید کردند که؛ « امروز جنگ 
حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ اســتضعاف و 
استکبار، و جنگ پابرھنه ھا و مرفھین بی درد شروع 
شده  است.و من دست و بازوی ھمه عزیزانی  که در 
سراسر جھان کوله بار مبارزه را بر دوش گرفته اند و 
عزم جھاد در راه خدا و اعتالی عزت مســلمین را 

نموده اند می بوسم...»
بدیــن ترتیب منطق جغرافیایی جنــگ را زیر پای 
کلمات سرخ و فرا اقلیمی خود گذاشت و سربازھا و 
پادو ھا و جنگنده گان و مبارزان و کالشنیکف ھا و 
قلم ھا و کتاب ھا و مقاالت را از مرزھای جغرافیایی 
به دفاع از مرزھای مشترک مکتبی دینی و انسانی 
فراخواند.مبارزه ای ھمواره و ھمه روزه در تمامی 

نقاط جھان با ھمکاری تمامی ملیت ھا و رنگ ھا و 
نژادھا و مذاھب و اکنون زمان آن فرا رسیده است تا 

ببینیم تا چه حد به این مھم دست یافته ایم؟!
یک دستفروش تونسی در انظار عموم، حرفھای در 
گلو مانده مردمش را با خودسوزی بیرون می کشد و 
گویی آتش نه بر او، که بر دامن حکام منطقه می افتد. 
اما دستفروش تونسی و ھموطناِن به خیابان آمده 
اش و سپس مردم مصر و بحرین و لیبی و...چگونه 
خواھند توانست با انقالبیون ایران پیوند بخورند؟ و 
چگونه خواھند توانست این پازل را با اشتراک مساعی 

تکمیل نمایند؟
پاسخ روشن اســت؛ ھیچ. اگر چه سرانجام تمامی 
این خیزش ھای  عدالتخوھانه و آزادی خواھانه به 

یاری خدا روشن است اما در حال حاضر و در شرایط 
کنونی، مردم منطقه با ھیچ وســیله ای و به ھیچ 
شکلی نخواھند توانست پروژه را با ھمیاری ھم پیش 
ببرند و به ســرانجام ھمه جانبه و قرص و محکمی 
الاقل در آینده نزدیک برســانند، مگر آنکه مفھوم 

"وحدت" را توسعه ببخشند.
و اگر چنین نشود، تنھا اتفاقی که می افتد این است 
که ایران در کشــورھایی که شرایط بطلبد، حضور 
نظامــی پیدا می کند. اگر چه ھمین حضور نظامی 
و تسلیحاتی، قیمتی و ارزشمند است، لکن در میان 
مدت و بلند مدت ممکن است از آن، چیزی در خاطر 
ھا نماند؛ کما اینکه از حضور نظامی و فداکارانه در 

بوسنی، ھیچ چیز در خاطره ھیچ کس نماند.

پیوست بین المللی_نظامی ایران سپاه قدس است. 
پیوست بین المللی_فرھنگی ایران چیست؟ پیوست 
بین المللی_آموزشی ایران کجاست؟ پیوست بین 
المللی_اقتصادی ایران چیست؟ و دقیقا به ھمین 
دلیل، پاسخ سواالت باال "ھیچ" است. از فداکاری ھا 
و جانفشانی ھای  نظامی ایران در برخی نقاط "ھیچ" 
چیز در خاطر "ھیچ" کس نخواھد ماند.و در نھایت، 
تعدادی از ناظران که صحنه ھایی  از خودگذشتگی 
ســربازان و نظامیان ایرانی را دیده اند برای شادی 
روحشان صلواتی می فرستند و آخر االمر آوارگان و 
 مدیران 

ً
پناه جویان به اروپا "صادر "می شوند تا بعدا

سیاســی و امنیتی و فرھنگی و اقتصــادی "وارد" 
شوند و کشــور را بسازند.  در این عرصه ، متاسفانه 
جمھوری اســالمی راھی برای رقابت وحرفی برای 
گفتن ندارد و این سخت نگران کننده است، که آنچه 
را به قوت نظامی کسب می کنیم در خالء و ناتوانی 
فرھنگی یک شــبه از کف بدھیــم. به عبارت دیگر 
ره آورد دیپلماســی نظامی را ضعف و ناکار آمدی و 
تنبلی در دیپلماسی فرھنگی، اقتصادی، آموزشی بر 
باد می دھد و بچه مســلمان ھای  جھادی و جنگ 
زده منطقه روزھا سربازاِن ما را، می بینند و شب ھا 
فیلم ھای  آمریکایی را! اگر نجنبیم، ھمان کشوری 
را که امروز ارتش نظامی غرب خراب می کند، فردا 

سپاه فرھنگی و اقتصادی غرب خواھد ساخت.
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هماھنامه

دردنامه

جـامـعـه

سمیرا مردانی

طاھره بشاورز

کودکان همیشه غایب نیمکت های  
چشم به راه

در ھر گوشه ای از شــھر می توان آنھا را دید. سر چھار راه ھا، 
پیاده روھا، گورســتان ھا، کنج دیوار پاساژ ھا و مغازه ھا، پارک 
ھا، مقابل رســتوران ھا و... . یکی فال و گل می فروشــد، یکی 
سنگینی آدمھا را وزن می کند. دیگری اسپند دود می کند، آن 
یکی که کوچکتر اســت، روی پنجه پا می ایستد تا شیشه ھای  
ماشین ھا را به امید چند صد تومنی دستمال بکشد و درد آورتر، 
دختر بچه ای است که درمیان تمام کاغذ پاره ھایی  که ادعای 
حمایــت از حقوق او را دارند، به رقص می آید تا چشــم نوازی 
کند. بعضی ھا ھم کمتر دیده می شوند و کارگاھھا و کوره پزی 
ھا جایشان است. و ھمه اینھا تکرار تلخ روزھای کودکانیست که 

از ھرآنچه سھم کودکی کردن است محرومند.
عده ای، کودکان کار و خیابانی را از معضالت کالن شھر ھا می 
دانند، کودکانی که به واقع معضل نیستند و آینه تمام نمای کم 
توجھی ھا و بی مسئولیتی ھا و تبعیض ھا ھستند، کودکانی که 
گاھی مایه دلخوشی برخی ھا می شوند برای عکس ھای  سلفی 

و برنامه ھای  تشریفاتی!
افزایش روز افزون کودکان کار، ورای آمارھا، با چشــم ھم قابل 
مشــاھده اند. دالیل مختلفی اعم از؛ فقر و مشکالت اقتصادی، 
تورم،  بیکاری والدین، نداشــتن سرپرست یا بد سرپرست بودن 
و... موجب کار کودکان یا بیگاری کشــیدن از آنھا می شــود. 
در ھــر جای دنیا و از جمله کشــور خودمان وقتی بی عدالتی 
ھا، فقر و بیکاری زیاد می شــود در نتیجه، معضالت فرھنگی و 
آسیب ھای  اجتماعی از جمله بزھکاری، دزدی، قتل، کودکان 
خیابانــی و طالق افزایش می یابد، به ھمــان میزان آمار تعداد 

کودکان کار ھم افزایش می یابد.

برخی ارگانھا و بیشتر مراکز مردم نھاد، تالش ھایی  برای سامان 
دھی کــودکان کار و خیابانی انجام می دھند. اما باز به چرخه 
کودکان کار اضافه می شــود و با وجود آسیب ھا و خطراتی که 
ســالمت جسمی، روانی و حتی جنســی آنھا را تھدید می کند 
که می توان به مواردی مانند ســوء تغذیه، اعتیاد و ایدز، تعرض 
جنسی، پرخاشــگری، افسردگی و... اشاره کرد، متأسفانه اراده 
الزم جھت بھبود وضعیت کودکان کار موجود نیســت، یا غیر 

قابل مالحظه است.
کودکانی که می توانند سرمایه آینده کشورمان باشند، ناخواسته 
درگیر مسایلی می شوند که در ادامه حیات و بزرگسالی موجب 
طرد و تحقیر و محرومیت شان از داشتن خانواده و زندگی سالم 
و رشد و کمال انسانی می شود و شاید وقتی کسی از آنھا دست 
به کاری خالف زد، دزدی کرد یا ھنجارھا را قبول نکرد، کسی 

از او نمی پرسد کودکی تو چگونه و کجا گذشت!
«بر اساس آمار سازمان جھانی کار، ساالنه ۲۵۰ میلیون کودک 
۵ تا ۱۴ ساله در جھان از کودکی محروم می شوند، که طبق این 
آمار ۱۲۰ میلیون  نفر از آن ھا وارد بازار کار شده و مشغول به کار 
تمام  وقت ھستند. ۶۱ درصد این کودکان در آسیا، ۳۲ درصد در 

آفریقا و۷ درصد در آمریکای التین زندگی می کنند.»
آمار دقیقی از کودکان کار و خیابانی در کشــورمان و شھرھای 
مختلف ارائه نمی شــود و از چندھزار نفر تا ۲ میلیون و حتی 
۴ میلیون نفر متغیر اســت. که وجودشان قابل انکار نیست و 
تعدادشان درکالن شھرھایی چون تھران، مشھد، شیراز و اھواز 

بیشتر است.
با وجود اینکه در ســال ۱۳۷۳ دولت ایران پیمان نامه  جھانی 
حقوق کــودک را امضا کرد و تعھدات مربــوط به کودکان کار 
و خیابانــی را که می گوید: کودک بایــد در برابر ھر کاری که 
رشد و ســالمت او را تھدید می کند، حمایت شــود و دولت ھا 
باید حداقل ســن کار و شرایط کار کودکان را مشخص کنند، به 
صراحت پذیرفت. و با وجود اینکه ماد ه   ۷۹ قانون کار؛ اشــتغال 
به کار کودکان زیر ۱۵ ســال را ممنوع دانسته است و عالوه بر 
دولت، مجلس، قوه قضائیه، وزارت بھداشــت، وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی(ره) ، بھزیستی و... 
مستقیم و غیر مستقیم، مسئول و متولی رسیدگی به وضعیت 
کودکان کار و خیابانی ھستند، اما با گذشت سال ھا می بینیم 
که حتی برخی از کودکان از حق داشــتن ھویت و شناسنامه، 

بیمه سالمت و تحصیل نیز محروم ھستند.
پدیده «کــودکان کار و خیابانی» ثمره ایــن دولت یا آن دولت 
نیســت و در طوالنی مدت، با نمونه ای از عوامل ذکر شــده به 
وجود می آید. که البته، سیاست اقتصادی دولت ھا در وضعیت 
معیشــتی مردم ھم قابل انکار نیســت و نمی توان با کارھای 
تشریفاتی و بخشنامه ای و سفارش ھای  مقطعی بدون اراده و 
برنامه و دلسوزی امید داشت که وضعیت کودکان کار بھبود و 

تعدادشان کمتر یا متوقف شود.

یکی از ملزومات پیشرفت جوامع در جھان 
امروز، افزایش سطح علمی مردم است؛ که 
ضرورت این مھم در آینده چند برابر خواھد 
شــد. دولت نیز به موجب اصل ۳۰ قانون 
اساسی جمھوری اســالمی ایران، که می 
گویـد: دولت موظف است وسایل آموزش و 
پروش رایگان را برای ھمه ملت تا پایان دوره 
متوسطه فراھم ســازد و وسایل  تحصیالت 
عالی را تا ســرحد خودکفایی کشور به طور 
رایــگان  گســترش دھد، موظف اســت تا 
تحصیل رایگان را برای تمام اقشــار جامعه 

فراھم سازد.
 امــا آیا حقیقت موجــود در مدارس ما نیز 
ھمین اســت؟! به راحتی می توان گفت: 
خیر. چرا کــه با کم توجھی بــه مدارس 
دولتی و کفــاف نکردن بودجــه ۹ ماه از 
سال تحصیلی برای مدیران مدارس دولتی 
جھت اداره مدرسه، به ناچار و برخی مواقع 
به عمــد، با عناوینی چــون ھدیه، مبالغی 
از اولیا دریافت می کننــد. در صورتی که 
تحصیــل در مــدارس دولتی بایــد کامال 

رایگان باشد.
 درکنار این مســئله، افزایش تعداد مدارس 
غیرانتفاعی و امکانات و وســایل آموزشی 
در ظاھر با کیفیت - البته با شــھریه ھای  
نجومی- و حمایت دولــت از مدارس غیر 
دولتی، موجب کم تعداد شدن دانش آموزان 
در مــدارس دولتی و ســوق دادن آنھا به 
ســمت مدارس غیرانتفاعی می شود و این 
یعنی پولی شدن آموزش و پرورش و حذف 
دانش آموزان کم بضاعت از چرخه تحصیل 

وکسب علم.
به  زدن  دامن  آموزش،  «خصوصی ســازی 
اختالفات طبقاتی ای اســت که مرتب باز 
تولید می شود. چرا که انسان پولدارتر، مدرک 
بھتر، شــغل بھتر، و لذا درآمد بھتر خواھد 
داشــت. ھمچنین جــدای از دغدغه ھای 
اقتصادی، این شکاف طبقاتی، فساد اخالقی 

نتیجه خصوصی سازی مدارس؛

تبعیـض در آمـوزش 

الگویی برای زنان و دختران امروزی ما

هم خانه داری، هم مجاهدت!
 سمیرا مردانی – طاھره بشاورز

 خانــم فالحتی نــژاد جھرمی ســال ۱۳۴۷ در  
شھرستان جھرم متولد شدند. که به قول خودشان 
از خیلی ســال پیش با پدر ومادرشــان به شیراز 
آمده و حال حاضر در کوشکک زندگی می کنند. 
خانم جھرمی کــه مھربانی اش را از لبخند میان 
صحبت ھای ش می توان چشــید، از ۱۶ سالگی 
اش به خانه بخت رفتــه و تحصیالتش را تا دوم 
دبیرستان نیمه تمام گذاشته و یک سال بعد، ۱۷ 

سالگی را با اولین فرزند پسرش تجربه کرد.
به نظر ایشــان؛ مرد و زن، بــرای برپایی و حفظ 
ونگھداری زندگی شــریک ھم ھستند. که دراین 
میان، زن و مادر خانه نقــش محوری دارد. یک 
زن اول باید ھمســر خوبی باشــد تا بتواند خوب 
ھم مادری کند. اینکه یک مادر یا ھمســر بتواند 
در جامعــه فعلی و میان مشــغله ھای  گوناگون 
ھماھنگی ایجاد کند، ربطی به داشتن تحصیالت 
عالیه دانشگاھی ندارد، بلکه با درک عمیق مسائل 
و مشکالت جامعه و شــناخت مرد و ھمسر، می 
توان در زندگی شــخصی واجتماعی موفق عمل 

کرد.
یکی از مشکالتی که در میان دوستان و آشنایان 
قابل مشاھده اســت، مسئله طالق می باشد؛ که 
حتی دختر و پســری که یک سال ھم از زندگی 
مشترکشان نگذشته، کارشــان به طالق کشیده 
شده است. خود من، بیست و پنج سال کنار مادر 
شوھرم زندگی کردم بدون اینکه بحث و درگیری 
بینمان پیش بیاید. شاید باورتان نشود، اگر سه 
روز بروم جھرم و برگردم، دل مادر شوھرم برایم 

تنگ می شود.
خانم جھرمی که تجربه زندگی چند ســاله اش را 
برای ما بازگو می کرد ادامه داد: طالق علت ھای  
مختلفــی دارد امــا به نظر من، ســطح توقعات 
دختران و پسران ھم خیلی باال رفته و متاسفانه، 
فرھنگ غرب جای فرھنگ اصیل ایرانی-اسالمی 
ما را گرفته است. و مسائلی که حتی در تضاد باور 
و ارزش ھای  ما اســت، در جامعه رســوخ کرده 
اســت. دخترھا و پسرھای ما برای زندگی خوب 
داشتن، باید بجنگند و مبارزه بکنند االن نسبت 
به گذشــته، زندگی کردن خیلی راحت تر شده 
است و آن مشکالت قدیم دیگر موجود نیست؛ 
ولی یک سری آســایش ھا آمده و آرمش ھا از 

زندگی رخت بربسته است.
خانم جھرمی دختر نــدارد اما به گفته خودش، 
با ســه فرزند پسر خود ارتباط دوستانه ای دارد و 
راحتی ایشان با آقازاده ھا موجب شده که دغدغه 
و مسایل و گاھا مشکالت را با مادر خانواده درمیان 

بگذارند.
به خاطر شغل ھمسرم که از بیست و چھار ساعت 
شبانه روز چندساعتی بیشتر درخانه نبود، خودم 
روی تربیت و تحصیالت بچه ھا نظارت داشــتم. 
درحال حاضر فرزندانم تحصیالت دانشگاھی دارند 
و پسر کوچکم ھم پشــت کنکوری است. از سن 
دبستان تا االن ھر مســئله ای پیش می آمده، با 
من درمیان می گذاشتند. اگر بچه ھا کار اشتباھی 

می کردند، نوع کاری که انجام داده بودند را می 
گفتم اشتباه است و ھیچ وقت شخصیت خودشان 

را سرکوب نمی کردم.
خانم جھرمی که با ظرافت انگشتان مادرانه اش 
در خانــه دوخت و دوز می کنــد و به خانم ھای  
ھمســایه نیز آموزش می دھد مــی گفت: برای 
زندگــی ام برنامه ریزی دارم، مطالعــه آزاد دارم 
و کارھای خانــه و کالس و آموزش خیاطی را با 
برنامه ریزی  و ھماھنگی انجام می دھم و مراقب 
ھستم که این کارھا ھیچ وقت ضربه ای به ھمسر 

و فرزندانم وارد نکند.
این مادر بزرگوار که نوجوانــی اش را در روزھای 
ھشت سال دفاع مقدس پشت سر گذاشته است 
می گفت: من و خانواده ام خود را تافته جدا بافته 
از مردم نمی دیدیم و پشت جبھه نیز تالش ھایی  
مــی کردیم. مثال، پدر من که باغــدار بودند از 
محصوالت خودمان، از خرما و دیگر میوه ھا چند 
کارتن بسته بندی می کردیم و از طریق مدرسه 
مان که اعالم عمومی می کرد، برای جبھه ھا می 
فرســتادیم. با دخترھای ھم سن و سال خودم، 
دستکش و جوراب ھایی  که از کالس درس حرفه 
و فن یاد گرفته بودیم، برای رزمنده ھا می بافتیم، 
ژاکت می بافتیــم و با لباس ھای  دیگر و اھدایی 
مردمی بســته بندی می کردیم تا ارســال شود. 
نزدیک خانه مان مســجدی به نام مسجد« امام 
حســن مجتبی(ع) » بود که خانم ھای  شھرمان 
دور ھم جمع می شدند و ملحفه و دارو جمع آوری 
می کردند. و ھمچنین، زن ھا در پیروزی انقالب 
اسالمی نیز نقش ھایی  داشتند؛ که امام خمینی 
(ره) ھم در بیاناتشــان به آن اشاره میکنند: «ما 
نھضت خودمان را مدیون زن ھا می دانیم. مردھا 
به تبع زن ھا در خیابانھا می ریختند. تشویق می 

کردند زن ھا مردان را. خودشــان در صف ھای  
جلو بودند. و این طور شــد که مردھای ایران از 
مخدرات ایران، از بانــوان ایران عبرت گرفتند و 
تعلیم گرفتند.» خانم ھای  ما در جنگ ھم حضور 

مستقیم و بیشتر غیر مستقیم داشتند.
خانم جھرمی در بخش پایانی گفت و گوی خود 
با صدای مــردم از فعالیت ھــای  خود در محله 
کوشــکک (محله ای در شــرق شــیراز) سخن 
گفت: سال ۸۹ بود که ساکن کوشکک شدم. آن 
موقع اینجا محرومیت ھای  زیادی داشت. روزی 
از طریق یکی از ھمســایه ھا با خانم رنجبر آشنا 
شــدم که در خانه شــان کالس قرآن برگزار می 
کردند. من ھم کالس قرآن می رفتم و کم کم با 
خانم ھای  دیگر آشنا می شدم. خانم رنجبر یک 
روز به من گفتند، شما کمک می کنید که خانمھا 
خیاطی یاد بگیرند؟ برای اینکار چقدر ھزینه می 
گیرید؟ گفتم: من خانه شما کالس قرآن می آیم 
و ھزینه ای نمی دھم پس برای کالس خیاطی ھم 
ھزینه ای نمی گیرم و از یک شاگرد تا پنجاه نفر 
ھم که باشــند به آنھا آموزش می دھم. خالصه 
کالســمان با ۱۰ نفر شروع شــد که تاکنون، ۷ 
نفرشان خیاط ھای  ماھری ھستند. بعد از مدتی 
که خانمھا به من می گفتند ھفته ای ھشتاد، نود 
ھزار تومان خیاطی می کنیم و توانسته ایم کمک 
خرج خانه باشیم، من خیلی خوشحال می شدم و 

انگار این پول به جیب من ھم می رود.
صدای مردم یادی می کند از خانم رنجبر، بانویی 
که محدود بــه چھار دیواری خانه اش نیســت، 
مادری که شــبیه شوھر و فرزندانش حاضر است 
خودش ھیچ نداشــته باشــد، اما ھمســایه اش 
ســیر بخوابد. و از وقتی ساکن کوشکک شد و 
محرومیت ھا و خانواده ھــای  نیازمند را دید، 

بی تفاوت نماند و سعی کرد تا جایی که می تواند 
به ھمســایه اش کمک کند. خانم رنجبر با ۳۰۰ 
ھزار تومان که خواھرش به او داده بود کم کم و 
با کمک دوستان و آشنایان توانست خیریه جواد 
الرضا(ع) را راه اندازی کند تا گرھی از نیازھای 

برخی خانواده ھا باز شود.
خانم جھرمی ادامه داد: خدا را شکر می کنم که 
به واســطه کالس قرآن، من ھــم دراین راه خیر 
و کمک به ھمنوع و ھمســایه ســودمند شدم و 
توانستم برای افرادی که می خواستند این حرفه 
را یاد بگیرند و برای خودشان و ھمسر و فرزندان 
لباس بدوزند و درآمدی برای امرار معاش زندگی 

داشته باشند، کمکی کرده باشم.
درحال حاضر فعالیت مان گســترده تر شده و در 
مســجد کالس خیاطی می گذارم و برای اینکه 
بتوانیم نیازھای مســجد را از پرده تا بخاری و 
لوازم دیگر تھیه کنیم، تقریبا ماھی ده ھزار تومان 
، بیســت ھزار تومان شھریه کالس می گیرم و 
تمام آن صرف مسجد امام حسن(ع) کوشکک 
می شود، چون عالوه بر اینھا در این فکر ھستیم 

که یک آشپزخانه نیز برای مسجد درست کنیم.
در ھفته دو مرتبه، روزھای یکشــنبه و سه شنبه 
کالس خیاطی داریــم و حدود ۲۶ نفر خانم، که 
ســه چھار ماھی اســت دارند آموزش می بینند، 
توانسته اند لباس عید خودشان و فرزندانشان را 
بدوزند، خانم ھایی که مجبــور بودند یا لباس نو 
نخرند، یا از مخارج دیگر زندگی کم کنند تا بتوانند 
سال جدیدشــان را با لباس ھای  نو شروع کنند، 
خودشان با دستان ھنرمند خود لباس نو دوختند.

پیامبــر ما ھزار و چھارصد ســال پیش فرمودند: 
آن کسی که شــب سیر بخوابد ولی ھمسایه اش 
گرسنه باشد از ما نیست. البته االن، کمی زندگی 
ھا بسته تر شده است و مثل قدیم نیست که ھمه 
بیشتر از حال یکدیگر خبر داشته باشند. مثال یادم 
می آید که زمــان مادربزرگم، ھیچ وقت در داالن 
ھا بسته نمی شد، ھمه کمک ھم بودند در ختم 
ھا و عروســی ھا، ھر کم و زیادی بود ھمسایه ھا 
از حال یکدیگر خبر داشــتند. ولی امروزه اینطور 
نیست، کمی محیط ھا بسته تر شده است و مردم 
آن ارتباط تنگاتنگ گذشــته را دیگر ندارند ولی 
خانواده ھایی  نیز ھســتند که به من مراجعه می 
کنند و ســعی می کنیم در حد توان از خّیرھایی 
که با ما ھمــکاری می کنند، کمــک بگیریم تا 

مشکالتشان کمتر یا حل بشود.
در زمینه کمک ھای  فکری و مشاوره دادن ھم ما 
کم نمی گذاریم، سعی می کنیم به اندازه ای که 
دخالت نشود به عنوان یک خواھر، درد ودل ھا 
را بشنویم و حرفی یا تذکری اگر باشد به خانواده 

ھا بدھیم.
خانم جھرمی به نامگذاری شــعار امسال از سوی 
رھبر انقالب و تاکید ایشــان بر اقدام و عمل ھم 
اشــاره کردند و گفتند: ھمیــن خیاطی کردن 
مــا ھم می توانــد کمکی به اقتصــاد خانواده و

جامعه باشد.

کم نیســتند افرادی که فرزندانشان در برخی مدارس که بیشتر شبیه بنگاه اقتصادی است، 
مشغول به تحصیل ھستند که عموما از توانایی مالی متوسطی نیز برخوردارند و  به سختی می 
توانند از بار مشکالت مالی مدرسه فرزندشان کم کنند و متاسفانه به دالیلی که ذکر خواھد 
شــد بر تعداشان نیز افزوده می شود و دولت، ھمچنین متولیان امر، به جای برقراری عدالت 
آموزشی به بھانه گســترش آموزش و پرورش به افزایش قارچ گونه مدارس غیردولتی دامن 
زده و گویا ھرآنکه پولدار تر اســت، از وسایل آموزشــی بھتر و بیشتری باید برخوردار باشد!

ھم ایجاد می کند. ایجاد تکبر و خود برتربینی در قشر ثروتمند و ذلت پذیری در اقشار محروم، یکی از آثار اختالف 
طبقاتی است.»

«مدارِس پیش از انقالب، دو دسته کلِی مدارِس دولتی و مدارس ملی بودند که تحصیل درمدارس خصوصی، با 
پرداخت شھریه امکان پذیر بود. بعد از انقالب در سال ۱۳۵۸ طی ماده واحده ای، شورای انقالب با توجه به اصل 
۳۰ قانون اساسی و توزیع عادالنه امکانات آموزشی مصوب کرد؛ که کلیه واحدھای آموزشی غیر دولتی در اختیار 
دولت قرار گیرد. لذا در سالھای ۵۸ تا ۶۷، غیر از چند مدرسه به صورت مدارس اسالمی، ما شاھد مدارس غیر 
انتفاعی نیستیم. طی این سالھا به علت مشکالت قانونی و مدیریتی به وجود آمده در اوضاع و شرایط آن زمان، 
که جنگ را یکی از مھم ترین آنھا ذکر می کنند، سال ۶۵ بحثی در مجلس پیرامون مدارس غیر دولتی مطرح 
می شود که دولت را موظف به ارائه الیحه برای اداره این مدارس می کند. تا اینکه در خرداد سال ۱۳۶۷، قانون 
مدارس غیر انتفاعی که طی الیحه ای تســلیم مجلس شــورای اسالمی شده بود، به تصویب می رسد و به این 
ترتیب، مدارس غیر دولتی، به از سر گیری فعالیت خود مبادرت می کنند. دراین سالھا ھمچنین شاھد مدارس 

نمونه دولتی، نمونه مردمی، استعدادھای درخشان و…ھستیم. »

ســوم اسفند سال گذشــته بود که حجت 
االسالم ســلیمی، عضو کمیسیون آموزش 
و تحقیقــات مجلس، در ارتبــاط با بحث 
خصوصی ســازی مدارس در الیحه برنامه 
ششــم توســعه گفــت: «در کشــور یک 
میلیون و ۳۰۰ ھزار دانش آموز بازمانده از 
تحصیل داریم، به اســم مشارکت، به دنبال 
حالی  در  ھستند.  مدارس  خصوصی سازی 
که طبق قانون اساســی آموزش و پرورش 
باید رایگان باشــد، تا فرصت تحصیل برای 
ھمه اقشــار جامعه فراھم گردد. متاسفانه 
این روند منجر به حاکم شــدن بی عدالتی 
در کشور می شــود و خانواده ھای فقیری 
که توان پرداخــت ھزینه تحصیل فرزندان 
در مدارس غیردولتی را ندارند، از تحصیل 
بازخواھند ماند. وقتی مســئولین درد فقرا 
را نچشیده باشــند، کار به خصوصی سازی 

آموزش و پرورش می رسد.»
و این درحالیست که دی ماه سال گذشته، 
دکتر حسن روحانی رئیس جمھور محترم، 
الیحه تأســیس و اداره مــدارس و مراکز 
آموزشی و پرورشی غیردولتی را برای طی 
تشریفات قانونی به مجلس شورای اسالمی 

تقدیم کرد.
گاھا گفته می شــود که؛ خصوصی سازِی 
آموزش و پرورش، عالوه بر کاھش فشار بر 
بودجه دولــت، با ایجاد یک بازار رقابتی در 
قلمرو یاددھی و یادگیری به کارآیی بیشتر 
در استفاده از منابع، توجه بیشتر به سالیق 
و انتخابھای افراد جامعه منجر و با افزایش 
حساســیت عمومی نســبت به آموزش و 
پرورش، و طلب پاســخگویی بیشتر از ارائه 
دھندگان خدمات قادر بــه ارتقاء کیفیت 
آموزش است، اما واقعیت امر متفاوت است 
و ضروریســت که با مدیریت و نظارت کافی 
و مناسب از کاھش کیفیت آموزش و بروز 
نابرابری ھا و بحران ھای  مختلف جلوگیری 

به عمل آید.

در جھانی که« زن» کمتر با مھربانی، صبر، 
نجابت، شجاعت، ایثار و ھرآنچه که گویای 
فطرت اوست معنا می شود و با خود بیگانه 
اســت و برده تمایالت یک مرد- که خوِد او 
نیز بنده نظام پول ســاالری و سرمایه داری 
است- قرار گرفته اســت، ھمسر بودن و 
مادری کردن در کنار مرد خانه به آن معنای 
واقعی که بتواند سرچشــمه انس و الفت 
و رشد آدمی باشد شــکل نمیگیرد؛ و درد 
انسانیت داشــتن و به فکر ھمسایه بودن 
کمتر به چشــم می خورد. صدای مردم در 
جھت معرفی بانویی که تحصیالت دانشگاھی 
ندارد اما فھم ھمســری و مادری دارد و در 
گوشه ای از شھر شیراز، در کنار ھمسر و سه 
فرزند خود زندگی می کند و رسم ھمسایگی 
را خوب می داند، به گفــت و گو پرداخته 
است. که مشروح آن را درادامه می خوانید.
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شهرها این گونه 
به اشغال میلیاردرها در می آیند

حسین شھبازی زاده

پرونده ویژه

 لطفا ابتدا وضعیت فضای سبز و باغات شیراز را برای 
ما تشریح کنید.

ترابى: شیراز از قدیم االیام در ایران و جھان به فضای سبزش مشھور 
و شھری پرباغ و پر از فضای ســبز بوده است. اما اتفاقی که در دو، 
ســه دھه اخیر روی داده، این اســت که حداقل دو سوم این باغات 
و فضای سبز به ھم پیوسته، تخریب شده و یک سومش باقی مانده 
است؛ که عامل این تخریب، سرعت باالی توسعه شھر و عدم مدیریت 
صحیح است. دغدغه ما این است که حداقل این فضای باقی مانده 
را حفظ و تثبیت کنیم و به تدریج این روند تخریب، متوقف شــود. 
اگر نتوانستیم، الاقل سرعت تخریب را کاھش دھیم؛ شاید آیندگان 
بیایند و با برنامه ریزی، موفق شــوند. حدود ۱۰ سال پیش قرار بود 
طرحی تحت عنوان "مجموعه باغات قصر الدشت" (حراست و حفظ 
مجموعه باغات قصر الدشت) به تصویب شورایعالی معماری شھرداری 
شیراز برسد(؟؟؟) نھایتا بنا شد حدود۲۰۰تا ۳۰۰ ھکتار از این زمین 
قربانی و باقی آن خریداری شود و به فضای سبز عمومی برای شھر 
اختصاص پیدا کند. که عمال آن طرح ھم با کندی ھایی مواجه شد که 
به اعتقاد من در مقابل این سرعت تخریب، می توانست طرح خوبی 

باشد.
در باغ ھای قصر و دشت و شمال غربی شیراز به واسطه 
طرحی کارشناســی، شاھد بحران آب ھستیم و از آن طرف، حاال 
می خواھیم بدانیم که به واســطه طمعی کــه در این باغ ھا برای 
ساخت و ســاز وجود دارد ، چقدر از این باغات خشــک، تملک 

خصوصی دارند؟
ترابى: آب، به عنوان یکی از چالش ھا مطرح است، اما عامل اصلی 
نیست. زیرا اگر عامل اصلی بود تا االن ما ھیج باغی نداشتیم. به دلیل 
گسترش شھر به سمت شمال غرب، مجموعه باغات در محاصره کامل 
فضای مســکونی و شھری قرار گرفته است. خب از نظر جغرافیایی 
ھم یک نقطه مطلوب شھری است و واحدھای مسکونی را در جوار 
فضای سبز قرار می دھد و این چند عامل باعث شده است افرادی که 
طمع دارند، به فکر بھره برداری شخصی یا گروھی خودشان باشند. 
شما امروز می بینید یک متر باغ را در بھترین نقطه شھر شیراز، حدود 
۵۰۰ ھزار تومان خریداری می شود اما ھمان یک متر اگر تبدیل شود 
به فضای مســکونی، حدود ۱۰ میلیون تومان ارزش پیدا می کند. 
یعنی ۲۰ برابر، ارزش افزوده زمین. خب منفعت دارد. ساالنه ھزاران 
میلیارد منفعت ممکن اســت پشــت این قضیه باشد که اگر کسی 

اعتقاد کافی نداشته باشد یا به ھر دلیل، دست به تخریب می زند.
از آن طرف قانونی نیســت که جلوی این تخریب ھا را 

بگیرد؟
ترابى: ببینید قانون ھســت و ما معضل قانــون نداریم. "معضل 
قانون دان ھای قانون گریز" معضل اصلی اســت و ھمچنین "عدم 
تمرکز در تصمیم گیری ھا یا مدیریــت واحد". برای مجموعه باغات 
شھر شــیراز، اداره ھای مختلفی تصمیم گیرنده ھستند. اداره ھایی 
مانند جھاد کشاورزی، استانداری، شھرداری، قوه قضائیه، ثبت اسناد 

و امالک و میراث فرھنگی، گردشگری و صنایع دستی.
 منظورتان کمیسیون است؟

ترابى: به نوعی اعضای کمیســیون ماده ۵ که تغییر کاربری ھا را 
تصویب می کنند، غالبا ذی نفوذ ھم می شــوند. ما شــاھدیم برخی 
اداره  ھا به دنبال سھم ھایی برای خودشان ھستند و شاھد مثال آن، 
ھمین تعاونی ھای وابسته به ھر کدام از این ادارات است. می بینیم 
قسمتی از باغات توسط این تعاونی ھا به منظور احداث مسکن برای 
پرسنل شــان خریداری می شــود و برای این کار و تخریب باغات به 

راحتی از گذرھای قانونی عبور می کنند.
 پس بیایید آماری تر صحبت کنیم، مثال از آمار سرعت 
تغییر کاربری فضای سبز در سال گذشته، چیزی به خاطر دارید؟

ترابى:  آن چیزی که تصویب می شــود و روال قانونی اســت، در 
چند ســال اخیر محدود اســت. طبق گزارشــی که سال گذشته 
به من داده شــد، حدود ۳/۵ ھکتار بود؛ امــا آن چیزی که دارد در 
عمل روی می دھد، بســیار بیشتر است. چون بعضا تخلفاتی در آن 
صورت می گیرد. تمام تخریب ھا تغییر کاربری نیست. بعضا باغ آتش 
می گیرد، رھا می شود، خشک می شود. یعنی اینھا را اگر در کنار ھم 
جمع بکنیم، اعداد و ارقام باالتر می رود پس آمار دقیقی وجود ندارد. 
شورای شھر در سال گذشته مصوبه ای داشت که طبق آن، شھرداری 
را ملزم کردیم به حفظ و حراست از باغ ھای رھا شده و اعتباری نیز 
بــرای آن در نظر گرفته شــد. اما در کنار این اقدام ما نیاز ھســت 
دســتگاه قضائی نیز فعال تر به این قضیــه ورود کند. از نظر قانون 
حفظ و گسترش فضای سبز شــھری، اگر یک مالک بی دلیل باغ 
خود را حفظ نکند، شھرداری می تواند آن را تملک کند. یا می تواند 

رمزگشایی از مهم ترین علت تخریب باغات از زبان عضو 
شورای شهر شیراز
 در گفتگوی تفصیلی با صدای مردم؛

منفعت طلبی
 قانون دان های  
قانون گریز
معضل تخریب باغات و فضای ســبز، که موضوع پرونده 
ویژه این شــماره صدای مردم می باشد، در سه کالنشھر 
شــیراز، تھران و مشــھد به صورت جدی و با شدت و 
حدت تمام در حال پیگیری و تخریب اســت. شیراز – که 
باید سومین حرم اھل بیت باشــد- گوی سبقت را در 
تخریب باغات از بسیاری از شــھرھای کشور ربوده به 
گونه ای که در ۱۰ ســال اخیر، دو سوم از باغات و فضای 
سبز این کالنشــھر، به ھمت متولیان امر و تالش شبانه 
روزی ســودجویاِن از خدا بی خبر، نابود گشــته است. 
برای بررسی دقیق تر باغات شھر شیراز و علل و عوامل 
تخریب باغات آن در سال ھای  اخیر، سراغ یکی از اعضای 
محترم شورای اسالمی شھر شیراز رفتیم. در ادامه گفتگو 
با جناب آقای ترابی - کــه دعوت ما برای مصاحبه را با 
رویی گشــاده لبیک گفته و به دیده انصاف باید اعتراف 
کنیم که ایشان را یکی از دلسوزترین و دغدغه مندترین 
مسئولین حال حاضر در شیراز دیدیم - را خواھید خواند؛ 

کوثر سعیدزاده – فاطمه حیدری

آن را احیــا و ھزینه این کار را از مالک که 
بدون عذر، عامل تخریب باغ بوده اســت، 
دریافت کند. خــب، نیاز به حکم قضائی 
است. اینجا برای این مرحله شھرداری نیاز 
دارد به حکم قاطع قضائی. دستگاه قضائی 
ھمکاری می کند اما این کافی نیست. باید 

بھتر و بیشتر شود.
ھکتار   ۳/۵ ایــن  از  چقدر 

دولتی است و چقدر غیر دولتی؟
ترابى:  غالب اینھــا قطعه ھای کوچک 
بازمانده از فضای ســبز قبلی بوده است. 
مثال یک فضای سبزی که ۱۰۰۰ مترش 
مانده است. این ۱۰۰۰ متر تغییر کاربری 
می دھد. یعنی به عنوان یک فضای بزرگ 

آنچنانی نیست.
ککوچک یا بزرگ بودن فضا مد 

نظر ما نیست.
ترابــى: غالبا مالکان خصوصــی دارند. 
ممکن است مثال ممکن است زمینی ۱۰ 
یا ۲۰ ســال پیش باغ بوده است، اما االن 
تفکیک شــده و در آن ساخت و ساز شده 
و اکنون،۱۰۰۰ مترش باقی مانده است. 
یا مثال مالکی خارج از کشور بوده است و 
بعد از چند سال می آید و پیگیری حقوقی 
حقوقــی می کند اما زمیــن  ش دیگر باغ 
نیست. برای این مالک پیگیری می  شود و 
می بینیم که زمین وی دیگر باغ نیست و 
اطرافش ھم کامال ساخته شده است؛ پس 
زمین را به او می دھند. ولی به عنوان تغییر 

کاربری آنجا ثبت می شود.

در  شــھر  شــورای  نقش 
کمیسیون ماده ۵ چیست؟

ترابى: شورای شھر ناظر است اما بدون 
حق رای. قبال بوده است اما طبق اصالح 
قانونی سال ھای گذشته، می توان گفت که 

ما ناظر ھستیم.
کاھش  برای  شــھر  شورای 
تخریب  در  خصوصــی  مالکان  منفعت 
و ساخت و ســاز باغ ھا، برنامه ای داشته 

است؟
ترابى: اگــر ما بخواھیــم از نظر ھزینه 
بررسی کنیم، باید به بحث تغییر کاربری، 
ھزینه تغییر کاربری ھا و سھم خدمات - 
که عمال خودش عامل تخریب میشــود- 
بپردازیم. باالترین مصوبه ای که به حفظ 
گســتره و یک پارچه باغ در شیراز، کمک 
می کنــد؛ مصوبــه شــورایعالی معماری 
شھرسازی ایران اســت که شھرداری را 
ملزم به خرید و حفظ این باغات و تبدیل 
آن ھا به فضای عمومــی می کند. یکی از 
مصوباتی شورای شھر در سال گذشته این 
بود که شــھرداری با سرعت بیشتری به 
تملک باغھایی که احتمال تخریب بیشتری 
دارد، اقدام و این باغ ھا به یک پارک بزرگ 

شھری برای استفاده عموم، تبدیل کند.
در اینجا شــایعه عدم تمایل 

شھرداری به حفظ باغ ھا وجود دارد.
ترابــى: ببینیــد مجموعه شــھرداری 
مجموعه ای گســترده اســت.  مدیریت 
شــھرداری مدیریــت بســیار قــوی و 

گســترده ای اســت. ھم موافقــت و ھم 
مخالفت در این زمینه قطعا وجود دارد.

و  دوراندیشــانه  نــگاه 
فروتنانه ای در حیطه ایجاد فضای سبز از 
مسئوالن کمتر مورد توجه قرار می گیرد، 

این طور نیست؟
ترابى: باید عوامل را بررسی کرد. گاھی 
به مدیــران شــھرداری می گوییم که در 
حوزه شما چرا فالن باغ حفظ نشده است؛ 
که مشخص می شود مالک سند تفکیک 
شده داشته و باید دید مجوز این تفکیک را 
چه کسی صادر کرده است؟ در بررسی ھا 
متوجه می شویم قوه قضاییه و اداره ثبت 
اسناد، بدون مجوز شھرداری این مجوز را 
داده اند و عنوان می کنند که مربوط به ۲۰ 
سال قبل است! در صورتی که با پیشرفت 
تکنولوژی و دسترســی ما به عکس ھای 
ھوایی مرتبط بــه آن ســال ھا، این ادعا 
حقیقت ندارد. اینجاھاســت که می شود 
ھمان «اژدھای ھفت سر فساد» که تعبیر 
رھبر انقالب اســت را دید. این مشــکل 

بر می گردد به عدم یکپارچگی مدیریت.
ییا عدم شفافیت؟

ترابى:  وقتی ســند از طــرف اداره ثبت یا 
قوه قضاییه صادر شــده، مالک برنده اســت 
و شــھرداری از لحاظ قانونی مســتلزم ارائه 
خدمات به مالک اســت. جایی که این سند 
صادر شده جای شبھه و بحث است، مثال ماده 
۱۴۷ و ۱۴۸ قانــون به تخریب باغ ھا کمک 

می کند و این معضالت باید برطرف شود.

 این قانون چیست؟
ترابى: در مورد تفکیک متراژ پایین اتفاق 
می افتد. و چون متراژ پایین اســت دیگر 
مشروعیت باغ ھا را ندارد و اتفاقا شخصی 
می شــود.خب، ادارات مختلفــی درحال 
تصمیم گیری ھســتند. من یک نمونه را 
عرض کنم: مثال در "باغــات گروه یک" 
که بر اســاس مصوبه شورایعالی معماری 
و شھرســازی ایران ساخت و ساز ممنوع 
اســت؛ یک تبصره دارد که میگوید حدود 
۲۰۰ تــا ۲۲۰ ھکتار از بــاغ می تواند به 
گردشگری اختصاص پیدا کند.خب، تعریف 
"گردشــگری" برعھده ســازمان میراث 
فرھنگی ، گردشــگری و صنایع دســتی 
است.که این سازمان در تعریف گردشگری، 
ھتل را جزو مجموعه گردشگری می داند. 
ھتل نیز برای خودش، رســتوران و دیگر 
شــاخ و برگ ھا مثل مجموعه خرید و... 
نیز طراحی می کند. خب، ما می بینیم در 
"باغات گروه یک" که ساخت و ساز ممنوع 
است، با تایید مجموعه گردشگری و میراث 
فرھنگی مجوز تخریب صادر می شود؛ زیرا 
مصوبه شــورایعالی معماری و شھرسازی 
ایران ھم این اجازه را داده است. این مجوز 
می رود در کمیسیون ماده ۵، ھتل مجوز 
می گیرد و ساخته می شود. به طور ناگھانی 
متوجه می شویم که چند ھکتار دیگر از باغ 
تخریب شده است برای احداث فروشگاه 
و... . به عنوان مثال "ھتل مجتمع خلیج 
فارس". در اصل مجتمع خلیج فارس یک 

پروژه گردشــگری بود، این ۲۵۰۰ واحد 
تجاری، اشانتیون آن گردشگری است که 
آن را بســازند! قرار ھم بوده اول مجموعه 
گردشگری ویژه، احداث شود اما در عمل 
می بینیم اتفاق دیگری رخ داد. ھنوز ھتل 
ساخته نشــده اما چندین سال است که 
مرکز خرید تجاری اش، ساخته شده است!! 
از این قانون گریزی ھا متاسفانه بسیار دیده 

می شود.
خال قانونی؟!

و ی

ترابى: خــال قانونی ھم نیســت،قانون 
گفت  می شــود  یعنــی  اســت،  گریزی 
"قانون دان ھــای قانون گریــز" دارنــد با 
قانــون مرحله به مرحلــه پیش می روند.

اصال زمین خواری در کشور نیز با ھمین 
چیدمان مرحله بــه مرحله به پیش رفته 
اســت. یکی مجــوز گردشــگری اش را 
می دھد، ھر اداره ای که می آید سھیم است. 
من یک مثالی بزنم: زمانی که می خواستند 
حضرت رسول(ص) را به قتل برسانند در 
لیله المبید، ســران احزاب و سران جریان 
کفر به مشورت نشستند. گفتند ھر کدام 
از ما که حضرت رسول(ص) را بکشد، فردا 
میگویند که آن قبیله آمد ھمچین کاری را 
انجام داد. قبیله قریش مدعی و خونخواه 
می شود. نھایتا به این تصمیم رسیدند که 
از ھر قبیله یک نفر نماینده وجود داشته 
باشد که ھمه در قتل سھیم باشند. که با 
معجزه خداوند، پیغمبر(ص) مطلع شد و 
حضرت علی(ع) جای ایشــان ماند و این 

قضیه اتفاق نیفتاد. ولی داستان این بود که 
وقتی "شــریک جرم" زیاد شود، مجازاتی 

عمال اتفاق نمی افتد.
در تخریب باغات نیز شــریک جرم ھا زیاد 
شده اســت. به ھر مجموعه ای که گفته 
شود، تو عاملش بودی، میگوید من عاملش 
نبودم، مجموعه بغل دستی عاملش بوده، 
او مجوز را داده اســت! بعد می بینید ۱۰ 
نفرند و چون خودشان ھم زمان مجری و 
ناظر و قانون گذار ھســتند؛ ھمه به نوعی 
در این تخلف دخیل می شــوند و دیگر ما 
عمال شاھد مجازاتی نیستیم. فقط مردم 
می بینند که ھر روز فضای سبز شھر دارد 

تخریب می شود.
در این قانون بازی ھای ادارات 
و افراد بــا یکدیگر، چه مرجعی میتواند 
اصالح انجام دھد؟ مثال دبیر کمیسیون 
ماده ۵ می تواند این کار را انجام دھد؟ یا 

مصوباتی خالف را ملغی کند؟
ترابى: دبیر کمیســیون مــاده ی ۵ ، 
اداره راه و شھرســازی اســت به ریاست 
اســتانداری. به نظر من قطعــا میتواند. 
ھرکدامشان به تنھایی می توانند جلوگیری 
کنند البته اگر بخواھند. به عناوین مختلف 
میتوانند مانع از اجرا شوند. مثال استاندار 
بــه عنوان رئیس کمیســیون مــاده ۵، 
مخالف باشد با فالن تخریب، خب، متوقف 

می شود.
ادامه در صفحه روبرو

 
 قانون هســت و ما معضل قانون نداریم. "معضل قانون دان های قانون گریز" معضل اصلی است و همچنین "عدم تمرکز در 
تصمیم گیری ها یا مدیریت واحد". برای مجموعه باغات شهر شیراز، اداره های مختلفی تصمیم گیرنده هستند. اداره هایی مانند 

جهاد کشاورزی، استانداری، شهرداری، قوه قضائیه، ثبت اسناد و امالک و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.
 در بررسی ها متوجه می شویم قوه قضاییه و اداره ثبت اسناد، بدون مجوز شهرداری این مجوز را داده اند و عنوان می کنند که 
مربوط به ۲۰ سال قبل است! در صورتی که با پیشرفت تکنولوژی و دسترسی ما به عکس های هوایی مرتبط به آن سال ها، این ادعا 

حقیقت ندارد. اینجاهاست که می شود همان «اژدهای هفت سر فساد» که تعبیر رهبر انقالب است را دید.
 در تخریب باغات نیز شریک جرم ها زیاد شده است. به هر مجموعه ای که گفته شود، تو عاملش بودی، میگوید من عاملش 
نبودم، مجموعه بغل دستی عاملش بوده، او مجوز را داده است! بعد می بینید ۱۰ نفرند و چون خودشان هم زمان مجری و ناظر و 

قانون گذار هستند؛ همه به نوعی در این تخلف دخیل می شوند و دیگر ما عمال شاهد مجازاتی نیستیم
 ما می بینیم در "باغات گروه یک" که ساخت و ساز ممنوع است، با تایید مجموعه گردشگری و میراث فرهنگی مجوز تخریب 
صادر می شــود؛ زیرا مصوبه شورایعالی معماری و شهرسازی ایران هم این اجازه را داده است. این مجوز می رود در کمیسیون 
ماده ۵، هتل مجوز می گیرد و ساخته می شود. به طور ناگهانی متوجه می شویم که چند هکتار دیگر از باغ تخریب شده است

 

در طول یک دھٔه گذشته، درآمد شھرداری ھا با سرعت روز افزونی رشد 
یافته تا آنجا که بودجٔه شھرداری تھران، با رقم نجومی ۱۷ ھزار میلیارد 
تومان به بودجٔه عمرانی کل کشور نزدیک شده است. قدرت برخاسته 
از این درآمدھا تا آنجاست که با کمی اغراق، مدیریت شھری را می توان 
به عنوان قؤه غیر رسمِی جدید در کنار قوای رسمی ۳ گانٔه کشور نام 
 از محل تراکم فروشی کسب می شود.

ً
برد.درآمدھای شھرداری ھا غالبا

تراکم فروشی یک شیوه  "من درآوردی" و "بیخود" است که در ھیچ 
کجای جھان تا کنون سابقه ای نداشته و از دھه ھفتاد به این سو باب 

شده است.
به عبارت دیگر و در توضیح تراکم فروشــی میتوان گفت : یک بودجه 
حبابی و کالن که از "قانون فروشی" ؛ "تخریب شھر" و فروش شھر به 
سرمایه ساالران کسب می شود و نیز قرار است در فرآیندی "دایره ای" 

در ھمان جایی خرج شود که کسب شده!
شــھری که قرار اســت محل زندگی "ھمه" شھروندان باشد و "ھمه 
حوائج" آنان را تحت مدیریت معقول ،کارشناسی و عادالنه مدیران تامین 
نماید تبدیل میشود به جایی که مدیران شھری "تنھا" و "تنھا" دالالنی 
ھستند که با توسل به "تراکم فروشــی" شھر را به تعدادی "سرمایه 
بردار" میفروشند و در حقیقت استقالل شھر از میان میرود اما نه به 
صورت کالسیک و آن چنان که "خرمشھر" اشغال شد. بلکه به صورتی 
کامــال قانونی و نرم و بدون درگیری و خونریزی و تنش ھای  فیزیکی 

شھرھا به اشغال میلیاردرھا در می آیند!

یکی از عوارض این نحؤه کسب درآمد، انباشت تبعیض آمیز ناعادالنه 
و کاریکاتورِی امکانات در پایتخت است که به ھمین واسطه جمعیت 
زیادی نیز در تھران متمرکز شــده و مدیریت شــھر را با گره ھای کور 
 موضوع آلودگی ھواِی پایتخت تبدیل 

ً
مواجه می کنند. برای مثال؛ اخیرا

به یکی از چالش برانگیز ترین موضوعات رسانه ھا شد و ھمانطور که 
مطلع ھستید، عده ای را حول این نظر که: "آلودگی ھوا نتیجه کیفیت 
پایین بنزین است" در این سوی میدان و عده دیگری را که متقابال نظر 
دیگری دارند، در سوی دیگر میدان به صف کردند. حال آنکه فارغ از 
این بحث ھا، اول باید به این موضوع پرداخت که اصوال کدام سیاست 
مدیریت شھری به این نقطه رسیده که یک چندم جمعیت کشور فقط 
در یک شھر جمع بشوند؟! و کدام نگاه و استراتژی رضایت به این داده 
که در این وانفسای خفگی و دودگرفتگی و آلودگی،حدود ده ھزار ھکتار 

درخت در طول دو دھه ی سال گذشته قطع بشود؟!
با رجوع به نمای شھر تھران،  و گذر از معابر و خیابان ھا به خصوص در 
نقاط باالی شھر، آنچه به وضوح قابل  مشاھده است، واگذاری شھر به 
سرمایه  ساالران و زراندوزان وسرمایه بردارانی است که تبدیل شھر به 
یک مجتمع بزرگ تجاری را وظیفٔه خود می دانند. ده ھا پروژه تجاری 
بزرگ که مثل قارچ ھر روز در شــھر می رویند، اســناد مصور تغییر 
کاربری پایتخت ھستند. که اگر به اثر شھر بر شھروند معتقد باشیم _که 
ھستیم_ آیا این تغییر کاربری شھر به تغییر سبک زندگی شھروندان 
نخواھد انجامید؟ و آیا فرھنگ شھر متناسب با ھمین تجاری سازِی بی 

ھویت عوض نخواھد شد؟
اطلس مال، اطلس پالزا، پاالدیوم، بوستان مادر و باغ پسیان و ده ھا مثال 
دیگر اسناد تغییر کاربری پایتخت ھستند. ده ھا و صدھا مجتمع تجاری 
که غالبا بارانداز اجناس بنجل و کم کیفیت خارجی ھستند؛ در حالی 
که بر اساس تجربه ھای  اثبات شده و استانداردھای رسمِی بین المللی 
ھر واحِد فروش محصوالت خارجی با ورشکستگی و تعطیلی واحد ھای  
تولید محصوالت داخلی نسبت مستقیم دارد. از طرف دیگر، بسیاری 
از این پروژه ھای تجاری بر ویرانٔه باغ ھا ســاخته می شوند. وسعت این 
تخریب ھا تا آنجاست که دبیر شورای عالی معماری و شھرسازی اخیرا 
اعالم کرده در طول ۱۰ سال گذشته، ۴ ھزار ھکتار از باغات شھِر تھران، 
نابودشده است. این در حالی است که طبق ماده ۴ قانون اصالح الیحه 
قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شھرھا مصوب ۱۳۸۸ مجلس 
شورای اسالمی؛ قطع درختان درمحدوده شھرھا جرم بوده و برای آن 

مجازات حبس از ۶ ماه تا۳ سال پیش بینی شده است.
در ھمین باب رھبری _مد ظله العالی_ میفرمایند: “ آن چیزی که ثروت 
اصلی کشور است، .. باغات داخل شھرھاست، .. باید محفوظ بماند. ھم 
سازمان محیط زیست، ھم دستگاه ھای ذی ربط دولتی، ھم مسئولین 
و نمایندگان در مجلس، ھم مسئولین در قوه  قضائیه، و در مورد شھرھا 
و حریم شھرھا ھم شھرداری ھا، در سرتاسر کشور موظفند که این کار 
را دنبال کنند. ما ھمیشه این مسئله را تکرار می کنیم، اما باز می بینیم 

که کار درستی انجام نگرفت!“ (روز درخت کاری۱۴ اسفند ۱۳۹۱)
از این غم انگیز تر آن است که "مدیریت" ھمچون یک کاال از تھران به 
کالن شھرھای دیگر صادر می شود و دیگر شھرھای بزرگ کشور از روی 
شیوه ھای  مدیریت پایتخت الگو برداری می کنند و ھمین امر موجب 
شــده تا ابتالئاِت مدیریتِی تھران به طرز حیرت انگیزی در دیگر نقاط 
کشور شیوع بیابد تا بدان جا که شاھدیم:مشھدالرضا در یک عملیات 
ضربتی و ھمه جانبه ی تجاری سازی به سرعت در حال تبدیل شدن به 
یک پاساژ خرید بزرگ است که حرم شریف حضرت رضا _علیه السالم_ 
نمازخانه آن اســت! و در شیراز(حرم سوم اھل بیت _علیھم السالم) 
نیز، به تصریح آیت الله ایمانی امام جمعه شیراز شش برابر نیازش واحد 

تجاری دارد.
در پایان الزم اســت بر این نکته تاکید کنم که اگر قرار باشد در مبارزه 
با زمین خواری و کوه خواری و ھم چنین شھرســازی اسالمی-ایرانی 
و امثال آن اتفاق عینی و خاصی بیافتد، باید ساختار فسادخیز تأمین 
درآمدھای شھرداری ھا تغییر پیدا کند و این تغییر اگر بنا باشد فراگیر 
شود، ضروری است که از الگوی شھرھای کشور _یعنی تھران_ آغاز 

شود.
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هماھنامه

مھدی اسدی

اندراحواالت روزگار ناخوش باغ ھای  قصرالدشت

سنگ را بسته اند و سگ را گشاده!

پرونده ویژه

شــیراز را پــس از شــاھچراغ، حافــظ و ســعدی، بــه باغ ھــای 
ــخ کھــن  ــی  کــه ریشــه در تاری ش مــی شناســند... باغ ھای
ــی   ــد ارم، ریه ھای ــی مانن ــی  جھان ــار دارد؛ باغ ھای ــن دی ای

ــای  قصرالدشــت. ــد باغ ھ ــی، مانن حیات
ــان و صــدای  ــایه درخت ــروی، س ــه ب ــا ک ــاغ ھ ــه کوچــه ب ب
ــوازد؛ امــا کمــی آن ســوتر، حــال  ــدگان جانــت را مــی ن پرن
ــی حــق  ــی ندارد.گران ــدان تعریف ــان چن ــاغ داران و باغبان ب
آبــه و محدودیــت آن، نفــس بــاغ ھــا را بــه شــماره انداختــه 
اســت. آب نھــر اعظــم بــرای خیلــی از باغــداران رویــا شــده 
اســت و خیلــی کــه تــالش کننــد، ھــر ۴۵ روز یــک بــار، در 
ــه قیمــت  ــد ب ــرم شــیراز، آب چــاه را مــی توانن تابســتان گ
گزافــی بخرنــد و بــه لب ھــای  خشــکیده باغشــان برســانند.

ــا در  ــاغ ھ ــانی ب ــتم آب رس ــر سیس ــرای تغیی ــھیالت ب تس
ــت:  ــی گف ــاغ داران م ــی از ب ــت! یک ــده اس ــعار مان ــد ش ح
ــه  ــید ک ــت؛ بنویس ــد نیس ــھرداری امی ــر ش ــه خی ــا را ب «م
شــر نرســاند». بیشــتر کــه پیگیــر شــدم، مــی گفــت: « در 
ــدام  ــوز اق ــا مج ــده ای در روز روشــن و ب ــا ع ــاغ ھ ــه ب پھن
بــه تخریــب مــی کننــد و شــھرداری ھــم کاری بــه کارشــان 
ــاخه ای را  ــم ش ــا بخواھی ــه م ــان از روزی ک ــا ام ــدارد؛ ام ن
ــم، از  ــر کنی ــاغ را تعمی ــوار کاه گلــی ب ــا دی ــم، ی ھــرس کنی
در و دیــوار باغمــان بــاال مــی آینــد؛ گاری و بیــل و کلنگمــان 
را برمــی دارنــد و بــا خــود مــی برنــد. شــھرداری ســنگ را 
ــان  ــرس درخت ــرای ھ ــاده... ب ــته اســت و ســگ را گش بس
ھــم از مــا مجــوز مــی خواھنــد! آن وقــت چگونــه کاری کــه 
خــالف قانــون اســت مجــوز میگیــرد آیــا پــای پــول و رشــوه 

ــان اســت؟ ــی در می و پارت

ــه ســن گذاشــته، بقیــه باغــداران  ــا ب ــراز ایــن باغــدار پ  غی
ھــم حــال و روز خوشــی نداشــتند. باغ ھایــی  کــه نــه 
محصولشــان اقتصــادی اســت، نه شــھرداری بــرای نگھداری 
ــابی  ــه درســت و حس ــه حــق آب ــد، ن ــی کن ــی م ــا کمک آنھ
ــتی روی  ــی خش ــه راحت ــد ب ــی توان ــی م ــه کس ــد و ن دارن
ــواری را تعمیــر کنــد! ســکونی مرگبــار  خشــت بگــذارد و دی
کــه بیــش از ھمــه، دل باغــداران و ریشــه درختــان تنــاور و 

ــوزاند. ــی س ــت را م ــای  قصرالدش ــال باغ ھ کھنس
اگــر باغ ھــای  قصرالدشــت ریــه شــھر شــیراز اســت، 
ــا فقــط در زمیــن  ــوپ نگھــداری از آنھ کــه ھســت؛ پــس ت
ــه  ــدارد و ھرگون ــدی ن ــه درآم ــی ک ــت. باغ ــداران نیس باغ
دخــل و تصــرف در آن بــا مشــت آھنیــن، پاســخ مــی گیــرد؛ 
فقــط یــک راه بــرای فــرار از وضــع موجــود پیــش روی خــود 
مــی بینــد؛ فــروش بــه شــھرداری! شــاید شــاه بیــت ماجــرا 
ھمیــن باشــد. شــھرداری بــا اســتفاده از قــدرت خــود، فشــار 
ــا آن ھــا را بیــن نابــودی  را بــر باغــداران مضاعــف کــرده، ت
ــا شــھرداری و  ــدن ب ــار آم ــا کن ــل چشمانشــان، ی ــاغ مقاب ب
ــه  ــذاری ک ــد. واگ ــر کن ــن ارگان مخی ــه ای ــاغ ب ــذاری ب واگ
بعضــا بــا تغییــر کاربــری توســط شــھرداری ھمــراه بــوده یــا 

ــاغ انجامیــده اســت. بــه نابــودی ب
ــت؛  ــفته اس ــا آش ــن روزھ ــت ای ــداران قصرالدش ــواب باغ خ
ــا  ــاغ ھ ــرای ب ــارک را ب ــه برخــی خــواب ســنترال پ چــرا ک
ــی  ــا رانــت اطالعات ــد ب ــد. برخــی ھــم مــی خواھن ــده ان دی
ــد! براســتی باغــداران  خــود؛ یــک شــبه ره صــد ســاله برون
قصرالدشــت کــه باغشــان را چــون شناســنامه آبــا و اجــدادی 
ــا  ــوزاند ی ــد س ــان دل خواھن ــرای آن ــتر ب ــد بیش ــی دانن م
شــھرداری؟! ایــن وســط یــک راه میانبــر ھــم البتــه وجــود 
ــی  کــه شــھرداری  ــه دالالن! ھمان ھای ــاغ ب ــروش ب دارد؛ ف
ــاغ ھــا را تغییــر کاربــری  ــا ب ظاھــرا دستشــان را گشــاده، ت
ــاغ  ــد؛ ویــال بســازند و ب ــه ریــش باغــداران بخندن بدھنــد؛ ب

ــودی بکشــانند. ــه ورطــه ناب ــا را ب ھ
باغ ھــای  قصرالدشــت ایــن روزھــا حــال و روز خوشــی 
ندارنــد. بــاغ دارانــی کــه چــون شــبانی خســته، گــرگ ھــا را 
ــر  ــه دی ــی  ک ــد... گرگ ھای ــه خــود مــی بینن در کمیــن گل
ــع  ــه خل ــبان ھایی  ک ــد و ش ــد دری ــه را خواھن ــا زود گل ی
ــان  ــای اجدادش ــه آرزوھ ــبان ھایی  ک ــد، ش ــده ان ســالح ش
را در خطــر یــورش تندبــاد مــی بیننــد و نغمــه مــی خواننــد:

«نازک آرای تن ساق گلی،
 که به جانش کشتم. 

و به جان دادمش آب؛ 
ای دریغا به برم می شکند...»

به نظر شما علت اصلی تخریب باغ ھا 
چیست؟

همتى: ما چند نوع تخریب داریم : یک نوع تخریب 
در محدوده شــھر و حریم شھرھا است. نوع دوم، 
تخریب در خارج از محدوده شــھر مثل جنگل ھا 
است. دلیل تخریب باغ ھا دو سویه است؛ یک سو 
بحث افرادی است که مایلند سرمایه شان چند ده 
برابر شود، به ھمین دلیل زمین ھایی  که کاربری 
باغ و فضای سبز دارند را تغییر کاربری داده و می 
فروشند. یعنی به طور مثال در نقطه مناسب شھر 
باغی دارند که ھر متر آن ۵۰۰ ھزار تومان اســت؛ 
اگر این زمین را تغییر کاربری تجاری دھند، سرمایه 
شــان چند ده برابر می شود و ھر متر آن ۲۰ تا ۵۰ 
میلیون تومان بفروش میرســد! حال، فرض کنید 
یک ساختمان چند طبقه نیز در این زمین ساخته 
شــود، باز سودشان چند برابر میشود. بنابراین در 
صورتی که زمین باغ باشــد، ارزش مادی چندانی 
ندارد. ولی وقتی با زد و بندھا و مصوباتی که به طور 
غیر قانونی توسط بعضی شورای شھرھا تصویب می 
شــود - مثل مصوبه برج باغ- این باغ ھا به طور 
رسمی تخریب شده و به برج باغ و ساختمان ھایی  
که آن مکان را دارای ارزش افزوده چند ده برابری 
میکند تبدیل می شود. بنابراین علت اصلی تخریب 
باغ ھا را باید سود جویی ھای  برخی سوداگران، که 
به دنبال ارزش افزوده باالیی نسبت به سرمایه شان 
ھستند دانست. اما سوی دیگر مسئله شھرداری 
ھا ھستند؛ که متاسفانه به دلیل اینکه درآمدزایی 
پایداری ندارند و نمی توانند شھر را با درآمد پایین 
اداره کنند، مجبور ھستند که بعضی موارد نامشروع 
چون افزایش تراکم، افزایش سطح اشتغال و تغییر 
کاربری ھا را دنبال کنند و از این طریق درآمد کسب 
کنند تا بتوانند به اداره شھر بپردازند. در واقع راحت 
ترین راه درآمد زایــی را در بحث تغییر کاربری و 

افزایش تراکم می دانند.
 دولت و در کل حاکمیت چه نقشی را 

در این زمینه ایفا میکنند؟
همتى: در دولت ھا ســاختار، ساختار حاکمیتی 
و سیاستی می شــود. یعنی دولتی که نمی تواند 
ورود مستقیم داشــته باشد، در واقع باید سیاست 
گذاری کند و از طریق ادارات کل راه و شھرسازی 
بر عملکرد شھرداری ھا نظارت کند که مجوزھای 
غیر قانونی صادر نکنند. در واقع بحث تخریب باغ 
ھا در بخش حاکمیت را، می توانیم به نوعی ناشی 
از ضعف قانون، عدم اجــرای قانون و نبود نظارت 
بــر اجرای قانون بدانیم. یعنــی دولت که وظیفه 
اش قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون توسط 
شــھرداری ھا اســت، باید از طریق ارائه الیحه یا 
مصوبات ھیئت دولت در قانون گذاری نقش ایفا کند 
و بر عملکرد شھرداری ھا در زمینه طرح تفصیلی و 

طرح جامع شھرھا نظارت داشته باشد. که متاسفانه 
وزارت راه و شھرسازی به نمایندگی از دولت، تالش 
الزم برای این کار را ندارد و شورای عالی معماری 
و شھرســازی ھم قوانین محکم و کارآمد در این 
راستا ندارد. وزارت راه و شھرسازی از طریق شورای 
عالی شھرســازی می تواند اقدامات موثری در این 
زمینه داشته باشد از جمله این اقدامات، ایجاد بانک 
اطالعــات باغات درون محدوده شــھری و حریم 
شھرھا است. اداره راه و شھرسازی باید موظف شود 
باغ ھا را با تعداد درختان، شناسایی و پالک گذاری 
کند و ماھانه در تمام شھرھا این را رصد کند که در 
صورت اقدام خاص، ســریعا وارد عمل شده و مانع 
شود. سازمان حفظ محیط زیست ھم تا به حال به 
داخل شھرھا ورود خاصی نداشته، که اتفاقا از نقاط 
ضعف این سازمان ھم محسوب می شود. تا به حال 
بیشتر پیگیر جنگل ھا و مراتع و رودخانه ھا بوده 
است. این سازمان ھمانطور که در کمیسیون ماده 
۵ ھم حق رای دارد، باید وارد حوزه شــھری شود؛ 

که متاســفانه تا به حال این اتفاق نیفتاده است! از 
طرفی ضعف قانون توسط مجلس را ھم داریم یعنی 
مجازات ھای  مناسبی برای مسؤالن شھرداری و 
افرادی که به صورت غیر قانونی به تخریب باغ ھا می 
پردازند وجود ندارد. بنابراین ھیچ گاه یک مسؤل 
شھرداری را به جرم مثال تخریب باغ فرزانه شیراز 
یا باغ تجریش تھران دستگیر و مجازات نمی کنند. 
و این ناشی از ضعف قانون ما است. البته از طرف 
دیگر ھم، مجازات الزم توسط دستگاه قضایی اعمال 
نمی شــود، و یا سطح مجازات بسیار پایین است و 
برای ھمین قطع درختان ھزینه چندانی برای فرد 

خاطی ندارد!
ککدام نھادھا و دستگاه ھا تاکنون در 

این تخریب دخیل بوده اند؟
همتى: در رأس کار وزارت راه و شھرسازی است. 
شورای عالی شھرســازی و معماری و ادارات کل 

راه و شھرســازی قانون را کامل نکرده و اجرا نمی 
کنند. طرح تفصیلی و طرح جامع کالن شــھرھا 
ھنوز به طور کامل ابالغ نشــده است و به ھمین 
دلیل، شھرداری ھا خودسرانه عمل می کنند. بعد 
از آن، کمیســیون ھای  ماده ۵ است؛ کمیسیون 
ماده ۵ حتی طرح تفصیلی - مصوب شورای عالی 
شھرســازی که به مثابه یک قانون کامل و قانون 
گذاری محســوب می شــود - را زیر پا میگذارد. 
متھم سوم، شھرداری ھا ھستند. که به جای رفتن 
به دنبال درآمد پایــدار، به درآمدھای مقطعی می 
پردازند. مورد بعد ھم قوه قضاییه و دادســتان می 
باشــند، که موظفند به عنوان مدعی العموم عمل 
کرده و در مسائل ورود کنند. به عنوان مثال چندی 
پیش تشــکل ھای  دانشجویی لیستی از باغ ھای  
تخریب شــده توسط برخی نھادھای حاکمیتی را 
خدمت قوه قضاییه ارسال کردند تا به عنوان مدعی 
العموم وارد شود، اما پس از گذشت حدود یک سال 

متاسفانه اقدام چندانی صورت نگرفته است! 

 با این اوصاف، گویا ھمه دستگاه ھا با 
زمینه سازی شھرداری و شورای شھر در تخریب 
باغ ھا سھیم اند! با وجود تاکید رھبر معظم انقالب 
بر برخورد صریح و قاطعانه دادگســتری و قوه 
قضاییه در این زمینه، چرا تا به حال شاھد برخورد 

جدی با این مفاسد نبوده ایم؟
همتى: به نظر میرســد قوه قضائیه تخصص الزم 
را در مــورد عملکرد کمیســیون ھای  ماده ۵ و 
شھرداری ھا در این خصوص نداشته، به عالوه اینکه 
به نظر می رســد این موضوع علیرغم تأکید رھبر 

انقالب متأسفانه در اولویت قوه قضائیه قرار ندارد.
از چه طریق می شــود با این فساد 

برخورد کرد؟
همتى: ما باید قانون را درست کنیم. کمیسیون 
ماده ۵ باید منحل شــود، یا حوزه ورود آن بسیار 
محدود شود و وظایف اش کامال شفاف و مشخص 

باشــد، که نتواند مجوز تغییر کاربری و یا افزایش 
تراکم بدھد. در حوزه شــھرداری ھــا ھم قانون 
شــھرداری ضعف ھای  زیادی دارد. از طرفی ھم 
نظارت بر شھرداری ھا بسیار ضعیف است، ما ھیچ 
سیستم نظارت قوی بر شھرداری ھا نداریم و برای 
ھمین قوه قضاییه خیلی نمی تواند ورود پیدا کند 
مگر اینکه شکایتی انجام شود. قوه قضاییه ھم باید 
یــک مجتمع ویژه محیط زیســتی اعم از تخریب 
و جنــگل ھا و باغ ھای  شــھرھا و به ھم خوردن 
اکوسیستم ھای  منطقه ای توسط آالینده ھا و... 
داشــته باشد، که ھم شــکایت ھا را در این زمینه 
رسیدگی کند و ھم دادستان آن مجتمع بتواند به 

عنوان مدعی العموم اقدام کند.
 تاثیر جوی و اکوسیستمی این تخریب 

ھا را تشریح بفرمایید.
همتى: معموال درختھای بــاغ ھا را یا قطع می 
کنند و یا رسیدگی نمی کنند تا خشک شود. یک 
درخت  ۱۰۰ تا ۲۰۰ ساله، در اکوسیستم شھری 
و طراوت و فضای ســبز شھر تاثیر به سزایی دارد. 
در صورتی که این درختان قطع یا خشــک شوند، 
حتی اگر تغییر کاربری ھم انجام نشــود، یعنی به 
 
ً
جای آن چمن یا بنفشه ھم کاشته شود، مطمئنا

تاثیری که یک درخت چند ده ساله دارد آن فضای 
ســبز کوچک نخواھد داشــت و این تاثیر بسیار 
سوئی بر فضای سبز شھری و آرامش مردم خواھد 
گذاشت. بنابراین، ابتدا باید فضای سبز و کاربری 
فضای سبز استاندارد را به طور دقیق تعریف کنیم؛ 
یعنی به درختی که باالی ۱۰ ســال عمر داشته 
باشد فضای سبز می گویند. باید سرانه فضای سبز 
و درختان به صورت عادالنه در شھر تقسیم شود؛ 
به این معنی که ھر ناحیه باید فضای سبز استاندارد 
 در ھر متر مربع 

ً
خاص خودش را داشته باشد. مثال

۱ تا ۲ درخت وجود داشته باشد. برخی مسؤلین 
می گویند: سرانه فضای سبز در تھران استاندارد 
است، اما آیا این تعداد به ازای ھر نفر در تمام شھر 
عادالنه تقسیم شــده؟! آیا این درختان مرکز شھر 
ھســتند یا در نواحی دور از مرکز شھر؟! متاسفانه 
مراکز شھرھا به مکان ھای  انبوھی از ساختمان ھا 
تبدیل شده اند، که فضای تنفس را از مردم گرفته 
اند. تمام آمارھایی که در زمینه فضای ســبز  ارائه 
می شود صرفا فرافکنی است. دلیل اصلی آلودگی 
ھوای کالن شــھرھا فقر فضای سبز است. تبدیل 
مونوکسید کربن به اکســیژن در درختان صورت 
می گیرد، وقتی فضای سبز نباشد ریزگردھا زیاد 
می شود، حتی کمبود فضای سبز بر نزوالت جوی 
و بارندگی ھم تاثیر خواھد داشت، که االن یکی از 
دالیل بارندگی کم در کالن شھرھا فقر فضای سبز 
است. بنابراین تاثیرات بسیار مخربی در شھرھا و 

اکوسیستم ھای  منطقه خواھد داشت.

جرم، جرم است؛ متناسب با جغرافیا و شأن مجرم و ظاھر او، جرم ماھیت 
خود را از دست نمیدھد، ھمچنان جرم است. یکی از مھم ترین و آسیب 
زا ترین جرم ھایی  که امروز در روز روشن توسط برخی نھادھای مسئول 
با وقاحت تمام، در حال انجام است، پدیده مھم تخریب باغات می باشد. 
پدیده ای که اگر به دادش نرسیم و با عزمی جدی و ھمگانی برای حل آن 
ھمت نکنیم، می رود تا در روزھای آتی به جای ھوای پاک، سرب کثیف 
استشمام کرده و شاھد عینی به خطر افتادن جان فرزندان و عزیزانمان، به 
دلیل منفعت پرستی عده ای و اھمال کاری خودمان باشیم. در این راستا و 
برای بررسی جوانب این خطر بزرگ که امروزه دامنگیر اکثر کالنشھرھای 
کشور شده است، سراغ یکی از متخصین و از مبرزترین افراد این حوزه 
رفتیم. کسی که مطالب و مناظرات دقیق و کاشناسی اش و روحیه صریح 
و شجاعانه اش زبانزد خاص و عام می باشد. این بار صدای مردم افتخار 
گفتگو با مقداد ھمتی دانشجوی دکترای مھندسی عمران و برنامه ریزی 
حمل و نقل، دبیر ســامانه امالک و مستغالت کشور و مشاور وزیر راه و 
شھرسازی دولت دھم را دارد.  مشروح مصاحبه را در ادامه خواھید خواند؛

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!

 ادامه از صفحه قبل
از لحــاظ عرفی می گویید یا در 

قانون موجود است؟
ترابــى: من به لحــاظ عرفــی می گویم. عمال 
می توانند. یعنی آنقدر اختیار اجرایی ھست که اگر 
بخواھند جلوگیری کنند، می توانند. اگر دستگاه 
قضائی با شدت عمل بیشتری ورود و جلوگیری 
کند، اتفاقات بھتری رقم می خورد. ھمچنین اداره 
ثبت اســناد و امالک نیز باید بیشتر توجه داشته 
باشد. ھر کدامشان به نوعی می توانند عاملی موثر 

در جلوگیری از تخریب باشند. 
 با توجه به رقیبی مثل کمیسیون 
مــاده ۵، در مصوبه یکپارچه شــدن مدیریت 

باغات؛ این موضوع توان اجرایی دارد؟
ترابى: مــا در این رویه رقابــت را به این معنا 

نمی بینیم.
 تداخل اختیارات؟!

ترابى: چنین چیزی نیســت. یعنی شھرداری 
پیشــنھاد می دھد به کمیسیون ماده ۵ ، یا دبیر 
خانــه اداره راه و شھرســازی ارجاع می دھد به 
این کمیسیون. عمال اھتمام و جدیت شھرداری 
و اداره راه و شھرســازی در جلوگیری از تخریب 
باغ ھای شــھر بسیار موثر اســت و من این را به 

عنــوان رقابت نمی بینم امــا اھتمام و جدیت و 
توجه الزم است.

مصوبه شما ناظر بر شھرداری است 
که باید اجرا کند، اجــرای آن یکی از عواملی 
است که از ورود پرونده ھا یا ھمان اژدھای ھفت 
سر، جلوگیری می کند. اما کمی ھم درباره چند 
باغ شیراز از جمله باغ "فرزانه" صحبت کنیم 
که چند ماه پیش متوجه شدیم مجوز ساخت و 

تغییر کاربری اش را گرفته است.
ترابى: در سال ۸۴ ،۸۵ و ۸۸ مجوزی را گرفته 
بود. آن بحثی که در ســال گذشته اتفاق افتاد، 
اصالح آن مجوزی بوده که قبال گرفته است که 
موافقت ھم نشد و دستخوش بسیاری از بحث ھا 
و چالش ھا بود که بروند مجوز را بگیرند. متاسفانه 
شاھد به کارگیری سیاست "چراغ خاموش" در 
این قضایا ھســتیم. این چراغ خاموش می شود 
تا شورای شــھر مطلع نشوند. با سیاست "چراغ 
خاموش" فضای ســبز شھری مجوز می گیرد و 
می رود به مرحله تبدیل، تغییر کاربری و احداث. 
یک نمونه ھم ھمان باغ فرزانه اســت که شــما 

اشاره کردید.
از مجوزی که االن به این باغ دادند 

مطلع ھستید؟

ترابى: قبال مجوز گرفته بود. حاال آن ۳۵ طبقه 
نه، ولی یک درصد محدودتری مجوز داشت.

به نظر شــما از ایــن عوامل بیان 
شدھف کدامیک در تخریب باغ ھا موثرتر است؟

ترابى: آن قضیه لیله المبید که گفتم، بیشترین 
تاثیــر را دارد. ھمه در تخریب باغات شــریک 
ھستند در تخریب. اگر بخواھیم باالترین علت را 
بدانیم، "منفعت". اگر شما دنبال علت می گردید 
باالترین علت "منفعت" اســت. ، حاال می تواند 

منفعت شخصی باشد یا عمومی یا ارگانی.
در پایان اگر راجع به تخریب باغات و 
مسئله محیط زیست شھری صحبت پایانی دارید 

که از سواالت ما جا مانده است، بفرمایید.
ترابى: اول تشــکر می کنم از زحمتی که برای 
این مصاحبه کشیده شــد. با پیگیری ھایی که 
انجام می دھید و با اطالع رسانی خوب، می توان 
به ایجاد خواســت عمومی در مردم برای حفظ 
و حراست از فضای سبز شھری و باغ ھا امیدوار 
بود. این مطالبات مردمی می تواند در جلوگیری از 
تخریب باغ ھا و فضای سبز ما به شدت موثر باشد. 
واقعا این تالش ھای شما جای تقدیر و تشکر دارد 
و ان شا اله تمام مجموعه ھا و رسانه ھا برای ایجاد 

این مطالبه عمومی تالش کنند.

مینا کمالی

 
وقتی با زد و بندها و مصوباتی که به طور غیر قانونی توسط بعضی شورای شهرها تصویب می شود 
- مثل مصوبه برج باغ- این باغ ها به طور رسمی تخریب شده و به برج باغ و ساختمان هایی  که 

آن مکان را دارای ارزش افزوده چند ده برابری میکند تبدیل می شود.
مجازات های  مناسبی برای مسؤالن شهرداری و افرادی که به صورت غیر قانونی به تخریب باغ ها 
می پردازند وجود ندارد. بنابراین هیچ گاه یک مسؤل شهرداری را به جرم مثال تخریب باغ فرزانه 

شیراز یا باغ تجریش تهران دستگیر و مجازات نمی کنند.
برخی مسؤلین می گویند: سرانه فضای سبز در تهران استاندارد است، اما آیا این تعداد به ازای هر 
نفر در تمام شهر عادالنه تقسیم شده؟! آیا این درختان مرکز شهر هستند یا در نواحی دور از مرکز 
شهر؟! متاسفانه مراکز شهرها به مکان های  انبوهی از ساختمان ها تبدیل شده اند، که فضای 

تنفس را از مردم گرفته اند. 
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پرونده ویژههماھنامه6

 شـما بـه عنـوان کسـی کـه چنـد نسـل در محله 
چوگیا جزء سـاکنین و مالکین بـاغ ھا بودیـد، بفرمایید که نحوه 
نگھـداری و آبیـاری و  رسـیدگی به این باغ ھای  چند صد سـاله، 

از گذشـته تـا یک دھـه اخیر به چه شـکل بوده اسـت؟
محمـدى: تـا جایـی که خاطـرم اسـت وازپدربزرگـم که بـه عنوان 
باغبـان در ایـن محـل فعالیـت داشـته، شـنیده ام کـه تامیـن آب 
قسـمتی از مناطق شـیراز از چھار جـوی به نام ھـای  « آب خیرات 
» - کـه از سرچمشـه منصـور آبـاد مـی آمـد و قسـمتی از آن جـدا 
و صرفـا جھـت آبیـاری باغ ھـای  چوگیا بـود -« جوی بنـدی »، « 
جـوی میـری » و « جوی حاج شـمس » بوده اسـت، کـه ھمگی از 

کنـار باغ ھـای  چوگیـا عبـور می کـرده اند.
بـا طرح توسـعه بلـوار چمـران، آب خیـرات را جھت آبیـاری فضای 
سبزسـھمیه بندی کردند. پس از چند سـال، به دلیل خشک سالی 
سـه مـورد از جـوی ھا کم آب شـدند، جـوب ھا را به یـک جوی، که 
آب خیلی خوبی ھم داشـت تبدیل کردند. در اول قرار شـد ھر روز، 
ازصبح تا سـاعت سـه بعد از ظھر، آب در اختیار فضای سـبز باشد و 
شـب تا صبح باغبانان آبیـاری کنند. مدتی که گذشـت، گفتند یک 
ھفتـه تا ده روز، این آب سـھمیه باغ ھا باشـد و مابقـی روزھای ماه، 
دراختیـار شـھرداری قـرار گیـرد. امـا با وجـود جوی ھـای  خاکی 
قدیمـی کـه در گذشـته مـداوم آب از آنھا عبـور می کرد و حـال، با 
وجـود سـھمیه بندی، فقـط مـدت ده روز در ماه آبگیری میشـدند، 
ازایـن رو، چنـد روز زمـان الزم بـود تا جوی ھا خود سـیراب شـوند 
و بتواننـد آب را عبـور دھنـد و بـه بـاغ ھـا برسـند، که متاسـفانه با 
از دسـت دادن چنـد روز از مھلـت ده روزه، آب بـه مقـدار کافـی به 
درختـان نمـی رسـید. بعدھـا روش ھـای  سـھمیه بنـدی دیگری 
امتحـان شـد که نتیجـه خوبی نداشـت. امـروز و با وجـود مدیریت 
غلـط رفتـه رفته بر فاصلـه آبیاری به درختـان افزوده شـد، تا جایی 
کـه بـه ماھی یک بار و یا بیشـتر رسـید و تمام درختـان برگ پھنی 
که به آب بیشـتری نیـاز داشـتند، ازجمله درختان ثمرده، خشـک 
شـده و تنھـا درختانی باقـی ماندند که به آب کمتری نیاز داشـتند.
 پیگیـری مالکیـن باغ ھـا و اھالی محله چوگیـا از شـھرداری، که آب 
را از باغ ھـای  چنـد صـد سـاله( کـه به عنـوان بخش قابـل توجھی 
از ریه تنفسـی شـیراز و جذب گردشـگر محسـوب می شـود) گرفته 
و بـه چمن ھـای  چنـد سـانتی اختصـاص داده، بـه جایـی نرسـید. 
بعدھـا پیشـنھاد آبیـاری باغ ھـای  ھشـت ھـزار تـا یک ھکتـاری، با 
تانکـر آب داده شـد کـه بـه واقـع در عمـل جوابگـو نبـود. و در آخر، 
تصمیـم بـر ایـن شـد کـه بـه وسـیله لوله ھـای  دو تـا سـه اینچی و 
توسـط پمپی درمجـاورت بیمارسـتان چمـران، آبیاری باغ ھـا انجام 
شـود؛ کـه ھمیـن امر بـه دلیل طوالنی شـدن زمـان آبیـاری نتیجه 
مطلوبی در بر نداشـت. طبق قانونی که شـھرداری گذاشـته است، ما 
نمی توانیم باغ خودمان را به کسـی غیر از شـھرداری بفروشـیم! آن 
ھـم به حداقـل قیمت! با وجـود این مـواردی که عرض کـردم اھالی 
و باغـداران به این نتیجه رسـیدند که گذشـته از مشـکل کـم آبی در 
اسـتان فارس، مسـئولین شـھرداری با اسـتفاده از توجیه کـم آبی و 
اسـتفاده از ایـن روش مـردم را در یـک جـاده یک طرفه قـرار دادند؛ 
کـه یـا باغ ھـای  خـود را به شـھرداری مـی فروشـید و یـا در صورت 
خشـک شـدن درختان، به نسـبت سـِن درخت جریمه میشـوید! که 
بـا توجـه به عمـر این درختـان بـه ازای ھـر درخت حدود بیسـت تا 

بیسـت و پنج میلیـون برآورد می شـود.

  بـا توجـه به مشـکل آب بـاغ ھـا و ایـن دومینوی 
خشـک شـدن درختان، چگونه اسـت که شـھرداری اصـرار بر 

خریـد و یا تعویـض باغ ھـا با زمیـن در میانـرود دارد؟
محمـدى: نکتـه قابل توجه ھمین جا اسـت که بـه دلیل موقعیت 
مکانـی این باغ ھـای  واقـع در بلوارچمران و داشـتن زمینه تجاری 
شـدن، مـی توانـد منبـع درآمـد خوبـی بـرای شـھرداری باشـد. از 
ایـن روسـت کـه شـھرداری قصـد تملـک بـاغ ھـا را دارد؛ و طبـق 
شـنیده ھای  مـا، درآینـده بـاغ ھـا بـا تجـاری شـدن بـه صـورت 

رسـتوران و قھـوه خانـه اجـاره داده می شـوند!
 در چنـد دھه اخیر تغییـر کاربری نیـز در این باغات 

انجام شـده اسـت که بتوانید مثال بزنید؟
محمـدى: بلـه چنـد نمونـه عینـی وجـود دارد کـه خدمت شـما 
عـرض مـی کنـم. بـاغ بزرگی کـه در مقابـل پـل زرگـری و ورودی 
محله چوگیا وجود داشـت، که ابتدا به اسـم حسـینه تغییر کاربری 
اش را گرفتنـد و پـس از مدتی، به مجتمع مسـکونی چند طبقه ای 
بـه نام کلبه سـبز تبدیـل شـد. و بیمارسـتان خصوصـی ام آر آی و 

ھتـل چمـران نیـز مثال ھـای  عینی دیگری ھسـتند. 
  صحبـت پایانـی داریـد که بخواھیـد با مـا درمیان 

بگذارید؟
محمـدى: مـا مـدام در رادیـو و تلویزیون می شـنویم و می بینیم که 
مـردم را بـه درخـت کاری و حفظ محیط زیسـت تشـویق می کنند. 
ولـی در عمـل، مـردم مـی بیننـد شـھرداری چگونـه باعث خشـک 
شـدن درختـان می شـود. چطـور میشـود که شـھرداری تـوان این 
را دارد کـه بـا تانکـر درختـان جلـوی خانه ھـای  مـردم در محـالت 
و سـطح شـھر را کـه پـالک گـذاری کردند آبیـاری وحفظ کنـد، اما 
نمـی توانـد باغ ھـای  چند صد سـاله مـا رابه خاطـر پاک بـودن ھوا 
حفظ کند؟! و متاسـفانه این داسـتان غم انگیز شـامل تمام باغ ھای  
معروف شـیراز میشـود؛ و درآخر باید این ھشـدار را بدھـم که با این 
رونـد مدیریتـی که تقریبا از دو دھه پیش شـروع شـده اسـت، مردم 
شـیراز تـا چند سـال دیگر، به جـای ھوای پـاک باید سـرب مصرف 

مصاحبه با غالمحسین محمدی؛ یکی ازمالکین باغات چوگیای شیراز

مردم مى بينند شهردارى چگونه
 باعث خشك شدن درختان مى شود!

سید عباس حسینی

افتخار بدعت تراکم فروشی برای ھمیشه در تاریخ 
ایران و جھان به نام «غالمحسین کرباسچی» و وزیر 

کشور و رئیس جمھور پشتیبان او ثبت شده است.
باغات بزرگ متعددی با شروع فرآیند تراکم فروشی 
به برج ھای  مرتفع در شمال تھران تبدیل شدند که 
باعث تخریب گســترده محیط زیست شھر تھران 
بخصوص شمیران شد. بنا بر آمارھای موجود از آن 
زمان تابحال حدود ۵۰۰۰ ھکتار از باغات تھران از 
بین رفته اند. امری که امروز با وجود تصاویر ھوایی 

قابل ارزیابی دقیق است.
با وجود اینکه تخریب باغات از زمان کرباسچی آغاز 
شــد و در زمان شــھرداری الویری نیز ادامه یافت 
ولی تخریب گسترده و سازمان یافته باغات از زمان 
اختراع «برج باغ» در سال ۱۳۸۳ آغاز گشت. تا قبل 
از آن تخریب باغــات به طور موردی و با زد و بند با 
شھرداران و ... صورت می گرفت ولی بعد از اختراع 
«برج باغ»، باغات در روز روشــن و پشتیبانی کامل 

شھرداری به طور گسترده تخریب شدند.
برج باغ عالوه بر اینکه به حیات باغات شھر تھران 
خاتمه داد، شھرسازی را نیز کریه تر از گذشته کرد و 
باعث شد که برج ھایی  با ارتفاع ۳۰ متر و بیشتر در 
کنار بناھای کمتر از ۵ طبقه به صورت پراکنده رویش 
کند و بر سر ھمسایگان و درختانی که قرار بود حفظ 

شوند سایه بیافکند.
جالب اینجاســت با گذشــت یک دھه از بنای این 
بدعِت ناصواب ھنوز مھدی چمران تاب انتقاد از این 
تخریب گسترده باغات تھران را ھم ندارد. وی پس 
از انتقادات تند حقانی در جلسه علنی شورای شھر 

چنین گفت:
«ما نباید به مصوبه برج باغ حمله کنیم، زیرا مجوز 
ساخت با سطح اشغال ۳۰ درصد، تدبیری برای حفظ 
باغات بود. علت ھم این بود که شھرداری نمی تواند 
ھمه باغات شــھر را بخرد و صاحبان آنھا درختان 
را خشک می کردند تا بتوانند ساخت و ساز کنند. 
برای ھمین فکر کردیم به جای ۶۰ درصد، با سطح 
اشغال ۳۰ درصد اجازه ســاخت و ساز در باغات را 
بدھیم، اما به جای ۳ طبقه، مجوز ساخت ۶ طبقه 
بدھیم. البته ســطح اشغال در زیرزمین ھم نباید از 
۳۰ درصد تجاوز کند. بعد متوجه شدیم درختان در 
۷۰ درصد باقیمانده ممکن است حین ساخت و ساز 
خشک شوند که برای جلوگیری از این موضوع، آقای 
تندگویان در حال تھیه طرحی اســت که بر مبنای 
آن، پایان کار به شــرطی داده شود که در ۷۰ درصد 
باقیمانده درختان ھم وجود داشته باشد و ھم به قدر 

کافی کاشته شود.»

چگونه کسانی به خود اجازه می دھند که درختان 
چنار ۷۰ ســاله را با ساخت برج از بین ببرند و بعد 
با کاشتن چند نھال به جای آنھا مساله را حل شده 

بپندارند؟ 
شــورایعالی شھرســازی و معماری ایران در تاریخ 
۲۲/۱/۱۳۶۲ ضوابط و مقررات شھرسازی مربوط به 
نحوه افراز و تفکیک باغات و مزارع واقع در محدوده 

شھری را تصویب کرد.
بر طبق ماده ۳ این مصوبه حداقل مساحت تفکیک 
باغات شھری ۲۰۰۰ متر مربع و حداکثر سطح اشغال 
۱۰ درصد تعیین شد. حداکثر تراکم ساختمانی مجاز 
نیز ۲۰ درصد در حداکثر ۲ طبقه بر روی زیرزمین 
تعیین گردید. پس از تصویب قانون زمین شھری در 
سال ۱۳۶۶ و در اجرای ماده ۱۴ آن وزارت مسکن و 
شھرسازی در سال ۱۳۷۳ دستورالعملی تحت عنوان 
دســتورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شھری 

تھیه و ابالغ کرد.
در این دســتورالعمل نیز که در کل کشــور الزم 
االجراست ضوابطی مشابه ضوابط مقرر در مصوبه 
سال ۱۳۶۲ شورایعالی شھرسازی و معماری ایران 
مقرر گردید. در طول نیم قرن تھیه طرح ھای  جامع 
و تفصیلی شھرھای مختلف نیز ھمین قاعده (۲۰ 
درصد تراکم و ۱۰ درصد ســطح اشــغال) در مورد 

باغات شھری در طرح ھا اعمال شد.
با وجود این مقــررات الزم االجرا، محمود احمدی 
نژاد که در ۸۲/۲/۲۱ شــھردار تھران شده بود، در 
۲۶/۸/۱۳۸۲ الیحه شــماره ۸۲۱۰/۸۲۴۳۹۳۵-۱ 
را جھت بررسی به شورای اسالمی شھر تھران ارائه 
داد.عنوان این الیحه، «اصالح مصوبه ضوابط اجرایی 

مربوط به چگونگی اجرای ماده یکم قانون حفظ و 
گسترش فضای ســبز در شھرھا مصوب ۵۹/۳/۱۱ 

شورای انقالب» بود.
ماده ۱ الیحه حفظ و گســترش فضای سبز چنین 

مقرر کرده بود:
«به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری 
از قطــع بی رویه درختان قطع ھــر نوع درخت در 
معابر، میادین، بزرگراه ھا و پارکھا، باغات و محلھایی 
که به صورت باغ شناخته شوند در محدوده قانونی 
و حریم شھرھا، بدون اجازه شھرداری ممنوع است. 
 ضوابط مربــوط به چگونگی اجرای این ماده پس از 
تھیه توسط شھرداری و تصویب شورای شھر قابل 

اجرا است.»
از آنجا که قبل از تاسیس شوراھای شھر وزیر کشور 
جانشین شورای شھر بود در تاریخ ۲۹/۶/۱۳۷۳ این 
ضوابط با امضای وزیر کشور وقت علی محمد بشارتی 
تصویب و ابالغ شــد. ھمانطور که در این ماده آمده 
است ھدف آن جلوگیری از قطع درختان و گسترش 

فضای سبز می باشد.
با این وجود محمود احمدی نژاد با اضافه کردن چند 
ماده به این مصوبه در خصوص ســاخت و ســاز در 
باغات بر خالف قانون و خارج از صالحیت شھرداری 
و شــورای شــھر اقدام به تعییــن ضوابطی برای 
بلندمرتبه سازی در باغات نمود. این الیحه حدود ۴ 
ماه بعد در پنجاه و سومین جلسه رسمی ـ علنی ـ 
فوق العاده شورای اسالمی شھر تھران (دوره دوم) و 

در ۱۹/۱۲/۱۳۸۲ به تصویب رسید.
حســن زیاری رئیس وقت کمیسیون شھرسازی و 
فنی و معماری شــورای شھر تھران در گزارشی که 

روزنامه ھمشھری ۲۰/۱۲/۱۳۸۲ در این خصوص 
منتشر کرد درباره این مصوبه چنین گفت:

«تاکنون براساس قوانین موجود صاحبان باغ تنھا 
می توانســتند در ۱۰ تا ۱۵ درصد سطح اشغال باغ 
و در حد ۲ طبقه ساخت و ساز انجام دھند در حالی 
که به امالك مجاور آنھا حتی ۱۰ طبقه و بیشتر ھم 
مجوز ســاخت و ساز داده می شد. براساس مصوبه 
اخیر شــورا و در صورت نھایی شــدن آن از سوی 
مجلس شورای اسالمی، سطح اشغال برای ساخت و 
ساز در باغ ۳۰ درصد و تراکم آن معادل تراکم مجاز 

امالك ھر منطقه است.»
وی به روشــنی در اظھاراتش اذعان می کند که در 
شھر تراکم فروشی جریان داشته و برخی تا ۱۰ طبقه 
پروانه ساخت می گیرند. البته وی ھم آگاه بوده که 
این مصوبه شــورای شھر غیرقانونی و شورای شھر 
حق مداخله در صالحیت ھای  شورایعالی شھرسازی 
و معماری ایران را ندارد. برای ھمین به نھایی شدن 
این مصوبه در مجلس شورای اسالمی اشاره می کند. 
امری که البته ھیچ گاه رخ نداد ولی برج ھا بر مبنای 
ھمین مصوبه غیرقانونی و تخریب گر در باغات باال 

و باالتر رفتند.
این مصوبه در ۸۳/۳/۲  توسط مھدی چمران، رئیس 
وقت شورا به شــھرداری تھران ابالغ شد تا ساخت 

برج در باغات تھران رسمیت یابد.
بدین ترتیب بر مبنای الیحه ای که «احمدی نژاد» 
تھیه کرده بود «برج باغ» توســط شورای شھر دوم 
اختراع شــد. علی رغم اینکه ایــن مصوبه خارج از 
اختیارات قانونی شــورای شھر مندرج در ماده ۷۱ 
قانون شوراھا بود و اساسا ماده ۱ و دیگر مواد قانون 
حفظ و گسترش فضای ســبز ارتباطی با موضوع 
تراکم ساختمانی و سطح اشغال نداشت، احمدی نژاد 

صدور پروانه ھای  «برج باغ» در تھران را آغاز کرد.
ھر چنــد در مصوبه برج باغ به ظاھر ۳۰ درصد باغ 
سطح اشغال تلقی می شود ولی در عمل سطح اشغال 
در زیر زمین ھا تا ۸۰ درصد و حتی ۱۰۰ درصد در 
نظر گرفته شــدند تا کل باغ تخریب شود. اخیرا به 
دلیل انتقادات گسترده سطح اشغال به ۴۵ درصد 
محدود شد اگر چه که برای اجرای گودبرداری ھای  
عمیق و در عملیات ســاخت برج ھای  تا ۱۲ طبقه 
و ورود ماشین آالت سنگین ساختمانی باقی مانده 
باغ نیز برای حدود ۲ سال به یک کارگاه ساختمانی 
تبدیل می شــود و در نتیجه عمده درختان از بین 
می رود.به ھمین دلیل اســت کــه این مصوبه نیز 
غیرقانونی بوده و قابلیت اجرا ندارد و قطع درختان 

ناشی از اجرای آن مجرمانه است.

ظھر ۱۲ فروردین امسال اتفاقی افتاد، که به 
واقع کمر تمام دردمندان انقالب را از شدت 
جالفرد،  جواد  محمد  نمود.  خم  تألمش 
عدالتخواه  جنبش  مرکزی  شورای  عضو 
دانشجویی و دبیر کمیته مطالبه حق مسکن 
مردم، ظھر ۱۲ فروردین ماه ناگھان، بر اثر 
متن  گفت.  وداع  را  دار فانی  قلبی  عارضه 
زیر پیرامون آخرین پروژه ھای  محمد جواد 
جالفرد در راستای احقاق حقوق محرومین 

و مستضعفین می باشد...
از آخرین کارھایی که مرحوم جواد جالل فرد 
به کمک دوستانش در بسیج دانشجویی و 
جنبش عدالت خواه دانشجویی در روزھای 
استیفای  راستای  در  کوتاھش  عمر  پایانی 
حق مردم و تحقق مطالبات رھبری پیگیری 
می کرد، مساله جلوگیری از تخریب بی رویه 
باغات کشور و نیز تالش برای جلوگیری از 
ساخت برج ۱۲۱ طبقه بنیاد مستضعفین در 
تھران و مطالبه حقوق تضییع شده متقاضیان 
مسکن مھر بود. جواد در مورد ساخت برج 
۱۲۱ طبقه توسط بنیاد مستضعفان، خیلی 
پیگیر بود و می گفت " کار بنیاد مستضعفان، 
طبق پیام فرمان امام برای تاسیس این نھاد، 
ساخت مسکن و اشتغال زایی برای محرومان 
و کوخ نشینان است نه برج سازی برای کاخ 
سایر  کمک  به  راستا  ھمین  در  ھا"  نشین 
دوستانش، نامه ای خطاب به رئیس بنیاد 
ارسال کرد و پیگیر تنظیم جلسه ای با ایشان 
بود. خوشبختانه مسئولین بنیاد مستضعفین 
جواب نامه را به صورت مکتوب دادند و جواد 
به کمک سایر دوستانش به صورت کارشناسی 
و مبسوط دوباره جواب نامه را تھیه کردند و 
قرار بود بعد از تعطیالت نوروز، مجدانه پیگیر 

مساله شود که ...
بخشی از این نامه به شرح ذیل است:

در نامــه مذکور که جــواد کار نگارش آن را 

برعھده داشــت، اھداف پروژه آسمانخراش 
۱۲۱ بر اســاس اعــالم مســئولین بنیاد 
مســتضعفان طی جدولی در مقابل اھداف 

تاسیس بنیاد مستضعفان قرارداده شده بود:
کار دیگر بر زمیــن مانده مرحوم جالل فرد 
کــه در آخرین روز ھای  عمــر خود پیگیر 
بود، تحقق مطالبه مقــام معظم رھبری در 
راســتای حفاظت از محیط زیست و جرم 
انــگاری بــرای تخریب کننــدگان محیط 
زیســت بود. به طوری که بعد از ســخنان 
مقام معظم رھبری به مناسبت روز محیط 
زیســت در تاریخ ۱۵ اسفند ســال ۱۳۹۳ 
جواد به معنــای حقیقی کلمــه، خواب و 
خوراک نداشــت، می گفت «رھبری درباره 
ھیچ موضوعی به این صراحت گالیه نکرده 
بود و نگفته بــود بعضی ھا می خواھند من 
نباشم و آن باغات ھای  شمال شرق تھران را 

تخریب کنند.»
 بــرای تحقق ایــن دغدغه رھبــری، جواد 
ھمیشه می گفت «باید کار را از دانه درشت 
ھا شروع کرد نه از آفتابه دزد ھا» در ھمین 
راســتا ۱۰ نھاد دولتی و حکومتی را که به 
محیط زیست تعدی کرده بودند، به صورت 
کامال کارشناســانه به کمک دوستانش در 

ابوالفضل نوروزی

تشکل ھای  دانشجویی شناســایی کرد و در قالب نامه ای 
به رئیس قوه قضاییه کشور رسانه ای نمود.متاسفانه بعد از 
گذشت یکسال پیگیری، اقدام خاصی از سوی مسئولین انجام 
نشد، جواد و سایر دوستان عدالت خواھش در روزھای پایانی 
سال ۱۳۹۴ نامه دیگری را خطاب به رئیس قوه قضائیه آماده 
کرده و مراتب اعتراض جنبش عدالت خواه دانشجویی را به 

بی تفاوتی قوه قضائیه در مقابل تخریب باغات اعالم کردند.
در بخشی از نامه مذکور به ۱۰ مورد از تخریب باغات که در 
طول یکسال گذشته، علی رغم معرفی به قوه قضائیه، اقدام 
قابل توجھی درباره آن صورت نداده بود، اشاره نموده است. 
مرحوم جالل فرد کارھایش را در حد مطالبه صرف قرار نداد 
بلکه در میدان اجرا نیز وارد شد و با ایجاد فضای اعتماد بین 
مسئولین ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، دبیری کمیته 
بانک اطالعات و ساماندھی باغات این نھاد را بر عھده گرفت تا 
با انجام یک فعالیت نمونه، این اقدام را برای باغات کل کشور 
عملیاتی کند.کار دیگری که جواد، در روزھای پایانی عمر خود 
غصه ی آن را می خورد، غصه بی خانمان ھایی  بود که با ھزار 
امید و آرزو، پس اندازھای اندک خود را در اختیار نظام اسالمی 
قرار داده بودند که بعد از چند سال مشخص، خانه ھای شان 
را تحویل بگیرند ولی چند سالی از زمان موعود گذشته بود و 

آنھا ھنوز بی خانمان بودند. می گفت " ما با این کار داریم ضد 
انقالب بار می آوریم، مستضعفین و محرومین، سیاست و این 
دولت و آن دولت را نمی شناســند، این عدم تحویل به موقع 
خانه ھای  مســکن مھر دارد مردم را به نظام اسالمی بدبین

 می کند."
بعد از صحبت ھای  مقام معظم رھبری با ھیات دولت در 
ســال  ۱۳۹۳ مبنی بر اینکه میلیون ھا نفر چشم انتظار 
تحویل مســکن مھرشان ھســتند و دولت موظف است 
که خانه ھای  آنھا را تحویــل دھد، جواد، کمیته مطالبه 
حق مســکن مردم را تشــکیل داد و با مسکن مھری ھا 
ارتباط گرفت.در بدو کار مســکن مھری ھا به جواد با آن 
ریش ھای  بلند و قیافه حزب الھی اعتماد نمی کردند، حتی 
این ظن را داشــتند که او مامور است و خیلی به او فضای 
فعالیت را نمی دادند ولی گذشــت و گذشت جواد ھر روز 
بین مسکن مھری ھا محبوب و محبوب تر می شد تا جایی 
که جواد ۲۵ ســاله شده بود نماینده و سخنگوی مسکن 
مھری ھا. به نمایندگی از آنھا در جلسات کمیسیون عمران 
مجلس شرکت می کرد و در تجمعات مسکن مھری ھا ھمه 
کاره بود. به معنای حقیقی کلمه شده بود حامی و سخنگو 

محبوب مستضعفین مسکن مھری...

کارهای بر زمین مانده یک مرد  

تخریب گسترده و سازمان یافته باغات کالنشھرھا از چه زمانی آغاز شد؟

بــــرج بــــاغ
یاشار سلطانی
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فاطمه حیدری

شھید خالد شوقی االسالمبولی

۱۷ سپتامبر ۱۹۷۸ جھان اسالم در بھتی عظیم فرو رفته بود...
انورسادات رئیس جمھور وقت مصر با رژیم صھیونیستی قرارداد 

صلح امضا کرد!
وی با امضای این قرارداد موسوم به پیمان کمپ دیوید، اجازه ھرنوع 
دخالت آمریکای جنایتکار و اســرائیل خونخوار را در این کشــور 

اسالمی صادر کرد! 
دیگر خیال اسراییل از طرف مصر راحت شده بود. مدتی بعد سادات 
که به این ھم راضی نبود، برای ایراد سخنرانی در کنیست اسراییل 
به بیت المقدس رفت و این بار با این حرکت، خون جھان اسالم را 
ریخت و اینچنین مصر به عنوان اولین کشور اسالمی، موجودیت 

رژیم صھیونیستی را به رسمیت شناخت!
حضرت امام(ره) بالفاصله دستوری کوتاه و رسا مبنی بر قطع روابط 
دیپلماتیک ایران و مصر صادرکردند. عالوه بر این پیام در محکومیت 
این پیمان ننگین، حضرت امام(ره) در پاسخ به نامه ای، فرمودند: « 
مصر باید دست این خیانتکار را از کشور خود قطع کند. » اینچنین 
بود که رابطه ایران و مصر پس از این خیانت اسف بار قطع شد. اما 
داستان ھمینجا به پایان نرسید و فرعوِن زمان، در یک اقدام انقالبی 

از تخت سلطنت به زیر کشیده شد. 
سه شنبه، ۶ اکتبر ۱۹۸۱( ۱۴مھر ۱۳۶۰) ، قاھره، میدان رژه

انورسادات در جایگاه ویژه خود و میان دولتمردان مصری نشسته و 
به نمایش قدرت ارتش مصر می نگریست.

ھمزمان با رســیدن عقربه ھای  ساعت به ۱۲:۴۰، گوینده مراسم 
اعالم مــی کند که نوبت به حرکت یگان ھــای  حامل توپ ۱۳۰ 
میلیمتری رســیده است. اولین جرثقیل حامل توپ با رسیدن به 
مقابل جایگاه از مسیر تعیین شــده خارج شده و از سمت راست 
به نزدیک ترین فاصله به جایگاه رسیده و ناگھان متوقف می شود. 
حاضران ابتدا گمان کردند که به علت نقص فنی، جرثقیل از مسیر 
خارج شــده است، اما لحظاتی بعد «خالد االسالمبولی» با سرعت 
از جرثقیل پایین پرید و دو بمب دســتی را یکی بعد از دیگری به 
سوی جایگاه پرتاب کرد که ھیچ کدام از دو بمب عمل نکردند. خالد 
اسالمبولی به سرعت خود را به جایگاه نزدیک کرد و بی شک در آن 
لحظه جز به قطع کردن دست اسرائیل از این کشور اسالمی به ھیچ 
چیز دیگر نمی اندیشید. سرانجام خالد در فاصله یک و نیم متری 
جایگاه، انورسادات را به رگبار بست و اینچنین بود که این فرعون به 

سرنوشت اربابانش دچارشد و به ھالکت رسید.

به دنبال ترور سادات، مقامھای امنیتی مصر به دستور حسنی مبارک 
۶۵۰ نفر از مسلمانان را که گفته می شد در قتل انورسادات دست 
داشتند دســتگیر کردند. پس از بازجویی ھای  مختلف وتشکیل 
جلسات محاکمه، سرانجام پس از گذشت ۵ ماه، خالد اسالمبولی و 

چھار نفر دیگر از یارانش محکوم به اعدام و تیرباران شدند.
شھید خالد اسالمبولی در قسمتی از وصیت نامه خود نوشته بود : 
"ما با ھم تصمیم گرفتیم که فرعون مصر را به قتل برسانیم تا شاید 
خداوند به خاطر این کار، ما را از ننگ دوستی با صھیونیست ھا که 
دامن ما را گرفته و فساد روحی و اخالقی سادات و ھمسرش را در 
جامعه علنی ساخته است نجات بخشد. اشھد اّن ال اله اال الله و اشھد 

اّن محّمدا رسول الله".
آری کربال ھمچنان جاریســت... این حرکت شھید اسالمبولی و 
یارانش ھیچ پیامی جز « ھیھات من الذلة » برای جھانیان ندارد. 
و اکنون پس از گذشــت سالھا از این اقدام انقالبی در کشور مصر، 
پس از پیروزی ۳۳ روزه ی حزب الله لبنان در مقابل اسرائیل، پس 
از پیروزی جمھوری اســالمی ایران در جنگ ھشت ساله ی دنیا 
پشت نقاب عراق، علیه کشور ما و پس از گذشت ۳۷ سال ایستادگی 
انقالب اســالمی ایران و پس از این ھمه پیروزی در جھان اسالم و 
تحقق وعده ی الھی که خداوند ھرگز بر زیان مومنان، برای کافران 
راھی قرار نداده است، بازھم عده ای دارند در کشوری که شیعه با 

اقتدار حکومت دارد، حرف از صلح با شیطان میزنند!
آنگاه که چند جوان ایرانی عمرشان را به سازندگی کشوراسالمیشان 
میگذارنند و به جرم خدمت به کشورشــان ترور میشــوند، یعنی 
«ھیھات من الذلة » ھمچنان رمز پیروزی است. وقتی مقام معظم 
رھبری فرمودند ما در شرایط شعب ابیطالب نیستیم، در شرایط بدر 
و خیبر به سر میبریم. و دولت مردان ما در زمین دشمن صحبت 
از خزانــه ی خالی میکننــد! آیا معنایی جز پذیــرش ذلت دارد؟! 
رئیس جمھور محترم! مدام از نام امام حسن(ع) برای رسیدن به 
مقاصدشــان استفاده میکنند و صلح وی را ھرگونه که به نفعشان 
اســت تفسیر میکنند! و ھرروز به شیوه ای جدید برای ملت ایران 
نسخه ی صلح میپیچند و میگویند: ماباید راه امام حسن(ع) را ادامه 
دھیم، آیا ما از امام حســین(ع) سیاستمدارتر ھستیم که برخی از 
مسئولین مان  صحبت از صلح با یزید میکنید؟! نتایج این صلح و به 
قول دولتمردانمان تعامل با دنیا! تاکنون جز «خسارت محض » باری 
برای این ملت نداشته است. شھید خالداالسالمبولی خونش را فرش 
این راه کرد که امروز ما در این پیچ تاریخی دستان غاصب استکبار را 
نه تنھا از کشورھای اسالمی، که از کل دنیا کوتاه کنیم. اما به گمانم 
کابینه ی دولت اعتدال به جای انتظار برای رفع تحریم ھا و اجرایی 
شــدن برجام، باید منتظر سجده ی شیطان بر انسان باشند. زیرا 
که ھرگاه شیطان بر انسان سجده کند آمریکا نیز دست از جنایت 

خواھد برداشت و تعاملشان با دنیا را جشن خواھند گرفت!

با سالم . لطف ا برای شروع از فضای فرھنگی 
حاکم بر شیراز برایمان بگویید

اول بایــد نگاھمــان درباره فرھنگ یکی بشــود. تعاریف 
زیادی از فرھنگ ارئه شــده است، اما به گفته مقام معظم 
رھبری:«فرھنگ، مثل آب و ھواست. فرھنگ، یعنی ھمین 
رسوم و آدابی که بر زندگی من و شما حاکم است. فرھنگ، 
یعنی باورھا و اعتقادات ما و چیزھایی که زندگی شخصی 
و اجتماعــی و داخل خانه و محیط کســب یك جامعه با 
آنھا روبه روســت.به طور کلی ذھنیت حاکم بر یك جامعه 
و...»بنابر این باید بین فرھنگ و کاِر فرھنگی تفاوت قائل 
شــد. قالب ھای  مربوط به فعالیت ھــای  فرھنگی، خود 

فرھنگ نیست.
اما در مورد شــھر شــیراز، با اینکه در حوزه ھای  مختلف 
اندیشــه ای و حتی ھنری افراد شاخص و مبانی نظری و 
حتی تولیدات مکتوب جدی ای وجود دارد، اما برحســب 
دالیل مختلف تاریخی، ما تقریبا الاقل در ھفتاد ھشــتاد 
سال گذشته به این طرف جریان فکری فرھنگی که جایگاه 
اجتماعِی قابل توجه و «مستمری» داشته باشد نمی بینیم. 
البته که اشخاص و مبارزین ویژه کم نداشته ایم که حتی 
 دایره 

ً
بعضا به تشکیالت سازی ھم روی آورده اند، اما عمدتا

استمرار آن ھا آنقدر نبوده است که به یک جریان اجتماعی 
قابل توجه ختم شده باشند. این مسئله به نظر من در مورد 
جریان آیت الله حسینی الھاشمی ھم صادق است و از نظر 
من شــاید آن مدل از ھیئت عزاداری سیدالشھدا(ع) که 
مرحوم مال علی سیف پرچمدار آن بود و پسر خلف ایشان 

مرحوم علی اصغر سیف ادامه دادند.
مسئله ای که عرض شد، در طول زمان به یک نوع غفلت در 
بین علمای ما منجر شده است. و آن ھم تربیت نیرو است. 
دامن برکشــیدن از حضور در بطن اجتماع از یک سو و از 
سوی دیگر عدم توجه به کادرسازِی جدی مھمترین دلیل 
وضعیت فعلی فرھنگی ماست. من آنقدر وزن این مسئله را 
جدی می دانم که دیگر مسائل دیگری چون بعضی کوته 
نظری ھا در حوزه ھای  دولتی و نیمه دولتی و ارگان ھای  
رسمی را دیگر به حساب نمی آورم. یعنی در واقع آن مسائل 
را طفیلی ھمین مبنا می دانم. حتی در نسبت عدم نقش 
آفرینی جاھایی چون دفتر نمایندگی مقام معظم رھبری در 
استان که باید نقش پدری را ایفا کنند، چون این نگاه جدی 
وجود ندارد، درگیر ســطحی ترین مسائلی می شوند و به 
واضح ترین شکل ممکن ھم در جریان ھای  سیاسی و ھم 
مسائل فرھنگی و اجتماعی در حد یک ویتریِن نه چندان 
دلچسب جایگاه را نزول می دھند. که این ھم خود بحث 

مفصلی می خواھد.
با توجه به این مسئله، فعالین فرھنگی شھر 

ی ی

در چه وضعیتی ھستند ؟
من یک تعبیری درباره خودمان به عنوان یک عضو کوچکی 
از این جبھه دارم که شــاید بتوان تعمیمش داد. من می 
گویم ما یک ســری افراد نیمه ھوشــیار از یک جامعه ی 
نیمه ھوشیار ھستیم. اغلب ما بر اساس شرایط خانوادگی 
یا محیطی که در آن رشد کرده ایم با یک مسجد، ھیئت، 
کانون و یا فرد نه چندان خاصی برخورد کرده ایم و ھمان 
ارتباِط ناخواسته، به فکر و ذھن و باورھای ما رنگ و بو داده 
و بر اساس ھمان ھم دغدغه مند شده ایم. بعد ھم بر اساس 

ھمان جو ھا با اسامی مختلف و سخنرانی ھا و کتاب ھایی  
برخورد کرده ایم. مثال یکی بیشــتر به تور سخنرانی ھای  
دکتر عباســی خورده اســت، یکی رحیم پور ،یکی وحید 
جلیلی، یکی شــھید مطھری، ... و حتی مثال رائفی پور و 
... . اغلــب کمی از ھرکدام مزه مزه کرده ایم و بس. کمتر 
کســی را داریم که واقعا ھرکدام از اینھا را به معنای واقعی 
فھم کرده باشد. چه برسد به اینکه برود سراغ مبانی ای که 
ھمین ھا از آن ھا برداشت می کنند. و حتی خیلی ھا نمی 
روند سراغ منش و سلوک اخالقی و فردی اینھا و بیشتر از 

دستاورد ھای  ژورنالیستی موجود استفاده می کنند. 
وقتی بزرگترھای دینی ، فکری و فرھنگی دارای آن تشتت 
ھستند و طی این سالھا ھم نتوانسته اند و یا نخواسته اند و یا 
غلفت کرده اند از ایجاد جریاِن فکری و فرھنگی و حاال ھم 
کنارھم آمدنشان آنقدر نمادین است که خودشان ھم از آن 
دوری میکنند، دفتر نمایندگی ولی فقیه ھم بجای ایجاد آن 
جایگاه پدری و توجه به فعالین کف میدان، در دایره تعدادی 
افراد خاص – ھرچند انقالبی- گرفتار شــده است و خود 
فعالین ھم با ھمین رویکرد بزرگ شده اند و مشغول ھستند 

و ... آیا توقع دیگری باید داشته باشیم؟! 
خــب ھمه این ھا می شــود،«جزیره ای کار کردن». این 
یعنی عدم تشکیل جبھه فرھنگی. چیزی که حضرت آقا 
دو سال است رسما به ھمه ی ما که مثال فعالین فرھنگی 
ھستیم دستورش را داده اند. حاال شما ببینید چقدر عنوان 
«قرارگاه فرھنگی» داریم. از دفتر امام جمعه تا چھارتا جوان 
در یک مسجد تا دور ھم جمع می شوند اسم خودشان را 
می گذارند قرارگاه فرھنگی. آقا فرمودند باید جبھه فرھنگی 
شکل بگیرد. بله، برای تشکیل جبھه نیاز به قرارگاه داریم، آن 
ھم نه یکی ، بلکه قرارگاه ھای  متعدد و تخصصی، اما جبھه، 
آن ھم از نوع فرھنگی اش که به دســتور و من می گویم 
نمی شود که؟ جنسش فرق دارد. اصال من می گویم جبھه 
تشکیل دادنی نیست، تشکیل شدنی است. اگر الزاماتش 
را فراھم کنیم جبھه خودش درســت می شود. آن ھم در 
دفتر نماینده ولی فقیه، اما نه اینگونه. مشکل این است که 
آن پارادایم، در فعالین فرھنگی فعلی ما ھم متاسفانه جاری 
است. ما ھا فراموش کرده ایم که ھمه این اتفاق ھا و اساس 
انقالب اصال برای ھمین آدم ھاست. این خود یک سم است 

که اول باید از بدنه فعالین فرھنگی خارج شود.
راھکارھای شما برای بھبود فضای فرھنگی 

ز ول

حاکم بر شیراز چیست ؟
اول اینکــه باید وضعیت موجــود را خوب بفھمیم و درک 
کنیم. ایجــاد درک متقابل بین خودمان به عنوان فعالین 
فرھنگی فعلی اســت. دوم تالش جھت ھمان سم زدایی 
اســت که عرض کردم. یعنی برویم سراغ مبانی، اجماع ما 
ھا روی قالب ھای  فرھنگی و مسائل سطحی است، مفاھمه 
ی ما روی اصول و مبانی کم است و شناخت نداریم. سوم 
این که برویم سراغ فعالیت ھایی  که ثمره اش را در سالھای 
بعد بتوان دید. شھید آوینی می گویند: «اگر انسان ھایی  که 
مأمور به ایجاد تحول در تاریخ ھســتند خود از معیار ھای  
عصر خویــش تبعیت کنند، دیگر ھیــچ تحولی در تاریخ 
اتفاق نخواھد افتاد.» . این یک اصل است که فعالیت ھای  
ھمیشگی نتایج ھمیشگی را به دنبال خواھد داشت. اگر 
وضعیت فعلی ما ثمره ده ھا سال فعالیت ھای  اینچنینی 

وا علی  ی الُعلماء، أن ال ُیقارُّ
َ
 اللُه عل

َ
« . . . و ما أَخذ

ِکّظِه ظالٍم، و ال َسَغِب مظلوٍم...»
خداوند، وظیفه قطعی عالمان قرار داده اســت 
که، در برابر سیری و پرخوری ظالم و گرسنگی 

مظلوم آرام و قرار نداشته باشند...
»، به روشــنی معلوم است که 

َ
 از تعبیر «ما أَخذ

این فریاد زدن و ساکت ننشستن در مورد حقوق 
غصب شــده محرومان، یک تکلیف واجب و صد 
در صد قطعی اســت و عمل به آن واجب است 
و حکمی اخالقی نیست و ترک آن قطعا ُمسقط 

عدالت است.
ِه ظالٍم» و «َســَغِب مظلوٍم» - به   از تعبیر «ِکظَّ
صورت نکره – نیز به خوبی روشن است که عالم 
دینی، حتــی درباره یک مورد از محرومیت ھای  
انســانی و فاصله ھای  معیشتی و گرسنگی یک 
محــروم و ریخت و پاش یک توانگر، به شــدت 
مسئول است. مســئول اصلی اوست و به ھیچ 
وجه نباید ســکوت کند و بی خبر باشــد وگرنه 

عادل نیست!
وا» ( از باب مفاعله )، به وضوح   ازتعبیر«أن ال ُیقارُّ
فھمیده می شود که ممکن است، عالمانی دنیا 
دار و اھل ساخت و پاخت وجود داشته باشند و 
میان آنان و توانگران متکاثر، ســاخت و سازشی 
اتفاق افتد و در این احوال، حقوق محرومان بی 
پناه و مســتضعفان بی دفاع و له شــدگان بینوا 

پایمال گردد.
عالم دینی اگر متعھد باشد نباید به چنین ساخت 
و سازشی تن در دھد، و از متکاثران، وجھی - اگر 
چه با عنوان ھایی  ظاھُرالّصالح - قبول کند، زیرا 
ھمین قبول وجوه، به سکوت قھری و ساخت و 
پاخت تعاملی منجر می شود؛ بلکه باید در برابر 
فاصله ھای  معیشتی و مجلس ھای  قارونی فریاد 
برآورد، سخنرانی کند و اعالمیه بدھد و حقوق له 
شــدگان را علی وار از حلقوم محرومیت آفرینان 
بیرون کشــد و فریاد بردارد که: «القویُّ عندی 
 الحقَّ منه، و الّضعیُف عندی 

َ
ضعیٌف، حّتــی آخذ

ه »؛ من توانگران قدرتمند 
َ
 الحقَّ ل

َ
، حتی آُخذ قویٌّ

را ُخرد میکنم و حق محرومان را از حلقوم آنان 
بیرون می کشــم و به له شدگان فراموش شده 
قدرت می دھم، تا حقوق آنان را بگیرم و به دست 

شان برسانم.
این است تشّیع و این است پیرِو علی بودن. عالم 
دینِی راســتین باید به حاکمان و حاکمیت ھای  
مدعی، به سختی ھشــدار دھد و با فاصله ھای  
مالی و معیشتی و اختالس ھای  نجومی بجنگد 
و «جنگ فقر و غنــا» را که امام خمینی مطرح 

کردند، زنده کند.
پس کمترین مالحظه و مسامحه از سوی عالمان، 
درباره فاصله ھای  معیشتی و تفاوت ھای  قارونی، 
که به سقوط افراد وخانواده ھا می انجامد، خالف 

تکلیف قطعی اســت و ُمســقط عدالت است و 
معارضه با نھج البالغه است و سبب سست شدن 
پایه ھای  دین در جامعه اســت که می فرماید: 

.«
ً
«کاَد الفقُر أن یکوَن ُکفرا

ُم اِالسالم 
ُ
 امام علی ( ع ) می فرمایند :« و اضاَء لک

ِلَم ِمنکم مسلٌم 
ُ
، و ال ظ

ٌ
م عائل

ُ
، . . . و ما عاَل فیک

و ال ُمعاَھٌد »؛ اگر حکومت اســالمی راستین بر 

سرکار باشــد، احکام نورانی اسالم زندگانی ھمه 
شــما را روشــن می کند و در جامعه اسالمی، 
فقیری و نیاز داری نمــی ماند و به احدی ظلم 

نمی شود، مسلمان یا غیر مسلمان.
در ھمــه جنبش ھای  مردمــی و انقالب ھای  
اجتماعی و قیام ھای  دینی باید در مرتبه نخست 
و اھم، انسان محروم و سامان بخشیدن به زندگی 
محرومین ھدف باشــد. اگر ھــدف انقالب ھا 
برانداختن ریشه ظلم است، باید نخستین گام در 
جھت برطرف کردن ظلم از مظلوم ترین ھا باشد، 
وگرنه قیام ھایی  خواھد بود در جھت جا بجایی 

قدرت و ثروت.
انقالبــی ترین فریادگران تاریخ انســان، و قاطع 
ترین مدافعان حقوق خلق ھای  محروم و مظلوم، 
پیامبران بوده اند و ھدف اصلی و اساسی پیامبران 
بنابر نّص قرآن کریم؛ دفاع از انســان محروم و 
رسیدن جامعه ھای  انسانی به منھای فقر است. 

(آیه ۲۳ سوره حدید)
« ِلیقوَم الناُس بالِقســط » یعنی؛ زندگی کردن 
ھمه مردم به شکلی عادالنه باشد چون عدالت، 
یک امر مطلق اســت و محل تحقق آن « ناس » 
است، و اگر چنین نشود ھدف قرآن کریم تحقق 
نیافته و انقالبی دینی و قرآنی و اسالمی تحقق 

نیافته است.
* معروف به فیلسوف عدالت 

وظیفه عالمان است که در برابر پرخوری ظالم و گرسنگی مظلوم آرام نباشند...
استاد محمد رضا حکیمی*

سید مھدی موحد را شــاید با فعالیت ھای ش در حوزه ترویج فرھنگ کتاب و کتاب خوانی یا ھمان 
کتاب خوب خوانی و توزیع محصوالت فرھنگی بشناســند، شاید ھم با فعالیت ھای  تشکیالتی اش 
در ســمت معاون و مسئول مرکز بررســی ھای  کاربردی اتحادیه انجمن ھای  اسالمی دانش آموزان 
فارس، یا فعالیت ھای ش در رابطه با ھنر متعھد و مســئولیتش در دفتــر آفرینش ھای  ادبی حوزه 
ھنری فارس، فعالیت ھای  حوزه ترویج فرھنگ ایثار و شــھادت و خادمین شــھدا، یا فعالیتش در 
مرکز آموزش بنیاد خاتم االوصیاء(عج)، در مرکز تربیت انســان کارآمد و مدرسه شاکرین و ... . اما به 
جد از ما خواســته بود اینجا بنویسیم: «گفتگویی با یک سرباز پیاده جبھه فرھنگی انقالب اسالمی». 

سید  مهدی موحد فعال فرهنگی:

عدم توجه به کادرسازی جدی 
مهمترین دلیل وضعیت فعلی فرهنگی ماست!
مینا کمالی

اســت، نباید انتظار نتیجه ھای  خیلی متفاوتی داشته باشیم. ھرچند ما تجربه ھای  جدی 
تاریخی ھم داریم. اگر می گوییم که مثال دســتگاه ھای  دولتی کمک نمی کنند، خب مگر 
قبل از انقالب کمک می کردند؟ مثال نقش آفرینی جایی مثل حسینیه ارشاد تھران فراموش 
شده است؟ اگر یک بار جدی فقط بیانات حضرت آقا را مرور کنیم خیلی از اولیت ھا و حتی 
قالب ھای  فعالیتی را ایشــان به صراحت گفته اند. چه برسد به اینکه برویم سراغ استخراج 

اندیشه ھای  بنیادین ایشان. 
باید قواعد بازی را بھم زد. بزرگوارانی که خارج از استان ھستند و از این وضعیت می نالند و 
می گویند نمی شود کار کرد، باید آن دنیا جواب بدھند. خب حاال وضعیت اینجور است؟ خب 
که چه؟ بنشینیم کنار و ناله کنیم و ھر از گاھی بیاییم و برویم؟ نه خیر برادر من. باید بیایی 
وسط گود. چرا منتظریم تا نتیجه کارمان را حتما زود ببینیم؟ مگر زمان حاج عبداله والی چه 
خبری از اردوھای جھادی بود؟ اما حاال چه شده؟ البته االن ھم کارھای جدی ای شروع شده 
که قطعا بعد ھا نتیجه اش دیده می شود. و البته نباید میدان فعلی را ھم خالی کرد. قطعا ما به 

کارھای زود بازده ھم نیاز داریم.
 چھارم، باید به رویش ھای  انقالب نگاه جدی کرد. نسل جدید فعالین فرھنگی را باید خوب دید 
و خوب بازی داد. نباید گذاشت آن ھا تجربه ھای  ما را بخواھند دوباره در موقعیت خودشان 
تجربه کنند. باید بتوانیم گوھر اصلی انقالب را درست به دست آن ھا برسانیم تا بتوانند به دور 

از تند روی ھا و کند روی ھا و عاقالنه و انقالبی مملکت و فرھنگش را بگردانند. 
پنجم، توجه به فرصت ھای  طالیی استان است. حضرت آقا وقتی توجه ھا را جلب می کنند 
به امام زادگان، یک مسئله راھبردی را مطرح می کنند. ذیل سایه حضرت احمدبن موسی(ع) 
به راحتی تجمیع قلوب و فکر ھا صورت می گیرد. در این فضا و امثالھم عنایت ایشــان و باز 
بودن درب ھای  عالم دیگر کمک می کند. این جاھا فرصت ھایی  اســت که تا حاال به دالیل 
روشن مغفول مانده و انشاءالله فعال بشود. البته امیدوارم این فرصت ھا مثل خیلی از گنج ھای  

انقالب خرج افکار فردی و گروھی نشود.
 سخن آخر؟

آخرش را بگذارید از حرف ھای  ولی امر بخوانیم: « وقتی یك انقالب در یك کشــور به وجود 
می آید، برای این اســت که اوضاع عمومی و نظام اجتماعی کشور را عوض کند؛ حکومت را 
دگرگــون کند؛ روابط اجتماعی و اقتصادی را دگرگون کند. این، ھدف یك انقالب اســت. اما 
ھدف عوض شدن و دگرگون شدن اوضاع اجتماعی چیست؟ چرا می خواھیم اوضاع اجتماعی 
عوض شود؟ برای این که اخالق مردم عوض شود. برای این که در نظام فاسد و جائر و در نظام 
طاغوتی، انسانھا بد تربیت می شوند. انسانھا مادی و بی معنویت و بی حقیقت بار می آیند. انسانھا 
بی وفا، بی صفا و بی صداقت بار می آیند. انسانھا از رحم و مروت و دوستی و ھمکاری و ھمراھی، 
دور می مانند. اینھا آثار یك زندگی اجتماعی فاسد و غلط است. انقالب برای این است که جامعه 
را عوض کند و عوض کردن جامعه برای این است که اخالق انسانھا عوض شود. برای این است 

که انسانھا به خوبی تربیت شوند.»

 
وقتی بزرگترهای دینی ، فکری و فرهنگی دارای آن تشتت هستند و طی این سالها هم 
نتوانسته اند و یا نخواسته اند و یا غلفت کرده اند از ایجاد جریاِن فکری و فرهنگی و 
حاال هم کنارهم آمدنشان آنقدر نمادین است که خودشان هم از آن دوری میکنند، 
دفتر نمایندگی ولی فقیه هم بجای ایجاد آن جایگاه پدری و توجه به فعالین کف میدان، 
در دایره تعدادی افراد خاص – هرچند انقالبی- گرفتار شده است و خود فعالین هم با 
همین رویکرد بزرگ شده اند و مشغول هستند و ... آیا توقع دیگری باید داشته باشیم؟!

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


