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زنبور و گل

صبحگاه یک روز بهاری ،زنبوری از کندو
بیرون شد و برای جمع آوری شهد تازه به
سراغ گلی که می شناخت رفت .بر فراز گل
چند چرخ زد و بر برگ گل نشست .گل از
صدای وز وز بال زنبور بیدار شد و چشمانش
را گشود و به زنبور سالم داد و گفت ":برای
روح اهلل فردوسی
نوشیدن از شهدم آمدی؟" زنبور سالم کرد
و با چند بال به گل نزدیک تر شد و گفت" :باز هم گالیه های همیشگی ات شروع شد؟ بگذار من به سراغ
گل دیگری نروم .می خواهم کنار تو بمانم و شهد تو را بنوشم" .گل به زنبور گفت" :من هر روز خودم را
برای سپردن به تو پر از عطر و شهد می کنم ،اما تو تنها از شهد من می نوشی و مرا می مکی و سپس می
روی و تا هنگامی که برایت شهدی تازه نسازم باز نمی گردی و خبری از من نمی گیری .من از تو گله دارم.
چرا وقتی شهدم را به قدر کفایت نوشیدی ،کنارم نمی نشینی و باالی سرم بال نمی زنی؟" زنبور که می
جان گل کرد ،گفت" :آیا
دانست گل مانع از مکیدن شهدش نمی شود ،همین که شروع به مکیدن شهد ِ
همین برایت کافی نیست که من از میان بسیاری از گل ها ،تنها عطر و شهد تو را می پسندم؟ در طول
راه چشمم را می بندم تا گلی جز تو را نبینم ".گل که منتظر چنین ابراز عالقه ای از سوی زنبور بود گفت:
"مگر عطر من چه فرقی با گلهای دیگر دارد؟ ما همه از یک تیره و تباریم .عطر و شهد همگی مان یکی
است" .زنبور در پاسخ به گل گفت" :خوب ،مگر فرق من با دیگر زنبورها در چیست؟ ما هم شبیه به همیم و
همگی کارگریم و یک وظیفه داریم" .گل تبسمی کرد و کمی ساقه هایش را خماند و خود را فشرد و سپس
رو به زنبور کرد و گردی از عطر خود را بر او افشاند و به او گفت ":نه ،همه چیز تو با دیگر زنبورها فرق می
کند .من صدای بال زدن تو را می شناسم .من فقط به طرز مکیدن تو عادت کرده ام .اصال من عاشق تو
هستم .میخواهم فقط عطر و شهدم را تو بنوشی .می فهمی؟" زنبور که از عمق این عالقه بی خبر بود ،به
گل گفت" :می خواهی عاشق چند روزه هم باشیم؟ عشق چند روزه آزارت نمی دهد؟ "گل که شهدش را
با عشق به زنبور می خوراند ،به او گفت" :عمر ما ،به اندازه ماست .بیشتر از این اگر باشیم ،از مفهوم و ریخت
و زیبایی می افتیم .انتظار من از تو فقط این است که شهدم را با عشق بنوشی ".زنبور که قطرات اشکش
با شهدی که جمع کرده بود یکی شد ،از روی برگ گل بلند شد و بر ساقه اش نشست و به گل گفت" :باز
هم برایم حرف بزن .از عشق بگو" .گل که از شیفتگی زنبور به وجد آمده بود ،برگ هایش را از هم گشود
و خود را عریان ساخت و گلهای تازه رسیده خود را نشان زنبور داد و به او گفت" :اینها هم نصیب توست.
از فردا صبح زودتر به سراغم بیا .نمی خواهم نسیم صبحگاهی ،مقداری از عطر مرا به مشام آدمیان برساند.
من نمی خواهم آنها که فقط از ما بهره می برند و بهره ای نمی رسانند ،گلها را می کنند و کندوها را خالی
می کنند ،از عطر من سهمی ببرند .چند روز بیشتر باقی نمانده است ،می خواهم همه عطر و شهدم نصیب
تو باشد .مرا با عشق ببوی و بنوش".
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نگاه یک

.

رضا بژکول

آب و خاک!

عربستان در حال حاضر به دو مسئله معطوف شده است،
یکی ایران و قدرتش در منطقه ،و دیگری مخالفان داخلی
که در حال نضج گرفتن برای ایجاد نظام دموکراتیک در این
کشور فعال هستند ،بحران داخلی عربستان برای ایران یک
پبروزی محسوب می شود که مقامات عربستان به خوبی این
را درک می کنند،اسرائیل نیز دوست ندارد متحد ناخواسته
خود را در بحران داخلی تنها بگذارد،آنها در تالش هستند تا
با ایجاد بحران در خارج و سرکوب در داخل نقش یک واسطه
را بازی کنند،رابطه پنهانی عربستان با اسرائیل که با افشاگری
ویکی لیکس انجام شده گویای این مسئله است.
شواهد نشان می دهدکه آنهادر وهله اول دلواپس نفوذایران
در منطقه،توافق انجام شده ایران با غرب،وایجاد حکومت های
دموکراتیک در منطقه هستند ،براین اساس سعی می کنند
درکشورهای دیگر اعمال نفوذ کرده،قدرتشان را به کشورهای
ضعیف تحمیل کنند(مثل یمن)وبه نوعی زمان وهزینه را
صرف جنگ نیابتی با ایران در کشورهای دیگر نمایند،آنها
باحمایت از داعش ،القاعده و طالبان به دنبال تجزیه عراق به
سه منطقه کردنشین ،سنی نشین و شیعه نشین هستند ،تا
به اهداف دراز مدت خود در منطقه دست یابند.
اما این اتحاد نا خواسته در فرایند زمان ادامه پیدا نخواهد
کرد ،چون کشور عربستان به جهان اسالم تعلق دارد و در
آینده نه چندان دور دستخوش تحوالتی خواهد شد ،و دوباره
به ائتالف با کشورهای اسالمی و همسایگان خود برمی گردد،
که تحقق این امر بااصالح دردرون و نگاه به بیرون قابل پیش
بینی است،به امید آنکه کشورهای عربی به این نتیجه برسند
که برای زیستن در کنار همدیگر همسایه مهمتر است از
خانواده است ،و ایران یکی از این همسایه ها است .

* کارشناس ارشد علوم سیاسی

عکسنوشت

می گویند« :جنگل ها پیش از انسان ها بوده اند و بیابان ها
پس از انسان ها به وجود آمده اند» که این جمله به خوبی بیانگر
نقش انسان در تخریب طبیعت است .امروز در ایران کهنسال
ما ،عالوه بر بالیای طبیعی ،ما انسان ها نیز با زمین خواری،
کوه خواری ،دزدی درختان جنگلی و قطع این باالبلندانُ ،رخ
خاک را می خراشیم و کشورمان را به سمت ویرانی و خشکی و
اسماعیلحسینپور
خشکسالی پیش می بریم و در کنار این همه جرم آفرینی های
آشکار ،گاهگاه شعله ی آتش از سمت و سویی به جان جنگل ها و مراتع می افتد و بخشی از ایران عزیز ما در آتش می سوزد.
هر چند بیشتر این آتش افروزی های عمدی و گاه سهوی به دست خود ساکنان آن مناطق اتفاق می افتد ولی با قوانین موجود
تاکنون با کدام یک از این آتش افروزان و دزدان زمین ،برخورد درخوری صورت گرفته است که مایه ی عبرت دیگران باشد؟
مگر نه این که جنگل ها جان جهانند و تنها جرم این برپای ایستادگان طراوت بخشی به زمین ما است؟ برای جان بخشی به
جنگل های بی رمق ایران و برای پایان دادن به این اخگر افروزی ها و شعله گستری ها در جنگل های این سرزمین هر سه
قوه باید پای پیش نهند و همه خود را موظف به حفظ این سرمایه های ملی بدانند چرا که این روزها در برابر چشمان ما مردم
درختان دیارمان می سوزند و خاکستر می شوند.مجلس باید با وضع قوانین بروز و بازدارنده و با تشدید مجازات مجرمان ،مانع
قطع درختان و آتش زدن جنگل ها و مراتع شود و در صورت بروز آتش سوزی های عمدی  ،قوه ی قضائیه متناسب با قوانین
جدید ،بدون اغماض با ناجوانمردانی که به جنگ جنگل و ما آدیمان آمده اند برخورد کند.از این سو دولت نیز باید با جامع
نگری و بهره گیری از الگوی مدیریتی دیگر کشورها برای حفظ جنگل ها و خاموشی آتش ،به این بی سرو سامانی در عرصه
حفظ جنگل ها پایان دهد .هر چند نیک می دانیم دولت با تنگناهای مالی بسیاری روبروست ولی قطعا زیبنده ی کشوری مثل
ایران نیست که قدرت بزرگی در منطقه و خاورمیانه به شمار رود ولی در هنگام آتش گرفتن جنگل ها و مراتع ،مردم با بیل و
سطل آب راهی ستیغ کوه ها شوند تا شعله های سرکش آتش را خاموش کنند.دولت باید امکانات الزم برای اطفاء جنگل ها
را متناسب با توان کشور فراهم کند .ایجاد مدیریت واحد برای نظارت بر جنگل ها و به ویژه در هنگام بروز حادثه آتش سوزی،
تجهیز مجموعه به امکانات به ویژه هواپیمای آبپاش و آموزش و تجهیز نیروهای امدادی برای سرعت بخشی به اطفای آتش
جنگل ها ،می تواند باعث سرعت بخشی به عملیات خاموشی آتش شود و در این شرایط هر ثانیه اش برای حفظ جنگل ها
عزیز و ارزشمند است ولی احساس می شود هنوز در کشور اراده ای جدی برای فرونشاندن بهنگام آتش جنگل ها و حفظ منابع
طبیعی وجود ندارد.تا زمانی که ما از خاموش کردن آتش محدود یک جنگل تا چند روز ناتوان باشیم و برای خاموش کردن
آتش ،مردم را با سطل و بیل و کلنگ راهی بیابان و کوهستان کنیم خود را کشور برتر منطقه دانستن سؤال برانگیز است .هر
چند در حوزه هایی رشد در خوری داشته ایم ولی سؤال بزرگ این است چرا نگاه جدی و علمی و مدیریت واحدی برای حفظ
جنگل ها و به ویژه خاموشی آتش جنگل ها نداریم؟ بی آنکه هر نهاد و سازمانی بخواهد دیگری را متهم کند و مسؤول بداند
باید هم مردم و هم کار به دستان خود را در قبال این مهم مسؤول بدانند .باید همه ی ما خوب بدانیم قامت هر درختی که
فرو می شکند ،هر درختی که خاکستر می شود ما و زمین مان یک گام به نیستی مان نزدیک شده ایم .مرگ طبیعت ،مرگ
جنگل ،مرگ ما آدمیان و خاکیان است .اگر می خواهیم بمانیم باید جنگل را ،زندگی را ،طبیعت را باور کنیم.

طرح:محمدعلیخلجی

حفظ و ثبات گونه های حیات وحش در ایران و جهان

.

طاهرجمشیدزاده

پنج کشور حاشیه خلیخ فارس تاریخچه  30ساله ای در زمینه فعالیت
های حفاظت از حیات وحش و طبیعت دارند .یکی از اقداماتی که مایه
افتخار اعراب در دنیا شد و سبب گردید تا اولین جایزه و مدال طالی
صندوق جهانی حیات وحش  ،WWFبه سلطان قابوس ،پادشاه عمان
تعلق گیرد ،همکاری وی با سازمان های بین المللی بود که در نهایت
توانست نسل  oryixعربی را کام ً
ال از بین رفته بود احیا کند .آنگاه عربستان
شروع به احیای حیات وحش خود کرد و بعد امارات متحده عربی فعالیت
هایی را در زمینه احیا و حفظ حیاط وحش آغاز کرد و در این زمینه،
پسرهای شیخ خاندان مکتوم از جمله شیخ محمد بن راشد به استخدام
متخصص از خارج در زمینه های مختلف مبادرت کرد .سپس پسران شیخ
زاهد آن نحیان که حاکم ابوظبی و رئیس جمهور امارات متحده عربی
بودند فعالیت های خود را تا جایی پیش بردند که به دستور شیخ زاهد،
یکی از جزایر بخش جنوبی خلیج فارس به نام هریس را بطور کامل به
حیات وحش اختصاص دادند و انواع و اقسام گونه های آفریقایی را به دلیل
شباهت های این منطقه به زادگاه اصلی شان به آنجا آورده و تکثیر کردند.
اعتقاد به اهمیت حفظ حیات وحش در بین اعراب به ویژه دولتمردان
عرب گسترش چشمگیری یافته است چنانچه شیخ زاهد گفته بود« :من
یادم هست که چقدر حیوان داشتیم ،ما شکرگزار نبودیم و حیات وحش
را نابود کردیم ولی در حال حاضر با احیا و بازسازی حیات وحش ،سعی در
شکرگزاری از آن را داریم».
احیا و حفاظت حیات وحش توسط اعراب را می توان در واقع یک نوع
آینده نگری نامید و این آینده نگری در مورد بعضی گونه ها چون هوبره
به نتیجه رسیده است .در حال حاضر احداث بیش از  70-80ایستگاه

مطالعاتی در کشورهایی چون قزاقستان ،ازبکستان ،چین و مراکش توسط
کارشناسان عرب در دست اجرا است .چنین منابعی ،به عنوان یک منبع
قابل تجدید در صورت اتمام یا کاهش منابع غیر قابل تجدید (نفت و گاز و
 )...به تأمین درآمد آینده ی این کشورها کمک خواهد کرد.
در آفریقا نیز زمینه تاریخی فعالیت روی حیات وحش بسیار باال است،
بطوری که توانسته اند بسیاری از گونه ها از جمله :کرگدن سفید را از خطر
انقراض نجات دهند .کشورهای آفریقایی قانع شده اند که نگه داری ،غنی
سازی و تقویت حیات وحش و تنوع زیستی ،در واقع اقتصاد آنها را تأمین
می کند .برای مثال ،کشورهایی مثل تانزانیا و کنیا ،در سال بی  5-6میلیون
توریست به صورت اکوتوریست دارند .تماشای یک شیر یا یوزپلنگ یا پلنگ،
ساالنه  500000دالر برای این کشورها سود دارد .حال اگر حساب کنید
که از این  5-6میلیون توریست ،چند نفر برای یک حیوان خاص می آیند
و چه میزان هزینه می کنند ارزش این حیوانات نمایان می شود .پروانه
شکار شیر قب ً
ال  1000دالر بود ولی درآمد حاصل از تماشای همین شیر در
حال حاضر ساالنه  500برابر بیشتر از درآمد فروش شکار آن است ،بنابراین
جلوی شکار شیر نیز گرفته شد .در مورد شامپانزده ها نیز فعالیت هایی از
سوی اشخاصی نظیر جین گودال در آفریقا صورت پذیرفته که به حفظ این
گونه منتهی شده است .مطالعات جورج شالوو بر روی شیر و یوز و یا فعالیت
 IUCNدر بررسی وضعیت یوزهای آفریقا در مصر نتیجه بخش بوده است.
در آسیا نیز اقداماتی در جهت بهره برداری پایدار از حیات وحش و تنوع
زیستی به عمل می آید ،برای مثال می توان به قوچ بلوشیپ در ارتفاعات
تبت اشاره کرد که ساالنه  400000کیلوگرم گوشت آن به اروپا به ویژه
آلمان صادر می شود .مثال دیگر ،انواع گوزن هایی است که به دلیل فروش
گوشت ،پوست ،چرم ،پشم ،جمجمه ،اسختوان ها ،شاخ ها و پاها و یا جذب
اکوتوریست ،سودآوری باالیی دارند و در حال حاضر ،در اروپا در اسارت
پرورش داده شده و حتی گاهی در طبیعت رها سازی می شوند که هم به
طبیعت کمک می شود و هم رابطه بین انسان و حیوان را قوی و مستحکم
کرده و هم نیاز انسان را تأمین می کند .از جمله اقدامات صورت گرفته در
اروپا در چند سال گذشته ،بازیابی و احیای سیاه پوش اروپایی می باشد که

سایه حاشی ه بر سر آقازادههای سیاسی

تشییع پیکر شهدای گمنام  -ایسنا

ذره بین

فراموشی ما برای خاموشی آتش جنگل ها

.

نقش دلواپسان منطقه در ایران هراسی

براساس افشای اسناد ویکی لیکس عربستان و اسرائیل
در خفاء برای ایران هراسی در یک خط در حال نفوذ
در منطقه و جهان هستند ،پس از معاهده اسلو در
سال 1991که اکثر کشورهای عربی(به استثنای چند
کشور) به این نتیجه رسیدند که نمی توانند موجودیت
اسرائیل را انکار کنند ،امامی توانند حداقل از نفوذ ایران
در منطقه جلوگیری نمایند ،در این راستا دیدار مقامات
اسرائیل و عربستان که روابط دیپلماتیک با هم ندارند
صورت عملی به خود گرفت .
باافشاء وانتشار اسناد ویکی لیکس مقامات عربستان
و اسرائیل تاکنون  5بار با هم مالقات داشته اند ،آنها تمام
تالششان این است تا با ایجاد بحران در خارج از مرزهای خود
جهت سرپوش گذاشتن مشکالت داخلی ،دشمن مشترکی
به نام ایران بسازند ،این وجه مشترک را به صورت علنی و
شفاف در سخنان رهبرانشان به خوبی می شنویم،اتحاد آنها
درایران هراسی در سه موضوع کامال شفاف و روشن است
،یکی بحران سوریه ،دومی بحران عراق و سومی توافق ایران
و ، 1+5دوطرف برای جلوگیری از این روند ،موانع زیادی را
پیش پای کشورهای جهان و منطقه قرار داده اند .
عربستان به دلیل از دست دادن موقیعت ژئوپلتیکی و
نفوذش در منطقه ،از ابزاری با نام ایران هراسی برای تقویت
جایگاه خود در منطقه استفاده می کند،تمام هم و غم
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نقش سهمیه بندی بنزین در کنترل ترافیک

صدور کارت سوخت نکته مثبت طرح سهمیه بندی بود
چرا که با استفاده از آن اوال آمار دقیقی از اتومبیل های کشور
و میزان مصرف سوخت آنها به دست آمد که در برنامه ریزی
مورد استفاده قرار می گیرد و ثانیا امکان قاچاق بنزین در
کشور کاهش یافت .با این حال سهمیه بندی و افزایش قیمت
بنزین در شرایطی که شبکه حمل و نقل مناسب وجود ندارد
علیاحمدبیگی
راه حل مردم یعنی استفاده از خودروی شخصی برای رفع
احتیاج خود در کمبود و نبود وسایل عمومی و مشکالت جدی را برای مردم و جامعه ایجاد می کند.راهکار عملی دولت ها در
سال هایگذشته برای جبران کمبود بنزین مورد نیاز ،عالوه بر تالش برای باال بردن تولید داخلی بنزین ،افزایش حجم واردات
بود و سیاستی عملی برای کنترل مصرف بنزین در کشور اجرا نشده بود .نخستینبار در دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران،
سهمیه بندی بنزین در ایران اجرا شد .با بمباران تاسیسات نفتی و پاالیشگاههای نفت خام کشور ،عرضه بنزین و سایر فرآوردههای
نفتی با محدودیت رو به رو شد لذا دولت وقت چارهای جز عرضه بنزین در چارچوب نظام سهمیهبندی نداشت «.دولت پیش
آن که درباره افزایش قیمت بنزین تصمیم گیری کند باید شبکه حمل و نقل شهری را به خصوص در ابرشهرهای مثل تهران
ساماندهی و حداقل ها را فراهم کند البته این مساله به فرض آن است که این اقدام احتمال تنها برای کاهش ترافیک انجام شود.

.

* دانشجو دکتری برنامه ریزی شهری

مصطفیداننده
حواشی فراوانی پیرامون فرزندان مسئولین کشور وجود دارد و بسیاری از
مردم به دنبال پاسخ به این سوال هستند که آنها چگونه زندگی میکنند؟
بعد از مدتها باالخره داستان مهدی هاشمی به پایان رسید و او برای سپری
کردن حکم  10ساله خود راهی زندان اوین شد .پرونده مهدی هاشمی از
پرسروصداترین پروندههای قضایی تاریخ جمهوری اسالمی ایران بود .بدون
شک میشود گفت او معروف ترین آقازاده سیاسی ایران است که ماندن
پشت میلههای زندان را تجربه میکند .پسر رئیس سابق قوای مقننه و
مجری و رئیس فعلی مجمع تشخیص زین پس روزها و شبهای خود را
در اوین سپری کند .او قبل از رفتن به زندان با خواندن بیانیهای نشان داد
که از این حکم راضی نیست و آن را ناعادالنه میداند .او در بیانیهای که از
رو آن را میخواند نوشته بود «:سماهلل الرحمن الرحیم ،ملت بزرگ و فهیم
ایران! اکنون که براساس حکم محاکم قضایی برای تحمل کیفری که آن را
عادالنه و قانونی ندانسته بلکه اغراض سیاسی را در آن عامل اصلی میدانم
مهیا گشتهام به عنوان عضو خانواده بزرگ انقالب اسالمی که همواره در
خدمت انقالب و نظام جمهوری اسالمی بوده و خواهم بود ،به منظور صیانت
و دفاع از حیثیت و شخصیت مبارز و نستوه یار دیرینه و وفادار حضرت امام
خمینی(ره) و همراه و وفادار همیشگی مقام معظم رهبری ،پدرم مظلوم
و بزرگوارم و با توجه به عدم پذیرش خواست اینجانب مبنی بر برگزاری
علنی دادگاه ،بار دیگر درخواست اجازه پخش کامل و بدون حاشیه کلیه
جلسات محاکمه اینجانب را از صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران دارم.
امیدوارم که این تقاضا مورد پذیرش واقع شود .رجاء واثق دارم که این
اقدام از سوءاستفاده افراد افراطی و مغرض در ضربه به زدن یکی از ارکان
نظام جمهوری اسالمی ایران پیشگیری خواهد کرد» .به زندان رفتن مهدی
هاشمی باعث شد تا بازهم نگاهها به سمت آقازادهها کشیده شود و باعث
شود بازهم مردم به جایگاه این طیف ویژه در ایران حساس شوند .در این
میان مهدی هاشمی تنها آقا زاده جنجالی ایران نیست و قبل و بعد از او نیز
بوده و هستند که به واسطه آقازاده بودن مورد توجه رسانهها قرار گرفتند.
همیشه شایعههای فراوانی پیرامون این فرزندان نیز در جامعه شنیده میشود
که حتی پای برخی از این شایعات به رقایتهای انتخاباتی نیز باز شد که
نمونه بارز آن ،سخنان محمود احمدی نژاد در مورد فرزندان آیتاهلل هاشمی

رفسنجانی و ناطق نوری در مناظره با میرحسین موسوی بود .قوت گرفتن
این شایعات و شنیدن آن از زبان شخصی مانند احمدی نژاد باعث پررنگ
تر شدن این سوال شد که فرزندان مسئوالن ایرانی چگونه زندگی میکنند؟
فرزندان جنجالی آیتاهلل
بیشترین شایعهها پیرامون فرزندان رئیس جمهور سابق ایران یعنی
هاشمی رفسنجانی بود و بسیاری در گفتوگوهای خود از ثروت این خانواده
و نقش فرزندان آیتاهلل در سیاست ایران سخن به میان میآوردند .پسران
و دختران رئیس سابق قوای مجریه و مقننه ،نقش پررنگی در فضاهای
اجتماعی و سیاسی ایران داشتهاند در کنار مهدی هاشمی ،فائزه نقش
ویژهای در خانواده هاشمی دارد .فائزه هاشمی که با نگاههای متفاوت
خود نسبت به مسائل زنان در دهه  ،70توانسته بود به محبوبیت ویژهای
در میان خانمهای ایرانی برسد ،تنها فرزند آیتاهلل است که راه پدر در
نمایندگی مجلس را تجربه کرده است .اظهارات جنجالی او در انتخابات
سال  88و بعد از آن بازداشت وی ،از فائزه یک شخصیت خاص در خاندان
هاشمی رفسنجانی ساخته است .محسن ،فاطمه و یاسر دیگر فرزندان
آیتاهلل هستند که برخالف دو برادر و خواهر دیگر خود سعی میکنند
از فعالیتهای سیاسی دور باشند و بیشتر در حوزههای اجتماعی به ویژه
شهری و پزشکی بپردازند .محسن هاشمی اخیرا در رقابتی نفس گیر،
صحنه مدیریت شهری تهران را به قالیباف واگذار کرد .در مورد فرزندان
هاشمی ،شایعههای فراوانی اقتصادی نیز وجود دارد .شایعههایی که محسن
هاشمی آن را اینگونه روایت میکند «:این هم دروغ است .االن این همه
برجهای آن چنانی که در شهر ساخته میشود ،از آن کیست؟ ببینید آیا
یکی از آنها مال خانواده هاشمی هست؟ بروید ببینید ته آن سرمایهها به
کجا میرسد .یک دانه از این برجها را اگر آمدند و گفتند مال ماست ،ما
دو دستی تقدیم خودشان میکنیم .فائزه هنوز یک بار هم پایش به کانادا
نرسیده است ،میگویند اتوبانهای کانادا مال فائزه است .اثبات کردن این
حرفها که کاری ندارد .چرا کسی به طور مستند اثبات نمیکند؟
پای یک مناظره در میان است
بعد از مناظره سال  88نامش بر سر زبانها افتاد .وقتی احمدی نژاد
خطاب به میرحسین موسوی گفت «:فرزند آقای ناطق االن چگونه زندگی
میکند؟» همه نگاه به سمت او چرخید تا ببیند کسی که احمدی نژاد از

نگاه دو

البته منافعی را نیز مطمئناً در پی داشته است .در آمریکا نیز اقدام مشابهی
در مورد بوقلمون وحشی صورت گرفته بطوری که در حال حاضر ،جمعیت
آنها به قدری زیاد شده که پروانه شکار برای صید آن صادر می کنند،
بوقلمونی که نسلش به کل از بین رفته بود.
در طول تاریخ ،حافظان و مدیران حیات وحش ،کم نبوده اند .افرادی
چون جورج آدامسون  25سال از عمر خود را در شمال کنیا به جمع آوری
و بزرگ کردن توله شیرهای بی سرپرست و در نهایت ،رهاسازی آنها صرف
نمود یا با تمام شکارچیان فیل و کرگدن مبارزه می کرد و سرانجام در سن
 77-78سالگی توسط شکارچیان متخلف کشته شد یا می توان به ریچارد
ریکی ،وزیر محیط زیست آفریقا اشاره کرد که در راه مبارزه با شکارچیان
غیرمجاز فیل ،دو پای خود را از دست داد و به این امر نیز افتخار می کرد.
چه خوب بود در ایران هم مسئولین چنین توجهاتی را به طبیعت و حیات
وحش می کردند.در ایران هم به بسیاری از تعهدات تأکید شده در کنفرانس
مربوط به تاالب های مهم بین المللی رامسر سال  1971هنوز عمل نشده
است .علیرغم همه اقدامات و هزینه های صرف شده از سوی ،IUCN
وضعیت یوزهای آسیایی با توجه به کاهش کیفیت مراتع و شکار بی رویه
روز به روز بحرانی تر می شود.
اینگونه سوء مدیریت ها منجر به انهدام زیستگاه ها و در واقع میراث
ملی و طبیعی و فرهنگی این آب و خاک گشته و حیات وحش را در خطر
نابودی قرار داده است و مطمئناً کوتاهی ها تأثیر خودش را روی نسل های
آتی بر جای خواهد گذاشت بطوری که ایران آینده را به بن بستی بزرگ
مواجه خواهد کرد .باید جلوی فعالیت هایی که منجر به تخریب و انهدام
بخش وسیعی از اکوسیستم ها می شود گرفته شود و باید به این سوال
که تعداد وحوش ،هر سال چند نوساناتی را طی می کند جواب داده شود.
این وظیفه ماست که با نظارت خود بر عملکرد مسئولین ،از ریاست
محترم سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان جزئی از هویت ملی
مان ،حمایت کنیم .ما وظیفه داریم کار تحقیقاتی انجام دهیم و مسائل
و مشکالت را بازگو کنیم.

* روزنامه نگارو فعال محیط زیست

گزارش
او نام برد کیست و چه میکند؟ ناطق نوری داری هشت فرزند است که
مصطفی و مجتبی معروف ترین فرزندان او به حساب میآیند .مصطفی
ناطق نوری که بسیاری او را فرد مورد نظر محمود احمدی نژاد میدانند،
فعالیتهای اقتصادی خود را اینگونه روایت میکند «:ورود من به فضای
کسب و کار ،مقارن با سالهای تحصیل در دانشگاه بود واجماالً این فعالیت
ها ،اگر چه همراه با تالشهای فراوان بود ،اما به دالیلی که برای خودم
البته روشن هست ،توفیق چشمگیر ومتناسبی به همراه نداشت.بگذارید
کمی فاش تر بگویم چه باور کنید چه تعجب! اما شرایط کسب و کار ،برای
کسانی چون بنده ،که در حاشیه موقعیتهای سیاسی باالی کشور بودهاند،
چنان اسفناک و سرشار از محدودیت و محرومیتهای گوناگون سازمانی و
غیر سازمانی است که سر بسته ،گاهی از حقوق اولیه شهروندی هم محروم
بوده ایم و در مورد اینجانب ،همه این موانع ذاتی را اگر در وسواسهای پدرم
ضرب کنید ،اذعان خواهید داشت که چه فرایند مرد افکنی را میبایست
طی میکردیم برای فراهم ساختن به تعبیر عامیانه یک لقمه نان حالل».
آقازادههاینوظهور
فرزندان رئیس جمهور سابق ایران یعنی محمود احمدی نژاد نیز از جمله
کسانی هستند که شایعههای زیادی پیرامون آنان وجود دارد .مهدی و
علیرضا احمدی نژاد که با فیلم تبلیغاتی پدر در سال  84پای به عرصه
سیاست ایران گذاشتند و لقب آقازاده را یدک کشیدند .مهدی احمدی
نژاد کسی است که میان مشایی و احمدی نژاد ،پیوند خانوادگی ایجاد کرد
و بعد از آن تبدیل به مدافعان اصلی پدر زن خود یعنی اسفندیار رحیم
مشایی شد .حضور او به همراه خانواده در نیویورک و اجالس سازمان ملل
و برخی سفرهای خارجی که با با احمدی نژاد میرفت سبب ایجاد شایعات
فراوانی برای او شد .ماجرای تحصیل او در شعبه دانشگاه شریف واحد کیش
نیز برای او دردسر ساز شد .گفته شد که هزینه تحصیل تمامی رشته ها
در واحد کیش دانشگاه شریف نزدیک  20میلیون تومان در هر ترم است.
علیرضا احمدی نژاد نسبت به برادر خود از حاشیههای کمتری برخوردار
است .تنها نکته قابل ذکر او ،شباهت فراوان به محمود احمدی نژاد است.
از دیگر آقازادههایی که با نام پدر وارد فعالیتهای سیاسی و شاید
اقتصادی شدهاند میشود ،میتوان از سجاد صفار هرندی ،حسین کروبی،
مهدی خزعلی ،زهیر توکلی و  ...نام برد.

