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دبیر شورایعالی شهرسازی:  

اگر ویالی نمازی تخریب شود، باید 
منتظر اتفاقات بدتر باشیم

     شهر را با فروش ارزش های آن اداره نكنیم

شــهروند| دبیر شــورایعالی شهرسازی و 
معماری معتقد است كه اگر روند تخریب بناهاي 
تاریخي چون ویالي نمــازي و خانه توران ادامه 
پیدا كند، باید منتظر اتفاقاتي بدتر از این باشیم: 
»پروانه احــداث بناي جدیــد در ویالي نمازي 
درحالی صادر شــده كه بنا در فهرست آثار ملی 
ثبت شــده بود.« پیروز حناچی روز گذشته در 
یادداشــتي كه در پایگاه اطالع رســاني وزارت 
راه وشهرســازي منتشر شد، به شــهر فروشي 
مدیریت شــهري براي اداره شهر اشــاره كرد:  
»تخریــب بناهای ارزشــمند و تاریخی شــهر 
درجریان توســعه به شــیوه اداره امور شهری 
برمی گردد. این كــه با ایجاد و فــروش عوارض 
مبلغ اعتبار شــهر را تأمین كنیم، نه تنها بناهای 
ارزشــمند و تاریخی آن تخریب خواهد شد كه 
تمــام ارزش های شــهر ازجملــه رود- دره ها، 
فضاهای ســبز و تمام مواردی كه باید به عنوان 
هویت شهری حفاظت شــوند، درمعرض خطر 
هستند؛ به این دلیل كه درچنین شرایطی یک 
گردونه باطل شــکل می گیرد. مدیریت شهری، 
شهر را می فروشــد كه بتواند آن را اداره كند، از 
طرفی امکان اداره آن را نــدارد، به این دلیل كه 
تمام ارزش های شــهر، فروخته شــده است، اما 
در هرصــورت قانون هــم چارچوب هایی برای 
حفاظت از هویت شــهری درنظر گرفته است.« 
او در ادامه توضیحاتي درباره ویالي نمازي ارایه 
داد: »یکی ازمواردی كه اخیرا شاهد آن بودیم و 
مصداق فروش عارضه های شهری است، ویالی 
نمازی است كه چند روز پیش از ثبت ملی خارج 
شد. دراین پرونده قاضی به قانونی استناد كرده 
كه مربوط اســت به  ســال ١٣٠٩ و در آن گفته 
شــده؛ كلیه آثار زندیه و ماقبل آن واجد ارزش 
هستند و باید حفاظت شوند و با توجه به این كه 
این بنا مربــوط به دوره معاصر اســت، با وجود 
این كه واجــد ارزش باالیی به لحــاظ معماری 
است، دیوان عدالت اداری اعالم كرد كه ضرورتی 
برای ثبت ملی آن وجود ندارد. به همین دلیل بنا 
را از ثبت خارج كرده اند. این درحالی اســت كه 
قوانین دیگری در زمینه حفاظت آثار ارزشمند 
تاریخی داریم، ازجمله قانون مجازات اســالمی 
)ماده ٥٥٨ قانون مجازات اســالمی، كسانی كه 
به آثار فرهنگــی- تاریخی آســیب وارد كنند، 
عالوه بــر جبران خســارت به یک تا ١٠ ســال 
حبــس محکومنــد( و قوانین دیگــر در زمینه 
حفاظت آثاری كه در فهرســت آثــار ملی ثبت 
شده اند، وجود دارد.« براساس استنادات معاون 
شهرسازي وزارت راه وشهرسازي پروانه احداث 
بنای جدید درحالی صادر شده كه بنا در فهرست 
آثار ملی ثبت شده بود: »فرض بگیریم مدیركل 
میراث فرهنگی اســتان تهران هم با تخریب بنا 
موافقت كرده باشــد، اجرای این دستور خالف 
قانون اســت. البته شــهرداری درحــال حاضر 
اعالم كرده؛ درتالش اســت كه بنــا را حفظ و از 
تخریب آن جلوگیری كند. حفاظت و توسعه دو 
رویکرد مکمل هســتند نه مغایر. در دنیا با این 
دوموضوع به عنــوان دو مکمل برخورد می كنند 
و از بناها و آثاری كه در فهرســت آثار ملی ثبت 
می شوند، بیشترین اســتفاده اقتصادی حاصل 
می شود، اما الزمه رســیدن به این دستاورد این 
است كه ما شــهر را با فروش ارزش های آن اداره 
نکنیم.« حناچي معتقد اســت؛ رفع مشــکالت 
شهر مستلزم كار زیربنایی است و باید برای نظام 
مدیریت شهری منابع مالی پایدار درنظر بگیریم 
تا شهرداری ها برای تأمین اعتبارات مالی اقدام 
به فروش ارزش های موجود درشهر نکنند. تا اگر 
روزی رسید كه كســی برای اخذ پروانه ساخت 
به شهرداری ها مراجعه نکرد، شهرداری كه نباید 
تعطیل شود. هم شهرداری ها باید بدنه الغرتری 
داشته باشند و بهره وری بودجه خود را باال ببرند 
و ازطرف دیگر منابع مالی پایدار سالم برای آنها 

تعریف شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشكی تهران مطرح کرد:

بدهی ۴۵۰۰ میلیاردی تأمین اجتماعی 
به دانشگاه علوم پزشکی تهران

فارس| رئیس دانشــگاه علوم پزشکی تهران از 
بدهی ۴٥٠٠ میلیارد تومانــی تامین اجتماعی به 
دانشگاه علوم پزشــکی تهران خبر داد و گفت: »در 
حال حاضر تمام مطالبات دانشــگاه علوم پزشکی 
تهران از بیمه ها حدود ٩٥٠٠ میلیارد است.« علی 
جعفریان در توضیح بیشتر افزود: »تا این لحظه كه 
اسناد مهر ماه تکمیل شــده است، مطالبه دانشگاه 
علوم پزشــکی تهران از تامین اجتماعی به بیش از 
۴٥٠٠ میلیارد تومان می رسد. این بدهی ها عالوه 
بر ابتدای سال جاری تا كنون، مربوط به شهریورماه 
سال ٩۴ و باقیمانده مطالبات بهمن و اسفند این سال 
است كه به طور كامل تسویه نشده است.« جعفریان 
در مورد مشــکالت ایجاد شده ناشــی از تاخیر در 
بازپرداخت بیمه ها ادامه داد:» دانشگاه نیز به همین 
نســبت برای خرید تجهیــزات و دارو، بدهی هایی 
را به شــركت های دیگر دارد كه این مســأله تداوم 
خدمت رسانی به بیماران را دچار مشکل می كند.« 
او درباره اظهارات وزیر رفاه درمورد پرداخت ۴هزار 
میلیارد تومان از بدهی های سازمان های بیمه گر به 
وزارت بهداشت گفت: »البته این مبلغ، اوراق خزانه 
است و مســیر تبدیل آن به پولی كه بتوانیم از آن 

استفاده كنیم هنوز مشخص نیست.«

گزارش »شهروند« درباره گورخواب های نصیرآباد بازتاب های گسترده ای داشت

جمع آوری گور خواب ها

زهرا جعفرزاده|  یک روز پس از انتشــار گزارش 
»شــهروند« از ٥٠ بی خانمانی كه از سرمای زمستان، 
به قبرهای خالی گورســتان نصیرآباد پنــاه برده اند، 
مركز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، در اطالعیه 
ای، بر پیگیری موضوع گورســتان نصیرآباد شهریار، تا 
به دست آمدن نتیجه نهایی و رفع مشکل، تاكید كرد.  
انتشار گزارش روز گذشته از این اتفاق تکان دهنده در 
شــهریار، خیلی ها را دور هم جمع كرد، مثل مسئوالن 
شهری و فرمانداری شهریار. تا جایی كه در فرمانداری 
شهریار جلسه ای فوری برگزار شــد. پس از آن بود كه 
اســتاندار تهران به فرماندار شــهریار دستور ویژه برای 
پیگیری موضوع را داد.  ســعید ناجی فرماندار شهریار، 
دیروز به قبرســتان نصیرآباد رفت. او در عین حال كه 
منکر رفت و آمد معتادان ســرگردان درآن محل، نشد، 
اما بخش هایی از گزارش منتشــر نشده را غیرمستند 
دانست: »آرامســتان نصیرآباد شهرســتان شهریار از 
نزدیک ترین نقاط به پایتخت است كه متاسفانه با وجود 
داشتن نگهبان، معتادان سرگردان به این محل رفت و 
آمد دارند.« فرماندار شهریار معتادان قبرستان نصیرآباد را 
از نزدیک دید، تعدادی خبرنگار هم او را همراهی كردند، 
همه رفتند، گورهایی كه از چند ساعت قبلش خالی شده 

را دیدند و برگشتند.
حاال از میان ٣٠٠ قبر خالی قبرستان نصیرآباد، تنها 
یک نفر مانده؛ »بهروز«. او تنها در گور، در كنار 2٩٩ قبر 
خالی:» صبح ماموران آمدند، همه را زدند، وسایلشــان 
را بردند و رفتنــد. االن فقط من اینجا مانــده ام.«این 
حرف های بهروز از داخل گور اســت، گوری كه با یک 
شعله آتش كوچک، روشن شده و نور بر چهره اش سایه 
انداخته. او  سفت و سخت، در جایش مانده، با پالستیکی 
كه روی قبرش انداخته تا باران خیسش نکند. همه رفته 
بودند، قبرســتان خالی بود، اما بهروز، قبرش را با هیچ 
 جای دنیا عوض نمی كند:» گشنه ام است، از صبح هیچ 

نخورده ام.« 
روزهای پیش اگــر ٥٠ مــرد و زن 2٠  گور از پیش 
آماده نصیرآباد را اشغال كرده بودند و در هر گور تنهایی 
یا ســه- چهار نفره زندگی می كردند امــا عصر دیروز 
كه باران گورســتان را خیس آب كرده بود، تنها ساكن 
زنده قبرستان، »بهروز« بود. قبرستان دیشب، برخالف 
شب های دیگر روشــن بود. پس از انتشار گزارش، آنجا 
را با چراغ هایی روشن كرده بودند. آنقدر روشن كه داخل 
قبرها هم پیدا بود. هنوز اثرشــان پابرجا بود. ظرف های 
خالی غذا، تکه پالســتیک های پاره، فیلتر سیگار و ... 
قبرستان، دیشب، یک قبرســتان واقعی بود، سکوت 
غریبی آن را گرفته بود، دیگر از ساكنان قبلی اش خبری 
نبود، هر چه بود صدای قطره های باران بود كه بر آجرها 

می افتاد، همه جا ِگل بود، ِگل.
شعله های آتش، دورتر از قبرســتان، نشانی جدید 
ساكنان قبلی گورهاست، آنها دیشب زیر دانه های درشت 
باران، سقف شکسته ای پیدا كرده بودند و در سوز سرمای 
دومین ماه زمستان، شانه به شانه هم نشسته اند. بوی 

شیشه شان بلند می شود.
   صبح چه اتفاقی اینجا افتاد؟ چه خبر شد؟

صبح یک عده ای آمدنــد و ما را متفــرق كردند، از 
شــهرداری و كالنتری بودند. آنها كه ما دیدیم، لباس 
خاصی تنشان نبود. فقط می خواستند ما را متفرق كنند. 
وسایلمان را بردند و رفتند. البته نه وسایل همه را. فقط به 

ما گفتند بروید بیرون.
ایــن را یکی از همان گورنشــین ها به »شــهروند« 
می گوید، زیر باران ایســتاده، كاله پشمی اش را محکم 
تر روی سر می كشــد و حرف می زند:» خواب بودم كه 
یکهو دیدم یکی پالستیک روی گور را بر داشته و به من 

می گوید، پاشو، زود باش، پاشو. «
آن یکــی كنارش ایســتاده، ادامه حــرف هایش را 
می گیرد:»صبح از برنامه درشهر هم آمده بودند، با یکی 
از ما هم مصاحبه كردند، برایمان پتو هم آوردند، گفتند 
برایتان خانه درســت می كنند، بعدش بود كه مامورها 
آمدند. هر چند كســی را با خودشــان نبردند اما دیگر 
نخواستند اینجا در قبرستان بمانیم.« او یکی دو سالی 
می شود كه در همین قبرستان زندگی می كند:» اینجا 
كســانی را داریم كه ١٠ سال است در همین قبرستان 
نصیرآباد زندگی می كنند،ما هیچ چیز نمی خواهیم، جز 
یک سرپناه، یک گرم خانه. در این مدت هم هیچ كس 

كاری به كار ما نداشــت، نمی دانم چطور شد كه یکهو 
به یاد ما افتادند و به جای كمک، ما را از قبرستان بیرون 

انداختند.« 
چهره شان به زحمت در آن تاریکی پیدا بود، تنها نور 
موبایل ها بود كه سایه ای روی صورت های سیاه و تکیده و 
خسته شان، انداخته بود، مرد میانسال یکی از آنها بود:» 
من 2٥ سال است كه معتاد و كارتن خوابم، ١7 فروردین 

سال 7٠ كه از خانه بیرون رفتم، دیگر برنگشتم.«
   شما هم در این قبرستان می خوابیدید؟

نه، آن موقع كه كارتن خواب شــدم، اصال قبرستانی 
نبود، بعدا قبرستان درست شد، اما من هیچ وقت آنجا 

نمی ماندم.
   چرا؟

دوست نداشــتم در قبرســتان در یک جای تنگ و 
تاریک بخوابم. استخوان هایم سنگین است، قبر را تحمل 

نمی كند.
   آنهایی که می آمدند و در قبر می خوابیدند را 

در این سال ها می دیدید؟
بله، همیشه یک عده ای اینجا )قبرستان( هستند. 

   هیچ جایی ندارید برای ماندن؟
نه. در چند ماه گذشــته از وقتی كه هوا سرد شد، من 
٥ تا آلونک ساختم اما هر ٥ تا را هم خراب كردند. شب را 
همین جا، در همین بیابان می خوابم، یک پالستیک روی 

خودم می كشم و می خوابم.  
   چه کسانی آلونک شما را خراب می کردند؟

نمی دانــم، آدم هایی از شــورا، از پاســگاه. آدم های 
معمولی. 

   چرا به گرمخانه نرفتید؟
من قبال گرم خانــه می ماندم، 
اما هر بار كه بخواهم تا چهاردانگه 
كه گرمخانه است، بروم و برگردم، 
2٥هزار تومان كرایه اش می شود، از 
كجا بیاورم. برای دولت كاری ندارد 
یک گرمخانه برای ما بزند. مگر ما 
انسان نیســتیم، مگر ما از خارج 

آمده ایم، ایرانی نیستیم؟
آن یکــی، بــا زنــی در گــور 
می خوابیــد. زن جــوان اســت، 
كنارش ایســتاده. خــودش ولی 

مشغول پیچاندن زرورقی است كنار آتش. 
   از خوابیدن در قبرستان نمی ترسید؟

چرا بترسم، وقتی آدم جا و مکانی نداشته باشد، مجبور 
است هر جا كه باشد بخوابد.

   چند سال است اینجا هستید؟
هشت سالی می شود. با این زن در گور می خوابیم.

   همسرتان است؟
نه رفیقم است.  

   اینجا چطور زندگی می کردید؟ غذا از کجا 
می آوردید؟ در سرما در گرما چه می کردید؟

روزی یک نصفه نان گیرمان می آید. دیگر زمستان و 
تابستان سر می كردیم، سرما كه باشد، برای آدم فرقی 
نمی كند كجا می خوابد. ما عذاب شــب اول قبر را االن 
می بینیم. چند تکه پتوی پاره داشتیم كه آن را هم امروز 
صبح از ما گرفتند. االن دیگر نمي توانیم برگردیم سمت 

قبرستان. 

زن كناریش، گوش می دهد. آن یکی با همسرش در 
این گورها زندگی می كند. سه بچه دارد، یکی را سپرده 
به بهزیســتی، آن دوتای دیگر هم معلوم نیســت كجا 
هســتند:» قبر برای ما مثل اتاق است، مثل یک خانه، 

یک سرپناه.«
   از این مرده هایی که کنارشان می خوابید، 

نمی ترسید؟
نه، زندگی كنار زنده ها ســخت تر از مرده هاست. از 
صبح كه آمدند و ما را انداختند بیرون تازه فهمیدم كه 

زندگی كنار زنده ها سخت تر از مرده هاست. 
آن مــرد كنــاری ادامــه حرف هــا را می گیــرد و 
می گوید:» چرا ما را می زنند، چون معتادیم؟ چون مواد 
می كشیم؟ حاال وسایلمان را بردند، دیگر چه از جانمان 
می خواهند؟« او می گوید كه در این منطقه نزدیک به ٨٠ 
كارتن خواب دارد:» هر كس جایی می خوابد، برخی در 
قبرها، برخی در بیابان و كنار مخروبه ها.« همه آنها یک 

چیز می خواهند:» گرمخانه.«
   امشب چطور می خوابید؟

پالستیک می كشــیم و می خوابیم. االن گروه گروه 
شده ایم. هر گروه 6، ٥ نفر. 

آنها دوست ندارند عکسشان گرفته شود، تنها چیزی 
كه می خواهند، كمی غذاســت و پتو. دور ما جمع شده 
اند، كمی شیرینی و پیراشکی كه برایشان برده بودیم، 
در كمتر از دو ثانیه، تمام می شود، دست های سیاه آنها، 
دورمان را گرفته، التماسمان می كنند:» یکی هم به من 
بده، به منم بده.« و این غم انگیزترین صحنه ای بود كه در 
دل شــب، زیر باران، در گوشه یک دیوار خرابه، زیر یک 

سقف شکسته، رقم خورد. 
گور خواب ها ساماندهی 
نشدند، پراکنده شدند

مسئوالن شــهرداری شهریار، 
دیروز همه جا از ســاماندهی این 
معتادان خبــر داده بودند، غافل از 
اینکه این گورخواب ها، ساماندهی 
نشدند، از قبرستان، بیرون انداخته 
شــدند، پراكنده شدند.  آنها صبح 
دیروز، هر چه داشتند، از پتوهای 
پاره و پالستیک های زهوار در رفته، 
روی كولشــان گذاشتند و رفتند. 
رفتند تا در بیابان، در دخمه ای، گوشه دیوار خراب شده 
ای، از چشم پلیس و شهرداری و فرمانداری دور شوند. 
از آن جمعیت، ٥٠، 6٠ نفره گورســتان، حاال تنها ١٠ 

نفرشان، كنار گورستان مانده اند.  
از دیروز كه گزارش روزنامه شــهروند، منتشــر شد، 
بازتاب های زیادی به خود دید، عکس های تکان دهنده 
گزارش، آنقدر دســت به دست شد، تا رسید به ریاست 
جمهــوری و اصغر فرهادی، كارگــردان ایرانی و پرویز 
پرســتویی بازیگر و هزاران گروه و ان جی اوی مجازی و 
غیرمجازی. تا جایی كه هشتگی به عنوان:» گور خواب« 
هم در توییتر برای آن بــه راه افتاد و با واكنش مختلف 
كاربران در شبکه های اجتماعی همراه شد. خبرنگاران 
دیروز، از جناح های مختلف هم به انتشار  گزارش روزنامه 
شهروند، پرداختند. ایســنا، ایرنا، فارس، تسنیم،میزان 
، خبرآنالین، عصرایران، تابناک، عصرانتخاب  و ... تنها 

تعدادی از این رسانه ها ی رسمی بودند.

 اعالم آمادگی وزارت رفاه 
برای کمک به گورخواب ها

تازه ترین گــزارش به اعالم آمادگــی مدیر كل 
روابــط عمومی وزارت تعــاون، كار و رفاه اجتماعی 
بر می گردد. او  در تماســی با مدیر مسئول روزنامه 
شهروند، با  در خواســت اطالعات بیشتر درباره این 
گزارش، اعــالم آمادگی كرد كــه كمک های الزم 
برای سامان دادن به این مشــکل، از سوی سازمان 

بهزیستی به كارتن صورت گیرد. 
دستور ویژه دادستان

از دیگــر واكنش های رســمی مربوط  بــه روح اهلل 
حسین زاده دادستان شهریار است كه برای ساماندهی 
وضعیت كارتن خواب های گورستان نصیرآباد باغستان 
در حومه شهریار دستور ویژه ای صادر كرد. او در این باره 
به میزان گفت: »به كالنتری، بهزیستی  و شهرداری در 
رابطه با جمــع آوری و ســاماندهی كارتن خواب های 
این گورستان دستورداده شــد.« عالوه بر خبرنگاران و 
گروه های خیریه ای كه روز گذشته از گورستان نصیرآباد 
دیدن كردند و با گورهای خالی مواجه شدند،  خیلی از 
خبرنگاران هم موضوع را پیگیــری كردند. یکی از آنها 
خبرگزاری ایرنا بود كه به ســراغ  سعید ناجی، فرماندار 
شهرستان شــهریار رفت، اما جزییات منتشر شده در 
گزارش را نپذیرفت:» نگهبان گورستان هم رفت و آمد 
و حضور معتادان را تایید می كند اما نه به شکلی كه در 
گزارش این روزنامه منعکس شــده است.« با وجود این 
گفته ها اما او تاكید كرد كــه »در هیچ جای دیگری از 
شهرستان شهریار، وضعیت حضور معتادان متجاهر و 

آسیب های اجتماعی به این شکل نیست.«
فرمانــدار شهرســتان شــهریار در عیــن حال 
گفت:»آرامســتان نصیرآباد شهرســتان شهریار از 
نزدیکترین نقاط به پایتخت اســت كه متاسفانه با 
وجود داشــتن نگهبان، معتادان ســرگردان به این 
محل رفت و آمد دارنــد. « او البته موضوع معتادان 
ســرگردان كه مسکن مشــخصی ندارند را فراتر از 
محدوده این شهرســتان دانست و گفت كه تاكنون 
طرح هــای متعددی بــرای جمــع آوری معتادان 
متجاهر از ســطح شهرستان اجراشــده و معتادان 
جمع آوری شــده به كمپ اخوان و سایر كمپ های 
بازپروری و نیز در بعضی موارد به خانواده های خود 

تحویل داده شده اند. 
ناجی كه معتقد اســت وجود معتــادان متجاهر، 
سیکل معیوبی است كه تمامی ندارد، ادامه داد:»اگر 
اقداماتی كه تاكنون از سوی فرمانداری، بهزیستی، 
نیروی انتظامی و شــهرداری بــرای جمع آوری و 
ساماندهی معتادان متجاهر و آسیب های اجتماعی 
انجام شــده، نبود با وضعیت به مراتب ناگوارتری در 
سطح شهرســتان شــهریار روبرو بودیم.« او تاكید 
كردكه اقدامات زیادی در این راســتا انجام شــده 
كه »الزم بوده، اما كافی نیســت« و »هنوز با نقطه 
مطلوب در حوزه ســاماندهی آسیب های اجتماعی، 

فاصله  هست.« 
فرمانــدار شهرســتان شــهریار در گفته هایش 
همچنیــن آورد كه آرامســتان نصیرآبــاد زیر نظر 
شــهرداری تازه تاســیس باغســتان اســت و این 
شــهرداری در حال ســاماندهی آرامســتان است 
و »انشــاءاهلل با اجرای این طرح هــا و جمع آوری و 
ســاماندهی معتادان، دیگر شــاهد ایــن صحنه ها 

نخواهیم بود. «
او خبر داد كه جلسه ای اضطراری برای بررسی وضعیت 
آرامستان نصیرآباد و هماهنگی اقدامات دستگاه های 
اجرایی مرتبط برگزار خواهد شد و قول داد كه به وضعیت 

این آرامستان به صورت فوری رسیدگی شود.
ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد

واكنش اینســتاگرامی پرویز پرســتویی، بازیگر 
بــه زندگی گورخواب هــا هم قابل توجه بــود. او با 
انتشــار تصاویری از این افراد در اینســتا گرام خود 
نوشــت:»چه كســانی باید به داد این بی خانمانان 
برســد.مگر این بخت برگشته ها گناهشان چیست.

مگر شــهروند این سرزمین نیســتند.« او این شعر 
حزین الهیجی را هم ضمیمه یادداشــت كوتاهش 
كرد:» ای وای بر اســیری كزیاد رفته باشــد/ دردام 

مانده باشد صیاد رفته باشد.« 

میز خبر

 نهاد ریاست جمهوری گزارش »شهروند« در باره سرنوشت گورخواب های گورستان نصیرآباد را پیگیری می کند
    دستور ویژه استاندار تهران به فرماندار شهریار برای رسیدگی به وضع گورخواب ها

روي خط خبر

 نمایندگان استان فارس 
درمجلس »صدای بختگان« شدند

ایرنا|  2٨نفر از نمایندگان اســتان فارس و 
استان های مجاور با امضای بیانیه ای به پویش 
مردمی »ما صدای بختگان هستیم« پیوستند؛ 
ایــن پویش مردمی می كوشــد تا بــا بازتاب 
دادن مسائل و مشــکالت تداوم خشکسالی و 
خشک شدن تاالب های فارس نگاه عمومی را 

به سمت احیای این تاالب ها جلب كند. 
نماینده مــردم اقلید در مجلس شــورای 
اسالمی كه از امضا كنندگان این بیانیه است 
گفت: »هر حركــت عمومی و قانونی كه برای 
احیای تاالب های خشکیده فارس باشد مورد 
احترام نمایندگان مجلس اســت، نمایندگان 
مجلس با پیوستن به این پویش مردمی راه را 
برای انجام اقدامات قانونی و حمایت از احیای 

تاالب های خشکیده باز كرده اند.«
سیدحســین افضلی ادامه داد: »تاالب های 
فارس بر اثر تداوم خشکســالی و دخالت های 
انســانی و برداشــت های بی رویه آب خشک 
شــده اســت، دراین میان تــاالب بختگان 
وضع وخیم تری دارد، ایــن تاالب ها با تداوم 
خشکســالی و كم آبــی و بــا برداشــت های 
غیرمتعارف به كانون ایجــاد ریزگرد تبدیل 
می شود و ما از هیچ كوششی برای احیای این 

تاالب ها فروگذار نخواهیم كرد.«
نماینده اقلیــد در مجلس با بیــان این كه 
تاالب ها نوعی سرمایه ملی به حساب می آیند، 
گفت: »حركت هــای مردمی بــرای احیای 
مناطق تاالبــی و دریاچه های خشک شــده 
دربســیاری از مناطق اثرگذار بوده اســت، از 
این رو نمایندگان مــردم فارس درمجلس نیز 

به این پویش مردمی پیوسته اند.«
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در 
بیانیه ای اعــالم كردنــد: »از كمپین احیای 
بختگان و از طراحان این  حركت مدنی تقدیر 
می كنیــم و از هیچ تالشــی در زمینه احیای 
تــاالب بختگان و دفــاع از مردم ســاكن در 

حاشیه آن، دریغ نخواهیم كرد.«
متــن بیانیه ای كــه 2٨ نماینــده مجلس 
شورای اســالمی در حمایت از پویش مردمی 
»ما صدای بختگان هستیم«، امضا كرده اند، به 

این شرح است:   
پایه و اساس زیست ســالم و زندگی همراه 
با آرامــش و در جهت تالش برای رســیدن 
بــه توســعه و در تمامــی عرصه هــا حفظ 
محیط زیســت و توجه به منابــع خدادادی و 
ظرفیت های موجــود در حوزه های مختلف 
می باشــد. با توســعه و رشــد در زمینه های 
مختلف متاســفانه توجــه كافی بــه حفظ 
محیط زیست صورت نگرفته لذا رشد فزاینده 
جمعیت با قهقرا رفتن منابع خدادادی همراه 
گردیده به نحوی كــه این عامل به همراه قهر 
طبیعت علی الخصــوص در بحث مهم پدیده 
خشکسالی حاكم بر قسمتی از كشور موجب 
گردید روان آب های چندین ساله از بین رفته 
و عمده ظرفیت های زیســت محیطی ازجمله 

تاالب ها و بركه ها با خشکی مواجه گردند.
در اســتان فارس به عنوان قطب كشاورزی 
كشور با ظرفیت های بسیار باالیی كه زمانی 
تامین كننــده عمده نیاز هــای غذایی ایران 
بود این بحران جدی تر و ملموس می باشــد 
تاالب های پریشان، مهارلو، بختگان، طشک 
و... كه تمامی خشــکیده و بحران فزاینده ای 
را در اقلیم منطقه و محیط زیســت به وجود 
آورده اســت، تاالب بختگان در ناحیه شمال 
شرقی اســتان ازجمله مرودشت، ارسنجان و 
خرامه، اســتهبان، نی ریز و. .. كه این پدیده 
شــوم باعث بروز ناهنجاری هــای فراوان در 
زندگی جمعیت فراوان این مناطق گردیده، 
سمی شــدن خاک های زراعی و از بین رفتن 
مهم ترین ســرمایه بخش كشاورزی و سخت 
شــدن تنفس مردم به دلیل پراكنده شــدن 
ذرات مســموم ناشــی از بقایای تاالب و. .... 

گردیده است. 
اینجانبان وكالی مردم در  مجلس شورای 
اسالمی ضمن اعالم حمایت از كمپین احیای 
بختگان، از طراحان این  حركت مدنی تقدیر 
نموده و از هیچ تالشی در زمینه احیای تاالب 
بختگان و دفاع از مردم ساكن در حاشیه آن، 

دریغ نخواهیم كرد. 
دریاچه بختــگان، از دریاچه های ایران در 
استان فارس و در شهرستان نی ریز است كه 

هم اكنون كامال خشک شده  است. 
این دریاچه در سال های پر باران به دریاچه 
طشــک می پیونــدد و طشــک و بختگان را 
می ســازد، بختگان هنگام پرآبی زیســتگاه 
زمســتانه پرندگانی اســت كه از روســیه و 
دشــت های ســیبری بــه ایــران مهاجرت 

می كردند.  
پــرواز فالمینگو، درنــا، كبوتــر دریایی، 
آب چلیک، مرغابــی، غاز و ســایر پرندگان 
 سال هاســت كه درایــن دریاچه مشــاهده 

نشده است. 
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نامه اصغر فرهادی به رئیس جمهوری پس از انتشار گزارش »شهروند« درباره گورخواب های نصیرآباد 

ما نظاره گر و شنونده فراموشكار رنج هاییم
پس از انتشار گزارش »شهروند« درباره زندگی گورخواب ها 
در گورستان نصیرآباد، »اصغر فرهادی«، كارگردان درنامه ای 
به رئیس جمهوری، به این موضوع واكنش نشــان داد. متن 

نامه اینچنین است:  

آقای دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری محترم
سالم

امروز گزارش تکان دهنده زندگی مردان، زنان و كودكانی 
را كــه در گورهــای یکی از قبرســتان های اطــراف تهران 
شب های سرد را به صبح می رسانند، خواندم و اكنون سراسر 
وجودم شرم است و بغض. به بهانه این نامه به شما، قصد دارم 
همه آنانکه دراین سرزمین و دراین ٣٠و چند سال مسئولیتی 

داشته و دارند را سهیم این شرمساری كنم. 
می دانم كه عده ای سیاســت باز اینگونه گزارش ها و خبرها 
را دســتاویزی خواهند كرد برای گرم كــردن تنور بازی های 
فرساینده سیاســی و انتخاباتی اما افســوس كه گرمای این 
تنور، تن رنجور كودكان، زنان و مردانی را كه شب ها درگوشه 
قبرهــا، البــه الی درختان پارک هــا و زیر پل هــا به خواب 

می روند، گرم نخواهد كرد. 

دراین گزارش، نام یکی از كســانی كه شــب های ســرد 
استخوان سوز را درگوشــه گوری نشسته، به صبح می رساند 
و به تعبیر تلخ گزارشــگر مرگ را زندگی می كند، »آرمان« 
است. این نام مرا رها نمی كند. »آرمان« گم شده ای كه در گور 

پیدایش كرده اند. شرم بر ما. 
درتاریــخ خوانده ایم كه گاهی حاكمان بــا لباس مبدل به 
میان مردمــان می رفته اند تا بــه دور از محافظان و مالزمان 
و متملقان گوشــه ای از درد و رنج مردم را بی واســطه درک 
كننــد. پیشــنهاد می دهــم الاقل بــرای تنــوع درنگارش 
تاریــخ امروز كه آینــدگان بهت زده خواهنــد خواند، گاهی 
صاحب  منصبان بی همراه و ناشــناس به میان مردم بروند. به 
روستاها و شــهرهای دورافتاده. اگر ناشدنی  است به همین 
حوالی، محله های حاشــیه تهران تا ببینند صورت های سرخ 
از سیلی آبرومندان بی بضاعتی كه بیش از هر صاحب قدرتی 
جان و جوانی شان را برای این سرزمین قربانی داده اند. اگر باز 
ناشدنی  است، یک روز به اورژانس شهر سری بزنند و مخفیانه 
سوار بر آمبوالنسی شــوند كه قرار است بیماری بی رمق را به 
بیمارستانی برساند و از نزدیک شاهد باشند چگونه درمسیر، 
به جای راه بازكردن برای نجات جان یک بیمار، مســابقه ای 

تلخ بین دیگران اســت برای پیشــی گرفتن از هم كه پشت 
آمبوالنس حامل یک هموطن را به مــرگ جای بگیرند و از 
این موقعیت برای زودتر رســیدن به مقصد نهایت استفاده 
را ببرند. این مثالی ســاده، تلخ و تکراری  است اما خالصه ای 
ا ســت از وضع امروز ما. چه كسی پاســخگوی این بی رحمی 
پنهان است؟ ما چرا و كی چنین شدیم؟ ما مردمانی كه دیگر 
دوست داشــتن هم وطن را از یاد برده ایم، ما كه خشونت های 
پنهان و ریز در رفتار و گفتار روزمره مان ابزاری شــده است 
برای بیرون كشیدن گلیم فردی مان از اجتماع. ما كه دروغ را 
به عنوان مهارتی برای زیســتن دوگانه دربیرون و درون خانه 
می آموزیم و به كودكانمان می آموزانیم.  ما كه تنها نظاره گر 
و شنونده فراموشــکار رنج هاییم. چه كسی امروز از آن پدری 
كه خــود را از پل عابرپیاده خیابان میرداماد به دار كشــید و 
در یادداشتی كه از جیب خالی اش پیدا شد، نوشت؛ »هزینه 
درمان بیماری چشــم هایم را نداشتم« سخنی می گوید؟ آن 
اندک كسانی نیز كه دلســوزانه می گویند، با انگ سیاه نمایی 
مورد هجمه انــد. انگ ســیاه نمایی فراری ا ســت رو به جلو 

ازسوی مسئوالن برای عدم پذیرش مسئولیت سیاهی ها. 
این است شهر نوید داده شده؟ این است شهر آرمان ها؟

مفقودی 656 شاهرود 

ال  جی  پراید  خودرو  سبز  وبرگ  کارت 
ایكس آی ، نقره ای - متالیک مدل 1386 
و  ایران 96   41 شهربانی 987-ج  شماره  و 
شاسی  شماره  و   2157733 موتور  شماره 
از  و  گردیده  مفقود   S1412286615409

درجه اعتبار ساقط می باشد . 
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مدیر کل روابط عمومی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 

تماسی با مدیر مسوول روزنامه 
»شهروند«، با  در خواست 

اطالعات بیشتر درباره این گزارش 
برای کمک به این گورخواب ها و 
ساماندهی آنان اعالم توسط علی 

ربیعی وزیرکار  آمادگی کرد


