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ایلنا|  رئیس سازمان نهضت سوادآموزی  از ترک تحصیل ساالنه 15 تا 20 هزار دانش آموز در پایه های ابتدایی 
خبر داد و گفت: »در حال حاضر سیستان وبلوچستان، آذربایجان غربی، لرستان و کرمان باالترین آمار بی سوادی 
در کشور را دارند، اما عمده بی سوادان در نقاط حاشیه شهرها هستند.« علی باقرزاده افزود: »بر اساس آمار رسمی 
آموزش وپرورش 2درصد از دانش آموزان ابتدایی یا در دوره ابتدایی ثبت نام نمی کنند یا اینکه دوره ابتدایی را تمام 
نمی کنند؛ یعنی بین پایه ها ترک تحصیل می کنند. اغلب دانش آموزانی که به 10 سالگی رسیده اند، ولی کماکان 

در مقطع ابتدایی اند از خانواده ها و گروه های آسیب دیده جامعه هستند.« 

ترک تحصیل 
ساالنه ۱۵ تا ۲۰ 
هزار دانش آموز 
در پایه های 
ابتدایی

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/30

اتمامصفحهآرایی
17/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

واکنش سریع هنگام وقوع 
زلزله می تواند شــما را از 
جراحات احتمالی محافظت 
کند. حداقل دوبار در سال 

پناه گیری را تمرین کنید.

آقای نوروزی، بعد از 4سال باالخره به خانه برگشتید. آزادی 
چه حسی دارد؟

آزادی بســیار حس خوبی دارد. انگار آدمی از هیچ به تولدی 
دوباره می رسد. کســی که حکم قصاصش آمده و دیوان عالی 
هم تایید کرده و حکم استیذانش هم امضا شده، آزادی برایش 
تولدی دوباره است. مثل اینکه نخستین باری بود که به هستی 
پای گذاشــتم. تولد همســرم هم بود. هر دومان دوباره متولد 

شدیم. 
امیدی به آزادی داشتید؟

اوایلش که هیچ امیدی به رضایت نبود، کمی سخت بود. بعد 
از گذشت یکی دو سال کورســوی امیدی پیدا شد که شاکی 
رضایت می دهد و باید صبوری کرد. صبر پیشــه کردم و خدا 
کمک کرد. رحم و مروتی در دل خانواده متوفی بود و رضایت 

دادند. اتفاق ناگواری بود. آن بنده خدا جوانش را از دست داده 
بود. خدا می داند که این اتفاق ناخواسته بود. ما هم طبق وظیفه 

مشغول تعقیب او بودیم که این اتفاق ناخواسته افتاد.
او را قبال می شناختید؟

آن مرحوم پیش از این دانش آموز من بود. من چند سال در 
نهضت سواد آموزی کار می کردم. سال 76 در روستای »کوت 
شــیخ« آموزش یار نهضت بودم. به مرحوم بهزادی که شاگرد 
کالس پنجم بود، خواهرش که کالس ســوم بود و برادرش که 
کالس دوم ابتدایی بود درس می دادم. همه شــان شــاگردان 
خوبی بودند. بچه های این خانــواده را به اندازه بچه های خودم 
دوست داشتم و با پدرشــان هم رابطه دوستانه داشتم. حتی 
سال ها قبل از این خودم در همان روستا بزرگ شده بودم و پنج 

پایه ابتدایی را آنجا گذراندم.

پس چه شد که رفتید شهر؟
ســال 56، یک ســال قبل از انقالب، برای رفتن به مدرسه 
راهنمایی، از آنها جدا شدیم و آمدیم قیر و کارزین. از هم فاصله 
گرفتیم تا اینکه دیپلم گرفتم و بعد رفتم ســربازی و بعد از آن 
چند سالی نهضت بودم تا سال 76 که تدریسم به همان روستا 

رسید.
پس چطور محیط بان شدید؟

چند ســالی بیکار بودم. نهضــت را رها کرده بــودم. چون 
کالس های الزم التعلیم)پنج پایه ابتدایی( در آن روستا تمام شد 
و گفتند باید کالس بزرگسال تشکیل دهید. مردم هم کارگر 
بودند، خرد و خسته بودند و کسی نمی توانست از بین آنها سر 
کالس بیاید. این شد که سه ســال کار را رها کردم تا وقتی که 
از طرف یکی از فامیل های همسرم به من پیشنهاد شد که در 
محیط زیســت کار کنم. گفتم که من عاشق طبیعت هستم، 
عاشق محیط زیستم و قبول می کنم. سال 80 بود که در شیراز 
مشغول به کار شدم. 11ســال در پارک ملی بمو محیط بانی 
کردم و بعد تقاضای انتقالی دادم برای شهرستان خودمان، قیر 
و کارزین. چون دوری از خانواده حقیقتا سخت است. نزدیک دو 

سال هم آنجا بودم تا این اتفاق افتاد. 
درباره محیط بانی در قیر و کارزین بگویید. چند نفر بودید؟ 

چقدر درگیری آنجا پیش می آمد؟
کل شهرســتان قیر و کارزین -که جنوب شرقی فیروز آباد 
است- سه مامور محیط بان داشت، نمی دانم بعد از این چهارسال 
بیشتر شده یا نه. خانواده من در فیروزآباد اجاره نشین بودند. آنجا 
10شــبانه روز کار می کردم و 5 شبانه روز می آمدم خانه برای 
استراحت. در مناطق دوردست قیر و کارزین که به شهرستان 
خنج متصل می شود، تعداد کمی کل، بز، قوچ و میش داشت. 
اما در خود قیر و کارزین پرنده هایی مثل کبک و تیهو و گراز و 
گرگ و روباه و کفتار زیاد بود. تخلف محیط زیستی خیلی زیاد 

بود، خیلی زیاد.
و شما به همه متخلفان تذکر می دادید، حتی اگر فامیل یا آشنا 

بود؟
از لحاظ قانوني گذشــتي در کارم نبود. وظیفــه ام را انجام 
دادم و نخواستم به نان زن  و بچه ام خیانت شود. پیش وجدانم 
اینطور حســاب مي کردم که نباید کاري کنیم که نانم حرام 
شود و بخواهم با شکارچي اي تباني کنم یا از تقلب و تخلفش 
چشم پوشي کنم. قاطعانه و سرسختانه مســئولیتم را انجام 
مي دادم. من از نزدیک ترین فامیلم سه پرنده گرفتم که با اسلحه 
غیرمجاز شکار کرده بود، طبق قانون صورتجلسه کردم و تحویل 
دادم. چندین مورد هم پیشنهاد رشوه بود- که بروند شکار بزنند 
و در عوض پول بدهند-  اما قبول نکردم. من با حقوق 56 هزار 
تومان وارد سازمان محیط زیست شدم. الحمدهلل قانع بودم و با 
همان حقوق کم زندگي کردم و پیش خدا و خانواده ســربلند 
هستم و  هیچ  چشم طمعي به مال دنیا نداشتم. االن با آن سابقه 

معلمی، 24سال بیمه دارم.
همكاراني داشــته اید که در اتفاقی مشــابه تجربه شما 

درگیر شده باشند؟
 بله، براي »علي جامشی« که 
در بمو همکار من بود. او تقریبا 
یک ســال قبل از این که من به 
زندان بیفتــم، رضایت گرفت و 
با پرداخت دیه آزاد شــد. آقای 
جامشــی در دوران زندانــم، 
14بار به مالقاتم آمد و هربار به 
من امیدواري مــي داد که آزاد 

مي شوم.
شما معلم بودید و محیط بان 
هســتید. در زندان کسی 
شبیه شما بود؟ در این چهار 
سال، روز و شبتان چطور در 

سلول به سر می شد؟
اتفاقات مشــابه من بارها و 
بارها بــراي محیط بانان تکرار 
شــده، براي همین در دادگاه 
و زندانــي که بــودم، بعضي از 
همکارانم را که قبــل از من به 
زندان افتاده بودند، دیدم. افرادي 
که از قبل مي شناختمشــان. 
هم محلي بودیم و آنها هم من را 
مي شناختند. در زندان همه جور 
مجرمي بود؛ یکــی قتل انجام 
داده بود، یکــی آدم ربایی، یکی 

سرقت مسلحانه، یکی موادمخدر و جرم های مختلف. باالخره 
مجبور بودم با همه آنها بسازم. بعضي بندها امکانات ورزشي یا 
صنایع دستي داشت، اما  من در بند سالمت افتادم که بند خوبي 
هم نبود. اسمش ســالمت بود، اما بیشتر معتاداني که گرفتار 
متادون بودند، آن جا نگهداري مي شــدند. خوشــبختانه من 
اهل چیزی نبودم، 6 ماه زندان جهرم و سه سال و چهارماه هم 
زندان عادل آباد شیراز بودم. خدا را شکر زندان بدون هیچ خطا و 
لغزشی سپري شد و با کمک مردم، همکاران و رضایت ولی دم 

آزاد شدم و نجات پیدا کنم. 
هر کس به هر روشی که توانست برای این آزادی کمك کرد، 
حتي با عددهای پایین. از خارج از کشور هم کمك های زیادی 
داشتیم و یكي از دوستان محیط زیستی به نفع آزادی شما در 
کافه ای آشپزي کرد و حتي یكي از همشهری های خودتان 
-دختربچه اي-  قلكش را شكست. چه حسي داشتید وقتي 

این کمك ها را دیدید؟
خیلی بیشــتر از آن که انتظار داشــتیم کمک جمع آوری 
شــد. خدا به ما رحم کرد. خودش می داند در اتفاقي که افتاد، 
هیچ عمــدي در کار نبود. من اعضاي این خانــواده را به اندازه 
خانواده ام دوست داشتم. سه نفر از بچه هاي خانواده این مقتول 
از دانش آموزان  من بودند. خواســت خدا بود که با گذشت آنها 
و کمک مردم راهي برایم باز شد. در میان کمک ها حتي یکی 
4500تومان به مــن کمک کرد. تا آخریــن لحظه یک خیر 

صد میلیون تومان کمک کرد و وجه المصالحه جور شد.
فكر مي کردید این حجم از همدلي با شما وجود داشته باشد؟ 

 نه  وهلل. خدا شــاهد است که چنین انتظار و امیدي نداشتم، 
ولي این باور را داشتم که اگر انســان نیت پاکي داشته باشد و 
خیر بخواهد و در زندگي و کارش خطایي نداشته باشد، باالخره 
معجزه ای هم برایش اتفاق مي افتد و خــدا راهي را برایش باز 
مي کند. من از همه کســاني که کمک کردند، تشکر مي کنم. 
زندگي ام را به آنها مدیونم. هموطنان عزیز، همکاران، بستگان، 
خبرنگارانی که به فکر من بودند و به گوش مردم رساندند، جانم 

را نجات دادند. دلسوزی آنها مرا از این مخمصه رها کرد. 
به نظرتان کار محیط باني بعد از این چطور مي خواهد بگذرد؟ 
چه حمایتی الزم دارید که دچار درگیری های مشــابه این 

نشوید؟
 دیروز هوشــنگ ضیایــي، مدیرکل ســابق اســتان و از 
پیشکسوتان محیط زیســت ایران هم از من پرسید نظرت در 
مورد محیط زیست چیست؟ جوابم این بود که ما محیط بانان، 
از نظر قانوني در سیستم قضائي حمایتي نمي شویم، هیچ ماده 
و تبصره و بندي شامل حالمان نمي شود. اگرچه ما جزو سازمان 
هستیم و از طرفي ضابط دادگستري هستیم، اما هیچ  ماده قانوني 
که به درد محیط بان بخورد و در چنین شرایطي به کمکش بیاید، 
نداریم. از مجلس و سیستم قضائي کشــور تقاضا دارم برای به 
سرانجام رسیدن الیحه  حمایت از محیط بانان همکاري کنند. 
نمی دانم به الیحه حمایت از محیط بان و جنگل بان رسیدگي 
شده یا نه. شاید هم به ســرانجام رسیده و شامل حال ما نشده، 
چون من با کمک مردم آزاد شــدم و اگر قرار بر الیحه و مصوبه 
اینها بــود، حاال حاالهــا باید در 
زنــدان مي ماندم و شــاید حکم 

اعدامم اجرا هم می شد. 
قرار است محیط بان بمانید؟ حاال 
بعد از چهار ســال دوری به خانه 
برگشته اید، باز هم قرار است به 

راه های دور بروید؟
من هر جایي باشم، مسئولیتم 
را انجام مي دهم. چهار، پنج سالي 
مانده و هر کجا باشد، کار مي کنم، 
اما حقیقتش از زماني که وارد این 
کار شده ام، همیشه از خانواده ام 
دور بودم، حتــی در دوراني هم 
که معلم نهضت بودم، از خانواده 
دور بودم. حاال  54 ســال از سنم 
گذشــته و اصال مزه خانواده را تا 
به حال نچشیده ام. دوست دارم 
هرکجا هستم با خانواده باشم. بعد 
از این همه  سال خدمت و زندان و 
کار در شهرستان های دوردست، 
دوست داشــتم این چند صباح 
باقــی را با خانواده باشــم. دیگر 
نمی توانم جدایی از آنها را تحمل 
کنم. کل زندگی من جدایی بود 

و بعد از این جدایی نمی خواهم. 

  ۱۱ هزار نفر
به آزادی »وطن« کمک کردند

بهمن ایزدی 
مدیر عامل گنجه پشتیبان 
زیست بوم

پس از چند ســال تالش برای رضایت گرفتن 
از اولیای دم »وطن نوروزی« آزاد شــد؛ این اتفاق 
با گذشــت و بخشــش احمدعلی بهزادی، پدر 
شــادروان محمود بهزادی و همین طور همسر او 
رخ داد و موفق شدیم وطن را که محیط بان منطقه 
استحفاظی شهرستان قیر و کارزین است، نجات 

دهیم. 
حفاظــت  ســازمان های  سیاســت گذاران 
محیط زیست و جنگل ها، باید تالش کنند فاصله 
خود را با آحاد مردم و ذینفعان جوامع محلی کمتر 
کنند. آنها باید به صورت خیلی جدی و گسترده 
عمل کنند تا معارضان به حوزه های استحفاظی 
متوجه شــوند که بــا از بین بردن زیســتگاه ها، 
جنگل ها و آب ها، تیشه به ریشه خود و این کشوری 
که با تمامی نعمت های متنوع به ما داده شده است، 

می زنند.
پویشی که برای آزادی وطن نوروزی به جریان 
افتاد، تبلور و حضور دوباره جامعه مدنی در حوزه 
محیط زیست بود؛ جامعه مدنی که با همبستگی 
و حمایت و مشارکتشان در برنامه هایی که بیشتر 
درخصوص حمایت از گنجه پشتیبان زیست بوم 
که بر آزادی وطن نوروزی متمرکز بود، توانستند 
در مدت بسیار کوتاهی، با مشارکت متعهدانه 11 
هزار نفر، از او حمایــت و وجه المصالحه آزادی را 
تامین کنند.  درست است که همه ما حول محور 
آزادی وطن تالش کردیم، اما ســرمایه اجتماعی 
موجود در حوزه محیط زیست و متشکل شدن آنها 
و همبستگی شان یکی از اهداف عالی و مهم پویش 
نجات وطن نوروزی بود که مســئوالن و به ویژه 
سیاست گذاران و برنامه ریزان باید قدر این سرمایه 
اجتماعی و ملی را بدانند.  مردمی که از خرد و کالن 
با تمام توانشان در کنار هم قرار گرفتند تا مشکلی 
که در حوزه حفاظت از آب و خاک کشور به وجود 
آمده را از میان بردارند. به جامعه محیط بانان کشور 
بگویند که ما همواره تالش شما را ارج می گذاریم 
و تمامی تالشــمان را می کنیم تا از شما حمایت 
جدی کنیم. این سرمایه اجتماعی است که حول 

محور آزادی محیط بان دربندمان اتفاق افتاد.
در کنــار همــه اینهــا، ســازمان حفاظــت 
محیط زیست، به جای تجهیز سیستم های مربوط 
به سالح، باید فاصله خود را با آحاد ملت کمتر کند؛ 
آن هم با آموزش و فرهنگ ســازی. اثر مثبت این 
ارتباطات و آموزش را با گذشــت زمان به وضوح 

خواهیم دید. 
به اعتقاد من، در حال حاضر موضوعی که سازمان 
محیط زیست خیلی با آن منفعالنه برخورد کرده، 
الیحه های دفاع از موقعیت حقوقی محیط بانان 
ماست؛ نه تنها در حوادث که در همه ابعاد کاری 
آنها. الیحه ای که پارســال پس از سال ها محیط 
زیست به مجلس داد و به نظر می رسد این الیحه 
هنوز در هزار توی مجلس در حال خاک خوردن 
است. الزم است ســازمان به اهمیت این الیحه و 
حمایت از جامعه محیط بان توجه بیشتری داشته 
باشد و با پیگیری های مســتمر، این الیحه را از 
مجلس بگذراند و به تصویب برساند و بارقه امیدی 
برای نگهبانان طبیعت ما باشد تا با انگیزه بیشتری 
از طبیعت حفاظت کنند. من از تمامی عزیزانی که 
در راستای حمایت از پویش شرکت کردند و به هر 
نحو دلشان برای وطن تپید و از عینیت یافتن نجات 
از اعدام و زندان حمایت کردند، تشــکر می کنم و 
امیدوارم باز هم بهتر از گذشته از حافظان طبیعت 

و زیست بوم عزیزمان متعهدانه دفاع 
کنند. 

مهتاب جودکی|  »وطن« دیگر تاِب دوری ندارد. بچه ها را کنارش نشانده و چشم از همسرش برنمی دارد. روز آزادی 
دیر آمد اما باالخره رسید و او شب را در آرامش خانه به صبح رساند، نه مثل چهار  سال گذشته در زندان. بعد از این 
همه هراس از اعدام و تكرار روزهای حبس، نوبت آزادی محیط بان قیر و کارزین رسید. 11 هزار نفر از مردم در آزادی 
وطن نوروزی دخیل شدند و به او امید دادند که زنده می ماند، باز هم در دشت های قیر و کارزین محیط بانی می کند و 
دیگر از خانه دور نخواهد شد.  ساعت یك ربع به هفت عصر سه شنبه وطن پس از چهار  سال حبس از زندان عادل آباد 
شیراز آزاد شد. از آن وقت خانه شان از میهمان پُر است و وطن در خانه دلش قرار گرفته. میهمان ها از دور و نزدیك 
می آیند، برای گفتن تبریك و شادباِش آزادی. چهارشنبه شب تا به صبح به شوق و شادی گذشت و صبح تا شب به 
دیدن آشنایان و فامیل. شادی هست به عكِس چهار  سال گذشته، به تاریخ مرداد 93 که تیر وطن خطا رفت و با مرگ 
یك شكارچی، زمین و زمان پیش چشمش تیره و تار شد. قصه وطن دست کم به گوش 11 هزار نفری که به او کمك 
کردند، آشناست؛ آنها خبر دارند که چه سخت بود رضایت گرفتن از خانواده متوفی و راضی شدنشان به دریافت دیه و 
وجه المصالحه و چه آسان توانستند پول هایشان را روی هم بگذارند و وطن را از زندان بیرون بیاورند. »شهروند« یك 
شب پس از آزادی »وطن«، با او به گفت وگو نشست تا او از تجربه چهار  سال زندان و دوری از طبیعت و خانواده بگوید. 

 گفت وگوی »شهروند« با »وطن نوروزی«
محیط بان قیر و کارزین که پس از 4   سال حبس آزاد شد

دیگر طاقت دوری 
ندارم

روایت پسر »وطن«  از آزادی

صدای »حمید« پر از آواز پرنده هاست؛ شاِد شاد. او 
پسر بزرگ وطن است. کنار دست پدر نشسته و دل از 
او نمی کند. روز آزادی هشتاد، نود نفر برای استقبال از 
وطن آمده بودند. حمید با دسته گلی خودش را از میان 
جمعیت رد کرد و پیش پدر رفت تا بگوید:»امروز تولد 
مادر هم هست. این گل را به او بده.« وطن همین کار 
را کرد. پدر پا از زندان بیرون گذاشــت و همه از شوق 

گریستند.
»حالمان قابل وصف نبود. آزادی پس از چهار سال 
حبس را چطور می شود وصف کرد؟ تا همه روبوسی 
کردند و خوش آمد گفتند، یک ساعتی گذشت. رفتیم 
طرف یکی از پارک های شیراز و آنجا پیش آقای بهمن 
ایزدی و هوشــنگ ضیایی. صحبت کردیم و عکس 
گرفتیم و بعد آمدیم شهرستان، خانه مان.خانه مان در 
شهر فیروزآباد است. تا ساعت سه و چهار صبح دور هم 
نشستیم تا خواب به چشممان آمد. یک عالم مهمان 

داشتیم. هنوز هم داریم. نشسته اند کنار مادر و پدرم.«
حمید 23 ساله اســت، خواهرش 24 ساله و برادر 
کوچکش 16 ســاله. آنها هر روز تلفنی صدای پدر را 
می شنیدند و دو ماهی یک بار می توانستند با او مالقات 
کنند. تمام این چهار سال آنها کنار مادرشان بودند و 

حمید این مدت پیگیر کار آزادی پدر بود.


