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فریاد خوزستان بررسی می کند:

تنگ تکاب
در چنگ کوه خواران!
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بیست و یکمین پرونده ویژه فریاد خوزستان:

واگذاری زمین های 
متری 300 هزار تومان 

فقط با متری 1200 تومان!

 1 ماده   1 تبصره  کمیسیون  در  را  ها  زمین  این 
سازمان جهاد کشاورزی و کمیسیون تقویم، متری 
به  باید  واقع  در  کردند.  ارزشگذاری  تومان   1200
قیمت روز ارزش گذاری میکردند یعنی متری 300 
هزارتومان. این یعنی فساد. این پرونده در سازمان 
بازپرسی اهواز و سازمان بازرسی کل کشور تحت 

رسیدگی هست..
ادامه در صفحه 3

صفحات 2 و 3
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اعتدالیون عصر اباعبداهلل)ع(
رها عبداللهی
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جوانان، تاریخ سازان اصلی ایران
امید حاجی زاده

گفتگو با محمد داس مه، وکیل محیط زیستی و مسئول 
کمیته پیگیری پرونده تنگ تکاب

از مذاکره مجدد هم سودی نمی برید!
زینب حردانی

یادداشت یادداشت یادداشت

4 4

پیگیری مخفیانه پروژه ویالسازی تنگ تکاب توسط استاندار خوزستان
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تسلیم  اول:  »وعده  خوانند:  می  خود  به  را  ما  وعده  دو 
شوید، کوتاه بیایید، مشکالتتان حل می شود. وعده دوم: 
می  پیروز  نیایید،  کوتاه  کنید،  استقامت  کنید،  مقاومت 
شوید«. براستی کدام وعده محقق می شود؟ کدام وعده 
با کدوم  پیوندد؟ کدوم وعده حق است؟  واقعیت می  به 

وعده میتوان به پیروزی نهایی رسید؟
برای اینکه بدانیم کدام وعده محقق می شود بهتر است 

تجارب دیگران را ببینیم.
1( وعده یزید به عمر بن سعد: یزید به عبیداهلل بن زیاد 
و عمر بن سعد نامه نوشت و به عمر وعده حکم ری را داد. 
در عوض از خواست که از حسین بن علی)علیه االسالم( 
بیعت بستاند. با تهدید و صلح یا با زور شمشیر. یزید به او 

گفت اگر بیعت نکرد خون او را بریز.

شهادت  به  را  علی  بن  حسین  سعد،  بن  عمر  سرانجام 
رساند و با اسرای اهل بیت به دیدار یزید رفت. وارد کاخ 
را مطالبه کرد. گفت  بود  شد. جایزه خود که حکم ری 

جایزه ام را می خواهم. یعنی حکومت ری!
یزید در پاسخ به عمر بن سعد با فریاد گفت: »برو بیرون؛ 
آبروریزی کردی؛ تو آبروی خاندان و پدر من و دستگاه 
بنی امیه را بردی! تو با حسین چه کردی؟ من نمیخواستم 
حسین را بکشی!! چرا خودسرانه حسین را کشتی«! این 

مالمت ها و سرزنش در تاریخ آمده!
عمر بن سعد از گندم ری که هیچ، از جو ری هم نخورد؛ 
آب  مثل  هستند.  دبه  اصحاب  باطل،  اهل  چون  چرا؟ 
خوردن دبه می کنند و هیچ اعتمادی به وعده های آنان 
و  شیطان  اصحاب  و  شیطان  خصلت  کردن  دبه  نیست! 

پیروان شیطان است.
2( وعده شیطان: خداوند متعال در سوره ابراهیم، آیه 
شیطان  به  جهنمی  های  انسان  وقتی  فرماید  می   22
معترض می شوند که تو به ما وعده ی حق دادی، وعده 
االن چه شده؟ شیطان  اما  ابدی دادی،  و جایگاه  نعمت 
اینگونه پاسخ می دهد: »خداوند به شما وعده حق داد؛ 
و من به شما وعده )باطل( دادم، و تخلّف کردم! من بر 
شما  و  کردم  دعوتتان  اینکه  جز  نداشتم،  تسلّطی  شما 
بنابر این، مرا سرزنش نکنید؛ خود  دعوت مرا پذیرفتید! 
را سرزنش کنید! نه من فریادرس شما هستم، و نه شما 
فریادرس من! من نسبت به شرک شما درباره خود، که 
از قبل داشتید، )و اطاعت مرا همردیف اطاعت خدا قرار 

دادید( بیزار و کافرم!«.
3( وعده آمریکایی ها به دولت مصر: در اکتبر 1973 
پشتیبانی  با  انورسادات  ریاست جمهوری  به  مصر  دولت 
پیشرفت  اول  روز  در سه  کرد.  اسرائیل حمله  به  سوریه 
های خوبی نصیب جبهه مصر و سوریه شد. اما در ادامه 

رئیس جمهور آمریکا با انورسادات ارتباط برقرار کرد و با 
وعده ی کمک به توسعه و پیشرفت مصر، خواستار توقف 
سالها  از  پس  و  کرد  خیانت  سوریه  به  مصر  بود.  جنگ 
مذاکرات مخفیانه، معاهده صلح کمپ دیوید بین روسای 

جمهور مصر و آمریکا منعقد شد! 
حاال بیش از 40 سال از معاهده کمپ دیوید می گذرد 
ولی وعده های توسعه و پیشرفت، از مصر کشوری رام و 
در  مؤثر  و  القری  ام  از کشوری  را  و مصر  مطیع ساخت 
منطقه، به کشوری منزوی و عقب افتاده از منطقه تبدیل 
کرد. مصر هنوز درگیر آشوب و کودتا و خفقان است! اما 

هیچ خبری از آن وعده های رنگارنگ نیست!
آمریکایی  به صدام و قذافی:  4( وعده آمریکایی ها 
ها از صدام و قذافی خواستند که در ازای وام های کالن 
و کمک به توسعه و پیشرفت عراق و لیبی، هر دو کشور 
خواسته های آمریکا را برآورده کنند. هم صدام و بعدها 
لیبی پذیرفتند و خود را خلع سالح کردند و بازرسی های 
حداکثری از تأسیسات نظامی خود را پذیرفتند. موشک 
های خود را جمع آوری و به آمریکا تحویل دادند! آمریکا 

از خلع  بعد  بلکه  نکرد  وعده های خود عمل  به  تنها  نه 
سالح و بازرسی های گسترده، رژیم صدام و لیبی را در 

هم کوفت!
یاسر  تسلیم  5( وعده آمریکایی ها به یاسر عرفات: 
عرفات و جنبش فتح در برابر اسرائیل و وعده های آمریکا: 
جنبش فتح به رهبری یاسر عرفات پذیرفت که در صلح با 
اسرائیل بماند و در عوض باید خلع سالح شود! در عوض 
اسرائیل امنیت کرانه باختری را برعهده گرفته و مشکالت 
می  برعهده  را  ها  فلسطینی  بهداشت  و  آبادی  و  عمران 
گیرد! بعد از خلع سالح گروه های مقاومت، اما این وعده 
ها محقق نشد بلکه یاسر عرفات را هم سر به نیست کردند 
و بعد از سه دهه فلسطینی ها هنوز درگیر توافقات ننگین 

عرفات با صهیونیستها هستند!
گروگان  آزادی  ماجرای  در  ها  آمریکایی  وعده   )6
جاسوسی  النه  تسخیر  در  که  آمریکا  سفارت  های 
ریاست  با  ما  مجلس  بودند؛  اسیر  اینجا  روز   444
رو مصوب  جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی، طرحی 
تا  دهد  تشکیل  کننده  مذاکره  تیم  باید  دولت  که  کرد 
بحران گروگان گیری را حل کند! تیمی به ریاست بهزاد 
آمریکا  با  ها  الجزایری  وساطت  با  تا  شد  تشکیل  نبوی 
مذاکره شود! توافقنامه ای نیز بین دو کشور امضا شد اما 
بعد از آزادی گروگان ها آمریکا به هیچکدام از تعهداتش 
بلوکه شده دولت  از آن تعهدات آزادیپول های  که یکی 

ایران بود، عمل نکرد!

درست  ژاپن  دولت  ها:  ژاپنی  به  آمریکایی  وعده   )7
در زمانیکه در جنگ جهانی اعالمیه رسمی صادر کرد و 
شکست را پذیرفت با این وعده که اگر ژاپن به جنگ و 
حمالتش پایان دهد، آمریکا حمالتش را متوقف می کند، 
تا صدها  مواجه شد  هیروشیما  به  آمریکا  اتمی  با حمله 

هزار نفر در چند ثانیه قتل عام شوند!

8( ماجرای گروگان گیری حزب اهلل لبنان: حزب اله 
چندین جاسوس آمریکایی را گروگان گرفتند. بنا شد با 
میانجی گری ایران و شخص هاشمی رفسنجانی، گروگان 
را  پایان برسد در عوض آمریکایی ها تعهداتی  به  گیری 
تالش  ما  را  ها  گروگان  گوید  می  هاشمی  دهند.  انجام 
کردیم و آزاد شدند اما آمریکایی ها به هیچ کدام از وعده 

هایشان عمل نکردند!
مذاکرات  در  ها  اروپایی  و  آمریکا  های  وعده   )9
سالهای 82 تا 84: آمریکایی ها و اروپایی ها در ماجرای 
حسن  شیخ  ریاست  به   84 تا   82 سالهای  مذاکرات 
روحانی، وعده داده بودند اگر ایران انرژی هسته ای خود 
را تعلیق کند در عوض پرونده ایران بسته خواهد شد و 
ایران تحریم نمی شود. ایران بطور داوطلبانه فعالیت صلح 
آمیز هسته ای خود را تعلیق کرد، بطور داوطلبانه پروتکل 
الحاقی را پذیرفت، عضو NPT شد اما در عوض غربی ها 
به هیچکدام از وعده های خود عمل نکردند و سرانجام با 
دستور رهبری در دولت خاتمی، پلمپ هسته ای شکست.

10( وعده آمریکایی ها و اروپایی ها در برجام: برجام 
را شاید بتوان نقدترین مثال دانست که مردم ما هنوز آن 
را فراموش نکرده اند. قرار بود با برجام، همه تحریم ها در 
یک روز، یکجا و بالمّره لغو شوند. به شهادت آژانس بین 
المللی انرژی اتمی ایران به همه تعهداتش عمل کرد اما 

آمریکا و اروپا به هیچکدام از تعهداتشان عمل نکردند!
11( وعده عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا: قریب سه 
تالش  اروپا،  اتحادیه  در  عضویت  انتظار  در  ترکیه  دهه، 
ساختارهای  در  را  ها  اروپایی  های  خواسته  و  کند  می 
اما  کند  می  اعمال  خود  فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی، 
بین  تعهدنامه  چندده  ترکیه  نیست!  عضویت  از  خبری 
المللی را پذیرفته و اقتصاد و فرهنگ خود را دربست در 
اختیار اتحادیه اروپا و شرکت های چندملیتی قرار داده، 

اما وعده عضویت در اتحادیه هنوز برآورده نشده! هرروز 
مطالبه یک ساختار و توافق جدید! هرروز یک درخواست 

و بامبول جدید!
اینها مشتی نمونه از خروار است از وعده هایی که جبهه 
باطل همواره به دیگران داده اما به آن پایبند نبوده است!

 6 که  کسانی  و  دولتمردان  از  ما  امور حاال  سال 
مذاکره  و  برجام  امید  به  را  تعطیل مملکت 

نمونه  فقط یک  نمونه،  فقط یک  اند می خواهیم،  کرده 
موفق از تسلیم و کوتاه آمدن در برابر دشمنان و در برابر 
که  کنید  معرفی  ما  به  اروپایی  و  آمریکایی  های  دولت 
معرفی  مردم  به  را  رسیدند  پیشرفت  به  و  شدند  تسلیم 
کنند. اگر یک نمونه موفق در طول تاریخ یا در عصر فعلی 

سراغ دارند معرفی کنند تا ما هم به آنان بپیوندیم.
در مقابل اما به چند وعده ی الهی توجه کنید:

وعده ی الهی در قرآن این است که طرفداران حق، ممکن 
است قربانی بدهند اما پیروز نهایی اند.  

که  اسرائیل؛  بنی  قوم  به  متعال  خداوند  1(وعده 

فرعون  فرعونیان؛  و  فرعون  برابر  در  کنید  استقامت 
را  شما  زنان  و  کشند  می  رو  شما  پسر  فرزندان  و  شما 
و  تورات  کنید.  مقاومت  کشانند.  می  جنسی  بردگی  به 
انجیل و قرآن شهادت می دهند که بنی اسرائیل در برابر 
فرعون ایستادند، مقاومت کردند و سرانجام هم به پیروزی 

رسیدند.
پیامبران.  سایر  و  نوح  به  متعال  خداوند  وعده   )2
وعده برای نجات یا برای عذاب برخی از اقوام پیامبران. از 
نوح گرفته تا ابراهیم و موسی و عیسی و داود و سلیمان و 
لوط. وعده های خداوند متعال همیشه محقق شدند چون 

وعده های خدا تخلف ناپذیرند!
3( وعده خداوند متعال به مسلمانان در شعب ابی 
طالب: مسلمانان طی سه سال به بدترین شکل محاصره 
شدند. به فرمان خدا مقاومت کردند. گاه برای یک نماز، 
دانه  با یک  استفاده می کردند،  لباس  از یک  نفر  ها  ده 
مشرکان  پیمان  نهایتاً  و  بردند  می  به شب  را  روز  خرما 
را مورچه ها جویدند و مسلمانان از حصر خارج شدند و 

نهایتاً به پیروزی نائل گشتند.
مقاومت  و  بدر  جنگ  در  متعال  خداوند  وعده   )4
313 نفر و سپس وعده ی غلبه امپراطوری ایران بر 
روم و سپس غلبه رومیان بر امپراطوری ایران! همه 

اینها محقق شدند.

شدن  برآب  نقش  از  متعال  خداوند  ی  وعده   )5
توطئه های دشمنان: سوره مبارکه الطور آیه 42: »أم 
یُریدوَن َکیًدا. َفالَّذیَن َکَفروا ُهُم الَمکیدوَن«. آیا می خواهند 
نقشه شیطانی برای تو بکشند؟! ولی بدانند خود کافران 

در دام این نقشه ها گرفتار می شوند!
برای  توطئه  میکنند،  زمینه سازی  دارند  میکنند  خیال 
جبهه ی حق و مقاومت درست میکنند، اما نمیدانند که 
طبیعت  طبق  میشود  چیده  دارد  آنها  خود  علیه  توطئه 
راه  به  اسالم  علیه جهان  را  توطئه داعش  الهی.  و سّنت 
انداختند اما خطرات داعش هم اکنون خودشان را تهدید 

می کند!
مبارکه  سوره  در  مستضعفان:  حاکمیت  ی  وعده   )6
الَّذیَن  َعلَی  نَُمنَّ  أَن  »َونُریُد  فرماید:  می   ۵ آیه  الَقَصص 

الواِرثیَن«.  َونَجَعلَُهُم  ًة  أَئِمَّ َونَجَعلَُهم  األَرِض  فِي  اسُتضِعفوا 
آنان را  ما می خواهیم بر مستضعفان زمین مّنت نهیم و 

پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم!
ایم  ندیده  تاریخ  در  را  ملت  صدها  و  ها  ده  تاکنون  آیا 
که هر وقت مقابل ظلم ایستادند و مبارزه کردند نهایت 
با رژیم  ایران در مبارزه  پیروزی رسیدند؟ مثال ملت  به 
پهلوی و سپس مقاومت در جنگ 8 ساله، مؤید این آیه 

است.
می   7 آیه  محمد  مبارکه  سوره  در  یاری:  وعده   )7
َ یَنُصرُکم َویَُثبِّت  فرماید: »یا أَیَُّها الَّذیَن آَمنوا إِن تَنُصُروا اهللَّ
أَقداَمُکم«. ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر )آیین( خدا 
را یاری کنید، شما را یاری می کند و گامهایتان را استوار 

می دارد.
َولََینُصَرنَّ   :40 آیه  الحج  مبارکه  دیگر: سوره  آیه ی  در  و 
ُ َمن یَنُصُرُه. خداوند متعال یاری می کند کسانی را که  اهللَّ

دین او را یاری کنند.
در ماجرای پدیده داعش که داشت عراق و سوریه و منطقه 
را می بلعید اگر مردم عراق و سوریه و ما تسلیم داعش 
با  اما همه دیدند  می شدیم پیروزی نصیبمان می شد؟ 
مجاهدت مدافعان حرم و سختی ها و هزینه های سنگین، 
هزینه  و  سختی  بله  شد!  پیچیده  هم  در  داعش  طومار 

هست اما پیروزی در همین سختی است.
های  وعده  به  ببندیم؟  دل  ها  وعده  کدام  به  ما  حال 
پیشرفت اقتصادی بعد از تعلیق هسته ای، که همه بدتر 
مشکالت  وعده حل شدن  به  ایم؟  دیده  را  اوضاع  شدن 
بعد از تحویل دادن موشک ها؟! چه تضمینی هست اگر 
موشکی را تعطیل کردیم همانند قذافی مورد حمله قرار 

نمی گیریم؟
داود مدرسی یان

یزید در پاسخ به عمر بن سعد با فریاد گفت: »برو بیرون؛ آبروریزی کردی؛ تو آبروی خاندان و پدر من و دستگاه بنی امیه را بردی! تو با 
حسین چه کردی؟ من نمیخواستم حسین را بکشی!! چرا خودسرانه حسین را کشتی«! این مالمت ها و سرزنش در تاریخ آمده!

عمر بن سعد از گندم ری که هیچ، از جو ری هم نخورد؛ چرا؟

اصحاب َدَبه!
یادداشت مدیر مسئول
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پرونده ویژه خوزسـتانفریاد

فرخ کدخدا مالک و مجری طرح منطقه نمونه گردشگری تنگ تکاب در همین 
ایام در مصاحبه ی اختصاصی تصویری با خبرگزاری خورنا در  توجیه طرح گفت: 
این طرح طبق یک فرآیند کامال قانونی و با اخذ کلیه مجوزهای الزم از ادارات و 
سازمان ها و کارگروه های اختصاصی از جمله سازمان محیط زیست در استان و 

تهران آغاز شده است.
به گفته وی قرار بود پروژه گردشگری تنگ تکاب در 32 هکتار زمین تاسیس 
شود که تقریبا در 1۵درصد از کل اراضی در نظر گرفته شده، ابنیه سازی شود و 
بیش از 10 هکتار آن فضای جنگلی و درختی باشد. کدخدا گفته که در این طرح 
گردشگری جایی برای شهربازی، هتل یا سینما و تله کابین در نظر گرفته نشده و 
این طرح کامال حالت بوم گردی دارد و تمام فضاها  براساس زیست بوم خواهد بود.

فرخ کدخدا توضیح داد که به محیط زیست تعهد اخالقی! و نه کتبی داده ام که 
یک برج دیدبانی و درمانگاه برای وحوش و آبشخور در ارتفاعات احداث کنم و در 
فصولی که به علت عدم بارندگی به علوفه نیاز داشته باشند، علوفه را تامین کنم.

وی در پایان مصاحبه اش تاکید کرد این پروژه می تواند زیرساخت اشتغال 
بسیاری از جوانان بهبهان را فراهم کند و بازخوردش به جامعه برگردد.

فریاد خوزستان در پرونده ویژه »تنگ تکاب« بررسی می کند:

تنگ تکاب در چنگ کوه خواران
تنگ تکاب بهبهان، گنجینه ای از 

طبیعت بکر و تاریخ کهن
خوزستان  استان  در  تکاب  تنگ 
معبر  تکاب  تنگ  است.  واقع 
بین  قدیمی  جاده  کوهستانی 
دوره  جاده  و  استخر  به  النهرین 
بوده  فارس  به  خوزستان  اسالمی 
 ۵ حدود  در  تنگه  طول  است. 
مارون  رودخانه  و  است  کیلومتر 
تنگ  دارد.  جریان  آن  میان  از 
است.  مدخل  دو  دارای  تکاب 
مارون  سد  را  آن  شرقی  مدخل 
تنگه  عمال  و  است  کرده  اشغال 
سمت  در  است.  کرده  مسدود  را 
بدیل  کوه  ارتفاعات  تنگه  شمال 
آن  جنوب  سمت  در  و  دارد  قرار 
شده  گسترده  خائیز  ارتفاعات 
تاریخی  نظر  از  تنگه  این  است. 
سپاه  نبرد  است.  پراهمیت  بسیار 

و  آریوبرزن  فرماندهی  به  ایران 
سپاه اسکندر مقدونی در این تنگه 
تنگ  روستای  است.  افتاده  اتفاق 
واقع  تنگ  این  داخل  در  تکاب 
تکاب  تنگ  روستای  است.  شده 
شهرستان  مرکزی  بخش  توابع  از 
شمال  کیلومتری   22 در  بهبهان، 
شرقی شهر آن قرار دارد. روستای 

تنگ تکاب از قدمتی 1000 ساله 
برخوردار است.

مارون،  رودخانه  حاشیه های 
جای  جای  در  جاری  چشمه های 
کوه های  سرسبز  دامنة  روستا، 
مشرف بر تنگ تکاب و چشم انداز 
و  انجیر  لیموترش،  انگور،  باغ های 
انار از جمله جاذبه های طبیعی این 

روستا هستند.
دارویی  گیاهان  انواع  پوشش 
گل  و  کاسنی  گاوزبان،  گل  مانند 
با  وحش  حیات  منطقة  و  بنفشه 
قبیل  از  جانوری  گونه های  انواع 
گرگ، روباه، خرگوش، قوچ، میش، 
نیز دریاچه زیبای  گراز و کبک و 
ارزشمند  مجموعه ای  مارون  سد 
پیرامون  طبیعی  جاذبه های  از 
شمار  به  تکاب  تنگ  روستای 

می آیند
با  خائیز  شده  حفاظت  منطقه 
از 33 هزار هکتار  بیش  مساحتی 
منطقه  عنوان  به   1377 سال  در 
حفاظت شده ثبت شد. این منطقه 
بهبهان  کیلومتری   1۵ فاصله  در 
جغرافیایی  حوزه  در  و  است 
کهگیلویه  و  خوزستان  استان های 

و بویر احمد قرار دارد.

سازمان  رئیس  کالنتری  عیسی 
کشور  زیست  محیط  حفاظت 
گفت:  خبرنگاران  با  مصاحبه  در 
منطقه  در  سرمایه گذاری  »مجوز 
قانونی  کامال  تکاب  تنگ  و  خائیز 
مراتب  سلسله  تمامی  و  بوده 
قانونی و اداری در آن رعایت شده 
جوسازی های  از  بخشی  است. 
رسانه ها  برخی  در  شده  مطرح 
متهم  برای  تکاب  تنگ  درباره 
و  است  بی قانونی  به  دولت  کردن 
بنگاه های خبری بیگانه نیز مترصد 
هستند.« رسانه ای  استفاده  سوء 

از  »بخشی  داد:  ادامه  وی 
گروه هایی  نیز  را  جوسازی ها 
دلیل  به  که  می دهند  انجام 
زیست  محیط  در  شفاف سازی 

و  شده  حذف  رانت هایشان 
داده اند.« دست  از  را  خود  منافع 

»ایجاد  کرد:  تاکید  کالنتری 
و  اکوتوریسم  زیرساخت های 

حق  زیست  محیط  توریسم 
و  داخل  مردم  تا  است  منطقه 
و  ضوابط  حفظ  با  کشور  خارج 
آن  از  محیطی  زیست  مقررات 
استفاده کنند. می توان هم محیط 
و  کرد  حفظ  را  استان  زیست 
توسعه  در  استان  طبیعت  از  هم 
کرد.  استفاده  توریسم  صنعت 
می تواند  محیطی  زیست  توریسم 
باشد.« درآمدزا  استان  این  برای 

کالنتری توضیح نداد با کوه خواری 
یکپارچگی منطقه  بردن  بین  از  و 
چگونه  شده،  حفاظت  و  بکر  ای 
اقتصادی،  بهره  کنار  در  توان  می 
محیط زیست استان را حفظ کرد؟!

 اشکاالت قانونی پروژه
تنگ تکاب

1( از آنجا که در سند ملی محیط زیست تعیین شده که ایران باید به 
رتبه اول منطقه ای در افزایش مساحت عرصه های مناطق چهارگانه و 
ارتقاع امنیت زیستگاه و حیات وحش دست یابد و همچنین براساس یکی 
از فصول این سند که زیرمجموعه بخش کمیت های مطلوب است، ایران 
باید از سال 90 تا افق 1404 عرصه مناطق چهارگانه اش را از 11 درصد 
به 17 درصد ارتقاع بدهد، پروژه تنگ تکاب که مقرر کرده تا در زمینی 
با مساحت 32 هکتار تاسیس شود، بدیهی است که اگر در این مساحت 
ساخت و ساز و حصارکشی صورت گیرد، عرصه مناطق چهارگانه کاهش 
می یابد و این دقیقا برخالف این سه بخش از سند ملی محیط زیست 
است که از سوی دادستانی کل کشور نیز مغایر تشخیص داده شده است.

2( گفته می شود محدوده 32 هکتاری که قرار است برای ویالسازی 
به سرمایه گذار تحویل داده شود جزو مستثنیات شمرده می شود و 
جزو زمین های ملی نیست؛ این در حالیست که در نامه مدیر جهاد 
کشاورزی بهبهان در سال 9۵ قید شده این زمین ها دارای شیب باالی 
با  بنابراین  هستند.  زرع  و  سابقه کشت  فاقد  و  سنگالخی  درجه،   60
توجه به شاخص های مستثنیات )داشتن شیب و ارتفاع کم و سابقه 
باطل  را  ها  زمین  این  بودن  باید مستثنیات  موارد  این  زرع(  و  کشت 
بی  زمین  این  اگر  باشد،  ملی  های  زمین  جزو  باید  زمین  این  و  کند 
اند؟! آورده  به حساب  را جزو مستثنیات  آب و علف است چگونه آن 

3( مناطق حفاظت شده اساساً فاقد زون تفرجی گسترده و متمرکز است و از 
آنجا که پروژه تنگ تکاب این قانون را زیر پا گذاشته ، تخلف به حساب می آید.

گردشگری  پروژه  بود   قرار  که  زمینی  هکتار   32 از  مربع  متر  هر   )4
است.  شده  ارزش گذاری  تومان   1200 شود،  اجرا  آن  در  تنگ تکاب 
طرح  شرایطی  در  قیمت گذاری  دستورالعمل  براساس  اما  قیمت  این 
به  که  تنگ تکاب  گردشگری  پروژه  اما  است،  شده  انجام  »عادی« 
حساب  به  شیک  و  مدرن  شهرک  یک  سرمایه گذارش،  مجری  گفته 
آنجا  از  رود.  باالتر  روز هم  قیمت  از  زمین ها  قیمت   باید  می آید. پس 
که کمیسیون تقویم امالک و اراضی که متشکل از نمایندگانی از سه 
چنین  دارند،  را  زمین ها  قیمت  تعیین  وظیفه  است،  دولتی  سازمان  
قیمت گذاری کمی تعجب بر انگیز است. به گفته داسمه رئیس کمیته 
حقوقی شورای هماهنگی تشکل های محیط زیستی و منابع طبیعی 
خوزستان علت قیمت گذاری پایین بر روی زمین های پروژه تنگ تکاب 
اراضی  و  امالک  تقویم  کمیسیون  سوی  از  مدیران  برخی  فشارهای 
یا  مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان  است. طبق دستورالعمل،  بوده 
یا  یا قسط و  به قبول درخواست تخفیف و  دبیرخانه کمیسیون مجاز 
هرگونه مساعدت دیگری در خصوص عوارض موضوع ماده قانون نیست!

در بهمن ماه، پروژه به دلیل حجم 
بارگذاری های سنگین اعم از احداث 
هتل، مجتمع های تفریحی توریستی 
استقرار  رده 7 ضوابط  قالِب  در  و... 
و  داشت  قرار  خدماتی  واحدهای 
قانونی  ممنوعیت های  به  توجه  با 

موجود، مورد مخالفت قرار گرفت.
ماهیت  کلی  تغییر  ضمن  متعاقبا 
طرح موصوف و تبدیل بارگذاری های 
فعالیت های  و  اقدامات  به  سنگین 
قالب  با محیط  زیست در  همخوان 
واحدهای  استقرار  ضوابط   1 رده 
خدماتی، بنا به درخواست متقاضی 
در  جاری  روال  طبق  مجددا  طرح 

دستور کار بررسی قرار گرفت.
به عنوان مثال اقداماتی نظیر احداث 
دریاچه، استخر صیدماهی، تفریحات 
آبی، نمایشگاه تجاری، باغ پرندگان، 
باغ سنتی، پارک آب و آتش، زمین 
تنیس، پینت بال و... همگی از طرح 
حذف شده و صرفا احداث اقامتگاه 
بوم گردی )اکوالژ( و خدمات جانبی 
گردشگری با اعمال شرایط و ضوابط 
قرار  موافقت  مورد  زیست محیطی 
اقامتگاه  مورد  در  همچنین  گرفت. 
بوم گردی نیز ظرفیت پذیرش روزانه 
7۵0 نفر در نظر گرفته شده بود که با 
کاهش میزان ظرفیت برد گردشگری 
تا حد 300 نفر میزان اثرگذاری طرح 
حدود  تا  حفاظت شده  منطقه  بر 

زیادی کنترل شد.
مستثنیات  جزو  نظر  مورد  اراضی 
منطقه حفاظت شده و دارای مالکیت 
شخصی و سند رسمی صادره سازمان 
ثبت اسناد و امالک است و ارتباطی 
با اراضی ملی ندارد. شایان  ذکر است 
که معیار احراز مستثنیات اشخاص، 
منابع طبیعی  اداره  کل  از  استعالم 
خصوص،  این  در  که  است  استان 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان خوزستان و اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرستان بهبهان پیش از 
این مستثنیات بودن و احراز مالکیت 

اراضی مذکور را تأیید کرده اند.
اراضی  کاربردی  تغییر  مجوز 
به  زراعی  کاربری  از  مستثنیات 
استعالم  با  گردشگری  فعالیت های 
از طریق سازمان امور اراضی و طرح 
در کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون 
حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، 
صورت می گیرد که در این خصوص 
توسط  مربوطه  مجوز  پیش تر  نیز 
 1 ماده   1 تبصره  کمیسیون  دبیر 
است.  شده  صادر  خوزستان  استان 
»طرح  موافقت،  مورد  طرح  عنوان 
منطقه نمونه  گردشگری تنگ تکاب« 
توافقات  در  عنوان  هیچ   به  و  بوده 
احداث  برای  مجوزی  صورت گرفته 
شهرک ویالیی صادر نشده است و 

برابر توافقات انجام شده برای احداث 
اقامتگاه بوم گردی شرایط و ضوابط 
اقامتگاه  قالب  در  اجرای طرح  فنی 
در  نیاز  مورد  تغییرات  و  بوم گردی 
متن اولیه طرح نیز قبال به مجری 

اعالم شده است.
نمونه های  که  است  شایان  ذکر 
در  طرح ها  این گونه  از  متعددی 
مدیریت  تحت  مناطق  مستثنیات 
کشور  سراسر  در  زیست  محیط  
فعال بوده و اساسا بر اساس ضوابط 
و معیارهای استقرار صنایع و مراکز 
قوانین و مقررات جاری  خدماتی و 
کشور استقرار واحدهای رده 1 تا 3 
در داخل مستثنیات قانونی مناطق 

حفاظت شده مجاز است.
اقامتگاه  احداث  و  طراحی  در 

مفاد  رعایت  )اکوالژ(  بو م گردی 
ضوابط احداث و مدیریت اقامتگاه های 
بوم گردی ابالغ شده)از جمله استفاده 
از سازه های سبک و سازگار با محیط  
زیست و معماری بومی، عدم ساخت 
در ارتفاع و بهره گیری از انرژی  های نو، 
طرح های اصولی مدیریت پسماند و 

پساب و...( ضروری است.
برابر  طرح  گردشگری  برد  ظرفیت 
باید  که  است  روز  در  نفر   300
متناسب  دقیقا  بارگذاری ها  تمام 
عمال  بنابراین  گیرد؛  صورت  آن  با 
سرمایه گذاری های سنگین با ظرفیت 

تعیین شده ممکن نخواهد بود.
ارایه  به  مکلف  همچنین  مجری 
و  ساخت  فاز  در  دوره ای  گزارش 
سازمان  و  است  پروژه  بهره برداری 

بدین  نیز  زیست  محیط   حفاظت  
طرح  اجرای  مراحل  از  منظور 
داشت.  خواهد  دوره ای  بازدیدهای 
برای استحضار اخیرا با توجه به بازدید 
امور  و  کارشناسان دفتر زیستگاه ها 
مناطق از محل، مجری طرح احضار 
و در خصوص نحوه اجرای تعهدات و 
ضوابط زیست محیطی ابالغی تذکرات 

الزم به ایشان داده شده است.
بدیهی است در صورت عدم رعایت 
اعالم شده  زیست محیطی  ضوابط 
در فاز ساخت و بهره برداری در هر 
حفاظت،  سازمان  طرح  از  مرحله 
ادامه  از  قاطعیت  با  محیط  زیست 
کرد.  خواهد  جلوگیری  آن  فعالیت 
اما تشکل های محیط زیستی استان 
به این قانع نشدند و خواستار توقف 

کامل آن بودند.
در اردیبهشت 98 با شکایت شبکه 
تشکل های محیط زیستی خوزستان 
و دستور دادستان کل بهبهان پروژه 
وکیل  داسمه  محمد  شد.  متوقف 
محیط  تشکل های  شبکه  مدافع 
زمان  آن  در  خوزستان  زیستی 
پروژه گفت:   این  توقف  درباره علت 
و  قوانین  نقض  دلیل  به  پروژه  این 
سند ملی محیط زیست با شکایت 
فعاالن محیط زیست متوقف شد. با 
صدور این دستور توقف اجرای پروژه 
در  گرفته  انجام  سازهای  و  ساخت 
این پروژه با حکم دادستان تخریب 
رسیدگی  تا  آن  اجرایی  عملیات  و 
داس مه  محمد  شد.  متوقف  نهایی 
با بیان این خبر افزود: مجری طرح 
گردشگری در منطقه حفاظت شده 
خائیز جاده سازی و فنس کشی انجام 
منطقه  در  را  آالت  ماشین  و  داده 
مستقر کرده است این در حالیست 
که مناطق حفاظت شده فاقد زون 
و  هستند  گردشگری  )کاربری( 
ساخت و ساز در آنها غیرقانونی است.

وی افزود: ضابطان قضایی اکنون در 
محل هستند تا منطقه را پاکسازی و 

دستور دادستان را اجرایی کنند.
دادستان  نامه  کرد:  اضافه  داس مه 
کل  دادستان  نامه  پی  در  بهبهان، 
برای  خوزستان  دادستان  به  کشور 
در  ویالسازی  پرونده  به  رسیدگی 

منطقه حفاظت شده خائیز است.
وی با اشاره به همکاری برخی مقامات 
سازمان محیط زیست برای ویالسازی 
در منطقه حفاظت شده خائیز تاکید 
تشکل های  هماهنگی  شورای  کرد: 
از  را  خود  شکایت  زیستی  محیط 
این مسئوالن تا حصول نتیجه ادامه 

خواهد داد.

پروژه گردشگری تنگ تکاب
نشست  در  خوزستان  استاندار  شریعتی  غالمرضا  که  بود   96 ماه  تیر 
کارگروه گردشگری استان، با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری در بخش 
از اجرایی شدن پروژه گردشگری  باید تسهیل شود،  های گردشگری 

تنگ تکاب بهبهان خبر داد.
طرح گردشگری منطقه »تنگ تکاب بهبهان« یکی از 30 منطقه نمونه 
گردشگری در خوزستان است که قرار بود با سرمایه گذاری یک هزار 
میلیارد ریالی بخش خصوصی اجرا شود. ساخت اقامتگاه، باغ سنتی، 
دریاچه موزیکال، ورزش صخره نوردی، پیست دوچرخه سواری، برج 
دیدبانی و کمپ دانشجویی و دانش آموزی از جمله ویژگی هایی است 
اولیه آن دیده شده است. زمینی به مساحت 32 هکتار  که در طرح 
توسط یکی از سرمایه گذاران خوزستانی خریداری شده و بعد از مدتی 

اقدام به تغییر کاربری این اراضی به پروژه ویالسازی شده است.
آنچه که مسلم است، ساخت و ساز در منطقه خائیز بهبهان موجب از 
بین رفتن یکپارچگی منطقه حفاظت شده می شود و افزایش ساخت و 
ساز های مشابه و رقابت منفی دیگر مالکان 96 هکتار مابقی مستثنیات 
این طرح  اجرای  از طرفی  داشت.  دنبال خواهد  به  را  تکاب  تنگ  در 
جبران  غیرقابل  تخریب  باعث  زیستی  محیط  قوانین  روح  برخالف 

محیط زیست و این زیستگاه می شود.

بهمین دلیل این طرح گردشگری حساسیت سازمان محیط زیست و 
فعاالن زیست محیطی را برانگیخت. منطقه تنگ تکاب، با سایر مناطق 
حفاظت شده یک تفاوت دارد و آن اینکه دارای مالکیت شخصی و سند 
با اراضی  ارتباطی  رسمی صادره سازمان ثبت اسناد و امالک است و 
ملی ندارد. اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان و اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان بهبهان این منطقه را جزو مستثنیات 
با یک سری  اجازه تغییر کاربری  اراضی  نوع  این  حساب کرده اند. در 
محیطی  زیست  فعاالن  کار  موضوع  این  شود.  می  داده  مالحظات 

معترض را سخت کرده است.
از  استاندار خوزستان شهریور 96 در جلسه شورای حمایت  شریعتی 
سرمایه گذاری اعالم کرد: »منطقه گردشگری تنگ تکاب بهبهان جزو 
مصوبات دولت است؛ حدود ده ماه است که پیگیر اخذ مجوزهای آن 
هستیم اما در جایی ست که هم محیط زیست و هم سازمان آب و برق 
ایراداتی بر آن دارند و در عین حال که ملک شخصی هم محسوب می 
اجرا  را  این پروژه  با سرمایه گذاری خود مایل است  شود و مالک هم 
نماید اما موانع یکی پس از دیگری رفع شده و امروز هم این پروژه در 
شورای راهبردی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
کشور تصویب شد همچنین در محیط زیست کشور هم تصویب شده 

است.«
پروژه  این  برای  گذاری  کرد: »سرمایه  استاندار خوزستان خاطرنشان 
جهاد  و  برق  و  آب  سازمان  البته  است.  تومان  میلیارد  صد  باالی 
آینده حل  بنا شد طی روزهای  بر آن داشتند که  ایراداتی  کشاورزی 
شود تا انشاءاهلل سرمایه گذار کارش را به صورت عملیاتی شروع نماید.«

این خبر موجب حساسیت فعاالن محیط زیست استان شد. آنان می 
دیدند ویال سازی های شبانه در منطقه بکر تنگ تکاب در حال تبدیل 
به سرمایه گذاری پروژه ای مخرب تحت لوای قانون و حمایت دولتی 
است. امید فعاالن، به دخالت سازمان محیط زیست و توقف پروژه بود. 
اما انتشار نامه عیسی کالنتری رییس این سازمان به مدیران خوزستان 
و کهگیلویه مبنی بر دستور صدور مجوز، در آبان 97 با واکنش شدید 
به  از کالنتری  آنها  به شکایت  منجر  و  رو  روبه  زیست  فعاالن محیط 

دادستان کل کشور شد.

عنوان  با  این کوه خواری  از  فارسی گزارشی  بی سی  بی  آذرماه 97، 
»منطقه حفاظت شده تا شهربازی: قصه تنگ تکاب و خائیز« منتشر 
کرد و استانداری خوزستان و ریاست محیط زیست کشور را مسئول آن 
معرفی کرد. کالنتری این گزارش را سوء استفاده رسانه های بیگانه از 
این شرایط دانست. در حالیکه باید دید عملکرد چه کسانی زمینه این 

ماهیگیری بی بی سی از آب گل آلود را فراهم کرده است.

اظهارات مالک و مجری پروژهجزئیات پروژه

دبیر پرونده ویژه:
رها عبداللهی

رئیس محیط زیست، حامی کوه خواران

توقف ویالسازی 

برخی مقامات سازمان محیط زیست برای ویالسازی در 
منطقه حفاظت شده خائیز با برخی عناصر همکاری کرده 
اند، شورای هماهنگی تشکل های محیط زیستی شکایت 
خود را از این مسئوالن تا حصول نتیجه ادامه خواهد داد.
در اردیبهشت 98 با شکایت شبکه تشکل های محیط 
زیستی خوزستان و دستور دادستان کل بهبهان پروژه 

متوقف شد.

هدایت اهلل خادمی نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای 
اسالمی نیز با انتشار توئیتی در مورد تنگ تکاب و منطقه حفاظت 
شده خائیز نوشت: تنگ تکاب و منطقه حفاظت شده خائیز زیستگاه 
پلنگ،کل و بز وحشی، کاراکال، کبک، تیهو و .... است. با طرح هایی 
به مانند شهرک گردشگری این زیستگاه غنی در خوزستان نابود 
می شود. حسب دستورالعمل ها مناطق حفاظت شده فاقد زون تفرجی 

است و احداث بنایی در تکاب مشکل زا خواهد بود.

هژیر کیانی دبیر انجمن دوستداران طبیعت و محیط زیست خوزستان  
در نامه ای خطاب به شورای حفاظت از حقوق بیت المال اعالم کرد که  
زمین های پروژه گردشگری تنگ تکاب که چندی پیش با شکایت 

محیط  تشکل های  شبکه 
زیستی خوزستان متوقف شد، 
با ارزش معادل یک بلیط مترو 
)هزار و دویست تومان( واگذار 

شده است.



محمد داس مه، وکیل پایه یک دادگستری و 
فعال در زمینه محیط زیست، قریب ده سال 
محیطی  زیست  مسائل  زمینه  در  که  است 
عنوان  به  کرده  سعی  وی  کند.  می  فعالیت 
فعالیت  رایگان  بصورت  زیست  محیط  وکیل 
کند. داس مه حاال به عنوان مسئول کمیته 
هاي  تشكل  هماهنگي  شوراي  حقوقي 
خوزستان،  طبیعي  منابع  و  زیست  محیط 
پروژه  است.  تكاب  تنگ  پروژه  پرونده  پیگیر 
ویالسازی در تنگ تكاب بهبهان چند وقتی 
فعاالن محیط زیست خوزستان  است توسط 
در رسانه ها مطرح است. فریاد خوزستان در 
تا  رفته  مه  به سراغ محمد داس  این شماره 
جزئیات بیشتری از ماجرا را برای مردم شرح 

دهد. 

فریاد خوزستان: چرا منطقه تنگ تکاب 
جزء اراضی ملی محسوب نمیشود؟

محافظت  در محدوده ی  تكاب  تنگ  منطقه 
شده  محافظت  منطقه  هست.  خائیز  شده 
مستثنیات  هم  دارد  ملی  اراضی  هم  خائیز 
این 32 هكتار هم  ما هم معتقدیم  اما  دارد. 
ورود  باید  کشور  کل  دادستان  و  است  ملی 
کند اگر اداره منابع طبیعی استان تشخیص 
داده مستثنیات هست، اشتباه تشخیص داده 
چرا که قانونگذار میگوید اراضی ملی مشخصه 
هایی دارد: 1- این که سابقه کشت زرع در آن 
باشد.  باالی 45 درجه  نباشد. 2- شیب اش 
باشد.  ماهوری  تپه   -4 باشد.  سنگالخی   -3
بودند و  من یک سند دارم که کتمان کرده 
به ما نشان نمیدادند نامه ای از وزارت جهاد 
اراضی  این  کرده  تأکید  که  است  کشاورزی 
باالی  شیبش  کدخدایی،  فرخ  به  منسوب 
زرع،  کشت  سابقه  گونه  هر  فاقد  درجه،   65
من  است.  مرتفع  و  سنگالخی  ماهوری،  تپه 
نامه را دارم. این مشخصه ملی هست و  این 
من میتوانم این نامه را در اختیار شما بذارم. 
من به عنوان دبیر کمیته حقوقی انجمنهای 
کشور  کل  دادستانی  از  من  خوزستان، 
دادستانی  از  متشكل  هیئتی  یک  میخواهم 
ورود  کشور  کل  بازرسی  سازمان  کشور،  کل 

کنند به مسئله.

شما میدانید که هر روز و هر وقت مرتب آرای 
مختلفی سریعا صادر میشه و اراضی با بیش 
از 50 الی 60 سال سابقه کشت زرع  داشته از 
دست مردم با تعیین عنوان سابقا تپه ماهوری 
قائم  پیامک  میشود. من  ملی  و  گرفته  بوده، 
استان  طبیعی  منابع  کل  اداره  وقت  مقام 
گفتن  اگر  گفته  که  زاده  رییس  آقای  دارم. 
این مستثنیات هست، بس اشتباه کردند. این 

سند را دارم.

فعاالن  های  پیگیری  خوزستان:  فریاد 
محیط زیست مبنای قانونی دارد؟

از  یكی  این  داریم.  مبنای  و  جهت  یازده  ما 
عالی  شورای  مصوبه  حسب  هست.  جهات 
شهرکهای  ایران،  معماری  و  شهرسازی 

گردشگری نباید در مناطق چهار گانه محیط 
زیستی مستقر باشند. من این مصوبه را دارم. 
محافظت  منطقه  در محدوده ی  تكاب  تنگ 

شده خائیز هست. 

فریاد خوزستان: چه کسانی پشت پرده 
این پروژه هستند؟

 شخص آقای استاندار حامی آن است. شخص 
آقای فرخ کدخدایی  این پروژه  یا مالک  اول 
من  هستند.  نیز  اصیل  بهبانی  که  هستند 
به  استاندار  کردم  استاندار صحبت  با  شخصا 
پشت  شخصا  خودم  من  بله  گفتن  صراحت 
ماجرا هستم من شخصا پیگیری کردم و در 
)فرخ  ایشون  شد.  تصویب  کمیسیون  چند 
به  من  هستند.  گذار  سرمایه  کدخدایی( 
زیست،  محیط  صدای  گفتم  استاندار  اقای 
و  مخالفان  گر،  مطالب  جامعه  منتقدان، 
مذهبیون بشنوید در جواب من گفتن چون 
استراتژیک  حامی  من  گفته  سی  بی  بی 
کدخدا هستم و شما این خبر از آنجا گرفتید 
ایشان  به  من  نمیدهم.  گوش  را  شما  حرف 
گفتم مرد مومن روزنامه جام جم صدا وسیما، 
ایرنا  و  تسنیم  خبرگزاری  فارس،  خبرگزاری 
بی  سراغ  برود  آدم  هست  نیازی  چه  هست 
تمام  سی  بی  بی  گزارش  از  قبل  سی.  بی 
فعاالن  صدای  یعنی  دموکراسی  ظرفیتهای 
محیط زیست و جامعه مطالبه گر در جامعه 
روزنامه  یک  تیتر  بوده؛  مهیا  بسترها  هست 
در  سیماست  و  صدا  به  متعلق  که  جم  جام 
در  سیما  و  صدا  بوده،  تكاب  تنگ  خصوص 
شبكه 1 و 3 در این خصوص برنامه گذاشت، 
با بنده چندین  خبرگزاری فارس خانم خباز 
مرتبه مصاحبه داشته، خبرگزاری ایرنا متعلق 
اسكان  و  ایسنا، تسنیم  به دولت، خبرگزاری 
به  آدم  ندارد  دلیلی  هیچ  اصال  ببینید.  نیوز 
استاندار گفتم هر وقت  به  برود.  دامن معاند 
کنیم.  بحث  ماهوی  بیاید  تمام شد  حرفتون 

ماهوی بحث نمیكنند.

قرار  اینکه  به  توجه  با  خوزستان:  فریاد 
بشه  اجرا  محدود  ابعاد  در  پروژه  است 
محیط  فعال  یک  عنوان  به  شما  نظر  به 
با  را  کاری  همچنین  میشود  آیا  زیست 

نظارت و آسیب کمتر اجرا کرد؟

طرحهای  العمل  دستور  طبق  پروژه  این 
ابالغیه  شده  محافظت  مناطق  مدیریت 
ریزی کشور تحت  برنامه  و  سازمان مدیریت 
شده  محافظت  منطقه   ،257 نشریه  عنوان 
است.  متمرکز  و  گسترده  تفرجی  دون  فاقد 
صورت  به  چه  شهرکی  گونه  هر  احداث  لذا 
کامال  بتونی  های  پایه  صورت  به  چه  اکوالژ 
ندارد.  قانونی  مبنای  است.  قانون  خالف 
باید  میگوید  شهرسازی  عالی  شورای  ببینید 
در محدود مناطق محافظت شده نباشد. باید 
کاربری آن عرصه باقی نباشد. آقای کدخدایی 
خودشان در کلیپی که پر کرده میگه عرصه 

این باقی بوده.

این زمین ها را در کمیسیون تبصره 1 ماده 1 
تقویم،  سازمان جهاد کشاورزی و کمیسیون 
ارزشگذاری  تومان  دویست  و  هزار  متری 
کردند. در واقع باید قیمت روز ارزش گذاری 
این  میكردند یعنی متری سیصد هزارتومان. 
بازپرسی  این پرونده در سازمان  یعنی فساد. 
تحت  کشور  کل  بازرسی  سازمان  و  اهواز 

رسیدگی هست.

زمین  واگذاری  اساسا  خوزستان:  فریاد 
ها با فساد شکل گرفته بود؟

جواب: ارزشگذاری همراه با فساد هست. من 
برای دختر 5  گفتم  دادگاه  در جلسه  خودم 
ساله ام پفک میگیرم دو هزار و پونصد هست، 
هزار  سیصد  متری  های  زمین  این  چطوری 
ارزش  تومن  دویست  و  هزار  قیمت  با  تومن 
روز  قیمت  میگه  قانونگذار  کردید؟  گذاری 
اراضی، تازه اینها همش حرف ما نیست. ببینید 
سند ملی محیط زیست ابالغیه از سوی مقام 
معظم رهبری است در راستای بند اول اصل 

110، حضرت آقا سیاستهای کلی نظام را در 
امر محیط زیست تبیین میكند. خب در آن 
جا میفرماید از مبدا که سال 1390 تا مقصد 
که سال 1404 هست عرصه مناطق چهارگانه 
از 11 درصد به 17 درصد افزایش پیدا کند. 
هزار  بیست  و  سیصد  اگر  شما  نظر  به  خب 
متر مربع سنگ کشی بشه و ساخت ساز بشه  
های  پایه  صورت  به  چه  اکوالژ  بصورت  چه 
بتونی، آیا عرصه مناطق چهارگانه کاهش پیدا 
میكند یا خیر؟ این برخالف سند ملی محیط 

زیست هست. ببینید معاون قضایی دادستان 
آقای  بازرسی  به سازمان  ای  نامه  کل کشور 
هادی سراج میفرستن این نامه را دارم و برای 
شما میفرستم. در این نامه گفته طرح تنگ 
تكاب بر خالف سند ملی محیط زیست مقام 
این  از  حادتر  موضوع  هاست.  رهبری  معظم 

حرفا هست.

ادعا  پروژه  حامیان  خوزستان:  فریاد 
دارند این پروژه  اشتغالزایی و درآمدزایی 

دارد؟

اصال ندارد من دلیل دارم. این پروژه در گزارش 

زایی کال  اشتغال  امر  در بخش  ارزیابی شان 
200 الی 300 کارگر مستقیم برای مدت 5 
تعداد  این  بگیرد. که در مقابل  سال میتواند 
خیلی  شده  گرفته  المال  بیت  از  که  هزینه 
زیاد هست. 320 هزار مترمربع اگر با قیمت 
متری 300 هزار تومان به فروش میرسید 80 
واریز  خزانه  به حساب  باید  مبلغ  این  درصد 
شود، اما 320 هزار متر مربع با قیمت هزار و 
دویست تومان فقط دویست میلیون تومان به 
حساب خزانه ریخته شده است. از طرف دیگر 
آزاد  مناطق  در  گردشگری  و  زایی  اشتغال 
محیط  ملی  سند  با  طرح  این  میباشد.  جایز 
زیست که از طرف مقام معظم رهبری ابالغ 
با  زیستی،  تنوع  ژانیرو  کنوانسیون  با  شده، 
مصوبه شورای عالی شهرسازی محیط زیست 
مدیریت  طرحهای  های  العمل  دستور  با  و 
مغایرت دارد. فعال موانع حقوقی را گفتم ابعاد 

فنی اش را هم یه شما میگویم.

جایی  در  پروژه  مالک  خوزستان:  فریاد 
ضلع  در  پروژه  جانمایی  کرده  مصاحبه 
حیوانات  تردد  معرض  در  و  شرق  شمال 

وحشی یا بز کوهی نیست؟ 

من سند دارم یک سند پنج صفحه ایی دارم 
بهبهان  ودادستان  کهگیلویه  دادستان  که 
به  خطاب  میكنند  تنظیم  که  گزارشی  در 
بر  طرح  این  میگویند  کشور  کل  دادستان 
با  و حضور  زیست  محیط  قانون  روح  خالف 
تخریب غیر قابل جبران میباشد در زمانی که 
از طرح بازدید و بررسی میكردم با چشم های 
را  وحشی  بزهای  از  هایی  گله  دیدم  خودم 
در همین محدوده 32هزار هكتاری مشاهده 

کردم. )دادستان کهگیلویه(

شده.  کشته  پلنگ  محدوده  همین  در 
کشور  کل  دادستان  به  بهبهان  دادستان 
نامه نوشت که در همین محدوده پیله های 
محافظان  دستان  روی  بر  شخصا  را  پلنگ 
محیط زیست مشاهده کردم سازمان حفاظت 
در  استخوان  کهگیلویه  استان  زیست  محیط 
گلو دارد. از اقای کالنتری میترسند. سازمان 
این  ی  چكاره  خوزستان  زیست  محیط 
عالی  شورای  ی  مصوبه  حسب  اند؟  موضوع 
محیط زیست تنگ تكاب که نقطه ی محدود 
نظر  زیر  خاِئیز  ی  شده  محافظت  ی  منطقه 
اداره ی محیط زیست کهگیلویه و بویر احمد 
است . اداره کهگیلویه و بویر احمد قبال با این 
طرح مخالفت هایی کرده است . چرا مدیریت 
محیط  عالی  شورای  طبق  نیست  متمرکز 
بویر احمد   و  اداره کهگیلویه  نظر  زیر  زیست 
است چرا سازمان حیط زیست خوزستان دارد 

اظهار نظر میكند این خودش تخلف است.

فریاد خوزستان: محیط زیست خوزستان 
با مالک پروژه همراهی میکند؟

بسیار، مصاحبه دادستان بهبهان در کنفراس 
مطبوعاتی را بخوانید محیط زیست کهگیلویه 
محیط  و  کرد  مخالفت  بسیار  احمد  بویر  و 

توانستند  تا  ماشاءاهلل  اال  خوزستان  زیست 
برای کدخدا هرگونه مجوزی را صادر کردند و 
تخلفات بسیار من سند های بسیاری دارم و 

برای شما میفرستم. 

: وقتی دادستانی حکم  فریاد خوزستان 
راه  چگونه  اکنون  دادند  پروژه  توقف  به 

اندازی شد؟ 

شورای  طریق  از  ها  این  نشده  اندازی  راه   
استان  طبیعی  منابع  و  ملی  اراضی  حفاظت 
هست  گذار  سرمایه  عنوان  تحت  خوزستان 
ولی  نخواستند  جلسات  این  در  را  ما  ولی 
کدخدایی را خواستند. ما این را به دادستان 
خادمی  آقای  کردیم.  منعكس  کشور  کل 
نماینده ایذه به آیت اهلل رئیسی نامه کتبی زد 
و از آقای اسماعیلی دستور گرفت. ما شاکی 
هستیم باید به حرف ما استناد کنند نه حرف 
یكی  ملت  بانک  در  که  گذاری  سرمایه  یک 
بانک  برید  است.  بانكی  عمده  بدهكاران  از 
ملت بهبهان و بپرسید که آیا آقای کدخدایی 

بدهكار عمده هست یا خیر؟

میگویند  اینکه  پس  خوزستان:  فریاد 
این پروژه مواهب اقتصادی و اشتغالزایی 
خودشان  واقع  در  دارد  ودرآمدزایی 

سابقه خوبی ندارند.

ببینید اینها چه بالیی سر کشور آوردند برادر 
... که باز هم مورد حمایت »آقای ش« هست 
و  زراعی  اراضی  در  بهبهان  آباد  ساالر  در 
کاربری صنعتی شهرک ویالیی داشته ببینید 
با این شهر چكار کردند. یک کارخانه قدیمی 
هفتاد  با  ساله  چهل  قدمت  با  ماشینی  آجر 
کارگر خریداری کرد، تعدیل کارگر کرد همه 
را روان خانه هایشان کرد و ویال ساخت. در 
میگفت:  رهبری  زمان  همان  در  که  صورتی 
آن  جای  به  و  نكنید  تعطیل  را  ها  کارخانه 
ساخت و ساز ویال نكنید اما »آقای ف.ک« تو 
همین زمین ها حدود ده ها یا 5 الی 6 هكتار، 
کمیسیون  از  ایشان  و  بوده  زراعی  اراضی 
تبصره 1ماده 1مجوز هم نداشت و ویال سازی 

میكرد.

دادستان  گفتم،  بهبهان  دادستان  به  من   
بهبهان علیه اش اعالم جرم میكرد. باز »آقای 
ف.ک  علیه  گفته  کشاورزی  جهاد  به  ش« 
گذار.  سرمایه  عنوان  تحت  نكنید  شكایت 
موضوع  عوارض   ، خزانه  درصد   80 عوارض 
ماده 2 کمیسیون طرح کاربری که به حساب 
 70 با  کارخانه  یک  هیچ،  نداده  المال  بیت 
ی  خانه  به  ماشینی  کارخانه  این  که  کارگر 
کرد  خریداری  بود  معروف  خوزستان  برتر 
کارگران را اخراج کرد و خط تولید را تعطیل 
ویال  پزشكان  و  اغنیا  برای  آن  به جای  کرد! 
در  بیاید  ک«  »آقای  میخواهم  من  ساخت 
های  صحبت  برخالف  بگم  من  تا  مناظره 
رهبری، »آقای ف.ک« کار کرده یا نه ما اینها 

را به آقای ربیعی هم گفتیم.

فریاد خوزستان، حجت  گزارش  به 
امام  ناصری  والمسلمین  االسالم 
جمعه بهبهان در گفتگو با خبرنگار 
اساس  بر  گفت:  خوزستان  فریاد 
خواهد  می  که  کسی  ما  اطالعات 
آن  اجرا کند،  را  تكاب  تنگ  پروژه 
آن  قبلی  صاحبان  از  را  ها  زمین 
خریده است و لذا سند دارد. برای 
شروع  ابتدای  در  ما  وقتی  همین 
اعتراض  پروژه  حدیث  و  حرف 
گفتیم  دارد.  سند  گفتند  کردیم 
می  چه  تغییرکاربری  بحث  پس 
شود؟ بخاطر اعتراض های ما رفت 
مجوز  توانست  سال  یک  از  بعد  و 
تغییر کاربری برای ویال ساختن را 

از تهران بگیرد.

تماس  نماینده  با  ما  افزود:  وی 
گرفتیم؛ گفت من با آقای کالنتری 

صحبت کردم و او گفت ما به ایشان 
داده  را  سازی  آالچیق  اجازه  فقط 
ایم و اجازه ویالسازی را نداده ایم. 
لذا آمدیم در خطبه ها این موضوع  
از نماینده مطرح کردیم  را به نقل 
کردیم.  گفتگو  هم  دادستان  با  و 
منطقه  از  رفت  خودش  دادستان 
بازدید کرد و اتفاقا هنگام بازدیدش 
از خواست خدا آهوها از آنجا عبور 
می کردند که باعث شد تایید کند 
آنجا زیست حیوانات وحشی است و 

بگوید من اجازه نمی دهم.

حجت االسالم ناصری ضمن تأکید 
زیست  محیط  پروژه  این  اینكه  بر 
گفت:  اندازد  می  مخاطره  به  را 
ممكن است برخی بگویند اگر این 
طرح پیاده بشود اشتغال زایی دارد 
رفتن  بین  از  قیمت  به  خوب   ولی 

تاالب  باالی   . است  زیست  محیط 
ویالسازی  وقتی  ؛  است  مارون 
صورت بگیرد فاضالب و زباله ایجاد 
خطرات  آب  برای  اینها  شود!  می 
ایحاد می کند. تاثیر آن روی آب و 
هواست. همچنین از لحاظ فرهنگی 
همه  ها  این  دارد.  وجود  مواردی 
باید مالحظه شود و این یک مسئله 

است.

امام جمعه بهبهان در پایان از ابهام 
در قیمت زمین واگذاری شده خبر 
اگر  شود  بررسی  باید  گفت:  و  داد 
این زمین با قیمت ناچیز خریداری 
شده ویالسازی بشود، شما حساب 
کنید چقدر سرمایه و سود میبرد. 
باید  است.  قانون  روی  ما  تأکید 
در  قانون  ببینیم  شود.  اجرا  قانون 

این زمینه چه می گوید.

مجدد  آغاز  از  پس  که  دیگری  نكته 
و  منطقه  مردم  خشم  موجب  پروژه  این 
بود  این  شد،  زیست  محیط  دوستداران 
که فعاالن با خبر شدند زمین های پروژه 
و  عجیب  ارزش  با  تكاب  تنگ  گردشگری 
شده  واگذار  تومان   1200 متری  غریب 
منطقه  این  ارزشمند  زمین های  است. 
در  تومان   1200 قیمت  با  شده  حفاظت 
سال 97 در کمیسیون تقویم اراضی زراعی 
حالیكه  در  شده اند  ارزشگذاری  باغی  و 
طبق قانون این زمین ها باید به قیمت روز 
ارزش گذاری می شدند. قیمت روز هر متر 
مربع زمین در تنگ تكاب 300 هزار تومان 
است. این نشان از رخ دادن فساد بزرگی در 

قیمت گذاری این طرح است.

این ماجرا موجب آغاز نامه نگاری هایی از 
نمایندگان  و  زیست  محیط  فعاالن  سوی 
حجت  قضاییه  قوه  ریاست  برای  مجلس 
االسالم و المسلمین رئیسی شد. از جمله 
هدایت اهلل خادمی نماینده ایذه و باغملک، 
جمعی از فعاالن محیط زیست به نمایندگی 
هژیر کیانی دبیر انجمن دوستداران محیط 
طیبه  دکتر  خوزستان،  استان  زیست 
سیاوشی نماینده تهران در مجلس شورای 

اسالمی... .

نامه  در  زیست  محیط  خوزستانی  فعاالن 
تنگ  گردشگری  طرح  کردند  تاکید  خود 
خاییز  شده  حفاظت  منطقه  در  تكاب 
مختلف  بندهای  با  تعارض  در  و  برخالف 
سند ملی محیط زیست جمهوری اسالمی 
ایران و اهداف آیچی در کنوانسیون جهانی 
دولت  الحاق  قانون  و  زیستی  تنوع  حفظ 
جمهوری اسالمی ایران به این کنوانسیون 
اول  رتبه  به  ایران  دستیابی  جمله  از 
منطقه ای از باب وسعت مناطق چهارگانه 
مناطق  خشكی  های  عرصه  افزایش  و 

درصد  هفده  به  درصد  یازده  از  چهارگانه 
و همچنین ارتقاء امنیت زیستگاه و حیات 
کشی  فنس  همچنین  و  باشد  می  وحش 
احتمالی  ساز  و  ساخت  و  گرفته  صورت 
منطقه  یكپارچگی  رفتن  بین  از  موجب 
از  نامه  این  در  گردد...  می  شده  حفاظت 
تقاضای صدور دستور  قوه قضاییه  ریاست 
متخلفین  با  برخورد  و  مجوز  ابطال  جهت 

را داشتند.

دبیر  به  خطاب  ای  نامه  در  همچنین 
و  المال  بیت  حقوق  از  حفاظت  شورای 
اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری کل 
استان خوزستان علیه سه عضو کمیسیون 
تقویم اراضی زراعی و باغی مدیریت جهاد 
کشاورزی بهبهان بخاطر تعیین قیمت زیر 

قیمت روز زمین اعالم جرم کردند. 

رئیس سازمان محیط  اما عیسی کالنتری 
در  خبری  نشست  یک  جریان  در  زیست 
درباره  خبرنگاران  از  یكی  سوال  به  پاسخ 
موافقت سازمان محیط زیست برای فعالیت 
پروژه گردشگری تنگ تكاب در یک منطقه 
حفاظت شده عنوان کرد: انجام این پروژه 
خالف قانون نیست چرا که این منطقه جزو 
مستثنیات محسوب می شود و دلیلی برای 
توقف آن وجود ندارد البته به نحوه ساخت 
و سازها ایراد وارد شده بود که با اصالح آن 

مجددا از سر گرفته خواهد شد.

این  در  سمن ها  عكس العمل  به  کالنتری 
خوب  می افزاید:  و  می کند  اشاره  منطقه 
کاش  اما  هستند،  فعال  سمن ها  که  است 
نسبت به قوانین هم آگاهی بیشتری داشته 
باشند و از نظر ما اجرای طرح گردشگری 
در منطقه خائیز مشكلی ندارد و کاماًل بر 

آن نظارت خواهیم داشت.

مخالف  کهگلویه  زیست  محیط 
زیستان  محیط  اما  پروژه 

خوزستان موافق!

و  زیست  محیط  فعاالن  پیگیری  با 
صورت  که  متعددی  نگاری های  نامه 
دادستان  سوی  از  پروژه  این  گرفت، 
با سند ملی محیط  مغایر  کل کشور 
زیست تشخیص داده شده و با دستور 
وی به طور موقت، متوقف شده است. 
جمعه  امام  بر  عالوه  حاضر  حال  در 
بهبهان، اداره محیط زیست کهگیلویه 
و بویراحمد نیز حامی فعاالن محیط 
به  نیز  قضاییه  قوه  و  هستند  زیست 
شائبه های قانونی طرح، توجه نشان 
محیط  اداره  و  استانداری  اما  داده. 
بر اجرای  زیست خوزستان به شدت 
طرح گردشگری تنگ تكاب پافشاری 
می کنند و خواستار لغو توقف اجرای 

آن هستند.

با  پروژه،  پیگیری  مخفیانه  آغاز 
حمایت مدیران استانی!

اواخر مرداد ماه جاری اخباری مبنی 
بر شروع مجدد پیگیری طرح بصورت 

پنهانی منتشر شد.

خطبه  در  بهبهان  موقت  جمعه  امام 
های نماز جمعه به این اقدام واکنش 
نشان داد و آن را خالف قانون و راهی 
برای پول به جیب زدن و ساخت ویال 
و  االسالم  خواند. حجت  برخی  برای 
المسلمین طواف گفت: » پیش از این 
دکتر زندی  دادستان عمومی و انقالب 
بهبهان دو ماه قبل در نشست خبری 
در  پروژه  اجرایی  عملیات  بود  گفته 
حال حاضر متوقف است. نظر ما برای 
دادسرای عمومی و انقالب تهران )این 
آنها می  بررسی  پرونده در صالحیت 
باشد(ارسال شده است و آنها پس از 
بررسی نظر خود را بیان خواهند کرد. 
نظر ما اینست که آنجا حتی باغ هم 
باز هم محل عبور  احداث نشود زیرا 
جانداران  حیات  و  شود  می  مرور  و 
آنجا به خطر می افتد .محیط زیست 
کهگیلویه بر خالف استان خوزستان 

با این پروژه مخالف بود«.
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پرونده ویژه

گفتگوی فریاد خوزستان با محمد داس مه، وکیل محیط زیستی:

زمین های متری 300 هزار تومان را با متری 1200 تومان واگذار کرده اند

حجت االسالم ناصری، امام جمعه بهبهان در گفتگو با فریاد خوزستان:

قانون اجازه ساخت ویال در تنگ تکاب را نمی دهد پیگیری مخفیانه پروژه توسط کوه خواری زیر قیمت!
استاندار خوزستان!

خوزسـتان

خودم شخصا  من  بله  گفتن  صراحت  به  استاندار  کردم  استاندار صحبت  با  شخصًا 
پشت ماجرا هستم من شخصا پیگیری کردم و در چند کمیسیون تصویب شد.من 
به اقای استاندار گفتم صدای محیط زیست، منتقدان، جامعه مطالب گر، مخالفان و 
مذهبیون بشنوید در جواب من گفتن چون بی بی سی گفته من حامی استراتژیک 

کدخدا هستم و شما این خبر از آنجا گرفتید حرف شما را گوش نمیدهم..
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خوزسـتان

زینب حردانی - دولت روحانی از 
به  را  دولت  امور  زمام  که  اّول  روز 
مشكالت  حل  کلید  گرفت،  دست 
و  آمریكا  با  مذاکره  در  را  کشور 
رفع تحریم ها می دانست. بنابراین 
دولت در ماه های اّول آغاز به کار 
خود، دور فشرده ای از مذاکرات را 
در پیش گرفت؛ مذاکراتی طوالنی 
بین ایران و گروه 5+1 که ما حصل 
آن در سال 2015، یک توافق بین 
ای  ای هسته  برنامه  بر سر  المللی 

ایران به نام برجام بود.

شش سال، تمام مشكالت کشور را 
که اکثریت آن ها با نگاه به داخل 
از  اقتصاد  کردن  درست  و  کشور 
رونق  برای  برنامه  داشتن  جمله 
نشدن  تعطیل  و  کشور  تولید 
عرصه  در  خودکفایی  ها،  کارخانه 
های کشاورزی و صنایع و معادن، 
و  نفت  به  بودجه  وابستگی  کاهش 
جمعیت  ظرفیت  از  های  استفاده 
تحصیلكرده و علمی قابل حل بود 
را در گرو مذاکره و عمل کردن به 
قرار  برجامی که  قرار دادند.  برجام 
بود همه تحریم ها را از بین ببرد و 

اقتصاد کشور را شكوفا کند!!! 

های  طرف  با  ایران  مذاکرات  اما 
نتیجه  هیچ  تنها  نه  آمریكایی 
ارمغان  به  کشور  برای  را  مثبتی 
های  تحریم  به  منجر  بلكه  نیاورد، 
شدیدتری شد. توافقی که به گفته 
خواهد  برد-برد  توافق  روحانی 
برد-باخت ختم شد  توافق  به  بود، 
امتیازات  دادن  با  ایران  که  چرا 
بین  از  جمله  از  قوت  نقاط  و  زیاد 
عمل  و  اورانیوم  سازی  غنی  بردن 
نتیجه  برجام،  بند  بند  به  کردن 
در  و  آمریكا  خواهی  زیاده  جز  ای 
از برجام چیزی در  آخر خروج آن 

برنداشت.

با این که دولت، پیش از آن اعالم 
کرده بود که واکنش ایران به خروج 
غیرقابل  فوری،  برجام،  از  آمریكا 
دردناک  و  پشیمان کننده  تصور، 
خواهد بود؛ اما پس از خروج آمریكا 
اظهارنظری  در  روحانی  برجام،  از 
رفت  مزاحم  که  کرد  اعالم  عجیب 
ادامه  آمریكا  بدون  را  برجام  ما  و 

می دهیم!

برای  انقالب  رهبر  بنابراین 
هوشیاری دولت و اینكه تجربه تلخ 
برجام تكرار نشود در 91 اردیبهشت 
79 در دانشگاه فرهنگیان فرمودند: 

»من به این سه کشور )اروپایی( هم 
اعتماد ندارم. من می گویم به اینها 
هم اعتماد نكنید؛ ]اگر[ می خواهید 
به دست  تضمین  بگذارید،  قرارداد 
واقعی، تضمین  ــ تضمین  بیاورید 
همان  اینها هم  فردا  َوااّل  ــ  عملی 
آمریكا  که  کرد  خواهند  را  کاری 
دیگر.  به یک شیوه  ]اّما[  کرد، 
دیپلماسی،  و  سیاسی  روش های 
گاهی  است؛  ویژه ای  روش های 
لبخند،  حال  در  و  می زنند  لبخند 
انسان  سینه  در  دسته  تا  را  خنجر 
این است  فرو می کنند؛ دیپلماسی 
دیگر؛ با اخالق خوش، با تعریف و 
تمجید که »بله، شما خیلی خوبید، 
شما  می دانیم  ما  آقایید،  شما 
اگر  نمی زنید«!  هم  به  را  قرارداد 
آنها  از  تضمین  توانستید  چنانچه 
اعتماد  بشود  که  به طوری  بگیرید 
کرد، خب، اشكالی ندارد، حرکتتان 
چنین  نتوانید  اگر  بدهید؛  ادامه  را 
ــ که  بگیرید  را  تضمین قطعی ای 
که  می دانم  بعید  بسیار  هم  بنده 
آن وقت  ــ  بگیرید  تضمین  بتوانید 
حرکت  این جوری  نمی شود  دیگر 

کرد و این جوری ادامه داد«.

جای  به  روحانی  دولت  نتیجه  در 
آمریكایی،  برجام  از  گرفتن  عبرت 
زد.  کلید  را   )1+4( اروپایی  برجام 
اروپایی که در عمل برای اداره امور 
وابسته  آمریكا  به  خود  به  مربوط 
است و هیچ گاه خواهان رویارویی 
همچنین  نیستند.  آمریكا  با 
از  برخی  بین  موجود  شكاف های 
با آمریكا بیشتر  کشورهای اروپایی 
واقعیت  در  و  دارد  رسانه ای  شكل 
اتفاقاً  ندارد...  وجود  شكافی  هیچ 
صدای واحدی از همه آنها به گوش 

می رسد.

بنابراین کشورهای اروپایی به نیابت 
به  برجام  تعمیم  پی  در  آمریكا  از 
منطقه ای هستند  و  موشكی  حوزه 
که  ای  هسته  انرژی  مانند  تا 

خاموش شد، یكی دیگر از بازوهای 
ببرند؛  بین  از  نیز  را  ایران  قدرت 
موارد  و  اینستكس  مالی  کانال 
سرخرمن  وعده های  همگی  مشابه 
برای وقت کشی و خرید زمان برای 
آمریكاست و هیچ وقت عملی نشد.

به  باتوجه  دولت  حال  این  با 
عدم  و  کشور  داخل  عمومی  افكار 
پایبندی آمریكا به برجام، شروع به 
کاهش تدریجی تعهدات خود کرد.  
دولت  از  مردم  عموم  که  انتظاری 
داشتن این بود که بعد از ناکامی از 
برجام، به مشكالت اقتصادی کشور 
برسد؛ به خصوص که سخنان رهبر 
انقالب در دیدار مسئوالن نظام که 
فصل  داشت،  حضور  هم  روحانی 
با  را درباره مذاکره دوباره  الخطاب 

آمریكا بیان کردند:

مذاکره با آمریكا سّم است؛ تا وقتی 
آمریكا همینی است که االن هست، 
نشده.  آدم  وقتی  تا  امام،  تعبیر  به 
کنونی  دولت  این  با  ما  مذاکره ی 
است.  مضاعف  سّم  یک  آمریكا، 
یک  یعنی  معامله؛  یعنی  مذاکره 
بگیری.  چیزی  یک  بدهی،  چیزی 
او  نظر  مورد  معامله  این  در  آنچه 
قّوت جمهوری  نقاط  است، درست 

اسالمی است. 

انقالب  عزیز  رهبری  که  درسی 
مخالفت  در  بارها  و  بارها  اسالمی 
دوست نمایان  دروغین  تبلیغات  با 
گوشزد  آمریكا  با  مذاکره  برای 
یا  نشنیدند  یا  مسئوالن  اما  کردند 
خود را به نشنیدن زدند و در یک 
جمهور  رئیس  نابخردانه  حرکت 
کند.  می  مذاکره  از  سخن  هم  باز 
سال  شش  طی  که  ای  مذاکره 
همگان  برای  کرات  به  مسئولیتش 
مسیر  این  که  است  شده  ثابت 
مقصدی بن بست دارد و گشایشی 

برای کشور در برنخواهد داشت. 

نجات  راه  هنوز  دولتمردان  لكن 
کشور را در مذاکره با آمریكا این بار 
یبیند.  فرانسه می  واسطه گری  به 
وزیر  نتیجه محمدجواد ظریف،  در 
هفته  در  کشورمان  خارجه  امور 
پاریس  به  بار  دو  شهریور ماه  اول 
اول  جمعه  اولین بار  کرد.  سفر 
شهریور، پس از سفر به سه کشور 
دستور  به  نروژ  و  سوئد  فنالند، 
بررسی  هدف  با  و  روحانی  حسن 
مكرون،  امانوئل  برجامی  پیشنهاد 
رئیس جمهور فرانسه، به این کشور 
سفر کرد و دومین بار نیز در میانه 
کشور   7 )سران  جی 7  اجالس 

صنعتی(. 

مجموع  کشورمان  خارجه  وزیر   
پیشنهاداتی  ارائه  را  دیدار  دو  این 
از طرف  فرانسه و ایران ذکر کرد و 
این که اتحادیه اروپا چگونه بتواند 
به تعهدات برجامی خود و تعهداتی 
برجام  از  آمریكا  خروج  از  بعد  که 
طرفی  از  و  کند  عمل  است،  داده 
دیگر به گفته مكرون رئیس جمهور 
و  آمریكا  مشترک  هدف  فرانسه 
است  این  دیدارها  این  از  فرانسه 
سالح  به  ایران  ندهند  اجازه  که 
این  کند.!!!  پیدا  دست  هسته ای 
هر  بارها  ایران  که  است  حالی  در 
گونه مذاکره مجدد درباره برجام را 

بشدت نفی کرده است.

از  ناشی  مجدد  مذاکره  نفی  البته 
است؛  غرب  بودن  اعتماد  غیرقابل 
و  از گذشت شش  بعد  روحانی  اما 
نیم سال از دولتش هنوز به دنبال 
نتیجه از مذاکره است و حرف وی 
مبنی بر این که در صورت سعادت 
فردی  هر  با  دیدار  به  حاضر  ملت 
می  ایجاد  را  برداشت  این  هستند، 
کند که فشار ها بر ایران مؤثر افتاده 
نشینی  عقب  اسالمی  جمهوری  و 
کرده و می خواهد پای میز مذاکره 

برگردد.

ما  دولتمردان  و  روحانی  کاش 
کار  با  مانده  باقی  سال  دو  این  در 
کردن به صورت جهادی و در پیش 
نهایت  مقاومتی  اقتصاد  گرفتن 
شروع  با  نه  میكردند،  را  استفاده 
مانند  آن  نتیجه  مذاکره که  مجدد 
روز برای مردم روشن و واضح است. 
این همت  از  تنها درصد کمی  اگر 
فعال  صرف  مذاکره  برای  تالش  و 
کشور  داخلی  های  ظرفیت  شدن 
می شد اکثریت مشكالت جامعه تا 

کنون حل شده بود.

سوت زن!

افشاي فساد مسئولین و سازمانها با یک سوت زدن

و  غیراخالقي  فعالیتهاي  رفتاریها،  کج  تقلب،  فساد،   - خوزستان  فریاد 
غیرقانوني همیشه و در همه جا دیده شده است و تضمیني براي عدم تكرار 
آنها وجود ندارد. تنها تفاوت در شدت، بُعد آنها و نتایج تأسف بار آنهاست که 
باعث اتالف منابع، کاهش رشد اقتصادي کشورها و کاهش اثربخشي مي شود؛ 
استفاده شخصي صاحب  با مشكل سوء  پیش  قرنها  از  ها  دولت  و  حكومتها 

منصبان و کارگزاران دولتي از موقعیت و امتیاز شغلي خود بوده-اند.

بنابراین، وجود عامل نظارتي )از درون همان سازمان( که بر عملكرد سازمان 
ها آگاه باشد و از نزدیک همة نواقص و کاستي ها را مشاهده و گزارش کند 
این رو،  از  بپیوندد، الزم است.  به وقوع  این که پیامدهاي خطرناکي  از  قبل 
حمایت قانوني از این افراد که در درون سازمان هستند و همه انحرافات آن را 
لمس مي کنند، سبب مي شود تا رفتار معنادار، قانوني، بدون ترس و واهمه 
شكل گیرد؛ تا صداي سازمان را به افراد مسئول در خارج از سازمان برساند. 

اصطالحاً به این رفتارمعنادار کارکنان سوت زني یا افشاگري گفته مي شود.

البته تنها دولت مسئول کاهش فساد و کج رفتاري ها نیست، بلكه مجلس، 
نیز در کاهش آن  نهادهاي مدني، صاحبان مشاغل، رسانه ها و حتي مردم 
اجراي  است.  همگاني  مشترک  مسئولیت  یک  فساد  با  مبارزه  و  اند  مسئول 
قانون سوت زني قدرت را از دست کساني که مسئولیت دارند خارج مي کند 
و در دست مردم قرار مي-دهد؛ مردم همیشه ناظر قدرتمندي هستند و این 

باعث ترس کساني که شیفته ي قدرت مي باشند، شده است.

زنان  براي سوت  و  تصویب  را  قانون  این  کشورها  برخي  در  دلیل  همین  به 
نیز مشوق هاي در نظر گرفتند. حمایت هاي قانوني از سوت زني و قوانین 
مربوطه به آن در کشورهاي مختلف متفاوت است و بستگي به نوع ساختارهاي 
مدیریتي و حكومتي این کشورها، نوع موارد تخلف و درجه اهمیت آن ها و 
این که کجا و در چه زماني اسرار فاش و منتشر گردیده و در اطالع عموم 

قرار گرفته، دارد .

مثال در کشوري مثل ایاالت متحده آمریكا، حمایت هاي قانوني از سوت زن 
ها بسته به نوع موضوع فاش شده متفاوت خواهد بود. در برخي موارد ممكن 
است که دولت متهم باشد و مي بایستي در خصوص پاره اي مسائل به افكار 
عمومي پاسخگویي کند. در این راستا مجلس سناي آمریكا قوانین متفاوت و 
مجزایي از قوانین حمایتي دولت از سوت زن ها را به تصویب رسانده است. 
یعني عالوه بر قوانین مصوب دولتي، مجلس سنا نیز قوانیني در حمایت از 
سوت زن هایي که اقدام به افشاي خالف کاري هاي دولت آمریكا مي نمایند 

به تصویب رسانده است.

از سوت زن ها به تصویب  ایاالت متحده براي حفاظت  قانوني که در  اولین 
رسیده در سال 1912 بود. بر طبق این قانون دولت از کارمنداني که براي 
کنگره آمریكا اطالعاتي طبقه بندي شده در خصوص هرگونه خالفكاري و سوء 
رفتار مدیران و سایر افراد تهیه مي نماید، حمایت مي کند و هرگونه اقدام اعم 
از تهدید به اخراج و یا اقدامات تالفي جویانه از سوي نهادها و دستگاه هاي 
ذیربط در مورد سوت زن ها را جرم شناخته و از سوت زن-ها در این گونه 

شرایط حمایت هاي الزم را به عمل مي آورد .

باتوجه به مغفول واقع شدن وجه قانوني عمل سوت زني در کشور، این گونه به 
نظر مي رسد که مجلس شوراي اسالمي به عنوان نهاد قانون گذار و دولت به 
عنوان اهرم اجرایي در کشور مي بایستي به سمتي حرکت نمایند تا زیرساخت 
هاي قانوني به منظور فرهنگ سازي در جهت شناخت عمل سوت زني را پي 

ریزي نمایند. 

اما عدم وجود نهادهاي حمایت کننده از سوت زنان و از همه مهم تر عدم 
وجود تعریفي قانوني و شفاف از عمل سوت زني در کشور، فضاي نامناسبي 
تشدید  باعث  فضا  این  است،  آورده  بوجود  ایراني  هاي  سازمان  بین  در  را 
هجمههاي بي امان و سازمان یافته به نهادها و افرادي که مبادرت به سوت 

زني مي نمایند خواهد شد.

طرح سوت زني در کشور ما که در مدت اخیر به یک مطالبه عمومي تبدیل 
مانده  معطل  مجلس  قضایي  کمیسیون  در  است  سال  یک  به  نزدیک  شده، 
قطعاً  دارند،  مشكل  نمایندگان  آرا  شفافیت  با  که  هاي  الدوله  وکیل  است!!! 
اجازه تصویب قانون سوت زني را هم نمي دهند؛ چرا که این دو قانون باعث 
افشاي فساد خیلي از کساني که در منصب قدرت قرار دارند، مي شود و باید 
جوابگوي مردم باشند. اي کاش مردم براي انتخابات پیش رو نمایندگاني که 
به جاي منافع شخصي، منافع ملي و استاني خود را مدنظر قرار مي دهند، را 

راهي مجلس کنند.

در نتیجه اگر این قانون اجرا مي شد؛ ما شاهد این همه اختالس ها، غارت ها و 
فساد مالي و اداري در کشور نبودیم. از مزایاي اجراي این قانون در خود اهواز، 
جلوگیري از کوه خواري در تنگ تكاب، به تاراج رفتن سیلوي اهواز، ساخت و 
سازهاي عجیب در حریم رودخانه کارون، رشوه گرفتن در ارگان هاي دولتي 
و خصوصي، پارتي-بازي در ادارات، فرار از مالیات و فساد بانک ها... مي باشد.

اما ما عادت کردیم همیشه نكات بي ارزش غرب را وارد جامعه کنیم، اما کسي 
از قوانین خوب مبارزه با فساد، که در خارج از کشور اجرا و باعث پیشرفت شده 
حرف به میان نیاید؛ زیرا ما باید درگیر ضدارزش ها باشیم تا مانع پیشرفت 

ما باشند. 

زني در سازمان  فرایند سوت  تببین  و  مفهوم سازي  مقاله شناسایي،  منابع: 
مدیریت-فرهنگ  مجله  شهرزمین،  آهن  سنگ  شرکت  موردي  مطالعه  ها؛ 

سازماني، دوره16 شماره3 پاییز 1397 

برای  ای  واقعه  عاشورا   - عبداللهی  رها 
یعنی  یوم عاشورا  همه دوران هاست. کل 
هرروز عاشورا تكرار می شود. مقام معظم 
این جمله می فرمایند:  رهبری در تفسیر 
دارند  نقشی  انسان ها  دوره ای  هر  »در 
لحظه  در  به  درستی،  را  نقش  آن  اگر  که 
همه  کنند،  ایفا  خود  زمان  در  مناسب، 
چیز به سامان خواهد رسید، ملت ها رشد 
خواهد  گسترده  انسانیت  کرد،  خواهند 

شد.«

امام در حالی که همه حجازیان می  دیدند 
و دعوتشان به همراهی را می  شنیدند، از 
آنان  از  کس  هیچ  ولی  شدند  خارج  آنجا 
برای یاریش نشتافتند. عاشورا اتفاق افتاد؛ 
چون عده ی بسیاری نتوانستند نقش خود 
را که همانا یاری امام بود، به درستی ایفا 
اشاره می  به گروهی  این مقاله،  کنند. در 
»اعتدالیون«  را  آنان  دالیلی  به  که  کنیم 
که  کسانی  نامیم.  می  اباعبداهلل  دوران 
جریان  در  اباعبداهلل  حرکت  ابتدای  از 
از  و حتی  امام  دوستدار  بودند؛  همه چیز 
نزدیكان ایشان بودند؛ اما سعی کردند امام 
کوفه(  سمت  به  )حرکت  تصمیمش  از  را 

منصرف سازند. 

متعدد  گاه  های  نقل  اساس  بر  قضاوت 
سخت  افراد  این  عملكرد  درباره  تاریخی 
دلسوزی  روی  از  آنان  از  برخی  است؛ 
حضرت  از  دیگری  اهداف  با  بعضا  و 
درخواست  الّسالم(  سیدالشهداء)علیه 
دلیل  همین  به  نرود.  کوفه  به  که  کردند 
به علل جا ماندن این افراد نمی پردازیم و 
تنها نكته مورد توجه این مقاله، تالش این 
اینجا  است.  امام  کردن  منصرف  در  افراد 
شود؛  می  دیده  بشدت  عامل  یک  فقدان 
غفلت از جایگاه بلند امامت، علم، عصمت 

و هدایت گری امام!

از  شخصیت های شناخته شده ی زیادی 
مدینه تا مكه و سپس مسیر مكه تا عراق با 
امام مواجه شده و مورد دعوت ایشان قرار 
نحوه مواجهه چهار  مقاله  این  گرفتند. در 
حضرت  با  افراد  این  ترین  معروف  از  نفر 

سیدالشهدا را به اختصار مرور می کنیم:

عبداهلل بن عباس

از  و  پیامبر)ص(  عموی  پسر  عباس  ابن 
قرآن،  مفّسر  مشهورترین  وی  بود.  صحابه 
راوی حدیث، شیعه و حامی و یار سه امام 
اول، استاندار امیرالمومنین و مجاهد جمل 
هنگام  عباس  بود.ابن  نهروان  و  صفین  و 
حرکت آن امام حسین ع به عراق در مكه 
از  را  او  و  امام مالقات نمود  با  بار  بود. دو 

حذر  بر  عراق  به  سفر 
داشت.

ابن  در دومین مالقات، 
عّباس نزد حضرت امام 
السالم(  )علیه  حسین 
طوالنی  مّدتی  و  آمد 
و  گفت  سخن  وی  با 
به  را  تو  کرد:  عرض 
خدا که فردا خود را به 
کشتن  به  تباهی  حال 
نرو... عراق  به  و  نده 

السالم(  )علیه  امام  اّما 
نپذیرفت. ابن عّباس به 
گمان  خدا  به  گفت:  او 
در  فردا  که  برم  می 

شوی...  کشته  دخترانت  و  همسران  میان 
گریبان  به  دست  با  که  دانستم  می  اگر 
شدن با تو می توانم همین جا نگاهت دارم، 
این کار را می کردم. ولی گمان نمی برم 
که این کار برای من سودی داشته باشد. 
او  به  السالم(  )علیه  حسین  امام  حضرت 
فرمودند: »اگر در جایی چنین و چنان که 
که  این  از  است  بهتر  شوم،  کشته  گفتی 
حرمت مّكه به وسیله من شكسته شود.« 

ابن عّباس بسیارگریست.

عبداهلل بی عمر

بود.   دوم   خلیفه  فرزند  عمر  بن  اهلل  عبد 
وی در زندگی بسیار احتیاط می کرد و به 
همین دلیل در فتوا دادن نیز محتاط بود.  
منابع اهل سنت او را شخصیتی ضعیف و 
کردند  معرفی  گوشه گیر  سیاسی  امور  در 
که از درگیری مردم با حكومت فراری بود 
را جایز  فاجر  اعتراض علیه حاکم  و حتی 
جنگ  فتنه  در  من  می گفت  نمی دانست. 
پیروز  که  کس  هر  سر  پشت  و  نمی کنم 

شود نماز می خوانم.

وقتی امام حسین ع در مكه بود، ابن عمر 
بهمراه ابن عباس نزد ایشان رفت و گفت: 
در تصمیمی که گرفته  ای درنگ کن و از 
این  صلح  در  بازگرد،  مدینه  به  جا  همین 
جّدت  حرم  و  وطنت  از  و  شو  وارد  قوم 
رسول اهلّل)صلّی اهلّل علیه و آله( دور مشو...

امام بر او ایراد آوردند و فرمودند: »افسوس 
از این سخن برای همیشه مادام که آسمانها 
و زمین باشند، من از تو ای عبد اهلّل، می 

هستم؟  خطا  بر  تو  نزد  من  آیا  که   پرسم 
پس اگر بر خطا باشم مرا بازگردان که من 

می  پذیرم و می  شنوم و فرمان می  برم.«

ابن عمر گفت: سوگند به خدا نه، خداوند 
متعال، فرزند دخت پیامبر خدا را بر خطا 
که  دارم  بیم  من  ...ولی  نمی  دهد  قرار 
بزنند  با شمشیرها  را  تو  زیبای  این چهره 
ببینی که دوست  را  اّمت چیزی  این  از  و 
و  بازگردد  مدینه  به  ما  نداری پس همراه 
اگر دوست نداری بیعت کنی، هرگز بیعت 

مكن و در خانه  ات بنشین.

امام فرمودند: »هیهات ای فرزند عمر، این 
قوم مرا رها نخواهند کرد...«

محمدبن حنفیه

)ع(  علی  حضرت  فرزند  حنفیه  محمدبن 
و از راویان حدیث بود. وی در جنگ های 
در جنگ  و  داشته  و جمل حضور  صفین 
است.  بوده  علی)ع(  سپاه  پرچمدار  جمل 
شب  یک  ماند.  مدینه  در  کربال  واقعه  در 
قبل از حرکت حضرت به عراق، محمد بن 
حنفیه به مكه رسید. وقتی امام بنی هاشم 
را دعوت به همراهی کردند، بن حنفیه در 
الّسالم(  حضرت)علیه  نمودن  منصرف  پی 
کرد:  به حضرت عرض  برآمد. وی خطاب 
کسانند  همان  کوفه  اهل  جان،  برادر  ای 
با پدر و برادرت پیمان شكنی  که می دانی 
کردند، می ترسم با تو هم چنان کنند، اگر 
از  تو  بمانی  جا  همین  که  گیری  نظر  در 
تری...  محفوظ  و  عزیزتر  حرم  اهل  همه 
معاویه  بن  یزید  می ترسم  برادرم،  فرمود: 
مرا در حرم غافلگیر کند و حرمت حرم و 
پا شود.« حنفیه  برای من زیر  خانه کعبه 

امام  به  پیشنهاداتی 
داد و امام به او فرمود: 
پیشنهاد تو را مطالعه 
سحرگاهان  می  کنم؛ 
امام  حضرت  که 
الّسالم(  )علیه  حسین 
به  خبر  شدند  راهی 
حنفیه  بن  محمد 
رسید، آمد و مهار ناقه  
ای که سوار بود گرفت 
برادرم،  کرد:  عرض  و 
فوری  چه  ...برای 

حرکت کردی؟

جدا  که  تو  از  فرمود: 
شدم رسول خدا)صلی 
نزد من آمد و فرمود: ای  آله(  و  اهلل علیه 
حسین، به عراق برو که خدا می  خواهد تو 
را کشته بیند، عرض کرد: انا هللَّ و انا الیه 
زنان  این  بردن  این حال  با  راجعون، پس 
جّدم  فرمود:  دارد؟  معنی  چه  خود  همراه 
فرمود: خدا خواسته آنها را اسیر ببیند. بر 

او خداحافظی کرد و گذشت.

عبداهلل بن جعفر

از  ابي طالب  بن  جعفر  بن  عبداهلل 
از  و  اسالم  تاریخ  مشهور  شخصیت هاي 
شیعه  نخستین  امامان  نزدیک  اصحاب 
از  و  کرده  درک  را  خدا  رسول  او  است. 
است.  نموده  نقل  روایاتي  نیز  حضرت  آن 
عبداهلل نزد مورخان شیعه و سني از جایگاه 
واالیي برخوردار است و از او با احترام یاد 
کرده اند. او از چهره هاي برجسته هاشمي و 

همسر حضرت زینب کبری بود.

عبداهلل وقتی متوجه قصد حضرت اباعبداهلل 
ع می شود، به ایشان نامه ای می نویسد تا 

از رفتن ایشان را منصرف کند:

حسین بن  به  الرحیم.  الرحمن  اهلل  بسم   
را  تو  بعد  اما  جعفر.  بن  عبداهلل  از  علي 
خارج  مكه  از  که  مي دهم  به خدا سوگند 
نشوي. من از کاري که آهنگ آن را داري 
بر تو بیمناکم ... اگر تو امروز هالک شوي 
رفتن  شد...در  خواهد  خاموش  زمین  نور 
نامه  دنبال  به  نیز  من  زیرا  مكن  شتاب 

هستم. والسالم.

پاسخ امام به نامه او چنین است:

آگاهي  ...به  رسید  من  به  نامه ات  بعد  اما 

تو مي رسانم که من جّدم رسول خدا را به 
خواب دیدم، او از کاري به من خبر داد و 
من در پي آن مي روم، خواه به سودم باشد 
پسرعمو  اي  سوگند!  خدا  به  زیانم.  به  یا 
از  جنبنده اي  هر  النه  در  من  چنانچه 
بیرون  مرا  باشم  زمین  روي  جنبندگان 

کشیده به قتل خواهند رساند...والسالم

در اثبات الهداة  حدیثی از امام صادق)ع( 
مدینه  از  حسین)ع(  چون  که:  شده  نقل 
آن  در  و  طلبید  کاغذی  ورق  شد  جدا 

نوشت: 

بن  حسین  از  الرحیم  الرحمن  اهلّل  »بسم 
علی بن ابی طالب به بنی هاشم، اما بعد، 
هر کدام به من بپیوندید، شهید می شوید 
پیروزی  به  نكند،  را  کار  این  وهرکه 

نمی رسد و السالم«

امام همه را به  این روایت نشان می دهد 
عده  ولی  کردند  دعوت  همراهی  به  نوعی 
بسیاری از همراهی امام سرباز زدند. ما این 
افراد را اعتدالیون عصر اباعبداهلل می نامیم. 
اعتدالی  کسانی  به  سیاسی  اصطالح  در 
و  عقل  طریق  بر  را  خود  که  گویند  می 
جهادی  انقالبی،  حرکت  و  دانسته  منطق 
و مقاومت را تندروی می دانند. بسیاری از 
اعتدالیون مخالفتی با جریان حق ندارند؛اما 
تصور می کنند می شود به گونه ی دیگری 
باعث  نگاه  نوع  باطل چیره شد. همین  بر 
واقعه ی کربال شد.  و  اباعبداهلل ع  تنهایی 
درحالیكه اعتدال حقیقی در پیروی محض 
از والیت است. فالراغب عنكم مارق واالزم 
لكم الحق والمَقصر فی حقكم زاهق. میانه 
روی حقیقی، تبعیت و مالزمت با ولی ست.

امام  »صبر  انقالب:  رهبرمعظم 
بر  که  نبود  این  فقط  حسین)ع( 
شدن  کشته  بر  کند،  صبر  تشنگی 
یاران صبر کند؛ اینها صبِر آسان است. 
دیگران،  که  است  این  تر  صبِر سخت 
افراد  آگاه،  افراد  نفوذ،  صاحب  افراد 
محترم هی بگویند آقا نکنید، این کار 
غلط است، این کار خطرناک است. هی 
ایجاد تردید کنند. چه کسانی؟ افرادی 
زبیر،  عبداهلل  جعفر،  عبداهلل  مثل 
های  شخصیت  این  عباس؛  عبداهلل 
برجسته ی بزرگ آن روز دنیا، آقازاده  
های مهم اسالم، اینها هی بگویند نکن 
چنانچه  اگر  باشد،  که  هر  را.  کار  این 
او  در  ثبات  آن  و  اراده  آن  و  عزم  آن 
من  که  میکند  فکر  خودش  با  نباشد، 
دارند  که  اینها  ندارم،  تکلیفی  دیگر 
دارد  که  هم  دنیا  میگویند،  اینجوری 
و  بگوئیم  میکند،  حرکت  آنجوری 

بگذریم.«

از "مذاکره مجدد" هم سودی نمی برید!

اعتدالیون عصر اباعبداهلل)ع(

پنجمین وزیر آموزش و پرورش دولت روحانی رأی اعتماد گرفت!

جوانان، تاریخ سازان اصلی ایران
 امید حاجی زاده - جوانان مومن و مبارز و انقالبی زیادی در تاریخ 
کشورمان وجود دارد که هر کدام یک برگ ارزشمند از کتاب پر از درد 

و رنج توام با افتخار تاریخ ایران است. از جمله:
در  مشروطهخواه  پیشگامان  از  سالگی   24 در  که  دلواری  رئیسعلی 
جنوب ایران بود و مبارزات جانانهای با استعمارگران اشغالگر بریتانیایی 
بیشتر  او در حالی که 33 سال  اول داشت.  در حدود جنگ جهانی 
نداشت ضربات سنگینی به دشمن وارد آورد و نهایتا به شهادت رسید. 
ستار خان آذربایجانی، سردار ملی مبارزات خود را در جوانی آغاز کرد 
و در 48 سالگی بر اثر جراحات ناشی از اصابت گلوله به شهادت رسید.

باقر خان تبریزی، ساالرملی مبارزات خود را از جوانی شروع کرد تا 
اینکه در یک درگیری دستگیر گشته و تبعید شد و سالها بعد در ۵۵ 

سالگی بدست یکی از اشرار کشته شد.
نیز در  یونس استاد سرایی، گیلهمرد مبارز معروف به سردار جنگل 

جوانی مبارزات فراوانی داشته و در 43 سالگی به شهادت رسید.
فتح  زمان  در  که  انقالبی مشروطهخواه   مبارز  بختیاری،  مریم  بیبی 
انگلیس  روس  با  فراوانی  مبارزات  و  نداشت  بیشتر  سال   33 تهران 

داشت.
ماموریت  اولین  که  شهید  امیرکبیر  فراهانی،  خان  محمدتقی  میرزا 
مذاکرات  سالگی   37 در  بود،  روسیه  در  سالگی   22 در  سیاسیاش 
ارزنهالروم را با عثمانی که دوسال طول کشید را انجام داد و حدودا 
در 40 سالگی صدراعظم ایران شد و در 44 سالگی به شهادت رسید.

ایران  تاریخ  در  انقالبی  و  مومن  جوانان  عشقبازی  اوج  مقدس  دفاع 
است.

باکری  مهدی  اصفهانی،  ساله   28 شهید  سردار  همت  محمدابراهیم 
 32 شیرازی  شهید  دوران  عباس  میاندوآبی،  ساله   30 شهید  سردار 
ساله   27 شهید  سردار  افشردی(  )غالمحسین  باقری  حسن  ساله، 
و هزاران شهید  اهوازی سردار 37 ساله هور،  تبریزی، علی هاشمی 
این کشور حضور  اقصانقاط کشور نشان دادند میدان های سخت  از 

آنها را میطلبد.
جوانان گوش به فرمان مرجعیت انقالبی و آگاه هیچگاه میدان مبارزه 

را خالی نمیگذارند.
 بیش از 100 سال از شهادت رییسعلی  جوان 33  سالهی دلواری 

میگذرد که استعمار انگلیس را به زانو درآورد.
جوانانی که نفتکش انگلیس را توقیف کردند یقینا الگوی مبارزاتیشان 

رییسعلی دلواری مبارز لُرتبار بوشهری بود.
البته  و  است  از جوانان  است  این کشور هر چه جانفشانی  تاریخ  در 
جوانانی که گوش به فرمان علمای آگاهی چون امام خمینی)ره( بودند 

و در مکتب اهل بیت علیهم السالم پرورش یافتند.
سعید  و  26ساله  حججی  محسن  شهید  چون  جوانانی  همچنان  و 
خواجهصالحانی 27ساله و حامد بافنده 28 ساله و شهدای مدافع حرم 
هستند که با لبیک به ندای ولی امر مسلمین، امام خامنهای میدان 
های نبرد اسالم و کفر را خالی نگذارند. جوانانی چون تهرانی مقدم و 
شهدای جوان هستهای چون شهید علی محمدی و شهریاری و رضایی 
نژاد و احمدی روشن کشورمان را در عرصههای موشکی و هستهای به 
جمع برترین کشورهای دنیا رساندند. ستارههای پرنور آسمان تاریخ 

کشورمان متعلق به جوانان است که در تاریخ ماندگار شدهاند.
و  مومن  جوانان  چنین  دست  به  نیز  اقتصادی  میدانهای  شااهلل  ان 

انقالبی سپرده شود.


