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شــهروند| »فراموش کرده که گازهای گلخانه ای 
تولید شــده آمریکا نه تنها مردم این کشور که بشریت را 
تهدید می کند.« تصمیم دونالــد ترامپ به کناره گیری 
از توافق پاریس نقل تمام محافل محیط زیستی شده و 
دیروز این اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری 
ایران بود که خطاب بــه جهانیان گفت: »این تهدید اگر 
یک متهم داشته باشد، آمریکاست.« او و رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیســت و معاونانش صبح دیروز همراه 
با جمعی از اعضای تشــکل های محیط زیستی گرد هم 
آمدند تا در دومین روز هفته محیط زیست دوازدهمین 
دوره جایزه ملی محیط زیســت را برگــزار کنند. آنها از 
آسیبی که جهان را تهدید می کند، سخن گفتند و نیاز به 
تالش در راستای شعاری که امسال سازمان ملل برای روز 
جهانی محیط زیست تعیین کرده است: »من با طبیعتم«. 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیســت در این مراسم 
درباره لزوم جلب مشارکت بیشتر مردم به ایجاد فضای 
سالم و آزاد سخن گفت؛ اتفاقی که با حضور سازمان های 
مردم نهاد و فعاالن عرصه های اجتماعی زمینه ساز یک 
جریان اجتماعی قوی در حوزه محیط زیست خواهد شد. 
صبح دیروز از معاون اول رئیس جمهوری گرفته تا اعضای 
تشکل های غیردولتی، همه درباره محیط زیست یک صدا 
بودند. اکنون به گفته معصومه ابتکار شــمار سمن های 
محیط زیستی به 900 رسیده است و این مشارکت بیشتر 
مردم برای حفظ محیط زیست را به دنبال دارد و این طور 
که اســحاق جهانگیری می گفت، مردم ایران با ترجیح 
وعده های محیط زیستی به شعارهای اقتصادی بی اساس 
نشان دادند به آینده حساسند؛ آینده ای که متعلق به آنها 

و فرزندان آنهاست. 
ترامپ آمریکا را دید، نه بشریت

پس از این کــه 24 نفر به عنوان برگزیــدگان جایزه 
ملی محیط زیست معرفی شــدند، اسحاق جهانگیری، 
معاون اول رئیس جمهوری، پشــت تریبون ایستاد و از 
روزگار زوال محیط زیســت گفت تــا به تصمیم ترامپ 
رسید. مراسم در ســالن همایش های سازمان حفاظت 
محیط زیست برگزار شد و هر جا که سخن از حضور مردم 
و تشکل های محیط زیستی به میان آمد، صدای تشویق 
حاضران بلند می شد. جهانگیری با تبریک به برگزیدگان 
جایزه ملی شــروع کرد و با گفتن از این که سخن گفتن 
از محیط زیست در بین محیط زیستی ها سخن گفتن از 
بدیهیات اســت، از در معرض آسیب بودن جهان گفت: 
»جهان با چالش جدی روبه رو اســت؛ گرم شدن زمین، 
تغییر اقلیم، زوال تنوع زیستی، انقراض گونه ها، آلودگی 
هوا، آب و خــاک، زوال جنگل ها، خشــکی تاالب ها و 
دریاچه ها، طوفان ها و گردوغبــار. اینها همه تهدیدی 
برای همه ساکنان زمین است. بنابراین همه مردم جهان 
و دولت ها باید به سرنوشت زمین و آینده دور و نزدیک بشر 
حساس باشند، سیاست گذاری کنند و برنامه بریزند.« 
جهانگیری ادامه داد: »مقابله با تهدیدات محیط زیستی 
فرامکانی و فرازمانی است. دولت ها و ملت ها باید نسبت 
به سرنوشت زمین و بشریت حســاس بوده و برای حل 

چالش ها برنامه ریزی کنند.« 

او اینهــا را گفت و با اشــاره به تالش ســازمان های 
بین المللی برای حل این مشــکالت به سازهای مخالف 
اشاره کرد: »پس از مذاکرات بســیار سرانجام تقریبا با 
حضور تمامی کشورهای عضو سازمان ملل توافق پاریس 
حاصل شد؛ اما آمریکا، کشوری که بیش از همه در ایجاد 
گازهای گلخانه ای نقش داشته، در اقدامی برتری جویانه و 

بی حساب نسبت به این توافق به نوعی ابراز تردید کرد.«
جهانگیــری ادامه داد: »آقای ترامــپ اعالم کرده که 
ترجیحش بیش از این که مردم جهان باشد، مردم آمریکا 
است. او فراموش کرده که گازهای گلخانه ای تولید شده 
در این کشور نه تنها مردم آمریکا که زندگی همه جهان 
را تهدید کرده است. این اتفاق اگر یک متهم اصلی داشته 
باشد، آمریکاست که باید بیش از بقیه به توافق تعهد کرده 
و به وظایف انسانی و قانونی خود طبق توافقنامه پاریس 
عمل کند. دنیا باید در این موضوع موضعی روشن و جدی 
داشته باشد.« معاون اول رئیس جمهوری اینها را گفت و 
با اشاره به تالش برای بازگشت تعادل به محیط زیست 
جهان گفت: »جامعه جهانی نمی تواند ناعدالتی ها نسبت 
به محیط زیست را ببیند و به زندگی پرمخاطره ساکنان 

زمین بی تفاوت باشد.«
با این گفته هــا جهانگیری حفظ محیط زیســت را 
اصلی ترین مسأله قرن بیست و یکم دانست؛ مسأله ای که 
جامعه جهانی با آن روبه رو اســت، موضوعی که تزیینی 
نیست و اتفاقا واقعی و عام اســت و نمی توان به سادگی 
از کنار آن عبور کرد چون زندگی همه را تحت تأثیر قرار 

می دهد. 
نمایش اوج شعور ملت

»ایران هم از این مسأله جدا نیست.« جهانگیری این 
را گفت  و درباره مسئولیت جدی ایران حرف زد؛ این که 
محیط زیست، مســأله دیروز، امروز و  فردای ایران است 
و هر فرد عالقه مند به آینــده باید به صورت جدی به آن 
بپردازد. به گفتــه معاون اول رئیس جمهــوری در این 
سال ها ده ها مسأله محیط زیستی پیش روی هر ایرانی 
بوده است؛ از ریزگردها، خشک شــدن دریاچه ارومیه، 
هورالعظیم و ســایر تاالب ها گرفته تا آلودگی هوا، آب 
و شــیوع بیماری های صعب العالجی که ریشه آنها در 
مشــکالت محیط زیستی نهفته اســت. او با گفتن این 
مقدمات از افزایش حساسیت مردم ایران نسبت به این 
مسائل ســخن گفت؛ اتفاقی که به گفته او بیش از همه 
با همت تشکل های مردم نهاد رخ داده است. جهانگیری 
در این باره انتخابات را مثال زد: »در همین ایام انتخابات 
تصور نمی شد که محیط زیســت به یکی از اصلی ترین 
مطالبات مردم تبدیل شــود. مردم بیــش از آن که به 
شعارها و وعده های اقتصادی توجه کنند، نگران آینده 
محیط زیست سرزمینمان بودند. باید اعتراف کنیم که 
ملت با بزرگواری نسبت به آینده حساسیت نشان دادند 

و راه خوشبختی و پیشرفت کشور را شناختند.«
این مقام مســئول در دولت یازدهم ســپس به شعار 
مردم اهواز اشــاره کرد: »به عنوان یک شهروند مسئول 
دیدم که مردم استان خوزســتان که گرفتار بسیاري از 
مشکالت محیط زیستی بودند، در حضور رئیس جمهوری 

شعار می دادند که »ما که هوا نداریم، هنوز هواتو داریم«؛ 
جمالتی که به ظاهر یک شعار بود اما اوج شعور ملت در 
همان دو سه کلمه پیدا می شود. آن هم از سوی مردمی 
که گرفتار سخت ترین شرایط هســتند اما با امید برای 

ترسیم آینده بهتر، دست به انتخاب می زنند.«
می گفتند احیای دریاچه ارومیه بی فایده است

دولت یازدهم که از ابتدا به عنوان »دولت محیط زیست« 
معرفی شده، این موضوع را با تصمیم برای احیای دریاچه 
ارومیه به عنوان نخســتین مصوبه دولــت نمایان کرد. 
جهانگیری در این باره با توضیح این که تالش دولت تبدیل 
محیط زیست به اصلی ترین و ملی ترین مسأله کشور بود، 

گفت: »آن زمان خیلی از صاحب نظران در صداوســیما 
صحبت می کردند کــه دیگر بی فایده اســت و این کار 
شما هدردادن منابع اســت اما دولت آگاهی داشت که 
اگر دریاچه ارومیه کامال خشــک شود، زندگی جمعیت 
14 میلیون نفری در شمال غرب کشور با خطرات جدی 
روبه رو می شــود.«او ســپس وضع امروز این دریاچه را 
شرح داد که خطر خشــکیدن آن برطرف شده است: »با 
برنامه های دقیقی که در ســتاد احیای دریاچه ارومیه به 
همراه دستگاه های مختلفی چون وزارت جهاد کشاورزی، 
وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و مسئوالن 
استان های آذربایجان شرقی و غربی تدوین شد، خطر تا 
حد زیادی برطرف شده است و تا رسیدن به نتیجه دریاچه 
ارومیه تبدیل به کانونی خواهد شــد که نه تنها بی خطر 
است، بلکه به کانون توسعه سرزندگی و امیدواری تبدیل 
می شود.«این مقام مســئول در دولت یازدهم با اشاره به 
جایگزینی گاز به جای مازوت در نیروگاه ها به عنوان یکی 
از مهمترین اقدامات در راستای بهبود کیفیت هوا گفت: 
»امروز تقریبا ســوخت همه نیروگاه های حساس به گاز 

تبدیل شده اســت.« او این خبر را هم داد که در راستای 
توسعه حمل ونقل درون شهری در جلسات اخیر شورای 
اقتصاد مبلغ 2 میلیارد دالر برای تهیه 2 هزار دستگاه واگن 
برای تهران و کالنشهرها اختصاص یافت. هورالعظیم هم 
موضوع دیگر ســخنان معاون اول رئیس جمهوری شد؛ 
تاالبی که به گفته او ســوءمدیریت خشکیدن آن را رقم 
زد: »در حالی که ایران در عمق چندصد متری در خلیج 
فارس برای اکتشاف و اســتخراج نفت حفاری می کند، 
اما آب هورالعظیم را که عمق نهایتا ســه متری داشت، 
در مقطی خشکاندند و این اکوسیســتم به کانون غبار 
خوزستان تبدیل شــد. با این حال با همت وزارت نیرو و 
بسیاری دستگاه ها، امروز بیش از 80 درصد هور آب دارد 
و دوباره به کانون حیات و زندگی تبدیل شده است. یعنی 
عالوه بر این که استخراج نفت در آب انجام می شود، هیچ 
مشکلی بر سر راه توسعه برنامه های اقتصادی قرار نگرفته 
اســت.«درباره ریزگردها که بخش اصلی آن کانون های 
خارجی اســت، جهانگیری گفت: »وزارت خارجه و هم 
سازمان محیط  زیســت باید وارد یک دیپلماسی جدی 
شوند و ســازمان ها و دســتگاه های بین المللی را به کار 
بگیرند تا کانون های خارجی را متوقف کنند.« او این کار 
را البته دشوار دانست: »در این دوره بر کانون های داخلی 
هم به صورت جدی متمرکز شدیم، به طوری که وقتی در 
 سال گذشته مردم استان خوزستان از این پدیده آسیب 
دیدند، تصمیم بــه انجام یک کار جهادی 24 ســاعته 
گرفتیم تا بتوانیم بخشی از کانون های داخلی را با انتقال 
آب و روش هایی که مورد قبول است، حل وفصل کنیم.« 
براساس توضیح معاون اول رئیس جمهوری درباره  هامون، 
زاینده رود و تاالب های مختلف تصمیمات موثری گرفته 
شده و سازمان محیط  زیست تاکنون گزارش های دقیقی 

در این زمینه داده است. 
تخریب طبیعت محصول سقوط اخالق است

در ادامه سخنرانی معاون اول رئیس جمهوری در آیین 
دوازدهمین دوره جایزه ملی محیط  زیســت، موضوع 
فرهنگ و باورهای ایرانیان بیشتر مورد توجه قرار گرفت؛ 
مســأله ای که درنهایت به حضور موثر جامعه در حفظ 

محیط  زیست می انجامد. 
جهانگیری این طور در این باره سخن گفت: »من فکر 
می کنم توجه به محیط  زیست در آیین و فرهنگ ما بیش 
از آن که یک ضرورت باشد، یک باور است. زمین به عنوان 
نماد مادیت و آسمان به عنوان نماد معنویت است و باید 
همواره تعادلی بین مادیت و معنویت برقرار و بتوانیم با 
برخورداری از امکانات مادی و معنوی آینده خوبی برای 
کشور ترسیم کنیم.« او با اشــاره به این که امروز بیش از 
هر زمان نیاز داریم از پشتوانه های دینی، فرهنگ ملی و 
ادبیات عرفانی، شــعر و هنر و فرهنگ بهره ببریم تا آب، 
خاک و هوا را به بهترین شــکل حفظ کنیم، ادامه داد: 
»تصرف بی رویه بشر در طبیعت بیش از همه محصول 
سقوط اخالقی و اعتقادی است. البته باید در ایران موضوع 
جدی دیگری را هم در نظر بگیریم؛ ابرچالش هایی ابعاد 
مختلف کشور را تحت تأثیر قرار می دهد.« جهانگیری 
یکی از این ابرچالش ها را بیکاری دانست؛ چالشی که یکی 
از پیچیده ترین مسائل کشور شده است. به گفته او، این 
درحالی است که ظرفیت ایجاد اشتغال ایران در بهترین 

دوره ها 600 تا 650 هزار در  ســال بوده و اکنون به طور 
ســاالنه بیش از یک میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی 
داریم که برای پاسخگویی به نیاز اشتغال آنها باید اقتصاد 
کشور بزرگ شود. او با این توضیحات بار دیگر تأکید کرد 
که حفاظت از محیط  زیست و تبدیل آن به یک مسأله 
اجتماعی و ملی موضوع مهمی است که حفظ آن با حضور 
همه آحاد ملت و به خصوص نخبگان امکان پذیر است: 
»نهادهای مدنی در این بخش می توانند کارساز باشند 
و حتما از شبکه هایی که ایجاد شده استقبال می کنیم و 
از تجربیاتشان بهره خواهیم گرفت. امکان ندارد دولت به 
تنهایی بتواند مسائل و مشکالت را برطرف کند، در این باره 

باید به یک تفاهم ملی برسیم.«
بهینه سازی انرژی، برنامه دولت دوازدهم

در ادامه، این موضوع که باید میان توسعه تکنولوژی، 
توسعه صنعتی و شهری و ضرورت های زیست محیطی 
توازن برقرار کرد، مورد توجه معاون اول رئیس جمهوری 
قرار گرفت. جهانگیــری ادامه فعالیت های اقتصادی به 
شکل استاندارد و متوازن را شاهکار محیط  زیست دانست، 
یعنی روشی که در آن نقطه مطلوب در نظر گرفته شود و 
بشود به طور همزمان توسعه و مسائل زیست محیطی را 
با هم پیش بــرد. او در این باره خبر تازه ای هم داد: »یکی 
از جهت گیری های ما در آینده حتما بهینه سازی انرژی 
خواهد بود؛ موضوعی که هم یک تعهد ملی و بین المللی 
اســت و هم یک تعهد عقالنی. میزان انرژی که در همه 
بخش های کشور مصرف می شود واقعا عادالنه نیست. این 
انصاف نیست که این مقدار از منابع کشور هدر داده شود 
و محیط  زیست کشور نابود شود. به همین دلیل در دولت 
دوازدهم بهینه سازی مصرف انرژی از اولویت های اصلی 

خواهد بود.«
 کارنامه 4ساله دولت یازدهم

 به زودی منتشر می شود
بخش دیگــری از آییــن دوازدهمیــن دوره جایزه 
ملی محیط  زیست با ســخنان معصومه ابتکار، معاون 
رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط  زیست 
سپری شد. او این مراسم را یک قدردانی از فعاالن عرصه 

محیط  زیســت دانســت که بی ادعا تالش می کنند و 
اشاره ای به این شــعار روز ملی محیط  زیست کرد: »من 
با طبیعت هستم.« او هدف از این شعار را برقراری ارتباط 
با مردم و جامعه با طبیعت و جلب مشارکت آنها دانست و 
خطاب به جهانگیری گفت: »دولت یازدهم توجه ویژه ای 
به محیط  زیست داشته و اکنون که به پایان چهار  سال 
دولت نزدیک می شــویم، می توان ارزیابــی جامعی از 

دستاوردهای دولت داشت.«
معاون رئیس جمهوری در ادامه با اشاره به این که این 
گزارش ها بیانگر اقدامات دولت یازدهم در حوزه محیط  
زیست اســت، برخی از نتایج اقدامات دولت را برشمرد: 
»بهبود کیفیت هوا، مدیریت صحیح و پایدار منابع آب، 
احیای تاالب ها، توجه به ارزیابی زیست محیطی در همه 
طرح های بزرگ، توجه به اقتصاد ســبز و حذف عناصر 
آلودگی و تخریب ناشی از فعالیت های اقتصادی، توجه 
به مشاغل سبز و فعالیت های حوزه بهینه سازی مصرف 
انرژی و پایش آلودگی هوا از اقدامات بسیار راهگشا بوده 
اســت.« به گفته ابتکار، بعد از سه سال پیگیری جدی 

پنجشنبه گذشته تفاهمنامه اجرایی ایجاد یک مزرعه 
آموزشــی و پژوهشــی در عراق برای آموزش مقابله با 
گردوغبار به امضا رسیده که گام موثری برای توان افزایی 
عراق برای مقابله با گردوغبار است؛ کشوری که یکی از 
کانون های غبار ایران اســت و برای حل مسأله آن باید 

پیگیر تالش های بین المللی بود. 
900 سمن محیط  زیستی و مشارکت مردم

رئیس ســازمان حفاظت محیط  زیســت در ادامه به 
مسأله جلب مشــارکت های مردم پرداخت؛ موضوعی 
که به گفته او از این به بعد بیشــتر در راستای آن تالش 
خواهد شــد. او در این باره گفت: »در ایــن دوره با ایجاد 
فضای سالم و آزاد برای حضور سازمان های مردم نهاد و 
فعاالن عرصه اجتماعی، گام های مهمی برای این هدف 
برداشته و زمینه ساز یک جریان اجتماعی قوی در حوزه 
محیط  زیست شد.« ابتکار همچنین خبر داد: »با رشد 
کمی سمن ها به حدود 900 سمن محیط  زیستی در کنار 
راه اندازی شبکه ملی سازمان های مردم نهاد به پشتوانه 

مصوبه دولت به این هدف نزدیک تر می شویم.«
ابتکار به اجرای سیاست درهای باز اشاره کرد که سبب 
استقبال بخش خصوصی شده است. در این باره به گفته 
او، معروف ترین همکاری ها در حوزه محیط  زیست »بیمه 
از سوی دیگر رئیس ســازمان محیط  زیست با اشاره به 
این که بانکداری سبز هم جهت گیری مهم دیگر سازمان 
محیط  زیســت بوده، خبر داد که قرار است امسال برای 
نخستین بار بانک ها بر اساس تراز های جهانی به عنوان 

بانک های سبز رتبه بندی شوند. 
جایزه های برتر ملی محیط  زیست

سازمان محیط  زیست به اســتناد ماده 46 آیین نامه 
اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط  زیست، از  سال 
79 به اعطای جایزه به فعاالن اثرگذار حوزه محیط  زیست 
پرداخته است. صبح دیروز در جریان این مراسم از میان 
167 پرونده، 24 برگزیده محیط  زیستی معرفی شدند 
و از ایــن 24 پرونده 11 نفر جایــزه و 13 نفر لوح تقدیر 

دریافت کردند. 
در بخش موسســات دولتی و عمومی علی اوســط 

 هاشمی، استاندار سیستان وبلوچستان نخستین جایزه را 
به دلیل بازنگری طرح های آمایش زیست محیطی استان 
و طرح هایی چون برنامه مدیریــت جامع تاالب  هامون 
و حمایت ویــژه از طرح های مقابله بــا پدیده گردوغبار 
دریافت کرد. در بخش شرکت ها و موسسات خصوصی، 
مجید صفدری، مدیرعامل شرکت بیمه ما، حامی پلنگ 
ایرانی که تفاهمنامه بیمه پلنگ را امضا کرده اند، جایزه 
دوم را گرفــت. در بخش متخصصان، علیرضا کوچکی، 
استاد دانشکده کشــاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به 
دلیل فعالیت در حوزه کشاورزی پایدار و تألیف و تدوین 

کتاب ها و مقاالت جایزه ملی را دریافت کرد. 
در بخش ســازمان های مردم نهاد، باربــد صفایی از 
موسسه خزنده شناســان پارس به دلیل برگزاری طرح 
آموزش مردمی دربــاره افعی دماونــدی، کارگاه های 
مشــارکتی و دیگر طرح ها، شایســته جایزه ملی شد و 
درنهایت در بخش سایر اشخاص، صدرا محقق، خبرنگار 
و دبیر اجتماعی روزنامه شرق جایزه ملی محیط  زیست 

را دریافت کرد. 

معاون اول رئیس جمهوری در دوازدهمین دوره جایزه ملی محیط زیست مطرح کرد: 

محیط زیست  مهم ترین مسئله امروز و فردای ایران 
  جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری: ترامپ فراموش کرده گازهای گلخانه ای تولیدشده در آمریکا زندگی بشریت را تهدید می کند                استاندار سیستان وبلوچستان جایزه نخست ملی محیط زیست ایران را دریافت کرد
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دین مبین اســالم یک توجه تمام عیار به همه ابعاد زندگی انسانی دارد و از 
جنبه جسمی و روانی بستر رشد انسان را در یک محیط پاک و سالم مورد توجه 
قرار می دهد. از آن جا که محیط زیست طبیعی بستر حیات پاک و پایدار انسانی 
است، تبیین و تشریح دیدگاه های دین اسالم درمورد مسائل زیست محیطی 
و ایجاد فرهنگ اسالمی حفاظت از محیط زیست می تواند راهکاری موثر برای 
حفظ محیط زیست و طبیعت باشد. محیطی که در آن زندگی می کنیم، یکی 
از بزرگترین نعمت های الهی نه تنها برای بشر بلکه برای تمام موجودات درجهان 
هستی است. قرآن کریم، پدیده های طبیعی نظیر بارش باران، وزش باد، رویش 
گیاهان و خلقت جانوران را از نشانه های قدرت و عظمت الهی برشمرده است. 
آموزه های اســالمی نیز همواره ارزش و اهمیت محیط زیســت و طبیعت را 
یادآوری کرده و مسلمانان را به حفظ و پاسداری از آنها توصیه کرده است. این 
رویکرد درمورد عناصر حیاتی آب، خاک، هوا و تنوع زیستی شایان توجه خاص 
است.  نگاه اسالم به حوزه آب، حفاظت از منابع و جلوگیری از آلودگی آنها بسیار 
مترقی است و ده ها قرن پیش از آن که بحران کمبود آب و خشکسالی به یکی 

از جدی ترین معضالت بشر تبدیل شود، توجه ویژه ای به آب داشته است. آیه 
70 سوره واقعه، از انسان خواسته شــده تا برای آب گوارایی که دراختیار دارد؛ 
شکرگزاری کند. پیامبر اکرم)ص( نیز دفع فضوالت درکنار جوی ها و نهرها و 
حتی معابر را موجب لعن و نفرین برشمرده اند و مسلمانان را از آلوده کردن آب ها 
به فاضالب نهی کرده اند و آن را نشانه ظلم برشمرده اند. نگاه مترقی اسالم درمورد 
آب تا جایی است که رسول مکرم اسالم)ص( لشکریان را حتی از آلوده کردن 
آب های دشمن نهی می کردند که نشانگر توجه خاص تربیت اسالمی است. 
در آیات قرآن کریم، از جریان هوا و باد به عنوان بشارت دهنده رحمت الهی یاد 
شده است. امروزه برای متخصصین روشن شده است که همین موضوع ساده 
حرکت هوا یکی از عوامل موثر در کاهش غلظت آالینده هاست و تبادل هوا که 
نقشی کلیدی دربهبود کیفیت زندگی بشر دارد، نمونه ای از رحمت الهی است.  
درمورد خاک نیز، این یافته علمی که خاک به دلیل وجود ریزجانداران دربافت 
خود، قابلیت پاالیش طبیعی آلودگی هــا را دارند، در قرآن کریم، با این تعبیر 
یادشده که خاک موجودی زنده دارای شعور است که در روز قیامت به اذن الهی 

از اخبار خود سخن می گوید. همچنین پیامبر اسالم)ص( از زمین به عنوان مادر 
انسان ها یاد کرده و مسلمانان را به حفاظت از آن سفارش فرموده اند و حضرت 
علی)ع( انسان ها را درمورد زمین مســئول و پاسخگو می داند و می فرمایند: 
انســان ها حتی درمورد زمین ها و چهارپایان مورد ســوال واقع می شوند. لذا 
حفاظت از این بستر حیات بر طبق آموزه های دینی از ضروریات است.  تخریب 
سرزمین که امروزه به عنوان یک موضوع مدرن به آن پرداخته می شود هم در 
آموزه های اسالمی جایگاه خاصی دارد. نمونه آن اهمیت آبادکردن زمین های 
بایر که با شرایط خاصی که در شــرع مقدس به آن اشاره شده، حتی موجب 
حق مالکیت نیز می شود. حضرت علی)ع( نیز خطاب به مالک اشتر می نویسند: 
اهتمام تو، به آبادکردن زمین، بیش از همت گماردن تو، به جمع درآمد باشد 
که نشان می دهد محیط زیســت و زمین و طبیعت، ثروتی عظیم و خدادادی 
است که با حفظ و نگهداری آن، عالوه بر جلوگیری از هدررفت سرمایه عظیم 
خدادادی، بســتر و زمینه رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی به صورت پایدار 
فراهم می شود. توجه به این آموزه ها و نیز آداب و سنن و میراث ملی و فرهنگی 
ایران کهن نشان می دهد ستیزه با طبیعت و محیط زیست نه جایی در تعالیم 
اسالمی دارد و نه درفرهنگ ملی و باستانی ایرانیان. همه اجزای محیط طبیعی، 
حلقه های زنجیره حیات هستند که تضعیف و نابودی هریک می تواند دوام تمام 
شبکه زندگی را به خطر بیندازند. ما وظیفه داریم با قلم یا قدم و هر آنچه در توش 

و توان داریم، مانع شکستن این حلقه ها شویم.

ستیزه با طبیعت جایی در فرهنگ اسالمی ایرانی ندارد

شــهروند|  هنوز هم گره کور حفظ باغ هاي تهران در شوراي 
چهارم شــهر تهران باز نشده است. ادامه بررســي طرح صیانت از 
باغ هاي تهران که از هفته گذشته در دســتورکار شورا بود، دیروز 
براي سومین بار به کمیسیون ها بازگشت داده شد؛ طرحي که پس 
از دو سال در آخرین هفته هاي کاري شوراي چهارم دوباره در صحن 
شورا طرح شده است. هفته گذشته، مسأله تامین پارکینگ در باغات 
بود که دلیل مخالفت و حتي درگیري اعضا در جریان بررسي طرح 
صیانت از باغات شد، اما در جلســه دیروز شورای شهر، اعضا درباره 
سطح اشــغال و تعداد طبقات مجاز براي ساخت وســاز در باغات 
اختالف نظر داشتند که در ماده 11 این طرح آمده بود. براساس ماده 
11 این طرح، باغات زیر 1500 متر حداکثر با سطح اشغال 250 متر 
مربع، باغات 1500 تا 3000 متر با حداکثر سطح اشغال 300 متر 
و باغات 3000 تا 5000 هم با حداکثر سطح اشغال 400 است که 
در تمامي این متراژها حداکثر 4 طبقه ساخته خواهد شد. اعضاي 
مخالف معتقد بودند که طرح، قابلیت اجرا ندارد و به جاي حفاظت 
از باغات پیش زمینه دور زدن قانون را فراهم می کند، بنابراین باید 
به نفع مالکان هم توجه کرد. »با این طرح نهضت نابودی باغات آغاز 
می شود و به همان راحتی که  درصد سطح اشغال ها تغییر می کند، 
باغات هم نابود و به غیر باغ تبدیل می شود، چرا در این طرح تنها به 
توبیخ توجه شده و به موارد تشویقی توجهی نشده است؟« اینها را 

محمدمهدي تندگویان گفت و در ادامه به وضعیت موجود اشاره کرد: 
»ما برای تمامی تخلفاتی که در حوزه عدم رعایت سطح اشغال باشد 
از ماده 4 اســتفاده می کنیم و جالب است که حدود 8000 پرونده 
بازِ ماده 4 در مناطق وجود دارد اما چه کار می شود کرد؟ باید دایره 
حقوقی شهرداری و قوه قضائیه در برابر متخلفان و نابودکنندگان 
باغات جدی تر باشند.« او بعد هم پیشنهاد کرد که درآمد شهرداري 
از ساخت طبقات حذف شود تا در نهایت مالک هم براي حفظ باغ 
تشویق شود، اما چمران گفت که اگر این اقدام انجام شود شهرداري 
بعدي قفل می شود. مرتضی طالیی هم گفت باید راهکارهای عملی 
اندیشیده شود که هم منافع مالک و هم شهر را تأمین کند. علیرضا 
دبیر، رئیس کمیســیون برنامه و بودجه هم درباره جرم متخلفان 
حرف زد: »مشــکل اصلي ما رعایت نشدن 30 درصد سطح اشغال 
است. باید جریمه بیشــتري براي متخلفان در نظر گرفته شود.« 
اسماعیل دوستی که هفته قبل به نحوه تأمین پارکینگ در طبقات 
انتقاد داشت، درباره این تبصره هم تقریبا همان نظر را داشت: »این جا 

تهران است، باید ساختمان ساخته شــود. چرا باید در این تبصره 
طرح تفصیلی مالک عمل نباشــد.« مختاباد، عضو دیگر شورا هم 
در جریان بررسي این طرح، آماري از خشک شدن درختان شمال 
تهران ارایه کرد: »80 درصد از درختان شــمال تهران با بي تدبیري 
شهرداری خشک شد.« ســاالری، رئیس کمیسیون شهرسازی 
هم درباره طرح TBR یا همان حق انتقال توسعه حرف زد: »باید با 
حفظ حقوق مکاسبه به اندازه طبقات ساختمان های اطراف سطح 
اشغال داد و در مکانی دیگر حقوق مکتسبه ای را برای مالک در نظر 
گرفت.« جالب این که عباس جدیدي هم به عنوان یکي از مخالفان 
تخریب باغ ها در جلســه صحبت کرد و گفت که باید در این حوزه 
از ساخت وساز جلوگیري شود: »مرده را دراز می کنیم بعد روی سر 
خودمان می زنیم. برخی باغات را نادیده گرفته و حاال بر سر می زنند 
که چرا قوه قضائیه پــای کار نیامده. قانون را طوري تصویب نکنیم 
که به نفع مالک و باغدار باشــد. قانون را به نفع باغ تصویب کنیم.« 
البته با تمام این حرف ها مهدي چمران همچنان معتقد بود که تا 

صاحب باغ مایل نباشد، نمي شود باغ را حفظ کرد، بنابراین طرح را به 
کمیسیون هاي تخصصي بازگشت داد: »در این طرح اختالف  نظرها 
شدید است و باید به یک شرایط متعادل منطقی برسیم. متاسفانه 
هر هفته یک نامه با 30 مورد تخلف که در شورای معماری مناطق 
رخ داده برای بررسی به ما ارجاع داده می شود که ما به این تخلفات 
رسیدگی می کنیم.« با وجود این، رئیس کمیسیون سالمت شورا که 
از اساس با ساخت وساز در باغ ها میانه خوبي هم ندارد درباره این طرح 
گفت که تأکید حفظ باغ است؛ حتی اگر همه درختان توسط مالک 
قطع شود باز باید ملک، باغ محسوب شود و نبایستی اجازه دهیم این 
ملک تصرف و ساخت وساز شود: »از سال 84 تا 94 حدود یک  هزار 
پرونده به شــورا آمده و باغ شناخته شده اما از این تعداد در کمتر از 
5 درصد موارد ضوابط باغ رعایت شده یعنی بیش از 95 درصد تخلف 
صورت گرفته، چه کسی مسئول اســت؟« او بعد به سرانجام طرح 
تحقیق و تفحص از پرونده های شهرسازی مناطق یک تا سه در  سال 
91 اشاره کرد که هنوز نتیجه آن مشخص نیست: »در سعادت آباد 

چهار قطعه  یک هزار متری با کاربری باغ و فضای سبز وجود داشت 
که پنج مرتبه به کمیســیون ماده 5 می رود و درنهایت همزمان با 
بررسی آن در این کمیسیون، ســاخت پروژه صورت می گیرد. این 
سیاست یک بام و دو هوا جواب نمی دهد.« حافظي درباره مخالفت ها 
نسبت به سطح اشغال و تعداد طبقات هم گفت که این که می گویند 
ساخت چهار طبقه در باغ با ساخت 15 طبقه هیچ فرقی نمی کند را 
نمی پذیرم: »قطعا گودبرداری 4 طبقه با 15 طبقه تفاوت داشته و 
ساخت 15 طبقه فضای کارگاهی بیشتری را اشغال کرده و درختان 
بیشتری را از بین می برد.« او همچنان نظر مثبتي نسبت به قانون 
ساخت 7 درصد باغات مصوب قبل از انقالب دارد: »بنا به گفته رئیس 
شورا، حتی یک پروانه ساخت وساز در باغات هم در آن زمان صادر 
نشده است. قطعا کسانی که این مصوبه را بنیان گذاشتند، هدفشان 

این بود که ساخت وساز در باغات مقرون به صرفه نباشد.« 
خرداد  سال قبل دومین باري بود که طرح صیانت از باغات تهران 
پس از بحث و بررسي در شوراي شهر به کمیسیون ها بازگشت داده 
شــد. زماني که در میان مخالفان طرح نام چند نفر از اصالح طلبان 
برده شد؛ موضوعي که یک هفته بعد جلسه شورا را به تنش کشاند. 
در آن زمان اسماعیل دوستي، عضو شوراي شهر از نام بردن اسمش 
در میان مخالفان انتقاد کرده بود که البته هفته قبل هم دوباره در 

جریان بررسي این طرح با محمد حقاني درگیري لفظي پیدا کرد. 

طرح صیانت و حفاظت از باغات و اراضی مزروعی شهر تهران مسکوت ماند

گره كور حفظ باغات تهران
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