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میز خبر

 مدیرکل فرهنگی 
و پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر خبر داد:

افزایش مصرف »گل« بین نوجوانان
  اعتبار 10 میلیارد تومانی از سوی ستاد مبارزه با 
موادمخدر برای آموزش و پرورش به منظور اجرای 

برنامه های پیشگیرانه تخصیص یافته است

ایسنا| مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه 
با موادمخدر با اشاره به توزیع درسنامه پیشگیری از 
اعتیاد برای معلمان سراسر کشور و تدریس آن در 
کالس هــای درس می گوید، خالف شــیوع باالی 
شیشــه در ســال های قبل، اکنون مصرف گل در 

جوانان و نوجوانان باال رفته است.
عارف وهاب زاده با اعالم این خبر گفت که اعتبار 
10 میلیارد تومانی از سوی ستاد مبارزه با موادمخدر 
برای آموزش وپرورش به منظور اجرای برنامه های 
پیشگیرانه تخصیص یافته است: »خود وزارتخانه نیز 
باید تا 80 درصد هزینه های مربوط را تخصیص دهد 
تا بتوانیم برنامه های ویژه را پیش ببریم. درسنامه ای 
برای کلیه معلمان مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و 
دوم تهیه کرده ایم و معلمان موظفند این کتاب را که 
مصوبه آموزش وپرورش و ستاد مبارزه با موادمخدر 
را دارد، تدریس کرده و چنــد دقیقه از وقت خود را 
در کالس های درس به آسیب های اجتماعی به ویژه 

اعتیاد اختصاص دهند.« 
مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ســتاد مبارزه با 
موادمخدر با بیان این که ایــن کتاب اکنون درحال 
توزیع در سراســر کشور اســت و باید به 107 هزار 
مدرســه سراسر کشــور برســد، گفت: »کمتر از 
یک میلیون معلم و مشاور داریم که تالش می کنیم 
درسنامه ها تا پایان  سال در اختیار نیمی از آنها قرار 
بگیرد. براساس بخشــنامه ای که ارسال می کنیم، 
نســبت به تحــت  پوشــش بردن معلمــان اقدام 
خواهیم کرد. همکاری خانه و مدرســه برای دوره 
پیش دبستانی، آموزش والدین و آموزش کارکنان هم 

از دیگر طرح های ماست.« 
وهــاب زاده درباره میزان اثربخشــی اجرای این 
طرح هــا در کاهش آمار اعتیاد گفت: »اثربخشــی 
طرح ها مورد تحقیق و بررســی قــرار می گیرند. 
طرح مذکور نیز در 13 اســتان پایلوت شد. باید در 
نظر داشت برنامه های پیشگیری دیربازده هستند 
و نمی توان توقع داشت با طرحی که امسال به اجرا 
درآمد ، ســال آینده میزان شــیوع پایین بیاید. اگر 
برنامه مســتمر، آرام و عمیق اجرا شود و استاندارد 

باشد، چهار پنج سال دیگر جواب می دهد.« 
مدیرکل فرهنگی و پیشــگیری ســتاد مبارزه 
با موادمخدر در پاســخ به این که آیا دربــاره ورود 
مخدرهای جدید بــه دانش آموزان هشــدار داده 
می شــود و آموزش ها روزآمد هســتند، ادامه داد: 
»آموزش ها به سمت هشدار نسبت به خطرات »گل« 
ســوق پیدا کرده که شیوع بیشتری یافته است، اما 
اگر اطالع رسانی روی ماده جدیدی باشد که هنوز 
به کشور نیامده یا فراگیر نشده، حس کنجکاوی را 
تحریک می کند. اجرای برنامه ها مبتنی بر شواهد 
است و اکنون شیوع شناسی ها نشان می دهد مصرف 

گل در سطح نوجوانان و جوانان باالتر است. «
 او با اشــاره به این که در شیوع شناســی  ســال 
90، »شیشــه« در رتبه دوم قرار داشت، گفت: »اما 
اکنون شیشــه پایین تر آمده و گل و حشــیش که 
خطراتش به مراتب کمتر از شیشه است، جایگزین 
شده است. هرچند ابعاد آســیب اجتماعی و روانی 
 گل هم غیرقابل اجتناب اســت و باید از شیوع آن

 پیشگیری کرد.« 

معاون امور بین الملل دبیر ستاد حقوق بشر: 

توقف اجرای اعدام در پرونده های 
موادمخدر، اقدام حقوق بشری است 

مهر| دستورالعمل رئیس قوه قضائیه در اجرای 
قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر، 
گام مهم  حقوق بشری  است. کاظم غریب آبادی، 
معاون امور بین الملل و همکاری های بین المللی 
قضائی دبیر ستاد حقوق بشر با بیان این موضوع 
گفت: »بعد از تصویب قانــون الحاق یک ماده به 
قانون مبارزه با موادمخدر، دســتورالعمل رئیس 
قوه قضائیه در اجــرای این قانــون و ابالغ توقف 
اجرای تمامی احکام اعدام صــادره در این حوزه 
با هدف بررسی مجدد و تطبیق آن با تسهیالت 
قانون جدید، گام مهم دیگری در حوزه حقوق بشر 

محسوب می شود.« 
غریب آبادی با اشــاره به این کــه ایران تاکنون 
هزینه های مالی و انسانی بسیاری را در راه مبارزه با 
موادمخدر، ازجمله جلوگیری از ترانزیت آن به اروپا 
صرف کرده است، ادامه داد: »ایران، بار این مبارزه 
را به تنهایی متحمل شده و کشورهای اروپایی و 
سازوکارهای بین المللی حقوق بشر نیز همواره به 
انتقاد از مجازات اعدام در این حوزه عادت کرده اند 
و هیچ وقت سهم خود را در این مبارزه ایفا نکرده اند. 
از این رو، تصویب قانون جدید و بخشنامه اجرایی 
رئیس قوه قضائیه محکی برای مواضع، اقدامات و 
رفتار بعدی این کشورها و مکانیسم ها خواهد بود.« 
معاون دبیر ســتاد حقوق بشر همچنین ابراز 
امیدواری کرد که تمامی دســتگاه های ذیربط، 
تالش ها و ظرفیت های خــود را بر مبارزه موثر و 
کارآمد با موادمخدر و عامالن اصلی آن متمرکز 
کنند تا جلوی سوءاستفاده قاچاقچیان از قانون 
جدید گرفته شود. او بازنگری در کل قانون مبارزه 
با موادمخدر را شرط اساسی در کارآمدکردن این 
مبــارزه خواند و تأکید کرد کــه همزمان، حفظ 
حقوق افراد و خانواده هایی که در دام موادمخدر 
گرفتار می شوند و کاهش آسیب های اجتماعی 
ناشــی از این معضل نیز باید به عنوان یک اقدام 
اساســی حقوق بشری در دســتورکار نهادهای 
مسئول، به ویژه مجلس شورای اسالمی قرار گیرد. 

خبر

نامه  اعضای هیأت علمی محیط زیست 
و دانش آموختگان این رشته به وزیر 

آموزش وپرورش

 »انسان و محیط زیست«
 را به متخصصان بسپارید

 مهر|  تعــدادی از اعضــای هیأت علمی 
محیط زیست و دانش آموختگان این رشته در 
نامه ای به وزیر آموزش وپرورش خواستار این 
شدند که تدریس کتاب انسان و محیط زیست 

به فارغ التحصیالن این رشته سپرده شود.
۶0نفر از اعضای هیأت علمی محیط زیست 
در دانشــگاه های مختلف کشــور و سه هزار 
دانش آموخته محیط زیست در مقاطع مختلف 
تحصیلی در نامه ای بــه وزیر آموزش وپرورش 
خواســتار ســپردن تدریس کتاب انســان و 
محیط زیســت بــه فارغ التحصیالن رشــته 
حاضــر  درحــال   شــدند.  محیط زیســت 
دانش آموختگان رشته جغرافیا برای تدریس 

این کتاب انتخاب شده اند.
کتاب »انســان و محیط زیست« نخستین 
کتاب محیط زیستی اســت که تدریس آن در 
قالب کالس دوســاعته در هرهفته برای پایه 
یازدهم همه رشــته های آموزش وپرورش از 

مهرماه 9۶ آغاز شد.
در بخشــی از این نامه آمده است: »بدیهی 
اســت از فارغ التحصیــالن ســایر رشــته ها 
نمی توان انتظار داشت که هم از آبزیان بدانند 
و هم در زمینه وحوش ایران صاحب نظر باشند 
و هم بــر مفاهیم آب، انرژی و اکوسیســتم ها 
وقوف کامل داشــته باشند. لذا ما متخصصین 
این رشــته با ارج نهادن بر این حرکت جدید 
استفاده از دبیران ســایر رشته ها غیر از رشته 
محیط زیست را برای تدریس درس» انسان و 
محیط زیست« که برای مقطع دوم دبیرستان 
تدوین شــده اســت را تاثیرگــذار نمی دانیم 
و احســاس می کنیم بی توجهــی در انتخاب 
مدرس متخصص، بنا بر تجربه و مدارک الزم 
در بی تفاوتی اکثریــت معلمینی که تدریس 
این کتاب به آنها ســپرده شــده است، باعث 
بی اثرشــدن و ابترمانــدن اهــداف عالیه این 

برنامه درسی خواهد شد.« 
رونوشت این نامه به نمایندگان کمیسیون 
آمــوزش مجلس شــورای اســالمی، رئیس 
ســازمان امور اســتخدامی کشــور و رئیس 
ســازمان حفاظت محیط زیست کشور ارسال 

شده است.

فرماندار تهران: 

 52 درصد تهرانی ها 
 با روند فعلی بارندگی

 بدون آب آشامیدنی می مانند
 ایسنا| فرماندار تهران نسبت به بی آبی هشدار 
داد. او گفــت که بــا ادامه روند فعلــی بارندگی، 
52 درصد مردم تهران بدون آب آشامیدنی خواهند 
ماند. عیســی فرهادی، با بیان این که در 47 سال 
گذشته کمترین میزان آب را تجربه کرده ایم، ادامه 
داد: »وضعیت آبی در تهران بحرانی تر از بیرجند و 

خراسان جنوبی است.« 

نیره خادمي- شهروند| ما را خشک کردند، آب 
پایمان نریختند تا به تدریج ُمردیم و بعد سرهایمان 
را بریدند. ما زیاد بودیم، بیشتر از 100تا. قدمان بلند 
بود، سبزینگي داشتیم و بعضي هایمان  سال به سال و 
فصل به فصل میوه هم مي دادند؛ انجیر، سیب، زردآلو 
و گردو. حاال اما یک زمین خشک در اطراف ماست، 
نه شاخه اي داریم و نه میوه و برگ سبزي. محله مان 
سعادت آباد و نزدیک به فرحزاد است؛ همان جایي که 
آدم هاي پولدار یکي یکي آمدند، باغ هایش را خریدند 
و بعد به جاي آنها برج ساختند؛ آدم هایي که پول را 

خیلي بیشتر از ما دوست داشتند. 
از خیابان طاهرخاني نبش خیابان امام صادق)ع( 
که نگاه کنید، دو برج 120 واحدي کنارمان سبز شده 
است، اما آن دســت خیابان هنوز یک باغ هست که 
همسایه ها به آن مي گویند »باغ از ما بهترون«؛ باغي به 
مساحت زمین هاي زیر پاي ما، بله؛ ما همان قدر سبز 
و بلندباال بودیم. مساحت کل این زمین که از خاکش 
نفس مي گرفتیم، 21 هزار و ۶00 متر مربع اســت و 
حاال می گویند براي ساخت ۶ هزار و 480 متر مربع 

آن مجوز ساخت یک برج 21طبقه گرفته اند.
چه بر ما گذشت؟

شاخه هاي پربار ما، حتي ســرپناه کلي بازیگر و 
عوامل پشــت  صحنه بود؛ چند ماه در  ســال 83 و 
چند ماه هم در  سال 84 یعني نزدیک به 9 ماه. آقاي 
مهران مدیري را مي شناسید؟ همان که حاال سه روز 
در هفته »دورهمي« را اجرا مي کند؛ یک روز همراه 
دســتیار و بازیگران آمد، با کلي دوربین و تجهیزات 
فیلمبرداري براي ساختن سریال »شب هاي برره«. 
عوامل سریال، عصرها مي آمدند زیر شاخه هایمان 
استراحت مي کردند و چاي و قهوه مي خوردند. یک 
عمارت آبي رنگ هم آن باال هست که آن زمان توي 

آن را دکور زده بودند براي سریال.
قبل از انقالب، خانواده »شــاپور اردشــیرچي« 
از نزدیــکان محمدرضا پهلوي در ایــن باغ زندگي 
مي کردند، اما  ســال 57 به بعد بــاغ را به نفع بنیاد 
مســتضعفان مصادره کردند و آنها شدند صاحبان 
ما. در دهه ۶0، زماني که جنگ ایران و عراق شــروع 
شد، یک خانواده جنگ زده از خرمشهر آمدند و مدتي 
در این جا سرایدار بودند. پدر این خانواده، اسمش آقا 
جواد و از کارمندان وزارت امور خارجه بود اما بعد از 
مدتي او را به ماموریت خارج از کشور فرستادند و  سال 

بعد هم خانواده اش را از این جا بیرون بردند.
آن وقت ها ما هر روز شــاهد بروبیاي باغ بودیم. از 
همسایه ها هم بپرسید، همه با ما خاطره دارند؛ مثال 
آقا جعفر که همیشه میوه هاي ما را مي برد. آقا جعفر 
وقتي خانه مي ساخت، ما در این جا بودیم و چند باغ 
و خانه هاي انگشت شمار. ضلع جنوب شرقي همین 
چهارراه که ما در نیمه شمال غربي آن هستیم، حاال 
دانشگاه امام صادق)ع( را ســاخته اند، اما آن وقت ها 
هم آن جا یک باغ بزرگ بود، گاو و گوسفند داشتند 

و همسایه ها هم از آن جا شیر و ماست مي خریدند. 
پارسال یک روز که داشــتیم از زور تشنگي تلف 
مي شدیم، در باغ باز شد و دو نفر داخل آمدند. مهراب 
قاسم خاني، کارگردان با پوپک مظفري، دستیار اول 
کارگردان و برنامه ریز پروژه شب هاي برره آمده بودند 
تا باغ را ببینند، اما وقتــي جلوتر آمدند، همین طور 
خشکشان زد و دهانشان باز ماند. خانم مظفري که 
وقت ساخت سریال، در این جا خیلي رفت وآمد داشت 
به شاخه و ساقه هاي خشــک نگاه کرد و آه کشید و 
بعد با حسرت به آقاي قاسم خاني نشانمان داد و گفت: 
»اینها ســبز بودند، پس کو آن همه باغ و درخت.« 
انتهاي مثال این باغ را با انگشت اشاره اش نشان مي داد 
و دوباره مي گفت که آن همه باغ و آن همه درخت،.. 
اصال ته این باغ، آن وقت معلوم نبود. او مي گفت که سر 
ساخت سریال »شب هاي برره« وقتي مي خواستیم 
وسیله ها را داخل بیاوریم، این جا آن قدر شاخ و برگ 
داشت که به سختي وسایل را داخل آوردیم؛ خیلي 
مراقب بودیم که درخت ها آسیب نبینند اما حاال دیگر 
درختي در کار نیست. مهراب قاسم خاني هم  هاج وواج 
به ته مانده باغ، یعني ماها که چوب خشک بودیم، نگاه 
مي کرد و حسرت مي خورد. خانم مظفري آمد نزدیک 
ما و از همه باقیمانده باغ و زمین بایر و خشک عکس 
گرفت و هربار که با گوشي تلفن همراهش یک طرف 
را نشانه مي گرفت رو به قاسم خاني جمله اي را تکمیل 
مي کرد: »بچه هاي تولید این باغ را از بنیاد مستضعفان 
اجاره کرده بودند، یادش به خیر چقدر بچه ها از این 
باغ میوه و گردو مي چیدند، عین جنگل بود این جا.« 
مي گفت: »درخت هایي که در این باغ بود اصال قابل 

شمارش نبود.« راست مي گفت، ما را مي گفت. 
شب هاي برره را که ساختند و از این جا رفتند، دکور 

ســریال را در این باغ گذاشتند براي ما. دکور باغ و ما 
که درخت هایي سرسبز بودیم، جزو خاطرات مردم 
شــدیم. مي آمدند و باقیمانده هاي »بــرره« را دید 

مي زدند.
راه آب بر روي ما بسته شد

کســي نمي داند که در این روزها چه بر ســر ما 
درختان گذشت. در ســال هاي قبل از دهه 80 یک 
قنات این اطراف بود که آب آن به سمت باغ مي آمد و 
ما سیراب مي شدیم و سبز. وقتي خیابان باالدستي باغ 
را تعریض کردند، مسیر آب عوض شد و روزهاي بد 
هم آرام آرام شروع شد. روزها و شب ها آب نمي رسید 
و بنیاد مستضعفان هم به ما رسیدگي نمي کرد. یکي، 

دو باري هم به دیدن باغ آمدند، 
در حرف هایشــان صحبــت از 
نامه اي بود که به شهرداري تهران 
فرســتاده بودند تا بــراي قنات 
فکري کند اما باز هم خبري نشد. 
مصوبه برج- باغ ها، بالي 

جان 
آن وقت ها محمدباقر قالیباف، 
شــهردار تهران بود و در دوره او 
خیلي از دوســتان ما در مناطق 
مختلف تهران خشــک شدند، 

سرهایشان بریده شد و تبدیل به برج شدند. داستان 
اما از این جا به بعد خیلي غم انگیز است، یعني وقتي 
که دقیقا، شوراي شهر و شــوراي عالي شهرسازي 
تصمیم گرفتند مصوبه برج - باغ ها را تصویب کنند 
تا مالکان 70 درصد بــاغ را حفظ کنند و 30 درصد را 
بسازند، براي همین هم 4 هزار هکتار از باغ هاي شهر 
تهران خشک شدند، شهري که حاال هوا براي نفس 
کشــیدن ندارد و پرنده اي هم براي رها شدن در آن 
وجود ندارد. براي زمین هــاي زیر پاي ما هم همین 
تصمیم گرفته شد. در سال هاي نخست دهه 90 هم 
شهرداري تهران با بنیاد مستضعفان همین نقشه را 
براي ما هم کشــیدند، آمدند زمین را دیدند و با هم 
توافق کردند؛ شهرداري تهران مجوز ساخت یک برج 
21طبقه را در مســاحت ۶ هزار و 483 متري این جا 
داد تا 70 درصد از زمین باقیمانــده زمین به عنوان 
فضاي سبز در اختیار شهرداري قرار گیرد، اما کدام 
فضاي ســبز؟ این جا دیگر جز چند درخت و شاخه 

خشک چیزي نمانده است.
بعد از آن هم چندبار دور تــا دور ما را براي فروش، 
بنرهاي تبلیغاتي زدند اما معلوم نیست چه شد که 
پشیمان شــدند. آخرین بار هم یک ماه قبل آگهي 
فروش این زمین را در روزنامه همشهري چاپ کردند 
اما خودشان حاال مي گویند که زمین را نفروخته اند. 
یکي از مسئوالن بنیاد مستضعفان هم چند روز قبل 
گفته اســت که هنوز باغ را نفروخته اند اما نخواسته 

است که بیشتر حرف بزند یا کسي نامش را بداند. 
از بنیاد مستضعفان گالیه داریم

اما ما درختان از مسئوالن بنیاد مستضعفان گالیه 
داریم که بــه فکر ما نبودند. آنها یک بــار البته براي 
شهرداري نامه نوشته اند تا آنها را در جریان منحرف 
شدن مسیر قناتي که آب ما را تامین مي کرد، بگذارند 
و این که »با این کار، ما داریم خشک مي شویم« اما در 
این کار جدیتي نداشتند. همین حاال هم اگر با آنها 
حرف بزنید، مي گویند که اینجا اصال درختي نبوده 
اســت! همین حرف ها را یکي از مسئوالن بنیاد به 
خبرنگار »شهروند« هم گفت اما بعد از حرف هایش 
پشیمان شد و از پاسخ دادن طفره رفت، با این که تمام 
مدارک باغ جلوي دستش بود، پاسخ بیشتری نداد. او 
چندبار این را گفت که بنیاد از باغ هاي تهران حفاظت 
مي کند و مدام هم باغ سیب کرج را مثال مي زد که 
بعد از سروصداي رســانه ها تخریب آن متوقف شد: 
»اگر هم درختي خشک شــده است، ما قصد داریم 
آن را بازسازي کنیم. البته باغ شب هاي برره آنچنان 

درختي هم نداشت، فقط به صورت ني زار بود.«
مي بینید! فقط مــا درخت هــا مي دانیم مصوبه 
برج- باغ ها چه بر سر ما آورد. حاال همه مي دانند که 
سودجویان برج ساز به هواي این مصوبه، 70 درصد 
باقیمانــده باغ را هــم با ترفندهاي دیگر خشــک 
مي کردند و بعد، دیگر باغي درمیان نبود. مثل همین 
باغ کناري که با همین ترفند با شهرداري توافق کردند 
و به جاي درخت هاي قد بلند، برج هاي بلندباال سر به 

آسمان کشید.
مردم محل خوب مي دانند بر سر ما چه آمد 

اما به داد ما نرسیدند
اگر از مردم بپرسید، خوب مي دانند که چه بگویند. 
آقا اسماعیل که از همسایگان ماست و روزهاي سبز 
ما را دیده است، شاهد اســت. او خودش هر روز که 

از سر کار برمي گشــت، مي آمد و یک زنبیل میوه با 
خود مي برد. بهادرخان هم روبه روي ما خانه دارد، او 
چند  ســال قبل از این محل کوچ کرد، وقتي 5 سال 
قبل دوباره به این محل برگشت، باورش نمي شد که 
این باغ خشک همان باغ سرسبز باشد. یادش به خیر 
آقا بهادر براي این بــاغ و باغ هاي دیگر لفظ باغ »کله 
گنده ها« را به کار مي برد. اما دست آخر، هیچ کدام از 
این آدم ها و همسایه به داد ما نرسیدند، ما که هواي 
پاک را در ریه هاي آنها به جریان مي انداختیم، خشک 

شدیم اما مردم حالي از ما نپرسیدند. 
همسایگان ما هم خشك شده اند

 در دهه70 هم یــک گندمزار در همســایگي و 
قســمت غربي مــا بــود براي 
فرحزادي ها. وقتي مي خواستند 
در آن زمیــن بــرج بســازند، 
کشاورزان آمدند، اعتراض کردند 
اما کســي به حــرف آنها گوش 
نکرد و سرانجام برج را ساختند. 
ته خیابان هم ملک دکتر معتمد 
است که قبل از  ســال 57 کلي 
درخت داشــت؛ شــاید بیشتر 
از 100تا. حاال سال هاســت که 
دکتر معتمد فوت کرده است و 
دخترش هم از خارج بر ملک نظارت مي کند اما نصف 
درخت هاي آن باغ هم خشک شــده است و ما این 

خبرها را از پرندگان مي شنویم. 
ریشه خشــک درختان آن باغ هم مثل ما دلشان 
خون اســت. تازگي ها هم شنیده ایم که ملک دکتر 
معتمد هــم قرار اســت 12۶ هزار میلیــارد تومان 
خریداري شــود. خانه آقاي طاهرخاني، ســومین 
خانه اي بود که در  ســال ۶4 در این محل ســاخته 
شد. آن وقت ها این ساختماني که حاال دانشگاه امام 
صادق است، یک ســرایدار یزدي داشت که به مردم 
شیر گاو و گوســفندانش را مي فروخت. زمین هاي 
دیگر هم در این محل بود که سند نداشت، بعضي ها 

رفتند براي باغ ها سند گرفتند و آن را ساختند. بعد هم 
اگر صاحبان باغ پیدا مي شدند، آنها را با پول ساکت 

مي کردند. 
این خیابان به نام آقاي طاهرخاني است؛ همان که 
پسرش در جنگ شهید شد و حاال در همین خیابان 
خانه دارد. او از نخســتین آدم هایي است که در این 
خیابان خانه ســاخت، بعد از او روند ساخت وساز در 
این خیابان هم زیاد شــد. اگر با آقاي طاهرخاني هم 
روبه رو بشوید، خیلي حرف ها براي گفتن دارد: »در 
ضلع شمال باغ، تعدادي درخت باقیمانده بود اما از 
پارسال آن چند تا درخت را هم خشک کردند. بعد 
خواســتند خاکبرداري کنند که شــهرداري آمد و 

جلوي آن را گرفت.«
 یــک روز صبح ما با صداهاي عجیــب و غریب از 
خواب بیدار شدیم، سر بلند کردیم تا منشأ آن همه 
هیاهو را ببینیم اما شاخ و برگ هاي درخت هاي جلویي 
نمي گذاشت تا ما پشت سري ها بفهمیم داستان از چه 
قرار است. درخت هایي که جلوتر بودند، گفتند که با 
ماشین هاي سنگین و بزرگ آمده اند باغ آقا درویش 
را خراب مي کنند. آقا درویــش هم یکي از آدم هاي 
سرشناس این محل بود و مالک بیشتر باغ هاي اینجا. 
ما سعي کردیم ســروصدا کنیم تا در مقابل قتل عام 
دوستانمان بایستیم، اما صداي ما را کسي نمي شنید، 
براي همین با شــاخ و برگ ها و درخت هاي باغ آقا 
درویش خداحافظي کردیم. همان شب، درخت ها را 
با ریشه ها سوار ماشین هاي بزرگ کردند و رفتند. از 
فرداي آن روز هم ماشین هاي بزرگ آمدند، وسط آن 
زمین را گودبرداري کردند و خالصه اسکلت برج هاي 

بلند را وسط آن کاشتند.
حاال البته تهران روزهاي برفي ندارد اما آن وقت ها 
که برف هاي ســنگین کوچه، خیابان هاي تهران را 
مي بست و همه  چیز ســفید و نو مي شد، برگ هاي 
ما هم، آغوش برف ها مي شد. مردم مي آمدند و با ما 
عکس مي گرفتند اما حاال مي آیند و با حسرت، منظره 

سرد و خشک باغ را مي بینند و مي روند.
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باغي که در دهه 80 سریال شب هاي برره در آن ساخته شد، خشك شده و قرار است در آن یك برج 21 طبقه ساخته شود

شکایت باغ »بی بنیاد«
 مساحت این باغ 21 هزار و 600 متر مربع است و حاال گفته می شود براي ساخت 6 هزار و 480 متر مربع آن مجوز ساخت یك برج 21 طبقه گرفته اند

 بنیاد مستضعفان در زمان محمدباقر قالیباف با همكاري شهرداري تهران از مصوبه برج- باغ ها استفاده کرد و مجوز برج 21 طبقه براي باغ صادر شد

یكی از مسئوالن بنیاد 
مستضعفان:  اگر هم درختي 
خشك شده است، ما قصد 
داریم آن را بازسازي کنیم 

البته باغ شب هاي برره آنچنان 
درختي هم نداشت، فقط 
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