
در سلس�له نشس�ت هاي ش�نبه های انقالب 
كه با تش�ريح دس�تاوردهاي انقالب اسالمي 
طي 40 س�اله گذش�ته برگ�زار مي ش�ود، روز 
گذش�ته اقت�دار دفاع�ي جمهوري اس�المي 
اي�ران ب�ا حض�ور مس�ئوالن ارش�د دفاعي 
م�ورد واكاوي و بازخوان�ي ق�رار گرف�ت. 
به گزارش مهر، در اين نشست كه در باغ موزه دفاع 
مقدس برگزار شد، س��ردار سرلشكر سيد يحيي 
رحيم صفوي، دستيار و مش��اور عالي فرماندهي 
معظم كل قوا، طي س��خناني اظهار داشت: رژيم 
منحوس پهلوي پس از كودتاي ۲۸ مرداد س��ال 
۳۲ به طور كامل در ابعاد سياست خارجي، دفاعي 
و امنيتي، اقتصادي و فرهنگي، وابسته به امريكا 
ش��د. وي ادامه داد: ايران پس از پيروزي انقالب 
اس��المي به رهبري امام )ره( از حكومتي وابسته، 
به حكومتي مس��تقل تبديل ش��د. ايران امروز به 
قدرتي منطقه اي تبديل شده است. رحيم صفوي 
تصريح كرد: امروز قدرت نفوذ ايران از درياي خزر 
و خليج فارس تا درياي مديترانه گس��ترش پيدا 
كرده است؛ ما ديگر تابع سياست هاي بيگانگان و 
اجانب نيستيم. وي افزود: عمق دفاع استراتژيك 
ايران به مناط��ق پيراموني گس��ترش پيدا كرده 
است. ارتش ايران، ارتشي مس��تقل شده است و 
در كنار ارتش، از آنجايي كه حضرت امام، امريكا 
را ظرفيت تهديد مي ديد، ي��ك نيروي انقالبي به 
نام س��پاه را به وجود آورد و در حقيقت دو نيروي 
نظامي در كش��ور تشكيل شد. دس��تيار و مشاور 
عالي فرماندهي معظم كل قوا گفت: سپاه و ارتش 
در هشت س��ال دفاع مقدس، توانس��تند در برابر 
تنها ائت��الف دوران جنگ س��رد كه متش��كل از 
امريكا، ش��وروي، كش��ورهاي اروپايي و عربي و 
حتي آفريقايي بود، به پي��روزي بزرگي كه حافظ 
اس��تقالل و تماميت ارضي ايران بود، دست پيدا 

كنند و مكتب مقاومت را ب��ه وجود آورند؛ نه تنها 
توانستند از ايران حفاظت كنند، بلكه اين مكتب به 
مناطق پيراموني سرايت كرد. رحيم صفوي ادامه 
داد: جمهوري اس��المي امروز به عنوان يك وزن 
ژئوپوليتيكي برتر، به عن��وان الگويي از حكومت 

مردم ساالري ديني به سر مي برد. 
  كمك امنيتي ايران به ۳0 كشور دنيا

معاون هماهن��گ كننده ارتش با بي��ان اينكه به 
۳۰ كش��ور دنيا در موضوع امنيت منطقه كمك 
كرده ايم، گفت: ما مجاز هستيم در هر جاي دنيا 
كه نام آب هاي بين الملل��ي را دارد، طبق قوانين 

حضور پيدا كنيم. 
امير دريادار حبيب اهلل سياري، معاون هماهنگ 
كننده ارتش هم طي سخناني در اين نشست اظهار 
داش��ت: ما در دوران دفاع مقدس، توان س��اخت 
قطعه را هم نداش��تيم و خودكفايي را با س��اخت 
قطعات آغاز كرديم. وي افزود: در سال ۷۶ فرمانده 
كل ق��وا به بندر عب��اس آمدند و در بازديدش��ان 
فرمودند كه نيروي دريايي براي حمل موش��ك، 
ناوش��كن بس��ازد. امير س��ياري ادامه داد: كشور 
همسايه شمالي، س��ال بعد از آن ما را به رزمايش 
مش��ترك دعوت كرد، رهبر انقالب فرمودند كه 
همسايه ش��مالي مي داند كه ما تجهيزات الزم را 
نداريم و با اين پيش��نهاد مي خواه��د ما را تحقير 
كند؛ بنابراين شما هم همت كنيد و تجهيزات را 
بسازيد. در س��ال ۸۲ اولين ناو موشك انداز به نام 

»پيكان« را ساختيم. 
امير سياري اضافه كرد: در طرحي به نام واليت با 
موضوع استقرار در س��واحل مكران، عمردهي به 
تجهيزات موجود و نوسازي تجهيزات را با تعمير 
قطعات آغاز كرديم. معاون هماهنگ كننده ارتش 
با تأكيد بر اينكه نوسازي را هم با ناو جماران آغاز 
كرديم و در ادامه، ناوهاي ش��يراز و سهند هم به 

ناوگان ما ملحق شده است، اظهار داشت: تا سال 
۸۶ ما هيچ گونه زيردريايي نداش��تيم و امروز در 
حال حركت به س��مت س��اخت زيردريايي هاي 
سنگين هستيم. معاون هماهنگ كننده ارتش در 
پايان با بيان اينكه پس از پيروزي انقالب در عرصه 
دفاعي در دريا زير صفر بوديم ام��ا اكنون در اوج 
قدرت هستيم، گفت: در آن زمان، هيچ كشوري 
براي ما تعمير زيردريايي سنگين انجام نمي داد؛ در 
بازديدي، رهبر انقالب به ما گفتند كه زيردريايي 
س��نگين را تعمير كنيد، ما گفتيم كه كشورهاي 
صاحب تجهيزات ما را تحريم كرده اند و همكاري 
نمي كنند اما ايشان در پاسخ فرمودند كه »به درك 
كه كمك نكردند، خودتان تعمير كنيد« و امروز ما 

به اين توانايي رسيده ايم. 
  دش�مني امريكا ب�ا اي�ران ماهيت حق و 

باطلي دارد
ماهيت دشمني امريكا با جمهوري اسالمي، از نوع 

دنيايي نيست؛ ماهيت اين دشمني، ماهيت حق 
و باطلي دارد چون حق و باط��ل هيچ گاه در كنار 

يكديگر قرار نمي گيرند. 
سردار علي فدوي، معاون هماهنگ كننده سپاه 
پاسداران در نشست »شنبه هاي انقالب«، اظهار 
داشت: ماهيت دشمني امريكا با جمهوري اسالمي، 
از نوع دنيايي نيست؛ ماهيت اين دشمني، ماهيت 
حق و باطلي دارد چون ح��ق و باطل هيچ گاه در 
كنار يكديگر قرار نمي گيرند؛ به خاطر همين در 4۰ 
سال گذشته از اين دشمني كم نشده است. فدوي 
تأكيد كرد: در هشت سال دفاع مقدس، كسي نبود 
كه بتواند در جبهه مقابل جمهوري اسالمي قرار 
بگيرد اما اين كار را نكرده باشد؛ عراق، نوك فلش 
حمله بود اما در انتهاي آن فلش، هر كشوري كه 
مي توانس��ت، قرار گرفت. معاون هماهنگ كننده 
سپاه ادامه داد: پيش از آغاز جنگ تحميلي، همه 
اقدامات قبلي امريكا با شكس��ت مواجه شده بود؛ 
امريكايي ها پنج كودت��ا تنظيم كردند كه همگي 
شكست خورد. وقتي امريكايي ها هر راهي را رفتند 
و موفق نشدند، احمقي به نام صدام را پيدا و توسط 
وي، آن جنگ وس��يع را آغاز كردند. وي تصريح 
كرد: يكي از موضوعاتي كه پ��س از انقالب ايجاد 
شد، اين بود كه ما نظام س��ازي جديدي را انجام 
داديم كه قباًل وجود نداشت. سيستم ها در گذشته 
توسط امريكا، شوروي يا انگليس ايجاد مي شدند 
اما ما تعريف جديدي بر مبناي تفكرات و اعتقاداتي 
كه مربوط ب��ه امام)ره( بود، به وج��ود آورديم كه 
پايه ه��اي آن هي��چ ربطي به سيستم س��ازي كه 
توسط امريكايي ها ايجاد شده بود، نداشت. فدوي 
گفت: علت بس��ياري از موفقيت هاي ما اين بوده 
و هس��ت كه ما طبق روالي كه براي دشمن بوده، 
عمل نكرديم بلكه بر اساس سيستمي كه مربوط 

به انقالب اسالمي است، عمل كرديم. 
معاون هماهنگ كننده س��پاه با اش��اره به توان 
بازدارندگي ايران گفت: بازدارندگي يعني اينكه 
دشمن محاسبه كند، نفع حمله به شما از ضرر آن 
كمتر است؛ به تأييد خود امريكايي ها، حداقل 1۰ 
سال است كه ما در مرحله سوم قرار داريم؛ مرحله 
اول دفاع كردن و مرحله دوم ت��وان بازدارندگي 
است اما مرحله سوم، مرحله اي است كه دشمن 
باور مي كند بايد در برابر م��ا تواني ايجاد كند كه 
بازدارنده باش��د. فدوي تصريح ك��رد: ما در تمام 
اين سال ها، به نسبت به تكاليف خود عمل كرديم 
كه اگر كامل عمل مي كرديم، تمام دنيا را گرفته 
بوديم. وي با اشاره به مسئله دفاع گفت: كشورها 
به دنبال اين هستند كه دفاع خوبي از خود داشته 
باش��ند. ملتي كه در خانه خود دف��اع كند، ذليل 
مي شود و ما در دفاع مقدس سريعاً دفاع در خانه 
را به جن��گ در خان��ه حريف كش��انديم. معاون 
هماهنگ كننده سپاه اظهار داشت: اگر توانستيم 
در كارهايي كه پاي جان وسط است، موفق باشيم، 
در كارهاي ديگر هم قطعاً موفق خواهيم بود. در 
كارهايي كه پاي جان در ميان نيست، مثل امورات 
اقتصادي و اداري، اگر طبق فرمولي كه خدا گفته 
عم��ل كنيم آيا ب��ا موفقيت مواجه نمي ش��ويم؟ 
حتماً مواجه مي ش��ويم اما عمل نمي كنيم؛ اين 
مسئله هم به نحوه حيات دروني افراد بازمي گردد 
كه اين حيات در برخي افراد به انقالب و اس��الم 

ارتباطي ندارد. 
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 عمق استراتژيك ايران 
بعد از انقالب تا مديترانه گسترش يافت

در نشست »شنبه هاي انقالب« با عنوان اقتدار دفاعي عنوان شد

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

معين احمديان با انتشار اين عكس توئيت زد: حسين منجزي، جانباز 
۷۵درصد جنگ تحميلي در حادثه تروريس��تي اهواز، ش��هيد ش��د. خدا 
نخواست فقط از تو سر بگيرد... خواست كه ذره ذره تمام تو را شهيد كند. 

عشرت شايق توئيت زد: پيام عاشورا مطالبه گري بحق جهت نابودي 
باطل. اللهم عجل لوليك الفرج. نابودي وهابيت و ديگر فرق ضاله. حب  

الحسين  يجمعنا.

رقيه مهرپويا با انتش�ار اين عكس توئيت زد: در سرزمين من بين 
كوچك و بزرگ، مرد و زن، نظامي و غيرنظامي مرزي نيست... براي دفاع 

از سرزمين مان همگي.

 نوروزي توئيت زد: دوس��تم حمي��د واردكننده م��واد و تجهيزات 
دندونپزشكيه. كلي جنس رو قانوني و با ارز دولتي وارد كرده. دالل ها 
كل جنساش رو توي بازار به چند برابر مي خرن، نمي فروشه! يك هفته 
است من و چند نفر ديگه رو به كار گرفته كه يه سايت بزنيم كه جنس 

مستقيم به دندونپزشك برسه. با همون قيمت دالر 4۲۰۰ تومني. 

 حس�ام الدين آش�نا توئيت زد: به اي��ن جانباز ش��هيد در حادثه 
تروريستي امروز اهواز نگاه كنيد. يارانش انتقام خواهند گرفت. 

 آبان دوخت سيفي توئيت زد: هيچ چيز به اين خوبي نمي تونست 
ماهيت ضدايراني تروريست ها رو نشون بده كه درست تو روِز سالگرد 
حمله  صدام به ايران و درست مثل اون ملعون به مردم حمله كرده اند 

و به گلوله بستند. 

 سيدميم روحاني با انتشار اين عكس توئيت كرد: اين خيابان و 
خيابان هاي اطرافش، احتماالً گران ت��ران مناطق #منهتن و بلكه دنيا 
هستند. دستفروش كه سهل است، عرضه برند فيك كه از سنگين ترين 
خطاهاي بشري شان به شمار مي رود، هم بوفور يافت مي شود، شبش را 

بايد ببينيد، قدم به قدم كارتنخواب، صبح هم فقراي ليوان به دست. 

 اسماعيل معنوي با انتش�ار اين عكس توئيت زد: تصوير عكاس 
خبرگزاري فارس خوزستان كه مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

  وحيد با انتش�ار اين عكس توئيت زد: تعداد س��يگاري ها در انگلستان با 
سرعت در حال سقوط است. ۷۰سال پيش نزديك به ۸۰درصد مردان سيگاري 
بودند. اين هفته اعالم شد، نرخ سيگاري ها به 1۵درصد رسيده است. پيش بيني 

مي شود تا سال ۲۰۳۰ تعداد سيگاري ها در اين كشور نزديك به صفر باشد. 

  احمد دس�تاران با انتش�ار اين عكس توئيت زد: سه مدرسه تو 
تگزاس از بازگشت تنبيه با چوب در نظام انضباطي مدرسه شون براي 
دانش آموزاني كه پدر و مادرش��ون با اين طرح مشكلي نداشته باشن، 
خبر دادن. هماهنگ كننده اين طرح ميگه، اين نوع تنبيه تو بچگي رو 

خود من خيلي مؤثر بوده. 

بازدارندگ�ي يعن�ي اينكه 
دشمن محاس�به كند، نفع 
حمل�ه به ش�ما از ض�رر آن 
كمتر اس�ت؛ به تأييد خود 
امريكاي�ي ه�ا، حداقل 10 
سال اس�ت كه ما در مرحله 
س�وم قرار داري�م؛ مرحله 
اول دف�اع ك�ردن و مرحله 
دوم توان بازدارندگي است 
اما مرحله س�وم، مرحله اي 
است كه دشمن باور مي كند 
بايد در برابر ما تواني ايجاد 
كن�د ك�ه بازدارنده باش�د

عليرضا سزاوار

كبري فرشچي 
  گزارش  یک

   بطحايي با بيان اينكه فضاي بازي در برخي مدارس محدود است، 
گفت: تالش مي كنيم اين مشكل برطرف شود و دانش  آموزان از آمدن 

به مدرسه احساس شادي و نشاط داشته باشند. 
   دادس��تاني اس��تان رضوي اعالم كرد: عضو هتاك شوراي اسالمي 
شهر نيشابور مورد تعقيب قرار گرفت و صبح امروز با صدور قرار قانوني 

بازداشت شد. 
   وزير آموزش و پرورش در آستانه سال تحصيلي جديد، برنامه هاي 
اين وزارتخانه را تش��ريح كرد و گفت: آخرين آمار تعداد دانش آموزان 

تاكنون 1۳ميليون و ۷۷۸هزار نفر است.
   مدير دفتر برنامه ريزي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور گفت: 
تبعيض ها تنها در روستا نيست كه ديده  مي شود و شهرهاي كوچك و مياني 

نيز به اندازه كالنشهرها از برخي امكانات برخوردار نيستند. 
   رئيس بسيج جامعه زنان از آغاز رزمايش خدمت رساني عاشوراييان 
در روز سه شنبه)س��وم مهرم��اه( خب��ر داد و گفت: اي��ن رزمايش با 
حضور گس��ترده زنان در چهار محور)س��المندان، پزشكي، مشاوره و 

محيط زيست( به ارائه خدمات اجتماعي مي پردازد. 

خانم عكاس حادثه تروريستي در گفت وگو با »جوان«:

ماندم تا رسالتم را انجام بدهم
روزگذش�ته در ميان عكس ه�ا و خبرهاي 
حادثه حمله تروريس�تي ب�ه رژه اهواز يك 
عكس در كنار تصاوير تالش نيروهاي مسلح 
براي نجات ج�ان زنان و ك�ودكان حاضر در 
صحنه به شكلي ويژه تر جلب توجه كرد. اين 
عكس مربوط به دختر جواني بود كه در دل 
ميدان اين حادثه دوربين به دست مشغول 
تصويرب�رداري بود و با تمام وحش�تي كه از 
دل تصاوير اي�ن حادثه هم تواناي�ي انتقال 
داش�ت، اين خانم ع�كاس نه فق�ط صحنه 
را ترك نكرده ب�ود، بلكه با ش�جاعت تمام 
لحظه هاي مظلوميت زنان و كودكان و افرادي 
را كه بي هيچ جرمي در جريان تروري كور و 
ناجوانمردانه كش�ته و مجروح  ش�دند را به 
عنوان سند مظلوميت ايران به عنوان يكي 
از قربانيان اصلي تروريس�م در قاب تصوير 
جاودانه س�اخت. فاطم�ه رحيماويان همان 
عكاسي است كه شجاعت تحسين برانگيزش 
ب�راي ثب�ت لحظه ه�اي پرالته�اب حمل�ه 
تروريستي به رژه نيروهاي مسلح با تصاوير 
همكاران�ش براي هميش�ه جاودانه ش�د تا 
نش�ان دهد، زنان و مردان ايراني در تمامي 
صحنه ها شجاعانه مي ايستد و آنچه در توان 
دارد براي اعتالي كشورش به كار مي گيرند. 

      
دم دم هاي غروب اس��ت كه پس از تالش براي 
يافتن ش��ماره تماس خانم رحيماويان موفق 
مي ش��وم تا با او تماس بگيرم. ده��ه هفتادي 

اس��ت و كارش را از س��ال 9۲ با عكاسي براي 
يك خبرگزاري محلي ش��روع كرده و تجارب 
مختلفي را پشت سر گذاشته است. ظاهراً تنها 
1۲روز است كه به خبرگزاري فارس آمده، اين 
حادثه و شجاعتش براي ثبت آن خانم عكاس 
را حس��ابي در مركز توجه قرار مي دهد. آنطور 
كه خانم رحيماويان مي گوي��د  در روز حادثه 
تنها عكاس خانم حاضر در اين صحنه خودش 

بوده است. 
نخس��تين س��ؤالم اين اس��ت،  وقت��ي حمله 
تروريستي اتفاق افتاد نترسيدي، پاسخ مي دهد: 
 نه اص��اًل. مي گويم چرا صحنه ترس��ناكي بود، 

پاس��خ مي دهد: خودم هم نمي دان��م. طبيعتاً 
صحنه اي ك��ه در آن اف��راد مورد حمل��ه قرار 
مي گيرند، كش��ته و زخمي مي ش��وند صحنه 

خوبي نيست.
 البته من نزديك صحنه اصلي نبودم و فاصله ام 
زياد بود، به همين خاطر هم نتوانستم آنطور كه 
دوست داش��تم صحنه را به تصوير بكشم، ولي 
صحنه هاي ف��رار مردم را توانس��تم ثبت كنم. 
چون چادرم سياه بود و در تيررس ديد بودم و 
ممكن بود هم به خودم و هم به اطرافيانم آسيب 
برسانم، ناچار ش��دم خوابيده از بخش هايي از 

ماجرا عكس بگيرم. 

  به فكر ترسيدن نبودم
مي پرسم آيا به ذهنت نرسيد كه فرار كني و جان 
خودت را نجات دهي، مي گوي��د: ترجيح دادم 
بمانم و رس��التم را انجام بدهم، اصاًل به فكر آن 

نبودم كه بخواهم بترسم. 
درب��اره انگيزه هاي��ش از عكاس��ي صحنه هاي 
جنايت تروريستي روز اينگونه توضيح مي دهد: 
براي من خيل��ي مهم ب��ود، جواناني كه جلوي 
چشم بودند، خيلي هايشان سربازاني بودند كه 
ش��ايد تا چند وقت ديگر خدمت سربازي شان 
تمام مي شد و مي توانس��تند فرار كنند و جان 
خودشان را نجات بدهند، اما مانده بودند و زنان 
و كودكان را به جاي امن��ي هدايت مي كردند و 
اين بسيار س��تودني بود. آنها هم درست مانند 

برادر من بودند. 
مي پرس��م اينها به ش��ما انگيزه داد تا بماني و 
عكاسي كني، پاس��خ مي دهد: در لحظه اي كه 
اين اتفاق افتاد با خودم گفتم، فاطمه بايد بماني 
و عكس بگيري. اما اصاًل به اينكه بخواهم بترسم 

يا فرار كنم، فكر نكردم. 
عكس هاي خ��ودش را ك��ه در خبرگزاري هاي 
ديگر منتش��ر ش��د، ديده اما حس خوبي به او 
نداده است.  مي پرسم چرا، پاسخ مي دهد:  وقتي 
داري يك رس��التي را انجام مي دهي هم حس 
خوبي دارد و ه��م حس بد. خوب اس��ت چون 
توانس��ته اي آن اتفاقات را ثبت كني و بد است، 
چون خاطرات اين اتفاقات ناخوشايند مكرراً در 

ذهنت مي چرخد و ملكه عذابت مي شود. 

قانون تنفسي كه نفس جنگل ها را مي گيرد

 هر سال 5درصد از اراضي جنگلي 
تخريب مي شود 

قانون تنفس پنج س��اله جنگل ها در ظاهر طرحي ب��راي نجات منابع 
طبيعي و در باطن ريشه به تيشه جنگل هاس��ت. طرحي كه بدون در 
نظرداشتن تمام جوانب كارشناسي همچنان عملياتي است. جنگل هاي 
شمال ايران با سرعت بي س��ابقه اي در حال محوش��دن هستند و در 

4۰سال گذشته نزديك به ۲۲درصد مساحت آن از بين رفته است. 
اينها در شرايطي اتفاق مي افتد كه مقام معظم رهبري و قانون بر حفظ 
اين سرمايه هاي ملي تأكيد دارند، اما در عمل كمترين تالشي از جانب 

هيچ كس به خصوص خود مردم براي آن انجام نمي پذيرد. 
به گفته عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس  »قانون 
تنفس پنج ساله كاماًل احساسي و غيركارشناسي است، چراكه همزمان 
با اجراي اين قانون و ممنوعيت بهره ب��رداري از چوب جنگل ها، محل 

تأمين نياز صنايع چوبي كشور را مشخص نكرده ايم.«
شمس اهلل شريعت نژاد با اشاره به اينكه قانون پنج ساله تنفس جنگل ها 
باعث افزايش قاچاق چوب شده است، افزود: »در كشور صنايع زيادي 
به چوب نياز دارند كه اگر چوب مورد نياز آن تأمين نشود، قطعا از راه و 
روش غيرقانوني تأمين خواهد شد. متأسفانه سرمايه گذاري دولت براي 
اشتغال و توليد در مناطقي كه منابع طبيعي بيشتري دارد، كمتر است. 
در صورتي كه جمعيت اين مناطق بيش��تر بوده و اگر نياز مردم تأمين 

نشود، فشار بيشتري به منابع طبيعي خواهد آمد.«
آنچه كه فرياد اعتراض اين نماينده را برانگيخت اين است درختي كه 
مي توانست به صورت قانوني و صنعتي مورد استفاده قرار بگيرد، نيمي 
از آن توسط قاچاقچيان به دليل قطع نادرست به هدر مي رفت و نيمي 
ديگر هم قاچاق مي شود. اين مشكالت به اين دليل اتفاق مي افتد كه 

براي تصويب قوانين احساسي عمل مي شود. 
براي نظارت و جلوگيري از قاچاق چ��وب نمي توانيم براي هر درخت 
يك محافظ قرار بدهيم. زماني كه جمعيت كشور افزايش پيدا مي كند، 
بايد در كنار منابع طبيعي با ارزش��مان شغلي ايجاد كنيم كه به منابع 
طبيعي مان لطمه وارد نشود؛ زماني كه چنين كاري نمي كنيم هجومي 

را بر منابع طبيعي تحميل كرده ايم. 
از سوي ديگر براي حفاظت از جنگل ها به نيروي جنگل بان با كيفيت 
و سيس��تم نظارت دقيق نياز داريم. در گذش��ته نيروهاي جنگل باني 
كارش��ان را از عمق جنگل ها و مراتع آغاز مي كردند و امروزه از داخل 
ستاد شروع به كار مي كنند! ما در كش��ور قوانيني بسيار خوبي داريم، 
اما متأسفانه در اجراي دقيق آن ضعف داريم.  هر هكتار جنگل قابليت 
ذخيره سازي ۵۰۰ تا ۲۰۰۰متر مكعب آب را دارد و زمان نفوذ آب در 
جنگل هفت دقيقه اس��ت. اين زمان را مي توان با چهار س��اعت زمان 
نفوذ آب در مناطق غيرجنگلي مقايسه كرد. در واقع جنگل ها سد راه 
سيل هاي ويرانگر هستند. از سويي ديگر هر هكتار جنگل ساالنه ۶۸تن 
رسوب گوگرد و غبار را جذب مي كند و به جاي آن ۲/۵تن اكسيژن توليد 
مي كند. اينها تنها بخشي از فوايد جنگل هايي است كه اگر روند حفاظت 

و نظارت بر آنها را تغيير ندهيم، با عواقب آن بايد روبه رو شويم. 

 مساجد پايتخت 
در طراحی و جانمايی ساماندهی می شوند 

از  ته�ران  ش�هرداري  س�اختمان  و  معم�اري  مدي�ركل 
برنامه ري�زي و انج�ام مجموع�ه اقدام�ات ص�ورت گرفت�ه 
در س�اماندهي كالب�دي مس�اجد ب�ه عن�وان الگوي ه�اي 
ش�اخص معم�اري ايران�ي - اس�المي در پايتخ�ت خب�ر داد. 
سيدحميد موسوي، اقدامات انجام شده در زمينه ساماندهي مساجد 
ش��هر تهران اعم از جانمايي، طراحي و معماري، س��اخت و همچنين 

مقاوم سازي مساجد پايتخت را تشريح كرد. 
مديركل معماري و ساختمان با اش��اره به اهميت و جايگاه مساجد به 
عنوان كانون هاي مذهبي تأثيرگذار بر فعاليت هاي فرهنگي، اجتماعي 
و سياسي كشور گفت: مس��اجد در تاريخ كشور ما همواره از جايگاهي 
مهمي در زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و كالبدي 
برخوردار بوده اند و همواره به عنوان يك عنصر ش��هري تأثيرگذار در 

فضاي شهري و نقطه عطف سيما و منظر شهري به شمار  رفته اند. 
وي افزود:طي سال هاي گذشته نقش شاخص مساجد در سيما و منظر با 
تغيير الگوي ساخت و ساز و بروز الگوي جديد توسعه در شهرهاي بزرگ، 
كمرنگ شده اس��ت. با وجود اينكه از ديدگاه كمي به موضوع احداث 
مساجد تا حد زيادي توجه شده، ولي كيفيت طراحي و ساخت مساجد 

از سطح قابل توجهي برخوردار نبوده است. 
موسوي تأكيد كرد: در ساخت پرتعداد و س��ريع مساجد در دهه هاي 
اخير، افت كيفيت را در همه جوانب معماري از طراحي پالن، نماسازي، 
تزئينات گرفته تا حتي مكان يابي مس��اجد مي توان به خوبي مشاهده 
كرد.  وي توجه صرف به افزايش س��رعت، توج��ه به كميت نه كيفيت 
در س��اخت و توجه صرف به عملكرد بدين معنا كه مكاني باشد فقط 
براي انجام فريضه نم��از را از عمده داليل بي توجه��ي به معماري و به 
كارگيري طرح مناسب براي احداث مساجد برشمرد.  موسوي افزود:به 
منظور تشخيص كالبدي، مساجد بايد داراي عناصر هويتي الزم براي 
بازشناخت آنها از ساير ابنيه شهري باشند. اين امر دغدغه هاي متعدد 
سلبي و ايجابي را در مورد شكل، مواد و مصالح، اندازه ها و فعاليت هاي 
دروني مسجد مطرح مي سازد.  مديركل معماري و ساختمان شهرداري 
تهران افزود: براين اساس شهرداري تهران در كنار ساير نهادهاي ناظر 
و فعال در امور مساجد نسبت به ارائه تسهيالت، برنامه ريزي، راهبري 
و نظارت در طراحي و اجرا از طريق ش��ورا و كميته هاي مربوطه اقدام 
و تنظيم و تدوين »مجموعه ضواب��ط و راهنماهاي اقدام براي طراحي 

مساجد براساس سطوح عملكردي« را مدنظر قرار داده است. 
مديركل معماري و ساختمان شهرداري تهران تصريح كرد: در راستاي 
دستيابي به كيفيت بيشتر و نظارت و رسيدگي جامع تر به امور مرتبط، 
كميته ها و كارگروه هايي جهت بررسي ابعاد مختلف موضوع با محوريت 

كارگروه تخصصي ساماندهي معماري تشكيل شده است. 

زهرا چيذري
  گفت وگو


