یکشنبه  6اسفند 1396

هیچ خانمی از دراویش در بازداشت پلیس نیست
نیروی انتظامی توضیحاتی را در     باره برخی شــایعات مطرحشده پیرامون افراد بازداشت
شده در وقایع خیابان پاسداران ارائه کرد...
سرمقاله

استخوان الی زخم
نشسته ،ایســتاده ،نیم خیز می شوی مدام و در
تب عشــقی می ســوزی که کس را التفاتی به آن
نیست در این عالم وانفســای بیکسی ،بدان امید
کــه نهالی نوپا در دل خاک جــان بگیرد و پس از
سالیانی چند به گل نشــیند؛ بر دهد و تو اگر زنده
باشی ثمر آن را شاهد باشــی بدان دانشی که در
کودکی آموختی« :دیگران کاشتند و ما خوردیم ،ما
بکاریم دیگران بخورند»
و اما بعد:
همه از مرگ باغ های شیراز در تهاجم سوداگران
ساختمان سازی می گویند که یکی پس از دیگری
یا به واســطه بی آبی می میرند و یا درختان کهنی
که ریشــه در اعماق دارند شبانه گردن ستبرشان
زیر دندانه های اره برقی ها به لحظاتی کوتاه بریده
می شــوند تا یاد و خاطره باغ های شیراز همانند
امروز در کتاب ها و بعضاً در خاطره ها بیاید و بس و
اگر مردی از این دیار برای احداث یک کمربند سبز
که دور تا دور شیراز را هوای سالمی بخشد آبرو در
میان گذارد و با ابتکاری بازنشستگان را به فالحت
در فراغت تشــویق کند از همان ابتدای کار چنان
درگیر اعتراضات و ممانعت هایی می شود که حاصل
آن بی انگیزه کردن متولیان و باغداران اســت به
گونه ای که صدور سند ،برق رسانی و تأمین آب آن
استخوان در زخمی می شود که با گذشت سی سال
از آغاز تا به اینک درختان سبز و ثمری آن همانند
بیماران مسلول فقط سرفه شان به گوش می رسد
و دوای دردشان به گرانی هم در دسترس نیست.
باغ شــهرهای ســیاخ دارنگون که تقریباً بیست
ســال از احداث شان می گذرد در دامنه کوه-هایی
سنگالخی و سخت به بار نشسته اند با هزینه های
زیادی که به باغداران آنها همه ساله تحمیل می شود.
چندین ســال اســت به آنها وعده داده شده که
به زودی بر اســاس مصوبات مجلس برای باغات
برق رســانی خواهد شــد تا آنها بتوانند به هنگام
لزوم برای حضور در بــاغ از نعمت برق برخوردار
باشند و بموقع با استفاده از برق سمپاشی کنند و با
روشنایی در آنجا امنیت بیشتری برقرار گردد.
متأسفانه به روســتاهای اطراف و همجوار حتی
با جمعیتی  30نفره سال هاســت برق داده شــده
اما به  5هزار باغ کــه حداقل بدون در نظر گرفتن
خانواده ها کــه در آنجا رفت و آمد می کنند و بیش
از  5هزار نفر کارمند خســته از آلودگی های هوای
شــهر در آنجا اقامت می کنند هنوز مجوز شعله ای
از چراغی روشن نداده اند؛ با بهانه ای که سی سال
تکرار می شود که باید سند در اختیار باشد و وقتی
ســند تقاضا می شود می گویند مسئوالن روی این
باغات حرف و حدیث دارند.
چه حرف و حدیثی که با گذشــت این همه سال
هنوز راه حلی برای رفع دغدغه های بعضی مسئولین
پیدا نشــده و تالش های مؤسسه احیاگران فارس
هم که سالیانی است قول و وعده-هایی داده اند به
جایی نرسیده است.
و اما بعدتر:
در شرایطی که اشــتغالزایی دغدغه مسئوالن
کشور اســت و اگر به هر فصل حداقل یک کارگر
در این باغات مشغول کار شود که هم اکنون چنین
اســت  5هزار نفر می توانند از روســتاییان محل
برای کاشت ،برداشــت و نگاهداشت از قبل این
باغات رزق و روزی حالل نصیــب خود کنند .چرا
گاه تهدید به خرابی توســط بیل و لودر می شوند؛
گاه در آبرســانی محدودیت هایی قائل می شوند؛
گاه تهدید می شوند که مالکیت آنها مسأله دارد و
گاهی هم مؤسسه تحت فشار خود را کنار می کشد
که باغداران خود تدبیری کنند تا رفع مشکل شود؟
و من شــاهدم که به هر فصل هزاران باغدار با
خرید نهال نشــاگران برای احیای باغ هایی که به
هر سال کرم ها شاخ و برگ درختان بادام و سیب
را می خورنــد چه زحمــات و هزینه هایی متحمل
می شوند تا یک درخت را به ثمر نشانند.
آیا اگر خارســتان ها و سنگســتان ها تبدیل به
باغ و فضای سبز شــوند و مجوز آنها از طرف یک
مؤسســه ثبت شده زیر نظر ولی فقیه و امام جمعه
سابق در قبال دریافت پول به آنها واگذار شده باشد
مشکل قانونی دارد که سی سال است هنوز راه به
جایی نبرده اما یک شــبه باغاتی آباد مجوز ساخت
و ســاز در شهر گرفته اند و فضای سبز و باطراوت
شهر تبدیل به آپارتمان شده است قانونی است؟
آیا طبق قانون شــرع و مجوزهای قانونی دیگر
که اسناد آن در دست باغداران است حق مالکیت
ایجاد نشده است؟
مگر امــام صــادق (ع) در خصوص غصب یک
مزرعه ای کــه روی آن غاصب کشــت کرده بود
نفرمودند« :الزرع للزارع و لو کان غاصبا» [کشت از
آن زارع است حتی اگر غصب کرده باشد]...
این باغات که غصبی هم نیســتند و مالکان آنها
از مؤسســه فالحت در فراغــت خریداری کرده و
پــول آن را تماماً پرداخــت کرده اند و بیش از آن
ســالیانی است برای ســر پا نگه داشتن درختان
متحمل هزینه های بسیاری شــده اند؛ گذشته از
اد  امه د  ر ستون روبرو
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ایران و روسیه ،ترکیه را مجبور به توقف حمالتش به عفرین کنند
یک نماینده حزب دموکرات کردســتان عراق در روســیه ،تاکید کرد :دولت ایران به
عنوان یک قدرت منطقهای از نفوذ خود برای توقف حمالت ترکیه...

سرمقاله

محمد       عسلی

ایران و جهان

ماکرون و مرکل از پوتین خواستند از قطعنامه آتشبس در سوریه حمایت کند
رئیسجمهوری فرانسه و صدراعظم آلمان خواهان حمایت والدیمیر پوتین از پیشنویس
قطعنامه مطرح شده در شورای امنیت در     باره آتشبس در سوریه شدند...

رییس جمهور:

همیشه مشکوک بودن به پژوهشگران و اساتید حرفی نادرست است
ایســنا :رییس جمهوری با تاکیــد بر لزوم
فعالیت و پژوهش آزاد اســاتید و دانشــجویان
و اهمیــت تعامل علمی با دنیــا اظهار کرد :در
رشتههای تخصصی علم و دانش باید با دنیا در
تماس باشیم و این حرفی درست نیست که ما
به اساتید و پژوهشگران خود مشکوک باشیم.
حجت االســام و المسلمین حسن روحانی
رییس جمهوری صبح شــنبه در سی و یکمین
جشــنواره خوارزمی با بیان اینکه ایران کشوری
اســت که در دو مقطــع تاریخــی در علم و
تمدن بشــری نقش بســیار ارزنــده ایفا کرده
اســت ،اظهار کرد :ایران ،در دو مقطع پیش و
بعد اسالم نقش بسیار تاثیرگذاری داشته است.
پیش از اســام ایرانیان با تالش صاحبنظران،
اندیشمندان ،هنرمندان ،معماران و عالمانی که
در آن دوره حضور داشتند ،تمدنی درخور رقابت
با تمدن های آن زمان مانند یونان ،مصر و چین
داشــت .ایران در آن دوران به عنوان کشوری
بزرگ دارای ســخن ،تز ،گفتار و مراکز علمی و
دانشوری بود.
وی با اشــاره به تمدن ایــران پس از ورود

ایســنا :محمد جــواد ظریف بــا تاکید بر
اینکه «کشورهای منطقه برای تامین امنیت
خود بــه جای اینکه نگاه به بیرون داشــته
باشند ،بایدنگاهشان به مردم خودشان باشد»
گفت :آنها به جای اینکه از اخم اوباما بترسند
و یا از لبخند ترامپ مشــعوف شوند ،باید به
مردم خود نگاه کنند.
وزیر امــور خارجه کشــورمان صبح روز
شــنبه با حضور در همایش ایثار ،زبان صلح
جهانی که در دانشــگاه تهران برگزار شــده
بود ،در بخشــی از سخنان خود تصریح کرد:
من بارها عرض کردهام که بزرگترین یادگار
امام (ره) خودباوری اســت .ایشان به ما یاد
دادند که خودمان را باور داشــته باشیم و اگر
ما بتوانیم اینها را در یک حرکت بین المللی
به دنیا به درســتی معرفی کنیــم ،آن وقت
میبینیــم که دیگر برخی از کشــورها برای
حفظ استقالل خود نیاز ندارند که  67میلیارد
دالر اسلحه خریداری کنند .آنها برای تامین
امنیتشان باید نگاه خود را عوض کنند .آنها

اسالم ،افزود :اسالم آیینی است که پیروان خود
را به علم و دانش نه تنها دعوت کرده ،بلکه تنها
وحی خود را از خواندن آغاز کرده است .اسالم
آیینی اســت که در دورانی که با ســواد بودن
امتیاز نبود ،به علــم و دانش متکی بود .در آن
دوران اسالم به پیروان خود آموخت که علم را
از هر کجا بیاموزند.

رییــس جمهور با تاکید بر اینکه علم ،دانش
و هنر مرز نمی شناســد ،خاطرنشان کرد :برخی
در دوره ای می خواســتند علــوم بورژایــی و
سوسیالیستی ایجاد کنند ،اما موفق نشدند ،چرا
که علم به نوع تفکر و ایدئولوژی وصل نمی شود.
روحانی گفت :امروز ما در کشور خود جناح بندی
داریم،امــا نمی تــوان گفت که علــم ریاضی

ظریف در همایش ایثار ،زبان صلح جهانی:

کشورهای منطقه نگاهشان به مردم
خودشان باشد

به جای اینکه نگاه به بیرون داشــته باشند

و از اخم اوباما بترســند و یا از لبخند ترامپ

جشنواره بین المللی خوارزمی برگزیدگان
خود را شناخت

ایرنا :سی و یکمین دوره جشنواره بین المللی
خوارزمی با اعطای لوح تقدیر به  ۱۰محقق ایرانی
و  ۵پژوهشگر خارجی توسط ریاست جمهوری به
کار خود پایان داد.
به گزارش خبرنگارعلمی ایرنا در این مراســم
کــه دیروز با حضور دکتر حســن روحانی رییس
جمهــوری ،دکتــر منصورغالمی وزیــر علوم،
تحقیقات و فناوری و دکتر ســورنا ستاری معاون
علمی و فناوری ریاســت جمهوری برگزار شد ،از
'حسین زمرشــیدی' به عنوان برگزیده ویژه در
گروه معماری ســنتی ایرانی با طرح نقش موثر
در مدون ســازی معماری سنتی ایران با رویکرد
طراحی نقوش در هنرهای قدسی تقدیر شد.
همچنیــن دکتــر 'بابک کریمــی' رتبه اول
پژوهش هــای بنیــادی را در گــروه تخصصی
فناوری هــای شــیمیایی بــا طــرح ســاخت
کاتالیزورهای انتخابگر بر پایه ترکیبات مزوحفره
منظم و کاربــرد آنها در تبدیالت شــیمیایی به
دست آورد.
مهندس 'احیا یاوری' رتبه اول پژوهش های
کاربردی در گروه برق با طرح سامانه موقعیت یاب
ایسنا :رئیسجمهوری فرانسه و صدراعظم
آلمان خواهــان حمایت والدیمیــر پوتین از
پیشنویس قطعنامه مطرح شــده در شورای
امنیت در     باره آتشبس در سوریه شدند.
به نقل از روســیا الیــوم ،امانوئل ماکرون،
رئیسجمهــوری فرانســه و آنــگال مرکل،
صدراعظــم آلمــان کــه در حــال حاضر در
نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل حضور
دارند پیام مکتوبی را بــرای والدیمیر پوتین،
رئیسجمهــوری روســیه فرســتاده و از وی

زمین پایه و دکتر'غالمحسین طهماسبی' با طرح
بومی ســازی و بهبود عملکرد و رفتار کلنی های
زنبورعسل با اســتفاده از ملکه های اصالح شده
ایرانــی رتبــه دوم پژوهش های کاربــردی را
کسب کردند.
دکتــر 'محمدرضــا شــفیعی' رتبــه ســوم
پژوهش هــای کاربردی را در گــروه تخصصی
کشــاورزی و منابع طبیعی با طرح معرفی ارقام
جدید و برتر گل داوودی خوشه ای ،باغچه ای و
شاخه بریده به دست آورد.
همچنین دکتــر 'لطفا ...بیگــی' رتبه اول
طرح هــای توســعه ای گــروه تخصصی برق و
کامپیوتر را با طرح ســامانه انتقالی نوری ترابیتی
کسب کرد.
مهنــدس 'مرتضــی نظام آبــادی' رتبه اول
طرح های توســعه گــروه تخصصــی مکانیک
را بــا طرح طراحــی و ســاخت توربین های گاز
 MAP2Bو مهندس 'علیرضا ناصری حسینی'
رتبه دوم طرح های توسعه همین گروه را با طرح
بسته تزریق پســاب واحدهای نمکزدایی کسب
کردند.
دکتر 'ســمیرا انصاری' رتبه ســوم طرحهای
توســعه را از گــروه تخصصی زیســت فناوری
با طرح توســعه فنــاوری و تولید شــش داروی
نوترکیب و مهنــدس 'محمد همتــی' برگزیده
موفق در تولید ملی با عنوان طرح تجاری سازی
سیســتم فیلتراســیون و کنترل مدار هیدرولیک

مبتنی بر استانداردهای هوایی شدند.
همچنین دکتر 'اریک ویویه 'از فرانسه رتبه اول
پژوهش های بنیادی در گروه تخصصی زیســت
فناوری و علوم پایه پزشــکی بــا طرح تحریک
ایمنی ذاتی علیه سرطان ،دکتر 'جیانفانگ وانگ'
رتبه اول پژوهش های بنیادی در گروه تخصصی
فناوری نانو با طرح کریستال های فلزی پالسما
مایع کلوئیدی ،دکتر 'ماجد شــرگینی' از سوئیس
رتبه دوم پژوهش های بنیادی در گروه تخصصی
مــواد متالورژی و انرژی های نو با طرح تجزیه و
تحلیل مواد اولیه خورشیدی ،دکتر 'کاترینا گئاو'
رتبه سوم پژوهش های بنیادی در گروه تخصصی
زیست فناوری و علوم پایه با طرح تصویربرداری
تک ســلولی از ســیگنالینگ ســلول  ،Tدکتر
'بورخارد بودل' از آلمان در گروه تخصصی زیست
فناوری و علوم پایه پزشکی با طرح نقش لیسه ها
و ســینوباکتری در پوسته های خاک زیستی رتبه
سوم طرح های توسعه ای را کسب کردند.
در ایــن مراســم ،دبیر علمی ســی و یکمین
جشــنواره بین المللــی خوارزمی ایــن رویداد را
رهیافت ســنجیده ای برای شناســایی و معرفی
دانشــمندان و پژوهشگران و نوآوران دانست که
ســال  ۱۳۶۶آغاز شــد و در طی سه دهه ۹۸۲
طــرح برگزیده ،بنیادی ،کاربردی توســعه ای و
اختراع و نوآوری برجسته را به جامعه علمی کشور
معرفی کرده اســت .فــرجا ...مهنــازاده گفت:
 ۲۷۸پژوهشــگر و دانشــمند خارجــی و ایرانی

ماکرون و مرکل از پوتین خواستند از
قطعنامه آتشبس در سوریه حمایت کند
خواســتند از طرح آتشبس انســانی  ۳۰روزه
برای خروج بیماران و زخمی شدگان از غوطه
شرقی دمشق حمایت کند.
شورای امنیت هنوز نتوانسته در     باره بررسی
پیشنویس قطعنامه تهیه شده از سوی کویت

و سوئد رأیگیری کند.
شورای امنیت روز جمعه نشستی را در     باره
تحوالت اوضاع در غوطه شرقی دمشق برگزار
کرد .مســکو در این جلسه خواهان اصالحاتی
در پیشنویس قانون مربوط به آتشبس شد.

اصولگرایان یــا علم ریاضی اصــاح طلبان،
چرا که علم حد و مرزی را نمی شناســد و جبر،
ریاضی و الگوریتم در همه جا یکی است.
وی با اشــاره به انجــام تالش هایی برای
دسته بندی علوم مختلف در کشور خاطرنشان
کرد :عده ای در کشور ما سال ها تالش کردند
تا فیزیک ،شــیمی و ریاضی را اســامی کنند
اما مقصود ایــن افراد چیســت .در این زمینه
تاکنــون پول هــا و زمان های زیــادی صرف
شده است.
رییس جمهور افزود :برخی فکر میکنند که
باید علوم را بــا عنوان علومی که با دین ارتباط
دارد یا علومی که ضد دین هستند ،تقسیم کرد.
حتی برخی بر این باورند بودند که باید علوم را
به علوم ســنتی و علوم جدید تقسیم کنیم ،این
افراد علوم جدید را نمی پذیرفتند و معتقد بودند
که به دانشــگاه نیازی ندارند و هرآنچه که نیاز
دارنــد از حوزه تامین می شــود .این افراد حتی
پزشکی مبتنی بر داروهای شیمیایی را نیز قبول
نداشتند و تاکیدشان بر طب سنتی بود اما امروز
دیگر این تفکر در جامعه ما طرفداری ندارد.

مشعوف شوند ،باید به مردم خود نگاه کنند و
آن وقت اســت که کسی نمیتواند بگوید که
من به منطقه می روم کــه مردم این منطقه
را بدوشم.
ایــن دیپلمات عالیرتبه کشــورمان تاکید
کــرد :این خفت و خاری برای همســایگان
ما کافی نیســت که یک رییس جمهور یک
کشــور دیگر اعالم کند که من تا زمانی که
قول ســرمایه گذاری از آنها نگرفتهام ،به آن
منطقــه نرفتهام و همچنیــن اعالم کند که
ما اینها را برای دوشــیدن میخواهیم ،چرا
این اتفاق افتاده اســت .چرا این اتفاق برای
جمهوری اســامی رخ نــداده و نخواهد داد،
چون نگاه آنها برای امنیت ،پیشرفت و حفظ
تمامیت ارضی شان به بیرون است.
ظریف ادامه داد :البته چه تمامیت ارضی؟
وقتی که بیگانگان قرار است آن را حفظ کنند.
وزیــر امور خارجه کشــورمان افزود :ما در
جمهوری اســامی ایران نگاهمان به مردم
خودمان و فرهنگ ایثار و شهادت است.
مقیم خارج را تاکنــون در جمع برگزیدگان خود
معرفی کرده ایم.
وی افــزود :رونــد برگزاری ســی و یکمین
جشــنواره بینالمللــی خوارزمی فروردین ۱۳۹۶
آغاز و فراخوان جشنواره به هزار دانشگاه و مرکز
تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور با چهار زبان
فارسی انگلیسی ،فرانسه و اسپانیایی ارائه شد.
معاون توســعه فناوری سازمان پژوهش های
علمی و صنعتی ادامه داد :در این دوره از جشنواره
 ۳۷۷طــرح داخلی و  ۱۳۳طــرح خارجی از ۴۹
کشور جهان به دبیرخانه ارسال شد که در نتیجه
فعالیت چند ماهه  ۱۸گروه های داوری  ۳۰طرح
به هیات داوران ارائه شد.
وی ادامــه داد :در هیــات داوران بعــد از
بررســی های متعدد  ۱۰طرح داخلی و پنج طرح
خارج به عنوان برگزیده انتخاب شد.
مهنازاده اشــاره کــرد :جشــنواره بینالمللی
خوارزمــی در محورهــای اصلــی پژوهش های
بنیادی ،کاربردی ،طرحهای توســعه ای ،اختراع
و نوآوری و گروه های تخصصی مهندســی برق،
مکانیــک ،مکاترونیک ،فناوریهای شــیمیایی،
فناوری نانو ،مــواد ،متالــورژی ،انرژی های نو،
فناوری اطالعــات ،صنایع و مدیریت ،زیســت
فناوری و علوم پایه پزشــکی کشاورزی و منابع
طبیعی ،محیط زیست علوم پایه ،عمران ،هوا فضا،
معماری و شهرسازی ،هنر ،علوم پزشکی و نظایر
آن در ســطح ملی و بین المللی برگزار می شود.
جشــنواره بین المللــی خوارزمی قدیمی ترین
جشــنواره علمی و فنی ایران اســت که به همت
ســازمان پژوهش های علمی و صنعتــی ایران
برگزار می شود.
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توضیح پلیس در     باره دراویش بازداشتی؛

هیچ خانمی از دراویش در بازداشت پلیس
نیست

ایســنا :نیروی انتظامی توضیحاتی را در     باره برخی شــایعات
مطرحشــده پیرامون افراد بازداشــت شــده در وقایــع خیابان
پاســداران ارائه کرد .مرکز اطالعرســانی پلیس اعالم کرد که
هیچ بازداشــتی خانم از میان دراویش ،نزد پلیس نیســت و تنها
یکی از بازداشــتیهای خانم که در ساعات اولیه اظهار کرده بود
که باردار اســت ،بالفاصله رها شــد .بر اساس اعالم این مرکز،
بازداشتشدگان مرد نیز به مراجع قضایی تحویل داده شدهاند.

نماینده حزب دموکرات کردستان عراق در روسیه:

ایران و روسیه ،ترکیه را مجبور به توقف
حمالتش به عفرین کنند

ایســنا :یک نماینده حزب دموکرات کردستان عراق در روسیه،
تاکید کرد :دولت ایران به عنوان یک قدرت منطقهای از نفوذ خود
برای توقف حمالت ترکیه به عفرین استفاده کند.
خوشــوی بابکر ،در گفتوگو با ایســنا با بیان اینکه کردهای
ســوریه در اعتراض به حمالت ترکیه به شمال سوریه در مذاکرات
سوچی شــرکت نکردند ،گفت :کردهای ســوریه پیش از این در
بســیاری از مذاکرات مربوط به صلح شــرکت میکردند ولی این
بار در اعتراض به حمالت ترکیه به شــمال ســوریه در مذاکرات
ســوچی شــرکت نکردند .وی با بیان اینکه این حمالت بیاساس
است و منطقه کردنشین سوریه هیچ خطری برای ترکیه ندارد چرا
که کردها در آن منطقه از قدرت نظامی برخوردار نیســتند ،تصریح
کرد :همه کردها در کشورهای عراق ،سوریه و ترکیه خواهان این
هســتند که ترکیه به حمالت خود پایان دهد چرا که بر اساس این
حمالت بیاساس فقط مردم بیگناه کشته میشوند.
این فعال کرد در پاســخ به این سوال که ایران نیز اعالم کرده
با هرگونه اقدامی که باعث تعرض به تمامیت ارضی ســوریه شود
مخالف اســت و به نظر وی ،ایران و روسیه چه نقشی میتوانند در
توقف این حمالت داشــته باشــند؟ اظهار کرد :در حال حاضر در
موضوع ســوریه یک نوع نزدیکی بین ایران ،ترکیه و روسیه وجود
دارد چنان که این ســه کشور مسئول برگزاری نشستهای آستانه
هستند بنابراین سه کشور میتوانند روی هم تاثیر بگذارند.
اد  امه از ستون روبرو

آن باغداران با این باغ ها پیوندی عاطفی دارند که
دل کندن از آن مانند دل کندن از فرزندشان است.
به راستی چرا بعضی از مسئوالن غیرمسئول در
ناراضی تراشی و ایجاد غم و ناراحتی مدرک دکترا
دارند اما در رضایتمندی مردم مدرک مقطع ابتدایی
هم ندارند؟
چنین به نظر می رســد که اوراق کارنامه بعضی
از متولیان گذشته جهاد سازندگی که خود می باید
وکیل مدافــع باغداران باشــند از تالش هایی پر
می شــوند که در جهت تخریب محیط زیســت و
مقابله با درختکاری است.
اگر هر کس در هر مقامــی درختی را نابود کند
که در آن ویالسازی نماید قطعاً مستوجب مجازات
است؛ اما اگر کسی شخصاً و با عشق و عالقه برای
هرس درخت اقدامی خداپســندانه و قانونی نماید
می باید تشــویق شــود چرا به جای تشویق مدام
باغداران سیاخ دارنگون در مظان اتهام هستند؟
راستی برای عمران و آبادانی شهر چه باید کرد؟
حداقل مسئوالن نمونه ای ارائه نمایند که کسانی با
سرمایه شخصی احداث باغ کرده اند و مورد تشویق
و حمایت قرار گرفته اند تا دیگران هم تبعیت کنند.
هم اینــک تمامی باغداران ســیاخ دارنگون که
جمع باغات آنها به  5هزار باغ می رسد به هر نوبت
صــد کیلومتر راه را در رفت و آمــد طی می کنند تا
نهالی بکارند ،گوده ای بزنند؛ آبی به ریشه درختان
برســانند و یا حاصلی جمع کنند و به کارگرانشان
سر بزنند.
آیــا نباید برای این عشــق و عالقه ای که هیچ
توجیه اقتصادی ندارد تشویقی در کار باشد؟
آیا اداره برق نمی خواهد  5هزار مشترک داشته
باشد و آن هم به منافعی برسد؟
آیا برق رسانی در توســعه ،عمران و پیشرفت
باغات اثر ندارد؟
آیــا از این طریــق عده زیادی بــه کار گمارده
نمی شوند؟
آیا طراوت و سرســبزی درختــان در کمربندی
شیراز تأثیری بر آب و هوا و محیط زیست ندارد؟
آیا فرصت مناسبی برای رهایی از شهر و پناه بردن
به زیر سایه حتی یک درخت و عبادت در آن محل
تأثیری بر روحیه بازنشستگانی که حداقل سی سال
از عمر خود را صرف خدمات رسانی به مردم عزیز
کرده اند ندارد؟
راستی چرا به جای رضایتمندی ناراضی تراشی
می کنیم؟
آیا کشور ما در شرایط فعلی ناراضی کم دارد که
مدام می خواهیم با بهانه های مختلف و تأثیرپذیری
از اشــخاص مغرض جمع وسیع دیگری را در حال
اعتراض داشته باشیم؟
باالخره هر گرهی برای گشــودن راه حلی دارد؛
به جای حل مسأله بعضی ها در حذف صورت مسأله
تخصص دارند و منتظرند باغداران به صورت جمعی
دست به اعتراض بزنند.
قریب به اتفاق باغداران کارمندان بازنشسته ای
هستند که بعضاً هم هنوز در ارائه خدمات در ادارات
کار می کنند؛ افرادی خدوم ،مؤمن و عاشق درخت
و آب و سبزه .امید که این روحیه تقویت شود و گره
از کار بازگردد .ان شاءاهلل

