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ادامه از صفحه اول

معنی ثروت واقعی در شهر
موارد یادشــده، مواردی نیســت که با رفتن مدیری و آمدن مدیر 
دیگر فراموش و کنار گذاشــته شــود. اگر می خواهیم شــهرهایمان 
قابلیت زیست داشته باشند، باید این گونه به مدیریت شهری بنگریم 
و بهترین تیم های متناســب با این نگاه را برای اداره امور شهر بسیج 
کنیم. کیفیت اتفاقی نیســت و نتیجه برنامه ریزی و اختصاص منابع، 
پیگیری و نظارت و اســتفاده از بهترین نیروهای متناسب کارشناسی 

است که به این نگاه آگاهی و اعتقاد داشته باشند.
پی نوشت ها:

۱- ســرانه محلــی طرح های جامع در شــهرهای ایــران حدود ۲۵ 
مترمربع اســت. با توجه به بعد خانوار حــدود چهار نفر، یک واحد 
مســکونی صد متری برای زندگی چهار نفر معــادل ۲۵*۴ متر مربع 

زمین نیاز دارد.
۲- قطارهای سبک و ریلی هم سطح شهری که عمدتا در مسیرهای 

مستقیم یا در بافت های تاریخی مورد استفاده قرار می گیرند.
۳- مسیرهای اتوبوس تندروی شهری که بخش های الزم از خیابان ها 

را با هدف تردد سریع اتوبوس ها به خود اختصاص می دهند.
۴- این مؤلفه یکی از اصلی ترین موضوعات مقایسه بین شهرهاست 

که در دل خود بسیاری از موضوعات کیفی را دارد.
۵- مــا در مــدت کوتــاه مدیریت دوره پنجم، مســافت مســیرهای 
دوچرخــه و پیاده را از ۵۰ کیلومتر بــه ۲۵۰ کیلومتر افزایش داده و 
برنامه ۵۵۰ کیلومتر تا انتهای ۱۴۰۱ را داشــتیم که متأسفانه تعقیب 

نشد.

یادداشت

برای آزادی آنها چه کرده ایم

امسال خانواده امام موسی صدر و کمیته لبنانِی پیگیری آزادی ایشان 
و دو همراه شان، به مناســبت نهم شهریور، سالروز ربوده شدن آنها، 
بار دیگر این پرســش را در پیشــانی برنامه های خود قرار داده اند که 
«بــرای آزادی  آنها چه کرده ایم؟». پرسشــی که مخاطبان آن را باید 
به دو گروه خاص و عام تقســیم کرد. گروه اول، مسئوالن بخش ها و 
رده های مختلف در لبنان و ایران و دیگر کشورهای منطقه هستند که 
در چهار دهه گذشته هیچ گزارش رسمی و معتبِر مبتنی بر داده های 
قطعی و حقوقی و اعتمادبرانگیز از عملکرد خود به صورت شفاف 
ارائه نکرده اند و همیشــه با توضیحاتــی کلی و آمیخته با تمجید از 
خدمات و اندیشه های امام موسی صدر از کنار موضوع گذشته اند و 
اتفاقا در مناســبت های مختلف یا در مواجهه با خبرنگاران همان ها 
را تکــرار می کنند. رفتاری که نتیجه ای جــز وضعیت فعلی ندارد و 
موضوع را در پیچ و خم های سیاســی و امنیتی و بعضا بین المللی 
و در مواردی هم شــخصی یا شاید اقتصادی، گرفتار کرده  است. این 
افراد کــه برخی رخ در نقاب خاک کشــیده اند و برخی همچنان در 
قید حیات هســتند، باید به این پرســش صرف نظر از وابستگی های 
سیاســی و منصبی و عاطفی با مراجعه به وجدان خود پاسخ دهند 
که برای آزادی امام موســی صــدر و دو همراهش چه کرده اند و آیا 
عملکردشــان مقرون به فایده بوده یا بــر پیچیدگی های کار افزوده  
اســت؟ گروه دوم، همه کسانی هســتند که دل در گرو آزادی انسان 
و دفاع از ســتم دیدگان دارند. آنها که همیشــه می توانند سهمی در 
پژواک صدای مظلوم داشــته باشند. مهم نیست ما در کجای دنیا با 
کدام گرایش و در چه جایگاهی هســتیم، مهم این است که مدافع 
مظلوم و حقیقت بمانیم و از ســکوت و انفعال بپرهیزیم. به راستی 
سهم هریک از ما در این کارزار انسانی چیست؟ ما در این صف بندی، 
کدام ســوی ماجرا ایستاده ایم؟ امام موســی صدر در بیانی ماندگار 
برای همیشه تاریخ می گوید: «ظلم و جرم و اشتباه نسبت به دیگران 
تنها به این نیســت که مال کســی را به زور بگیرم، مال دیگران را به 
ناحق بخورم، کسی را طرد کنم، به کسی توهین کنم یا شهادت ناحق 
بدهم. ستم کردن تنها به این نیست که چیزی را به کسی که شایسته 
آن نیســت بدهیم، بلکه ستم کردن با ســکوت در برابر پایمال شدن 
حق هم محقق می  شود و همان گونه که شنیده  اید، کسی که از حق 
چشم  پوشی کند و در برابر آن ساکت بماند، شیطانی الل است. کسی 
که در برابر ســتمگر ساکت می  ماند و به او اجازه جوالن می  دهد، در 
حقیقت به نوعی ظلم را تأیید و با آن سازش می  کند و مظلوم را خوار 
می  ســازد. این دو نوع ستم، ایجابی و سلبی در حیات ملت ها وجود 
دارند، هرچند آشــکارا به چشــم نیایند، ولی حوادثی هستند که این 

حقیقت را آشکار می  کنند».

سند و فاکتور فروش خودرو  ام وی ام  ۳۱۵  رنگ سفید 
 روغنی مدل ۱۳۹۵ به شماره پالک ایران ۱۴ _ ۷۷۳ ن ۳۱ 

و شماره شاسی NATFBAMD1G1035455 و 
شماره موتور MVM477FJAG045934 مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار است.

 NAGD1AA48N1002945
SFG15T*21792967*

مدرک فارغ التحصیلی  فرزند جواد به 
شماره شناسنامه ۴۵۲ و کد ملی ۴۱۳۲۳۹۰۵۲۷ صادره از بروجرد در 

مقطع کارشناسی پیوسته رشته مهندسی برق مخابرات صادره از دانشگاه 
آزاد بروجرد با شماره ۱۰۶۳۹۰۱مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است. 

از یابنده  تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
بروجرد به نشانی بروجرد - میدان نواب - کیلومتر ۳ جاده یادگار امام - 

مجتمع دانشگاهی امام خمینی ارسال نماید.

پروانه وکالت به شماره ۲۵۶۹۰ کانون وکالی 
دادگستری مرکز به نام 

 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط است.

مدرک موقت فارغ التحصیلی  
فرزند علی جان به شماره شناسنامه ۱۰۸ در مقطع کارشناسی 

ارشد رشته حسابداری صادره از واحد دانشگاهی آزاد یزد 
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا 

میشود مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد ارسال نمایید

پروانه بهره برداری 
 به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۳۷۰ و شماره ثبت 
۲۱۳۰ به شماره ۱۱۸/۵۰۴۵ و تاریخ صدور ۹۳/۰۳/۲۰ 

صادر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مفقود گردیده است  و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  دیگنیتی  رنگ مشکی متالیک مدل ۱۴۰۱ 
به شماره پالک ایران ۶۳ _ ۳۱۸ ق ۵۳ و شماره موتور 

 *SFG15T*21792967 و شماره شاسی

 NAGD1AA48N1002945 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز ، کارت موتور ، سند کمپانی و بیمه نامه  موتور سیکلت  
 آپاچی  رنگ سفید مدل ۱۳۹۲ به شماره پالک ایران

 0E6CD2201456 ۱۳۸ _ ۷۶۵۱۲ و شماره موتور  
و شماره تنه N2G***180P9212544 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شانسی برای بروز و ظهور تا این 
حــد پیدا نمی کرد و بــه این پایه 
از شهرت دســت نمی یافت؛ اما او این بخت یاری را داشت که در 
سده  چهاردهم خورشیدی به دنیا بیاید؛ انقالب نیما را درک کند، 
همنشین و هم دوره  مرتضی کیوان، شاملو، کسرایی و در کل، موج 
بزرگ و همه گیر و موفق شــعر نو فارسی باشد، حضور سیاسی یا 
ســمپادی در قالب تفکر چپ و حزب توده را تجربه کند، در رادیو 
ایران با گروه مؤثری از موسیقی دانان بنام ایرانی کار کند و آثارش 
هم پایه  شــعر ســعدی و حافظ و مولوی با صدای شجریان و تار 
لطفی و علیزاده به گوش مردم برسد، فرصت این را داشت که در 
قالب کانون نویســندگان ایران با حضور آل احمدها و به آذین ها و 
گلشیری ها فعالیت صنفی داشته باشد، او حتی -اگرچه تلخ اما- 

توانســت تجربه  زندان در جمهوری اســالمی را هم مزمزه کند و 
صدالبته عمری بلند، قریب یک قرن در زمین زندگی کند و از خالل 
همه  این تجربه ها و چندین دهه سرودن، با بیان شیرین و شمایل 
اســطوره ای خود! با آن ریش بلند برفگــون، از پس وفاِت جمله  
یاران دیرین و شــاعران و متفکران بزرگ ســده  چهاردهم شــعر 
فارســی؛ یکه تاِز از شعر گفتن و نغزگویی و انتقال تجربه در عصر 
هیجانات و مدهای اینســتاگرامی باشد. نمی خواهم به این متن، 
صفت بدبینانه بچسبد! بلکه می خواهم کمی پرده ها کنار برود و 
واقع بینانه به شاعری که «سایه» تخلص داشت بنگریم، شاعری 
که چندین و چند شعر خاطره انگیز از او در ذهنمان ماندگار است، 
شــاعری که تصحیحش از حافظ، حضــورش در رادیو و برنامه  
گل ها و همکاری با موســیقی دانان ایرانــی، نقاط درخور توجه و 

قله های هنری عمر او محســوب می شــوند؛ اما در کنار همه  این 
توفیق ها، ســؤاالتی هم درباره زیســت اجتماعی و حضورش در 
محافل فرهنگی و سیاسی شنیده می شود. از آمریتش در رادیو و 
برخی هنرمندان که رنجیده از اویند تا حضورش در محافل رسمی 
و نشســت و برخاســت با چهره های دولتی -ولو به اینکه مانند 
حضور حدادعادل در محضر او به  کنایه  سایه به زندانی شدنش در 
دهه  شصت ختم شده باشد- یا رابطه اش با ادیبان و عالقه مندان 
حلقه  خراسان که حامیانی جدی  در فرهنگ رسمی  دارند و حتی 
فرازهایی از کتاب خاطراتش که اگرچه خواندنی و مهم است؛ اما 
برخی شان موجب سوءتفاهم های بزرگ فرهنگی ـ شناختی ای شد 
که به  طور مثال در فقره  فوت او و تشییع و بزرگداشتش به چشم 
دیدیم و سبب حسرت و تأسف و البته زهرخند دوستداران او شد.

خوانده اید و شنیده ایم که این روزها برخی می گویند که آنچه 
بر پیکر سایه رفت، حق او نبود یا تصویری که در رسانه های رسمی 
از او ســاخته شد، شمایل و مرام او نبود و افسوس که شاعر ما را 
تصاحب کردند و این غصِب چهره ای است که در باطن، آن چیزی 
نبود که روی بیلبوردها بردند و پشت میکروفون ها شرح گفتند... 
. واقعیت این است که درســت می گویند! زیرا که حتی امروز در 
نحوه  پرســتاری از او و روزهای پایانی عمرش هم تشــکیک ها و 
نقیض هایی آورده شده که بیش از پیش با تصویر برساخته  بانیان 
نمایش تشــییع و تدفین او در تضاد و تنافر است و سؤاالتی جدی 
درباره مرگ سایه ایجاد کرده است و این شبهات چالش برانگیز در 
کنار تصویری که از او به خورد دنبال کنندگان مجازی داده شــده، 
آن قدر بزرگ نمایی شــده و غیرواقعی است که تو گویی از درخت 
تنومندی که ابتهاج بود، نه ســایه مانده و نه بر! و صد افســوس 
که تبر، به دســِت نزدیکانی  اســت چه دور! که یــا به طمع یا به 

ساده لوحی، درختی َتر را خشک تصویر کرده و افکندند.

نه سایه دارم و نه َبر

سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹
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ادامه از صفحه اول

پــس از اظهــارات شــفاف باالتریــن 
مقام هــای ایرانی در خــط قرمز بودن 
هرگونــه تغییــر مرزها در کشــورهای 
قفقاز و مخالفت رسمی و علنی رهبری 
بــا اشــغال ســیونیک، رئیس جمهور 
همسایه ای کوچک با مساحت ۸۶ هزار 
کیلومترمربع و ۹ میلیون جمعیت، با حمایت ها و پشــت گرمی های ترکیه، اسرائیل و انگلیس، 
در سخنانی دور از اصول دیپلماتیک، تأکید کرده با وجود مخالفت ایران، مصمم است سیونیک 
را اشغال کند و می خواهد ارتباط ایران با ارمنستان و اروپا و گذرگاه (کریدور) راهبردی شمال-

جنوب را قطع کند! در این میان ذکر چند نکته ضروری است:
۱- باکو در تبلیغات وســیع خود برای اشغال سیونیک مدعی شده در ۱۹۲۰ میالدی، سیونیک 
(با نام ادعایی زنگزور) بخشــی از جمهوری باکو بوده، پس اکنون باکو باید آن را اشغال کند تا 
اتصال مســتقیم باکو به ترکیه امکان پذیر شــود؟! این در حالی است که با این منطق، قراباغ و 
نخجوان هم که در نقشــه های ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۰ میالدی، بخشی از ارمنستان بوده اند، اکنون باید 

به ارمنســتان بازگردند! باکو باید این را هم متوجه باشد که بادکوبه، گنجه و شوشی و لنکران 
و الهیــج و لریک و... هم که با نام اران و شــروان، تا ۱۸۱۳ میالدی بخشــی از ایران بوده اند و 
با قراردادهای شــوم گلســتان و ترکمانچای از ایران جدا شــده و به اشغال درآمده اند، پس از 
فروپاشی شــوروی در سال ۱۹۹۱ میالدی و از میان رفتن یک طرف قرارداد، قانونا می توانند به 

ایران بازگردند!
۲- ملت ایران و اندیشمندان ایران گرا، رفتار خصمانه رئیس جمهوری باکو با حرکت تهدیدآمیز 
دست کشیدن روی پهپادهای اسرائیلی رو به مرز ایران همراه با قهقهه مستانه و انتشار عکس 
تبلیغاتی با پوزخند کنار نقشه ای با نمایش اشغال سیونیک بالفاصله پس از هشدار مقام های 
ایران در تغییرناپذیر بودن مرزهای ایران و ارمنستان و اخیرا سخنرانی در اجالس کشورهای ترک 
(و نه ترک زبان!) در تهدید علنی اشغال سیونیک با کمک ترکیه را از یاد نمی برند؛ ولی علی اف 
هم نباید از یاد ببرد که حکومت موروثی خاندان علی اف را مدیون دولت هاشمی رفســنجانی 
است و باید به یاد بیاورد سال ۱۹۹۳ را که چگونه به تبریز آمد و ایران بود که به خانواده او پناه 

داد و ایران بود که حیدر علی اف را به ریاست جمهوری باکو رساند.
۳- باکوی امروز و فراموش کار گذشــته و غره در پیروزی جنگ ۴۴ روزه با پترودالرها و به دلیل 

حمایت ترکیه و اســرائیل و البته انفعال دولت مســتقر ایروان، نباید از یاد ببرد که اگر حمایت 
ایران و نیروهای ایرانی با فرماندهانی مانند ســردار دکتر منصور حقیقت پور در جنگ نخست 
قراباغ نبود، ارمنستان تا باکو را هم به تصرف درمی آورد و علی اف از یاد نبرد که پدرش چندین 
بار ضمن اعتراف به حقوق تاریخی ایران در باکو، پیشــنهاد بازگشت جمهوری باکو به ایران را 

به هاشمی رفسنجانی مطرح کرد.
۴- درحالی که ســران باکو از تریبون های مختلف مدعی شــده اند که در داخل کشــور ستون 
پنجم و نفوذی دارند، ملت ایران این انتظار بجا را از مســئوالن امنیتی، سیاســی، دیپلماتیک و 
نظامی ایران دارند که این عناصر که منافع ملی ایران را فدای منافع ملی باکو و ترکیه می کنند، 

شناسایی کنند.
۵- ملت ایران ضمن اســتقبال از حرکت شایسته و بجای افتتاح کنسولگری و معرفی کنسول 
ایران در کاپان سیونیک ارمنستان، این انتظار بجا را از مقام های مسئول هم دارند که با درایت و 
به  طور عملی از اقدام غافلگیرانه زودآمد (قریب الوقوع) جمهوری باکو در اشغال سیونیک و 
قطع ارتباط زمینی ایران با ارمنستان و به طریق اولی، روسیه، دریای سیاه و اروپا جلوگیری کنند.
*استادیار دانشگاه و پژوهشگر فرهنگی و ژئوپلیتیک

سیل بی ســابقه در پاکستان، خســارتی ۱۰ میلیارد دالری بر  جا 
گذاشــته و مقام های این کشور را به استمداد از دیگر کشورها برای 
کمك واداشته اســت. وزیر برنامه ریزی و توسعه پاکستان می گوید 
هزینه بازســازی مناطق سیل زده و زیرســاخت های آسیب دیده در 
این کشــور بیش از ۱۰ میلیارد دالر خواهد بود. جاری شــدن ســیل 
در پاکســتان تاکنون دست کم هزارو صد کشــته بر جای گذاشته و 
به گفته مقامات پاکســتان یک  سوم از مســاحت این کشور زیر آب 

رفته است.
احســن اقبال، وزیــر برنامه ریزی و توســعه پاکســتان، درباره 
آسیب های واردشــده بر اثر جاری شدن ســیل گفت: «آسیب های 

گسترده ای به زیرســاخت ها به ویژه در بخش مخابرات، کشاورزی، 
جاده ها و راه های امرار معاش مردم وارد شده است».

سخنان این عضو دولت شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، در 
حالی بیان می شــود که تالش ها برای امدادرســانی به سیل زدگان 
و ده ها میلیون نفر که زندگی  شــان بر اثر جاری شــدن سیل تحت 
تأثیر قرار گرفته اســت، ادامه دارد. نهادهای دولتی و سازمان های 
بشردوســتانه برای تســریع در روند امدادرســانی به سیل زدگان با 

مشکل روبه رو هستند.
تاکنــون نزدیک به نیم میلیون نفر از ســیل زدگان پاکســتان در 
اردوگاه ها اسکان یافته اند. بسیاری از آوارگان نیز نزد خویشاوندان و 

دوستان خود به سر می برند یا در محوطه هایی با هوای آزاد ساکن 
شــده اند. شری رحمان، وزیر آب و هوای پاکســتان نیز ویرانی ناشی 
از ســیل ناگهانــی را «بحرانی با ابعاد غیرقابل تصــور» نامید و به 
خبرگزاری فرانسه گفت: «این یک اقیانوس بزرگ است؛ هیچ زمین 

خشکی برای پمپاژ آب وجود ندارد».
با اینکه بارش رگبار بیش از دو روز پیش متوقف شــد و سیالب 
در برخــی مناطق در حال فروکش کردن اســت، پاکســتانی ها در 
بسیاری از مناطق این کشور همچنان از وسط آبی که خانه هایشان 

را پر کرده و خیابان ها را پوشانده است، رد می شوند.
به گفته مقام ها، وزش بادهای موسمی از ابتدای تابستان زودتر 

و شــدیدتر از حد معمول آغاز شــد و بارش هفته گذشــته آخرین 
بارندگی شــدید نخواهد بود. هواشناسان هشدار می دهند احتماال 

در سپتامبر، باران های موسمی جدیدی در راه خواهند بود.
باران های شــدید آخرین مورد از مجموعه فجایعی  هستند که 
بــا تغییرات اقلیمــی از جمله موج گرما، آتش ســوزی جنگل ها و 
طغیان دریاچه هــای یخچالی (دریاچه ای کــه از ذوب یخچال ها 
طبیعی پدید آمده باشــد) تشــدید شدند. از ســال ۱۹۵۹، پاکستان 
تنها مســئول انتشار ۰.۴ درصد دی اکسیدکربن منتشرشده در جهان 
بود؛ در حالی که سهم ایاالت متحده آمریکا ۲۱.۵ درصد، چین ۱۶.۵ 

درصد و اتحادیه اروپا ۱۵ درصد بود.

یک سوم پاکستان زیر آب

حضور ایران
 در سیونیک ارمنستان
  ضرورتی اجتناب ناپذیر و تاریخی

میرمهرداد میرسنجری*
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