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در جلسه شورای شهر تهران مطرح شد

سهم پایتخت از  اتوبوس استاندارد؛ ۴۰ اتوبوس
نورا حسینی: با وجود وعده های پی درپی درخصوص تقویت ناوگان اتوبوس رانی، خبری از اتوبوس های نو یا دست کم تعمیرشده در خطوط اتوبوس رانی نیست. مدیران شهری می گویند حدود دو هزارو ۷۰۰ اتوبوس در تهران مسافران را جابه جا می کنند، اما روز 
گذشته مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، تعداد اتوبوس های تهران را هزار و ۷۰۰ اتوبوس اعالم کرد و به نقل از پلیس گفت : از تعداد اتوبوس های فعال در سطح شهر تهران از نظر پلیس تنها ۴۰ اتوبوس عمر فرسودگی را طی نکرده اند. در یک سال گذشته 
شهرداری تهران بارها درخصوص تقویت ناوگان اتوبوس سخن گفته و شهردار تهران نیز قول داده تهران تا پایان امسال پنج هزار و ۵۰۰ اتوبوس داشته باشد، اما با گذشت شش ماه از سال از تعداد اتوبوس های فعال تهران کاسته هم شده است و حتی خبری از 

ورود اتوبوس های دست دوم اروپایی هم نیست. دولت نیز هنوز به وعده های اتوبوسی خود عمل نکرده، هرچند مدیران شهری از عملکرد دولت در حوزه حمل ونقل راضی هستند و می گویند دولت تمام تالش خود را برای حمایت از توسعه حمل ونقل می کند.

 سهم  تهران   از   اتوبوس های دولتی آب رفت
روز گذشــته در جریان بررسی یک فوریت اعطای مجوز به شــهرداری تهران برای 
انتشــار ســه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی برای اجــرای طرح های حمل ونقل 
عمومی، مهدی چمران، رئیس شــورای شــهر از برگزاری جلســه ای در مجلس خبر 
داد که با حضور نمایندگان مجلس و خودروســازان برگزار شــده است. او گفت: بارها 
ســؤال کردیم که تا پایان سال خودروســازان چند اتوبوس می توانند به ناوگان اضافه 
کنند که پاســخ درستی ندادند و مدام می گفتند ما ظرفیت آن را داریم که در بلندمدت 
اتوبوس بدهیم، اما زمان بلندمدت را مشخص نکردند. قرار شد در جلسه آینده مابقی 
نمایندگان دیگر خودروسازان حضور داشته باشند و به این سؤال که دقیقا تا پایان سال 

چند دستگاه اتوبوس می توانند تولید کنند، پاسخ دهند.
او با انتقاد از ســهم کم وزارت کشــور برای شــهرداری تهران گفــت: پیش از این 
۴۰، ۵۰ درصد اتوبوس های تولید شــده سهم تهران بود، اما حاال این سهم به ۱۰ درصد 
رسیده اســت؛ یعنی اینکه اگر بخواهند ۵۵۰ اتوبوس بســازند، تنها ۵۰ دستگاه سهم 
تهران اســت که این یک قطره از دریا ســت و در حال حاضر تعداد اتوبوس های فعال 
پایتخت هزار و ۷۷۲ دســتگاه اســت که روز گذشــته پلیس راهور اعــالم کرد تنها ۴۰ 

دستگاه اتوبوس می توانند کار کنند و مابقی عمرشان گذشته است. درحال حاضر قیمت 
اتوبوس ها زیاد اســت؛ به گونه ای  که اتوبوس های دو کابیــن بیش از ۱۰ میلیارد تومان 
قیمت دارند و یک اتوبوس داخلی بیش از چهار میلیارد تومان قیمت دارد و الزم است 

از روش های مختلف نسبت به تأمین اعتبار برای خرید اتوبوس اقدام کنیم.
لطف اله فروزنده، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران نیز توضیح داد که 
از این ســه هزار و ۵۰۰ میلیارد اوراق مشارکت، دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به مترو، ۹۰۰ 
میلیــارد تومان به اتوبوس رانی و ۵۰۰ میلیــارد تومان نیز به اورهال اختصاص خواهد 

یافت تا بتوانیم از آن در رونق حمل ونقل استفاده کنیم.
ناصر امانی هم در جریان بررســی این یک فوریت گفــت : فکر می کنم حتما باید با 
یک فوریت این الیحه موافقت کنیم؛ زیرا بحث حمل ونقل عمومی است و فرصتی است 

که دولت در اختیار مدیریت شهری گذاشته و نباید آن را از دست دهیم.
او اضافه کرد: هرگونه توسعه حمل ونقل عمومی در اتوبوس رانی و مخصوصا مترو 
به منابع مالی نیاز دارد و این منبع، منبعی است که ۵۰ درصد اصل و سود آن را دولت 
تضمین می کند. شهرداری هم نشان داده در بحث مربوط به اوراق مشارکت عملکرد 
خوبی داشته و دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در شش ماهه اول از همین محل با مجوزی 

که شورا داده، تأمین منابع کرده است. این درخواستی است که از طرف شهرداری برای 
استفاده از این فرصت آمده است.

امانی گفت: در رسانه ها از قول آقای زاکانی متوجه شدم که اولویت در حمل ونقل 
عمومی تاکسی، اتوبوس رانی و مترو است که حدس می زنم اشتباه باشد و ایشان چنین 
حرفی نزده باشــد. حتما اولویت ما معکوس است و مترو اولویت اول ما ست و حتما 
باید اولویت این اوراق به ســمت مترو و بعد اتوبوس رانی برود. خواهشم این است که 

به این اولویت رأی دهید.
سید جعفر تشکری هاشــمی، عضو دیگر شورای شهر، با بیان اینکه دولت پرداخت 
شش هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را متعهد شده است، گفت: باید به این میزان 
اوراق مشــارکت به عنوان یک فرصت نــگاه کرد. مصوبه چهار هــزار میلیارد تومانی 
جلســات قبلی می تواند مکمل مصوبه فعلی باشــد. در نهایت ایــن الیحه با ۲۰ رأی 

مثبت به تصویب رسید.
 واگذاری   پرابهام   امالک   شهرداری

روز گذشــته اعضای شورای شهر گزارش حسابرسی سه منطقه ۱۰ ،۱۸ و ۸ را برای 
ســال های ۹۶ تا ۹۹ بررسی کردند. میثم مظفر در تشــریح ابهامات گزارش حسابرس 

گفت: اطالعات ۲۸ زمین و ۱۸ مورد واحد مســکونی و تجاری در اختیار حسابرس قرار 
داده نشــده و این دراختیارنگذاشتن اطالعات، تخلف است و قابلیت پیگیری دارد. وی 
با بیان اینکه بر اســاس قانون شهرداری ها درباره واگذاری امالک، تعداد ۷۲ ساختمان 
به ارگان ها و اشــخاص مختلف سپرده شده است که یک مورد از این ساختمان ها ۳۱ 
واحد دارد،  گفت: باید واگذاری امالک از شــورای شــهر مجوز بگیرد که این اتفاق رخ 

نداده است.
وی در بــاره اطالعات ۲۸ ملــک نیز گفت: این امالک در جریان واگذاری هســتند و 
سازمان امالک شهرداری متولی ارزیابی آنها ست و درباره واگذاری بیش از ۷۰ ساختمان 
نیز باید بگویم ۴۴ فقره که عمدتا در آنها سرای محله یا درمانگاه و... بود، تعیین تکلیف 
شــده که البته درباره تعیین تکلیف مابقی امالک که بخشی از آنها در اختیار نهادهای 

مختلف است، در حال رایزنی هستیم.
در ادامه وضعیت مالی شــهرداری منطقه ۱۸ بررسی شد که میثم مظفر در این باره 
گفت: ۹۱ ســاختمان در منطقه ۱۸ واگذار شده و جالب است بدانید باالی ۹۵ درصد از 
پروژه های مشارکتی در شهرداری تهران با مشکل مواجه شده و حدود ۵۰ هزار میلیارد 
تومان معادل رقم بودجه امســال در این پروژه ها فریز شده اند که در منطقه ۱۸ نیز ما 
شــاهد این اتفاق هستیم و پروژه های مشارکتی مشــکل دار این منطقه تا سال ۹۹ حل  
نشــده بود. میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران گفت: یکی از مسائلی 
که در حسابرسی مورد توجه قرار گرفت، عدم تعیین تکلیف چک های نکول شده است؛ 
به گونه ای کــه باید بگویم ۴۵۰ میلیون تومان که عمدتا مربــوط به دهه های ۷۰ و ۸۰ 
اســت، هنوز باقی مانده و این در حالی اســت که در کل شهرداری تهران ۵۶۱ میلیارد 
تومان چک های نکول شده داریم که به ارزش روز مبلغ آنها باالست و در معاونت مالی 
باید نهضتی برای وصول این مطالبات شــکل بگیرد. او با بیان اینکه متأسفانه تخلفی 
را در مناطق شــاهد هستیم که شهرداران مناطق در مواجهه با کمبود نقدینگی سراغ 
حساب ویژه سپرده امانت پیمانکاران می روند، گفت: عدم واریز مبلغ حدود ۲۴ میلیارد 
تومان به این حســاب مورد توجه اســت و این در حالی است که عدم ثبت پروژه هایی 
نظیر احــداث مجموعه ورزشــی نارمک، وحیدیه غربی و ســرای محله در حســاب 
دارایی های منطقه جای ســؤال و تعجب است و همچنین عدم ارائه گزارش پیشرفت 
کار پروژه مشارکتی مسکونی رحمتی به حسابرس و عدم تعیین تکلیف ملک رها شده 

حمام مرمر در محله وحیدیه جای سؤال است.
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران نیز در صحن شورا طی تذکری گفت: شورای 
پنجم مصوبه مفصل و خوبی دارد که اگر این مصوبه در شهرداری تهران اجرائی شود، 
اتفاقات خوبی خواهد افتاد. بیش از یک سال از دوره جدید شورا می گذرد و تا کنون یک 
الیحه درباره کسب اجازه از شورا برای واگذاری ملک نیامده است. آیا واقعا امسال ملکی 
به کسی یا مجموعه ای واگذار نشده؟ اگر نشده که خیلی خوب است، اما اگر واگذار شده 
و مصوبه شورا را نگرفته باشد، خالف قانون است. این اقدام غیر قانونی متوجه خودشان 
می شود و دو، سه سال بعد نهادهای نظارتی می گویند قرار بود ملک را بر مبنای مصوبه 
شورا واگذار کنید. اگر دوستان مجموعه ای را واگذار کردند حتما باید مصوبه اش را از شورا 

دریافت کنند.
 وقتی  شهردار  منطقه  را  به ساختمان  شهرداری  راه  نمی دهند

موضوع واگذاری امالک شــهرداری مورد تأکید محمد آخوندی، رئیس کمیســیون 
برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز بود و او اعالم کرد تنها یک جلسه از کمیسیون 
بند ۶ ماده ۵۵ شــهرداری که به موضوع واگذاری امالک شــهرداری اختصاص دارد، 
برگزار شده است؛ در حالی که از شهرداری درخواست شده جلسات این کمیسیون منظم 

باشد.
مهــدی اقراریان، رئیس کمیســیون نظارت شــورای شــهر تهران، بــه انحراف در 
کاربری های امالک واگذار شــده اشاره کرد و از اختصاص بخشی از یک سرای محله به 

محلی برای فروش مواد بهداشتی و شوینده و صابون سخن گفت.
به گفته اقراریان برخی از امالک واگذار شده شهرداری به تولیدی، خیاطی و... تبدیل 

شده اند و کاربری اعالم شده را ندارند.
پرویز سروری، نایب رئیس شورای شهر تهران، به واگذاری یک آپارتمان شش طبقه 
به نام خیریه اشــاره کرد که بهره بردار شهردار منطقه را هم برای نظارت به ساختمان 
راه نمی دهد و بهره برداری اقتصادی و شخصی از ملک شهرداری می کند. او تأکید کرد 

که این حق مردم است و باید به این موضوعات توجه ویژه شود.

دوشنبه
۱۱ مهر  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۸۶

آشیان بوم شناختی (Ecological Niche) هر جمعیتی که شامل محدوده زیستگاه 
و وظیفه و نقش جمعیت در اکوسیستم است، در مراحل اولیه تشکیل و توالی، ساده 
و فاقد پیچیدگی بوده و همچنین از اجزای مشــخص با وظایف تفکیک شده و خاص 
برخوردار اســت. این آشــیان در طول زمان همراه با اعضا و افراد خود رشد می کند و 
واجد ســاختاری پیچیده می شــود که در نهایت به یک بلوغ یا اوج می رسد. پس از 
مدتی دچار افول شــده اما از بین نمی رود. در این سیر تکاملی، افراد و اعضای آشیان 
دچار تغییر و تحول شــده، با گذشت زمان برخی از بین رفته، اما همان آشیان توسط 

نسل های آتی اشغال می شود.
نکته برجسته در بررسی این مسیر تاریخی آن است که آشیان بوم شناختی انسان، 
واجد شــعور و هوشمند بوده که آن را از سایر آشــیان های بوم شناختی در کره زمین 
متمایز می کند. آشــیان انسانی متشکل از افراد زیادی اســت که با یکدیگر در ارتباط 
متقابل هستند، در این روابط و ُکنش هاست که نقش ها، وظایف و قوانین تعیین  شده 
و با مدرن شدن آشیان انسانی به سمت تخصصی ترشدن پیش می روند. در آشیان های 
ابتدایی، افراد کمترین تفاوت را با یکدیگر دارند و اغلب مجموعه واحد و شبیه به هم 
هســتند و دارای احساسات و ارزش های یکسانی هستند. اما با بلوغ آشیان انسانی و 
پیشــرفت های ســریع و غیرمنتظره به ویژه در قرن اخیر، تخصصی شدن و تقسیم کار 

در یک آشــیان بوم شناختی از مهم ترین خصوصیات آن شد؛ بنابراین هم گرایی در این 
آشــیان ها ناشی از آن است که افراد یک آشیان برای بهره گیری از خدمات به یکدیگر 
وابســته اند، در پیوند آشیانی هستند و هیچ فردی در آشــیان به تنهایی قادر به اداره 
زندگی خود نیســت. اشــخاصی که وظیفه و نقش خویش را بــه خوبی ایفا کرده و 
از قوانین جاری پیروی می کنند، معموال از مزایای زیســِت مطلوِب آشیانی برخوردار 
می شــوند. در این میان افکار عمومی در آشیان عامل اساسی در ایجاد هم گرایی بین 

افراد و نظم الزم است.
باید توجه کرد شــخصیت یک فرد در آشــیان به بلوغ می رســد. زیرا شخصیت، 
منعطــف و در حــال تغییر بوده و در برابر تجربیات واکنش نشــان می دهد. انســان 
در ُکنش متقابل با دیگران پرورده شــده، اما در عین حال آشــیان از افراد گوناگون با 
شخصیت های متمایز شکل می گیرد، گرچه شخصیت، بنیانی زیست شناختی و ارثی 
دارد، اما در نهایت و طی حضور در آشــیان تبدیل به خوِد انســانی ایدئال می شــود. 
در آشــیان انسانی منظور از من، بیشــتر اشــاره به عقاید، افکار و احساسات است تا 
شــکل و ریخت ظاهری بدن، واژه  من برای بیان احساســات درونی است و در تاریخ 
بشــر کارکرد مهمی دارد و عامل اساسی در بقای نســل او بوده است. با وجود تمام 
تفاوت های موجود در اجزا و اعضای یک آشــیان بوم شناختی، آنچه باعث اجماع و 
هم گرایی در بین انسان های آشیان و در نتیجه پیوستگی و تکامل آن آشیان می شود، 
وجود زبانی مشــترک اســت. البته دوام، تحول و تغییر در زبان در متن آشیان صورت 
می گیرد. اصوال امکان ارتباط متقابل افرادی که دارای زبان مشترک هستند به راحتی 
و با سرعت بیشتری انجام می شود و این مسئله موجب همبستگی و قوام یک آشیان 
می شود. بدون وجود زبان مشترک، اتفاق نظر، نظم و همبستگی در آشیان های انسانی 
امری بسیار دشــوار است. زبان عالوه بر اینکه افراد یک دوره را به هم پیوند می دهد 

موجــب توالی و ادامه افکار و فرهنگ گذشــتگان و انتقال آن بــه زمان حال و آینده 
می شــود. اما باید توجه کرد زبان از طبقات و گروه های زیادی متأثر است که در عین 
اشــتراک مفهومی موجب بروز تفاوت هایی در آشیان انسانی می شود، مثال زبان فقرا 
از زبان ثروتمندان متمایز اســت، چنان که زبان روستائیان از شهرنشینان، زبان جوانان 
از پیران یا زبان افراد تحصیل کرده از بی ســوادان، بنابراین زبان در مواجهه با تفسیرها 
و تحلیل هایی قراردارد که افراد و طبقات خاص در شــرایط زمانی و مکانی متفاوتی 
از هر آشــیان بوم شــناختی تعیین کرده اند. از طرف دیگر در آشیان هایی که با مسئله 
چندزبانی مواجه هستند، اختالف قومی یا نژادی نیز بیشتر بروز و ظهور دارد، بنابراین 

وجود زبانی واحد در یک آشیان موجب یکپارچگی بیشتر آن خواهد شد.
از طــرف دیگر در آشــیان های بوم شــناختی براســاس قانون انتخــاب طبیعی، 
فرایندهای تکاملی، یک آشیان را دچار اصالح و تصفیه می کنند چنان که قانون تنازع 
بقا به ویژه در آشیان های حیوانی داللت بر این مسئله دارد، موجودات ضعیف و بیمار 
از آشیان حذف می شوند. البته در آشــیان های بوم شناختی انسان چنین تنازع بقایی 
آمیخته با شعور بوده است، اما گاهی این به ظاهر شعور انسانی، فجایع بی شماری را 
در آشیان ها در پی داشته است که گوی سبقت را از آشیان های حیوانی در حذف افراد 
ربوده اند و اغلب رنگ و بویی از مســائل نژادی، مذهبی و طبقه اجتماعی داشته اند. 
هرچند امروزه سیاســت های آشیانی جدید مبتنی بر حقوق بشر سعی در اصالح این 
نگاه جزمی به آشیان بوم شناختی انسان داشته و کمک به افراد ضعیف و آسیب پذیر 
را در قالب گروه های مشــارکت مردمی، ســازمان های مردم نهاد و خیریه ها ســامان 

داده اند.
چنان که توضیح داده شــد سیر تکاملی آشــیان، تفاوت انسان ها را بیش از پیش 
روشــن ساخت و ساختار را به سمت پیچیدگی هدایت کرد، یکی از مسائل پیش آمده 

در این رابطه ایجاد طبقات اجتماعی در آشیان بوم شناختی انسان بود. در آشیان های 
ابتدایی تمام افراد در تولید مشــارکت داشتند و میزان تولید در یک آشیان هم اغلب 
جواب گوی نیازهای آنان بود که بیشــتر در رابطه با آشــیان تغذیه ای خالصه می شد 
و بقای شــان را تضمین می کرد. در نتیجه تمایز طبقاتی هم اندک بود و سرمایه داری 
مفهوم فراگیری نبود. نشــانه های ظهور ســرمایه داری بیشتر به بعد از قرن هجدهم 
میالدی برمی گردد که این دوران مصادف با انقالب صنعتی در غرب بود. با پیشرفت 
تکنولوژیکی در آشیان  بوم شناختی انسان و تولید سرمایه، نیازهای اولیه و ابتدایی رفع 
شدند و در نتیجه تمرکز انسان ها بر نیازهای جدید و ثانویه شد. مسئله مالکیت اهمیت 
بیش از پیش یافت و تخصصی شــدن انســان ها در آشیان، تفکیک طبقات اجتماعی 
را مشــهود کرد. درحالی که فقرا همچنان در پی نیازهــای اولیه خود بودند، طبقات 
فرادســت و مرفه به نیازهای ثانویه ای از قبیل هنر، اوقات فراغت و خودشــکوفایی 
می پرداختند، به عبارتی آشیان های بوم شناختی هم به سمت تخصص گرایی و تمایز 
انسانی حرکت کردند، هرچند همین مسئله باعث شد انسان خود را بی نیاز از طبیعت 
بداند و برخی از اجزای زنده و غیرزنده آشــیان های بوم شناختی اندک اندک از زندگی 
انسان حذف شده یا کم اهمیت تلقی شدند؛ امری که اکنون آشیان های بوم شناختی را 
دچار معضل و بحران های عظیم محیط زیستی کرده و اساس و بقای آنها را زیر سؤال 
برده است. درحالی که در زمانی نه چندان دور زندگی انسان در آشیان او آمیخته و در 
گذر از کوه ها، صخره ها، چشمه ها، رودخانه ها، مراتع، گیاهان، درختان و حیوانات بود، 
حاال مفهوم طبیعت آن هم فقط در تعداد محدودی از خانه ها منحصر شده به چند 
گلدان بی رمق در گوشه  یک آپارتمان کوچک و تنوع گونه ای آشیان بوم شناختی انسان 
به شــدت رو به افول گذاشته است، به طوری که غیر از یک یا دو فرد و مقداری وسائل 
بی جان در یک خانه، دیگر هیچ جنبنده ای را در محیط آشیانی انسان نمی توان یافت.

همه پرسی، راهی برای عبور  از  تنگناهای دیروز، امروز  و آینده

وقایع این روزهای کشــور را از هر زاویه ای که نگاه کنیم، نیازمند 
تصمیم گیری آینده نگرانه، مشــفقانه و مدبرانــه برای حفظ منافع 
بلند مدت کشــور و مردم اســت. فراموش نکنیم کــه نوع برخورد 
ما با مســئله، هرگونه که باشــد، آیندگان آن را آن طورکه مشاهده 
  و برداشــت می کنند، به تصویر خواهند کشــید. برای اینکه آیندگان 
تصویر و قضاوت منصفانه  و مشفقانه ای از عملکرد ما داشته باشند، 

باید تصمیماتی بگیریم که نســل آینده با امید، نشاط و افتخار بیشتر 
به ساختن زندگی خود و  دیگران بپردازد و نتایج زیر را برای جامعه 

امروزی به بار آورد:
۱- حاکمیت قانون در همه ســطوح برقرار و دسترسی به اطالعات 

برابر در آن تضمین شود.
۲- تمام اشــکال فســاد، رشــوه و بی عدالتی به  صورت چشمگیر 

کاهش یابد.
۳- نهادهای مؤثر پاســخ گو و شــفاف در همه ســطوح توسعه و 

گسترش پیدا کند.
۴- فرایند تصمیم گیری پاســخ گویی فراگیر، مشــارکتی و شفاف در 

همه سطوح اجتماعی تضمین شود.
۵- دسترســی عمومی بــه اطالعات و حفاظــت بنیادین آزادی ها 

مطابــق بــا قوانین ملی به ویژه قانون اساســی کشــور تســهیل و 
امکان پذیر شود.

۶- امکان برگزاری عادالنه، سالم و بی طرفانه همه پرسی (رفراندوم) 
برای مسائلی که نیاز به تصمیمات ملی و مردمی دارد، فراهم شود.
برای اینکه موارد شــش گانه باال تحقق یابــد و در عین حال یک 
تصویر درست از خود در نزد آیندگان به یادگار بگذاریم و نشان دهیم 
که در راه جســت وجوی آزادی، برقراری عدالت و شــورانگیز کردن 
زندگی مردمان این ســرزمین همه همت خود را به  کار بستیم و در 
انتها به درستی از چالش ها و تنگناهای موجود عبور کردیم، نیازمند 
انتخاب یک مکانیسم عاقالنه، مطمئن، سالم، شفاف و بی طرفانه به 
نام «همه پرسی عمومی مندرج در قانون اساسی» هستیم تا به همه 
برداشت های گوناگون و احتماال منافع متفاوت پایان دهد. البته یک 

اصل بنیادین در اجرای «همه پرسی عمومی» وجود دارد که رعایت 
آن الزامی  اســت. اجرای این مکانیسم باید از سوی گروهی برگزار و 
مدیریت شــود که منتسب به هیچ گروه و نهاد ذی نفعی نباشد و از 
رأی مردم در هر شرایطی و با هر نتیجه ای صیانت کند. به باور من، 
این انتخاب تنها انتخاب ما برای گذر از شــرایط امروز و رســیدن به 
آرمان های آینده است. نتیجه «همه پرسی عمومی مندرج در قانون 

اساسی» باید تضمین کند که:
۱- همه مردم کشور در شرایط بهتر و رفاه بیشتر زندگی خواهند کرد.
۲- گروه هــای مختلف جامعــه در بیان نظرات شــان آزادی کامل 
خواهند داشــت و هیچ فردی یا گروهی به فرد یا گروه دیگر برتری 

ندارد.
۳- عدالت فراگیر و جامعه مبتنی بر صلح جویی ترویج و هر فرد و 

گروهی متعهد به برپاسازی آن در جامعه شود.
۴- جامعــه و مردم به دور از نگرانی در جریان ســیال و روان کار و 

زندگی متعالی مشغول باشند.
۵- بــا توجــه به اینکه توســعه پایــدار در نبود صلــح، آرامش و 
امنیــت محقق نمی شــود و اســتقرار صلح، آرامــش و امنیت نیز 
در نبــود توســعه پایــدار امکان پذیر نیســت، باید همــه تالش ها 
معطــوف بــه نهادینه شــدن توســعه پایــدار، صلــح، آرامــش

 و امنیت شود.
۶- پیوندهای متقابل و منســجم بین مردم ایجاد و کشــور ما برای 
تبدیل شــدن به محیطی بهتر دگرگون شــود تا صاحب یک جامعه 
پیشرفته و مرفه باشیم و مردم، زندگی آرام و با کیفیتی را در سرتاسر 

کشور داشته باشند.
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س: 
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روند تکامل آشیان انسانی
چگونه تحوالت زیست اجتماعی منجر به تحول زیست بوم انسان شد

نظریه پرداز توسعه پایدار
حسین ساسانی
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