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در صورت تمایل به اشتراک ساالنه نشریه فردای زنجان
بهای اشتراک را به شماره حساب های مندرج

 متعلق به انجمن خیریه مهرانه  واریز و قبض پرداخت را به نشریه ارسال فرمایید  

هر فردی در خصوص عملکرد فرد یا گروه دیگری می تواند انجام دهد 
اما اگربدون غرض و صادقانه باشد، قطعا راهگشا خواهد بود  در این راستا 
دعوت از مردم و مشارکت طلبی از آنان بطور یقین در حوزه های مدیریتی 
عامل موفقیت جوامع خواهد بود. سیمای هر شهری آینه تمام نمای تفکر 
مسئولین و مدیران آن به حساب می آید و قضاوت افکار عمومی در مورد 
نحوه عملکرد مسئوالن از روی نتایج تصمیمات آنها شکل می گیرد. طبیعتاً 
ما وقتی وارد یک شهری می شویم ابتدا چگونگی ساختار آنرا می بینیم که با 
چه کمیت و کیفیتی درست شده و ارتباط بین بخش های مختلف آن با چه 
خالقیتی بطور موزون نظم و هماهنگی یافته است وبا مشاهده این مجموعه 
عوامل به درایت و یکپارچگی مسئولین آن شهر پی می بریم. بطور مثال در 
همین ایران خودمان شهرهایی مثل اصفهان – شیراز – کرمان و ... آنچنان 

منظم و کامل و مناسب با نیاز های روز مردم این شهر ها طراحی و ساخته 
شده اند که هر بیننده ای را به وجد و تحسین وا می دارد.این خوشایندی 
در سایه تالش وهماهنگی مدیران آن شهر ها به نتیجه مطلوب رسیده است.   
در مورد شهر و دیارمان زنجان با توجه به ابتدایی ماندن چهره شهر از نظر 
معابر وسازه ها و میادین و بنا های نمادین، توسعه خیابان ها و بزرگراه ها و 
استفاده از تقاطع های غیر همسطح جهت سهولت رفت و آمد شهروندان، 
ایجاد و توسعه فضاهای سبز و پارک ها و ایجاد مراکز تجاری و تفریحی همه 
و همه در سایه همفکری و هم افزایی مسئولین شهر مّیسر و ممکن می شود 
که بنظر می رسد این همسویی در دیارما بسیار کم رنگ و کم رمق است. 
نمونه بارز این مّدعاعملیات زیر سازی مسیرحد فاصل خیابان خواجه نصیر 

طوسی به خیابان جاوید می باشد که با شتابزدگی ...

نشریه دانش بنیان

 نشریه دانش بنیان "فردای زنجان" در نظر دارد چالش های شهری مورد مطالبه مردم را در صفحه ای تحت عنوان حقوق شهروندی  
09905802325     @Peyk_Farda  .منتشر سازد، لذا پذیرای تصاویر و مطالب ارسالی دوستان فردای زنجان خواهیم بود
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تراریخته  کشاورزی   محصوالت 
چیست؟ 

یا  ژنتیکی  شده  دستکاری  محصوالت 
تراژن و معروف به تراریخته، محصوالت 
ژن  چند  یا  یک  که  هستند  کشاورزی 
وارد  ژنتیک   مهندسی  توسط  بیگانه 
ساختار وراثتی گیاه شده اند. اولین بار 30 
سال پیش با این روش گوجه فرنگی  و 
سپس سایر محصوالت مثل ذرت، سویل، 
کلزا و پنبه و غیره را تراریخته کردند. در واقع اینها گیاهان اصالح شده ژنتیکی 
هستند، مثل ذرت، سویا، کلزا، پنبه و بسیاری محصوالت کشاورزی و دامی که 
کمپانی های بزرگ تراریخته چون مونسانتو آمریکا اقدام به تولید بذرهای تراریخته 
و فروش آن به کشورهای دیگر می کنند. باید دقت کنیم که محصوالت تراریخته با 

محصوالت اصالح شده بروش های متدال اصالح نباتات اشتباه نشود. 
هدف اصلی تراریخته کردن گیاهان، مقاوم کردن آنان به آفات با شعار کاهش نیاز به 
سموم کشاورزی، افزایش تولید، بهیود کیفیت و ایجاد ویژگی های جدید در آنها بود. 
ولی پس از 20 سال کشت گسترده و مصرف آن در امریکا، کانادا برزیل و آرژانتین 
و.. اینک همه چیز برعکس شده آفات به تراریخته ها مقاوم شده اند بنابر این استفاده 
از سموم شیمیایی افزایش یافته، تولید افزایشی نشان نداده، تازه علف کش هایی 
چون رانداپ  گالیفوسایت فاجعه ساز شده و محیط زیست و سالمت انسان ها دچار 
خطر جدی شده است. بر خالف شعارهای زیبای کمپانی های تراریخته حتی کاهش 
عملکرد دیده می شود. روشهای صحیح کشاورزی نظیر حفظ باروری خاک، برای 

افزایش و به حداکثر رسانی عملکرد از اهمیت باالتری برخوردار می باشد. 
اینک مشکالت جدی برای سالمت، محیط زیست و ذخایر ژنتیک بروز کرده که 
مخالفت های جدی جامعه جهانی و مردم ایران را علیه آن بر انگیخته است. مشکالت 
دیگری چون مقاوم شدن آفات به تراریخته ها و افزایش مجدد استفاده از آفت کش 
های شیمیایی، ایجاد انواع بیماری ها در انسان ها، انتقال ژن از تراریخته به گیاهان 
غیر تراریخته و تاثیر بروی میکروبیوم خاک و دگرگون کردن ساختار خاک کشاورزی 
و نابودی حشرات مفید و زنجیره زیست بومی هشداری است که باید به آن توجه 
کرد. به همین دلیل توسعه کشاورزی سالم و ارگانیک و غیر تراریخته و کشاورزی 
اگرو اکونومیک بشدت مورد توجه جامعه جهانی و ایران قرار گرفته و بحث ایمنی، 
امنیت غذایی و تغذیه سالم هر روز در بین مردم بیشتر مورد بحث و بطور جدی 

پیگیری می شود.
 فرایند تراریخته کردن یک گیاه و وارد کردن ژن بیگانه به آن در اینجا گوجه فرنگی 

مثال زده شده که در امریکا وجود دارد گوجه فرنگی های ایران تراریخته نیست.
چند درصد از غذاهای ایران تراریخته هستند؟

 آمار دقیقی در میزان و تعداد محصوالت تراریخته در بازار ایران در اختیار نیست. 
ولی آنچه اعالم شده اقالم وارداتی شامل سویا، ذرت، کلزا، پنبه و اکثر روغن های 
نباتی تراریخته هستند.  نزدیک 20 سال است که محصوالت تراریخته در سفره 
مردم ایران بدون اینکه بدانند بوده. حتی ما هم  تا 5 سال پیش از آن اطالع نداشتیم 
چه برسد به مردم. البته خوشبختانه با پیگیری های انجام شده و قانون مجلس در 

مورد اجباری بودن برچسب زنی تراریخته و اطالع رسانی به مردم از مهرماه سال 97 
در کشور ابالغ شده و شاهد کلمه تراریخته یا دستکاری شده ژنتیکی بروی برخی 

محصوالت هستیم.
بذرهای کشت شده  از  ات  هیچکدام  ممنوع  ایران  در  تراریخته  فعال کشاورزی 
تراریخته نیست البته اخیرا گروه توسعه دهنده تراریخته در حال کسب مجوز کشت 
گسترده پنبه تراریخته است و در برخی مناطق مثل سمنان، کرمان و ورامین پنبه 
تراریخته کشت شده و منتظر مجوز نهایی برای کشت هستند که امیدواریم جلو آن 
گرفته شود چون هدف اینها پنبه نیست و قصد کشت محصوالت اساسی خوراکی 

را دارند.
روی صحبت من  با کشاورزان و مردم خوب استان زنجان است که مورد عالقه شدید 
بنده است چون ریشه خانوادگی ما از روستای زیبا و با فرهنگ سعید آباد ایجرود 
زنجان است: مردم عزیز عالوه بر اینکه به عالمت استاندارد دقت کنید، به تاریخ 
ساخت و انقضا نگاه کنید  به آرم سیب سبز نگاه کنید و به ترکیبات  آنهم  دقت 

کنید، ببینید آیا برچسب تراریته دارد یا خیر. 
باید بسیار مراقب غذای خود باشیم، زیرا 90%  بیماری ها منشاء غذایی دارند، البته 
بنده اطالعی از اجرای قانون برچسب زنی در استان زنجان ندارم و امیدوارم فرهنگ 
سازی الزم در این مورد صرت گیرد. از شما کشاورزان و متخصصین و کارشناسان 
حوزه های مختلف کشاورزی می خواهم با توجه به انتقادات مستند و علمی جدی 
که به محصوالت تراریخته در جهان وجود دارد در مورد واردات و کشت و مصرف آنها 
به دقت تحقیق و مطالع کنید. متاسفانه قانون ممنوعیت واردات تراریخته عمل نشده 
و اینک بیش از 10 میلیون تن نهاده های دامی شامل ذرت و سویا و انواع دیگر که 
عمدتا قرار بوده برای خوراک دام استفاده شود وارد کشور شده ولی متاسفانه شاهد 
بودیم سر از برخی صنایع غذای در آورد هر چند به دلیل آگاهی مردم شناسایی و 

به مراجع غذایی معرفی شدند. 
نکته دیگر در باره برنج تراریخته است که هنوزدر جهان بصورت گسترده و تجاری 
تولید و عرضه نشده ولی شواهدی از وجود برنج هندی تراریخته در ایران دیده شده 
است. البته بیست و چند سال پیش فردی ایرانی که در موسسه تحقیقات برنج در 
فیلیپین درس خوانده برنج طارم موالیی مرغوب آن زمان را در آن مرکز با کمک 
دانشمندان خارجی و بودجه بنیاد راکفلر تراریخته کرده و به ایران منتقل و بدون 
کسب مجوز اقدام به کشت می کند که شناسایی و متوقف می شود. باز در سالهای 
بعد نیز در مزارعی کشت و قطع می شود آخرین بار در سال 94 در مزرعه ای در 
استان گلستان کشت می کنند که باز متوقف می شود و این گروه تالش دارند مجوز 

کشت این برنج را بگیرند که قطعا با مخالفت جدی مواه خواهند شد.
بنابر این در جمع بندی می توان گفت با همه ضعف هایی که در مدیریت واردات 
و کشت و مصرف تراریخته ها در ایران وجود دارد با ارتقا آگاهی جامعه کشاورزی و 
مردم در مورد تراریخته ها و عدم تمایل 97 درصدی مردم ایران به مصرف آن توسعه 
دهندگان تراریخته که متاسفانه حامیان جدی در بین مدیران دارند با چالش جدی 

برای کشاورزی تراریخته در ایران مواجه هستند.
البته اخبار و شواهدی از ورود نمایندگان کمپانی های خارجی فروش بذر به مناطق 
استراتژیک کشور مثل استان خوزستان و کشت بذرهای ذرت تراریخته وجود دارد 
که نشان می دهد مسئولین نظارتی باید با دقت و جدیت بیشتری مراقب ورود 

بذرهای متنوع خارجی  و کشت آن بجای ارقام داخلی بود.
به توسعه  بند 8 سیاست های کالن محیط زیست  تاکید رهبری در 
کشاورزی سالم و ارگانیک و تاکید رئیس جمهور در پیوست حکم وزریر 
کشاورزی به توسعه کشاورزی سالم و ارگانیک و همچنین در قانون برنامه 
ششم نشان می دهد که به دلیل آشکار شدن خطرات استفاده بی رویه از 
سموم و علف کش های شیمیایی و محصوالت تراریخته و همچنین تغییر 
سبک زندگی که سبب توسعه طیف جدیدی از بیماری های کشنده قلبی 
عروقی و سرطان ها در جهان و کشور شده است ضرورت توجه جدی 

مدیران کالن نظام و مدیران استانی را به موارد زیر را نشان می دهد:
داخلی  تولید  رونق  برای  دامپروران  و  کشاورزان  از  جدی  حمایت   -

محصوالت سالم و ارگانیک
- کاهش مصرف سم و کود شیمیایی

- ممانعت از کشت هر گونه بذر تراریخته
در  زیستی  امنیت  زیستی،  ایمنی  ایمنی،  فرهنگ  ارتقا  و  آموزش   -

کشاورزان و جامعه
- ارتقا سطح فرهنک سالمت و توجه به تغذیه سالم

- نظارت جدی بر کیفیت و سالمت تولیدات
- نقش مهم آموزش و پرورش، دانشگاه ها، حوزه های علمیه، رسانه های 
مکتوب، مجازی و صوتی تصویری و تریبون داران در ارتقا آگاهی جامعه 

در مورد سبک زندگی سالم، تغذیه سالم، سالمت و محیط زیست
- ارتقا آگاهی مردم در باره حقوق شهروندی و مطالبه گری

به همین دلیل اخیرا به دلیل مخالفت شدید مردمی پویش ملی #نه_به_
تراریخته راه اندازی شده که اینک بیش از 150 هزار عضو دارد و در حال 
افزایش است و اهداف پویش در آن نوشته شده. لینک کوتاه پیوستن به 
این پویش عبارت است از GMO.lxb.ir  که از همه شما زنجانی های 
عزیز و فرهیخته دعوت می شود عضو شوید تا با توسعه کشت و عرضه 

محصوالت سالم کشاورزی و دامی گامی در مسیر سالمت برداریم..
و  مدیران  به  رسانی  اطالع  و  ها  رسان  گسترده  تالش  با  است  امید 
استان  با فرهنگ  و  و  مردم فهیم  کارشناسان کشاورزی و کشاورزان 
زنجان شاهد توسعه تولید محصوالت سالم و ارگانیک کشاورزی و دامی، 
افزایش تعداد فروشگاه های معتبر محصوالت سالم و ارگانیک و ترویج 
سبک زندگی سالم اسالمی ایرانی و جایگزین شدن تغذیه سالم در استان 

زییا و فرهیخته زنجان باشیم. 
با آرزوی سالی خوب و پر رونق و حل مشکالت معیشی و تولید. 
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ایران گفت: آبیاری  عضو شورای مرکزی خانه کشاورز 
زمین های کشاورزی با آب آلوده از عوامل خراب بودن 

حال طبیعت و محیط زیست است.
نازخند صبحی در گفت وگو با ایسنا، منطقه زنجان، اظهار 
آبیاری  برای  امروز  دغدغه های  مهم ترین  از  یکی  کرد: 
محصوالت کشاورزی، وجود اماکنی از جمله غسال خانه 
و کشتارگاه است؛ چراکه متاسفانه آب خروجی از این 

مکان ها تصفیه نمی شود و مزارعی که در اطراف چنین جاهایی مستقر است، با آب 
آلوده آبیاری می شود.

وی ادامه داد: وقتی آب های آلوده از جمله فاضالب شهری به بخش هایی از فضای شهری 
که شامل مزارع سبزی است سرازیر می شود، سطح نیترات در محصوالت تولیدی از 
سطح استاندارد باالتر رفته و چنین چیزی می تواند زمینه را برای بروز انواع بیماری های 

گوارشی فراهم کند.
صبحی تصریح کرد: چنین فرایندی در درازمدت و حتی میان مدت منجر به نابودی 
بخش اعظمی از محیط زیست و محصوالت کشاورزی می شود. از همین رو، به صراحت 
می توان گفت که حفظ محیط زیست از تکالیف شرعی، اجتماعی و عقالنی تک به تک 

ما است. در غیر این صورت، باید منتظر بروز جنگ آب در گوشه و کنار کشور باشیم.
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ایران با تاکید بر این که گسترش بیماری هایی از جمله 
حصبه، اسهال خونی و وبا نتیجه نفوذ آب های آلوده در محصوالت کشاورزی است، یادآور 
شد: دغدغه سالمت آب، جنگل، محیط زیست و طبیعت باید همگانی شود و به هر شکل 
باید چاره ای اندیشیده شود تا آب های آلوده، وارد اراضی کشاورزی نشود و یا این که قبل 

از ورود، مراحل تصفیه را طی کند.
تعدد  و  هوا  کننده  آلوده  تک سرنشین  خودروهای  تردد  این که  بر  تاکید  با  صبحی 
موتورسواران، خود از عوامل آلوده کننده آب و محیط زیست به شمار می رود، خاطرنشان 
کرد: انسان، نعمات زیادی را از سرمنشاء هستی گرفته و بدون شک مستحق آن بوده 
است. بنابراین، برای جبران دریافت رایگان این نعمات، شاید تنها کاری که بتواند انجام 

دهد، حفظ و صیانت از آن است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی 
آبزیان  و  شیالت  امور  مدیر  زنجان،  استان 
واحدهای  در  مکانیزاسیون  ارتقای  لزوم  استان 
آبزی پروری را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: 
توجه هرچه بیشتر به امر مکانیزاسیون در تمام 
مراحل تولید، فرآوری و توزیع محصوالت آبزی، 
نهایت  در  و  شده  بیشتر  رقابت پذیری  موجب 
تولید اقتصادی را به همراه دارد. منصور حقی 

 راد عنوان کرد: مکانیزاسیون در صنعت آبزی پروری فرآیند تغییرات کیفی 
در واحدهای تولید آبزیان با استفاده از ادوات، تجهیزات و فن آوری پیشرفته 
است و لذا توسعه مکانیزاسیون در این بخش باعث افزایش تولید و ارتقای 
کیفیت محصول شده و نهایتا ارتقای بهره وری و توسعه پایدار را به همراه 
دارد. وی با تاکید بر مدیریت علمی و کارآمد مزارع آبزی پروری به منظور 
بهره گیری از تمامی ظرفیت ها و امکانات موجود خاطرنشان کرد:  در حال 
حاضر بیش از 95 درصد از مزارع سردآبی استان زنجان مجهز به تجهیزات 
آبزی پروری است. حقی راد بیان داشت: مکانیزه کردن واحدهای آبزی پروری 
و استفاده از تجهیزات در این بخش همچنین نقش بسزایی در بهبود کیفیت 
آب مصرفی دارد به طوری که با ایجاد شرایط مطلوب فیزیکی و شیمیایی 

در محیط اکوسیستم آبی زمینه رشد بهتر ماهی آبزی را فراهم می کند.

به  گزارش  ایسنا، سید مرتضی خاتمی، نماینده مردم زنجان در مجلس 
شورای اسالمی در تذکر شفاهی نوبت صبح جلسه علنی امروز )سه شنبه( 
ضمن تبریک به مناسبت اعیاد “شعبانیه” و تبریک روز “ارتش”، در تذکری 
به دولت و وزیر کشاورزی بیان  کرد: به قیمت خرید تضمینی محصوالت 
کشاورزی مانند گندم با بهای قیمت تمام شده توجه شود. قیمت وسایل 
و تجهیزات کشاورزی همچنین کود و نهادها و آفت کش ها افزایش 200 تا 
300 درصدی داشته است. امروزه هزینه تولید در مجموع افزایش به مراتب 
باالتر از تورم ساالنه و نقطه به نقطه دارد. قیمت های تضمینی اعالمی هر 
چند که نسبت به سال 97 افزایش داشته است، اما قیمت 1700 تومانی 

گندم حتی نقطه سر به سر واقعی تولید را پوشش نمی دهد.
وی ادامه  داد: با وجود گرانی در تجهیزات کشاورزی و هزینه زندگی در 

روستاها سخت شده است. عالج واقعه را قبل از وقوع باید کرد. با این وضعیت 
زندگی روستایی شرایط متعادلی ندارد و با کسری های شدیدی مواجه است. 

باید واقع بین بود و حق الزحمه واقعی کشاورزان را پرداخت کرد.
از  دیگری  بخش  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  زنجان  مردم  نماینده 

صحبت های خود، عنوان کرد: مساله قابل تأمل قیمت جهانی این محصوالت 
است که این موضوع خود قاچاق گندم و سایر محصوالت کشاورزی را در پی 
خواهد داشت. همان گونه که دام زنده قاچاق می شود در آینده ای نزدیک 
افزایش قاچاق محصوالت کشاورزی را شاهد خواهیم بود. پس باید از هم 
اکنون به دنبال چاره باشیم. خاتمی در تذکری در خصوص قیمت نازل 
خرید شیر از دامداران، خاطر نشان کرد: این قیمت از قیمت خوراک، دام 
و نهادها کمتر است. این چه نحوه تقویت تولید است؟ موضوع دیگر توزیع 
نامتعادل کودهای شیمیایی است. در اثر ناهماهنگی بین وزارت کشاورزی و 
پتروشیمی کود مورد نیاز کشاورزان در زمستان تأمین نشد و در حال حاضر 
نیز با توجه به اختالف قیمت آزاد و سهمیه ای این موضوع موجب اختالل 

در نظام توزیع شده است.

مصاحبه اختصاصی نشریه » فردای زنجان« با پروفسورعلی کرمی متخصص بیوتکنولوژی پزشکی ازدانمارک

@proffessorkarami   فوق تخصص مهندسی ژنتیک ازآمریکا و موسس بنیاد ملی سبک زندگی سالم

محصوالت کشاوزی 
دستکاری شده ژنتیکی یا تراریخته در سفره شما

مراقب باشیم بذرهای تراریخته وارد مزارع استان زنجان نشود

هشدار نماینده زنجان نسبت به قاچاق محصوالت کشاورزی

آلودگی های محیط زیستی
 در زمین های کشاورزی

 افزایش تولید 25 درصدی آبزیان 

کشاورزی فردا2 2

یادداشت



   در کشورما مسئله مدیریت اجرایی کال به بازی گرفته شده است،  فلسفه وماهیت آن بعداز انقالب مشروطیت 
که سیستم اداری ما بر اساس نظام نوین دولت مداری متاثر از قوانین اروپایی طراحی وعملیاتی گردیده بود. دچار 
نوعی بیماری خود شیفتگی وشیدایی ومنیت شده است، ودر عمل درک درستی ازآن ایجاد نشده وکارها بشکل 
باری به هرجهت انجام می یابد وکسی از مدیران به لحاظ عملکرد غلطش مورد پرسش وبازخواست جدی قرار 
نگرفته و برخورد نشده، همواره خسران واشتباهات مدیران با پول های سرشار بدست آمده از منابع نفتی ماست 
مالی میشود، وآثار منفی این رفتارها در تمام بخش ها در بیش از یک قرن از انقالب مشروطیت خسارات جبران 
نا پذیری بر مردم وکشور وارد کرده است. مثل توسعه واستقرار سکونت گاه ها ی شهری وروستایی که عمدتا از 
جانمایی ومکان یابی درستی بر خوردار نبوده اند، بیشتر آنها در اراضی پست وفلت سیل گیر وحواشی وحریم 
مسیل ها وآبراه ها ویا در زمین ها ودشت های مرغوب وحاصلخیز کشاورزی احداث شده اند یا در محدوده و 
روی درز وشکاف ها وخط واره وگسل های فعال ونیمه فعال، ویا به لحاظ ساخت وساز ها بر پایه اصول صحیح 
مهندسی تحت نظارت دقیق با مصالح استانداری نبوده ویا در طراحی واحداث تاسیسات وابنیه شهری ویا روستایی 
آئین نامه های مهندسی وایمنی سازه ها وتاسیسات چندان رعایت نشده که بمحض وقوع یک عامل بحران ساز 
مثل آتش سوزی ها، تکانه ولرزه های زمین شناسی، سیل ویا طوفان بهم می ریزند وگسسته میشوند، ضمن به 
بار آوردن خسارات مالی وحشت ناک با ایجاد تلفات انسانی باال همراه هستند، وما بعداز گذشت اندک مدتی بعداز 
وقوع بحران متاسفانه براحتی آنرا فراموش کرده وبفکر آنالیز وآسیب شناسی آنها نبوده ونیستیم، تا از تکرار های 
بعدی شان جلو گیری کنیم، امروزه ما شاهد تالش ونابودی منابع طبیعی مثل مراتع وجنگل های انبوه وپرپشت 
کشورمان واز بین رفتن خاکهای حاصلخیزشان هستیم، که همه ناشی از عدم توجه جدی در یک قرن گذشته 
بدانها مثل بهره برداری بی رویه از جنگل ها وجنگل تراشی های بی حد وحساب و چرای بی رویه در اثر فشار 
دامی وشخم زدن مراتع وعدم پایش وقرق آنها وعدم اجرای طرحای حفاظت اراضی در قبال فرسایش ویا مصرف 
بی رویه کودها وسموم شیمیایی و رها کردن فاضالب های صنعتی وبیمارستانی بصورت خام وبدون تصفیه وایمن 
سازی آنها می باشد، همینطور آلودگی منابع آبهای سطحی و زیرزمینی مان که قطعا ناشی از این عملکرد غلط 
مان می باشند، یا آلودگی هوای کشورمان بدلیل استقرار صنایع سنگین آالینده در محدوده وحواشی شهرهای 
پر جمعیت بدون الزام آنها به نصب انواع فیلترهای صنعتی کنترل آلودگی ها ویا  آالیش هوا توسط خودروهای 
آالینده وسوخت های غیر استانداردی که تولید وبدانها عرضه میشود ویا خیزش انواع ریزگردها از تاالب ها ومردابها 
ومسیل ها به لحاظ عدم رعایت وحفظ حقابه های زیست محیطی با مهار ومصرف بی رویه آبهای سطحی، می 
باشند، از اینها که بگذریم وبه مسئله سیالبهای اخیر اگر کمی توجه بنمائیم براحتی متوجه می شویم با توجه به 

تمام هشدارها واخطارها وتذکراتی که متخصصین آب وهوایی از شهریورتا کنون می دادند که بعلت تغیر شرایط 
آب هوایی در منطقه واطراف منطقه ما امسال با فزونی بارشها روبرو خواهیم شد وما می بایست قبل از شروع 
ریزش ها بخصوص در حوضه های آبی بزرگی چون خلیج فارس، خزر وسفید رود واترک و تجن و زیر حوضه 
هایشان یک برآورد اجمالی از میزان وحجم بارشها وروانابهای ناشی از آنها با مدنظر قرار دادن مخازن بزرگ آبی 
موجود، و خالی کردن ظرفیت مخازن به مقدار حداقل 50 درصد حجم آنها،  تا بتوانیم به موقع آن سیالبها را 
مدیریت نمائیم واز ورود آنها وطغیانشان وجاری شدنشان به درون شهرها و یا مزارع مردم جلو گیری نماییم  ولی 
افسوس که مدیرت مسئوالنه وکاردان وفنی در مخازن مان وجود نداشت، و همه اینها از ندانم کاری وعدم درک 
معنی واقعی  ازمدیریت علمی وفنی روزآمد می باشد که تسلیم عده ای از سیاست مداران تهی مغز شده واصول 
مدیریت وآئین نامه ها واستاندارد های الزم را قربانی منافع کوتاه مدت نموده است، این همه مصیبت وگرفتاری 
های عمدی را خودمان وبدست خود ایجاد کرده ایم نباید علت را در تحریم ها واستکبار جهانی وحوادث قهری 
وآسمانی ویا خشم زمین ودریاها وهوا جستجو کنیم  باید بخودآئیم واز گذشته وآنچه که در یک قرن سرمان آمده 

عبرت بگیریم تا با حوادث ناگوار مشابهی برای بار چندم روبرو نشویم. 
 نیاز مبرم وجدی امروز درتمام دشتهای کشور  عبارت از این که وزارت محترم نیروی به امر تغذیه مصنوعی در 
عمل با اختصاص بخش مهمی از اعتباراتش در کنار صدور اعالمیه های شدید وغلیظ جهت قلع وقمع چاهایی 
که از اول انقالب بصورت غیر مجاز درسرتاسر کشور حفر وتجهیز شده وازجانب خود دولت برایشان برق وسوخت 
های دیزلی تحویل می شده است .وتا دویاسه سال پیش با انها بصورت جدی برخورد نمی شده بپردازد ،وبار 
انرا بعهده وزارت جهاد کشاورزی تنها در اجرای طرحهای ابخوان داری نیاندازد،بدون سرمایه گذاری روی سفره 
های زیر زمینی انها خود بخود بارور وتغذیه کافی نخواهند شد وبه سطح تعادل هیدرو لوژیک نخواهند رسید 
ومدتهابیالنشان منفی خواهد بود وممنوع کردن دشتها وپرکردن چاها الزم است ولی کافی نمی باشند .در دیگر 
بخشها هم بموازات باید اقدامات اصالحی صورت گیرد ،مثل ممانعت از تبدیل اراضی دیم به کشت های ابی ،اصالح 
روشهای سنتی ابیاری در دشتها ،محدود کردن کشت های پرنیاز به اب ،رعایت الگوی کشت سنتی بلند مدت 
استانها ونواحی ومناطق  ،کاهش توسعه کشت های تابستانه بجز در خطه شمال کشور ونواحی پر باران ودارای 
رودخانه های دائمی  ،توسعه کشت های گلخانه ای   ،در بخش کشاورزی ، وهمچنین جلو گیری از تلفات ابی در 
شبکه های انتقال وتوزیع اب شرب شهری وروستایی ،جمع اوری وبازیافت فاضالب های شهری وصنعتی وبه مدار 

مصرف برگرداندن دوباره  انها درسایر بخشها مثل فضای سبز ومحیط زیست ،.......
 به امید ایجاد تحول در مدیرت های اجرایی کشورمان

کردوانی  پرویز  پروفسور 
در  )زاده 1310 خورشیدی 
گرمسار(  مندولک  روستای 
دارنده  و  ایرانی  جغرافیدان 
عالی  نشان  و  ملی  مدال 

دانش در ایران
خطاب به همه مردم ایران.

آنچه در این روزها در فضای 
می  ها  رسانه  و  مجازی 
را  خطرناک  جریانی  بینیم 
توجه  با  و  کند  می  هدایت 

به بارش های سیل آسا این 
کنند  می  ایجاد  را  ذهنیت 
که خشکسالی تمام شده و 
طبق  آب  مصرف  متاسفانه 
نرم ها ی جدید قبوض آب 
تمام تالش  و  یافته  افزایش 
برای صرفه جویی  که  های 

آب شده را زیر سوال برده 
ایران می گویم  ملت  به  اما 
دهم  می  جدی  هشدار  و 
که خشکسالی با چند بارش 

نرمال  بارندگی  و  آسا  سیل 
آینده  سال  چند  و  امسال 
که  چرا  شود  نمی  جبران 
منابع زیر زمینی آب بیش از 
95 درصد تخلیه شده و ما 
آبی برای خوردن نداریم لذا 
ایران خواهشمندیم  از ملت 
و هشدار می دهیم آبی برای 
خوردن باقی نمانده و صرفه 
کشاورزی  و  آب  در  جویی 
جز  را  نوین  های  روش  با 

قرار  خود  زندگی  الینفک 
دهید واز تمامی رسانه های 
دلسوز این مردم و این خاک 
می خواهیم با تمام وجود به 
تشویق مردم به صرفه جویی  
در آب همت نموده و بدانید 
جریانی خاص با هدف خاص 
اتمام  ذهنیت  دارد  قصد 
القا  مردم  به  را  خشکسالی 
و جهت نابودی ایران تالش 

شبانه روزی دارد

بیش از بیست روز از باران سیل آسا 
در استانهای  مختلف کشور میگذرد و 
کشور  در  موجود  شرایط  با  متاسفانه 
مناسب  ساختها ی  زیر  وجود  عدم  و 
اندازیهای بی حد و حصر به  و دست 
ها  رودخانه  بستر  به  تجاوز   ، طبیعت 
کارشناسی  غیر  وسازهای  ساخت  و 
در  رویه  بی  راهسازی  و  مسیلها  در 
ازبین  و  طبیعی  منابع  و  ملی  اراضی 
و  جنگلها  تخریب  و  ها  آبراهه  رفتن 
مراتع و لخت شدن زمین از پوشش ، 
علیرغم وجود سدهایی که از جانمایی 
تا ساخت و  مطالعات و مصالح مورد 

 . دارند  و  داشتند  مشکل  استفاده  
بارانی که رحمت  این سدها  بود  قرار 
و در  را در خود جای دهند  خداست 
دست  عصای  آبی  بی  روزهای سخت 
اما  کنند  هدیه  را  آبادانی  و  شوند 
شدند  عملی  سدها  خود  شوربختانه 
بروند!!؟  آب  زیر  شهرها  اینکه  برای 
هایی  گوشه  در  سرزمینم  مردمان  و 
زحمات  و  خسران  این کشوردچار  از 

فراوان شوند.
بود  زیاد  آنقدر  ورودی سدها  که  چرا 
که دیواره سدها یارای مقابله با آن را 
مخازن  به  که  بارانی  حجم   ، نداشت 

سدها وارد میشد بیش از آنی بود که 
بینی  پیش  برایش  کنتدگان  مطالعه 
کرده بودند!! و باید آب سد را با حجم 
ناکرده  خدای  تا  میکردیم  رها  باال 

دیواره ی سد نشکند.
سال  سالیان  اینکه  بارتر  تاسف 
و  بود  از رسوبات  پر  بودمخازن سدها 
الیروبی را فراموش کرده بودیم ! و فکر 
نمیکردیم چنین بارانی را داشته باشیم 
که  نکردیم  تربیت  متخصصینی  چون 
بدانند  در گذشته در خوزستان ، در 
کشور  مناطق  سایر  در  و   ، گلستان 
شدت  با  و  مدت  طوالنی  بارندگیهای 

باال را داشتیم.
اما   ، کنم  نگاه  بدبینانه  نمیخواهم 
خوشبینی  هم دردی را دوا نمیکند .

مردمان کشورم در زحمتند، در غم از 
مصیبتند.  در  عزیزانشان  دادن  دست 
غم فردا را نمیخوردند! اگر میدانستند 
بیش  وچندروزی  گذراست  اینروزها  

نیست.
را  دیگری  غصه  سیلزده  مناطق  اما 
و  امراض  هجوم  کرد   خواهد  تجربه 

بیماریها ، فرونشست زمین و ...
همه اینها راگفتم تا به نکته مهمتری 

برسم
آید  می  سیل  با  که  #گل_والیی 
میکنیم  فکر  ظاهرا  دارد  حجم باالیی 
گل و الی خطری ندارد ولی باید گفت 

گل و الی بسیار خطرناک است.
تخریب طبیعت ولخت شدن زمین از 
پوشش گیاهی و بارانهای متوالی باعث 
در  که  میشود  سیل  و  زمین  رانش 
تشکیل گل و الی نقش اساسی دارد.

وقتی سیالب فرو می نشیند وجود گل 
و الی در معابر و مناطق مسکونی خود 

را نشان می دهد.
میزان گل و الی در سیلهایی که اتفاق 
با  ودرمناطق  است  متفاوت  افتد  می 
پوشش گیاهی مناسب یا اب بصورت 
دلیل  به  اگر  ویا  آید  نمی  در  سیل 
شدت باالی بارندگی آب بصورت روان 
الیی  و  گل  کند  حرکت  سیل  یا  آب 
را با خود حمل نمیکند وذرات خاک 

موجود در آن بسیار پایین است 
اما چرا در سیل اخیر کشورمان با این 

حجم از گل و الی مواجه هستیم؟
بیشترین و مهمترین عامل این میزان 
از گل و الی همانطور که پیشتر گفته 
شدن  عاری  و  سرزمین  تخریب  شد 

زمین از پوشش گیاهی است.
میپوشاند  را  زمین  که  الیی  و  گل 
بسیار خطرناک است و مثل برف عمل 

در  پیاده  حرکت  و  رانندگی  میکند، 
دشواروخطرآفرین   الی  و  گل  شرایط 
گیر  و  خوردگی  ُسر  احتمال  است. 

کردن در چاله های گلی باالست.
در مسیرهای شیب دار گل الود ممکن 
دست  از  را  رانندگی  کنترل  است 
بدهید. در سرباالیی هاهم سعی کنید 
با سرعت یکنواخت حرکت کنید و با 
داشته  توجه   . سنگین  نیمه  ی  دنده 
ناگهانی  ترمز  از  وجه  هیچ  به  باشید 

استفاده نکنید.
گل و الیی که سیل با خود می اورد ، 
اغلب حاوی اشیایی است که میتواند 
از  حتما  این   بنابر  باشد  خطرناک 
کفش مناسب استفاده کنید و با پای 
راه  یا دمپایی در گل و الی  و  برهنه 
نروید. در صورتیکه ازمنطقه گل و الی 
با خودرو حرکت کردید و خارج شدید 
را  خود  خودرو  مکان  اولین  در  حتما 
میتواند  الی  و  گل   ، دهید  شستشو 
خودرو  ترمز  عملکرد  بر  فراوانی  تاثیر 

داشته باشد.
و  است  الهی  رحمت  باران  چه  اگر 
شدن  سیراب  برای  منتی  هیچ  بی 
اگر  و  میبارد  فرو  انسان  و  طبیعت 
تبدیل  نقمت  به  باران  این  میخواهیم 
نشود به طبیعت احترام بگذاریم ، آن 
را تخریب نکنیم، به جویهای کوچکی 
دست  دارد  وجود  طبیعت  در  که 
مطالعه  بی  راهسازی   ، نکنیم  اندازی 
در طبیعت یعنی سیل، بدانیم طبیعت 
 ، الهی  موهبت  یک  زیست  محیط  و 
سرزمینی و تاریخی است و الودگی و 
تخریب ان در  کیفیت چرخه طبیعی 
ان اثر میگذاردو پیامدهای زیانباری را 

به انسان تحمیل میکند.
بهوش باشیم طبیعت برای بقای نسل 
بشر افریده شده و پیوندی ناگسستنی 
مختلف  های  بهانه  به  دارد  انسان  با 

طبیعت را از بین نبریم .

آیا بارش هایی  اخیر فرصت خوبی برای سیراب نمودن آبخوانها  نبود؟ 
مهندس بهروز قهرمانی  کارشناس ارشد تامین آب و سازه های آبی

 خشکسالی با چند بارش سیل آسا جبران نمی شود
پروفسور پرویز کردوانی

گل و الی سیل بسیار خطرناک است
تقی سالک - کارشناس محیط زیست

آب فردا
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پس از فاجعه اخیر سیالب ویرانگر که در جای  جای کشور آسیب هایی جبران ناشدنی به 
بار آورد و انتقادهایی که در مورد تأثیر دستکاری مسیرهای سیل و ساخت وساز ها بر شدت 
سیل طرح شد، خبر دفع سیالب تخت جمشید از راه آبراهه های تاریخی آن سبب ساز 
نگاهی آمیخته به تحسین به دوراندیشی نیاکان و تأسف بابت عدم امتداد آن نسل مدبر تا 
دوره معاصر شد! خالصه آن خبر تأثیرگذار چنین بود: کانال های هزاران ساله تخت جمشید 

به داد این بنای تاریخی رسیدند!
در میان جهانگردان غربی، »ژان شاردن« سیاح فرانسوی، در جریان بازدیدش از محوطه 
تخت جمشید، کانال های زیرزمینی آن را هم دیده بود. او به داخل هفت عدد از این کانال ها 
رفته بود، ولی به دلیل انسداد کانال ها و نیز نبوِد نور و هوای کافی در کاوش کامل آنها 
موفقیتی به دست نیاورد. او در یادداشت هایش ذکر کرده که از آنجا که او به طور سینه خیز 
هم نتوانسته از برخی از این کانال ها بگذرد، در نتیجه سازنده آنها باید انسان ریزنقشی بوده 
باشد. او همچنین بیان کرده که یک ایرانی به او گفته که کانال های دیگری هم هست که 

می توان سه تا چهار کیلومتر آن را درنوردید.
این کانال ها توجه »جیمز موریه« سیاح و مأمورسیاسی بریتانیا مقارن با سلطنت »فتحعلیشاه 
قاجار« در ایران و »لرد جرج کرزن« ایران شناس بریتانیایی را هم به خود جلب کرده بود. 
»هربرت وِلد بالندل« باستان شناس نیز در 1893 توانست یک گذرگاه زیرزمینی را در 

تخت جمشید بیابد.
جز آنچه در گذشته دیده شده بود، تعداد دیگری از این کانال ها توسط »ارنست هرتسفلد« 
باستان شناس و ایران شناس آلمانی، کشف شد. در میان این سیاحان و کاوشگران، هم 
نخستین بار این هرتسفلد بود که متوجه شد برای حفظ این بنا در برابر سیالب ها، بازسازی 
و احیای این سیستم آبی کهن ضروری است، پس این مهم را در دستور کار خود قرار داد. 
هرچند تالشش برای احیای این کانال ها رضایت بخش نبود. پس از آن هم وقوع جنگ 
دوم کار را عماًل متوقف کرد. پس از جنگ سرانجام این کار مشترک به سرپرستی »علی 
سامی« باستان شناس و »آندره ُگدار« باستان شناس و معمار فرانسوی، بود که اهداف 
اولیه هرتسفلد را محقق نمود. بخش های دیگری از این کانال های زیرزمینی اخیراً توسط 
بنیاد پژوهشی پارسه-پاسارگاد)PPRF( در سال 2002 یافت شده اند و چه بسا در آینده 

اکتشافات بیشتری هم در این راستا انجام شود.
 اردالن کوزه گر 

پژوهشگر تاریخ ایران باستان

ذخیره آب و دفع سیالب در تخت جمشید
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مهم ترین  از  لیستی  منشور حقوق شهروندی 
نخستین  است.  کشور  یک  شهروندان  حقوق 
منشور با این نام در ایران باستان در 538 پیش 
از میالد توسط کوروش کبیر پادشاه امپراتوری 
بزرگ ایران و شاه سلسله هخامنشی هنگام فتح 
بابل صادر شد وبر روی استوانه گلی معروف به 
منشور کوروش حک گردید و مهمترین اصل 
بریتانیا  در  قرنها  از  بعد  بود.  دین  آزادی  آن 
که نتیجه یک قرن مبارزه )قرن 17 میالدی( 
از یک سو و مردم و  استوارت  پادشاهان  بین 
پارلمان انگلیس از سوی دیگر بود و با نگاهی 
در 15  آن  از  نوشته شد. پس  کارتا  ماگنا  به 
دسامبر 1791، منشور حقوق شهروندی ایاالت 
متحده به تصویب رسید که بر پایهٔ ماگنا کارتا، 
منشور حقوق شهروندی بریتانیا و مبارزه های 

کلنی نشین ها با امپراتور و پارلمان بود.

از جمله حقوقی که می تواند در منشور حقوق 
شهروندی بیاید آزادی بیان، آزادی عقیده و دین 

هستند. 
در ایران 

شهروندی  حقوق  منشور   1395 آذر   29 در 
امضای رئیس جمهور وقت،  رسیده  به  ایران 
و از طریق پیامک به مردم ابالغ شد. نسخهٔ 
اولیهٔ این سند در 5 آذر 1392 تدوین و ارائه 
شده بود. سرفصل حقوقی که در این منشور 
آمده به شرح زیر است: حق حیات، سالمت و 

کیفیت زندگی
• حق کرامت و برابری انسانی

• حق آزادی و امنیت شهروندی
• حق مشارکت در تعیین سرنوشت
• حق اداره شایسته و حسن تدبیر

• حق آزادی اندیشه و بیان

• حق دسترسی به اطالعات
• حق دسترسی به فضای مجازی

• حق حریم خصوصی
• حق تشکل، تجمع و راهپیمایی

• حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت وآمد
• حق تشکیل و برخورداری از خانواده
• حق برخورداری از دادخواهی عادالنه

• حق اقتصاد شفاف و رقابتی
• حق مسکن
• حق مالکیت

• حق اشتغال و کار شایسته
• حق رفاه و تأمین اجتماعی

• حق دسترسی و مشارکت فرهنگی
• حق آموزش و پژوهش

• حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار
حق صلح، امنیت و اقتدار ملی

هر فردی در خصوص عملکرد فرد یا گروه دیگری می 
باشد،  صادقانه  و  غرض  اگربدون  اما  دهد  انجام  تواند 
قطعا راهگشا خواهد بود  در این راستا دعوت از مردم و 
مشارکت طلبی از آنان بطور یقین در حوزه های مدیریتی 
عامل موفقیت جوامع خواهد بود. سیمای هر شهری آینه 
تمام نمای تفکر مسئولین و مدیران آن به حساب می آید 
و قضاوت افکار عمومی در مورد نحوه عملکرد مسئوالن از 
روی نتایج تصمیمات آنها شکل می گیرد. طبیعتاً ما وقتی 
وارد یک شهری می شویم ابتدا چگونگی ساختار آنرا می 
بینیم که با چه کمیت و کیفیتی درست شده و ارتباط 
بین بخش های مختلف آن با چه خالقیتی بطور موزون 
نظم و هماهنگی یافته است وبا مشاهده این مجموعه 
عوامل به درایت و یکپارچگی مسئولین آن شهر پی می 
بریم. بطور مثال در همین ایران خودمان شهرهایی مثل 
اصفهان – شیراز – کرمان و ... آنچنان منظم و کامل و 
مناسب با نیاز های روز مردم این شهر ها طراحی و ساخته 
شده اند که هر بیننده ای را به وجد و تحسین وا می 
دارد.این خوشایندی در سایه تالش وهماهنگی مدیران 

آن شهر ها به نتیجه مطلوب رسیده است. 
ابتدایی  به  توجه  با  زنجان  دیارمان  و  شهر  مورد  در   
ماندن چهره شهر از نظر معابر وسازه ها و میادین و بنا 
های نمادین، توسعه خیابان ها و بزرگراه ها و استفاده 
از تقاطع های غیر همسطح جهت سهولت رفت و آمد 
شهروندان، ایجاد و توسعه فضاهای سبز و پارک ها و ایجاد 

مراکز تجاری و تفریحی همه و همه در سایه همفکری 
و هم افزایی مسئولین شهر مّیسر و ممکن می شود که 
بنظر می رسد این همسویی در دیارما بسیار کم رنگ 
و کم رمق است. نمونه بارز این مّدعاعملیات زیر سازی 
مسیرحد فاصل خیابان خواجه نصیر طوسی به خیابان 
های  روز  در  عجیبی  شتابزدگی  با  که  می باشد  جاوید 
پایانی سال 97 درحال اجراء بوده، که تحت نظارت هیچ 
دستگاه ذیصالحی نبوده، چنانکه در طرح هندسی ونقشه 
اجرایی این پروژه با نادیده گرفتن ضوابط و ضرایب ایمنی 

 ) از 35 درجه  بیش  میزان  به  اصلی  ازمسیر  انحراف   (
و عدم توجه به نکات مهندسی ترافیک، سر انجام این 
گذرگاه شهری را با ابهامات زیادی مواجه ساخته و نکته 
بسیار جالب توجه، قوس دار بودن این خیابان است که با 
یک توجیه غیرمنطقی دلیل این امر را، فقدان اعتبار الزم 
جهت اجرای این پروژه عنوان می کنند که انتقاد مردم 
زنجان را بدنبال داشته و عواقب آن برای شهرمان زیانبار 

خواهد بود. 
 همانطور که اشاره شد ریشه های این مشکالت را باید 

در ضعف مدیریت شهری جستجوکرد .ناتوانی در جذب 
اعتبارات استانی و سوء مدیریت بدلیل صدورمجوز ساخت 
و ساز به امالکی که از قبل در مسیر مستقیم و درست 
این معبربوده اند.عدم مدیریت فعال و پویا در برنامه ریزی 
جهت تامین هزینه های عمران شهری و اساساً گزینش 
اشخاصی که در زمینه مدیریت شهری فاقد صالحیت 
و تجربه کافی بوده و بعضا اولین سمت مدیریتی آنان 
محسوب می شود،عواملی هستند که نه تنها معضالت شهر 
را حل نکرده، بلکه برگره های کورمشکالت نیز افزوده 

است. 
 از طرف دیگربی توجهی مسئولین به حقوق شهروندی 
در نحوه دعوت از افرادی که ِملکشان در مسیرطرح بوده 
با عنوان»به شما اخطار می شود« و برخورد تبعیض آمیز با 

مردم، باعث نارضایتی آنها شده است. 
 وجود خیابان های کج و َمعَوج و غیر استاندارد در سطح 
برای  لیاقت  و  فعالیت  نشانه  آنکه  از  زنجان پیش  شهر 
کسی باشد حکایت از بی تدبیری و عدم هماهنگی و عدم 
احساس مسئولیت در سر نوشت رشدو توسعه یک شهر 
به حساب می آید که آیندگان نیز راجع به آن قضاوت 

خواهند کرد.
ویژه  به  مسئولین  از  زنجانی  شهروندان  از  جمعی  ما 
استاندار محترم تقاضامندیم که عزم و ارادۀ خود را جهت 
هماهنگی بیشتر با یکدیگر بکار گرفته و برای اصالح مسیر 

این خیابان اقدام نمایند.

امروزه اغلب افراد در محیط های شهری زندگی می کنند و آنچه مسلم است این است که در 
فضای زندگی شهری رفع نیازها از طریق تعامالت متقابل افراد با یکدیگر صورت می پذیرد. لذا 
آنچه در روند این نوع زندگی ضروری به نظر می رسد، قاعده مند ساختن روابط افراد در جامعه ی 
شهری به جهت جلوگیری از هرج ومرج و بی ثباتی در جامعه است. برای همین در این مقاله 

می خواهیم ببینیم که حقوق شهروندی چیست.
تعریف حقوق شهروندی

به طور کلی حقوق شهروندی را می توان به مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه ی 
شهری تعریف نمود. حقوق شهروندی جز حقوق ذاتی و فطری انسان ها است. همچنین این 
حقوق غیر قابل  انتقال و تجزیه ناپذیر است، به این صورت که عناصر آن الزم و ملزوم یکدیگرند. 

حال این حقوق شهروندی به چه افرادی تعلق می گیرد؟
در پاسخ به این سوال ابتدا به بیان مفهوم شهروند می پردازیم. بنابر باور برخی صاحب نظران، 
شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت خویش در قبال جامعه 

عمل نمایند به “شهروند” ارتقا می یابند.
نکته قابل توجه این است که حقوق شهروندی به افرادی تعلق می یابد که “تابعیت” یک کشور 
داشته باشند. همچنین باید افزود که حقوق شهروندی، به تابعان یک کشور فارغ از رنگ، قومیت، 
نژاد، دین و طبقه شان تعلق می یابد. چنانچه در کشور ما، مسلمان بودن شرط برخورداری از 
حقوق شهروندی نیست. در واقع این حقوق، رنگ و بویی ملی به خود گرفته و به صفات گفته 

شده ارتباطی ندارند.
 از انواع حقوق شهروندی حقوق مدنی و سیاسی است

منع تبعیض: بدین معنا که ویژگی هایی مانند جنسیت، مذهب و قومیت نباید باعث تبعیض میان 
افراد شده و آنها را از حقوق خود محروم نماید. این مسأله در قوانین گوناگون متجلی شده که از 
نمونه های مهم آن قانون کار است. قانون کار اجازه تبعیض میان افراد به دلیل جنسیت آنها را 

نداده و حکم می کند حقوق و مزایایی یکسان برای تمامی آنها در نظر گرفته شود.
حق انتخاب کردن و انتخاب شدن: حق رأی از این حق شهروندی نشأت گرفته است. البته این 
حق بدین معنا نیست که معیار و مالکی قانونی جهت افرادی که صالحیت رأی دادن دارند و نیز 

افرادی که می توانند نامزد مشاغلی خاص شوند وجود ندارد.
حفظ کرامت انسانی: کرامت انسانی مفهومی بسیار گسترده دارد که هم در اسناد حقوق بشری 
و هم در مبانی دینی و مذهبی ما جایگاه قابل توجهی دارد. یکی از مصادیق مهم این مساله در 
حقوق جزا نمود پیدا می کند. به طور کلی مبنای مجرم دانستن و ندانستن افراد و همچنین 
میزان مجازاتی که در قبال ارتکاب یک جرم نسبت به فرد اعمال خواهد شد، باید از پیش تعین 
شده باشد. در واقع نتیجه و اقتضای حق حفظ کرامت انسانی آن است که فرد بداند در صورت 
انجام چه عملی و به چه میزانی مجازات خواهد شد. اصل سی و هفتم قانون اساسی در این باره 
بیان می کند: »هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه 

صالح ثابت گردد«
همچنین بعد از مجرم شناخته شدن فرد نیز، کرامت او باید حفظ شود. پس حقوق اسالمی 
بیان می دارد اگر مجری قصاص، بیش از آن چه فرد خاطی مستحق آن است، مجازات کند، مجرم 
شناخته خواهد شد. حق گواهی دادن در مراجع رسمی: فرد فارغ از ویژگی  هایی نظیر نژاد و 
مذهب و جنسیت، باید از این حق برخوردار باشد که بتواند در مواقع لزوم در مراجع رسمی نظیر 
دادگاه  ها، به نفع یا ضرر کسی گواهی بدهد و این گواهی برابر با دیگران توسط دادگاه ارزیابی و 
اعتبارسنجی شود. حق داوری: در کنار دادگاه و دادگستری و قاضی، نهاد داوری از ابتدا کمابیش 
وجود داشته است. مهم ترین تفاوت این دو در آن است که داوری اختیاری و خصوصی ولی 
دادگستری، اجباری و وابسته به حاکمیت ا ست. این که شهروندان جامعه بتوانند در دعاوی مدنی 
خویش، هر وقت اراده کردند، حل و فصل اختالفات را به یک شخص ثالث بسپارند که خارج 
از مجموعه دادگستری به آن رسیدگی کند و فرد نیز دارای این حق باشد، نشان از وجود حق 
داوری ست. قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز، این حق را برای افراد به رسمیت شناخته است.

حقوق اقتصادی و اجتماعی

منشور حقوق شهروندی 

 بازهم راه کج و بار کج 
)سلیقه ها در تقابل با حقوق شهروندان!(

   @Peyk_Farda     عکس های ارسالی ازسوی شهروندان به  آدرس تلگرامی

حقوق شهروندی چیست؟
توسط حوریه وجگانی کارشناس ارشد مسائل حقوقی از دانشگاه تهران

نکات اجرایی

شهر را از »خودروها« پس بگیریم

عوارض باید از سوی شهرداری پرداخت شود 

پرداخت عوارض باید از سوی شهرداری انجام شود یا از سوی شهروندان؟ 
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