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شماره  ٤مجله ادبی-هنری
شی منتشر شد

سیستم اداری بایستی دوباره از
درون مهندسی شود
جهتگیری کلی که در کشــور و مجموعه نظام اســت
بــه اجرایی کردن اصل  ۴۴قانون اساســی و یا در مورد
اقتصاد مقاومتی که یکی از برنامههای محوری اقتصاد
مقاومتی ،اجتماعی کردن اقتصاد و یا به عبارتی مردمی
کردن اقتصــاد مقاومتی اســت میانجامد و همچنین
رویکرد کلی دولت تدبیر و امید مبنی بر این است که

مجلــه ادبی-هنری ”شــی“ که در حــال حاضر یکی از
مجالت تخصصی کردســتان بوده و توانسته با چاپ و نشر ٤
شماره -صفر و یک و سه و چهار -خود ،در میان نویسندگان
و شــاعران بهنام کرد ،به جایگاهی ویژه دســت یابد ،پس از
تأخیری چند ماهه ،پنجمین شماره خود -شماره  ٤با احتساب
شــماره صفر آن -را به چاپ رســانده و در تمام شــهرهای
کردنشین غرب کشور منتشر کرد.
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پیام تبریک به شهرداران استان
متــن پیام تبریک مدیــرکل دفتر امور شــهری و
شــوراهای استانداری کردســتان جمشید اسدی به
مناسبت روز شهرداریها:
”نامگذاری  ۱۴تیرماه به عنوان روز شــهرداریها
بــرای تقدیــر از زحمات شــبانه روزی تالشــگران
عرصه خدمــت و آبادانی ،مبارک اســت و این روز
را بــه همه شــهروندان عزیز و پرســنل زحمتکش
تبریک می گویم و امیدوارم در ســالجاری که مزین
به نام تولید و اشــتغال می باشد در راستای تحقق
اهداف عالیه دولت تدبیر و امید با همدلی و تالش
مضاعف تالش نمائیم تا زمینه خدمتگذاری بیشــتر
از پیــش را برای مــردم عزیز فراهــم نمائیم.آنچه
کــه امروز شــهرداران باید ســرلوحه کار و امورات
خود قرار بدهند ،خروج شــهرداری از فعالیت تک
بعــدی انجام پروژه های عمرانــی و ورود به ابعاد
گسترده فعالیت های اجتماعی ،آموزشی ،فرهنگی
و ورزشی مورد نیاز شهروندان است.شهرداری می
بایســت با بسترسازی ،شهری مناسب برای برقراری
تعامالت اجتماعی مهیا نماید تا شهروندان بتوانند
همــه نیازمندی های اقتصــادی ،علمی ،اجتماعی
و فرهنگــی خویــش را در آن جویــا باشــند .امید
اســت با تصمیم ســازی های خردگرایانه منتخبین
جدید شــوراهای اسالمی شــهرها و تعامل تمامی
دســتگاه هــای اجرایی ذیمدخــل با شــهرداریها
در ســالجاری بتوانیــم زمینه تحقق ایــن اهداف و
همچنین بهره گیری از مشــارکت ســرمایه گذاران
در انجام پروژه های انتفاعی و زیرساختی را فراهم
نماییم تا با اســتفاده از مشارکت بخش خصوصی
شــهرداریها بتوانند در همه ابعاد گســترده وظائف
و مســئولیتهای محولــه ورود نماینــد و خدمات
مطلوبی در این حوزه ها ارائه نمایند.

برای درج تبلیغات خود
در وبسایت و روزنامه شرق
با سازمان آگهی های شرق تماس بگیرید
۰۹۱۸۳۷۵۶۳۴۱ ۰۸۷۳۳۲۲٥۳۸٥

به تلگرام ما بپیوندید

@sharqkurd
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زمین خواری یکی از مشــکالت اساســی اقتصادی
و اجتماعی ایران امروز اســت .این مشــکل بیشــتر در
شــهرهای بزرگ و حومه شــهرهامعضلی دوچندان
اســت .در کردستان به ویژه در شهرهای آن با توجه به
وضعیت اقتصادی نامطلوب آن نسبت به مناطق دیگر
به عنوان مشکلی اساســی برای مردم و دستگاههای
اداری دولتی تبدیل شــده اســت.هرچند تعریف واحد
و جامعــی از پدیــده زمین خواری به لحــاظ قانونی و
حقوقی وجود ندارد و این اصطالح بیشتر توسط رسانه
ها و برخی مسئولین دولتی به مصادیق مختلفی ارائه
می شــود .براســتی زمین خواری چیست؟ زمین خوار
کیســت؟ علل به وجود آمدن زمین خواری چیســت؟
زمین خواری چه آسیب هایی به دنبال دارد؟
مــی تــوان گفــت زمین خــواری یعنــی »تصرف
اراضی اعم از دولتی و شــخصی از ســوی اشخاص یا
دســتگاههایي اســت که با اســتفاده از نفوذ در روابط
خود در دســتگاههای مختلف اداری و یا با شناســایی
خالءهای قانونی و گاه نیز با جعل اســناد و مدارکی به
سوء اســتفاده مالی و ملکی می پردازد« .این اصطالح
بیشــتر شــامل مصادیقی مانند تصــرف اراضی غیر یا
تصرف مراتع و اراضی موات ،محیط زیســت ،کشت یا
آیش جنگل ها ،تصرف کوهســتانها ،چشــمه سارها،
باغهــا پارکهای ملــی و تصرف اراضــی ملی و امالک
متعلــق به دولت یا شــرکتهای وابســته به دولت و
سازمانهای عمومی است .بحث زمین خواری و دست
درازی به اراضی ملی و طبیعی و تغییر کاربری اراضی
کشاورزی بوده است که این دو مطلب ارتباط مستقیمی
با بحث نقض حقوق مردم داشــته اســت یکی از باب
دســت درازی به اراضی ملی به عنوان بیت المال که
همه مردم در آن سهیم و محق هستند و دیگری از باب
تغییر کاربری اراضی که حقوق زیست محیطی مردم را
به خطر می اندازد.
با توجه به تعاریف و مصادیق و ابعاد مختلف پدیده
زمین خواری می توان به چنــد نکته مهم در انگیزه و
علل و عوامل آن اشاره کرد؛ یکی از انگیزه های اصلی
و علل زمین خواری و دســت یازیدن عده ای اشخاص
حقیقی و حقوقی بــه مصادیق زمین خــواری ارزش
مــادی و روز افزون زمین در حومه شــهرها و جاده ها
و راههای ارتباطی و تأسیســات خدماتی اســت .نظام
اقتصادی بیمارگونه در کشــور بسیاری از سرمایه های
موجود را به بخش زمین و مســکن ســوق داده است.
بخشهای مختلف تولید )صنعت و کشاورزی( و حتی
خدمــات جایگاه محکم و مطمئنی در بازار ســرمایه و
نظام اقتصادی ندارد .اقتصاد سوداگری و واسطه گری
در قالب معامالت زمین و مســکن به ویژه در شــهرها
و حومــه آن انگیزه اساســی زمین خواری اســت .این

امر به ویژه در کردســتان و مناطق کردنشین مشهود و
دوچندان است .کردستان به لحاظ اقتصادی نه اقتصاد
تولیــدی و صنعتی و کشــاورزی اســت و این امر علی
رغم تمامی ظرفیت های صنعتی ،کشــاورزی ،زیست
محیطی و گردشــگری زخمی کهنه در نظام اقتصادی
کردستان است .هم اکنون سوداگری زمین در شهرها و
حتی روستاها در قالب بنگاههای خرید و فروش امالک
و مشــاوره امالک یکی از مشــاغل مهم در کردســتان
است .در واقع نبود اقتصادی تولیدی در قالب کارخانه
و کارگاهها و واحدهای صنعتــی و تولیدی به صورت
گســترده و کشاورزی ضعیف و ســنتی در اکثر مناطق
کردنشــین انگیزه اصلــی روی آوردن مردم به اقتصاد
ســوداگری زمین اســت.عدم چشــم انداز برنامه های
توســعه اقتصادی و اجتماعی دولت برای کردســتان
بسیاری از افراد را به چنین فعالیت هایی سوق می دهد
حضور اقتصادی دولت در کردستان در اکثر مواقع خود
را در قالب حمایت های جاری و یارانه و وجود خدمات
دولتی در قالب اداره ها و شرکتهای دولتی جاری نمایان
اســت .در بسیاری طرحهای توسعه ۵ساله و  ۲۰ساله،
طرحهای بلند مدت آنچنانی برای توسعه اقتصادی و
اجتماعی کردستان مشهود و مشخص نیست .هرچند
این طرحها تحت عنوان توسعه اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی ایران دارای اهداف مشــخصی است ولی در
عمل بیشتر مرکزگراست و اشاراتی به استانها و مناطق
مختلف ندارد .با توجه به واقعایت موجود برای مردم
کرد واضح اســت که در توســعه کلی ایران ،کردستان
چه جایگاهی در متوسط کشور دارد.نکته دوم اینکه در
بحث زمین خواری اداره ها و شرکت های دولتی یکی از
طرفهای درگیر است .چون مالکیت قانونی زمین هایی
که بــه صورت غیرقانونی تصرف می شــوند به عهده
اداراتی چون محیط زیســت ،راه شهرسازی )مسکن(،
منابع طبیعی آبخیزداری ،جهاد کشاورزی و شهرداری
می باشــد .در واقــع پدیده زمین خــواری بدون وجود
فساد اداری و مالی در ادارات و دستگاههای دولتی به
شکلی گسترده وجود ندارد .زمین خواری بیشتر توسط
عده ای که در جرم شناســی تحت عنوان یقه سفیدان
)کارکنــان دولت و شــرکتهای دولتــی( از آنها یاد می
شــود ،ارتکاب می یابد و افراد عادیی بدون همکاری و
همکاهنگی با آنان کمتر به عنوان زمین خوار فعالیت
می کنند .صاحبان قدرت و ثروت و ذی نفوذ در اداره ها
و شــرکتهای دولتی اغلب فعالیتهای غیر قانونی خود
را در بســتری به ظاهر موجه انجام می دهند و با سوء
اســتفاده از اختیارات مدیریتي و یا تصدی گری خود یا
نزدیکان مرتکب مفاسدی نظیر زمین خواری میشوند.
عمــده زمین خواری ها توســط افراد حقیقی یا شــبه
دولتی ها صورت می گیرد .متاسفانه تخلفات دولتی ها

و شــبه دولتی ها در موضوع زمین خواری بیشتر است
و اساســا زمینه تخلف اشخاص حقیقی را هم تبانی و
تخلفات شــبه دولتی ها فراهم می کند .در واقع یکی
از مصادیق بارز چنین امــری اعتراف دولت در باالترین
مقامات آن نسبت به وجود پدیده زمین خواری و نقش
احتمالی دستگاههای دولتی در آن است .طی ماه اخیر
دســتورالعملی معاون اول رییس جمهــور به وزرای
جهاد کشــاورزی ،راه و شهرســازی و صنعت ،معدن
و تجــارت ،که خواســتار مقابله و برخــورد جدی این
وزارتخانه ها با پدیده زمین خواری شد ،نشانی از وجود
پدیده زمین خواری به شــکلی گسترده در کشور است.
از طرف دیگر یکی دیگر از دستگاههای مرتبط با دولت
نظام قضایی است که در برخورد با پدیده زمین خواری
نقش اساسی دارد .این واقعیتی است که مردم و رسانه
ها و دســتگاههای دولتــی در برخورد بــا پدیده زمین
خواری ضمانت اجرایی مشــخصی ندارند .به لحاض
قانونی و حقوقی تعریف مشخص زمین خواری وجود
ندارد و این واژه بیشــتر عرفی اســت تا حقوقی .عنوان
مجرمانهای به نام زمینخواری در حقوق کیفری وجود
ندارد .موضوعات مرتبــط با زمین خواری و زمین خوار
باید تحت عناوین کالهبرداری ،جعل ،منازعات حقوقی
مطرح شوند تا بتوان مورد پیگرد قضایی قرار گیرند .در
واقع این خالء یا برداشتهای متفاوت قانونی و حقوقی
از پدیده زمین خواری در نظام واسطه گری اقتصادی و
نظام فرهنگی ایران بهترین انگیزه برای مردم و به ویژه
مأموران دولتی برای تصرف و تغییر کاربری زمین هایی
است که مالک شخصی و حقیقی مشخصی ندارند.
از طرف دیگر در صورت پیگیرهای قضایی مصادیق
زمین خواری کــه باید از طرف یکی از اداره های دولتی
)که در بسیاری موارد کارکنان آن یک طرف پدیده زمین
خواری هســتند( به صورت رسمی شــاکی و خواستار
احقاق حقوق ملت و دولت شوند .بعد از تشکیل پرونده
قضایــی و مراحل اجرایی آن که گاه ماهها و ســالها به
طول مــی انجامد مجازات یک ماه تا یک ســال حبس
برای زمین خواران در نظر گرفته شــده اســت .با وجود
چنین عدم شفافیت قانونی و پیگیریهای کند و طوالنی
چنین مجازاتی برای بسیاری از افراد زمین خوار به ارزش
مادیش می ارزد.هرچند در ســال  ۱۳۸۳شورایی تحت
عنوان »شورای حفظ حقوق بیت المال« به ریاست قوه
قضاییه در هر اســتان و شهری به وجود آمده است .به
دالیل متعدد فســاد اداری و مشــکل قانونی و حقوقی
زمین خواری در طول ده سال اخیر مانع رشد این پدیده
نشده است و بدین دلیل که داد دولت روحانی از وجود
چنین پدیده ای به شــکلی گسترده همراه با فساد اداره
هــای دولتی در آن بــه صدا درآمده اســت .این امر به
واقعیتی تلخ در نظام اقتصادی و اداری ایران اشاره دارد

که دولت ،دســتگاه قضایی ،رسانه ها و مردم تا به حال
در پیشــگیری و برخورد با پدیــده زمین خواری ضعیف
عمــل کرده اند.تمامی موارد و مصادیق زمین خواری و
خالءهای قانون یپیشگیری از زمین خواری و برخورد کند
ضعیف بــا این پدیده با در نظر گرفتــن انگیزه و علل و
عوامــل به وجود آمدن آن در کل کشــور ،اگر بخواهیم
پدیده زمین خواری را در اســتانها و شهرهای محروم از
جمله استان کردستان بررســی کنیم ،ابعاد اقتصادی،
اداری و قضایی آن به عنوان یک مشــکل اساسی چند
برابر خواهد شــد.معضل زمین خواری در کردستان به
ویژ شهر مرزی مریوان عالوه بر تمامی مصادیق و موارد
زمین خواری در کل کشور شامل شاخص ها و ویژگیهای
بومی و محلی می باشد .افزایش سریع جمعیت مریوان
و توسعه قارچ گونه مناطق شهری د دو دهه اخیر خرید
و فروش زمین و سوداگری آن را به یکی از مشاغل کاذب
و پر زرق وبرق و درآمد زا تبدیل کرده است .به طور قطع
مــی توان گفت که درصد قابل توجهی از مردم به طور
رســمی و غیر رســمی به فعالیتهای مربوط به خرید و
فروش و تفکیک تغییر کاربری زمین مشغولند .جمعیت
شــهری مریوان از  ۱۰تا  ۱۵هزار نفــر در دهه  ۱۳۶۰به
 ۶۰هزار نفر در ســال  ۱۳۷۵رســید و در سال  ۱۳۸۵به
 ۹۰هزار و ســال  ۱۳۹۰بالغ بر  ۱۱۰هزار نفر و هم اکنون
بالــغ بر  ۱۲۰هزار نفر جمعیت دارد .توســعه مکانی و
جغرافیایی شهری در طول دو دهه اخیر چند برابر شده
اســت.مناطق مهمی در حومه شهر مریوان به صورت
قانونی اراضی ملی شناخته می شوند که این زمین ها و
اراضی تحت مالکیت اداره های منابط طبیعی ،محیط
زیست و راه شهرسازی قرار دارند که به شدت و با حجم
وسیعی آشــکارا در معرض زمین خواری قرار دارند.به
لحاظ جغرافیایی اکثریت مناطق حومه مریوان از طرف
غرب و شــمال در محدوده زمین های منابع طبیعی و
محیط زیســت قرار دارند )کوهها و تپه های جنگلی در
مناطق شمالی و محدوده دریاچه زریبار در غرب( .زمین
خواریهای این مناطــق از حومه مریوان همراه با از بین
بردن جنگلها و درختان آن با آتش زدن آنها )این امر به
نوبه خود موجب معضل مهم دیگری – آتش ســوزی
جنگل های اطرف مریوان شــده اســت( و اســتفاده از
ماشین آالت سنگین و نیمه سنگین برای تخریب محیط
زیست و درآوردن درختان و بوته ها و مسطح سازی آنها
در حجم بزرگی است.همچنین از طرف شرق و جنوب
به تغییر کاربری گسترده و قانونی و غیر قانونی اراضی
کشاورزی در دشت مریوان به اراضی مسکونی و تجاری
و خدماتی انجامیده اســت .قابل اشاره است که دشت
مریوان در جنوب و شــرق یکی از پربارترین دشــتهای
غرب کشــور برای توسعه کشاورزی می باشد که عمالَ
ادامه در صفحه ۸
چنین امکانی وجود ندارد.

برحســب اتفاق با جوانی مهابادی که راننده
ی تریلر  ۱۸چرخ بود ،آشــنا شــدم و این بســیار
هیجــان انگیــز بود کــه در بزرگراههــای پراز ”
ترافیک“ تهران برای اولین بار سوار بر تریلر شوم.
در فاصله ای که مســیری را بــا هم طی کردیم
از خــودش گفت که عاشــق دختــر کوچکش
ســاینا است و هرشب به عشــق دیدن دوباره او
مســیرهای طوالنی برایــش کوتاه می شــود و
اســمش را بر روی ماشــینش نوشــته است از
ماشینش گفت که روی شیشه اش نوشته است
کردستان و پشــت آن نوشته مهاباد و هر کجای
ایران می رود با او از زیبایی های کردســتان می
گویند؛ از طبیعت پرتنوع و از مردم کم توقعش،
از درســتی و راســتی مردمانش و از پیچ و تاب
های گردنه های پر پیچ کوهستان هایش؛ گفت و
گفت و من چیزی نگفتم.
از حــال این روزهایــش هم گفــت .با لحن
غمگینانه ای که سنگینی فاجعه ای را یدک می
کشــید :امروز که برای آوردن بــار به تهران می
آمدم با خودم گفتم نکند این واژه ی کردســتان
روی شیشــه ی ماشــین برای مردم آزار دهنده
باشــد؟ نکند یکی از بازمانــدگان آن خانواده ها
مرا ببیند؛ او چــه فکری خواهد کرد؟ چگونه به
او بگویــم اگر داعش در آن روز ســیاه  ،فرزند و
همسر و پدرت را در مجلس نشانه گرفت ،همان
روز تمام هویت هزاران ســاله ی مرا نیز نشــانه
گرفته بود .چگونه به او بگویم که اولین تیرهای
داعشیان در جهان به سمت کردها شلیک شد و
بزرگترین ارتش مردان و زنان غیرنظامی را همان
کردها علیه داعشیان در فاصله ای نزدیک از این
سرزمین آرام شکل دادند که تحسین جهانیان را
برانگیخت؟ چگونه این ها را به کسی بگویم که
عزیزش را از دست داده است؟ آنهم نه در جنگ
بلکه در یک روزی که می توانســت بسیار بسیار
معمولی باشــد و در هیچ تقویمی به یاد نماند.
من همچنان چیزی نگفتم و او غمی در صدایش
بــود .می گفت بعــد از حمله ی وحشــیانه ی
داعشــیان به تهران ،این احســاس بد را با خود
شهر به شهر می برد و پاسخی برای آن نمی یابد
که چرا این گونه شد.
به جایی رســیدیم که دیگر تریلــر حق تردد
نداشــت و باید از هم جدا می شدیم .دیگرسوار
تریلر شــدن برایــم هیجــان انگیز نبــود .دیگر
هیــچ چیزی هیجان نداشــت .غم صدای جوان
مهابادی که واژه های کردســتان ،مهاباد و ساینا
مفهوم او از زندگی بود همه ی هیجانات زندگی
ام را بــه یکباره نابود کرد .در مســیری که دیگر
تریلر حق تردد نداشــت حوصله ی سوار شدن
به تاکسی هم نداشــتم و پیاده مسیری را رفتم.
به حرف های آن جوان فکر می کردم و تازه یادم
افتاد که چرا من چیزی نگفتم.
چــرا به او نگفتــم آنان که در تهــران چنین
حادثه ای غمناکی شکل دادند ،تنها و تنها ظاهر
کلماتشــان کردی بود و مفهومش با واژگانی که
در تمام شــهرهای کردستان شــنیده ایم بیگانه
است؟
چــرا بــه او نگفتم مگــر می شــود عقل و
بینــش مردم ایران زمین چنــد نفر فریب خورده
ی داعشــی با ظاهر کردی و ماهیت شیطانی را
با هزاران شــخصیت برجســته ی کرد با ماهیت
انسانی جایگزین کنند؟ چرا به او نگفتم سرزمینی
که هزاران هنرمند ملــی و منطقه ای دارد نمی
تواند از دلش داعش خارج شود؟
چــرا بــه او نگفتــم مطمئن بــاش هنوزهم
وقتی بگویی کردســتان  ،مردم کابوکی کامکارها
را بخاطــر خواهنــد آورد و اوج گرفتــن هــای
شــهرام ناظری ،تئاترهای قطــب الدین صادقی
و ترجمــه هــای محمد قاضی ،مجســمه های
هادی ضیاالدینی و عروســک های بهروز غریب
پور ،آهنگ های پورناظــری و فیلم های قبادی،
داستان های درویشــیان و اشعار شیرکو بیکس
و… چرا به او نگفتم کردســتان مهد هنرمندان
است نه داعشیان ،چرا نگفتم هویت این سرزمین
فرهنگ و هنر است نه تفکر سیاه آلوده به خون.
هیچکدام را به او نگفتــم و او به خاطر منع
قانونی تردد تریلر در آن مسیر از من دور شده بود
و من نتوانســتم به او بگویم که اطمینان داشته
باش تمام قوانین جهانی و انســانی به تو اجازه
می دهد که همچنان با افتخار آن ســه نام مورد
عالقه ات را بر روی شیشه ی ماشینت بچسبانی
و به آن عشــق بورزی  .تنها بهتر اســت جلوی
کردســتان این بار چیزی اضافه کنی  :کردستان،
سرزمین هنر.

