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ادامـه از صـفحـه اول

پاسخ به بحران به مثابه امر پسینی
بحران های طبیعی و غیرطبیعی اگر در تهران، مشهد و اراک 
رخ دهد، با تبریز، بلوچستان، آبادان و کردستان متفاوت است. 
یک بحران طبیعی مانند بی آبی یا یک حادثه با منشــأ انسانی 
مانند ریزش یک برج و ساختمان در نقاط دارای قومیت و فقر 
و محرومیت های نسبی می تواند ابعاد فرااجتماعی پیدا کند، 

اما در تهران و مرکز چنین پیامدی نداشته باشد. 
وقتی دولت پاســخ بــه بحران را امری پســینی می بیند، 
به شناســایی ریســک ها و مســئله های منجــر و محتوم به 
بحران کم توجهی می کند. در نظام حکمرانی که به پاســخ 
پیشــینی به بحران می اندیشد، تدوین «ســند ملی ریسک و 
مسئله» و تأسیس «سازمان ملی ریسک و مسئله های ملی» 
مهم تر از «ســند ملی مدیریت بحران» و تأســیس «سازمان 
مدیریت بحران» اســت. وقتی دولت اراده و برنامه جدی و 
نظام مند برای ارزیابی، شناسایی، اولویت گذاری، بسیج منابع 
و ظرفیت های لجســتیکی و ارتباطی و اجرای ســناریوهای 
اندیشــیده برای کاهــش و رفع مســئله ها و ریســک ها در 
ابعــاد مختلــف طبیعــی، اجتماعی، اقتصادی، سیاســی و 
فرهنگی ندارد، در یک مقطع تاریخی با انباشــت مسئله ها و 
ریسک هایی مواجه می شود که می توانند یک «ابربحران» را 
شکل دهند که هر نوع پاســخی به آن را ناکارآمد کند. نگاه 
پســینی به ریسک ها و مسئله ها یعنی دولت بحران اندیش و 
بحران محور که هنوز از یک بحران برنخاســته، گرفتار بحران 
دیگری می شــود. این امر به «پرونده های باز بحران» تبدیل 
می شــود که نتیجه آن احســاس ناامیــدی و ناکارآمدی در 

جامعه نسبت به پاسخ دولت است.
در پاسخ پسینی به بحران، دولت خود به بخشی از بحران 
و آوار بــر روی روح و روان جامعــه و مصیبت دیدگان تبدیل 
می شــود نه پناهگاه و منبع امیدآفرینی، همدلی، تاب آوری 
و مشــارکت اجتماعــی. اما نگاه پیشــینی به بحــران یعنی 
نظام حکمرانی با کمک نظام ارتباطی و رســانه ای، مســئله 
را می بینــد و بحران هــا را فراموش نمی کنــد، بلکه به طور 
مســتمر پیگیری و منظم مستندســازی می کند تــا با تبدیل 
آن به سیاســت ها، درس ها، برنامه هــا و رفتارهای نهادی و 
شهروندی از تکرارشوندگی بحران ها، مصیبت ها و آالم ملی 

بکاهد.
* استادیار ارتباطات پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی

عکس هوایی مهرآباد جهانی شد
صنعت هوایی ایران که ســال های طوالنی اســت با تحریم دست و پنجه نرم 
می کند، در نیمه زمستان سال گذشــته توجه بسیاری از کاربران جهان را به خود 

جلب کرد.
ســال گذشــته کاربری به نام ارمیا بهرامــی تصویری ماهــواره ای از فرودگاه 
مهرآبــاد را منتشــر کرد که در مدتــی کوتاه به بخش عکس های شــگفت انگیز 

وب سایت ردیت راه یافت.
در این تصویر تعداد زیادی هواپیمای مسافربری دیده می شد که در گوشه ای از 
فرودگاه مهرآباد تهران در کنار هم انبار شده  بودند. این تصاویر توجه و کنجکاوی 

شمار درخور توجهی از کاربران اینترنت در سراسر دنیا را به خود جلب کرد.
از قرار معلوم مؤسســه فناوری «مکســار» این تصویر را از نقشــه گوگل سال 

۲۰۲۲ کپــی کرده  اســت و در آن می توان حدود ۲۰ فرونــد هواپیمای غیرنظامی 
در اندازه های مختلف را دید که در گوشــه ای از فرودگاه مهرآباد تهران نگهداری 

می شوند.
به نوشــته هفته نامه آمریکایی «نیوزویک» این تصویر واقعیت اسف بار ناوگان 
هوایی فرســوده ایران را به خوبی نشــان می دهد. در شرایطی که تعداد زیادی از 
این هواپیماها به دلیل مشــکالت فنی یا فقدان قطعات یدکی زمین گیر شــده و از 

کار افتاده اند.
نیوزویــک این گوشــه از فرودگاه مهرآباد را گورســتان هواپیمــا لقب داد؛ اما 
زمین گیری هواپیماهای ایران که حاال با هر پرواز از فراز مهرآباد به چشــم می آید، 
فقط به همین حدود ۲۰ فروند هواپیما خالصه نمی شــود و حاال حدود ۶۰ درصد 

هواپیماهای ایران زمین گیر است.

ایــران بنا بر اعالم انجمن شــرکت های هوایی ۳۳۳ هواپیمــا در اختیار دارد 
که بنا بــه روایت های مختلف بیشــتر از نیمی از این هواپیماها زمین گیر اســت. 
فعــاالن این صنعــت هواپیماهای زمین گیــر را بین ۵۰ تا ۷۰ درصــد کل ناوگان 
هوایی ایران تخمیــن می زنند. حمید غوابش، رئیس ســابق انجمن ایرالین های 
ایران، در گفت وگو با «شــرق» تعداد هواپیماهای فعــال صنعت هوایی ایران را 
در حال حاضر ۱۵۷ هواپیما تخمین می زند و آرمان بیات، تحلیلگر صنعت هوایی، 
در گفت وگویی که با دنیای اقتصاد داشــته اســت، تعــداد هواپیماهای عملیاتی 
را ۱۴۸ فروند دانســته اســت و به این ترتیب باید گفت کــه حدود ۴۴ تا ۴۷ درصد 
هواپیماهــای تجاری ایران قدرت پرواز دارند و نزدیک به ۶۰ درصد این هواپیماها 

زمین گیر به شمار می آیند.
البته غوابش به «شــرق» توضیح می دهد که هواپیماهای عملیاتی هم توان 
پرواز بــه مدت طوالنی ندارند و بســیاری از این هواپیماها فقــط دو نوبت پرواز 
انجام می دهند که در مجموع میزان بهره وری هواپیماهای ایران بین سه تا چهار 
ســاعت است و در واقع گاهی هواپیما پس از یک نوبت رفت و برگشت دیگر قادر 

به پرواز نیست.
این در حالی اســت کــه هواپیماهای جوان ایرالین های همســایه ایران مانند 

ایرالین کشورهای عربی و ترکیه یک روز کامل می توانند به پرواز ادامه دهند.
رئیس ســابق انجمن ایرالین های ایران به «شــرق» می گوید که میانگین سن 
هواپیماهای کشــورهای عربی منطقه و ترکیه به پنج تا شــش سال می رسد؛ اما 
میانگین ســنی هواپیماهای ایران گاهی تا ۲۸ ســال هم تخمین زده می شــود و 

هواپیماهای فرسوده تر هم در ناوگان هوایی ایران پرواز می کنند.
او می گوید به جز تعداد محــدودی هواپیما که پس از امضای برجام به ایران 
وارد شد، در ناوگان هوایی ایران هواپیمای نو یا در حد میانگین سنی هواپیماهای 

کشورهای همسایه وجود ندارد.
ایــن هواپیماهای برجامــی حدود ۱۵ فروند هواپیما هســتند که ۱۳ فروند آن 
هواپیماهای کوچک ATR به شمار می آیند و در واقع باید گفت که فقط حدود ۴٫۵ 

درصد هواپیماهای ایران نو هستند.
بلیت گران؛ تا سطح نیمی از دستمزد کارگران

بهره وری پایین و تعمیرات زیاد هواپیماهای کهنه ایران باعث شــده است که 
بلیت های گران قیمت به مسافران ایرانی تحمیل شود و البته کار برای ایرالین های 
کوچک صرفه اقتصادی خود را از دســت بدهد و برخی از آنها را به مرز تعطیلی 

و ورشکستگی برساند.

ایرالین هایی که گفته می شود حاال تک و توک هواپیماهای کهنه خود را به سایر 
ایرالین های بزرگ تر اجاره می دهند یا می فروشند.

تأمین قطعه هم برای هوپیماهای مســتهلک صنعت هوایی ایران بسیار گران 
و پرهزینه تمام می شود. غوابش، رئیس سابق انجمن ایرالین های ایران، می گوید  
تأمین قطعات هواپیما در شرایط تحریم گاهی ۳۰ درصد هزینه بیشتر به ایرالین ها 
تحمیل می کند و در این میان گاهی برخی از دالالن قطعات هواپیما از تحریم ایران 
سوءاســتفاده کرده و قطعات نامرغوب به ایرالین های ایران می فروشــند که این 

مسئله ریسک پروازهای کشور را باال برده است.
مسافرت ها نصف شده است

در این میان بلیت های گران مســیرهای هوایی ایران بارها خبرســاز شده است. 
بلیت هایی که گاهی هزینه رفت و برگشت یک مسافر ایرانی را در جغرافیای کشور 

خود به اندازه نیمی از حداقل حقوق کارگران ایران می رساند.
عالوه بر بلیت های گران و کمبود هواپیما در برخی مناسبت های سال یا فصل 
تابســتان و بهار، حاال بیشــتر ایرالین های ایرانی بــرای صرفه جویی در هزینه های 

خود، پذیرایی از مسافران را هم حذف کرده اند.
حرمــت اهللا رفیعی، رئیس انجمن آژانس های مســافرتی ایران، به «شــرق» 
می گوید که ایرالین های ایرانی حق ندارند پذیرایی را از مســافران دریغ کنند و این 

کار غیرقانونی است.
او ادامه می دهد در ایرالین های خارجی پروازهایی وجود دارد که از مســافران 
پذیرایی نمی کنند؛ اما این پروازها پروازهای ارزان و اقتصادی هســتند که با اطالع 
مســافر هزینه کترینگ را از بلیت حذف کرده اند؛ اما تمام ایرالین های ایران بدون 
اســتثنا هزینه کترینــگ را از مســافران دریافت می کنند و روی بلیــت این هزینه 
محاسبه شده است؛ اما به بهانه کرونا آنها پذیرایی را مدت های مدید است حذف 

کرده اند و هزینه آن را از مسافران هم کسر نکرده اند.
بنا به گفته رفیعی وضعیت بد اقتصادی و معیشت مردم باعث شده است که 
میزان مســافرت مردم ایران امســال حدود ۵۰ درصد نسبت به سال های پیش از 
کرونا کاهش داشــته باشد و ایرالین های ایرانی ناچار شده اند در برخی مسیرهای 
خارجی پروازهای خود را محدود کنند و برخی مسیرهای داخلی از جمله اهواز و 

شیراز هم نسبت به قبل تعداد پروازها کمتر شده است.
کاهش قدرت خرید مســافران در کنار هزینه های ســنگین تعمیر و نگهداری 
ناوگان مستهلک هوایی و بهره وری پایین آن، حاال صنعت هوایی ایران را در مسیر 

زیان دهی قرار داده است.

نقص های پی در پی هواپیما در ایران مدام خبرساز می شود

پرواز  با بال زخمی
بیشتر از نیمی از هواپیماهای ایران زمین گیر هستند

شرق: «هواپیما ناگهان دچار تکان های شدید شد و ماسک های باالی سر مسافران به پایین پرتاب شد. مسافران جیغ می زدند و زنی با صدای بلند گریه 
می کرد، بعضی مسافران با ترس همدیگر را در آغوش کشیده بودند و دعا می خواندند و فشار خون مسافر مرد میانسالی باال رفته بود و میهمان داران 
برایش قرص زیر زبانی آوردند... . میهمان داران توضیح دادند که سیســتم تهویه هواپیما دچار نقص فنی شده است و مسافران پرواز مشهد- تهران 
نیم ساعت در برزخ مرگ و زندگی شناور بودند». این روایت یکی از مسافران ایرالینی کوچک است که پیش از نوروز امسال گرفتار نقص فنی هواپیما 
شــدند؛ اما این دســت اتفاقات این روزها بیشتر از همیشــه در صنعت هوایی ایران رخ می دهد. دیروز اولین پرواز حجاج یزدی به دلیل نقص فنی 
زمین گیر شــد و قبل از آن پرواز قشم- تهران هواپیمایی زاگرس که روز شــنبه هفته جاری مجبور به فرود اضطراری شده بود، با ۱۶ ساعت تأخیر به 
مقصد رســید و روز جمعه هفته گذشته نقص فنی موجب شــد که پرواز ۶۵۶ ایران ایر که قرار بود از شیراز به دوبی انجام شود، به دلیل نقص فنی به 
فرودگاه برگشــت. در شامگاه چهارشــنبه یکم تیر امسال پرواز مشهد به یزد هواپیمایی آســمان به دلیل نقص فنی به فرودگاه مشهد برگشت. هفته 

گذشته نقص فنی پرواز جده- مشهد باعث شد که هواپیما در فرودگاه بوشهر نشست اضطراری داشته باشد.
سلسله اخبار نقص فنی هواپیماهای ایران در میانه خرداد ۱۴۰۱ باالخره مصدوم به جا گذاشت و چرخ های هواپیمای ایران ایر که زمان تیک آف قفل 

شده بود، با ترمز ناگهانی باعث شد که سه مسافر و یک میهمان دار پرواز مشهد به اصفهان مصدوم شوند.

فرشید سامانپور: روستاهای ایران تاریخ پرفراز و نشیبی داشته اند؛ 
ولی می توان گفت که از آغاز دوران تاریخی تا چند دهه پیش، 
بسیاری از روســتاییان مانند کارگران دائمی (اگر نگوییم برده) 
برای زنده مانــدن مجبور به کار روی زمیــن اربابان و دهقانان 
مالــک بودنــد. البته این وضعیت در همه روســتاها یکســان 
نبوده است. روستاهایی نظام انســانی تر خرده مالکی داشته و 
دهقانانی مانند فردوســی و خان هایی مثل مصدق و امیرکبیر 
و قائم مقــام و... هــم بوده اند که گاهی دارایــی خود را وقف 
رشــد و ترقی مردم همان روستا یا فراتر از آن می کرده اند؛ ولی 
بســیاری از روســتاهای حاصلخیز که امروز روستاهای ییالقی 
و خوش آب و هوا هســتند (و برخی اصــرار دارند آنها را هدف 
گردشگری معرفی کنند)، متحمل این ظلمت تاریخی بوده اند. 
خیلی از ســاکنان این روستاها امکان رشــد و تحول اخالقی و 
انسانی را نمی یافتند و قرن ها راه پدران خود را تکرار می کردند 
تا ثروتی حاصل شــود که اتفاقا تا پیش از اکتشاف و ملی شدن 
نفــت معموال عمده ترین درآمد کشــور هم بوده اســت؛ ولی 
خود روســتاییان از آن ثروت فراتر از حفظ حیات بهره چندانی 
نمی یافتنــد. این ثروت از طریق همــان دهقان ها و ارباب هایی 
که معموال جزء طبقات شــهری بودند (و نه ســاکن روستا) به 
شهرها هدایت می شد و بخشی از آن هم عمده درآمد دولت ها 

و دیوانیان مستقر در شهر را شکل می داد.
ظاهــر امر این روزها تغییر کرده اســت. پــس از اصالحات 
ارضی و رشــد خدمات (و گاهی صنایع) در اقتصاد، بخشی از 
روســتاها و روســتاییان به حال خود رها و گاهی کم جمعیت 
و متروک شــدند. با گذشت زمان تالش شــد رویه عادالنه تری 
در پیــش گرفته شــود و خدمات درخور توجهــی (گاهی فراتر 
از نیاز جمیعت به جا مانده) به روســتاها داده شــد، از وام های 
مســکن و کشاورزی تا زیرســاخت ها و خدمات. ولی هم زمان، 
نقش دولت ها هم در روســتاها بیشتر شــد تا امروز که به نظر 
می رســد عاملی اساسی هم در پیشــرفت اقتصادی و هم در 
تخریب روستاها شــده باشد. از یک ســو درآمدهایی جدید در 
روســتاها ایجاد می شود؛ ولی از ســویی دیگر به نظر می رسد 
این درآمدها همچنان به ســوی شــهرها و شهرنشینان هدایت 
می شــود و به نظر می رســد نوع دیگری از مناســبات ارباب-
 رعیتی در حال احیاست یا احیا شــده است. عمده برنامه ریزی 
دولتی در روستاها در حال حاضر از سوی دو نهاد انجام می شود 
که در تقابلی نانوشــته قرار دارند، بنیاد مسکن و وزارت جهاد 

کشــاورزی. بنیاد مســکن به عنوان زیرمجموعــه وزارت راه و 
شهرســازی متمرکز بر محدوده مســکونی (خدماتی) اســت 
و با اصولی مشــابه طرح های شــهری بــرای آن طرح هادی 
تهیه می کند. فرض بر آن بوده اســت که طرح هادی با تعیین 
محدوده مســکونی به حفظ زمین های کشاورزی کمک کند (و 
البته تا حدی هم ایــن کار را می کند)؛ ولی الگوی برنامه ریزی 
و فرهنگ حاکــم بر طرح هادی در موارد زیــادی حوزه درون 
محدوده را به ســوی یک شــهر کوچک مصرفی و آلوده کننده 
و زباله ســاز ســوق می دهد، ســطح درخور توجهــی از خاک 
گران قیمت روستایی را صرف تعریض بی مورد راه ها می نماید، 
به امــالک درون محدوده گاهــی با یک قدم فاصلــه از زمین 
کشاورزی ارزش اسمی چند برابری می دهد و ضدفرهنگ داللی 
و ســوداگری را با خود به روستاها می برد و بسیاری را به طمع 
الحــاق به محدوده به جــان زمین های کشــاورزی می اندازد. 
معموال بســیاری از متنفذان و قدرتمندان روســتا مخالفتی با 
این خزش مهلک ندارند و بنیاد مســکن هم از گسترش قلمرو 
خود (که البته مســئولیت چندانی هم در قبال آن نمی پذیرد) 
ابایــی ندارد و به این شــکل طرح هــادی عملکردی برخالف 
هدف خود می یابد تا جایی که برخی روســتاها تالش می کنند با 
گســترش بی رویه، شهر شوند و برخی تالش دارند تا با ادغام با 
روســتاهای مجاور نام شــهر به خود بگیرند (چنین شهرهایی 

البته معموال بی سر و سامان ترین شهرهای ایران هستند).
یک نکته بســیار مهم آن اســت که طرح هادی روســتایی 
تفاوت معناداری میان بافت شهری و روستایی قائل نمی شود 
و امتیــازی برای روســتایی تولید کننده نســبت به شهرنشــین 
خوش نشــین مصرف کننده ایجاد نمی کند. به این ترتیب همان 
روســتاهای خوش آب و هوایی که روزگاری مورد تملک خان ها 
و عمــال آنهــا قــرار می گرفته اند، حــاال هدف شهرنشــینان 
خوش نشین شده اند که برای اســتفاده های کوتاه مدت (گاهی 
چند روز در سال) هکتارها زمین کشاورزی را تخریب و تبدیل به 
عمارت های بــزرگ و بی حاصل می کنند، به جای آنکه با اجاره 
اقامتگاه به اقتصاد روستا کمک کنند. در نبود منع قانونی جدی 
از این گونه سکونت فصلی و مخرب، تقاضای شهرنشینان برای 
امــالک درون محــدوده و برخوردار از زیرســاخت های دولتی 
گاهی آن چنان افزایش می یابد که روستاییان بومی روستا دیگر 
توان خرید ملک و خانه را در آن از دســت می دهند. «روستایی 
اجاره نشــین» پدیده ای اســت که بعید اســت حتی در دوران 

ارباب-رعیتی هم ســابقه داشته باشد! این گونه است که طرح 
هادی، کم درآمدترین قشــر روستا را یک بار دیگر قربانی هوس 

زودگذر شهرنشینان می کند.
در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، تدوین و تصویب ســریع 
شــمار درخور توجهی از طرح های هادی و اعطای بی تمایز وام 
ساختمانی به روستاییان و خوش نشینان موجی از ساخت وساز 
بی رویه و مخرب از ســوی خوش نشــینان را به راه انداخت و 
به نظر می رســد کــه برخی مناطق روســتایی را تغییر ماهیت 
داد. تکــرار چنیــن موجی به بهانه بازنگــری طرح های هادی 
می توانــد این ضربه مهلک را تکرار کنــد. از گفتار مدیران بنیاد 
مســکن برنمی آید که از آن مــوج عبرتی حاصل کرده و در پی 
جلوگیری از مصرفی شدن روســتاها باشند و گویا راه حل مورد 
توافق تکرار همان مســیر ســودجویانه اســت: گسترش بیشتر 
محــدوده و تخریب طبیعت به بهانــه افزایش عرضه زمین و 
ساخت مسکنی که مشخص نیســت ساکن آن شهری خواهد 

بود یا روستایی.
دهه ها پیش مرجع برنامه ریزی ســکونتگاه های روســتایی 
سلف وزارت جهاد کشاورزی بوده که با طبع روستا هم سازگارتر 
اســت؛ اگرچه به نظر می رسد که سیاســت ها و قوانین حاکم 
در این وزارتخانه هم افزایش بهره وری اقتصادی کشــاورزی و 
دامداری را مقدم بر ارتقای معیشــت روســتاییان واقعی کرده 
باشد. مثال مشروط کردن صدور سند کشاورزی به مساحت هایی 
که در بســیاری از روســتاها عمال وجود ندارد، نشــانه هایی از 
کم توجهی به کشــاورزی در زمین های ریزدانه است که اگرچه 
مطلوب نیســت  ولی واقعیت بســیاری از روســتاهای ماست. 
بســیاری از روستانشینان دائمی کسانی هســتند که زمین های 
کوچــک دارند یا اصــال زمین ندارند و به این ترتیب از بســیاری 
حمایت های قانونی آن وزارتخانه برخوردار نیستند. نبود چنین 
حمایت هایــی می تواند کشــاورزان زمین های خــرد را مقهور 
همان اقتصــاد مخرب و مصرفی شــکل گرفته درون محدوده 
طرح هــادی کند و آنان را تشــویق به رها کردن کشــاورزی و 
تالش برای پیوستن به داللی و ساخت وساز و کارهای خدماتی، 
عمدتا به نفع ســاکنان فصلی و غیرروستایی کند. به این ترتیب 
به نظر می رســد طرح هادی و بنیاد مســکن سایه سنگینی بر 
کشــاورزی انداخته باشــند. طبق ماده ۲۶ قانون برنامه ششم 
توســعه، مرجع تصویب طرح هــای هادی، کمیته ای شــامل 
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان، فرماندار شهرستان، 

بخشــدار بخش، نماینده سازمان مســکن و شهرسازی استان، 
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان، نماینده سازمان 
جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری، 
رئیس شــورای اســالمی روســتا به عنوان ناظر است. تنها یک 
نماینده از ســوی جهاد کشــاورزی در این ترکیب وجود دارد و 
حتی اگر آن یک فرد هم حساســیت و مقاومت کافی به خرج 
دهد، با یک رأی معمولی در برابر سایر رأی دهندگان که نماینده 
اقتصاد روستایی نیستند، نخواهد توانست از مصالح کشاورزی 

و دامداری روستاها دفاع چندانی بکند.
این ادعا بیراه نیست که سیاست های اعمال شده با طرح های 
هادی به جای گســترش عدالــت، در حوزه ها و بخش هایی به 
احیای شــکلی از سیســتم ظالمانه کهنی دامن می زنند که در 
رأس آن خوش نشــینان شهری هســتند و نه روستاییان دائمی 
با معیشــت روستایی. برای مقابله با این سیستم ارباب-رعیتی 
جدید و حمایت شایســته از روســتاییان واقعــی الزم به نظر 
می رســد که ســاختار طرح هادی و ترکیب مراجع تهیه کننده 
و تصویب کننده آن تغییر کنند و میان روستانشــینی و سکونت 
فصلی تمایز حقوقی مؤثر برقرار شود. چنین تغییراتی مستلزم 
اصالحات عمیق قانونی اســت (اگر ممکن باشــد). متأسفانه 
در قوانیــن مالیاتی هــم اخذ مالیات از خانه هــای فصلی قید 
نشــده یا به موارد معدود و بسیار گران قیمت محدود شده که 
همان هم تا به حال تقریبا اجرائی نشــده اســت. قانون گذاران 
و سیاســت گذارانی کــه دغدغــه عدالت دارند و شــعار آن را 
می دهند، الزم اســت چنیــن خأل مهمی را کــه تضاد طبقاتی 

ظالمانه ای را به دل روستاها برده، برطرف کنند.
البته اگر سیاســت گذاران دولتی انگیــزه کافی برای مقابله 
با تبعیض داشــته باشــند، در بــازه زمانی کوتاه تــر و در قالب 
اختیارات خود شــاید بتوانند دامداری و کشاورزی خرد را مورد 
حمایت هــای بیمه ای قرار دهنــد و آموزش فنــی و حقوقی 
روستاییان و تشــکیل تعاونی های محلی کشاورزی را جدی تر 
بگیرنــد. همچنیــن تعیین عــوارض ســاختمانی بازدارنده از 
ساخت وســازهای بزرگ مقیــاس غیرروســتایی و غیرمولــد و 
افزایش معنادار هزینه خرید انشــعابات و بهای مصرفی آب و 
حامل های انرژی برای خوش نشینان و نیز تخصیص وام مسکن 
روســتایی به روستانشــینان واقعی و مولد شاید بتواند کمی از 
ظلمی را که امروزه بالی زندگی و تولید روســتایی شده است، 

تعدیل کند.

بنیاد مسکن و احیای نظام ارباب-رعیتی

ایرنا
دلو، 

محم
تبی 
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