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تقدمی به روح پدر و مادر مهربامن

گر توفییق باشد از لطف پروردگار و دعای خیر آنان است. که ا



سپاسگزاری

که راه خدمت به مردم را پیش پایم نهاد و امروز یاری فرمود  خدای یکتا را سپاسگزارم 
گزارش هشت سالۀ آن را تقدیم نمایم. تا بتوانم 

کس، نخست باید از استاد فرزانه جناب آقای سید محمد خاتمی، رئیس  پیش از هر 
محترم دولت اصالحات، قدردانی و سپاسگزاری نمایم که پشتیبانی و راهنمایی های 
کتاب  که برای  ایشان بزرگ ترین سرمایۀ بنده در دوران وزارتم بود و دیباچۀ زیبایی هم 

نوشته اند مرا بیشتر مدیون ایشان ساخته است.
که  بود  ارزشمند  و  گرانقدرم بسیار راهگشا  راهنمایی دوستان  و  کار همراهی  این  در 

کنم. وظیفۀ خود می دانم از این عزیزان قدردانی 
بیش از همه تالش و همراهی برادرم آقای محمد محسن مصحفی را باید قدردان باشم 
و  سعید  آقایان  گرامی  برادران  از  است.  گذاشته  تمام  سنگ  کتاب  این  تهیۀ  در  که 
کتاب همراه و راهنمایم بودند و از همکاران  که از آغاز تا پایان نگارش  منصور فخرزاده 
و  مطالب  گردآوری  در  که  محترم  کل  مدیران  و  معاونین  و  وزارت  دوران  در  عزیزم 

کردند صمیمانه سپاسگزارم. کمکم  کتاب  بازخوانی و اصالح 
گلشاهی، مدیریت محترم انتشارات امید صبا، و  دلگرمی و پشتیبانی جناب آقای 

همکارانشان شایستۀ سپاس و قدردانی است.
بار  و  بود  زندگی ام  صبور  سنگ  خدمت  و  کار  سال های  طول  در  که  عزیزم  همسر  از 
کتاب یاری ام نمود  کشید و در تهیۀ این  سنگین زندگی و تربیت فرزندان را بر دوش 
سپاسگزارم و امیدوارم در باقیماندۀ روزهای زندگی بتوانم اندکی از 43 سال محبت و 

عشق او را پاسخگو باشم.



پیشگفتار

در  خدمتم  سال  هشت  خاطرات  از  گوشه هایی  داد  توان  که  سپاس  را  خدای 
ایران  بزرگوار  مردم  پیشگاه  به  را   )1384-1376( شهرسازی  و  مسکن  وزارت 
یاست جمهوری جناب آقای سید محمد خاتمی فرصت  کنم. دو دوره ر گزارش 
از  و شهرسازی،  در بخش مسکن  وزارت،  در جایگاه  بتوانم  که  بود  ارزشمندی 
کمک همکارانم در  نزدیک با دشواری های ملی و نیازهای مردم آشنا شوم و با 

وزارتخانه و سازمان های استانی به تصمیم گیری و برنامه ریزی بپردازم. 
کوشش است. از همۀ  کار و  گزارش مکمل آن هشت سال  به پندار من این 
کردند و خداپسندانه به نیاز  با بنده همراهی  که در این مدت  گرامی  همکاران 
گزارش به نمایندگی از آنانی است  مردم و جامعه پاسخ دادند، سپاسگزارم. این 
کارنامۀ  کردند در بخش مسکن و شهرسازی  که در سرتاسر ایران شبانه روز تالش 

خوبی داشته باشند و امیدوارم در پیشگاه مردم پذیرفته شود. 
گزارش پنج سال خدمت  که  کتاب آقای استاندار )نشر نی، 1393(  همانند 
کتاب نیز توصیف  در استانداری آذربایجان شرقی )1371-1376( است، این 
خاطرات و کارهای روزمره نیست، بلکه گزارشی است از نحوۀ شناخت مسائل و 
یدادهای  که روایتگر رو گره گشایی از آنها؛ بیش از آن  مشکالت و برنامه ریزی برای 
به  و روش خدمتگزاری  نگاه اجتماعی  اندیشه،  نمایش  باشد،  زمان  از  برهه ای 
گزارشی است برای مردم تا بدانند وزیر و همراهان او، در طی هشت  مردم است. 
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سال مسئولیت در وزارت مسکن و شهرسازی، مشکالت این بخش را چگونه 
ی درس هایی  می دیدند و برای رفع آنها چه برنامه هایی داشتند و همچنین حاو
است برای مدیران کنونی و آیندۀ کشور تا بدانند چگونه می توان از طریق مدیریِت 
کرد.  بدون پول و با اتکا به نیروهای مردمی به حل مشکالت و آینده سازی کمک 
وزارت  در  را  مشکالت  با  مواجهه  در  برنامه ریزی  و  کارگزاری  فرایند  می توان 

کرد:  کلی تقسیم  مسکن به سه دستۀ 
که در پی درخواست  تی است  دستۀ نخست، برنامه ریزی برای حل مشکال
برطرف  مشکالت  آن  که  زمانی  و  می گیرد  شکل  شهروندان  از  عده ای  نیاز  یا 
کار مردم باز می شود و نیز راه  گره از  گسترده به پهنۀ سرزمین  می گردد، در میدانی 

کارگزاران دولتی قرار می گیرد.  ی  نوینی پیش رو
این بخش )شهرسازی  پود  و  تار  در  که  کهنه ای است  گره های  دستۀ دوم، 
به  و  رفته  فراتر  از محدودۀ بخش  آن  ناپسند  پیامدهای  و  تنیده شده  و مسکن( 
گرۀ ملی تبدیل شده است، مانند تابوی واگذاری زمین به قیمت منطقه ای  یک 
کرد. برای درمان این  که نمی توان آن را شکست و راه چاره ای برای حل آن پیدا 
گونه بیماری ها باید شناخت روشنی از بیماری و پیامدهای آن در سطح ملی و 
گذاشت و به دنبال آن راه حلی  فرابخشی به دست آورد و در اختیار تصمیم گیران 
کرد. برای پذیرش راه حل باید پیامدهای پیش بینی شده را با دقت و  را پیشنهاد 
کرد. ساختار سازمانی را بازسازی و نیروهای انسانی مأنوس با  به روشنی تبیین 
کرد.  بیماری را درمان و زمینه را برای جاری و ساری شدن اندیشه و راه نو فراهم 
در بسیاری از این نوآوری ها سازمان های جدید پدیدار می شوند و تفاوت عملکرد 
گسترش سازمان های دولتی و  گرایش به  وزرا در این فراینـد خود را نشان می دهد. 
گره های  کردن  باال بردن هزینه های دولت یا پدید آوردن سازمان های مردمی و باز 
کشور، دو  جامعه با اتکا به مردم و افزایش سهم و نقش نهادهای مردمی در ادارۀ 

کنند.  که باید مردم دربارۀ آنها داوری  روش مدیریتی هستند 
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مدیران  سطح  در  یارانش  و  وزیر  که  است  نوینی  نگاه  و  راه  سوم،  دستۀ 
فرایند  به  و  برمی گزینند  مشکالت  رفع  و  بخش  پیشرفت  برای  وزارتخانه،  ارشد 
که در بستن محدودۀ شهرها  سازمانی نوین تبدیل می کنند، همانند نگاه تازه ای 
گرفت و از مهم ترین  گسترش افقی شهرها در وزرات مسکن شکل  و پیشگیری از 
هیچ  امروز  تا  که  است  شهری  هویت  جست وجوی  در  کتاب  گفتمان های 
کردم.  دولتمردی به این اندازه به آن نپرداخته است. من توجه به این مهم را آغاز 
از من این بحث  گام هم برداشتم ولی زمان فرصت نداد و متأسفانه پس  چند 
کارها پیامد جایگزینی و تغییر دولت هاست و هر  ناتمام رها شد. این دسته از 
گره  ها را می گشاید و بخش را پیش می برد یا  دولت با اجرای این نوع فعالیت ها یا 
کند زمان  کاری  که  گره ها می افزاید یا بدون این  گرهی بر  گزینش راه نادرست،  با 

را از دست می دهد. 
و  کرده  اشاره  شدنم  استاندار  از  پیش  زندگی  به  استاندار  آقای  کتاب  در 
هرچند  نپرداختم.  آن  تکرار  به  کتاب  این  در  بنابراین  نوشته ام.  را  آن  از  پاره ای 
گذشته داشته ام. به هر حال  در قسمت هایی نیم نگاهی به یادمانده های دوران 
در  کوتاهی  خاطر  به  می خوانند،  را  کتاب  این  که  عزیزی  شهروندان  امیدوارم 
معرفی خودم در آغاز کتاب بر من خرده نگیرند. آنچه در این کتاب آمده، گزارش 
که در  کشور است  ی انسانی دلسوز و عالقه مند به توسعۀ  کار چند هزار نفر نیرو
چارچوب سازمانی وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ها و شرکت های ملی و 
کردند و زندگی خود را وقف پیشرفت این مرز و  کار  سازمان های استانی وابسته 

بوم نمودند. 
کوتاهی  گزارش را تقدیم می کنم و از  من به نمایندگی از همکاران عزیزم این 
ی داده  خود در ذکر نام همکاران و شرح و بیان همۀ آنچه در این هشت سال رو
گزارش  نه چندان خوب  گرامی نگارش  امیدوارم خوانندگان  پوزش می خواهم. 

که پیامد ضعف نویسندگی من است، بر من ببخشایند. حاضر را 





دیباچۀ آقای خاتمی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

و  )فردی  وجودی  سیر  با  و  می شود  محقق  یخ  تار در  آدمی  است.  یخی  تار موجودی  انسان، 
یخ تداوم می یابد. در این سیر و صیرورت، انسان های برتر که فیض بیشتر  اجتماعی( انسان، تار
یافته اند الگو هستند و اشرف آدمیان و خاتم پیامبران الگوی اشرف  از فضایل علی االطالق در

کرده است: »و لکم فی رسول اهلل اسوة حسنه«. کریم الگو بودن او را بیان  است و قرآن 
یخ و در متن آن پدید می آید و می بالد و  گر انسان با تار یخ صورت مکتوب هم دارد و ا تار
یخ مکتوب را ولی انسان ها  یخ در شکل دادن شخصیت )فردی و اجتماعی( او تأثیر دارد، تار تار
می سازند و پدید می آورند و انسان مجموعه ای از انگاره ها و انگیزه ها، بینش ها، منش ها و... 
یخ  تار که  واقعیتی  پذیرش  در  امر  و همین  مؤثر است  پدید می آورد  آنچه  در  این همه  و  است 

مکتوب مدعی بیان آنست اشکال و تردید ایجاد می کند.
وقایع  بیان  در  را  انگیزه های خود  و  انگاره ها  تأثیر  تا  کوشیده اند  که  یخ نگارانی  تار بوده اند 
گاهی و در اختیار انسان  یخی به حداقل برسانند. ولی، انگاره ها و انگیزه ها همگی در خودآ تار

گر مورخ نخواهد فرآوردۀ او را تحت تأثیر قرار می دهند. نیستند و بسیاری از آنها حتی ا
که  هرچند  بود،  عامل  این  متوجه  باید  همواره  آنها  به  استناد  و  یخی  تار اسناد  بررسی  در 

بررسی کننده نیز از این عوامل تهی نیست.
که مسئولیتی  کسانی  یخی است و خاطرات  خاطرات و خاطرات نویسی از جمله منابع تار

و پایگاهی در جامعه داشته اند سندهای مهمی به حساب می آیند.
که در انقالب و در عرصۀ  جناب آقای علی عبدالعلی زاده شخصیتی درخور احترام است 
وزارت  و  استانداری  و  مجلس  در  خود  نمایندگی  مقام  در  خدمت  ساحت  در  و  مقدس  دفاع 
حضور مؤثر داشته است و وجودش منشأ خیر بوده است. گرچه هیچ انسانی مطلق نیست و انسان 
منصف به محدودیت و کاستی خود معترف است و جناب عبدالعلی زاده انسان منصفی است.
مزیت خاطره نویسی ایشان اینست که ذهن و قلم را بر حوزۀ بسیار مهمی که ایشان متصدی 
کارهای  یدادها و ستایش از  کرد. و بیش از این که به ذکر رو اداره و راه بردن آن بوده است متمرکز 
که  خود )که به حق هم در خور ستایش است( بپردازد، به طرح ایده ها، نظرها و سیاست هائی 
کرده است پرداخته است و حتی از انتقاد از خود هم ابائی نداشته است. جامعۀ  داشته و اجرا 

ما قدردان تالش های ایشان و همۀ خدمتگزاران بوده است و خواهد بود.
یم از سوی اهل نظر و صاحبان اندیشه و دانش  یم و پدید می آور که ما می نگار نقد آثاری 
و  روشن تر  تجلی  زمینۀ  و  کند  یاری  بهتر  داوری  به  رسیدن  در  را  جامعه  می تواند  تخصص،  و 

درس آموزتر واقعیت را فراهم آورد.
سیدمحمدخاتمی
فروردین 1399
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سابقۀ آشنایی با آقای خاتمی

نباشد  بد  شاید  شهرسازی  و  مسکن  وزارت  به  ورودم  ماجرای  نوشتن  از  پیش 
را  اصالحات،  دولت  محترم  یاست  ر خاتمی،  آقای  جناب  با  آشنایی ام  سابقۀ 

کردند. که چه شد ایشان مرا برای وزارت دعوت  توضیح دهم 
من سال 1363 با رأی مردم ارومیه به دورۀ دوم مجلس شورای اسالمی راه 
خانواده  اعضای  با  وقتی  مجلس،  در  کار  نخست  سال  همان  در  کردم.  پیدا 
از دیدن فیلم، به وزیر محترم  به تماشای یك فیلم سینمایی رفته بودیم، بعد 
که در  که جناب آقای خاتمی بودند، تذکری دادم مبنی بر این  ارشاد آن وقت، 
کودکان، بهتر است وزارت ارشاد دقت  تهیۀ فیلم های سینمایی، به ویژه برای 
این  مشخص  طور  به  تذکرم  باشند.  نداشته  ی  بدآموز فیلم ها  تا  کند  بیشتری 
فانتزی  و  خیالی  دنیای  بین  فاصلۀ  سینمایی  فیلم های  در  است  بهتر  که  بود 
کنند تا  کم سن و سال نیز آن را درک  و دنیای واقعی روشن باشد تا مخاطبان 
فیلم دیده اند، خودشان تجربه  که در  بیفتند چیزهای خیالی ای  به فکر  مبادا 

کنند.
پارلمانی  معاون  که  بود  این  انتظارم  و  گفتم  تذکر  عنوان  به  را  نکته  این  من 
کدام  و بپرسند منظور  با من تماس بگیرند  ادارۀ مربوطه  کل  یا مدیر  وزیر ارشاد 
کدام صحنه است. اما ظرف دو روز خوِد جناب آقای خاتمی تشریف  فیلم یا 
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آوردند مجلس، پیش من آمدند و سالم و علیك و احوال پرسی کردند و پرسیدند 
کردند و در  موضوع این تذکر چیست؟ وقتی مسئله را شرح دادم، ایشان تشکر 
در  و  کردیم  صحبت  سینما  دربارۀ  کمی  دادند.  توضیحاتی  نکته  چند  مورد 
بیان  سینما  هدف  و  بد  فیلم   خوب،  فیلم   مورد  در  را  نظرم  من  گفت وگو  اثنای 
کشید و  که قرار بود چند دقیقه  باشد، نزدیك به یک ساعت طول  کردم. دیداری 

گفت وگو در واقع تبدیل به مبادلۀ آرا و دیدگاه ها شد.
تقریبًا یک سال پس از آن دیدار، به دلیل دیگری باز به دیدار آقای خاتمی 
من  از  و  آمد  من  پیش  دوستان  از  یکی  روزی  کردیم.  گفت وگو  هم  با  و  رفتم 
کارگردان معروف سینما، جلسه و مالقاتی  کیمیایی،  آقای مسعود  با  خواست 
گذشته ها ارادت داشتم و فیلم های ایشان  کیمیایی از  داشته باشم. من به آقای 
گوزن ها و سفر سنگ را دیده بودم. قبل از انقالب وقتی در دانشگاه  مثل قیصر، 
دانشگاه  سینمای  مدیریت   ،1355 و   1354 سال های  در  بودم،  دانشجو  تبریز 
و گوزن ها  کیمیایی مثل رضا موتوری  آقای  فیلم های  آنجا  ما  بود.  بر عهدۀ من 
در  یم  رژ با  فرهنگی  و  سیاسی  مبارزۀ  تنور  که  سال ها  آن  در  دادیم.  نمایش  را 
بدون  بودم،  آشنا  کیمیایی  آقای  سینمایی  شخصیت  با  بود،  گرم  دانشگاه ها 

که ایشان را دیده باشم. این 
است،  شده  مشکل  دچار  نمایش  برای  ایشان  آخر  فیلم  شنیدم  وقتی 
گذاشتیم و فیلم خط  کیمیایی قراری  پیشنهاد آن دوست  را پذیرفتم و با آقای 
گفت خط قرمز مکمل  کرد و  قرمز را دیدیم. در آن جلسه ایشان  مفصل صحبت 
یک  فیلم  سه  این  که  داد  توضیح  ایشان  است.  سنگ  سفر  و  گوزن ها  فیلم  دو 
مثلث هستند و به هم ربط دارند؛ فیلم گوزن ها بوی انقالب می دهد، بدون این 
که در آن به جریان فکری مشخصی اشاره شده باشد. سفر سنگ هم بر مبنای 
باوری دینی علیه یك  و  انگیزه  با  که در آن مردم  انقالبی است  و  تفکر اسالمی 
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کدخدای زورگو قیام می کنند و فیلم خط قرمز دربارۀ انقالب اسالمی است.1 
فیلم خط قرمز در دفاع از انقالب اسالمی و نشان دادن بخشی از رفتار وحشیانۀ 
رژیم شاه و ساواك سنگ تمام گذاشته بود. خوب ساخته شده و از نظر کارگردانی و 
فیلمبرداری کار ارزشمندی بود. تنها ایرادش این بود که هنرپیشۀ زن آن که عروس 
کوتاه پوشیده و موی سرش عریان بود. البته آن موقع،  قصه بود، لباسی با آستین 
در سال های نخست دهۀ 60، در سینمای ایران هنوز نمایش فیلم های این چنینی 

کید بر پوشش و حجاب اسالمی جدی شد. متداول بود و کم کم پس از آن تأ
کردم  صحبت  مسئوالن  از  نفری  چند  با  کیمیایی  آقای  با  مالقات  از  بعد 
است،  آماده   60 سال  حدود  از  که  فیلم  این  نمی دهند  اجازه  چرا  پرسیدم  و 
که هر وقت به مجلس آمدند،  نمایش داده شود؟ به آقای خاتمی هم پیام دادم 
دوباره جلسه ای با هم داشته باشیم. وقتی در مجلس در این باره با هم صحبت 
کردیم، ایشان هم چون فیلم را دیده بودند، معتقد بودند فیلم ساخت و محتوای 
خیلی خوبی دارد و قساوت و خشونت بازجوها، تظاهرات مردم و همۀ اینها را 
که با این نوع پوشش  بسیار درست منعکس می کند. فقط مشکلش این است 
گویا تازه فیلم را دیده بود و می گفت  هنرپیشه ها قابل نمایش نیست. ایشان هم 

کاش دو سال زودتر آن را دیده بودم.
که در تلویزیون نشان داده می شود  که چون در فیلم هایی هم  نظر من این بود 
کیمیایی است، شاید بتوان راهی  پوشش هنرپیشه ها شبیه هنرپیشۀ فیلم آقای 

ظاهِر  است.  کرده  بیان  زیبا  و  شیرین  بسیار  روایتی  با  را  تضاد  یك  داستان  فیلم  این  در  کیمیایی  آقای   .1
دختر  آن  برادر  می کند.  خواستگاری  را  خانواده ای  دختر  ساواك  بازجوی  یك  است:  ساده  خیلی  فیلم  قصۀ 
مردم  اعتراضات  و  انقالب  روزهای  می گیرند.  تظاهرات  در  را  دانشجو  عروسی  روز  همان  در  دانشجوست. 
کند و نیروهای امنیتی بتوانند بقیۀ  است. او را به بازداشتگاه می برند و به شدت شکنجه می کنند تا اعتراف 
کتک می زند، همین آقای  که از این دانشجو بازجویی می کند و او را  کسی  کنند.  دوستانش را هم دستگیر 
داماد است. عروسی برگزار می شود، اما داماد به مراسم نمی آید. او در زندان مشغول شکنجۀ برادِر عروس 

خانم است. دانشجو هم مقاومت می کند و افشا نمی کند و... 
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برای حل مشکل پیدا کرد. اما تالش ها بی نتیجه ماند. مشکلی که برای این فیلم 
با آقای خاتمی بیشتر آشنا شوم و بیشتر به ایشان ارادت  پیش آمد، سبب شد 

کردم. کنم. دو یا سه جلسه با آقای خاتمی دربارۀ این فیلم بحث  پیدا 
بروند و  از وزارت ارشاد  بعدها رخدادهای سیاسی باعث شد آقای خاتمی 
کشور از وجود ایشان در آن زمان محروم شود. ولی دوستی ما ادامه پیدا  فرهنگ 
یاست جمهوری  کرد. من استاندار آذربایجان شرقی شدم و رسیدیم به انتخابات ر

سال 1376.

سفر نامزدهای انتخابات 1376 به آذربایجان شرقی
یاست جمهوری مطرح  چند ماه مانده به انتخابات سال 76 نام همۀ نامزدهای ر
آقای خاتمی  نامزدی  زمزمۀ  که  بود  نوروز 76  آقای خاتمی. حوالی  بود جز  شده 
کرد به تبلیغ و سفر به استان های مختلف از جمله  شنیده شد و ایشان هم شروع 

آذربایجان شرقی. 
بعد از آن که آقای خاتمی از تبریز  برگشتند، عده ای از مدیران بخش خصوصی 
استان که با من رابطۀ خوبی داشتند، پیش من آمدند و تعریف کردند که وقتی برای 
کردیم: »ما از شما  بدرقۀ آقای خاتمی به فرودگاه تبریز رفته بودیم، به ایشان عرض 
کرد بیشترین رأی را در  حمایت می کنیم، به شما رأی خواهیم داد و سعی خواهیم 
گفتیم:  تبریز بیاورید، اما به یك شرط.« آقای خاتمی پرسیدند: »به چه شرطی؟« 
که استاندار ما را عوض نکنید و ایشان اینجا بماند.« آقای خاتمی  »به شرط این 
کردند و گفتند: »ایشان از دوستان ما هستند و من به ایشان عالقه دارم.  هم قبول 
کرد و  گر رأی بیاورم و انتخاب شوم از ایشان حمایت خواهم  که ا طبیعی  است 

ایشان فضای بیشتری خواهد داشت.«
رأی  خاتمی  آقای  مردم  ارادۀ  و  خدا  خواست  به  و  شد  برگزار  انتخابات 
خیلی خوبی آوردند و مرحلۀ اول انتخابات را بردند. آقای ناطق نوری هم بسیار 
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و  است  یخی  تار درس های  رفتارها  این   من  اعتقاد  به  کردند.1  رفتار  سنجیده 
کشور حتی در حوزۀ سیاست  که علما و افراد فهمیدۀ این  آیندگان باید بدانند 

اخالق مدار بودند و به اخالق بسیار اهمیت می دادند.2
به هر حال آقای خاتمی رئیس جمهور شد و تبریزی ها هم خوشحال شدند، 
که استاندارشان  که آقای خاتمی رئیس جمهور شده و هم از این  هم از بابت این 

همچنان در ِسمت خود باقی مانده است. 

نامۀ محرمانه از ریاست جمهوری
بودم.  رفته  ارومیه  به  تبریز  از  شخصی  کارهای  انجام  برای  بود.  پنج شنبه   روز 
که تلفنم زنگ  بعدازظهر حدود ساعت چهار، چهار و نیم در منزل خواهرم بودم 
گفت: »نامه ای را با قید خیلی فوری و  زد. مسئول دفترم در تهران پشت خط بود. 
یاست جمهوری برای شما آورده اند، چطور آن را به دستتان برسانم؟«  محرمانه از ر
گفتم: »روز شنبه قرار است تهران باشم، همان جا نامه را تحویل می گیرم.« به او 

کردم. دیدم در چند خط  روز شنبه در تهران نامه به دستم رسید. آن را باز 
که شما به عنوان یکی از نامزدهای وزارت مسکن و شهرسازی معرفی  نوشته اند 

شده اید. برنامۀ پیشنهادی خود را برای بررسی ارائه بدهید.
که باید چه پاسخی به این دعوت دهم؟ خوب است برنامه  کردم  خیلی فکر 
که  کنم یا بپذیرم؟ در آخر به این نتیجه رسیدم  بدهم یا نه؟ آیا این دعوت را رد 
کار در آذربایجان شرقی لذت می بردم.  بهتر است همان استاندار بمانم. من از 
کرده و مایل بودم آنجا بمانم.  با مردم دوست شده بودم. دوستان خوبی هم پیدا 

که شمارش آرا هنوز به پایان نرسیده بود، اما اعالم تدریجی نتایج از آرای بیشتر  1. روز بعد از انتخابات، در حالی 
گفت و  آقای خاتمی حکایت داشت، آقای ناطق نوری، با انتشار بیانیه ای، به نامزد پیروز در انتخابات تبریک 

کامی در آن را پذیرفت. نتیجۀ انتخابات و نا
کردند. کوته فکری آمدند و سیاست را از اخالق تهی  کمرنگ شد و آدم های  2. بعدها چنین ارزش هایی 
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ضمن این که فضای کار در استانداری خیلی گسترده و متنوع است و به من این 
گرفتن همۀ این نکات،  امکان را می داد به همۀ حوزه ها سرک بکشم. با در نظر 

گرفتم پیشنهاد وزارت را قبول نکنم و نظرم را به اطالع ایشان برسانم.  تصمیم 

مالقات با رئیس جمهور منتخب در پاستور
به نهاد ریاست جمهوری رفتم. آنجا مرا به طرف ساختمان قرمزی در خیابان پاستور 
که معروف به ساختمان اشرف است. مقابل ورودی ساختمان  کردند  راهنمایی 
شلوغ و رفت و آمد زیاد بود. آقایی در همان قسمت ورودی نشسته بود که شباهت 
زیادی به آقای خاتمی داشت. بعدًا فهمیدم که ایشان آقای مهندس علی خاتمی، 

برادر ایشان، است. جلو رفتم. مهندس خاتمی گفت: »بفرمایید؟ فرمایش؟« 
»آمده ام حاج آقا را ببینم...«

»اینجا همه آمده اند حاج آقا را ببینند. سرشان شلوغ است...«
گفتم این را برای من فرستاده اند.  من نامه را دادم و 

بلند شد. سالم علیکی  آقای عبدالعلی زاده!«  »به به!  گفت:  که دید  را  نامه 
کنید  آقا خیلی شلوغ است. شما محبت  گفت: »سر حاج  کرد و دست داد و 
که  برنامه تان را بنویسید و بدهید، ما آن را می دهیم خدمت حاج آقا. بعد از آن 

انتخاب شدید، ان شاءاهلل، با حاج آقا دیدار هم می کنید.«
کنم.« کمك  »می خواهم به حاج آقا 

کمکی؟« »چه 
برنامه  بیخود  نمی خواهم  است،  شلوغ  خیلی  آقا  حاج  سر  می دانم  »چون 
کنم  بنویسم و وقتشان را بگیرم. من نمی خواهم وزیر شوم. آمده ام از ایشان تشکر 

کنم.« که از حاج آقا تشکر  و بروم. من فقط یك دقیقه وقت می خواهم برای این 
که نمی شود...« »این 

»چرا نمی شود؟ من استانداری را به وزارت ترجیح می دهم. ترجیح می دهم 



دفتر اول: از استانداری تا وزارت  /  31

گر هم نخواستند در تبریز بمانم، می روم پی کارم. ولی نمی خواهم  در تبریز بمانم. ا
کرده اند به من نامه داده اند. من وظیفه دارم از ایشان  وزیر شوم. ایشان محبت 
شلوغ  سرشان  می گویید  شما  که  حاال  اما  آمده ام.  هم  همین  برای  کنم،  تشکر 
کرد، من چند خطی برایشان می نویسم، شما  است و نمی شود ایشان را مالقات 

کاغذ را به ایشان بدهید.« کنید این  لطف 
مهندس خاتمی که دید ماجرا این طور است، گفت: »کمی صبر کنید تا ببینم...«
دارد،  خارجی  مالقات  یك  آقا  »حاج  گفت:  برگشت.  و  اتاق  داخل  رفت 

خواستند بمانید تا شما را ببینند.« 
به  را  من  خاتمی  مهندس  شد،  تمام  که  رئیس جمهور  آقای  خارجی  دیدار 
پنج  خدا  به  را  شما  ولی  »بفرمایید،  گفت:  و  کرد  راهنمایی  ایشان  اتاق  طرف 

دقیقه بیشتر طول نکشد...«
کافی است.«  »یك دقیقه هم 

از  تشکر  و  پیروزی  تبریک  و  روبوسی  و  علیک  و  سالم  از  بعد  و  داخل  رفتم 
کردم  عرض  و  دادم  شرح  ایشان  برای  را  شدنم  استاندار  داستان  ایشان،  لطف 
آقا! من چند سال پیش هم نمی خواستم استاندار شوم. دوستان  ببینید حاج 
که من  کید داشتند  کشور، تأ اصرار می کردند. حاج آقا عبداهلل نوری،1 وزیر وقت 

1. عبداهلل نوری حسین آبادی )زادۀ 1328، اصفهان( روحانی و سیاستمدار اصالح طلب، در ادوار دوم و پنجم 
مجلس شورای اسالمی نمایندگی اصفهان و تهران را بر عهده داشت. آقای نوری نمایندگی امام خمینی )ره( در 
جهاد سازندگی و سپاه پاسداران انقالب اسالمی را در سابقۀ خود دارد. وی وزیر کشور در کابینۀ اول آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی و نیز اولین رئیس شورای اسالمی شهر تهران بوده است. ادغام شهربانی، ژاندارمری و کمیته های انقالب 
کشور، در دولت آیت اهلل هاشمی  اسالمی و تشکیل نیروی انتظامی از اقدامات دوران وزارت وی، به  عنوان وزیر 
رفسنجانی بود. بعد از مدتی او به همراه سید محمد خاتمی، وزیر فرهنگ و ارشاد، با فشار جناح راست ناچار به 
کناره گیری از پست وزارت کشور شد. وی در انتخابات مجلس پنجم در سال 7۴ شرکت کرد و از تهران به مجلس راه 
کارگزاران سازندگی قرار داشت. نوری در مجلس پنجم به  عنوان  یافت. نام ایشان در فهرست مورد حمایت حزب 
کسیون اقلیت انتخاب شد. او همچنین از سوی آیت اهلل خامنه ای در دوره های دوم و سوم به  عضویت  رئیس فرا
مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد. پس از پیروزی سید محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری 
با  او  سیاسی  نظرهای  اختالف  اما  شد.  عهده دار  را  کشور  وزارت  پست  دوباره  نوری  حجت االسالم   ،7۶ سال 
کثریت مجلس را در اختیار داشت، منجر به استیضاح و برکناری او در 3۰ خرداد 1377 شد. که ا جناح راست 
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از رد شدن صالحیتم  که پس  این دلیل  به  استاندار شوم. من قبول نمی کردم، 
را  استانداری  سمت  قبول  نگهبان،  شورای  توسط  مجلس  انتخابات  برای 
نمایندگی  برای  را  کسی  وقتی  می کردم  عرض  دوستان  به  و  نمی دیدم  منطقی 
یست و هفتادم رأی مجلس است رد صالحیت  که وزن رأیش یك دو مجلس 
او  به  را  کشور،1  هفتم  و  بیست  یك  یعنی  استان،  یک  می شود  چطور  می کنند، 
آذربایجان  استان  پنج  از  یکی  به  باید  که  داشت  اصرار  نوری  آقای  اما  سپرد؟ 
ی و این مسئولیت  شرقی، خراسان، مازندران، خوزستان و یك استان دیگر برو
کنی! من در تصمیمم جدی بودم و به همین خاطر رفتم با آقای آقازاده  را قبول 
کشور مأمور به خدمت  که بپذیرد از وزارت  کردم  که وزیر نفت بودند، صحبت 
در وزارت نفت شوم تا به این طریق از حوزۀ سیاست فاصله بگیرم. آقای آقازاده 
کشور قبول نکرد و  کرد و در این مورد نامه ای نوشت، اما باز وزارت  هم استقبال 
یاد من، با انتقالم  بر خواستۀ خودش اصرار داشت. سرانجام، پس از پافشاری ز
کار  در محل  که  روز نخستی  رفتم. همان  نفت  وزارت  به  و من  کردند  موافقت 
کجایید؟ ما دنبال شما می گردیم.  که آقا  جدید مستقر شده بودم، تلفن زنگ زد 

پرسیدم: »موضوع چیست؟«
کار دارد.«  گفتند: »آقای هاشمی با شما 

آقای  معمول،  تعارفات  و  صحبت ها  از  پس  رفتم.  هاشمی  آقای  خدمت 
هاشمی پرسید: »چرا استاندار نمی شوید؟« 

»من رد صالحیت شده ام! چطور استاندار شوم؟«
کارها  این  به  ربطی  صالحیت   رد  این  هستند.  مسائل  متوجه  مردم  »نه، 

]استاندار شدن[ ندارد.« 
با وجود این که ایشان بسیار اصرار کردند، من زیر بار نرفتم و همچنان مخالفت 

کشور 27 استان داشت.  1. مطابق تقسیمات رسمی آن زمان، 
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گفتند: »آقای عبدالعلی زاده وضعیت آذربایجان برای ما خیلی  که  تا این  کردم 
نگران کننده شده است. گزارش هایی از آنجا به ما می دهند که حکایت از آن دارد 
که مردم از انقالب برگشته اند و با دولت مرکزی مشکل پیدا کرده اند. انگار تنها یك 
گر این پرده دریده  پرده  بین ما و آذربایجان، بین انقالب و آذربایجان مانده است و ا
شود، آذربایجان از دست می رود. من می خواهم بگویم که برای کشور، بعد از تهران 
و قم، مهم ترین شهر تبریز است.« بعد چند لحظه تأمل کردند و گفتند: »می خواهم 

بگویم تبریز از قم هم برای ما مهم تر است. در تبریز نباید نگرانی باشد.«
کسی اینها را به شما  گفتم: »این تعبیر غلط است! چه  با تعجب به ایشان 

گفته است؟« 
مطالبی  چنین  از  گزارش ها  همۀ  و  می رسد  ما  به  مختلفی  »گزارش های 

حکایت دارد.«
گذشته به انقالب  »خالف این مطلب درست است. مردم آذربایجان مثل 
ولی  باشند  رنجیده  دولت  بی توجهی  از  مقدار  یك  است  ممکن  وفادارند. 

کشور و انقالب محکم تر از این حرف هاست.«  وفاداری شان به 
ثابت  می گویید  که  را  مطلب  این  و  ید  »برو فرمودند:  و  کردند  درنگی  ایشان 

کنید!«
گفتم: »باشد می روم و ثابت می کنم.«

کنم آن حرف ها دربارۀ  که استانداری را پذیرفتم تا ثابت  در واقع این طور شد 
کار کردم و این موضوع را اثبات کردم.  آذربایجان صحت ندارد. پنج سال در آنجا 
دید،  را  مردم  باشکوه  استقبال  و  آمد  تبریز  به   74 سال  وقتی  هاشمی  آقای 
کرد: »دنیا با دیدن این صحنه ها ]یعنی استقبال  سخنرانی اش را این طور شروع 
من  کند.  عوض  آذربایجان  به  نسبت  را  تحلیلش  باید  رئیس جمهور[  از  مردم 

کردم...« کار را  خودم هم این 
متوجه  من  اما  می گوید.  چه  هاشمی  آقای  نشد  متوجه  کسی  روز  آن  شاید 



34  /  خاطرات آقای وزیر

که  شده  راحت  خیالشان  و  شده  عوض  آذربایجان  به  ایشان  نگاه  که  شدم 
آذربایجان به انقالب وفادار است.

گفتم: »من به خواست خدا، در پنج  بعد از شرح این ماجرا به آقای خاتمی 
برسانم  حداقل  به  را  مرکزی  دولت  و  آذربایجان  مردم  بین  فاصلۀ  توانستم  سال 
یا  بگیرم  پولی  دولت  از  که  این  بدون  کنم.  خوشبین  مرکزی  دولت  به  را  آنها  و 
برنامه هایی  و  اجرا  حال  در  طرح هایی  هم  االن  کنم.  درست  آن  برای  دردسری 
گر اجازه بدهید من پنج سال دیگر در آذربایجان بمانم،  برای آیندۀ استان دارم. ا
هم  بیشتر  سال  پنج  می دهم.  تحویلتان  توسعه یافته  استان  یك  خدا،  امید  به 
همین  قدردان  می روم.  ید،  ندار من  ماندن  به  تمایلی  هم  گر  ا نمی خواهم.  زمان 

که برای خدمت تا حاال داشته ام هستم و ممنونم.«  فرصتی 
»این  گفت:  کرد،  گوش  من  صحبت های  به  که  این  از  بعد  خاتمی  آقای 
کابینه فعالیت  کنید، شما باید بیایید در  کار  حرف ها چیست؟ شما باید بیشتر 

کرد. کنید...« و مقداری در این باره صحبت 
چه  شما  کابینۀ  دید  »باید  گفتم:  ایشان  به  مختلف  بحث های  ضمن 
کسانی  که وزرای اقتصادی  شما چه  ویژگی هایی دارد... شما حداقل بفرمایید 
کدام نوع توسعه  کنم؟ و  کار  کابینه بیایم با چه افرادی باید  گر به  هستند و من ا
که دولت ما  گفته بودند  را باید مبنای عمل قرار دهم؟« آقای خاتمی پیش از آن 

دولت توسعه است.
ایشان فرمودند: »توسعۀ اقتصادی.«

»حداقل چند نوع توسعۀ اقتصادی می شناسم.«
کدام است؟« »آنها 

تولید  رشد  اقتصادی  توسعۀ  اصلی  شاخص های  »از  دادم:  توضیح  من  و 
که  کرد  روشن  باید  و  است  کلی  خیلی  شاخص  این  اما  است.  ملی  ناخالص 
کشور چگونه انجام می شود، درآمدها چه می شود و اشتغال چه  پخش ثروت در 
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که این هم در بعضی از  می شود. بعضی نیز از توسعۀ صنعتی صحبت می کنند 
انواع توسعۀ اقتصادی محور قرار می گیرد. در این نگاه تمرکز بیشتر بر سرمایه گذاری 
صورت  کسانی  چه  توسط  سرمایه گذاری  این  که  این  ولی  است.  تکنولوژی  و 
دارند  نقشی  چه  مردم  و  دولت  و  بود  خواهد  چه  حمایتی  برنامه های  می گیرد، 
داده  این پرسش ها  به  که  براساس جواب هایی  که  اساسی است  پرسش هایی 
خواهد  قرار  صنعتی  توسعۀ  از  شاخه ای  زیرمجموعۀ  توسعه  برنامۀ  آن  می شود، 
گرفت. این نکات باید روشن شود تا شما بتوانید از دولت انتظار داشته باشید. 
که در ابتدا با شاخص هایی مثل تأمین  یك نوع توسعه هم توسعۀ انسانی است 
برای همۀ شهروندان سنجیده می شد  آموزش  و  راه  برق،  آب سالم، بهداشت، 
انسان  هدف  نگاه  این  در  شد.  اضافه  آن  به  بیشتری  شاخص های  بعدها  و 
و  می شود  متحول  چگونه  انسان  زندگی  کیفیت  که  است  این  مسئله  و  است 
دولت و حکومت برای انسان ها چه خدماتی انجام می دهند. در این چارچوب 
کشورها را براساس برخورداری شهروندان از این شاخص ها طبقه بندی می کنند 
کاری به رشد صنعتی یا رشد تولید ناخالص ملی ندارند. بعد از خورد و خوراك  و 
و بهداشت فرد، مسائل اجتماعی زندگی او، حقوق او، آزادی بیان و این قبیل 
از شاخص های  از حقوق شهروندی یکی  بهره مندی  اهمیت می یابند.  مسائل 

توسعۀ انسانی است.«
کردند و پرسیدند:  گفتم، آقای خاتمی خیلی اظهار لطف  که  این نکات را 

»شما در مسکن و شهرسازی توسعه را چطور می بینید؟«
شهر  است.  شده  تعریف  انسانی  شهر  مفهوم  انسانی  توسعۀ  نگاه  ذیل  »در 
تسهیل  فقط  هدف  مفهوم  این  در  نیست.  خودروها  مرور  و  عبور  محل  انسانی 
ترافیك خودروها نیست، بلکه هدف لذت بخش کردن زندگی برای انسان است. 
ما برای خودروها خیابان می سازیم، ولی در شهر انسانی  گفته می شود این خیابان 
که قرار است سوار خودرو شود. یعنی انسان مقدم بر خودرو  را برای انسانی بساز 
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دیده  بزرگ فضای سبز هم  کنار خیابان های  انسانی  در شهر  نتیجه،  در  است. 
کند. در این شهر همه چیز سوار  می شود تا فرد بتواند در یك نقطه  تمدد اعصاب 
انسانی و مدنی  و مراودات  برای توقف  باید  اتومبیل شدن نیست. جاهایی هم 

افراد وجود داشته باشد. هویت شهری در همین روابط انسانی شکل می گیرد.« 
ایشان  و  دادم  توضیح  خاتمی  آقای  برای  دانشم  حد  در  را  نکات  این  من 

خیلی توجه نشان دادند. 
ید، من  برو وقتی صحبت تمام شد، آقای خاتمی فرمودند: »شما می توانید 
کنید! نیازی هم  ید برای مجلس برنامه ای آماده  کردم. شما برو وزیرم را انتخاب 
گفته شد در  امروز  که  را هم  بنویسید. همین حرف هایی  برنامه  ما  برای  نیست 

ید.«  برنامه بیاور
البته من این حرف ها را نتوانستم در برنامه بیاورم. چون احساس کردم بخشی 
کارشناسی است و باید بعدها به عنوان سیاست های  از این نکات بحث های 

وزارتخانه اعالم شود. 
مشغول صحبت بودیم که در را باز کردند و گفتند: »وقت مالقات تمام شده. 

خیلی دیر شده.« 
گفتند: »ما مشغول صحبتیم...«  آقای خاتمی 

یک  این  طول  در  و  کشید  طول  ساعت  یك  نزدیك  ما  مالقات  حال  هر  به 
که وقت تمام شده.  کردند و تذکر دادند  کارمنداِن دفتر در را باز  ساعت چند بار 
کارتان یك  گفتید  که  گفت: »شما  بار آخر یکی از آنها با اعتراض و تغّیر به من 
گفت: »ایشان می خواهد برود، من  دقیقه طول می کشد...؟!« آقای خاتمی به او 

نگهش داشته ام!«
مجلس  به  برنامه  ارائۀ  فکر  به  و  ید  »برو گفتند:  خاتمی  آقای  بحث  آخر  در 
بمانم.«  تبریز  در  ید من  بگذار و  کنید  آقا! محبت  کردم: »حاج  باشید.« عرض 
استانداری  برای  نفر  یك  هم  خودتان  بیایید!  تهران  به  »نه!  گفتند:  ایشان  باز 
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کنید، ما تأیید می کنیم.«1 آذربایجان شرقی معرفی 
به  بدهید  اجازه  بیایم  کابینه  به  من  شود  قرار  گر  »ا گفتم:  جلسه  انتهای  در 
در  ترجیح می دهم  ولی  نظر شما متشکرم،  از حسن  نروم.  و شهرسازی  مسـکن 

این وزارتخانه نباشم.« 
کجا باشید؟« »می خواهید 

»من به برنامه و بودجه عالقه مندم. آنجا می توانم خیلی مؤثر باشم. می توانم 
ید، این  کنم. راه رسیدن به آنچه شما می خواهید و در ذهن دار ساختار را عوض 
کار نیست. با پول دادن نمی شود به  که االن وجود دارد. پول دادن چارۀ  نیست 

توسعه رسید، اما با مدیریت می شود و مردم هم در آن مشارکت می کنند.« 
تصمیم  پست ها  بقیۀ  »برای  گفتند:  و  پسندیدند  مرا  نظرات  خاتمی  آقای 
برنامه ها را به هم بریزم. شما به دولت بیایید و این  گرفته ام و دیگر نمی خواهم 

بحث ها را در دولت ادامه بدهید.«
گفتند:  کابینه هم  ایشان در توضیح شکل انتخاب نفرات برای عضویت در 
کمی داشتم.  کنم فرصت بسیار  که بتوانم از خرد جمعی استفاده  »من برای این 
کمی  قبل از انتخابات فکر نمی کردم رأی بیاورم. بعد از دوم خرداد هم فرصت 
و دیگر مسئوالن، هیئت ها  وزرا  تعیین  برای  ما  و  کردند  کمك  داشتم. دوستان 
را  نفر  برای هر بخش سه  و  کردند  بررسی  اینها  را تشکیل دادیم.  کارگروه هایی  و 

کردند و از آنها برنامۀ پیشنهادی خواستند.«  کردند، با من مشورت  انتخاب 
به این ترتیب جلسۀ من با آقای خاتمی به اتمام رسید.

کسی از من در این خصوص سؤالی نپرسد.  1. من دربارۀ این مطلب فکر نکرده بودم، چون حدس می زدم 
و  است  کار  این  مسئول  کشور  وزارت  داشت.  تعارف  جنبۀ  بیشتر  می پرسیدند  من  از  هم  گر  ا که  این  ضمن 
و  کردند  بزرگواری  آقایان  آن  البته  کشور است. همین طور هم شد.  وزارت  استاندار هم  پاسخگوی عملکرد 
کردند. ولی در این زمینه با من هماهنگی  معاون من آقای مهندس محمدزاده را به عنوان استاندار معرفی 
که آقای محمدزاده برای استانداری آذربایجان شرقی معرفی شده  نکرده بودند. در جلسۀ دولت متوجه شدم 

است و به ایشان رأی دادم. 



38  /  خاطرات آقای وزیر

کره با آقای صوفی دربارۀ سازمان برنامه و بودجه   مذا
که این نامه به دستم برسد و بدانم نامزد وزارت شده ام، آقای  چند روز قبل از این 
آقای  گذاشتیم.  قراری  ببیند.  مرا  خواست  و  گرفت  تماس  من  با  صوفی  علی 
صوفی صحبت را از اینجا شروع کرد که آقای خاتمی بعد از پیروزی در انتخابات 
را  شاخص هایی  که  داده  یت  مأمور آنها  اعضای  به  و  داده  تشکیل  گروه هایی 
کنند و افراد پیشنهادی برای هر  برای مدیر هر سازمان و اداره و وزارتخانه معین 
کنند تا به افراد مناسب تر برای هر پست برسند.  یابی  پست  را با آن شاخص ها ارز
ک عمل باشد تا فردی که شایستگی  که نوعی شایسته ساالری مال منظور این بود 

بیشتری دارد، وارد مجموعۀ دولت شود. 
کمك یکی دو نفر از  که با  یتش این است  گفت مأمور آن شب آقای صوفی 
گروه سه نفری( سازمان برنامه و بودجه را بررسی و  دوستان دیگرش )یعنی یك 
کند.  یاست این سازمان از همه مناسب تر است پیدا  که برای ر کند فردی  سعی 
کمیسیون برنامه و بودجۀ  گذشته مخبر  که شما در  گفت: »با توجه به این  ایشان 
برای  داشتید،  قرار  مجلس  در  اول  برنامۀ  تصویب  جریان  در  و  بوده اید  مجلس 
چگونه  برنامه  سازمان  بگویید  ما  به  که  این  یکی  آمده ام:  شما  پیش  منظور  دو 
رئیس  ویژگی های  شما  نظر  از  و  می طلبد؟  رئیسی  نوع  چه  و  است  سازمانی 
گر افرادی را می شناسید و فکر می کنید  سازمان برنامه چه باید باشد؟1 دوم هم ا

کنید.« کار می خورند، به ما معرفی  به درد این 
برای  که  گفت  اندازه  این  فقط  نکرد.  صحبتی  شوم  وزیر  من  که  این  از  او 
افراد  دربارۀ  تا  است  شده  تعیین  نفره  سه  حداقل  کارگروه  یك  وزارتخانه  هر 

کمیسیون برنامه  که وظیفۀ سازمان برنامه چیست، چون در دوران نمایندگی هشت سال در  گفتم  1. برایشان 
و بودجۀ مجلس بودم، با مسائل سازمان برنامه و بودجه به خوبی آشنایی داشتم. برای ایشان توضیح دادم 
کسی  که رئیس سازمان برنامه چه افق دیدی باید داشته باشد و چقدر باید بتواند به اصطالح آینده نگر باشد. 
که برای این  که طرح آمایش سرزمین را فهمیده باشد. متأسفانه بعدًا رؤسایی  باید به سازمان برنامه برود 

سازمان انتخاب شدند، به آمایش سرزمین توجهی نکردند. 
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کنند تا آقای خاتمی از بین آنها یکی  پیشنهادی پرس وجو  دو سه نفر را معرفی 
کنند. را انتخاب 

عالوه  من  کردیم.  صحبت  هم  با  برنامه  سازمان  دربارۀ  ساعت  دو  از  بیش 
عمرانی  معاون  مدتی  بودجه،  و  برنامه  کمیسیون  در  عضویت  سال  هشت  بر 
ی هم رفته به بحث های برنامه و بودجه عالقه داشتم. البته  استاندار بودم و رو
و احساس می کردم  انتقادی داشتم  نگاه  بودجه  و  برنامه  ادارۀ سازمان  نحوۀ  به 
یادی  اهمیت این بخش هنوز به روشنی درک نشده است، از این رو حرف های ز

در این زمینه داشتم.
به  آقای خاتمی  انتخاباتی  تبلیغات  وقتی در هنگام  که  گفتم  این  از  پیش 
به  من  مورد  در  حرف هایی  کسانی  سخنرانی  جلسات  حاشیۀ  در  آمدند،  تبریز 
که استاندار بودم  رسید.  گوش من  ایشان زده بودند. این حرف ها همان موقع به 
و مردم  تولیدِی بخش خصوصی  از مدیران واحدهای  نیز عده ای  اما در مقابل 
کار  کرده و ما از  که استاندار در آذربایجان خدمت  گفته بودند  به آقای خاتمی 
که استاندار را  و برنامه اش راضی هستیم و به این شرط به شما رأی خواهیم داد 

عوض نکنید.
فکر می کنم این نگاه و بیان مردم اثر مثبتی بر ذهن آقای خاتمی گذاشته بود. 
عالوه بر آن، سابقۀ دوستی  هم با ایشان داشتم. ایشان هم کم  و بیش با دیدگاه های 
کمیسیون برنامه  بنده آشنا بودند. آقای خاتمی وقتی به عنوان وزیر به مجلس و 
و بودجه می آمدند و دربارۀ برنامه ها یا بودجۀ وزارتخانه شان با نمایندگان بحث 
که ایشان  می کردند، مسلمًا با ذهنیت و نگاه نمایندگان آشنایی می یافتند. بعد 
کشور  امور  در  تحقیق  و  مطالعه  برای  بیشتری  فرصت  رفتند،  ملی  کتابخانۀ  به 

داشتند. همۀ این نکات بر آشنایی آقای خاتمی با بنده تأثیر داشت.
عضو  وزرا  انتخاب  کارگروه های  در  که  دوستانی  که  است  این  بر  من  تصور 
یا  نیامدند  نبودم،  تهران  در  و  بود  تبریز  من  کار  محل  که  دلیل  این  به  بودند، 
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که به هر حال، به لطف خدا،  کنند. ضمن این  نتوانستند بیایند با من صحبت 
کارنامه ام از دید آنها مخفی نبود. کار من رضایت داشتند و  مردم آذربایجان از 

یادی  عالوه بر این آقای خاتمی و تیم همراه ایشان بعد از انتخابات فرصت ز
کم، از سوم خرداد تا 29  کابینه نداشتند و در این فاصلۀ  برای انتخاب اعضای 
کارگروه به چند سؤال  که رأی گیری برای هیئت وزیران انجام شد، اعضای  مرداد 

کرده بودند. و مقداری پرس وجو بسنده 

دشواری تهیۀ برنامه برای مجلس 
که روزنامه ها  که بعد از دیدار با آقای خاتمی، با وجود این  نکتۀ عجیب این بود 
روز  و چند  و شهرسازی من هستم  وزارت مسکن  برای  نامزدها  از  نوشتند یکی 
کرد،  به مجلس معرفی  اعتماد  رأی  گرفتن  برای  مرا  رئیس جمهور  آقای  بعد هم 
کسی از وزارت مسکن و شهرسازی با من تماس نگرفت. نه زنگی زدند، نه حالی 
وزارتخانه شوی، اطالعات  این  وزیر  تو می خواهی  آقا  گفت  کسی  نه  پرسیدند، 

کند...؟ کمکت  کارشناس داری تا در نوشتن برنامه  می خواهی؟ نیاز به 
گرفتم. مدیر کل مسکن  ناچار، از مدیر کل مسکن و شهرسازی استان کمک 
یخ آقای مهندس هدایت زاده1 بود.  و شهرسازی استان آذربایجان شرقی در آن تار
مطالعۀ  با  و  گرفتم  ایشان  از  را  مسکن  وزارت  آیین نامه های  و  قوانین  از  بعضی 
برنامۀ دوم توسعه، قانون تأسیس وزارت مسکن و شهرسازی و قانون شورای عالی 
کردم و به این شکل چشم انداز خود را  شهرسازی و معماری چیزهایی برداشت 

کارهایی می خواهم انجام دهم.  که چه  نوشتم و شرح دادم 
بیامرز  خدا  بعدها  نبود.  برنامه  شد  تهیه  آنچه  بگویم،  منصفانه  گر  ا ولی 
که این برنامۀ وزیر برنامه نبود،  گفت  آقای مهندس بهاءالدین ادب در مجلس 

و درستکاری است،  انسان سالم  آمد. چون می دانستم  وزارتخانه  به  بعد  یکی دو سال  آقای هدایت زاده   .1
کار شد.  ایشان را به تهران آوردم و در بخشی از وزارتخانه مشغول به 
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کس به من آمار و  بیشتر شرح وظایف وزارتخانه بود. درست هم می گفت. هیچ 
یت آن نداده بود، خود من هم از وزارت  مستنداتی دربارۀ وزارت مسکن و مأمور

مسکن اطالعات ریز و دقیقی نداشتم.

مسئلۀ رأی اعتماد 
کید ایشان، باید خود را برای رفتن به مجلس  بعد از صحبت با آقای خاتمی و تأ
و گرفتن رأی اعتماد آماده می کردم. جدای از تهیۀ برنامه ای برای ارائه به مجلس، 

کرده بود.  که ذهن مرا مشغول  نکتۀ دیگری هم وجود داشت 
هم آقای خاتمی و هم بنده می دانستیم و شک نداشتیم که در جلسۀ مجلس 
که چرا شورای نگهبان شما را در انتخابات مجلس  نمایندگان خواهند پرسید 
کثریت مجلس آن موقع در اختیار جناح راست بود  کرد؟ ا چهارم رد صالحیت 
کرد از آن برای تضعیف رأی  که بعضی از نمایندگان تالش خواهند  و روشن بود 
استفاده کنند. پاسخ من به این سؤال اهمیت داشت و بر رأی اعتماد نمایندگان 
بازتاب  گر در جهت تضعیف شورای نگهبان حرف می زدم  تأثیر می گذاشت. ا
که این سؤال را چگونه جواب  خیلی منفی ای ایجاد می کرد.1 در این فکر بودم 
کباب؛ نه به نهاد شورای نگهبان لطمه ای وارد شود  که نه سیخ بسوزد و نه  بدهم 
کردن جواب برای این  گرفتن همۀ این مالحظات، پیدا  و نه به خودم. با در نظر 
کردم. حتی بعضی از دوستان مثل آقای  سؤال آسان نبود. خیلی در این باره فکر 
گفت از تو چنین سؤالی  جهانگیری هم متوجه این مسئله بودند. ایشان به من 
امید خدا سعی می کنم  به  گفتم  او  به  آن داری؟  برای  خواهد شد، چه جوابی 

مؤدبانه جواب بدهم.

کوچک ترین ارکان نظام وارد شود. من خودم را  که به هیچ وجه راضی نبودم لطمه ای ولو به  1. ضمن این 
که ذره ای خدشه به بخش ها  فدایی نظام می دانم. نظام را نعمتی الهی می دانم و هرگز راضی نبودم و نیستم 

و نهادهای آن وارد شود.
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جلسۀ غیررسمی با عده ای از نمایندگان قبل از جلسۀ رأی اعتماد
که جلسۀ رأی اعتماد در صحن مجلس برگزار شود،  از این  مرسوم است قبل 
و  نگاه  برنامه ها،  با  تا  می گذارند  جلسه ای  پیشنهادی  وزرای  با  نماینده ها 
مجلس،  راست  جناح  نماینده های  هم  موقع  آن  شوند.  آشنا  آنها  شخصیت 
تشکیل  بهارستان1  ساختمان  در  جلسه ای  باهنر،  مهندس  آقای  یاست  ر به 
نمایندگان جناح راست  از  نفر  دادند. فکر می کنم در آن جلسه حدود هشتاد 
نگهبان  شورای  چرا  که  این  یکی  کردند.  من  از  سؤال  دو  بودند.  شده  حاضر 
ی  که شما در دوران استاندار کرد؟ سؤال دوم هم این بود  صالحیت شما را رد 
می خواهی  امروز  که  زدی  استان  سر  به  گلی  چه  اصطالح  به  کردی؟  کار  چه 

وزیر شوی؟

پاسخ به پرسش های نمایندگان
در آن جلسه، در پاسخ به سؤال اول نمایندگان، زمینه ها و عوامل رد صالحیتم 

که می دانستم توضیح دادم. توسط شورای نگهبان را تا جایی 
آن  در  کرده ام.  صحبت  صالحیتم  رد  علل  دربارۀ  استاندار  آقای  کتاب  در 
آقای  جناب  از  هرچه  امروز  تا  گفتم  نمایندگان  به  گفتم.  را  همان ها  نیز  جلسه 
کردند.  جنتی از جناب دکتر حبیبی پرسیده ام، نگفته اند چرا صالحیت مرا رد 
که استاندار بودم به تبریز آمده  آیت اهلل رضوانی از فقهای شورای نگهبان زمانی 
کردیم  گفتند: »ما اشتباه  کردند. خدمتشان رفتم. ایشان به من  بودند، مرا دعوت 
شورای  در  شما  پروندۀ  وقتی  کنید.  حالل  شما  کردیم،  رد  را  شما  صالحیت 
صالحیت  رد  برای  دلیلی  نداشتیم.  شما  از  شناختی  ما  شد،  مطرح  نگهبان 
نداشتیم. قصد آن را هم نداشتیم. فقط شخص آقای جنتی مصر بودند بر این 

1. جلسه در ساختمان قدیمی مجلس در میدان بهارستان برگزار شد. ساختمان جدید مجلس هنوز ساخته 
نشده بود.
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شود.  رد  باید  و  کرده  خرابکاری  خیلی  )عبدالعلی زاده(  ایشان  می گفتند  و  کار 
هرچه از ایشان دلیل و مدرک خواستیم، مطلب و مدرکی برای ارائه نداشتند ولی 
بر نظرشان اصرار می کردند. باألخره ما هم به احترام آقای جنتی رأی به رد شما 

کنید.« کرده ایم. شما ما را حالل  که اشتباه  دادیم. ولی بعد فهمیدیم 
بار  نیامدند.  استانداری  به  ولی  کردند  تبریز  به  سفری  جنتی  آقای  بعدها 
که به تبریز آمدند، باز محبتی نکردند و به استانداری نیامدند. بعد  دیگری هم 
کردیم. آقای جنتی هم آمدند. در سمینار،  از مدتی سمینار نماز را در تبریز  برگزار 
صحبت  نماز  دربارۀ  کلمه ای  چند  میهمانان،  به  گفتن  مقدم  خیر  از  بعد  من 
کردند به استانداری تشریف  کردم. بعد از آن سمینار آقای جنتی اظهار عالقه 
صحبت های  جلسه  آن  در  بودیم.  خدمتشان  در  جلسه  یك  و  آمدند  بیاورند. 
گفتند:  و  کشیدند  کناری  به  را  آقای جنتی من  رفتن  عمومی مطرح شد. موقع 
گفته  کنید! در مورد شما اشتباه شده. در مورد شما چیزهایی  »شما ما را حالل 

که بعدها فهمیدیم دروغ بوده است...« بودند 
گویا بعضی رقبا و بعضی شیاطین مطالبی را دربارۀ من نوشته و برای شورای 
گفته اند.  که بودند و چه  نگهبان فرستاده بودند. من هم دنبال نکردم ببینم آنها 
گزارش ها را می شناختم. او شخصی  البته یکی از عوامل اصلِی ارسال این قبیل 
کار هنوز  برای این  اما من احساس می کردم  که می خواست استاندار شود.  بود 
کافی ساخته نشده است. به همین خاطر قبول نکردم  آماده نیست و به اندازۀ 
کشور بروم و ایشان را برای استانداری پیشنهاد دهم. در نتیجه ایشان  پیش وزیر 

کرد. کرد و برای من پرونده سازی  شروع به مخالفت 
در پایان مجلس سوم وقتی مقدمات انتخابات مجلس چهارم آماده می شد، 
با مشاهدۀ چیدمان اعضای هیئت نظارت شورای نگهبان در استان، احساس 
که  گفتم  خاطر  همین  به  کنند،  صالحیت  رد  مرا  گرفته اند  تصمیم  آنان  کردم 
هر  رسید.  قریشی  آقای  و  حسنی  آقای  گوش  به  حرف  این  نمی کنم.  ثبت نام 
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در  این ماجرا  آمدند.  بزرِگ مرحوم عطایی1  به منزل اخوی  و  تهران  به  بزرگوار  دو 
گفتند شنیده ایم شما  اواخر سال 70 رخ داد. من را هم خواستند، به آنجا رفتم. 

کاندیدا شوید. نمی خواهید 
گفتم: »درست است!« 

»چرا؟«
که در هیئت نظارت استان  »اینها من را رد می کنند. این چهار، پنج نفری 
که این  افراد را چیده مخالف من  هستند، همه  با من مخالف اند. محوری هم 
است. من با آنها مخالف نیستم ولی آنها با من مخالف اند و با این اوضاع دلیل 
که برای انتخابات  ندارد هم ایشان را به زحمت بیندازم هم خودم را. این است 

ثبت نام نمی کنم.
کند؟  کسی می تواند شما را رد  گفت: »آقای عبدالعلی زاده چه  آقای قریشی 
شما آدم متدین، اهل نماز و کاردانی هستید، هشت سال است که در مجلسید، 
کمیسیون برنامه و بودجه اید. بزرگان نظام هم شما را قبول دارند، این چه  مخبر 

حرفی است؟«
عبدالعلی زاده  آقای  »ببین  گفت:  می شد،  عصبانی  زود  که  حسنی  آقای 
زمین  را  کند می روم وسط خیابان عمامه ام  رد  را  کسی شما  نزن!  یادی  ز حرف 

می زنم، اجازه نمی دهم...«
و  نزنید  زمین  به  عمامه  شما  کرد.  خواهند  رد  مرا  می دانم  من  آقا!  حاج  »نه 

اجازه دهید من زندگی خودم را بکنم. مرا وارد این دردسر نکنید.«
کاندیدای جامعۀ روحانیت ارومیه   که اال و بال شما  کردند  اما هر دو نفر اصرار 
کرد و باید در انتخابات نامزد  هستید. همۀ روحانیون از شما حمایت خواهند 

شوید.

خ داد. کرده بود و این دیدار در اواخر سال 137۰ ر 1. آقای عطایی سال 13۶8 فوت 



دفتر اول: از استانداری تا وزارت  /  45

کردند و من به احترام نظر  در هر صورت خیلی در حق من بزرگواری و محبت 
که اصرار می کردند و من هم نمی توانستم برایشان آشکارا  ایشان و بخشی از مردم 
کردم  شروع  باد!  بادا  هرچه  گفتم  و  کردم  قبول  است،  قرار  چه  از  ماجرا  بگویم 
افطار به مساجد  از  بود بعد  تبلیغات. ماه رمضان  کار  به  و آن طرف  این طرف 
حوالی  شب  یک  که  این  تا  می کردم.  سخنرانی  و  می رفتم  مختلف  روستاهای 
گفتند:  بیدارند.  خانم  حاج  دیدم  رسیدم،  خانه  به  وقتی  نیم  و  دوازده  ساعت 

»کجایید؟ آقای فرماندار دربه در دنبال شما می گردد.« 
گفت: »االن دیر وقت است، فردا با او تماس می گیرم.« ایشان 

گفته مطلب مهمی است. هر موقع رسیدند زنگ بزنند.«  »نه! آقای فرماندار 
کرده  و پرونده تان را به تهران  گفت شما را رد صالحیت  به فرماندار زنگ زدم، او 

فرستاده اند. 
فردا صبح آمدم به تهران و به شورای نگهبان رفتم. من را درست در آخرین 
که شما رد  کرده بودند. در شورای نگهبان یادداشتی به من دادند  ساعت ها رد 
کنید.  ید اعتراض و از خودتان دفاع  صالحیت شده اید و 48 ساعت فرصت دار
کندـــ نامه را به ایشان  کروبی ـــ خدا حفظشان  رفتم پیش رئیس مجلس، آقای 
نشان دادم و گفتم: »ننوشته اند به چه دلیلی صالحیت من را رد کرده اند. من برای 
کنم؟« کدام اتهام از خودم دفاع  دفاع چه چیزی بنویسم به اینها بدهم؟ در مقابل 
گفت: »واهلل من نمی دانم  کروبی یادداشت شورای نگهبان را خواند و  آقای 
این چیست! علی القاعده باید بنویسند به دلیل مالی، اخالقی، سیاسی یا چیز 

کرده اند...«  دیگر صالحیت شخص را رد 
این طور رد صالحیت می کردند. چهل  را  کاندیدایی  که  بود  بار  اولین  گویا 
و  غفاری  هادی  حجت االسالم  خلخالی،  آیت اهلل  جمله  از  نمایندگان،  از  نفر 
که  دوستان دیگر، دچار این مشکل شده بودند. شکل رد صالحیت ها و افرادی 

رد شده بودند خیلی باعث تعجب شده بود. 
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زدند  زنگ  و  برداشتند  را  گوشی  ایشان  که  بودم  کروبی  آقای  دفتر  در  من 
چنین  »یك  گفتند:  آقا  آن  به  گنجی.  آقای  نام  به  فردی   به  نگهبان،  شورای  به 
رد  دلیل  کن!  دفاع  خودت  از  که  عبدالعلی زاده  آقای  به  داده اید  یادداشتی 
دفاع  خود  از  اتهامی  چه  مقابل  در  دهد؟  توضیح  را  چیز  چه  آقا  این  چیست؟ 
کاندیدا 48 ساعت فرصت دارد از خودش  که شما می گویید  کند؟ ضمن این 
کشور می گوید نامۀ رد صالحیت قطعی است. پس دفاع  کند، اما وزارت  دفاع 

چه می شود؟«
که این  گفته اند  به ما  بنویسد!  بود: »الزم نیست دفاعیه  گفته  گنجی  آقای 
ید،  ندار نگهش  بیشتر  گرفته،  را  اینجا  گندش  بوی  است  فاسد  بس  از  پرونده 
اعتراض  برای  که  هم  فرصتی  ساعت   48 معطل  ما  برود...  بدهید  را  پرونده 
قطعی  رد  ما  نظر  از  یعنی  فرستادیم.  کشور  وزارت  به  را  پرونده  و  نشدیم  داشت 

کشور!« است. برود وزارت 
بود  گفته  جواب  در  چیست؟  پرونده  مشکل  بود  پرسیده  کروبی  آقای 
تخلفات  این  نمی گفتند  می کردیم،  سؤال  هرچه  اما  است.1  تخلف  همه اش 
نامه ای  کنم.  از خود دفاع  باید  اتهامی  چیست. من نمی دانستم در مقابل چه 
نوشتم به دبیر محترم شورای نگهبان، حضرت آیت اهلل جنتی، به این مضمون 
که  که نامه ای مبنی بر رد صالحیت به من داده اید اما نگفته اید اتهامم چیست 
ّیِ 

َ
ْت ِبأ

َ
َمْوُؤَدُة ُسِئل

ْ
کنم. ولی چون به آیۀ شریفۀ »َو ِإَذا ال من بتوانم از خودم دفاع 

گذاشتم و از تلفن  کروبی رفتم و ایشان را در جریان  گفتند رد صالحیت شده ای، به دفتر آقای  1. وقتی به من 
که اینها این   کرده ام  گفتم آقای هاشمی مگر بد خدمت  سیاسی مجلس مستقیم زنگ زدم به آقای هاشمی. 
رد  را  نبود شما  قرار  گفت  ایشان  کرده اند.  رد صالحیتم  گفتم  پرسیدند چه شده؟  ایشان  کردند؟  رفتار  طور 
کس هم  کس متوسل نشو و با هیچ  کاری انجام نده. به هیچ  کنند. اشتباه شده است. شما هیچ  صالحیت 
حرف نزن. من مسئله را حل می کنم. بعد رفتم خانه. کمی فکر کردم و متوجه خطای خود شدم. استغفار کردم 
گرفتم، نمازی خواندم و دیگر سراغ احدی نرفتم. کسی غیر از تو متوسل شدم. وضو  که به  که خدایا مرا ببخش 
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که روزی در این باره از شما  ْت«1 ایمان دارم، به شما یادآوری می کنم 
َ
َذنٍب ُقِتل

گر اتهام مرا ذکر می کردید، من  سؤال خواهد شد و آن موقع باید جواب بدهید. ا
گذاشته اید، فرصت دفاع را از من  که آن را مبهم  باید جواب می دادم ولی حاال 
برای  و درستکارانه  کرده اید. من جز تالش صادقانه  بازی  ی من  آبرو با  و  گرفته 
کاری نکرده ام و حتی تصور رد صالحیت را هم نداشتم. در  کشور  خدمت به 
گر  که ا کنم. اما بدانید  نامه نوشتم الاقل اشکال را بگویید تا من خود را اصالح 
کنم، باید خود را برای روز جزا  دلیل رد را اعالم نکنید تا من بتوانم از خودم دفاع 
ی  گذشت و خواهم پرسید چرا با آبرو که به یقین من از شما نخواهم  کنید  آماده 

کردید. من بازی 
بعدها در مقابل اصرار من برای دانستن دلیل این تصمیم، آقای جنتی گفتند 
به آقای گنجی می گویم پرونده را در اختیار شما بگذارند تا محتوای آن را ببینید. 
گفتم آقای جنتی چنین فرموده اند. ایشان  گنجی تلفن زدم،  من چند بار به آقای 
که  گفت هنوز به من چیزی نگفته اند. و خالصه پرونده را به من ندادند تا این 
آقای گنجی از شورای نگهبان  اخراج شد و دیگر کسی صحبتی از ایشان نشنید. 
کار بی خبرم. هم ایشان از شورای نگهبان رفت و هم  من از دلیل اخراج ایشان از 
کسی که آقای بیات معرفی کرده بود و می خواست استاندار شود و با آقای گنجی 
در شورای نگهبان رفت و آمد می کرد و از این طریق میدانی برای خودش باز کرده 

کس پرونده را به من نداد.2  بود. هر دو نفر از شورای نگهبان رفتند و هیچ 

1. سورۀ مبارکۀ تکویر، آیات هشتم و نهم.
کرد، راننده گفت بفرمایید باال  2. بعدها دو، سه بار ایشان را دیدم. یك بار در خیابان ماشینی جلوی پایم توقف 
کنید!  گفت مرا حالل  گفت من فالنی ام... بفرمایید باال! وقتی سوار شدم،  آقای عبدالعلی زاده! او را نشناختم. 
کردم،  گفت من خیلی اشتباه  کنم؟  گفتم چه چیز را حالل  از شما حلّیت میخواهم و از این قبیل حرف ها. 
گفتم پس برو  کردم و مردم از خدمت شما محروم شدند. به او  کردم و به ناحق برای شما پرونده سازی  جوانی 
گر اجحافی در حق مردم شده و  که بد نشد، استاندار شدم. ولی ا از مردم حلّیت بخواه! رد صالحیت برای من 

کنار رفته، باید از مردم حلّیت بخواهید.  نماینده شان به خاطر پرونده سازی شما از دور 
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با آقای دکتر حسن حبیبی هم، وقتی یك سفر به استان آمده بودند، در این 
دکتر  »آقای  گفتم:  کنم.  ناراحتشان  خیلی  نمی خواستم  کردم.  صحبت  مورد 
که حقوقدان شورای نگهبان بودید  کردند... شما  کسی نگفت چرا مرا رد  باألخره 

ید؟« از وضعیت پروندۀ من خبر دار
از  بودند  رفته  آقایان  بودم.  شما  پروندۀ  جریان  در  من  بله،  گفت:  ایشان 
و  گرفته  کپی  بودید،  نوشته  مردم  برای  شما  که  یاداشت هایی  و  توصیه نامه ها 
شخص  این  که  بودید  نوشته  مرکزی  بانك  به  نامه ای  مثال  برای  بودند.  آورده 
کرده حاال نیاز به ارز دارد، به او ارز  پدر شهید است، در صنعت سرمایه گذاری 
گذاشته  گرفته و آن را در پرونده  کپی  بدهید، آدم سالمی است و... از این نامه 
که به فالن واحد صنعتی  بودند. یا نامه داده بودید به بانک یا به وزارت صنایع 
که ایشان  کرده و نوشته بودند  کپی همۀ این نامه ها را ضمیمۀ پرونده  وام بدهند. 

گرفته است.«  دارد داللی می کند و از این افراد حق حساب 
بگویم  ایشان  به  و  بگردم  آدم  ها  این  دنبال  بروم  باید  »من  گفتم:  ایشان  به 
را  ما  حساب  و  حق  نگرفته ام،  پول  شما  از  من  و  است  شده  اشتباه  ببخشید 
کدام است...؟! مگر نمایندۀ مجلس  کدام پول...؟! داللی  بدهید! ]با خنده[ 
کند، به این اداره و آن  که برای حل مشکل مردم تالش  وظیفه اش جز این است 

وزارتخانه نامه بدهد و با این و آن تماس بگیرد؟«
این هم روایت آقای حبیبی از ماجرا بود. یك بار هم از آقای هاشمی رفسنجانی در 

این مورد پرسیدم. در همان جلسه که ایشان به من گفت برو استاندار آذربایجان شو، 

گفتم: »من رد صالحیت شدۀ نظامم. شما چطور می گویید استاندار شو؟« به ایشان 

گر  که ا گفته ام  کرده اند. من به آقایان  گفت: »نه اینها اشتباه  آقای هاشمی 
کنید، من ده  می خواهید به خاطر این حرف ها عبدالعلی زاده را رد صالحیت 
که  ی  کار کنید. این  کارها را انجام داده ام. اول باید من را رد  برابر بزرگ تر از این 
کمك  کمک به مردم. ایشان هم  کرده، همان روش خود من است برای  ایشان 
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کرده اند چرا برداشت سوء می کنید؟« 
و  مطابقت  حبیبی  آقای  صحبت های  با  هاشمی  آقای  گفته های  این 

سازگاری داشت. 
برای  جلسه  آن  در  را  صالحیت  رد  به  مربوط  بحث های  و  سابقه  این  تمام 
نمایندگان توضیح دادم و گفتم با این اوصاف، حاال آمده ام خدمت شما و آقای 
که وزیر شوم  رئیس جمهور تشخیص داده اند من وزیر شوم. برای من مهم نیست 
یا نشوم. به هیچ وجه مهم نیست مسئولیت داشته باشم. من هر جا باشم در حد 

کنم. کرد برای نظام سربازی  توان خودم سعی خواهم 
گلی به سر ما زدید،  که در آذربایجان شرقی چه  سؤال دوم نمایندگان این بود 
به  پاسخ  در  شوید؟  وزیر  می خواهید  حاال  که  کردید  توجهی  قابل  خدمت  چه 
که در محضر شما شایستۀ به زبان آوردن باشد،  کاری  گفتم  حاضران در جلسه 
که وظیفه ام بوده انجام داده باشم. من در پنج سالی  کار  نکرده ام. ولی شاید یک 
کسی را نمی توانید در آذربایجان پیدا  کلمه دروغ نگفتم.  که استاندار بودم، یك 
کاری  گر  گفته است. وعدۀ دروغ هم ندادم، ا که بگوید استاندار به من دروغ  کنید 
گر نمی توانستم می گفتم نمی توانم،  ا و  انجام می دادم  انجام دهم،  را می توانستم 
گر با کمك گرفتن از این و آن می شد کاری کرد، انجام  دالیلم را هم می گفتم. ولی ا
می دادم. من با صداقت با مردم رفتار کردم. به آنها وعدۀ خالف ندادم و واقعیت را 
که برای کشت و زرع  گفتم. برای مثال اهالی روستای منطقه ای به شکایت آمدند 
آب ندارند. آب می خواستند. درخواست به حقی بود. دستور دادم ادارات مربوط 
کردند و معلوم شد می شود در این منطقه آب بندی ساخت، سیالب ها  مطالعه 
کرد. به آن روستا رفتم،  کوچك را تأمین  کرد و آب مورد نیاز این روستای  را مهار 
کرده اند اینجا می شود یک  کارشناسان مطالعه  گفتم  کردم و به آنها  اهالی را جمع  
گر  ا برای آن پول نداریم. حاال  که  این است  کوچک ساخت، ولی واقعیت  سد 
شما واقعًا می خواهید مشکل آب روستا حل شود، باید از بانک وام بگیرید. من 
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که به شما وام بدهد تا سد ساخته شود و  کشاورزی را همراهم آورده ام  مدیر بانك 
کردند. این طور  کنید. اهالی روستا هم قبول  شما به تدریج اقساطش را پراخت 
کسی ندهیم. این  کردیم صادق باشیم و جواب رد به  کردیم و سعی  کار  با مردم 
که گفتم، متأسفانه دیدم نماینده های حاضر در جلسه با تعجب به هم  مطلب را 
که مگر می شود آدم پنج سال استاندار باشد و حرف  نگاه می کنند به این معنی 
دروغ نزند؟! این مطالب بین من و نمایندگان رد و بدل شد و جلسه به آخر رسید.

از  یکی  آذربایجان شرقی،  استان  نمایندگان  در جمع  که  آن شنیدم  از  بعد 
گفته است  گفته عبدالعلی زاده در دوران استانداری به خوِد من دروغ  نماینده ها 
که این حرف را شنیده بودند  و آنچه ادعا می کند، واقعیت ندارد. نمایندگانی 
نماینده های راست گرای مجلس هم  از  البته بعضی  بودند.  کرده  ناراحتی  ابراز 
که این حرف را زده بود هم متمایل  کرده بودند. نماینده ای  مسئله را بزرگ نمایی 

به جناح راست بود. 
که در آن دوره نمایندۀ مردم تبریز و رئیس مجمع نمایندگان  من از آقای بنابی1 
استان و ریش سفید بود، خواهش کردم جلسه ای ترتیب دهد و آن نماینده را دعوت 
گفت: »مسئله  گفته ام. آقای بنابی  کجا به او دروغ  کند تا بیاید و توضیح دهد من 
را رها کن، اهمیتی ندارد. ممکن است برگزاری این جلسه بر رأی اعتماد شما تأثیر 

منفی بگذارد.« اما من اصرار کردم و گفتم که می خواهم مسئله روشن شود.
کی به شما دروغ  گذاشتند. از آن نماینده پرسیدم: »من  خالصه جلسه ای 

گفته ام؟« 
»شما به من گفتید که فرماندار شهر شما را عوض می کنم ولی این کار را نکردید.« 
که می تواند  کجای این حرف دروغ است؟ تنها مقامی  »خدا خیرت بدهد! 

فرماندار را عوض  کند، استاندار است.«

مجلس  پنجم  دوره  در  که  هستند  آذربایجان  سرشناس  وعاظ  از  بنابی  عبدالحمید  شیخ  حجت االسالم   .1
شورای اسالمی نماینده مردم تبریز بودند
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»بله! ولی او را عوض نکردید. این دروغ است.« 
بودم  گفته  را ظرف یك ماه عوض می کنم؟  بودم فرماندار  گفته  »آیا به شما 

یخ داده بودم؟«  ظرف شش ماه عوض می کنم؟ آیا من به شما تار
»نه!« 

گفتم  کنم. من  »االن هم می گویم، از اینجا برگردم می توانم فرماندار را عوض 
کرد، ولی زمان مشخصی تعیین نکردم. هر زمان صالح  فرماندار را عوض خواهم 
کجای این حرف  کار را می کنم. اما زمان تغییر در اختیار من است.  باشد این 

دروغ است؟« 
آقای بنابی از او پرسید: »این وعده قید زمان نداشته؟« 

»نه، نداشته.« 
کجایش دروغ است؟« »پس 

در هر حال بعد از بحث و گفت وگوی زیاد و ارائۀ توضیحات آن نماینده قانع شد.

نطق در صحن علنی
بعد از جلسه با نمایندگان استان، رسیدیم به روز رأی اعتماد در صحن مجلس. 
تریبون  از  را  نکات  بعضی  آیا  که  بودم  درگیر  خود  با  ذهنم  در  همچنان  من 
کار را نکنم و دربارۀ ماجرای رد  گرفتم این  مجلس بگویم یا نه؟ سرانجام تصمیم 
کسی از من حلّیت  گفته و چه  کسی چه  صالحیتم حرفی نزنم. یعنی نگویم چه 
که در جلسۀ رأی اعتماد بودم، دست کم  خواسته است. آقای جنتی تا آن روز 
کن! اشتباهی پیش آمده!« یك بار در حیاط  گفته بود: »ما را حالل  دو بار به من 

استانداری آذربایجان، یك بار هم در تهران.
که من شایسته نمی دانستم از تریبون مجلس این قبیل  واقعیت این است 
این نکات صرف نظر  گفتن  از  گر  ا که  بود  این  گرفتاری  اما  گفته شود.  حرف ها 
گفتن باقی نمی ماند. در مقابل سؤال نماینده ها باید پاسخ  می کردم، چیزی برای 
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نمی رسید.  ذهنم  به  چیزی  می کردم،  فکر  هرچه  می شد.  ارائه  قانع کننده ای 
جلسۀ رأی اعتماد شروع شده بود، من در صحن نشسته بودم و مخالفان مشغول 

کردن بودند. نطق 
گفت شما ردشدۀ  کرد و  نمایندۀ اسالم آباد غرب علیه من سخنرانی تندی 
با  را  مطالب  این  آورده اند؟  را  شما  که  است  قحط  آدم  مگر  نگهبانید.  شورای 
لحن خیلی هیجان زده ای می گفت. شاید قصدش این بود که مرا تحریك کند تا 
کردند. تنها  من هم جواب تندی بدهم. دیگر نماینده های مخالف هم صحبت 

کرده؟ که چرا شورای نگهبان صالحیت شما را رد  ایراد مخالفان هم همین بود 
نماینده  دوره  »چند  گفت:  خاتمی  آقای  رسید،  که  من  صحبت  نوبت 
که  کن، اولین وزیری  کمیسیون هم بوده ای، برو و قوی صحبت  بوده ای، مخبر 
شوی!  متزلزل  مبادا  شمایی،  می کند  صحبت  مخالفان  به  دادن  جواب  برای 
گفتم باشد! ولی  که بقیۀ وزرا هم روحیه بگیرند.« به ایشان  کن  طوری صحبت 

هنوز نمی دانستم چه بگویم و چه جوابی به مخالفان بدهم.
ی  کنم. از رو که بروم پشت تریبون و صحبت  به هر صورت اسم مرا خواندند 
بلندگو  پشت  رفتم  رسید.  فکرم  به  نکته ای  گهان  نا می شدم  بلند  که  صندلی 
به من  کس  امروز هیچ  تا  ببینید!  »نمایندگان محترم  گفتم:  از مقدمات  بعد  و 
نگفته چرا صالحیت من رد شده، ولی این چندان مهم نیست. این مسئله ای 
در  که  را  خانوادگی  دعواهای  انسان  انقالب.  خانوادۀ  درون  به  مربوط  است 
مقابل چشم بیگانه ها علم نمی کند. شورای نگهبان از نظر سلسله مراتب اداری 
ماست.  همۀ  پدر  مثل  انتخابات  جریان  در  ویژه  به  و  دارد  را  جایگاه  مهم ترین 
که  را  بچه هایش  از  یکی  گوش  است  الزم  کرده  احساس  نگهبان  شورای  حاال 
بر این،  تابانده است. عالوه  گوش مرا  بتاباند.  بوده  هشت سال هم در مجلس 
پیش  آن  اعضای  نکرد.  اعتراضی  هیچ  نگهبان  شورای  شدم،  استاندار  وقتی 
که چرا فالنی استاندار شده است. این نشان می دهد  گالیه هم نکرده اند  کسی 
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که در هیچ  که خواسته با رد صالحیت به من بگوید در مجلس نباش! نه این 
ی  رو از  را  پسرش  گوش  خانواده  پدر  نباش!  مسئولیتی  هیچ  در  و  ایران  جای 
را  رفتارش  را،  زندگی اش  برود  و  نکند  شلوغ  یاد  ز فرزندش  که  می تاباند  محبت 
کسی به من نگفته چرا رد صالحیت شدم ولی احساس خودم این  کند.  اصالح 
کنم.  کار  کرده ام و باید بیشتر  کم کاری  که شاید در انجام وظیفۀ نمایندگی  است 
البته مسئولین نظام هم محبت داشتند و استان مهمی مثل آذربایجان شرقی را 
کردم  کار  کاری بسنده نکردم، شبانه روز  به من سپردند. در آنجا من به ساعت 
کنم. با  کم کاری شده ام، در مسئولیت جدید جبران  گر در مجلس مرتکب  که ا
مرا  نیامده ام بگویم حتمًا  نمایندگان تصمیم می گیرید. من هم  این همه، شما 
کنید. من ترجیح می دهم در استان بمانم. هنوز به استانداری عالقه دارم.  وزیر 
گر دولت صالح بداند من خیلی دوست دارم در آذربایجان استاندار بمانم. اما  ا
گذاشته اید. در این صورت  کردید و رأی دادید، بر من منت  گر هم شما محبت  ا
گر هم رأی ندادید از شما تشکر می کنم، دست  کنم. ا کار  قول می دهم شبانه روز 
شما را می بوسم و می روم و هر جا صالح باشد مشغول می شوم. مهم این است 
کنیم. سخت گیری شورای نگهبان برای  کار  که همه با انقالب باشیم و برای آن 
گواراست و از آنها علت را هم نمی خواهم. بعد از این مسئله، احترام شورای  من 

کم نشده است.«  نگهبان نزد من ذره ای 
این مطالب را که گفتم و از تریبون پایین آمدم، آقای خاتمی گفت جواب بسیار 
سنجیده ای دادی و ابراز خشنودی کرد. بقیۀ دوستان هم تشکر کردند. مجلس هم 
که برای وزارت الزم بود، حدود  رأی اعتماد داد. من 156 رأی آوردم. از حداقلی 
17 یا 18 رأی بیشتر. دویست و چهل و چند نفر در مجلس حاضر بودند. رأی من 
کمتر از من رأی آوردند.  که  کمترین آرا بود. شاید چهار یا پنج وزیر دیگر بودند  جزو 
چند روز بعد من آقای جنتی را در مجلس دیدم. سالم وعلیکی کردیم. ایشان 
دست مرا گرفت به کناری کشید و گفت: »آقای عبدالعلی زاده، آن روز که جلسۀ 
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رأی اعتماد برگزار می شد، ما در شورای نگهبان می دانستیم این سؤال را از شما 
خواهند پرسید، به همین خاطر جلسه را دنبال می کردیم و صحبت های شما را 
گوش می کردیم. عالقه داشتیم ببینیم چه جوابی خواهید داد. چون از آن چهل 
کسانی بودید  کرده بودیم شما از معدود  که در مجلس چهارم رد صالحیت  نفری 

که تا روز رأی اعتماد هیچ حرفی راجع به رد صالحیت نزده بودید.«1
از  بعد  مدتی  تا  که  زدید  نگهبان  شورای  دربارۀ  حرفی  »شما  گفت:  سپس 
کنیم  صحبت های شما، ما در شورای نگهبان نمی توانستیم در چشم هم نگاه 
که این طور از شورای  کرده ایم  که صالحیت فردی را رد  و خجالت می کشیدیم 

کن!« گفت: »مرا حالل  نگهبان تجلیل می کند.« ایشان آنجا هم 

اقوام و پست های مدیریتی 
که وارد بخش بعدی و تشریح وقایع دورۀ وزارت شوم، مناسب است  قبل از آن 
و  گوشه  گاه در  به  گاه  کنم. آن زمان  را مطرح  دربارۀ یکی دو مسئله چند نکته 
که در انتصاب  کنار مطلبی مطرح می شد و بعضی افراد هم به آن دامن می زدند 
فالن  در  که  معنی  این  به  است.  داشته  دخالت  قومیت  مسئلۀ  عبدالعلی زاده 
دولت سه یا چهار وزیر آذری زبان عضو بودند و حاال که این تعداد در کابینۀ آقای 
کاهش یافته، او ناچار از انتصاب وزیری از این قومیت است.2 ولی این  خاتمی 
کابینه بین اقوام تقسیم شده باشد.  که  مطلب صحت نداشت. این طور نیست 
تقریبًا همیشه شایسته ساالری مبنای انتخاب اعضای دولت بوده است و البته 

باید همین  طور هم باشد. 

کردند، هرگز در این باره حرف نزدم و به طور علنی  که مرا رد صالحیت  1. ایشان درست می گفت. بعد از این 
اعتراض نکردم. 

گفته بودند قباًل در دولت چهار وزیر آذری بود، حاال  2. آن موقع نماینده ها در جلسۀ مشترك به آقای خاتمی 
گر یک نفر از آنها عبدالعلی زاده باشد بس است. گفته بود ا چرا شما فقط دو تا دارید؟ آقای خاتمی خندیده و 
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شاید خوب باشد در اینجا مطالبی دربارۀ بومی گرایی و مدیریت بومی بیان 
گرفتار افراط در بومی گرایی می شویم. یکی  گاهی  که ما  کنم. واقعیت این است 
تبلیغ  را  آن  عده ای  متأسفانه  هم  هنوز  و  شده  انجام  که  ناپسندی  کارهای  از 
که می گویند باید استاندار، فرماندار، رئیس دانشگاه یا مدیر  می کنند این است 
کل هر منطقه بومی آنجا باشد. من با این نگاه مخالفم. من معتقدم »هر ایرانی در 

هر جای ایران بومی است.« این جمله معنی مهمی دارد. 
برای مثال وقتی در بوشهر یك استاندار آذری یا خراسانی منصوب می شود، 
را  ِسمت  این  که  دارد  خاصی  مدیریتی  شگردهای  و  شایستگی ها  او  بی تردید 
آن  برای  یادی  ز مثبت  جنبه های  می تواند  مسئول  نبودن  بومی  داده اند.  او  به 
منطقه  آن  ادارۀ  در  نوآوری هایی  می تواند  مسئولی  چنین  باشد.  داشته  استان 
باید  این منطقه  نظر بگیریم. مردم  را در  بوشهر  از خود نشان دهد. همین مثال 
توسعۀ  بلکه  بوشهر،  توسعۀ  تنها  نه  دهند.  توسعه  را  خود  زندگی  یا  در طریق  از 
گیرد. در این صورت بوشهر می شود دروازۀ این  یا صورت  ایران باید از طریق در
رو  نه  کند،  یا زندگی  به در کرده پشت  ایران عادت  اما بوشهر مثل همۀ  توسعه. 
که سنگاپور  گرفتن است، در صورتی  یا در حد ماهی  از در یا. استفادۀ ما  به در
کشور دارد  این  که  تنها سرمایه ای  یا ساخته است.  از در استفاده  با  را  کشورش 
کشور از طریق  یاست و این دو  یاست. تایوان هم تنها سرمایۀ طبیعی اش در در
وقتی  کرده ایم.  زندگی  یا  بی در ما  اما  شده اند.  توسعه یافته  کشورهای  جزو  یا  در
یا بزرگ شده است، در همان  کودکی پشت به در که از  از اهالی بوشهر  یک نفر 
منطقه استاندار یا مدیر می شود معمواًل نمی تواند نگاهش را صد و هشتاد درجه 
یا داشته باشد. اندیشه و ذهن او سال ها این طور  تغییر دهد و دید تازه ای به در
منطقۀ  یک  از  فردی  یا  خراسانی  یا  شیرازی  یک  وقتی  اما  است.  گرفته  شکل 
یا  که می بیند و توجهش را جلب می کند، در دیگر به بوشهر می رود، اولین چیزی 
و امکانات آن است. به همین ترتیب وقتی یک نفر از بوشهر در منطقۀ دیگری 
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مسئول می شود، می تواند نوآوری و فایدۀ بیشتری برای آنجا داشته باشد. 
در  من  باشد.  طبیعی  منطقه شان  امکانات  به  بومی  مردم  بی توجهی  شاید 
وزیر  آقای  گفت  و  آمد  خبرنگاری  بودم.  رفته  مازندران  استان  به  وزارت  دوران 
بپرس. جوابی  گفتم  با خنده  بدهید.  را  نمی توانید جوابش  که  دارم  من سؤالی 
کنی. پرسید: »دولت آقای خاتمی برای اشتغال این  که تو  نتوانی پخش  می دهم 
همه جوانان بیکار مازندرانی چه برنامه ای دارد؟ اینجا در صنعت سرمایه گذاری 
گفتم: »بسم  اهلل  الرحمن  الرحیم.  کنند.«  کار  که چه  نمی شود و جوانان مانده اند 
گستردگی و جنگل هایی به این وسعت و طبیعتی این  یایی به این  با وجود در
که در مازندران بیکار است، بی حال است.  اندازه سرشار از نعمت، هر جوانی 
یگ وجود ندارد، نه آب هست و نه خاك، جوان  که جز شن و ر در جایی مثل یزد 
یا دارد،  که آب دارد، خاك دارد، در یا در مازندران  و بی فرصت تر است  بیکارتر 
کدام یک از اینها دولت باید غصه  بخورد؟  جنگل دارد و همه چیز دارد؟ برای 
انصاف هم چیز خوبی است. شما خودتان، جوان های مازندران باید اینجا را به 
یا زندگی شان را تأمین می کنند. شما  کشورها از طریق در ید. خیلی از  کار بینداز
کشور  که مدیران ارشد  ید. همان طور  ید و زحمت بکشید و اینجا را بساز هم برو
کند و  کشور ما می تواند چه نقشی در دنیا بازی  باید با عقل و خردمندی بگویند 

کجاست.« فرصت های در اختیار ما در 
فایدۀ انتصاب مدیر غیربومی تنها نوآوری و به ارمغان آوردن ایده های جدید 
کند.  کار  بومی  از یک مدیر  بهتر  یادی می تواند  ز نیست. چنین فردی در موارد 
خانواده  و  فامیل  است.  محلی  روابط  گرفتار  بومی  استاندار  یك  این  که  برای 
را  کس  فالن  که  می خواهند  او  از  و  دارند  یادی  ز انتظارات  قبیله  و  عشیره  و 
کند، امتیازات مختلف از او می خواهند. این استاندار بخت برگشته  استخدام 
کند؟ چقدر می تواند به  چقدر می تواند در مقابل سفارش ها و انتظارات مقاومت 

کند؟  فامیل و نزدیکانش »نه« بگوید و با آنها قطع رابطه 
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دارد.  ادامه  هم  مسئولیتش  از  پس  محلی  استاندار  گرفتاری های  واقع  در 
کارش ممکن است با افراد مختلف درگیر شود. برای  استاندار به خاطر خصلت 
مثال به امام جمعه بگوید این خواستۀ شما خالف قانون است، به فالن جریان 
سیاسی بگوید اجازۀ راهپیمایی نمی دهم یا به آن یکی اجازۀ سخنرانی ندهد. 
سال  چهار  اما  باشد.  داشته  رفتارها  قبیل  این  از  است  ناچار  غلط  یا  درست 
تهران  در  بیاید  و  کند  ترک  را  شهرش  باید  یا  بیرون  آمد،  استانداری  از  که  بعد 
که ممکن است دیگر جواب  بداند  ماند،  استان خودش  در  گر  ا یا  کند  زندگی 
که این آقا قدرت داشت،  سالمش را هم ندهند. شروع می کنند به تسویه حساب 
پایان  از  را تحویل نگرفت و... در واقع زندگی استاندار بعد  اما ما  بود  استاندار 
گر در استان دیگری  که او ا دورۀ مسئولیتش شکل دیگری پیدا می کند. در حالی 
تصمیم  آسان تر  هم  فامیلی  وابستگی  نداشتن  دلیل  به  باشد،  شده  استاندار 
می گیرد و هم منافع استان را به منافع عشیره ای و قبیله ای برتری می دهد و بهتر 

عمل می کند.
یا  بودن  بومی  باشد.  اولویت  در  باید  مدیر  کفایت  و  لیاقت  مسئلۀ  البته 
آهن  ذوب  می گویند  مثال  برای  بگذارد.  تأثیری  هیچ  زمینه  این  بر  نباید  نبودن 
ذوب  است.  موضوع  به  نادرست  نگاهی  این  باشد.  داشته  محلی  مدیر  باید 
که سابقه  کرد  کارخانۀ ملی در ایران است. ممکن است یك مهندس  آهن یك 
در  چون  بگوییم  که  این  کند.  اداره  را  آن  بتواند  خوب  خیلی  دارد،  مهارت  و 
اصفهان است باید مدیر اصفهانی داشته باشد، عاقالنه نیست. برای مجموعۀ 
کم  باید حا قاعده  کتورسازی هم همین  ترا یا  پتروشیمی  یا فالن  مس سرچشمه 
و  قومی  و  نژادی  بحث های  نه  است  تخصصی  و  فنی  بحث های  اینها  باشد. 
بومی و محلی. به اعتقاد من نباید به این موارد خیلی دامن زده شود. باید یك روز 
که هر ایرانی در هر نقطۀ  یم  جلوی این نگاه غلط بایستیم و این تفکر را جا بینداز
که شایسته تر باشد برای پست یا مسئولیتی  ایران بومی است. بنابراین هر ایرانی 
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کار هر جای ایران  کار را به عهده می گیرد، حاال آن  انتخاب می شود و مدیریت 
که می خواهد باشد.

در  که  بود  این  استانداری  در  من  توفیق  دالیل  از  یکی  خودم،  اعتقاد  به 
آذربایجان شرقی بومی تلقی نمی شدم. من آذری ام و با نگاه خودم در هر جای 
گر استاندار سیستان و بلوچستان هم بشوم بومی ام. من معتقدم  ایران بومی ام. ا
بومی است. مگر وطن من  ایران  نقطۀ  ایرانی در هر  نگاه درست است. هر  این 
کیش  فقط آذربایجان غربی یا شهر ارومیه است؟ خرمشهر هم وطن من است. 
هم وطن من است. سیرجان هم وطن من است. میرجاوه و سرخس هم وطن من 
است. همه جای ایران وطن من است. وقتی من از ایران خارج می شوم ایرانی 
کار است. آن وقت چرا در داخل ایران باید به من  شناخته می شوم. این اصِل 
بگویند بومی یا غیربومی؟ این نگاه غلط است و متأسفانه بعضی مسئوالن به 
و...  جمعه   امامان  از  بعضی  مجلس،  نماینده های  از  برخی  می زنند.  دامن  آن 
مدیر  نام  به  مسئله ای  طرح  از  هم  هدفشان  کردند.  مطرح  را  بومی  مدیر  مسئلۀ 
گر فردی بومی منصوب شود و  که آن پست را به آدم من بدهید. ا محلی این بود 

او را نپسندند، برای او هم ایراد دیگری پیدا می کنند. 

قومیت ها در مجلس
قومیت  یک  یا  استان  یک  نمایندگان  از  حلقه هایی  همیشه  می دانیم  چنانکه 
یا نمایندگان لر دور  در مجلس وجود داشته اند. برای مثال نمایندگان اصفهان 
از  حلقه ای  قنبری  دکتر  آقای  مجلس  دوره های  از  یکی  در  می شوند.  جمع  هم 
گر  که ا کرده بود. طبیعی است  گرس نشین ها« درست  نمایندگان لر با عنوان »زا
نمایندگان یك استان یا یك منطقه  مثل آذربایجان )شامل چهار استان( دور هم 
که چه خدمتی می توانند به  کنند  کنند و بررسی  گفت وگو  جمع  شوند، بحث و 
گر به این حلقه های دوستانه که  منطقۀ خود بکنند، این کار اشکالی ندارد. ولی ا
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کنیم و وجودشان را اعالم  خصلت منطقه ای دارند، رسمیت دهیم و آنها را ثبت 
کار نگاه ملی را تضعیف  کنیم، آن وقت به مسئلۀ قومیت ها دامن زده ایم. این 
مرکز  به  نماینده  عنوان  به  ما  که  است  این  مردم  برای  کار  این  پیام  می کند. 
یم و سعی می کنیم برای شما از مجموعۀ ملی امکانات بیشتری بگیریم.  می رو
سهم  باشد،  داشته  کمتری  تعداد  که  قومیتی  هر  که  است  این  کار  این  پیام 
کمتری از امکانات ملی خواهد داشت و این یعنی بی عدالتی و تبعیض. ولی 
که به دولت فشار بیاورند و  آن جمع های دوستانۀ نمایندگان دنبال این نبودند 
کنند و آن  امکانات بیشتری بگیرند. بلکه تالش می کردند منطقۀ خود را تقویت 
را به حرکت دربیاورند. این هدف خوبی است. اما این  که در داخل مجلس ملی 
کار غلطی است. مجلس شورای اسالمی مجلس  تقسیم بندی منطقه ای شود، 

ملت ایران است، مجلس ملی است. مجلس قومیت های ایرانی نیست. 
باشند.  آن  مراقب  باید  نمایندگان  که  دارد  وجود  اینجا  در  نکته ای  البته 
آنها  محلی  رأی  این  کنند  مواظبت  باید  می گیرند  محلی  رأی  چون  نمایندگان 
محلی  خواسته های  و  منافع  فدای  را  ملی  مصالح  یا  ملی  تفکر  نکند  وادار  را 
کشور خدشه دار  گر نمایندگان در این دام بیفتند، مسئلۀ وحدت ملی در  کنند. ا
حرف  تا  می شوند  جمع  ملی  مجلس  در  مختلف  مناطق  نمایندگان  می شود. 
کنند و مصالح و منافع ملی را تشخیص دهند. نمایندگان  ملی بزنند، فکر ملی 
کنند و تفکرهای  را تقسیم بندی منطقه ای  که امکانات ملی  به مرکز نیامده اند 

کنند.  کم  محلی را بر تفکر ملی حا

اهمیت آموزش اهل سیاست و مسئوالن
انتخابات  باید  ما  آموزشیم.  نیازمند  کارها  ما در همۀ  که  این است  اعتقاد من 
یا  انتخابات پنج  کنیم. مسئوالن  برگزار  را در هر دوره دو، سه ماه زودتر  مجلس 
که در جریان است، روند انتخابات را آغاز  شش ماه مانده به پایان دورۀ مجلسی 
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کنند. برای مثال  کار را دو ماه زودتر شروع  که بهتر است این  می کنند. در حالی 
گر هفتم خرداد دورۀ جدید مجلس آغاز می شود، باید طوری محاسبه شود که در  ا
آستانۀ نوروز انتخابات تمام و تکلیف نماینده ها روشن شده باشد. در فرصتی 
دوره های  باید  دارد،  آغاز رسمی مجلس وجود  تا  فروردین  تعطیالت  از  بعد  که 
یادی دارد. فردی  کار اهمیت ز آموزشی برای نمایندگان جدید برگزار شود. این 
گرفته  رأی  از مردم  و  نامزد شده  یا پزشك است،  که در شهری معلم، مهندس 
یسش موفق است، مردم  کار طبابتش یا در مهندسی اش یا در تدر است. او در 
کرده اند و او نمایندۀ مجلس شده است. ولی واقعیت این است  به او اعتماد 
کار مجلس  که بسیاری از این افراد هیچ شناختی از وظایف نمایندگی و نحوۀ 
روزی چند ساعت  به طور فشرده،  ماهه،  دو  در فرصت  که  ندارند. الزم است 
چیست؟  ملی  اندیشۀ  ملی،  منافع  ملی،  مصالح  که  شود  داده  آموزش  آنها  به 
منافع  چیست؟  کشور  مشکالت  چه؟  یعنی  اساسی  قانون  و  مجلس  رسالت 
جهانی و تهدیدهای جهانی ما چیست؟ تهدیدها و فرصت های منطقه ای ما 

چیست؟ 
کشور، وزارت  کارشناسان وزارت خارجه، وزارت  را  این  مطالب  الزم است 
که  نماینده ای  دهند.  توضیح  جدید  نمایندگان  برای  برنامه  سازمان  و  اقتصاد 
ندارد.  بودجه نویسی  از  شناختی  هیچ  می شود،  مجلس  وارد  بار  اولین  برای 
سال  بودجۀ  باید  می گویند  او  به  آذرماه  می شود،  مجلس  وارد  خردادماه  او 
و  قانون نویسی  مفاهیم  با  باید  کجا  از  او  کنی.  تصویب  و  بررسی  را  کشور  آیندۀ 
بودجه نویسی آشنا باشد؟ آموزش برای نمایندگان شوراهای شهر هم الزم است. 
کارشناسی  کند و تیم های  این آموزش باید به طور مداوم در طول سال ادامه پیدا 
دهند.  آموزش  را  آنها  و  دهند  توضیح  نمایندگان  برای  را  مختلف  مسائل  قوی 
همه در هر سطح و هر رشته ای همیشه نیازمند آموزش اند. من خیلی خوشحال 
که مجلس جلسۀ غیررسمی داشته و وزیر خارجه یا وزیر  می شوم وقتی می شنوم 
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کار  این  گزارش داده اند.  نمایندگان  به  کشور دربارۀ مسئله ای  وزیر  یا  اطالعات 
نوعی آموزش و خیلی ارزشمند است. 

کرد. افرادی با رأی  گر این پیش بینی ها نشود مشکالت مختلفی بروز خواهد  ا
که بدون آموزش نمی توانند  محلی، با تفکر محدود و محلی، به مجلس می آیند 
همه  بودجه  فصل  در  که  می شود  این  نتیجه  کنند.  کار  خوب  ملی  میدان  در 
و  بُبرند  را  منطقه شان  سهم  کشور  بودجۀ  از  باید  قصاب  یك  مثل  می کنند  فکر 
ببرند. تالش هم می کنند سهم بیشتری را از بودجه جدا کنند. در صورتی که همۀ 
نمایندگان باید بکوشند هرچه بیشتر پروژه های ملی به نتیجه برسند. همه باید 
از نماینده ها  کار ملی اولویت دارد. متأسفانه بسیاری  که  به این نتیجه برسند 
یای  پروژۀ محلی خود را به پروژه ای مثل یک واحد بزرگ پتروشیمی در ساحل در
نیاز  چون  می دهند.  ترجیح  کند،  کشور  نصیب  فراوان  سود  می تواند  که  عمان 
دارند شش ماه دیگر، یک سال دیگر، از مردم دوباره رأی بگیرند. برای این است 
یابید، فرودگاه شهر  که دائم به مسئوالن فشار می آورند که پروژه های منطقۀ ما را در

یابید و...  ما را در
کرده  تلف  کشور  در  را  یادی  ز انرژی  و  منابع  روش  این  و  نگاه  این  حاصل 
که  این  نه  ماند.  بی استفاده  که  شد  ساخته  کشور  در  فرودگاه  چقدر  است. 
کار نبود. برای مثال در زنجان فرودگاه ساختند. این  هواپیما نباشد، مسافری در 
برقرار شد اما  ــ زنجان  فرودگاه در سال  1373 یا 1374 افتتاح شد. پرواز تهران 
پرواز  هم  وقت ها  خیلی  باشند،  فرودگاه  در  زودتر  ساعت  یك  باید  دیدند  مردم 
گفتند همان رفتن با ماشین هم سریع تر و ارزان تر است و هم امنیت  تأخیر دارد، 
پرواز  هم  مشهد  به  زنجان  از  نیست.  میان  در  هم  سقوط  خطر  دارد،  بیشتری 

گذاشتند اما استقبال نشد.
که نیاز و ظرفیت یك پرواز را هم در روز ندارد،  که نمی شود برای شهری  این  
سریعی  آهن  خط  به  ندارند،  فرودگاه  به  نیاز  نزدیک  شهرهای  ساخت.  فرودگاه 
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کند. مسافر باید بتواند در  که فرودگاه دارد، وصل  که آنها را به شهری  نیاز دارند 
که فرودگاه دارد و سوار هواپیما  عرض یك یا دو ساعت با قطار به شهری برسد 
داشت.  خواهد  پرواز  پنج  روزی  پرواز،  یک  جای  به  فرودگاه  آن  وقت  آن  شود. 
یا پنج فرودگاه یک فرودگاه فعال و پررونق ساخته می شود  یعنی به جای چهار 
که به همۀ شهرهای نزدیک خدمات می دهد. این  نگاه ملی است. حداقل نگاه 
گر مسائل را به این شکل نبینیم مجبور خواهیم شد به تعداد  کالِن محلی است. ا
کار مگر شدنی است؟ این اتالف  یم. این  شهرهای کشور دانشگاه و فرودگاه بساز

منابع و از بین بردن آنهاست.



دفتر دوم

وزارت؛ سیاست ها و انتصاب ها





آغاز دورۀ وزارت

رأی  جلسۀ  در  رئیس جمهور  آقای  و  پیشنهادی  وزرای  سخنرانی  که  آن  از  پس 
که شرایط برای رأی  اعتماد به پایان رسید، فضای عمومی مجلس نشان می داد 
اعتماد به وزرای پیشنهادی مساعد است. قبل از رأی گیری بسیاری می گفتند 
که به من  که همۀ وزرای آقای خاتمی رأی می آورند. این احساس وجود داشت 

هم رأی خواهند داد. 
حوالی ساعت چهار و نیم بعدازظهر وقتی داشتیم از مجلس خارج می شدیم، 

گفت.  کرد و تبریك  مقابل خروجی صحن مجلس، آقایی جلو آمد و سالم 
ید نماینده ها رأی بدهند.«  کنید، بگذار گفتم: »آقا صبر 

مجلس  امور  معاون  فراهانی  من  ید.  می آور رأی  شما  است  »معلوم  گفت: 
ید؟« وزارت مسکن و شهرسازی هستم. چه وقت به وزارتخانه تشریف می آور

که پنج شنبه است و ارواح مؤمنین هم آزادند... شنبه  گفتم: »فردا  با خنده 
می آیم.« 

که ما با معاونین خدمت شما بیاییم؟«  ید  »کجا تشریف دار
که در زمان وزارت  »من اهل تشریفات نیستم. ساختمان وزارت همان است 

کازرونی بود؟«  آقای 
»بله، همان است.«
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»شنبه ساعت هشت و نیم آنجا خواهم بود.« 
خودم  با  شدم،  وزیر  که  وقتی  همان  از  ولی  رفتم.  وزارتخانه  به  شنبه  صبح 
که هر موقع دورۀ وزارتم تمام  شد، چه با استیضاح چه با اتمام دوره،  کردم  عهد 
قرار دهم  وزارت می شود،  نامزد  که  کسی  اختیار  در  را  وزارتخانه  امکانات  همۀ 
کم لطفی  کامل بنویسد. خیلی  که یك برنامۀ جامع و  کنم  کمکش  و خودم هم 
که من در تهیۀ برنامه برای ارائه به مجلس تنها ماندم و خودم با سختی آن  بود 

را نوشتم. 
کارمندان وزارتخانه در پارکینگ  در هر حال همان روز، جلسۀ اول دیدار ما با 
ساختمان جدید وزارت مسکن برگزار شد. کار ساختمان جدید هنوز تمام نشده 
یادی در  بود و ساختمان قدیمی هم سالن و مکان مناسبی نداشت. دوستان ز
را  وزارتخانه  که  بودند  آمده  آقای مهندس آخوندی هم  بودند.  آن جلسه حاضر 

تحویل دهند.

نخستین نطق برای همکاران وزارت مسکن و شهرسازی
دارم.  باور  آن  به  همچنان  که  کردم  صحبتی  حاضران  برای  جلسه  آن   در  من 
َکاهݑ و  هݑ و آتُوا الّزَ

َ
سخنم را با آیۀ شریفۀ »الذیَن ِان َمّکّناُهم فی ااَلرض َاقاموا الَصال

گفتم وظیفۀ  کردم و  َاَمرو ِبالَمعُروف َو َنَهو َعِن الَمنَکر و هلِل َعاِقَبُت ااُلُمور«1 شروع 
نماز  که هم خودشان  افرادی است  آیۀ شریفه در مورد  این  نماز است.  اقامۀ  ما 
رفتارشان  کردند.  زنده  جامعه  در  را  نماز  روح  هم  و  خواندند  و  کردند  اقامه  را 
نماز  و  شوند  مسلمان  بیاورند،  ایمان  شدند  تشویق  هم  دیگران  که  بود  طوری 
کارهای تخصصی  کارهای مهندسی ما،  گفتم تکلیف ما این است.  بخوانند. 
که ما روح نماز را در جامعه  کرد به شرط این  ما، شهرسازی ما برکت پیدا خواهد 

1. سورۀ مبارکۀ حج، آیۀ ۴1.
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که  کنیم  گر مردم را چنان تشویق  یم. جامعۀ ما برکت خواهد داشت ا زنده بدار
و  امر به معروف  و  خودشان زکات دهند، یعنی روح زکات در جامعه زنده شود 
کار با خداست،  گر اینها را انجام دهیم بقیۀ  کم باشد. ا نهی از منکر بر جامعه حا
کارهای تخصصی ما را برکت می دهد، ما را هدایت می کند و می توانیم خوب 
ایتا ء  زکات خیلی به ما  که شاید  گفتم  کنیم و خوب تصمیم بگیریم.  خدمت 

مربوط نباشد. 
که این مطلب نظر من است  کردم  کید  گفتم و تأ نکته ای را هم داخل پرانتز 
کنم.  یادی آن را قبول نداشته باشند و ممکن است اشتباه  و ممکن است عدۀ  ز
گندم  گوسفند و  کشمش و  کردن زکات به  که محدود  اما اعتقادم بر این است 
همین  به  محدود  تولید  اسالم  پیدایش  ابتدای  در  است.1  اشتباه  و...  خرما  و 
بود  دامی  یا  تولید  نبود.  هم  صنعتی  تولید  نداشت،  وجود  صنعت  بود.  موارد 
که  که می گفتند از آن محصولی  کشاورزی، به ویژه در عربستان. این است  یا 
گر علمای ما بخواهند متناسب  تولید انبوه دارد، زکات بدهید. من فکر می کنم ا
تولید  که  بزرگی  کارخانه های  محصوالت  شامل  کنند،  تبیین  را  زکات  روز  با 
هر  و  خانگی  لوازم  پارچه،  خودرو،  کارخانه های  مثل  می شود؛  هم  دارند  انبوه 
به قدری  ببینیم، حجم زکات  را این طور  گر مسئله  ا تولید می شود.  انبوه  آنچه 
که فقری در جامعه باقی نمی ماند. خمس و زکات دو عامل  چشمگیر می شود 
از  کاستن  یا حداقل  از بین بردن فقر و اختالف طبقاتی در جامعه  برای  اصلی 
نمی برد.  توجهی  قابل  سود  می کند  تولید  گندم  که  کسی  زمانه  این  در  آن اند. 
کشت می کند،  گندم  پنج هکتار،  در ده هکتار،  کوچك،  اراضی  در  که  کسی 
که بخواهد زکات هم بدهد. جالب است در  مگر آخر سال چقدر سود می برد 
در  آن  عملی  مصداق  می گیرد.  تعلق  چیزهایی  چه  به  زکات  نشده  گفته  قرآن 

و  گاو  شتر،  نقره،  طال،  کشمش،  خرما،  جو،  گندم،  شامل  زکات  تقلید  مراجع  و  فقها  مشهور  نظر  مطابق   .1
گوسفند می شود.
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گندم و خرما و امثال آن است. زمان پیامبر )ص( و در عربستان 
که مردم زکاتشان  حاج آقای محسن قرائتی نهضتی راه انداخته اند برای این 
گوسفند  گر  کرده ام. ایشان می گویند ا را بپردازند. من چند بار با ایشان صحبت 
گر دامداری صنعتی باشد یک  ید بیایید زکات بدهید. حاال ا گندم دار ید،  دار
گوسفند دارد و با آن زندگی اش را  که پنج، شش یا ده رأس  حرفی، ولی شخصی 
می گذراند، چیزی ندارد که بتواند زکات دهد. کسی که کمی گندم تولید می کند 
را هم ندهد.  زندگی اش  کفاف  را دارد. اصاًل ممکن است  هم همین وضعیت 
گندم تولید می کنی،  بعضی بدون توجه به هزینۀ زندگی این افراد می گویند چون 
کارخانۀ  کاشی دارد،  کارخانۀ  که  کسی  زکات بده و این مشکل ایجاد می کند. 
گر نوع نگاه  لوازم خانگی دارد نباید زکات بدهد، ولی آن روستایی باید بدهد. ا
که سود خوبی هم می برند، زکات  را تغییر دهیم باید این همه واحد پتروشیمی 
بدهند. من در آن سخنرانی در وزارتخانه گفتم زکات به کارمندان تعلق نمی گیرد 

کنیم.  و حکمش جاری نیست ولی خوب است مسئله را عمیق تر بررسی 
که در آن آیه آمده، امر به معروف و نهی از منکر است. من معتقدم  نکتۀ آخر 
بهترین شیوۀ امر به معروف و نهی از منکر نشان دادن رفتار و عملکرد صحیح 
کرده امر به معروف و نهی  یت پیدا  است. حکومت ما بیست سال است مأمور
ی  نیرو گشت  و  می شود   هزینه  پول  یادی  ز مقدار  کار  این  برای  کند.  منکر  از 
مقابله  قاچاقچی ها  و  دزدها  با  که  این  جای  به  اما  می شود،  گذاشته  انتظامی 
کنند به بدحجاب سخت می گیرند. یعنی به جای این که جلوی جرم را بگیرند، 
ی انتظامی،  گناه را بگیرند، جلوی مکروه را می گیرند. مهم تر از حضور نیرو جلوی 
این  از  منظور  می کند.  معروف  به  تشویق  را  مردم  که  است  حکومت  عملکرد 
کنی و مردم از رفتار شما  گر خوب رفتار  تشویق، امر و دستور نیست بلکه شما ا

خوششان بیاید، از شما تقلید می کنند.
امر به معروف  که  به پاسبان نیست  نیازی  کند،  گر درست رفتار  ا حکومت 
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گر وزیری، رئیس جمهوری  ا به معروف می کند.  امر  را  رفتار حکومت مردم  کند. 
کار را نکنید، مردم توجه می کنند. نوع  به مردم بگوید من خواهش می کنم این 
که با ادب  بیان هم مؤثر است. ما در موارد سیاسی دیده ایم مردم به حرف کسانی 
مردم  به  که  می دهند  رأی  جریانی  به  و  می کنند  گوش  می زنند  حرف  احترام  و 
احترام می گذارد. این هم امر به معروف است. الزم نیست کسی برود جلوی کس 
گر خودش خوب رفتار  کار را نکن! ا کار را بکن! آن  دیگری را بگیرد و بگوید این 

کند مردم از او یاد می گیرند. 
گفته  کار خیلی ظریفی است. یعنی طوری باید به شخص  نهی از منکر هم 
نشود  باعث  و  نشود  او  ناراحتی  باعث  که  است  منکر  می کنی  که  کاری  شود 
نشان  که  یم  دار روایت هایی  سالم اهلل  علیهم  معصومین  از  ما  بگیرد.  جبهه  او 

کرد. می دهد در این موارد چگونه باید عمل 
کیدم بیشتر بر اقامۀ نماز بود. گفتم من که مسئول اول وزارتخانه ام، به  البته تأ
کار در وقت اذان خواندِن نماز است، وقت فضیلت نماز  شما می گویم مهم ترین 
نباید جلسه بگذارد. جلسه در این  کس  بنابراین، در این ساعت هیچ  است. 
که جلسات را طوری تنظیم  وقت یعنی بی توجهی به نماز. به دفترم هم سپردم 
کنند که یك ربع مانده به وقت نماز کار و قراری نباشد تا بتوانیم به نماز جماعت 
نماز  در  بار  دو  یکی،  حداقل  هفته  هر  که  بودم  کرده  مقید  هم  را  خودم  برسیم. 

کنم. جماعت وزارتخانه شرکت 

تغییرات در تیم مدیریتی وزارتخانه
عوض  وزیر  که  این  محض  به  که  است  چنین  هم  االن  و  بود  مرسوم  موقع  آن 
خانه تکانی  ــــ  باشد  دیگری  فکری  جریان  از  جدید  وزیر  گر  ا ویژه  به  ــــ  می شود 
اساسی ای در مدیریت وزارتخانه صورت می گیرد. وزارت مسکن و شهرسازی در 
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یاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی در اختیار آقای دکتر آخوندی1  دورۀ ر
که با آقای ناطق نوری دارند،  بود. آقای دکتر آخوندی به خاطر نسبت فامیلی ای 
یاست جمهوری سال 76 هم به نفع  به ایشان نزدیک اند. چنانکه در انتخابات ر
کردند. آن موقع بعضی از دوستان به من می گفتند مراقب باش،  کار  آقای ناطق 

وزارت مسکن و شهرسازی ستاد انتخابات آقای ناطق بوده است. 
کرده ام. االن هم ارادت قلبی  من همیشه به دیدۀ احترام به آقای ناطق نگاه 
از آقای ناطق نوری را هم در انتخابات  به ایشان دارم. طرفداری آقای آخوندی 
جای  به  هم  من  گر  ا نمی دیدم.  کار  این  در  اشکالی  هیچ  و  می دانستم  طبیعی 
آقای آخوندی بودم در انتخابات از آقای ناطق حمایت می کردم. این امر روشنی 

بود و هیچ ایرادی هم نداشت.
به  و  است  نداشته  اهمیتی  من  برای  افراد  سیاسی  گرایشات  وقت  هیچ 
بودم  نگران  این مطلب  از  اما  نداشتم.  را  وزیر  تعویض معاونان  این دلیل قصد 
شدم،  انتخاب  وزارت  برای  وقتی  این،  بر  عالوه  نشناسم.  را  خود  معاونان  که 
را لطمه ای  کار  نیاورم. این  با خود به تهران  تبریز  از  را  کس  گرفتم هیچ  تصمیم 
که مدیران استانداری  به بدنۀ مدیریت آذربایجان می دانستم. نگاه من این نبود 
که قرار است به تهران بروم، این افراد را هم با خود از  نیروهای من هستند و حاال 

تبریز به مرکز ببرم.

1. احمد عباس آخوندی در سال 133۶ در خانواده ه ای روحانی در نجف متولد شد. وی نوۀ دختری عالمه 
کرد. در  کتاب الغدیر است. او دوران تحصیالت ابتدایی را در نجف، قم و تهران طی  عبدالحسین امینی صاحب 
کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان در این  سال 135۶ وارد دانشکدۀ فنی دانشگاه تهران شد و تا مقطع 
کالج رویال هالووی لندن، در رشتۀ اقتصاد سیاسی  کرد. او دکترای خود را در سال 138۴ در  دانشگاه تحصیل 
کبر ناطق نوری، به عنوان معاون سیاسی و اجتماعی  گرفت. آخوندی در مرداد سال 13۶1 در دوران وزارت علی ا
کشور منصوب شد. در سال 1372 در دولت دوم هاشمی رفسنجانی وزیر مسکن و شهرسازی شد. او در  وزیر 
جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در ستاد انتخاباتی مهندس میرحسین موسوی فعالیت می کرد. 
گرفت و در سال  عباس آخوندی در دو دولت دکتر حسن روحانی نیز تصدی وزارت راه و شهرسازی را بر عهده 

کرد. کناره گیری  1397 از مقام وزارت 
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استان  و  تبریز  در  مدیریت  از  نیروها  این  زمانی  گر  ا که  داشتم  آمادگی  البته 
کنم یا  گذاشته شدند، از آنها در وزارت مسکن استفاده  کنار  آذربایجان شرقی 
کنند. ولی تصمیم داشتم هیچ وقت به  کار و منصبی پیدا  کمك  کنم در تهران 
کن و با من به تهران بیا! که آقا میزت، مسئولیتت را در آذربایجان رها  آنها نگویم 
یش زاده که شهردار تبریز بود خیلی هماهنگ  در دوران استانداری با آقای درو
به  می کردند  فکر  بسیاری  داشتیم.  هم  با  صمیمانه ای  و  دوستانه  رابطۀ  و  بودم 
یش زاده هم معاون خواهد  که وزیر شوم، آقای مهندس فریدون درو محض این 
شد. دو، سه بار دوستان از تبریز آمدند پیش من و گفتند نخواهند گذاشت آقای 

یش زاده در تبریز شهردار بماند، او با تیم استانداری مسئله دارد و...  درو
برکنار  مسئولیتش  از  تا  ولی  نمی کنند  تحمل  را  او  می دانم  گفتم  جواب  در 
کنم؟  کار  که چه  آمد  ایشان هم پیش من  کرد. خود  کاری نخواهم  نشده، من 
کن تا نگویند  کار  گذشته هم  کارت را انجام بده، بیش از  گفتم شما بایست و 
کردند، یك هفته بعد  گر شما را عزل  یش زاده به خاطر پست از تبریز رفت. اما ا درو

کن. کار  بیا تهران، من به شما احتیاج دارم. ولی االن همان جا بمان و 
آقای  دورۀ  در  که  بود  افرادی  حفظ  تهران  در  من  تصمیم  اوصاف،  این  با 
آخوندی مسئولیت داشتند. به این ترتیب، الزم بود نیروها و مسئوالن وزارتخانه 
رضا  سید  مهندس  آقای  فقط  وزارت  معاونین  مجموعۀ  از  بشناسم.  خوب  را 
در  دو  هر  ایشان  و  من  می شناختم.  را  معماری،  و  شهرسازی  معاون  هاشمی، 
استانداری  در  ایشان  بودیم،  استانداری  عمرانی  معاون   63  ،62 سال های 
خدا  ـــ  کازرونی1  آقای  زمان  آن  می کنم  فکر  شرقی.  آذربایجان  در  من  و  همدان 
کندـــ نیز معاون استانداری چهار محال و بختیاری بود. ایشان بعد به  رحمتش 

1. سراج  الدین کازرونی در سال 1325 در شهر اصفهان متولد شد. در دوران تحصیل دانشگاهی عضو فعال انجمن 
اسالمی دانشگاه بود و پس از پیروزی انقالب اسالمی در سال 1358 به ترتیب در سمت های مشاور فنی و معاون 
گشت. با شروع جنگ  کار  شهرداری اصفهان و معاونت عمرانی استانداری چهار محال و بختیاری مشغول به 
←
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تهران آمدند و شدند معاون آقای ناطق نوری. یعنی در معاونت عمرانی وزارت 
کازرونی بعد از مدتی آقای هاشمی را به تهران آوردند  کردند. آقای  کشور خدمت 
کشور. من و آقای هاشمی در این زمان با هم  کل دفتر فنی وزارت  کردند مدیر  و 
کازرونی وزیر مسکن و شهرسازی  که آقای  کار می کردیم. بعدها  دوست بودیم و 

شد، مهندس هاشمی به وزارت مسکن رفت.

سابقۀ ارتباط با وزارت مسکن در مجلس دوم
شاید یکی از مهم ترین سوابق ارتباط من با وزارت مسکن به سال های نمایندگی 
که آقای مهندس موسوی، نخست وزیر، در  در مجلس دوم برمی گشت. زمانی 
مجلس دورۀ اول، برای وزارت مسکن و شهرسازی آقای کازرونی را معرفی کردند. 
کازرونی رأی نداد. در نتیجه آقای مهندس مروت را به  اما مجلس اول به آقای 
عنوان سرپرست وزارتخانه منصوب کردند. در سال 1363 که من نماینده شدم، 

→
کشور شد.  تحمیلی در ستاد پشتیبانی جنگ فعال شد و در اواخر سال 13۶۰ معاون امور محلی و عمرانی وزارت 
کازرونی در پنج سال آخر دولت مهندس میرحسین موسوی )13۶3-13۶8( و چهار سال اول دولت  مهندس 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی )13۶8-1372( وزیر مسکن و شهرسازی بود و پس از آن به ترتیب در سمت های 
کرد. اقدامات بسیاری از  رئیس سازمان میراث فرهنگی و مشاور پژوهشی وزارت مسکن و شهرسازی خدمت 
دورۀ نه سالۀ تصدی او بر وزارت مسکن و شهرسازی باقی مانده است، برخی از آنها عبارت اند از: تهیۀ اولین طرح 
کالبدی ملی، تهیه و تصویب اولین طرح های منطقه ای و منطقۀ شهری، مکان یابی شهرها، شهرک ها و یافتن 
کشور به منظور  مکان و تصویب طرح 19 شهر جدید، تعیین نقش شهرها و توزیع فعالیت های عمده در سطح 
تمرکززدایی از تهران، تهیه و تصویب مقررات الزم برای هدایت و کنترل توسعۀ شهرها، تمرکز بر برنامه ریزی، طراحی 
و اجرای ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی در وزارت مسکن و شهرسازی، فعال سازی قانون زمین شهری و 
ـ تاریخی و تعیین شهرهای  تملک حدود ۴5۰ هزار هکتار زمین شهری، تهیۀ طرح های احیای محورهای فرهنگیـ 
کرمان و همدان به عنوان شهرهای فرهنگی و تاریخی، تهیه و اجرای طرح های هادی  اصفهان، شیراز، تبریز، 
روستایی از طریق بنیاد مسکن انقالب اسالمی، پشتیبانی مهندسی از دفاع مقدس از طریق احداث و بازسازی 
کز مخابراتی، پناهگاه ها و پروژه های اضطراری دیگر، تدوین و تصویب مقررات ملی  بیمارستان ها، پاسگاه ها، مرا
کازرونی  ساختمانی ایران، تأسیس مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران. مهندس سراج الدین 
گفت. پیکر او پس از تشییع از مقابل  در سن 59 سالگی، در 2۰ دی ماه 138۴، بر اثر عارضۀ مغزی دار فانی را وداع 

ک سپرده شد. وزارت مسکن و شهرسازی، در صحن حرم مطهر امام رضا )ع( در مشهد به خا
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که وزارت مسکن و شهرسازی وزیر نداشت و با سرپرست  بیش از یك سال بود 
اداره می شد. 

که با ایشان مطرح  من به دیدن آقای مهندس موسوی رفتم و یکی از مطالبی 
که چرا فردی را به عنوان وزیر مسکن به مجلس معرفی نمی کنید؟  کردم این بود 

که وزارتخانه  که در این یک سال  گفت: »به دو دلیل. اول این  آقای موسوی 
وزیر نداشته، بخش مسکن 25 درصد رشد کرده و وضعیت بهتر شده. انگار این 
یم.  کسی را ندار که ما  وزارتخانه بدون وزیر خوب می چرخد ]با خنده[. دوم این 
هم  حاال  نداد.  رأی  مجلس  که  کردیم  معرفی  بود،  خوبی  گزینۀ  کازرونی  آقای 

کنید.«  گر شما فرد مناسبی را می شناسید معرفی  یم. ا کسی را ندار
کازرونی خوب است.« »خود همین آقای 

که دوباره ایشان را  کازرونی رأی نداده... نمی شود  »مجلس یک بار به آقای 
کرد.« معرفی 

»نخیر، می شود چون مجلس عوض شده، طبق آیین نامۀ مجلس ــــ که حکم 
برای همان  نیاورده،  رأی  قبلی  در مجلس  که  را  وزیری  ــــ می شود  دارد  را  قانون 

کرد.« وزارتخانه، به مجلس بعدی معرفی 
کار قانونی است، آن را انجام داد و آقای  آقای مهندس موسوی وقتی دید این 

کازرونی به مجلس معرفی شد.
من در دفاع از وزارت آقای کازرونی در صحن مجلس صحبت کردم و خیلی 
کازرونی  یادی از نماینده ها خیلی به آقای  کردم. عدۀ ز گفت وگو  هم با نماینده ها 
که ایشان وابسته یا نزدیک به انجمن حجتیه  حساس شده بودند. شایع شده بود 
یادی از نماینده ها قصد داشتند به او رأی ندهند.  است و به این خاطر تعداد ز
تا نماینده ها متوجه شوند  یادی انجام شد  کرات ز کردم و مذا من خیلی اصرار 
آن  آورد.  رأی  ایشان  سرانجام  ندارد.  صحت  ایشان  دربارۀ  مطرح شده  شایعات 
که آقای هاشمی معاون وزیر مسکن شد. از همان سال 1363 تا سال  موقع بود 
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معماری  و  شهرسازی  معاون  هاشمی  آقای  شدم،  مسکن  وزیر  من  که   1376
وزارتخانه بود. 

دستور وزرای پیشین دستور من است
کازرونی  که آقای  که وارد وزارتخانه شدم، یك بخشنامه دادم  همان روزهای اول 
و آقای آخوندی، به عنوان وزرای مسکن، هر دستوری داده اند به قوت خود باقی 
کنند. علت صدور این بخشنامه این بود  و معتبر است و همه باید آنها را اجرا 
که آقای آخوندی  که در همان چند روز اول همکاران مدام می آمدند پیش من 
کازرونی در زمان  که آقای  کنیم؟ یا این  فالن مطلب را دستور داده، آیا آن را اجرا 
دو  این  نوشتم  بخشنامه  در  که  بود  این  نه؟  یا  کنیم  اجرا  نوشته،  چنین  وزارت 
که در  کنید و بدانید  ید اجرا  بزرگوار هرچه دستور داده اند، دستور من است. برو

این زمینه بازخواست نخواهید شد. 
که این دو نفر  کار برای حفظ جایگاه وزرای پیشین الزم بود. ضمن این  این 

افرادی صاحِب تشخیص درست بودند و نظرشان برای من مهم و قابل احترام بود.

خداحافظی با معاون شهرسازی
صحبت  هاشمی  سیدرضا  مهندس  آقای  با  وزارتخانه  به  ورود  ابتدای  همان  در 
کازرونی می خواسته از  گفت پس از آقای  کردم. ایشان با همان لحن خودمانی شان 
وزارتخانه برود ولی آقای آخوندی اجازه نداده اند و مانده است. اکنون هم نظرش این 
بود که بهتر است برود تا نفسی تازه در شهرسازی کشور دمیده شود و اندیشه ای نو به 
میدان بیاید. من هم پذیرفتم و گفتم عجله ای ندارم، اگر برای جای دیگری فرصت 
می خواهد می تواند یکی دو ماه باشد. ولی ایشان گفت قصد ادامۀ کار دولتی ندارد.1

1. الحمدهلل بدون دلخوری از هم جدا شدیم و تا حاال هم رفاقتمان پا برجا مانده است. من خیلی برای آقای 
هاشمی احترام قائلم. ایشان معمار شایسته و مهندس دلسوزی است.
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فضای عمومی وزارتخانه و معاون اداری مالی
کردم شاید خوب  را نمی شناختم. فکر  آقای هاشمی، من معاونان دیگر  از  غیر 
معاونان  کارمندان  و  کارکنان  خود  تا  کنم  آماده  نظر  اظهار  برای  را  شرایط  باشد 
کس حرف و  گفتم هر  کنند. به این خاطر در دفتر نشستم و  وزارتخانه را معرفی 

نظری دارد، می تواند به دفتر بیاید و بی واسطه به من بگوید. 
کرد به غیبت و بدگویی پشِت سر معاونان. تصور  که آمد شروع  اولین نفری 
دلیل  همین  به  و  هستم  دیگری  سیاسی  جریان  از  من  که  بود  این  هم  عمومی 
بدون نگرانی شروع می کردند به بدگویی که آقا اینجا شده ستاد انتخابات، اینجا 

فالن شده، اینجا بیسار شده و...
کرد. سه، چهار  گفت و غیبت  کس آمد، پشت سر معاونان بد  خالصه هر 
گذشت و من دیدم بیشترین بدگویی مربوط می شود به آقای فراهانی ـــ خدا  روز 

کندـــ معاون مالی و اداری وزارتخانه.  رحمتش 
که من در دفتر  گفتم: »آقای فراهانی! در این چند روزی  کردم و  ایشان را صدا 
البته  بدگویی می کنند. من  از شما  از همه  و بیش  کارمندان می آیند  نشسته ام، 
که غیبت از  گفته ها راست است یا نه، اما شما بدان  که این  قضاوت نمی کنم 
که به عنوان معاون مجلس و امور مالی و  شما زیاد است. من از شما می خواهم 
اداری بیشتر اینجا بیایید و مرا در جریان موضوعاتی که باعث این غیبت ها شده، 
کند، من  کسی خواست غیبت شما را  که از این به بعد اگر  قرار دهید. دیگر این 
باید  اما  دهید.  جواب  و  بنشینید  رو  در  رو  و  بیایید  شما  خود  بگویم  می خواهم 

ظرفیت پذیرش نقد را داشته باشید و تحمل کنید.« آقای فراهانی قبول کرد.
کرد به مقدمه چینی. پرسیدم:  کارمندان به دفتر آمد و شروع  روز بعد یکی از 

»صحبت راجع به آقای فراهانی است؟« 
»بله! نمی دانید چه موجودی است...« 

گفتم: »بگویید آقای فراهانی بیاید!« آیفون تلفن را زدم و به منشی 
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گچ  که برای بدگویی آمده بود، پرید. صورتش مثل  کارمندی  رنگ از چهرۀ 
گفت: »آقای فراهانی برای چه؟« سفید شد. 

»نمی خواهم غیبت شود. او خودش بیاید اینجا بنشیند شما حرف هایتان 
از  و  می گویند  باشند  داشته  نکته ای  گر  ا بعد  و  می کنند  گوش  ایشان  بزنید،  را 

خودشان دفاع می کنند.« 
خدمت  بعد  بروم.  االن  دهید  اجازه  گر  ا وزیر  آقای  که  شد  بلند  جایش  از 
گفتم  کرد. دومی آمد. خواست از همان حرف ها بزند. تا  می رسم. بلند شد و فرار 
آقای فراهانی بیاید، او هم بلند شد و به بهانه ای عذر خواست و رفت. یکی دو 
کسی از آقای فراهانی  نفر دیگر هم آمدند و شبیه این اتفاق افتاد. بعد از آن دیگر 

هیچ صحبتی نکرد و باب غیبت از ایشان بسته شد.
کردم. آقای  کشید تا من دربارۀ آن معاونت بررسی هایی  دو، سه هفته طول 
کار  اشکال  نمی گویید  که  شما  فراهانی!  »آقای  گفتم:  کردم،  صدا  را  فراهانی 
ید.  کار با مجلس ضعف دار که شما در  کجاست، اما جمع بندی من این است 
که به عنوان وزیر به مجلس  اولین نقطه ضعف شما همین است. برای مثال من 
که می خواهی وزیر  معرفی شدم، شما باید سراغ من می آمدید و می گفتید شما 

کمکی می خواهی؟ اما نیامدید.  شوی، آیا اطالعاتی می خواهی؟ 
را  خود  شما  هستید.  کاری  فدا و  یک  درجه  اداری  مالی  معاون  شما  دوم، 
دوران  در  آخوندی  آقای  )گویا  کرده اید.«  آخوندی  آقای  محبوبیت  حفظ  فدای 
و اقدام  نامه ها و درخواست ها دستورهای مبهم می نوشته: »بررسی  وزارت، زیر 
گرفته اند. اما آقای  کارمندان و مراجعان فکر می کردند دستور را از وزیر  شود!« و 

فراهانی به عنوان مجری قانون به آنها می گفته: »نمی شود!«( 
کس از آقای آخوندی دلخور نیست. هر  گفتم: »اینجا هیچ  به آقای فراهانی 
کمك می کردند، اما امان از  گفته آقای آخوندی نظر مثبت داشتند و  کس آمده 
دست آقای فراهانی که نمی گذاشت کار انجام شود. این طور شما تبدیل شده اید 
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به شخصیت بد داستان. واقعیت این است که من خیلی دلم می خواهد با شما 
گر اینجا بمانید ممکن است به  کار کنم ولی بدنۀ وزارتخانه تحمل شما را ندارد. ا
گرفتار دردسر شود، چون  احترام شما لطمه ای وارد شود و عالوه بر آن، مجموعه 
که شما آدم ناسازگاری هستید. هرچند  کارمندان این است  ذهنیت  بسیاری از 
از قضا شما آدم خیلی سازگاری هم هستید  که  بررسی های من نشان می دهد 
که خواهش می کنم شما  ولی نگاه بدنۀ وزارتخانه جور دیگری است. این است 
هم  ماه  دو  ماه،  یك  کار  این  گر  ا نکنید.  هم  عجله  باشید!  دیگری  کار  فکر  به 
گفت وگو بین من و شما و خدا می ماند  طول بکشد، اشکالی ندارد. موضوع این 
گر فکر  ید. در ضمن ا که از شما خواسته ام برو گوش احدی نخواهد رسید  و به 
می کنید نمی توانید کاری مناسب شأن خود پیدا کنید، من حاضرم کمك کنم. 
که  کنم  من شما را فردی شایسته می دانم. حاضرم با حوزه های دیگر صحبت 

ید و در وزارتخانه های دیگر  پست های باال بگیرید.« برو
آقای فراهانی گفت: »نه در این زمینه مشکلی ندارم، می توانم به صدا و سیما 
بروم.« ایشان به صدا و سیما رفت و مدیر عامل شرکت سیما چوب شد. چند 
که با  ماهی بعد از رفتنش، از او خواستم سری به وزارت مسکن بزند. در مالقاتی 

هم داشتیم پرسیدم: »آقای فراهانی از من دلگیرید؟« 
گفت: »نه! به هیچ وجه! وضعم بهتر شده است. جای تازه ام عالی است.« 

گالیه دارد. احساس می کردم پیش   ولی من احساس می کردم ته دلش از من 
خودش فکر می کند که من می توانسته ام کاری برایش انجام دهم و انجام نداده ام. 
کردند.  گرفتاری برایش درست  گذشت تا مشکلی برای او ایجاد شد و یک  زمان 
مسجد  آن  دارد.  قرار  همت  و  کردستان  اتوبان های  تقاطع  در  مسجدی 
که  کار آقای فراهانی است. زمین آن متعلق به سازمان زمین شهری بوده  کوچك 
ایشان عده ای از خیرین را جمع کرده و با پولی که از آنها گرفته، مسجد را ساخته 

کمکی برای بنای آن نگرفته است.  است. از دولت هم هیچ 
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او  برای  را نشانم داد. دیدم  یک روز آقای فراهانی پیش من آمد و پرونده ای 
را متهم  او  و  پرونده ای ساخته   و اختالس  اموال دولت  از  اتهام سوء استفاده  به 
از وزارت مسکن  او  کرده و ساخته است.  را تصرف  که آن قطعه زمین  کرده اند 

کمک داشت. انتظار 
نماز  و  رفتم  غروب  روز  یک  گیرم،  قرار  کار  جریان  در  بهتر  که  این  خاطر  به 
کسی اطالع دهم، وضعیت  که به  مغرب را در همان مسجد خواندم. بدون این 
مسجد را بررسی کردم و دیدم کار خوبی از آب درآمده است. ضمن این که در آن 
که آقای  منطقۀ شهر مسجدی نبود و نیاز به آن وجود داشت. بعد از آن بدون این 

فراهانی بداند، نامه ای برای قاضی پرونده نوشتم و موضوع را برایش شرح دادم. 
از  گفته بود این وزیر تو را  که قاضی به او  گفت  بعدها آقای فراهانی به من 
ن وزیر بودم. او مرا  گفته بود من معاو کی می شناسد؟ با هم فامیلید؟ در جواب 
از وزارتخانه آمده،  که  گفته بود با این نامه ای  کرد. قاضی به او  از پستم برکنار 
چاره ای جز دادن حکم تبرئه نیست. از آن زمان نگاه آقای فراهانی به من تغییر 

کرد.
قاضی نامه را نداده بود او بخواند. آمد و رونوشت نامه را از من گرفت و خواند. 
رفتار  طور  این  نمی کردم  فکر  بنویسید.  نامه ای  چنین  نداشتم  »انتظار  گفت: 
که  کاری  کردید،  کار  کردید... شما برای خدا  گفتم: »آخر شما خدمت  کنید.« 

کنند.«1 کردم طبیعی است. همۀ مسجدی ها وظیفه دارند از شما حمایت  من 

کنفرانس اسالمی  ساختمان اجالس سران 
مهندس  آقای  آنها،  بین  از  کنم.  حفظ  را  معاونین  سایر  که  بود  این  تصمیمم 
و  وزیر  معاون  ایشان  می کرد.  پافشاری  رفتن  برای  همه  از  بیشتر  برهانی  مجید 

کرد دوست ماندیم. او آدم خیلی شریفی بود، خدا رحمتش  که فوت  1. با آقای فراهانی دوست شدیم و تا زمانی 
کند!
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مدیر عامل سازمان مجری ساختمان های دولتی بود. آقای برهانی از نظر فکری، 
ایشان  به  خیلی  و  بود  نزدیك  آخوندی  آقای  به  خیلی  مهندسی  باوِر  و  رفتاری 
که ایشان شخصیت بسیار  عالقه داشت. من این را درك می کردم و می دانستم 
محترمی دارد و از نظر مهندسی توانمند است. به این خاطر به ایشان اصرار کردم 

که در وزارتخانه بماند. 
آن زمان، یعنی در سال 76، وزارت مسکن دو پروژۀ مهم برای اجالس سران 
گردهمایی سران و  کشورهای اسالمی در دست اجرا داشت. ما ساختمان های 
اقامتگاه را باید تا آذرماه می ساختیم و تمام می کردیم. من اول شهریور وزارتخانه 
فرصت  ساختمان  دو  این  تکمیل  برای  ماه  چهار  تنها  و  بودم  گرفته  تحویل  را 

داشتیم. اجرای این پروژه ها هم در اختیار زیرمجموعۀ آقای برهانی بود.
تاالر  یك  آن  از  پیش  بسازند.  را  سالن  این  بودند  گرفته  تصمیم  دیر  خیلی 
هاشمی  آقای  بود.  کوچك  خیلی  ولی  بود،  شده  ساخته  سعدآباد  مجموعۀ  در 
شرکت  کستان  پا در  اسالمی  کشورهای  سران  گردهمایی  در  وقتی  رفسنجانی 
به  برگشت  هنگام  می شود،  برگزار  بزرگی  تاالر  در  جلسه  که  بودند  دیده  و  کرده 
و  ندارد  جا  کافی  اندازۀ  به  است،  کوچک  خیلی  سالن  این  بودند  گفته  تهران 
باید  بزرگ تری  آبروریزی است؛ سالن  مایۀ  دیگر  کشورهای  نمایندگان  مقابل  در 
کار احداث آن آغاز شده بود. اما  ساخته شود. به دنبال آن طرح جدیدی تهیه و 

کار شبانه روزی انجام می شد.1 چون زمان خیلی محدود بود، 

کاذب تاالر ساخته نشد. در نتیجه  1. به خاطر نبود وقت، یک بخش مهم این پروژه حذف شد، یعنی سقف 
بازتاب  مخروط  درون  و  اصلی  سالن  داخل  صدا  می شد  باعث  نقص  این  ماند.  باقی  ناقص  سقف  مخروط 
گرفت.  آزاردهنده ای داشته باشد. در هر حال چون هیچ فرصتی باقی نمانده بود، سالن مورد بهره برداری قرار 
کرد و همه غافلگیر شدند. به هر ترتیبی بود با پالستیك  متأسفانه در همان روز افتتاحیه باران آمد و سقف چکه 
و امثال آن سقف را پوشاندند. از این جهت در مقابل میهمانان بد شد و این نقطه ضعفی برای پروژه شد، ولی 

کار نمونه بود. پروژه از بابت سرعت 
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آقای شفیع پور،  او و دوستش  به  به رفتن دیدم،  را  برهانی  آقای  وقتی اصرار 
رفتن  شما خالف  این شرایط سخت  در  و  االن  گفتم  بود،  این طرح  که مجری 
که مثل شما به این  کرد  ید، چه کسی را می توان پیدا  گر شما برو مردانگی است. ا
پروژه مسلط باشد و بتواند آن را ادامه دهد؟ آقای آخوندی هم به اعتبار توانایی 
کند. شما باید  که یك ساله این دو ساختمان را تمام  شما به دولت تعهد داده 
دهید،  تحویل  و  کنید  تمام  را  ساختمان ها  این  بمانید،  را  ماه  پنج  چهار،  این 
ید. ولی االن من مخالفتم را با رفتن شما  ید یا نرو آن موقع می توانیم بگوییم برو

اعالم می کنم. 
افتتاح  و  کار  پایان  تا  می دهیم  قول  ما  شماست.  با  حق  گفتند  نفر  دو  هر 
ماه  چهار  در  کردند.  هم  را  کار  همین  نزنیم.  رفتن  از  حرفی  ساختمان  دو  این 
دولت  جلسۀ  از  شب،  ده  یا  نه  ساعت  حدود  شب،  سه  هفته ای  باقیمانده، 
خارج می شدم و به محل ساختمان اجالس سران می رفتم و تا ساعت دوازده، 
کار را می دیدم. هفته ای سه شب هم به  یِك نیمه شب آنجا می ماندم و پیشرفت 
که در طول روز  محل ساختمان اقامتگاه می رفتم. دلیل رفتن شبانه هم این بود 

یادی وجود داشت و فرصتی برای سرکشی نبود. در وزارتخانه مشغلۀ ز
کار داشت  کار را خوب به سرانجام رساندند. وقتی  به هر حال این دو بزرگوار 
به پایان خود نزدیک می شد و قرار بود ساختمان ها دو، سه روز بعد افتتاح شود، 
که »از فردای روز افتتاحیه دیگر اینجا نخواهم  کرد  کید  آقای برهانی باز به من تأ

بود.«
کردیم. تصمیم  گزارشی برای مراسم افتتاحیه تهیه  ساختمان آماده شد و ما 
پایان  به  بناها  ساخت  کار  که  کنیم  اعالم  و  برگزار  داخلی  مراسمی  گرفتیم 
برهانی  آقای  از  اسمی  هیچ  و  کردم  اشتباهی  مراسم  آن  در  من  است.  رسیده 
کردم. در آن جلسه آقای رئیس جمهور  نبردم. به طور عجیبی ایشان را فراموش 
مهندس  آقای  کار  بر  بیشتر  کار  روند  از  من  گزارش  داشتند.  حضور  هم  وزرا  و 
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شفیع پور و مشاور و پیمانکار و... متمرکز بود، ولی از آقای مهندس برهانی نامی 
که از برهانی خیلی  گفت: »مثل این  نبردم. بعد از جلسه یکی از دوستان به من 

ناراحتی...«
»چطور؟« 

»هیچ اسمی از او نبردی.«
ارائه  که  گزارشی  کرده ام. متن آن  که عجب اشتباهی  گهان متوجه شدم  نا
کند  گزارش را تهیه  که  کردم، خود آقای برهانی نوشته بود. من از او خواسته بودم 
کارهای آنها نوشته و تقدیر  و او هم در آن از خودش نامی نیاورده بود و از دیگران و 
فراموش  را  برهانی  آقای  و خود  ی متن خواندم  رو از  را  گزارش  بود. من هم  کرده 
که از آن موقع من پیش آقای برهانی شرمنده ام. البته از او عذر  کردم. نتیجه این 

کار نبوده است.1 که این اشتباه سهوی بوده و عمدی در  گفته ام  خواسته  و 
در هر حال مسئلۀ اصلی من نگه داشتن آقای برهانی در وزارتخانه بود. ایشان 
کازرونی!  کردم. گفتم: »آقای  کازرونی صحبت  همچنان به فکر رفتن بود. با آقای 
کنید بماند.  برادر! مهندس برهانی می خواهد از وزارتخانه برود، شما او را راضی 
کازرونی با ایشان  گوش نمی دهد، شاید از شما حرف بشنود.« آقای  که  حرف مرا 
گفته بود قصد ماندن  کرد، ولی آقای برهانی  کرد، خیلی هم پافشاری  صحبت 

گرفته بود.  کمتر نتیجه  کرده بود،  کازرونی اصرار  ندارد. هرچه آقای 
کردم  کردم. ایشان را دعوت  کازرونی از آقای آخوندی خواهش  بعد از آقای 
این  دارم. یکی  از شما  آخوندی من دو درخواست  »آقای  گفتم:  و  وزارتخانه  به 
کار  کنید بماند. من با او خیلی راحت  که خواهش می کنم آقای برهانی را قانع 
که تیپ ایده آل من برای همکاری است.  می کنم. او من را نشناخته و نمی داند 
کنم. شما در وزارتخانه  که اجازه دهید من حکم مشاور برای شما صادر  دوم این 

کار نبوده است. او اسم خودش را در  که ایشان بداند هیچ عمدی در  از این باب است  1. تکرار این خاطره 
کردم. گزارش نیاورده بود، من هم فراموش 
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کنید، نظراتتان را بگویید و مرا  کارها نظارت  باشید، هفته ای یک بار بیایید بر 
کنید.« راهنمایی 

روزی  چند  از  بعد  کند.  صحبت  برهانی  آقای  با  کرد  قبول  آخوندی  آقای 
فکر  به  ندارد؛  فایده ای  اصرار  برود.  که  کرده  جزم  را  عزمش  برهانی  گفت  و  آمد 
که تصمیم دارد برای تحصیل  گفت  جانشینی برای او باشید! دربارۀ مشاوره هم 

کشور برود. به خارج از 

کازرونی حکم مشاورت برای مهندس 
شادروان مهندس کازرونی به من افتخار دادند و پذیرفتند که حکم مشاورت به ایشان 
بدهم و تا پایان عمرشان مرا خیلی راهنمایی کردند. برای مثال وقتی مانده بودم که به 
جای آقای برهانی چه کسی را برای ریاست سازمان »مجری ساختمان های دولتی«1 

احداث  در  تخصصی  سازمان  بزرگ ترین  عمومی«  و  دولتی  تأسیسات  و  ساختمان ها  »مجری  سازمان   .1
هماهنگی  مدیریت  سیاست گذاری،  تمرکز  منظور  به  که  است  کشور  در  عمومی  و  دولتی  ساختمان های 
تأسیساتی  و  اجرا و قیمت تمام شده، اجرای طرح های ساختمانی  کاهش زمان  کیفیت،  افزایش  و توسعه، 
فعالیت  شهرسازی  و  راه  وزارت  به  وابسته  سازمان های  از  یکی  عنوان  به  شهری  عمران  و  عمومی  و  دولتی 
اصالح  تصویب  از  پس   1372 سال  در  عمومی  و  دولتی  تأسیسات  و  ساختمان ها  مجری  سازمان  می نماید. 
تهیه و  از آن پس وظیفۀ  کرد.  کار  به  و منطقی نمودن تشکیالت وزارت مسکن و شهرسازی شروع  ساختار 
شهرسازی  و  مسکن  وزارت  استانی  کل  ادارات  و  ستادی  حوزۀ  از  دولتی  ساختمان های  ح های  طر اجرای 
هماهنگی  ساختن،  متمرکز  از:  عبارت اند  سازمان  این  اهداف  شد.  منتقل  ساختمان ها  مجری  سازمان  به 
نیز  و  عمومی  و  دولتی  تأسیسات  و  ساختمانی  طرح های  اجرای  و  تهیه  به  مربوط  فعالیت های  گسترش  و 
ح های عمران شهری در چارچوب سیاست ها و برنامه های عمرانی دولت؛ تدوین معیارها و ضوابط طراحی  طر
ساختمان های دولتی و عمومی؛ سرمایه گذاری یا مشارکت و اجرای فعالیت های فنی و اقتصادی و تولیدی 
مرتبط با وظایف سازمان؛ قبول خدمات مهندسی مشاور و تهیۀ نقشه های ساختمانی و شهرسازی و اعمال 
ح ها در مقابل دریافت حق الزحمه؛ تهیۀ استاندارد اجرای ساختمان های مهم.  نظارت بر اجرای این قبیل طر
که بخشی از آن به شرح زیر است: تهیه و اجرای طرح های  این سازمان مطابق اساسنامه وظایفی بر عهده دارد 
که با سرمایه گذاری مستقل  ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی؛ فروش و اجارۀ ساختمان و تأسیساتی 
یا مشترك احداث می شود، طبق قوانین و مقررات مربوط؛ تحصیل اعتبار و وام از منابع مختلف اعم از داخلی 
و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛ سرمایه گذاری به منظور اجرای وظایف سازمان به  طور مستقل و 
یا با مشارکت سرمایه گذاران بخش عمومی یا بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی با رعایت مقررات مربوط؛ 

خرید زمین و ساختمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط )سایت وزارت راه و شهرسازی(.
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انتخاب کنم، سرانجام آقای کازرونی به داد من رسید و آقای علیرضا تابش را معرفی 
کرد. یک روز به من گفت می خواهم فردی را معرفی کنم که اگر خطی بودنش را نادیده 

بگیری، به درد این کار می خورد.
زمان  و همان  بود  کردستان  استاندار  ایشان  را می شناختم.  تابش  آقای  من 
بود  باقدرتی  تابش شخصیت  آقای  بود.  آقای احمدی نژاد یک مدت مشاورش 
با  کند.  جمع  را  مختلف  افراد  پای  و  دست  هم  و  را  مسائل  هم  می توانست  و 
بود،  گیالن  استاندار  ایشان  وقتی  کند.  کار  تیپ های مختلف هم می توانست 
زلزلۀ رودبار رخ داد. زلزله سطح خیلی گسترده ای داشت و در استان های زنجان 
یادی به بار آورد. ایشان به عنوان استاندار  گیالن خسارت ها و بی نظمی های ز و 
با  مقابله  در  هم  کردستان  استان  در  کند.  مدیریت  را  بحران  توانست  گیالن 
کرده  که ضدانقالب درست می کرد، آقای تابش خوب عمل  تی  ناامنی و مشکال
کار با  کار سازندگی را هم در استان پیش برده بود. من از هشت سال  و همزمان 

ایشان خیلی بهره  بردم.

مدیر عامل شرکت »عمران شهرهای جدید«
یان مدیر عامل شرکت »عمران شهرهای جدید« در  کشاورز آقای مهندس داوود 
و  مازندران شدند  استاندار  بودند، در دولت جدید  و شهرسازی  وزارت مسکن 
گفتم: »وقتی ما این اندازه با  رفتند. ما با هم دوست بودیم. قبل از رفتنش به او 
ی؟ بهتر است بمانی. مثل این  هم صمیمی هستیم، چرا می خواهی از اینجا برو
گر شما وزیر باشی، من با خیال راحت معاونت می شوم. ما این اندازه با هم  که ا

کارهای بزرگی انجام دهیم.« کمک هم می توانیم  صمیمی هستیم. به 
ایشان گفت: »من عاشق مازندرانم، می خواهم بروم آنجا خدمت کنم. همان  

که شما به آذربایجان رفتی من هم عالقه دارم به مازندران بروم.« طور 
به هر حال او هم رفت و من باید جانشینی برایش پیدا می کردم. از خودش 
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ی فردی را برای این پست معرفی که قصد رفتن دار گفتم: »حاال  گرفتم و   کمك 
کن!«

همین آقای میریان!
جلسه  یك  ایشان  با  بود.  مدیره  هیئت  عضو  میریان  محمود  مهندس  آقای 
صحبت کردم و دیدم آدم خوبی است. از روز اول انقالب در مسکن و شهرسازی 
و در  و شهرسازی هرمزگان داشت  ادارۀ مسکن  در  کلی  بود. سابقۀ مدیر  فعال 
پر  را  یان  کشاورز آقای  بود و می توانست جای خالی  کرده  کار  جاهای دیگر هم 

کند. 

مدیر عامل شرکت »عمران و بهسازی شهری«
که مدیر شرکت »عمران و بهسازی شهری«1  با آقای منوچهر خواجه دلویی هم 
قبول  و  کردند  بزرگواری  ایشان  بمانند.  وزارتخانه  در  که  کردم  صحبت  بودند 
کردن با ایشان  کار  کردیم. در پایان هشت سال از  کار  کردند. هشت سال با هم 
یم. آقای مهندس خواجه دلویی  راضی بودم. االن هم خیلی با هم دوست و برادر
که اولین مدیر این شرکت از زمان تأسیس  در شرکت عمران و بهسازی شهری ــــ 
قدم های  بخش  آن  در  توانستیم  و  کردند  همکاری  خیلی  ــــ  بودند  ایشان  خود 
که یکی از  یم. در صفحات بعد در این باره بیشتر توضیح خواهم داد  خوبی بردار
دغدغه های من همیشه مسئلۀ بافت  شهری بوده است، مسائلی مثل بافت های 
این  را در  وزارتخانه  نیازهای  آقای خواجه دلویی  یخی.  تار بافت های  و  فرسوده 

1. هستۀ اولیۀ شرکت مادر تخصصی »عمران و بهسازی شهری ایران« در سال 13۶۴ با تأسیس دفتر بهسازی 
برای  بعدها  گرفت.  شکل  شهرسازی  و  مسکن  وزارت  معماری  و  شهرسازی  معاونت  حوزۀ  در  شهری  بافت 
تجدید حیات شهری و نیل به شهر پایدار و مشارکتی، سازمان عمران و بهسازی پدید آمد )سایت اینترنتی 

شرکت »عمران و بهسازی شهری ایران«(.



دفتر دوم: وزارت؛ سیاست ها و انتصاب ها  /  85

زمینه خیلی خوب درک می کردند و پاسخ می گفتند. هرچه الزم بود اول مطالعۀ 
کارشناسی و بعد عملیاتی می کردند.1

اختالف نظر با مدیران سازمان »ملی زمین و مسکن«
یکی از گره های اصلی در سازمان »ملی زمین و مسکن«2 بود. این بخش، به عنوان 

کردند. آن زمان آقای دکتر  1. »آقای دکتر آخوندی، وزیر مسکن، در سال 1375 سفری به استان آذربایجان 
کرده  برای بهسازی بافت های قدیمی شهر شروع  آذربایجان فعالیت هایی  عبدالعلی زاده به عنوان استاندار 
کازرونی در قالب یکی از  گرفت. مسئلۀ نوسازی شهری از دوران مرحوم  که مورد توجه آقای آخوندی قرار  بودند 
دفاتر زیرمجموعۀ سازمان زمین و مسکن، تحت عنوان »دفتر طرح های بهسازی و ساماندهی محالت« دنبال 
کار را توسعه دهیم و آن را تبدیل به یکی از  گفت باید این  می شد. آقای آخوندی وقتی از سفر تبریز برگشت، 
که اساسنامۀ سازمان  کنیم. در نتیجه به دنبال ایجاد یك سازمان رفت. زمانی  مأموریت های جدی وزارتخانه 
ابالغ شد، اواخر دورۀ آقای آخوندی بود. من با آقای عبدالعلی زاده از نزدیک آشنا نبودم، وقتی آمدند و چند 
که خیلی مورد توجه شان است، حوزۀ مربوط به عمران  کردیم، معلوم شد یکی از بخش هایی  جلسه  صحبت 
گرفت. در دورۀ  و بهسازی شهری است. سازمان عمران و بهسازی شهری  در دورۀ آقای عبدالعلی زاده شکل 
آقای دکتر عبدالعلی زاده ترکیب هیئت مدیره تغییری نکرد. ایشان حساسیتی نسبت به نفرات هیئت مدیره 
می کردند.  حمایت  می رفت،  پیش  سالم  و  خوب  کاری  گر  ا نمی شدند،  حاشیه ها  وارد  وقت  هیچ  نداشتند. 
وقتی معاون شهرسازی وزارتخانه عوض شد، معاون شهرسازی جدید وارد هیئت مدیره شد. یعنی به جای 
آقای سید رضا هاشمی، آقای حبیب اللهیان و بعد از ایشان آقای حناچی آمدند و عضو هیئت مدیره شدند. 
از ما جدا شدند. ما در آن مقطع شرکت های  از یك سال و خرده ای  آقای دکتر طالب دیگر عضو ما هم بعد 
کرده بودیم. در تهران هم یك شرکت  کشور را به هفت منطقه تقسیم  کرده بودیم.  »مسکن سازان« را ایجاد 
شرکت  این  بود.  چندگانه  شرکت های  آن   سهامدار  که  بودیم  کرده  تأسیس  ایران«  مسکن سازان  و  »عمران 
کمتر از 5۰ درصد سهم داشت و بقیۀ سهام هم متعلق به بانك مسکن  خصوصی هم بود. عمران و بهسازی 
که در  بود. مدیر عامل این شرکت هم عضو غیرموظف هیئت مدیره شد. این شرکت به خاطر رابطۀ ساختاری 
کمک شرکت های مسکن سازان باید سیاست های ما را اعمال می کرد. بعد از آقای دکتر  کشور داشت و با  سطح 
طالب، آقای پیران به هیئت مدیره وارد شدند. بعد هم با آقای دکتر صرافی، جامعه شناس، به عنوان مشاور 
مدیر عامل همکاری کردیم« )آقای مهندس خواجه دلویی، مدیر عامل وقت شرکت عمران و بهسازی شهری(.

که پس از مصوبۀ  2. سازمان ملی زمین و مسکن، شرکتی سهامی و زیرمجموعۀ وزارت راه و شهرسازی است 
از اهداف این سازمان، مطابق  پاره ای  شهریورماه سال 1372، جانشین سازمان زمین شهری شده است. 
برنامه های  تدوین  شهری،  زمین  قانون  اجرای  از:  است  عبارت   ،1375 سال  در  آن  اصالح شدۀ  اساسنامۀ 
بخش مسکن و بسترسازی برای اجرای برنامه ها از طریق الگو، تأمین اداره و بهره برداری از زمین، فعالیت 
برای تأمین مسکن و سیاست های ابالغی دولت و وزارت راه و شهرسازی، سرمایه گذاری به طور مستقیم یا با 
کارخانه های تهیۀ مصالح ساختمانی  مشارکت بخش عمومی و خصوصی، تحصیل وام و مشارکت در ایجاد 

)سایت وزارت راه و شهرسازی(.
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یکی از قسمت های پرمشغلۀ وزارت مسکن، وظایفی را به عهده داشت و انجام 
کار داشت، بیشتر مورد توجه بود.  که چون با نیاز مسکن جامعه سر و  می داد 

مسکن  و  زمین  ملی  سازمان  از  شهرسازی  معاونت  حوزۀ  بودم  معتقد  من 
کسی دربارۀ آن  مهم تر است، ولی معاونت شهرسازی چون متولی امور ملی بود، 
حرفی نمی زد و نسبت به آن حساسیت نداشت. هیچ خبرنگاری هم دربارۀ آن 

سؤال نمی کرد. ولی دربارۀ سازمان زمین و مسکن همه می پرسیدند.
و  زمین  ملی  سازمان  مدیرۀ  هیئت  اعضای  بود.  دشوار  بخش  این  کار 
مسکن و مدیر آن آقای اسداهلل عسگری طباطبایی انتخاب های مناسبی برای 
در  نبودم.  موافق  آنها  تفکر  با  من  این،  وجود  با  می شدند.  محسوب  جایگاه  آن 
واقع سیاست های سازمان ملی زمین را درست نمی دانستم. اما قصد تعویض  
گر همین افراد سیاست های جدید را  مسئوالن آن را هم نداشتم، فکر می کردم ا

کنند، خیلی بهتر است. قبول و اجرا 
با هیئت مدیرۀ سازمان  را  یادی  ز وزارتخانه، وقت  به  ورود  ابتدای  از همان 
به  که  دادم  توضیح  گفتم.  ایشان  به  را  نظراتم  و  گذراندم  مسکن  و  زمین  ملی 
نباید زمین فروش شود، آن هم زمین  یع زمین اعتقاد ندارم. دولت  توز این نحوۀ 
فروختن  و  کردن  کردن، قطعه قطعه  را خیابان کشی  زمین های دولتی  یارانه دار. 
هم خالف است و هم باعث بزرگ تر شدن شهرها و افزایش مشکالت می شود. 

گذاری زمین راه حل مشکل مسکن نیست. وا

انتقاد از سیاست های وزارت مسکن و شهرسازی
به سیاست های مسکن  بودم،  استاندار  که  زمانی  از  که من  این است  واقعیت 
،71 سال  استانداری،  در  کارم  آغاز  روزهای  در  داشتم.  ایراد  شهرسازی   و 
آقای  هم  تهران  از  کرد.  برگزار  شهری  مدیریت  برای  سمیناری  تبریز  شهرداری 
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ایشان  با  قبل  از  بود. من  آمده  در سمینار  برای شرکت  کامروا1  سید محمدعلی 
آشنایی داشتم. جلسه در تاالر شهرداری برگزار  شد و من هم به عنوان استاندار 
»شهرسازی«  و  شهری«  »زمین  سیاست های  به  تندی  به  آنجا  کردم.  سخنرانی 
گله دارم و متأسفم  کازرونی هم  گفتم از دوست خود آقای  وزارت مسکن تاختم و 
تقسیم  که  بودم  از همان موقع معتقد  کرده اند.2 من  پیاده  را  این سیاست ها  که 

زمین روش غلطی است. 
که وقتی در سال های نخست پس از پیروزی انقالب  البته باید این را بگویم 
آذربایجان  بنیانگذار سازمان زمین شهری در استان  بودم،  اورمیه  در شهرداری 
غربی شدم. قانون زمین شهری از مرکز به استان آمده بود، اما هیچ کس آن را اجرا 
که  گفت شما  نمی کرد. بعد از پیش آمدن یك سلسله مسائل، استاندار به من 

کن. کار را به عهده بگیر و آن را اجرا  این نوع طرز تفکر را قبول داری بیا و 
کردیم به تملك  کردم. اداره  را با همراهی دوستان شکل دادم و شروع  قبول 
بودند عبدالعلی زاده  گفته  از روحانیون شهر  و تصرف زمین ها. آن موقع بعضی 
کمونیست شده است. پنج، شش نفر از علما روزی به حال اعتراض به دفترم 
گویا دست  که »ما شما را متدین می دانستیم، اهل نماز می دانستیم، اما  آمدند 
کمونیست ها را از پشت بسته ای. چرا زمین مردم را تملک می کنی؟« به ایشان 
گفتم: »ببینید! این امضاها را می شناسید؟ آقای بهشتی، آقای طالقانی، آقای 
که  است  انقالب  شورای  مصوبۀ  این  کرده اند.  امضا  را  قانون  این  زیر  منتظری 

که سالمت جسمی  کازرونی بود. ایشان تا زمانی  کامروا مهندسی شایسته و پرکار و مورد اعتماد آقای  1. آقای 
داشت، از زیر بار هیچ مسئولیتی شانه خالی نکرد. شهامت و قدرت داشت و ریسك پذیر بود.

گویا اول ناراحت  کرده و  گوش  کازرونی. ایشان نوار را  که نوار صحبت های من را داده اند به آقای  2. بعد شنیدم 
کازرونی  کنید! خدا بیامرز  کشور یا به دیگران اعتراض  کنید، به وزیر  گفته بودند آقا اقدامی  شده بودند. به ایشان 
گفته بود فالنی ]عبدالعلی زاده[ نیت خیر دارد؛ تازه استاندار شده و این حرف ها را زده است. دیگر ایشان از آن 
گله و شکایت نکرده بود. این نمونۀ روش و منش آدم های بزرگ  صحبت های من، هیچ جا، یك کلمه هم نگفته و 
کم بر نفسش بود.  کازرونی انسان بزرگ و شریفی بود، حا که برای دیگران سراسر درس است. خدا بیامرز  است 
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که چهار، پنج نفر مجتهد زیر آن را امضا  من اجرایش می کنم. این قانونی است 
کدام است؟ چرا توهین می کنید؟«  کمونیست  کرده اند. 

آقایان علما گفتند آن قانون را بدهید که ما هم ببینیم. قانون را گرفتند، بردند 
که خیلی شدید و غلیظ است.1 که بخوانند. دیگر هم نیامدند. شاید دیدند 

را در این زمینه زیر و رو  باور من  اما تجربیات دوران نمایندگی شخصیت و 
کرد. از فردی با باورهای شدید و تند سوسیالیستی تبدیل شدم به آدمی که منطق 
بازار آزاد را درست تر می داند. روز به روز هم بیشتر در این مسیر پیش رفتم تا جایی 
کار اجرایی  که رسیدم به این که باید همه چیز را به دست مردم سپرد. دولت هیچ 
نباید انجام دهد. همۀ کارهای اجرایی باید به مردم واگذار شود. در دنیا هم بخش 

کیفیت عمران  1. »مصوبۀ 5 تیرماه 1358 شورای انقالب درخصوص »قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و 
آن« به شرح زیر است: 

کسی شناخته نمی شود در اختیار دولت اسالمی است  که طبق موازین اسالم زمین موات ملک  مقدمه( از آنجا 
ج آن صادر شده  که در رژیم سابق  نسبت به زمین های موات در داخل محدودۀ شهری یا خار و اسناد مالکیتی 
کیفیت عمران آن  برخالف موازین اسالم و مصلحت مردم بوده است. قانون لغو مالکیت اراضی  موات شهری و 

ح زیر تصویب می شود: به شر
که محدودۀ قانونی وجود   مادۀ 1( دولت مکلف است در داخل محدودۀ قانونی )25  ساله( شهرها در نقاطی 
از  طرف وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و اعالم خواهد شد، به  که  دارد و در سایر شهرها در محدوده ای 
گونه اراضی  که طبق موازین رژیم سابق  مالک این  کسانی  تدریج و با رعایت طرح تفصیلی شهر در هر منطقه به 
کنند.  گونه اراضی اقدام  شناخته می شدند اعالم نماید تا ظرف مدت معینی نسبت به عمران و آبادی این 
گونه اولویتی برای آنها منظور نخواهد شد و بالعوض  چنانچه در مهلت مقرر  اقدام الزم به عمل نیاورند هیچ 

به تصرف دولت در خواهد آمد. 
کرده اند و فاقد خانۀ  کوچک برای سکونت شخصی خود تهیه  که یک قطعه زمین  کسانی   تبصره ــ دولت به 

مسکونی می باشند حداقل سه سال  مهلت خواهد داد تا بتوانند به عمران زمین خود بپردازند.
که به ترتیب مقرر در این قانون به تصرف خویش در می آورد   مادۀ 2( دولت باید زمین های تفکیک نشده ای را 
ح تفصیلی  منطقۀ مربوطه در اختیار متقاضیان برای احداث ساختمان و مسکن  کند و براساس طر تفکیک 

قرار دهد.
گونه اراضی شناخته می شدند و تشخیص موات  که در رژیم سابق مالک این  کسانی   مادۀ 3( نحوۀ اعالم به 
گذاری  اراضی مذکور و تعیین مساحت زمین های مذکور در تبصرۀ مادۀ یک  بودن و عمران و آبادی و شرایط وا
که  وزارت مسکن و شهرسازی  در هر منطقه و سایر مسائل اجرایی این قانون مطابق آیین نامه ای خواهد بود 

تهیه می کند و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
 مادۀ ۴( وزارت مسکن و شهرسازی مأمور اجرای این قانون است« )مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی(.
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خصوصی همین کار را دارد انجام می دهد. االن حتی این کارگرهایی که در کوچه   
کارگر شهرداری نیستند. شرکت هایی از  کار می کنند،  و خیابان جارو می زنند و 

بخش خصوصی با شهرداری قرارداد می بندند و شهر را تمیز می کنند.
در لندن کسی که رانندۀ متخلف را جریمه می کند، پلیس نیست. فردی از بخش 

خصوصی است که جریمه های منطقه ای از شهر را اجاره می کند و از هر برگۀ جریمه ای 

است.  شده  واگذار  مردم  به  کار  می کند.  برداشت  درصدی  چند  می نویسد،  که 

را تعریف  فرایند  را مشخص می کنند؛  و قوانین  تنها سیاست ها  دولت و حکومت 

کشور به دست  می کنند، اما مردم اجرا می کنند. روز به روز اعتقاد من به ادارۀ امور 

کرده ایم. این نقطه  مردم بیشتر شده است. به نظر من، در این مورد ما ضعیف عمل 

ضعف ماست. اگر این را نتوانیم اصالح کنیم، نمی توانیم کشور را درست اداره کنیم.

مخالفت مسئوالن زمین شهری با سیاست های جدید
که دولت  وقتی وزیر شدم، نگاهم هنوز این اندازه تند نشده بود، ولی می دانستم 
گذار کند. برای همین به مدیران سازمان ملی زمین و مسکن گفتم:  نباید زمین وا
گذاری زمین به قیمت منطقه ای ممنوع است!« آقای سید  »آقایان از این پس وا
اسداهلل عسگری طباطبایی، مدیر عامل وقت سازمان ملی زمین و مسکن، در 
قیمت  به  زمین  گذاری  وا توقف  نمی دانید  و  آمده اید  تازه  »شما  گفت:  جواب 
کار امکان ندارد.« آقای ثابتی عضو دیگر هیئت مدیره  منطقه ای یعنی چه. این 
از  او  با  او انسان شریف و باصفایی است و شخصیت محترمی دارد. من  بود. 
کمیسیون مجلس می آمد و  دورۀ نمایندگی آشنایی داشتم. آن سال ها ایشان به 
از همین ایدۀ زمین شهری دفاع می کرد. بعد از جلسه با مسئوالن زمین شهری، 
ایشان به دفتر من آمد و گفت: »من نخواستم این حرف ها را پیش دیگران بگویم. 
من شما را به اندازۀ پسرم دوست دارم. پس بگذار راحت باشم و نظرم را بگویم. 
کنی. با زمین شهری درگیر نشو.  که شما خود را فدای زمین شهری  حیف است 
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کید  ی شهرسازی تأ که رو یاد است. همین  کار هم ز کنی،  کار  که  شما آمده ای 
می کنی خیلی خوب است، ولی زمین شهری شما را زمین می زند. آقای گنابادی 
کازرونی را زمین شهری زمین زد، آقای آخوندی را  را زمین شهری زمین زد، آقای 

کرد، شما را هم زمین می زند.« گرفتار  هم زمین شهری 
گر قرار است زمین بخورم همین امروز این اتفاق بیفتد بهتر  گفتم: »ا به ایشان 
است. من چیزی را که غلط می دانم، باور نمی کنم و انجام نمی دهم. یارانه دادن 
و فروختن زمین به این شکل غلط است. دولت را فاسد می کند، مردم را فاسد 

می کند، شهرها را هم نابود می کند.«
بعد از مدتی کلنجار رفتن، آقای ثابتی که از تغییر نگاه من ناامید شده بود، گفت 
من نمی توانم با این منطق کار کنم. حکم مأموریتی گرفت و از وزارت مسکن به ستاد 
کس هم نمی دانست چرا از وزارت مسکن رفته  اجرایی فرمان امام )ره( رفت. هیچ 
است. به من گفت چون شما را دوست دارم به کسی نمی گویم به خاطر مخالفت با 

وزیر می روم، ولی بدان به خاطر این دید و نوع نگاهی که شما داری من می روم. 
سعی  کردم.  صحبت  خیلی  هم  شهری  زمین  مسئوالن  دیگر  با  مجموع  در 
که فواید فروش زمین به قیمت روز چیست. برایشان توضیح  کنم  کردم قانعشان 
انجام  صرف  باید  زمین ها  این  نیستند.  فروش  برای  دولت  زمین های  که  دادم 
یا  مردم  که  پروژه هایی  دارد،  نیاز  آنها  به  کشور  که  شوند  پروژه هایی  و  کارها 
نمی توانند آنها را انجام دهند، یا چون سودی ندارد مایل نیستند انجام دهند. 
کارها برای شهرها و مردم است. به این خاطر  دولت موظف به انجام این قبیل 
دولت باید در داخل شهرها همیشه جای پا داشته باشد، همیشه زمین داشته 
گر شهر نیازی داشت بتواند آن را برآورده کند. اما مسئوالن زمین شهری  باشد که ا
بخورد،  هم  به  شهری  زمین  سازمان  می خواهید  شما  ندارد.  امکان  می گفتند 
سازمان تعطیل شود. من در جواب می گفتم تا نیاز به مسکن هست سازمان از 
کنیم.  کنیم. باید این مشکل را حل  بین نمی رود. ولی باید از این وضعیت عبور 
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هیچ  جدید  سیاست  با  متعدد  جلسات  و  فراوان  گفت وگوهای  از  پس 
کسی  باید  رفتم.  تغییر  گزینۀ  طرف  به  ناچار  رو،  این  از  ندادند.  نشان  موافقتی 
من  با  بتواند  و  بفهمد  مسئله  این  درخصوص  را  من  نگاه  که  می کردم  پیدا  را 
یش زاده، شهردار تبریز، برای این منظور از مناسب ترین  کند. آقای درو همکاری 
گرفته بودیم چطور مردم  کرده و یاد  کار  گزینه ها بود. ما در استان پنج سال با هم 
که دارایی شان را به خدمت شهر در بیاورند. می دانستیم چگونه  کنیم  را تشویق 
که در زمینشان برای مثال پارگینگ عمومی بسازند.1  به مردم حس اعتماد دهیم 
که شیرین ترین لحظات برای یک  گرفته و دیده بودیم  یاد یاد  این را با زحمت ز
می کنند.  باور  را  رفتارش  و  می کنند  اعتماد  او  به  مردم  که  است  وقتی  مسئول 
را  این  ما  می خواهند.2  نتیجه  البته  و  کار  جدیت،  دلسوزی،  حکومت  از  مردم 
به  که  یم  ندار ارزان  زمین  ما  که  این نیست  کمبود  که  می دانستیم. می دانستیم 
یع شود؟ کمبود یعنی  مردم بدهیم. مگر چقدر زمین وجود داشت که بین مردم توز

هم  کیفی  نشست.  من  کنار  و  آمد  دانشگاهی  استاد  بود.  سمیناری  بودم،  نشسته  دانشگاه  در  روز  یك   .1
را نمی شناسید، من هم  گفت: »آقای استاندار من آمده ام یك جمله بگویم و بروم. شما من  دستش بود. 
پیش از این شما را نمی شناختم، ولی بدانید من تا حاال نه به شاه و نه به این حکومت عوارض و مالیات 
کار را بکنم. االن، بعد از این  جلسه، می روم و عوارض نوسازی شهری   که این  کردید  نداده ام. ولی شما وادارم 
دارم  تصمیم  ولی  است  باقی  فرصت  پرداخت  برای  هم  هنوز  و  آورده اند  را  قبض  دیروز  می کنم.  پرداخت  را 
گفت: »نوع رفتار شما با مردم و شهر مرا  کرده ام؟«  کنم.« پرسیدم: »من شما را مجبور  همین امروز پرداخت 

که وظیفۀ شهروندی ام را انجام دهم.« کرد  موظف 
کار غلطی است. من معتقدم بزرگ ترین اشتباه و خطای آقای محمود  که حکومت به مردم یارانه بدهد  2. این 
که به مردمش پول داد،  که لطماتش قابل جبران نیست، همین دادن یارانه  بود. هر حکومتی  احمدی نژاد 
کرد. دولت باید از دست مردم پول بگیرد.  کرد، مردمش را معتاد به آن  کرد، مردمش را ذلیل  مردمش را نابود 
که چشم مردم به دست دولت  کشور را بسازد. نه این  که  چشم دولت باید به دست مردم باشد برای این 
که آدم می بیند سر هر ماه فقرا  که نفتشان را بفروشد و منتی سرشان بگذارد و یارانه ای به آنها بدهد. این  باشد 
گدایی مردم از دولت است. این خیانت  که این پول را بگیرند، تأسف بار است. این نوعی  در صف نشسته اند 
که  کند  کاری  که عزت مردم روز به روز بیشتر شود، باید  کند  کاری  کشور باید  به مردم است. دولت در ادارۀ 
که مردم  کنند. این وظیفۀ دولت دلسوز و وظیفه شناس است. نه این  مردم پولدار شوند و بتوانند پول خرج 
کند. این برای یک دولت رسوایی است. این روش  گداصفت بار بیاورد، مردم را نیازمند به دولت  و جامعه را 

خیلی غلط است. شاید بعضی از افراد جامعه متوجه ضرر آن نشوند ولی در نهایت جامعه را نابود می کند.
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نبود یک برنامۀ روشن در بخش مسکن. این چنین برنامه ای نیاز جامعه بود.1
گفتند نمی توانیم  در هر صورت دوستان ما در سازمان ملی زمین و مسکن 
فرجامی  امیر  آقای  هم  و  طباطبایی  عسگری  آقای  هم  دهیم.  انجام  را  کار  این 
یع زمین به قیمت ارزان لغو شود، چه  گر توز که ا کنیم  گفتند ما نمی توانیم تصور 

کشور، فقرا و مستضعفین می آید. بالیی سر 
مشکل من با آنان در همین نوع نگاه بود، نه چیز دیگر. آنها آدم های خوبی 
که آنها اهل دروغ و رشوه و فساد نیستند و نیت  بودند.2 آن زمان هم می دانستم 
خدمت دارند. همۀ این ویژگی های مثبت را داشتند، اما درگیری های سلیقه ای 
و فکری همیشه وجود دارد. به این دالیل من مجبور شدم هیئت مدیره را عوض 
یش زاده را محور قرار  کنم. در انتخاب هیئت مدیره، آقای مهندس فریدون درو
حدود  بودند.  کرده  مرخص  تبریز  شهرداری  از  خوشبختانه  هم  را  ایشان  دادم. 
بیست روزی از بیکار شدنش گذشته بود که از او دعوت به کار کردم. نمی خواستم 
مردم تبریز بگویند یك شهردار خوب داشتیم، او را هم عبدالعلی زاده با خودش 

برد.
شرکت  کرد.  کار  می کردم  فکر  من  آنچه  از  بیش  و  آمد  یش زاده  درو آقای 
»عمران و بهسازی« به فعالیت خود ادامه داد، شرکت »عمران شهرهای جدید« 

هم همین طور.
آقای میریان دنباله رو همان خط فکری آقای کشاورزیان بود. سازمان »مجری 
ساختمان ها و تأسیسات عمومی و دولتی« را هم، بعد از آن همه التماس بی نتیجه 

که آقای آخوندی با خون دل  که وارد وزارتخانه شدم، یارانه هایی  1. براساس همین نگاه، در همان سال اول 
کردم.  گرفته بود، همه را لغو  برای بخش مسکن و تعاونی های مسکن در برنامۀ دوم و بودجه های سالیانه 
بخش مسکن نیازمند یارانه نیست. بخش مسکن منبع درآمد دولت است. یارانه برای چیست؟ این نگاه غلط 

است. در صفحات آینده دربارۀ این سیاست ها بیشتر بحث می کنم.
2. من االن هم با آقای طباطبایی خیلی رفیقم. روابطم با آقای فرجامی یك مقدار شکرآب شد، وقتی شنیدم در سازمان 
که من هیچ مشکلی با او ندارم. کرده و... ولی االن خیلی با هم رفیقیم. خود ایشان بعداً متوجه شد  برنامه شلوغ 
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به آقای مهندس برهانی، به آقای علیرضا تابش سپردم. من در انتصاب ها به هیچ 
وجه دنبال خط سیاسی افراد نرفتم. ماجرای انتصاب آقای تابش را خواهم گفت 

تا روشن شود انتخاب آقای تابش انتخاب مشکل اما خیلی خوبی بود.

رأی هیئت دولت به دو معاون وزارتخانه
براساس قانون، انتصاب مدیر عامل دو مجموعه از وزارت مسکن، یعنی سازمان 
به  عمومی«  و  دولتی  ساختمان های  »مجری  سازمان  و  مسکن«  و  زمین  »ملی 
که دارند، با تصویب هیئت وزیران رسمیت پیدا می کند و نهایی  دلیل اهمیتی 
که هیئت وزیران باید با انتصاب  می شود. این دو از نادر معاونین وزرا هستند 
که از هیئت دولت برای  کند.1 به این خاطر پروندۀ این دو نفر را بردم  آنها موافقت 
آنها رأی بگیرم. پیش از جلسۀ دولت، آقای خاتمی اسامی را دید و پرسید: »این 

کشور است؟«  آقای تابش همان تابش وزارت 
»بله حاج آقا!« 

کرده اید؟« »آیا سوابق او را دیده اید؟ درباره اش خوب تحقیق 
»بله حاج آقا!«

»اعضای دولت به او رأی نمی دهند...«
ید یا نه؟«  »شما آقای تابش را قبول دار

»بله، قبول دارم! خیلی آدم شریفی است.«
را  رودبار  زلزلۀ  خرابی های  بازسازی  کار  است.  توانایی  و  خوب  »مهندس 
کرده است؟« کردستان چه خدماتی  ایشان سر و سامان داد. می دانید ایشان در 

بقیۀ  کلی  طور  به  است.  دولتی  ساختمان های  بنای  دولتی«  ساختمان های  »مجری  سازمان  وظیفۀ   .1
گر نیازی دارند باید سفارش دهند تا وزارت مسکن برایشان بسازد.  کنند. ا وزارتخانه ها نباید ساختمان سازی 
که وزرا باید به مسئول این سازمان رأی دهند. مسئول سازمان »ملی زمین و مسکن«  به همین دلیل است 
که زمین مسئلۀ همه وزارتخانه هاست؛ آموزش پرورش برای ساختن  هم باید از هیئت دولت رأی بگیرد، چرا 
مدرسه، تربیت بدنی برای ساختن ورزشگاه، و وزارت بهداشت برای بنای بیمارستان و... به زمین نیاز دارند.
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»قبول دارم. آقای تابش انسان الیقی است.«
مجری  سازمان  آشفتگی  االن  بگیرید.  رأی  برایش  دولت  اعضای  از  »پس 
از زلزلۀ رودبار نیست. فقط حدود 110 بیمارستان نیمه تمام  کمتر از شرایط بعد 
ی دست ما مانده، حاال بقیۀ طرح ها هیچ. این فرد می تواند مشکالت را رفع  رو

کند و به این سازمان نظم و انتظامی بدهد.«
»من همۀ اینها را قبول دارم ولی می دانید که مشارکتی ها1 شما را خیلی اذیت 

کرد؟«  خواهند 
کرد؟«  کار خواهند  »چه 

کند!« »پوست شما را خواهند 
کنده است...«  آقای جنتی آن را 

ً
»پوستی برای من باقی نمانده، قبال

یاست سازمان »ملی  برای ر را  یش زاده2  آقای درو نام  کابینه وقتی  در جلسۀ 
کالنتری3  کردند، حرف و حدیثی پیش نیامد. آقای دکتر  زمین و مسکن« مطرح 

که پس از انتخابات دوم خرداد 137۶ تأسیس شد. 1. منظور حزب جبهۀ مشارکت است 
2. »در 23 آذر سال 7۶، به پیشنهاد آقای دکتر عبدالعلی زاده و با مصوبۀ هیئت دولت، مدیر عامل سازمان ملی 
زمین و مسکن شدم. من در دانشگاه شیراز درس خوانده بودم و مدتی مسئول صنایع خودکفایی آذربایجان شرقی 
کارهای  شدم. در چهار سالی که شهردار تبریز بودم، فرصت مناسبی دست داد تا هم با روحیات اشخاص و هم با 
مسکن و شهرسازی و شهرداری بیشتر آشنا شوم. وقتی به وزارت مسکن آمدم از سپاه به محل جدید خدمت مأمور 
شدم. شاید بد نیست یادی از آقای محسن رضایی کنم. وقتی آقای دکتر عبدالعلی زاده استاندار آذربایجان بودند 
کردند و از یك  کشور شوم، آقای محسن رضایی من را صدا  که من مأمور به خدمت در وزارت  کردند  و درخواست 
گفتند من به شما مأموریت می دهم بروید در وزارت کشور، شهرداری تبریز را به عهده بگیرید.  موضع باالتر به من 
گزارش شهرداری تبریز را  آقای رضایی هر وقت به تبریز می آمدند، یك جلسۀ خاص با من می گذاشتند و می گفتند 
گفتند به شما مأموریت می دهم بروید و در  بده! بعدها حتی وقتی به وزارت مسکن رفتم همین  طور بود؛ به من 
کنید...« )2 آذر 1395، مصاحبه با آقای درویش زاده، مدیر عامل سازمان زمین و مسکن(. وزارت مسکن خدمت 
کشاورزی ارومیه شد و در رشتۀ  کالنتری، متولد سال 1331 در شهر مرند، سال 135۰ وارد دانشکدۀ  3. عیسی 
زراعت و اصالح نباتات به تحصیل پرداخت. سپس تحصیالتش را تا مقطع دکترا در دانشگاه های امریکا ادامه 
کبر هاشمی رفسنجانی و سه سال اول دولت سید محمد خاتمی  داد. او وزیر کشاورزی در دولت های اول و دوم ا
کرد. در سال 1392 از سوی  کار وزارت را رها  که به دلیل ادغام دو وزارت »کشاورزی« و »جهاد سازندگی«  بود 
حمید چیت چیان، وزیر نیرو، به دبیری ستاد احیای دریاچۀ ارومیه منصوب شد. حسن روحانی در دولت دوم 

کرد. کالنتری را به ریاست سازمان حفاظت محیط زیست انتخاب  خود عیسی 
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کار است، رأی بدهید!«  گفت: »من ایشان را می شناسم. شهردار تبریز بوده، اهل 
همه رأی دادند. 

با  جلسه  در  خاتمی  آقای  بود.  متفاوت  تابش  علی رضا  آقای  وضعیت  اما 
گفت: »آقای عبدالعلی زاده، آقای تابش را برای  کرد.  زیرکی نام ایشان را مطرح 
باید  دولت  کرده اند،  معرفی  دولتی  ساختمان های  مجری  سازمان  یاست  ر

کند، رأی بدهید!« تصویب 
کدام آقای تابش است؟«ــــ یک آقای تابش هم در  یکی از وزرا پرسید: »این 

جریان اصالح طلب وجود داشت.
کشور است...« گفت: »تابِش وزارت  یک نفر از آن طرف 

الزم  یاد  ز صحبت  »آقا  گفت:  زود  است،  طور  این  دید  وقتی  خاتمی  آقای 
ندارد. فرد خیلی خوبی است، رأی بدهید! من رأی می دهم.« و خالصه به زور 

گرفت. اما یکی، دو نفر از وزرا رأی ندادند. کابینه رأی  برای آقای تابش از 
آن  از  کردم. حدود چهار ماه  را صادر  تابش  آقای  ابالغ  و  آمدم  وزارتخانه  به 
گذشت ولی مصوبۀ دولت درخصوص انتصاب آقای تابش ابالغ نشد.  جلسه 
مصوبۀ  چرا  گفتم  و  کردم  صحبت  دولت،  دبیر  رحیم زاده،  آقای  با  رفتم  ناچار 

دولت دربارۀ آقای تابش را ابالغ نمی کنید؟ 
»عده ای از وزرا می گویند ما مخالفیم!« 

چه  مخالفت  االن  شده...  تصویب  و  داده  رأی  دولت  هیئت  چه؟  »یعنی 
گرفتم و به این ترتیب  معنایی دارد؟« خالصه به هر قیمتی بود مصوبۀ دولت را 

کامل شد.  روند قانونی انتصاب آقای تابش 

معاونت شهرسازی و معماری
که ذهنم  از روشن شدن وضعیت سازمان ملی زمین و مسکن، مسئله ای  بعد 
به  انتصاب به معاونت شهرسازی،  برای  کردن فردی  کرده بود، پیدا  را مشغول 
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نتیجه ای  به  چون  اما  کردم  بررسی  مدتی  بود.  هاشمی،  رضا  سید  آقای  جای 
کرد و یك  گرفتم. ایشان هم مدتی مطالعه  کمک  کازرونی  از آقای  باز  نرسیدم، 
کردن  کار  کار مناسب است، اما هم  که برای این  گفت: »فردی را می شناسم  روز 
کار  کنید، خوب  گر بتوانید او را راضی  کردنش. ا با او سخت است و هم راضی 
را  آقای مهندس جلیل حبیب اللهیان1  ایشان  و  کیست؟  او  می کند.« پرسیدم 
از  بعد  کنم.  صحبت  او  با  تا  کردم  دعوت  حبیب اللهیان  آقای  از  کرد.  معرفی 
کار را شروع  کردم بیاید و  گفت وگو در مجموع به دلم نشست. از ایشان خواهش 

کردیم. کرد و نزدیك به دو سال همکاری  کند. ایشان هم قبول 

استخارۀ عجیب و پایان همکاری با آقای حبیب اللهیان
که نمی توانم به تصمیم و نتیجۀ روشنی برسم، از استخاره  من در بعضی از امور 
چنین  هم  ایشان  دیدم  شدم،  آشنا  که  حبیب اللهیان  آقای  با  می گیرم.  کمک 
ی در تبریز زنگ می زدم.  اعتقادی دارد. من اغلب برای استخاره به آیت اهلل غرو
ی  ایشان استخاره های خیلی خوبی می گرفت. اما در زمان مورد بحث، آقای غرو

کنم.  کسی مراجعه  مرحوم شده بود و من مانده بودم برای استخاره به چه 
گفت  کسی استخاره می گیرید؟  از آقای حبیب اللهیان پرسیدم شما از چه 
آقا حقیقت استخاره های عجیبی می کند و من به  در شیراز فردی به نام حاج 
کرد. بعد از مدتی  او مراجعه می کنم. چند داستان خیلی شنیدنی هم از او نقل 
گر  یک بار هم رفتم و از نزدیک خدمت  خدا بیامرز حقیقت رسیدم. از آن به بعد ا
نیازی پیش می آمد، من هم به ایشان مراجعه می کردم. روش کار هم به این ترتیب 

شهید  دانشگاه  از  معماری  ارشد  کارشناس  اصفهان،  در   1332 خرداد   15 متولد  حبیب اللهیان،  جلیل   .1
بهشتی است. در سوابق او مشاورت استاندار سیستان و بلوچستان، مشاورت وزیر مسکن، قائم مقام رئیس 
بنیاد مسکن، معاونت شهرسازی و برنامه ریزی وزارت مسکن، مسئولیت ستاد بازسازی مسکن روستاهای 
جنگ زده، معاونت عمرانی وزیر آموزش و پرورش، معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن دیده می شود.
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که من به آقای حبیب اللهیان می گفتم یك استخاره! ایشان زنگ می زد به  بود 
رئیس ادارۀ نوسازی مدارس شیراز و می گفت یك استخاره! او هم می رفت پیش 
او  می گفت  جواب  در  ایشان  هرچه  می خواست.  استخاره  و  حقیقت  آقا  حاج 
می نوشت و از پشت تلفن برای آقای حبیب اللهیان می خواند. ایشان هم مطلب 
که برای استخاره ها می آمد  کاغذ می نوشت و به من می داد. جواب هایی  ی  را رو
موضوع  نمی گفتم  هیچ  وقت  من  که  حالی  در  بود.  جزئیات  با  و  خوب  خیلی 

استخاره چیست. 
کمک ویژه  روشن و واضح بودن پاسخ استخاره های حاج آقا حقیقت یک 
برکنار  حبیب اللهیان  آقای  شد  بنا  دالیلی  به  که  بود  وقتی  آن  و  کرد  ما  به  هم 
شود. علت این تصمیم هم وجود یک ویژگی در آقای حبیب اللهیان بود. ایشان 
بدون مالحظه صحبت  وقتی عصبانی می شد،  و  زود عصبانی می شد  خیلی 
معماری  و  شهرسازی  عالی  شورای  در  من  غیاب  در  بار  یک  چنانکه  می کرد. 
شورا  اعضای  ناراحتی  باعث  که  بود  گفته  مطالبی  جلسه  در  و  شده  عصبانی 
شهرسازی  شورای  عضو  که  دیگر  وزرای  معاونین  جلسه  آن  از  بعد  بود.  شده 
بودند، به اعتراض پیش من آمدند که ما دیگر به این جلسات نمی آییم و استعفا 
که وزیر وزارتخانۀ خود را در جریان شرایط جلسه قرار خواهند  گفتند  می کنیم و 

داد تا شخص دیگری را برای حضور در شورای شهرسازی معرفی نکند.
که در جلسات شورا شرکت  کردم  کنم و خواهش  کردم آنها را آرام  من تالش 
عصبانی  آدم  گاهی  که  است  درست  گفتم  هم  حبیب اللهیان  آقای  به  کنند. 
متوجه  را  او  کردم  سعی  باشد.  حدی  باید  عصبانیت  این  برای  ولی  می شود، 
کنترلش خارج شده است.  کردم شاید آن دفعه اتفاق بوده و شرایط از  کنم. فکر 
کردم، دیگر آن مسئله تکرار نشود.  که به او  کیداتی  امیدوار بودم با سفارش ها و تأ
در  بودم  نتوانسته  من  هم  باز  داد.  رخ  مشابهی  اتفاق  هم  دوم  بار  برای  اما 
تندی  بود، سخنان  که مدیر جلسه  آقای حبیب اللهیان  و  کنم  جلسه شرکت 
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که  ی  معمار و  ی  شهرساز شورای  اعضای  از  عده ای  بعد  روز  چند  بود.  گفته 
من  برای  را  خود  استعفای  نامه های  بودند،  رنجیده  دوباره  ایشان  مدیریت  از 

فرستادند.
حبیب اللهیان  آقای  جای  به  را  دیگری  فرد  بودم  مجبور  ترتیب  این  به 
را  مسئله  این  که  بودم  مانده  نبود.  آسان  من  برای  کار  این  اما  کنم.  منصوب 
که متوسل به استخاره شدم. باز طبق معمول به خود  کنم. این بود  چگونه حل 

گفتم یک استخاره برای من بگیر! آقای حبیب اللهیان 
یك شنبه ها صبح جلسۀ شورای عالی شهرسازی و معماری برگزار می شد. 
روز  بعدازظهر  بگیر!  استخاره  یك  گفتم  حبیب اللهیان  آقای  به  روز  آن  فردای 
کمیسیون مجلس دعوت  چهارشنبه همان هفته من و آقای حبیب اللهیان به 
شده بودیم. بعدازظهر حدود ساعت چهار و نیم، به همراه ایشان از ساختمان 
قدیمی مجلس خارج شدیم و چند قدمی پیاده  آمدیم تا به ماشین برسیم. در 
راه با هم صحبت و تبادل نظر می کردیم. اما در تمام مدت ذهنم مشغول این 
که چطور جریان را به او بگویم؟ چطور می توانستم توی ذوق فردی  مطلب بود 
که در شورای  آن طرف مشکلی  از  کار می کند.  و دل  با جان  این طور  که  بزنم 
کرده بود و استعفای اعضای آن خیلی جدی بود و  شهرسازی و معماری بروز 

من تحت فشار بودم.
گفت:  که در را ببندم، آقای حبیب اللهیان  داخل ماشین نشستم. قبل از آن 
و  کردم  به من داد. من هم تشکر  را  کتی  پا و  این هم جواب استخاره.«  »راستی 
کار نیایم.«  گر اجازه دهید من از فردا سر  کت را در جیبم گذاشتم. بعد گفت: »ا پا
من خوب متوجه گفتۀ او نشدم و گفتم: »بسیار خوب. شنبه که می آیید؟« تصور 

کاری دارد و نمی تواند به وزارتخانه بیاید. کردم فردا 
»برای چه بیایم؟«

ید؟« کار دار »یعنی چه؟ مگر چند روز 
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»دیگر به وزارتخانه نمی آیم.« 
»برای چه؟« 

»مگر این استخاره، استخارۀ رفتن من نبود...؟!«
آقا حقیقت خیلی روشن  بود. جواب استخاره های حاج  خیلی تعجب آور 
بود. من به هیچ کس نگفته بودم موضوع استخاره چیست. آقای حبیب اللهیان 

هم از ماجرا خبر نداشت، ولی از جواب استخاره متوجه نیت آن شده بود.
با  همچنان  ولی  شد،  جدا  مجموعه  از  حبیب اللهیان  آقای  ترتیب  این  به 
که او دوست بسیار خوبی  هم دوست و برادر ماندیم. من معتقد بودم و هستم 

است. 

معاونت نظام مهندسی ساختمان
نظام  معاونت  نام  به  بودیم  کرده  ایجاد  مسکن  وزارت  در  جدید  معاونت  یک 
را به  ایشان  آقای دکتر حناچی داشتم،  از  که  با شناختی  مهندسی ساختمان. 

کردم.  این ِسمت منصوب 
که  زمانی  از  می شناختم،  قبل  سال های  از  را  حناچی1  پیروز  دکتر  آقای 

در  مفید  دبیرستان  دورۀ  اولین  دانش آموختۀ  وی  شد.  متولد  تهران  در   13۴3 سال  در  حناچی  پیروز   .1
تهران  زیبای دانشگاه  از دانشکدۀ هنرهای  پیوسته  ارشد  کارشناسی  تهران است. در سال 1371 در مقطع 
کرد. حناچی در دوران دفاع  غ التحصیل شد و در سال 1378 مدرک دکتری تخصصی معماری را دریافت  فار
مقدس در عملیات مطلع الفجر، والفجر مقدماتی و خیبر حضور داشت و در اجرای پل جزیرۀ مجنون، طراحی 
کرد. در سوابق او قائم مقامی ریاست دانشکدۀ  و اجرای بیمارستان های صحرایی و چند طرح دیگر مشارکت 
هنرهای زیبای دانشگاه تهران و معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تهران دیده می شود. حناچی معاون 
شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی در دولت های سید محمد خاتمی و حسن روحانی بوده 
کرده است. او در مهر ماه 139۶ به سمت معاون فنی و  و ریاست مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی را نیز تجربه 
عمرانی شهرداری تهران منصوب شد. در سال 1397 نیز توسط شورای اسالمی شهر تهران به عنوان شهردار 

تهران انتخاب شد.
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استاندار بودم و زنده یاد حاج بهروز پورشریفی1 مشاور من بود. با حاج بهروز در 
سال  شهریور  در  وقتی  بودیم.  دوست  هم  با  خیلی  و  بودم  همکالس  دانشکده 
جلفا  به  شهرداری  برای  را  ایشان  بعد  ماه  دو  یکی،  شدم،  استاندار  معاون   60
کن، می خواهم به جبهه بروم.  گفت من را رها  فرستادم. اما بعد از مدتی آمد و 
او  هم  را  خیبر2  معروف  پل  کرد.  خدمت  جنگ  مهندسی  در  و  رفت  جبهه  به 

1. مهندس بهروز پورشریفی در اولین روز خرداد 133۴ در قوریچاِی شهر تبریز متولد شد. تحصیالت مقدماتی را 
غ التحصیل شد. پس از اخذ دانشنامۀ  در همان شهر به پایان برد و در سال 5۶ در رشتۀ عمران از دانشگاه تبریز فار
مهندسی راه و ساختمان به خدمت سربازی رفت. در بحبوحۀ پیروزی انقالب اسالمی، دورۀ آموزشی وی در پادگانی 
در بروجرد با پخش اعالمیه های حضرت امام )ره( همراه شد. با فرار او از پادگان، پس از دستور امام به سربازان، 
کری در ارتباط بود. پورشریفی  فعالیت های انقالبی و ضدرژیم او ادامه یافت. وی در این مدت با مهندس مهدی با
پس از پیروزی انقالب اسالمی در شهرداری جلفا، واحد عملیات مهندسِی جنگ ستاد مرکزی جهاد سازندگی، 
مشاورت فنی و عمرانی استاندار آذربایجان شرقی، ریاست هیئت مدیرۀ شرکت سازه پرداز ایران، عضویت در هیئت 
کرد. عالوه بر اینها وی در تشکیل و   مدیرۀ شرکت پناه ساز و ریاست هیئت  مدیرۀ شرکت انصار آذر تبریز خدمت 
کرد.  کمیتۀ انقالب اسالمی استان آذربایجان شرقی و جهاد سازندگی شهرستان جلفا نقش اساسی ایفا  راه اندازی 
نوآوری ها و خالقیت های مهندسی او در جنگ، مانند طراحی پل خیبر بر روی رودخانۀ اروندرود در عملیات والفجر 
اروندرود، پل سریع النصب نصر در مناطق  بر روی  کوهستانی غرب، پل عظیم بعثت  8، پل قادری در مناطق 
کابلی نفررو، سنگرهای پیش ساختۀ فلزی و بتنی و سنگرهای ویژه، طرح  کوهستانی غرب، پل شناور فجر، پل های 
کربالی 5، طرح شناور حامل  کردن ماشین آالت سنگین و سبک در  سینی خمپاره انداز در مناطق باتالقی، زرهی 
خمپاره انداز 12۰ میلی متری معروف به رعد، پناهگاه های شهری، رفلکتورهای حفاظ کشتی  در جنگ خلیج  فارس، 
گوشه ای از فعالیت های او در تیپ مهندسی رزمی 57 فجر جهاد سازندگی بود. بهروز پورشریفی در سال 7۴، در حین 
مأموریت بر اثر حادثۀ رانندگی، پس از تحمل چندین سال درد و رنج ناشی از جراحات شیمیایی به  شهادت رسید.
2. در سال 13۶3، در بحبوحۀ جنگ تحمیلی، یگان مهندسی ــ رزمی سپاه با مشارکت جهاد سازندگی و وزارت 
کردن ساحل شرقی هورالهویزه به جزایر  برای وصل  ابتکاری  مهندسی رزمی صنایع سنگین وقت، در طرحی 
بر مهندسی ویژه و  کیلومتر ساخت. اهمیت این پل عالوه  مجنون، در طول 75 روز پل شناوری به طول 13 
کرد. ساخت پلی  که در عملیات خیبر در حفظ جزایر مجنون نقش بسیار مهمی ایفا  بی نظیر آن، از آن روست 
گرفت، طوالنی ترین پل شناور  که »خیبر« نام  با این ابعاد و مختصات در تاریخ جنگ ها بی سابقه بود. این پل 
نظامی جهان و ساخته شده از مواد پایدار در مقابل بمباران بود. خبرگزاری فرانسه در سوم فروردین 13۶3 اعالم 
گفتۀ مسئوالن دولتی امریکا، دست یافتن به "پل قایقی" با چنین طولی در تاریخ نظامی مدرن بی سابقه  کرد: »به 
که غربی ها از ساختار مهندسی پل بی خبر بودند و تصور می کردند پل قایقی است.  است.« این نشان می دهد 
طراحی پل حاصل مطالعات مهندس بهروز پورشریفی و جهادگران جهاد سازندگی و همکاری مؤثر وزارت سپاه 
ارتفاع ۴۰  از اتصال قوطی هایی به طول 2.5 متر و عرض 2 متر و  وقت و قرارگاه صراط المستقیم بود. این پل 
کیلومتر طول و ۴ متر عرض داشت.  که با یونولیت پر شده بودند، ساخته شد. این جادۀ شناور 13  سانتی متر 
گاه هم در اثر حمالت دشمن  کنند. هر  کیلومتر از روی این پل عبور  خودروهای سبک می توانستند با سرعت 2۰ 

بخشی از پل منفجر می شد، نیروهای جهاد قطعات را تعویض و دوباره پل را بازسازی می کردند. 
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ساخت، طراح پل بود. تا پایان جنگ هم در جبهه ماند. 
مشاور  عنوان  به  خواستم  پورشریفی  بهروز  از  شدم  استاندار  که  این  از  پس 
همۀ  در  و  ید  برو ید  دار اجازه  شما  گفتم  ایشان  به  کند.  کمک  من  به  استاندار 
کارها سرك بکشید، پروژه های جدید و مسئله تعریف کنید. ما هم در استانداری 
کردن راه حل برای آن مسائل می کنیم. ایشان همکاری با  خود را موظف به پیدا 
کرد، اما متأسفانه بعد از مدتی دچار سانحۀ رانندگی شد و  استانداری را شروع 
درگذشت. خدا رحمتش کند! ایشان یك روز آقای پیروز حناچی را آورد و معرفی 
مسئول  و  بود  دانشجو  آقا  این  بودم،  فرمانده  که  مهندسی  یگان  در  گفت  کرد. 
کار  بخش خدمات موتوری ما بود. آقای حناچی خندید و گفت: »موتوری هم در 
که ارتفاعات بلندی  کردستان و مرزهای غربی  نبود. موتور ما یابو و قاطر بود! در 
کارهای مهندسی، انتقال ابزار و ساخت راه های دسترسی تنها  دارد، برای انجام 
کنیم. من می رفتم به دهات اطراف، قاطر و حیوان  از قاطر می توانستیم استفاده 
سفارش می دادم، بعد به تهران می آمدم، خیرین را جمع می کردم و می گفتم برای 

یم...« یست عدد پاالن الزم دار مثال ما دو
آقای حناچی خاطره های شیرینی از آن روزها دارد. من هم خیلی به ایشان 
عالقه داشتم. همان زمان با حاج بهروز آمدیم تهران و رفتیم فرهنگسرای خاوران 
که شهرداری تازه ساخته بود. طراح آن بنا همین دکتر حناچی است. از  را دیدیم 

گرفت.  همان موقع رابطۀ دوستی من با ایشان شکل 
این سابقۀ آشنایی و شناخت باعث شد از ایشان بخواهم به سازمان نظام 
مهندسی بیاید. این ِسمت جدید بود و با آمدن من به وزارتخانه تشکیل شده 
معاونت  به  آوردیم  را  حناچی  آقای  حبیب اللهیان،  آقای  استعفای  از  بعد  بود. 
شهرسازی و آقای مهندس محمد فائزی در معاونت نظام مهندسی مشغول به 
کار شد. من از حدود سال 1350 با آقای فائزی آشنایی داشتم و همیشه مفتخرم 

کرده ام.  گردی ایشان را  که شا
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تغییر در سیاست های وزارتخانه و نگرانی از مقاومت ها
بود  کرده  مشغول  مرا  ذهن  که  دیگری  مسئلۀ  مدیریتی،  کادر  تکمیل  از  بعد 
که در  سیاست های عمومی وزارت مسکن و شهرسازی بود. قصد من این بود 
کنم، اما مشکالت سازمان ملی زمین  برخی سیاست ها تغییرات اساسی ایجاد 
گفته های آقای ثابتی مرا نگران و دو دل  و مسکن و مقاومت آقای طباطبایی و 
کرده بود. در این زمینه یک دغدغۀ عمده داشتم. با خود می گفتم نکند با آغاز 
کردیم،  کنند و بگویند این آقا را از شهرستان آوردیم اینجا وزیر  تغییرات مرا »هو« 

حاال ببین چه حرف هایی می زند! 
واقعیت این است که کمی نگران بودم. نمی دانستم تغییرات چقدر می تواند 
کند. نباید زمین  پیش برود. من معتقد بودم دولت دیگر نباید زمین ها را تفکیك 
کند. نمی دانستم تغییری به این اندازه بزرگ آیا می تواند جا بیفتد  گذار  ارزان وا
کشور خود را ناچار از  اما از طرف دیگر، با توجه به وضعیت مسکن و شهرسازی 
اعمال آن تغییرات می دیدم. به این ترتیب با حالت بیم و امید اجرای تغییرات 

کردم. را به همراه همکاران آغاز 

کالن و تکمیل مقررات  سیاستگذاری 
در  که  کردیم  آغاز  مسکن  و  زمین  حوزۀ  در  کالن  سیاست های  اصالح  با  را  کار 
صفحات بعد به تفصیل دربارۀ آن سخن خواهم گفت. البته، در عمل، شرایط و 
کردیم حساب شده  کردند. سعی  امکانات سیاست های جدیدی را به ما دیکته 
یخ وزارت مسکن و شهرسازی، یعنی از 1349 تا  انتخاب کنیم. فکر می کنم در تار
1376، به اندازۀ دورۀ هشت سالۀ مورد بحث سیاست گذاری و سیاست سازی 

کشور صورت نگرفته باشد.  در بخش مسکن و شهرسازی 
ایران«،  معماری  و  شهرسازی  عالی  شورای  »تأسیس  قانون  در  نمونه  برای 
که ظرف شش ماه به پیشنهاد وزارت مسکن و  مصوب سال 1353، نوشته شده 
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کشور، آیین نامۀ این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد  شهرسازی و وزارت 
کار بعد از 26 سال و در سال 1379 انجام شد. اصِل این قانون  رسید. اما این 
یست  کتاب دو کردیم، یك  که برای آن تهیه  سه صفحه است، اما آیین نامه ای 
که چون منع  صفحه ای است. مواردی هم اضافه بر آن قانون در آیین نامه آوردیم 
کتاب جامع  قانونی نداشت، به تصویب رسید و عملیاتی شد و تبدیل به یک 
که بافت های شهری سند راهبردی نداشتند  شهرسازی شد. واقعیت این است 

و در این دوره صاحب سند شدند. 
همچنین قانون شهرهای جدید را با دقت و آینده نگری نوشتیم و به تصویب 
پیشین  عامل  مدیر  نریمان،  محسن  مهندس  آقای  رساندیم.  مجلس  و  دولت 
این  که  است  گفته  من  به  بار  چند  حال  به  تا  جدید،  شهرهای  عمران  شرکت 
کمیسیون از آن حمایت  قانون را شما به مجلس آوردید و من هم به عنوان رئیس 
کردم چون با شما رفاقت داشتم، ولی بعد متوجه شدم که این قانون چقدر وسیع 

و آینده نگرانه نوشته شده و چقدر عملیاتی است.
شهرهای  عمران  شرکت  در  باشد  داشته  مشکل  که  جا  هر  در  دولت  امروز 
قانون هم  کمبود  و  از پول دولت است  این بخش بی نیاز  ندارد.  جدید مشکل 
کار  از  ایرادی  کس هم هیچ  به روشنی دیده شده اند. هیچ  ندارد. منابع درآمد 

نمی گیرد. همۀ پروژه های این بخش هم پیش می روند.
به هر حال، در آن هشت سال، وزارت مسکن و شهرسازی بر قانون گذاری و 

کند.  کوشید برای آن برنامه ریزی  کرد و  سیاستگذاری تمرکز 

مسکن، شهرسازی، بافت فرسوده
هنگام آغاز به کار در وزارتخانه، سه بخش از نگاه من از اهمیت بیشتری برخوردار 
بود. یکی بخش »مسکن« بود که مسئلۀ »زمین شهری« در آن نقش مهمی داشت. 
هم  سومی  و  بود  مؤثر  آن  در  شهری  زمین  باز  که  بود  »شهرسازی«  بخش  دیگری 
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که از سیاست های غلط زمین شهری صدمۀ زیادی دیده بود. »بافت فرسوده« 
به  که   71 سال  از  بودم.  شده  روبه رو  استانداری  در  موضوع  سه  هر  با  من 
که به وزارتخانه آمدم، مسکن یکی از مسائل مهم  استانداری رفتم، تا سال 76 
و نیازهای جدی جامعه بود. آمار و اعداد هم همین را تأیید می کرد. سرشماری 
کم خانوار در واحد مسکونی 1/17 است. یعنی در  که ترا سال 75 نشان می داد 
آن  سخن  این  معنای  دارد.  وجود  کشور  در  خانه   100 تنها  خانواده،   117 مقابل 
که در 17 خانه از هر 100 خانه، دو خانوار با هم زندگی می کنند. به عبارت  است 
از شرایط حداقلی و عادی زندگی )یعنی  از هر 117 خانواده،  دیگر 34 خانواده 

بهره مندی از یک خانه( برخوردار نیستند.
این عدد بسیار جدی و قابل توجه بود و از بزرگی مشکل مسکن خبر می داد. 
کشورهایی مثل هند  که شرایط  ما از  گفتم  البته من همان موقع در مجلس هم 
در  یادی  ز افراد  هند  در  است.  بهتر  خیلی  ماست،  از  بیشتر  جمعیتشان  که 
خیابان متولد می شوند، در خیابان زندگی می کنند و در خیابان هم می میرند. 
این  واقعیت  ولی  این شرایط داشت  با  یادی  ز ما فاصلۀ  خوشبختانه وضعیت 
که 1/17 هم عدد نگران کننده ای بود. در شهر تهران این شاخص به 1/23  بود 
این  کز استان  و مرا بزرگ  تبریز، اصفهان و شهرهای  نزدیک می شد. در  و 1/24 
مهاجرفرست  بیشتر  که  دیگر  شهرهای  در  ولی  بود.  حادی  شرایط  در  شاخص 

بودند، وضعیت بهتر بود.

گذاری زمین ارزان؛ پیامدها و مفاسد آن وا
که دادن زمین به عده ای از مردم، آن هم به قیمت  من به این نتیجه رسیده بودم 
ارزان، پاك کردن صورت مسئلۀ مسکن است و نه حل کردن آن. بهترین دلیل بر این 
که من وارد وزارتخانه شدم، یعنی به  که از سال 58 تا سال 76  ادعا هم این است 
مدت 18 سال، دولت به فراوانی و حتی می شود گفت بی حساب و کتاب به مردم 
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زمین داده بود، ولی نتوانسته بود مشکل مسکن را حل کند. این سیاست حتی زمینۀ 
انحراف و فساد را هم فراهم کرده بود و افراد زیادی بودند که چند بار زمین ارزان قیمت 
بودند. زمین  نوبت  در  باز  و  فروخته  روز  قیمت  به  را  آنها  بودند،  گرفته  دولت  از 
گرفته  یۀ غلط دیگری هم به خاطر این سیاست نادرست شکل  متأسفانه رو
ارزان  را  زمین هایی  شهرها  محدودۀ  از  بیرون  دولت  کارکنان  تعاونی های  بود. 
می خریدند، بعد می آمدند پشت در اتاق آقای استاندار بست می نشستند و به 
کمیسیون مادۀ پنج، آن زمین ها را وارد محدوده  که با تصویب  او فشار می آوردند 
کند. به عبارت دیگر خواستۀ آنها این بود که محدودۀ شهر  بزرگتر شود. در شورای 
عالی شهرسازی و معماری هم این قبیل درخواست ها راحت تصویب می شد. 
که داخل  چون می گفتند آنها برای ده، بیست یا صد هکتار درخواست داده اند 
کند، چهارصد هکتار اضافی  گر شورا پانصد هکتار را تصویب  محدوده بیاید، ا
کند و  که می تواند تقسیم  هم در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار می گیرد 

بفروشد و منبع درآمدی برای وزارتخانه باشد.
کار عیب دیگری هم داشت. وقتی زمین و محدودۀ شهر به منبع درآمد  این 
کاشان  افراد وسوسه می شوند. برای مثال در شهری مثل  از  تبدیل شود، خیلی 
و استاندار رفته  امام جمعۀ شهر، نماینده  بودند فرودگاه بسازند.  گرفته  تصمیم 
بودند پیش وزیر یا نماینده اش که شما بیست، سی هکتار زمین شهری به قیمت 
یم، به قیمت روز بفروشیم  ارزان به ما بدهید که در آن شهرسازی کنیم، خانه بساز

یم.  و از سود حاصل از آن برای شهر فرودگاه  بساز
کاشان را از نزدیک دیدم. به همین طریق، آنقدر زمین از دولت  من وضعیت 
کاشان شهری است با محدودیت های  که فراتر از حد تصور است.  گرفته بودند 
کشور نیست.  بقیۀ شهرهای  کاشان مثل  و توسعۀ  یاد. هنوز هم رشد  ز طبیعی 
کاشان با جمعیت روستاهای اطراف این شهر  جمعیت مهاجرین احتمالی به 
شهرهای  از  کسی  کمتر  آب  کمبود  و  اقلیمی  وضعیت  دلیل  به  دارد.  تناسب 
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کاشان مهاجرت می کند. در شهری با این مختصات، بدون محاسبه و  دیگر به 
کرده بودند. برنامه، زمین داده و محدودۀ شهر را بزرگ 

در دوران وزارت مرا به کاشان بردند که آقا بیایید مشکل ما را چاره کنید. مشکل 
که  گرفته و به مردم فروخته بودند. با پولی  که زمین های فراوانی را از دولت  این بود 
گرفته بودند، بعضی از این محالت جدید را خیابان کشی و چند تیر برق  از مردم 
گسترده شدن شهر و  کرده بودند. شبکۀ آبرسانی هم به دلیل  پراکنده هم نصب 
کمبود بودجه به همۀ نقاط نرسیده بود. بدتر از همه این که زمین ها را پراکنده به مردم 
فروخته بودند. نتیجۀ این کار شده بود پنجاه، شصت هکتار محله در کنار شهر که 
به طور نامنظم در قطعات آن خانه هایی ساخته بودند. کوچه ها بیشتر گل آلود بودند 
و از آسفالت و آب و برق و امکانات هم خبری نبود. مسئوالن شهری برای ایجاد 
امکانات اولیۀ شهری بودجه نداشتند و باقیماندۀ زمین ها هم مشتری نداشت. 
که چطور این وضعیت آشفته را سامانی بدهند. البته با این  خالصه مانده بودند 
وضعیت، پول کافی برای احداث فرودگاه شهر هم به دست نیامده بود. این مشکل 
که حل نشده بود هیچ، مشکل بزرگ دیگری هم به مسائل شهر اضافه شده بود.
کسب درآمد از طریق زمین فروشی همه گیر شده بود. امام جمعۀ شهر  وسوسۀ 
دیگری آمد پیش ما که ده هکتار زمین به ما بدهید که بفروشیم و مصلی بسازیم. به 
او گفتم زمین های شهری برای این کارها نیست. تازه اگر قرار باشد دولت زمین ارزان 
که فرودگاه یا بنای دیگری  به شما بدهد و شما بروید آن را به قیمت آزاد بفروشید 
و  می سازد  خانه  آن  از  حاصل  پول  با  می فروشد،  را  زمین  خودش  دولت  بسازید، 
که می شد در مقابل این  مشکل مسکن را حل می کند. این ساده ترین جوابی بود 
نگاه غلط بیان کرد. این سیاست چون زمین را به عنوان منبع درآمد می دید، دچار 
انحراف عمده ای شده بود که دودش به چشم شهرسازی و در نهایت مردم می رفت. 
بافت   توسعۀ  ارزان  زمین  کتاب  و  بی حساب  گذاری  وا معایب  دیگر  از 
سال های  در  گذارشده  وا زمین های  حتی  که  طوری  به  بود.  کشور  در  فرسوده 
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که فرد زمین را  گذشته تبدیل به بافت فرسوده و ناپایدار شده بود. به این معنی 
که پولی برای ساختن بنا نداشت. با خودش می گفت حاال  می گرفت، در حالی 
کم کم آلونکی در آن می ساخت  زمین را بگیریم تا بعد ببینیم چه می شود. بعدها 
که در انتظار آن  گذاری زمین به این شکل و سرنوشتی  کن می شد. وا و در آن سا
گیرد. زمین بود، اجازه نمی داد یك بافت شهری مقاوم، خوب و جاافتاده شکل 

که پیش از انقالب  تی مثل سعادت آباد و شهرك غرب  البته در تهران محال
بود،  شده  تعریف  کالس  برایشان  و  شده  انجام  آنها  به  مربوط  طراحی های 
شدن  نابود  قیمت  به  قیمت؟  چه  به  اما  کردند،  پیدا  خوبی  شکل  و  وضعیت 
و  آن، خیابان حافظ  اطراف  و محالت  بازارچه شاپور  مناطق قدیمی شهر مثل 
امام )سپه  یا خیابان  تا خیابان جمهوری  راه آهن  حوالی آن، حد فاصل میدان 
یج تبدیل به بافت فرسوده  تی مثل امیریه و منیریه و... که به تدر سابق(، و یا محال
گذشته بیشتر محل سکونت بازاری ها و افراد ثروتمند  شده اند. این محالت در 
که از  تهران بودند. محلۀ عودالجان1 از مشهورترین مناطق سکونتی در تهران بود 

که از غرب به خیابان ناصرخسرو، از شرق به  1. عودالجان یا اودالجان از محله های قدیمی شهر تهران است 
خیابان ری، از شمال به امیرکبیر و از جنوب به خیابان پانزده خرداد محدود است و سه محلۀ اصلی امامزاده 
یحیی، پامنار و ناصرخسرو را در بر می گیرد. این محله همراه با محله های ارگ، دولت، سنگلج، بازار و چاله میدان 
تهران عصر ناصری را شکل می داد. عودالجان قدیم با 2۶19 خانه و 11۴۶ دکان بزرگ ترین محلۀ شهر و مرفه نشین 
کوچۀ  کوچۀ شامبیاتی ها در شمال عودالجان و  گوشۀ شمال غربی محلۀ عودالجان،  بود. محلۀ عرب ها در 
کنان این محله در قدیم  خدابنده لو در غرب عودالجان، همگی از مناطق خوب و به اصطالح سرآب بودند. سا
بیشتر کلیمی بوده اند. زرتشتیانی نیز در این محله سکونت داشتند. همچنین برخی از مشاهیر تاریخ معاصر ایران 
مانند خاندان قوام الدوله، خاندان مستوفی، نصیرالدوله تاجر ثروتمند و نخستین وزیر فرهنگ دورۀ پهلوی، و 
کن بودند. محله باغات و خانه های باشکوه بسیاری داشته است و  آیت اهلل سید حسن مدرس در عودالجان سا
باغ ملک الشعرا، کاخ گلستان و عمارت مسعودیه در این منطقه جای گرفته اند. عودالجان از مناطق اعیان نشین 
تهران در دورۀ قاجار بود و همپای بازار وفاداری بیشتری به مذهب و روحانیت داشت. این را می توان از وجود 
شانزده مسجد و مدرسه در این کوچک ترین محلۀ تهران دریافت. طبق اسناد به جامانده از دورۀ قاجار، بیشترین 
گذر  گذر باغ نظام الدوله،  آمار روضه خوانی، زیارت نامه خوانی و تعزیه گردانی در این منطقه انجام می شده است. 
کوچه های نظام العلما، سردار، سپهدار، شامبیاتی،  گذر مدرسه و  گذر مسجد حوض،  گلو،  گذر شتر  حمام نواب، 
معین الملک، حاجی علی، آقا موسی تاجر، میرزا آقاجان، خدابنده لو، حاجی آقا بابا، آقا محمدمحمود، سهراب 

خان، نقاره چی ها، هادی خان و محمد خان امیر تومان از نقاط دیدنی محلۀ عودالجان اند )منابع عمومی(.
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بودند. هنوز هم خانه هایی در  آن  کن  نمایندگان مجلس سا و  وزرا  زمان قاجار، 
ی قطعه سنگی نام شخصی  که باالی در ورودی آنها رو یم  محلۀ عودالجان دار
اجرای  است.  بوده  وزیر  فالن  به  متعلق  خانه  می دهد  نشان  که  شده  کی  حکا
محل  و  شهری  مخروبۀ  به  معروفی  محلۀ  چنین  شد  باعث  نادرست  سیاست 
که چسبیده به بازار تهران است، به  تجمع معتادها تبدیل شود. یعنی منطقه ای 
کاالهای  که محلۀ پررونق مسکونی برای بازاری های تهران باشد، انبار  جای این 
کارگاه های مزاحم شد. و خالصه به  متروکۀ بازار تهران و محل استقرار صنوف و 
که در شأن آن منطقه از تهران نبود. این یکی از دالیلی بود  وضعیتی دچار شد 
باید  زمین  گذاری  وا برای نجات شهرها  کنم  پیدا  اعتقاد  باعث می شد من  که 

متوقف شود.
گر به موجود زنده غذا و آب و هوا  که ا شهر موجودی زنده است. همان  طور 
یاد هم بدهند، بیمار می شود و از حالت تعادل  گر آب و غذای ز ندهند می میرد، ا
گذاری بیش از حد زمین نیز تهران و دیگر شهرها را دچار انواع  خارج می شود. وا

کرده بود. گرفتاری ها  بیماری ها و 

سیاست غلط و لطمه به بازسازی شهرهای جنگ زده
کمیت این نگاه غلط بر دولت، به نام بازسازی ویرانی های جنگ  به دلیل حا
کرد به هر  به دو شهر خرمشهر و آبادان ظلم شد. پس از پایان جنگ دولت اعالم 
که به شهرش برگردد، یك قطعه زمین شهری رایگان داده  آبادانی  و  خرمشهری 
که مناطق ویران شدۀ شهرها هنوز  می شود. این وعده در حالی به مردم داده شد 
هنوز  می گفتند  و  بودند  نکرده  زمینه  این  در  کاری  شهرداری ها  بود.  نشده  تمیز 
کوچه پس  کنیم. همه جا، در  کسازی و بازسازی را آغاز  که پا کسی اینجا نیامده 

کوچه های شهر، آوار و زبالۀ سال های جنگ انباشته شده بود. 
که به شهرشان برمی گشتند، زمیِن  نتیجۀ این تصمیم دولت چه شد؟ اهالی 
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در  و می خواست  بیشتری داشت  انصاف  کسی  گر  ا را می گرفتند. حاال  رایگان 
در  زمین  آن  چون  می ساخت،  بنا  رایگان  زمیِن  آن  در  بماند،  آبادان  یا  خرمشهر 
کوچه های تمیزی داشت و همۀ خدمات زیربنایی  که خیابان ها و  منطقه ای بود 
قبلی  خانۀ  و  زمین  سراغ  نمی رفت  او  که  بود  مسلم  می دادند.  او  به  رایگان  را 
خودش تا در وسط خرابه ها، محله های ویران و زمین های رهاشده خانه بسازد 
و  خیابان ها  بیایند  دولتی  دستگاه های  روز  یک  شاید  تا  بنشیند  منتظر  بعد  و 
و خانۀ خودشان  زمین  که سراغ  آنها  کنند.  کبرداری  و خا کسازی  پا را  کوچه ها 

کمی بودند. می رفتند، عدۀ 
آن  در  ساختمانی  اما  می گرفتند  را  جدید  زمین  هم  عده ای  دیگر،  طرف  از 
گران شود،  نمی ساختند. منتظر می ماندند تا محالت جدید آباد شود و زمینشان 
کمتری هم تالش  آن را بفروشند و بروند سراغ زمین و خانۀ قبلی خودشان. عدۀ 
کنند. نتیجۀ این سیاست  می کردند خانۀ سابق خود در داخل شهر را بازسازی 

که نه محالت قدیم شهر بازسازی و نه محالت جدید ساخته شد.  این شد 
رسانه ها  و  روزنامه ها  در  آبادان،  و  خرمشهر  از  بازدید  از  بعد   ،1376 سال  در 
گرفته اند  که در این شهرها از وزارت مسکن و شهرسازی زمین  کسانی  گهی دادم  آ
گر تا سه ماه تکلیف آن را روشن نکنند، واگذاری ابطال می شود و زمین از آنها پس  ا
گرفته می شود. چند موردی را هم ابطال کردم تا همه باور کنند دولت در این زمینه 

جدی است. روشن بود تا مسئله جدی گرفته نشود، بازسازی رخ نخواهد داد.
شهرهای  هم  هنوز  جنگ،  پایان  از  سال ها  گذشت  از  بعد  که  این  خالصه 
کنار سایر علت ها،  که شایسته است آباد نشده اند. در  خرمشهر و آبادان آن طور 
است،  رایگان  زمین  چون  می کند  فکر  که  است  غلطی  سیاست  حاصل  این 

کند. یع  کتاب توز دولت حق دارد آن را بدون برنامه ریزی و حساب و 
گر دولت زمین رایگان در اختیار نداشت، این کار اشتباه را هم در خوزستان  ا
نمی کرد. بلکه به مردم می گفت من به شما کمك می کنم، خسارت های واردآمده 
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تمیز  را  خیابان ها  و  کوچه ها  می کنم،  مالی  کمک  می گیرم،  عهده  به  را  شما  به 
را  ویران شدۀ خود  و خانه های  ید  برو تا  برآورده می کنم  ید  دار نیازی  هر  می کنم، 

ید. بساز

رانت، فساد اقتصادی و فروش تراکم؛ حاصل توزیع زمین ارزان
کسب درآمد و حل مشکالت  که فروش زمین وسیله ای برای  باید این فکر غلط 
تعارف،  بدون  ارزان،  زمین  فروش  که  این  ضمن  می شد.  ک  پا ذهن  از  است 
را فاسد می کرد. شخصی  وزارت مسکن و شهرسازی  ویژه  به  و  جامعه، دولت 
می آمد از وزارتخانه یک قطعه زمین در سعادت آباد تهران می گرفت از قرار متری 
که قیمت واقعی آن زمین همان موقع صد هزار تومان  ده هزار تومان، در حالی 
گر  گران تر بفروشد. ا بود. یعنی وقتی زمین را می گرفت، می توانست آن را ده برابر 
که  ده میلیون پول می داد، در عوض صد میلیون به دست می آورد. معلوم است 
این فرد حاضر بود از آن صد میلیون تومان، پنج میلیون تومانش را هم به اصطالح 
که آن موقع یکصد هزار تومان حقوق می گرفت.  کارمندی بدهد  کند، به  خرج 
این  نتیجۀ  در  که  است  مسلم  ولی  نمی کنم،  متهم  رشوه  گرفتن  ݣݣݣݣبه  را  کسی  من 

سیاست غلط زمینۀ رشوه فراهم شده بود.
و  می کرد  گذار  وا زمین  دولتی  قیمت   به  مسکن  وزارت  چون  دیگر،  طرف  از 
یع می کرد، بسیاری از مردم احساس می کردند  ثروت یا رانتی را بین بعضی افراد توز
باید این رانت را بگیرند و ثروتی به جیب بزنند تا از دیگران عقب نمانند، حتی 
که می گفت  یزد دیدم  در  را  کسی  نداشتند.  و خانه  زمین  به  نیازی  که  کسانی 
آن  در  چرا  گرفته ای  که  حاال  گفتم  او  به  می گیریم.  هم  ما  می دهد  زمین  دولت 
ده  االن  گرفته ام.  بچه ام  برای  را  زمین  گفت  جوابم  در  نمی سازی؟  ساختمان 

سالش است، عجله ای ندارم. وقتی بزرگ شد، خانه می سازم.
عالوه بر این، کسانی هم بودند که توان مالی نداشتند تا در زمینی که گرفته اند 
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گرفته بود و قدرت  که در سعادت آباد تهران زمین  کسی  خانه بسازند. برای مثال 
ساخت خانه نداشت، زمینش را می فروخت به پولدارهای دروازه شاپور و منیریه 
و غیره؛ یعنی به کسانی که پول داشتند و می خواستند و می توانستند به محالت 
جدید و تازه بروند.1 این ثروتمندان پولی به او می دادند. او هم شادمانه زمین را 
تقدیم می کرد. خریدار هم در این محالت خانه های خیلی شیك می ساخت، 
هم  طبقه  چند  معمواًل  غرب.  شهرك  یا  سعادت آباد  محلۀ  شأن  در  خانه هایی 
کم هم  کم و ترا می ساخت. متأسفانه شهرداری هم معتاد شده بود به فروختن ترا

در همین محالت مشتری داشت.2 
باید صرف  و معقول  در یک وضعیت طبیعی  که  ترتیب سرمایه ای  این  به 
جدید  محله های  سمت  به  می شد،  شهر  قدیمی  محالت  نوسازی  و  بازسازی 
می رفت و در نتیجه محالت اطراف بازار تهران تبدیل به بافت فرسوده، متروک و 
کم و بیش در دیگر شهرها هم دیده  ک می شدند. این وضعیت  یج خطرنا به تدر

می شد.
کار باید  گذاری زمین ارزان درست بود، این  کنیم سیاست وا گر فرض  حتی ا
و  داشت  اندازه ای  زمین  به  نیاز  منطقی  طور  به  چون  می رسید.  پایان  به  روزی 

1. محالتی مثل دروازه شاپور و منیریه در زمان پهلوی اول یا حتی قاجار ساخته شده بودند، یعنی در زمانی 
گرفته بود. بنابراین، در این  محالت بیشتر خانۀ بازاری ها و ثروتمندان بازاری  تهران قرار  که بازار تهران شکل 
داشت که معمواًل، به علت نزدیکی راه، پیاده یا با چهارپا به بازار آمدوشد می کردند. در زمان های بعد که داشتن 
کم عرض بودند، این افراد نمی توانستند ماشینشان را به  کوچه های این محالت  ماشین عمومی شد، چون 
گر برای مثال در محلۀ سعادت آباد زمینی می خریدند، می توانستند خانه ای به اصطالح  درون خانه ببرند. اما ا

کنار دیگر معیارها، به ماشین رو و غیر آن تقسیم می شدند. »ماشین رو« داشته باشند. در آن زمان خانه ها، در 
2. صاحبان زمین به شهرداری پول می دادند و به جای ساخت خانه های یك طبقه یا دو طبقۀ ویالیی، در 
که قرار بود در شهرها  ارتفاع باال می رفتند و زمین بیشتری را هم زیر ساخت می بردند. در نتیجه فضای سبز 
بیشتر باشد از بین رفت. متأسفانه این میل به ارتفاع هنوز هم تمام نشده است. شهرداری یك زمان می گفت 
کافی  اندازۀ  به  پنج طبقه  تا  کم  ترا آن موقع فروش  را نمی دهیم، چون در  پنج طبقه  از  اجازۀ ساخت بیش 
کسی  گر  کم است، هفت طبقه، ده طبقه و... االن ا گفت پنج طبقه  برای شهرداری درآمد داشت. بعد از آن 
بخواهد می تواند اجازۀ ساخت ساختمان بیست طبقه هم بگیرد. فقط باید پول بیشتری بدهد. این »ضوابط 

کرد. که در صفحات آینده به آن اشاره خواهم  فروشی« از دردها و آفت های شهر بود و هست 
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که  روزی باید اعالم می شد که این نیاز برآورده شده است. اما واقعیت این است 
کنیم و بدانیم نیاز واقعی  ما هیچ روشی در وزارت مسکن نداشتیم تا اندازه گیری 
گذاری زمین چه زمان باید  به زمین در تهران و دیگر شهرها چه اندازه است و وا

پایان یابد.1

توقف فروش زمین به قیمت ارزان؛ موانع و مخالفت ها
قیمت  به  زمین  گذاری  وا گرفتم  تصمیم  اشکاالت،  این  تمام  گرفتن  نظر  در  با 
روبه رو  پرسش  این  با  می شد،  انجام  کار  این  گر  ا اما  کنم.  متوقف  را  یارانه ای 
کرد؟« برای این سؤال  که دولت در شهرها دارد باید چه  می شدم: »با زمین هایی 
جوابی نداشتم. گاهی با خود می گفتم اختیار همۀ این زمین ها را به شهرداری ها 
کنم. اما از طرف دیگر  گذار و وزارت مسکن را از این مسئولیت پیچیده رها  وا

که می خواهد در داخل  کسی  که همۀ ابزار فراهم باشد. برای مثال به  1. »یک نوع از توسعۀ شهری این است 
گر این روش  کند و... اما ا کند، وام داده شود، شهرداری خدمات و زیرساخت ها را برایش فراهم  بافت نوسازی 
به نیاز جمعیت شهر پاسخ نداد، باید رفت سراغ توسعۀ منفصل در قالب شهرها و شهرك ها. همین راهبرد 
در سال های بعد از انقالب تجربه شد. وقتی جنگ آغاز شد و از یک طرف مهاجرت وسیع به شهرهای بزرگ 
گرفت و از طرف دیگر انفجار جمعیت در دهۀ اول انقالب به وجود آمد، شاید سیاست دیگری را نمی شد  صورت 
گر  که ا که از سازمان ملل آن زمان به ایران آمدند، به همین جمع بندی رسیدند  گرفت. هیئت هایی  در پیش 
کشورهایی  گذاری زمین در ایران به پیشواز این سیل جمعیت نرود، بی تردید یکی از  ح های آماده سازی و وا طر
با هوشمندی  زمان  آن  کازرونی  بیامرز  ایران است. خدا  را خواهد داشت  زاغه نشین  بزرگ ترین جمعیت  که 
وقتی دیده بود سیل جمعیت به طرف شهرهای بزرگ می آید و به زودی حلبی آبادها و زاغه نشین هایی در 
کرده بود. او نمی توانست بگوید االن برویم و بر نوسازی بافت های  کار را  اطراف شهرها درست می شود، همین 
که داخل محدودۀ شهرها  فرسوده متمرکز شویم. این بافت ها دیربازده اند. به جای آن، او اراضی دولتی ای را 
گر این سیل جمعیت سامان داده نمی شد، وضعیت معابر و خدمات و مدرسه  و بهداشت  کرد. ا گذار  بود وا
به خطر می افتاد؛ اینها همه تبدیل به زاغه نشینی می شد. فکر می کنم در اوایل دورۀ آقای عبدالعلی زاده یک 
رشد  به  منجر  که  عواملی  همۀ  دیده ایم  و  کرده   بررسی  ما  می گفتند  آنها  آمدند.  ایران  به  کارشناسی  هیئت 
پدیدۀ زاغه نشینی می شود، در ایران وجود داشته است؛ هم جنگ و مهاجرت و هم نرخ رشد جمعیت باال. 
آنها می گفتند شهر مادرید در قلب اروپا چهارصد هزار زاغه نشین دارد، چطور شما زاغه نشینی ندارید؟ آنها بعد 
گرفتار  گذاری زمین صورت نگرفته بود، بی شک االن  گر آماده سازی و وا گفتند ا گزارشی دادند و  از چند ماه 

زاغه نشینی بودید« )مهندس منوچهر خواجه دلویی، مدیر عامل شرکت عمران و بهسازی شهری(.
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این  کم  ترا فروش  با  ندارند،  اختیار  در  زمین  که  حاال  شهرداری ها  می کردم  فکر 
گر این زمین ها را هم به آنها بدهیم، معلوم نیست  بال را بر سر شهرها آورده اند، ا

کجا خواهد رسید. کار شهرها به  سرانجام 
به  واقعی  قیمت  به  زمین  فروش  و  تصمیم  این  اجرای  که  بودم  گاه  آ من 
و  خطرات  از  داشت.  خواهد  رو  پیش  یادی  ز موانع  و  نیست  ممکن  راحتی 
جامعه  جدی  نیاز  آن  اجرای  که  می دانستم  ولی  بودم،  گاه  آ آن  ی های  دشوار
این  به  گر  ا می نویسم،  مجلس  برای  که  برنامه ای  در  می دانستم  حتی  است. 
به  داد.  خواهند  نشان  شدیدی  کنش  وا نمایندگان  کنم،  اشاره ای  سیاست 
این  که  نبود  ممکن  نکردم.  مطلب  این  به  اشاره ای  برنامه  آن  در  دلیل  همین 
سیاست، ابعاد و فواید آن را بشود در ده دقیقه یا یک ربع در جلسۀ رأی اعتماد 
گر مطرح می شد، در مقابل، عده ای می گفتند:  توضیح داد و از آن دفاع کرد. اما ا
که  کسانی است  کمک به  یع زمین با قیمت ارزان  کار ضد فقرا است. توز »این 
نماینده ای  که دیگر  بود  کافی  و شعارها  و همین حرف ها  و...«  ندارند  مسکن 
که چنین برنامه ای دارد رأی ندهد. بنابراین در آن برنامه اشاره ای به  به وزیری 

این موضوع نکردم.
کردم دیگر زمین به  گرفتم و اعالم  در هر صورت، سیاست جدید را در پیش 
که دولت رانتی  گذار نخواهد شد. دلیل ندارد  قیمت منطقه ای، یعنی ارزان، وا
بدهد که فقط به جیب عده ای از افراد برود. این رانت را دولت باید صرف توسعۀ 

کند.  شهرها و حل مسئلۀ مسکن 
که »پس فقرا  ی آن مانور می دادند این بود  که مخالفان رو عمده ترین مطلبی 
چه می شوند؟« این سؤال ممکن است هنوز در ذهن بعضی از افراد وجود داشته 
گفتم. به  که آن موقع هم به مخالفان  باشد. در جواب از مثالی استفاده می کنم 
گندم می دهید  او  به  آیا  به فقیری غذا دهید،  گفتم شما وقتی می خواهید  آنها 
کن، نان  کن، تنور هم درست  کن، آرد را خمیر  را آرد  گندم  بَبر این  و می گویید 
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گر بخواهید مواد  کار را می کنید یا به او نان می دهید؟ حتی ا را بپز و بخور؟ این 
اولیۀ پخت غذا را برای او فراهم کنید، ترکیب متجانسی به او می دهید. مثاًل مرغ 
آمادۀ پختن به او می دهید، نه تخم مرغی تا از آن جوجه بیرون بیاید، بعد جوجه 

کند و سرش را بُبرد و بخورد.  را بزرگ 
بحث  وقتی  اما  می دهید.  انجام  درنگ  لحظه ای  بدون  را  کارها  این  همۀ 
مسکن به میان می آید، منطق شما تغییر می کند و به جای مسکن آماده، به فرد 
کار شهرها  نیازمند زمین می دهید که حکم مادۀ خام را دارد. غافل از این که این 
را  انسان ها  عمر  می برد،  باال  را  شهرسازی  و  شهرداری  هزینۀ  می کند،  خراب  را 
که بی حساب  تلف می کند و باعث توسعۀ سطحی شهرها می شود و شهری هم 

کردن نیست. کتاب بزرگ شده باشد قابل اداره  و 

مشکالت بزرگ شدن شهرها
 X–Seed 4000 ژاپنی ها چند سال است مشغول طراحی بلندترین برج دنیا به نام
کرد. قرار است این  هستند. دربارۀ این برج می شود اطالعاتی در سایت ها پیدا 
و  است  مربع  کیلومتر  یك  آن  همکف  طبقۀ  باشد.  داشته  ارتفاع  متر   4000 برج 
ساختمان به صورت مخروطی باال می رود و مطابق طراحی های اولیه هشتصد 
طبقه دارد. درون آن دانشگاه و بازار و اداره های مختلف وجود دارد و نزدیک یك 
گر اجرا شود، نتیجه  کرد. این طرح ا میلیون نفر جمعیت در آن زندگی خواهند 
کرده  اشغال  را  زمین  از  مربع  کیلومتر  تنها یك  که  بود  یك شهر عمودی خواهد 
دارد.  نیاز  زمین  مربع  کیلومتر  شش  به  مجموع،  در  اطرافش،  فضای  با  و  است 
امروز در شهر  کرد.  زندگی خواهند  نفر  کیلومتر مربع یك میلیون  یعنی در شش 
کیلومتر مربع، هشت تا ده میلیون نفر زندگی می کنند. یعنی  تهران، در هفتصد 
کیلومتر و شش  یادی بین هفتاد  کیلومتر یك میلیون نفر. فاصلۀ ز در هر هفتاد 

کیلومتر وجود دارد.



دفتر دوم: وزارت؛ سیاست ها و انتصاب ها  /  115

جمع آوری  برای  تهران  در  است.  متفاوت  بسیار  شهر  نوع  دو  این  مدیریت 
کهریزك و تفکیك زباله بودجۀ بسیاری هزینه  زباله از سطح شهر و انتقال آن به 
و  سوخت  یادی  ز مقدار  می گردد.  تلف  یادی  ز انسانی  ی  نیرو و  وقت  می شود. 
از این  که  بنزین مصرف می شود. اینها همه به جز آلودگی هوا و ترافیکی است 
بدون  که  است  شهرهایی  مشکالت  از  بخشی  تنها  این  می شود.  ایجاد  طریق 

ضابطه بزرگ شده اند.
که تا  ارزان به مردم، اعالم می کردیم  گر در تهران به جای دادن زمین  حال ا
پنجاه سال کمربند شهر باز نخواهد شد و تهران توسعۀ سطحی نخواهد داشت، 
آن خانه های فرسودۀ یك طبقه و دو طبقۀ میدان شاپور تخریب و به جای آنها 
در  و  می شد  تعریض  کوچه ها  می شدند،  ساخته  طبقه  چند  ساختمان های 
کیلومتر مربع محدود  کیلومتر، به 250  نتیجه مساحت شهر تهران به جای 750 
تمام  ارزان تر  کیلومتر چقدر  این 250  از  زباله  تنها جمع آوری  آن وقت  می ماند. 
کیلومتر   750 برای  آب رسانی  و  برق رسانی  شبکۀ  ایجاد  هزینه های  می شدند. 
در  هزینه ها  همۀ  قیاس  همین  به  کجا.  مربع  کیلومتر   250 برای  کجا،  مربع 
که  وضعیتی  این   از  بخشی  می شود.  ارزان تر  دارد،  کمتری  وسعت  که  شهری 
که دولت در طول سال ها  کم شده، نتیجۀ زمین ارزانی است  امروز بر تهران حا
کنان  سا از  پاره ای  آن  بر  تملک  حرص  و  ارزان  زمین  وجود  است.  کرده  گذار  وا
جعل  را  تهران  در  اقامت  سند  بیایند،  تهران  به  که  کرد  تشویق  را  شهرستان ها 

کنند و زمین بگیرند.
که به واسطۀ این روش  گفته شد و فسادی  که از نظر شهرسازی  همۀ دالیلی 
گرفته  که جلوی فساد  کرده بود، تکلیف ما را روشن می کرد. برای این  توسعه پیدا 
گرفته  که از جیب دولت و ملت می رفت  که جلوی رانت هایی  شود، برای این 

گذاری زمین ارزان قیمت باید متوقف می شد. شود، وا
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»خانه« به جای »زمین«
که اعالم شد زمین به قیمت روز فروخته خواهد شد، تقاضا برای زمین  همین 
که در دورافتاده ترین شهرها هم تقاضای  به شدت پایین آمد. نه تنها در تهران 
کرد. چون وقتی قیمت واقعی شود، انگیزه ای برای حرص زدن  زمین کاهش پیدا 
که برای استفاده از  نمی ماند. دیگر در خرید زمین از دولت رانتی وجود نداشت 

آن همه مسابقه بدهند.
به این ترتیب با توقف فروش زمین ارزان قیمت، مسئلۀ زمین و مسکن وارد 
مرحلۀ تازه ای شد. بعد از واقعی شدن قیمت زمین، مشکل اصلی خود را نشان 
کردن مسکن برای  که عبارت بود از »مشکل مسکن«. حاال وظیفۀ ما فراهم  داد 
نیازمندان و اقشار متوسط و ضعیف از طریق برنامه ریزی برای سرمایه گذاری و 

ساخت خانه های مناسب توسط انبوه سازان بود.
که بودجۀ ساخت مسکن برای نیازمندان از محل فروش زمین   برنامه این بود 
به قیمت واقعی تأمین شود. از فروش زمین به قیمت ارزان پول قابل توجهی به 
دست نمی آمد، اما با فروش زمین به قیمت روز می شد سرمایه ای برای ساخت 
کارشناس تعیین می کرد، ولی بعد به این  کرد. قیمت زمین را ابتدا  مسکن فراهم 

کنیم. که مزایده برگزار  نتیجه رسیدیم 
که از طبقات  یاد قرار شد خانه ها را به شهروندانی  بعد از مطالعه و بررسی ز
ندارند،  توانایی ای  هیچ  که  کسانی  به  و  بفروشیم  قسطی  ضعیف اند،  متوسِط 
به هیچ وجه  گرفتیم  آغاز تصمیم  در همان  کنیم.  گذار  وا به روش های دیگری 
که رایگان داده  گذار نکنیم. تجربه نشان داده است هر چیزی  مسکن رایگان وا
که توانایی  شود، بی ارزش تلقی می شود. از طرفی این خانه ها برای خانواده هایی 
گر به هر دلیل  که ا مالی نداشتند ساخته می شد و برای وزارت مسکن مهم بود 
نیازمند  اختیار  در  را  آن  بشود  رفت،  بیرون  خانه ها  این  از  تهیدستی  خانوادۀ 
دیگری قرار داد. یعنی مالکیت این خانه ها باید در اختیار وزارت مسکن باقی 
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گذار  وا نیازمندی  و  پیر  مادر  و  پدر  به  گر مالکیت خانه  ا که  بود  می ماند. روشن 
گرفتن خانه از وارثان ممکن نبود. دیگر نمی شد از این  می شد، بعد از آنها پس 
گرفت. این یعنی وزارت مسکن باید دوباره  افراد نه خانه و نه پول خانه را پس 
در  که  بود  مسئله ای  هم  این  بدهد.  نیازمندان  به  تا  می ساخت  جدیدی  خانۀ 

گذاری ها باید برای آن فکری می شد. ساخت مسکن و وا
این سیاست در بنیاد مسکن هم اجرا شد. بنیاد مسکن از محل بودجه ای 
که حساب 100 حضرت امام )ره( اختصاص می داد، خانه می ساخت و به فقرا 
کنیم  گذاری را متوقف  گرفتیم وا گذار می کرد. پس از بررسی و مطالعه تصمیم  وا
و خانه ها را به شکل اجاره در اختیار افراد نیازمند قرار دهیم. آن زمان به بنیاد 

یال یعنی ده تا تک تومان اجاره بگیرد.  گفتیم ماهیانه صد ر مسکن 
در سال 77 قرار شد سازمان ملی زمین و مسکن وقتی خانه می سازد و به فقرا 
گر برای افرادی پرداخت  اجاره می دهد، ماهیانه هزار تومان از آنها اجاره بگیرد و ا
کند. صندوقی برای این  این مبلغ دشوار است، سازمان خودش آن را پرداخت 
منظور درست شد تا اجاره بهای منازل این افراد تأمین شود. یعنی مبلغ اجاره بها 
و  کند  به عنوان اجاره پرداخت  را  آن  او  تا  به مستأجر می داد  را همان صندوق 
کار برای این  فیش پرداخت را ارائه دهد تا در پرونده اش بگذارند. بخشی از این 
نیز  محرومان  دیگر  و  شود  آپارتمان ها  و  خانه ها  مدعی  نتواند  کسی  فردا  که  بود 
که  بود  اصالحی  سیاست های  جمله  از  هم  این  کنند.  استفاده  آنها  از  بتوانند 

اجرا شد.
گذاری  که واجد شرایط وا در هر صورت، پس از مطالعه و بررسی، اقشاری را 
کم درآمد،  که عبارت بودند از زوج های جوان  کردیم  مسکن می شدند مشخص 
اینها  کارگران و سلحشوران.  زنان سرپرست خانوار،  آموزگاران،  همسران شهدا، 
داشتند.  کمی  حقوق   سنگین،  مسئولیت    رغم  به  که  بودند  کسانی  اغلب 
روش های مختلفی هم برای شناسایی این افراد تعیین شد مثل اجاره به شرط 
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کارگران و مسکن سلحشوران. از  خرید، مسکن جوانان، مسکن معلمان، مسکن 
گذاری این خانه ها بود.1 لحظات لذت بخش زندگی من لحظۀ وا

گذاری خانه به محرومان خاطره ای از وا
که در اسالم شهر ساخته  برای افتتاح هزار واحد مسکونی اجاره به شرط تملیک 
هفتۀ  پذیرفتند.  هم  ایشان  بیایند.  که  کردیم  خواهش  خاتمی  آقای  از  بودیم، 
)ره(  امام  حضرت  حرم  به  ابتدا  دولت  هیئت  اعضای  همراه  به  بود.  دولت 
دولت  زمان  آن  رفتیم.  اسالم شهر  به  مسکونی  واحدهای  افتتاح  برای  آنجا  از  و 
در  مهاجرانی  آقای  وزارت  آخر  روزهای  داشت.  یادی  ز حاشیه ای  درگیری های 
گرفته و ناراحت  وزارت ارشاد بود و دولت خیلی زیر فشار بود. آقای خاتمی هم 
کنم و حال و هوا و  کردم با ایشان قدری صحبت  بودند. در طول مسیر من سعی 

روحیه شان را تغییر دهم تا به محل ساختمان ها برسیم.
گفت: »آقای  در حین مراسم افتتاح یك روحانی جوان  خودش را به ما رساند و 
خاتمی! یا قبل از شروع مراسم یا بعد از آن باید بیایید خانۀ مرا ببینید. من تنها 

از تهران فاصله دارد. در چابهار 3۰۰ واحد استیجار به شرط تملیک در دست  کیلومتر  1. »بندر چابهار 2۰۰۰ 
ساخت داشتیم. بعضی  از اینها در مرحلۀ پی بودند، بعضی  در مرحلۀ اسکلت بندی و بعضی هنوز شروع نشده 
گذشته بود. در آذر ماه 79 آقای درویش زاده... به من  بودند. حدود یک سال و نیم هم از اجرای این پروژه 
گفتند آیا برای هفتۀ دولت سال آینده )شهریورماه( می توانیم این مجموعه را افتتاح کنیم؟ به ایشان عرض کردم 
کار را شروع  کار را انجام می دهیم. در مجموعۀ استان هماهنگی هایی انجام دادیم. آذرماه در هفتۀ بسیج  این 
گفتیم برنامه را با  کردیم. به نظام مهندسی و همکاران فنی  کاری تنظیم  کردیم. برنامۀ اجرایی را در سه شیفت 
کمک سازنده و طبق نظر او تنظیم کنند. اما سقف زمانی را بستیم و گفتیم پروژه باید در خردادماه تمام شود، نه 
کار در اردیبهشت ماه سال 8۰ به پایان رسید. یعنی در آن مقطع، در دورترین نقطۀ  در شهریورماه. خوشبختانه 
کشور، در شش ماه 3۰۰ واحد مسکونی ساخته شد. یعنی در هر روز کمتر از دو واحد. آقای دکتر عبدالعلی زاده هم 
که اواخر سال 95 است،  که تا امروز  کردند. این را هم بگویم  در سخنرانی خود در شهر تبریز این موضوع را اعالم 
که برای مثال سقفی آب داده یا مشکلی پیش آمده  حتی یک بار شکایتی از آن واحدهای مسکونی نرسیده 
که  کیفیت ساخته شد. آقای وزیر هم همیشه اعتقاد داشتند  که ساختمان ها بسیار با  است. منظورم این است 
طراحی و اجرای ساختمان ها باید  زیر نظر مهندس باشد، نظارت هم باید دقیق و فنی باشد« )مصاحبه با آقای 

کل مسکن و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان(. مهندس باران هاشم زهی، مدیر 
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چه  بودند  مانده  خاتمی  آقای  شده ام.«  کن  سا خانه ها  این  در  که  هستم  کسی 
کاری فشرده ای  جوابی به او بدهند. چون عالوه بر دردسرهای مختلف، برنامۀ 
آن  به  من  بیایند.  افتتاح  برای  ساعتی  نیم  بودیم  کرده  خواهش  ما  و  داشتند 
گزارش آن را  گفتم: »شما اجازه دهید من به منزل شما بیایم، بعد  روحانی جوان 

کنم. ایشان خیلی عجله دارند.«  خدمت حاج آقا عرض 
کردیم، به خانۀ  که آقای خاتمی را بدرقه  کردم. بعد از آن  باألخره او را راضی 
که  است  روزنامه  چند  خانه اش  زیرانداز  دیدم  شدم،  وارد  تا  رفتم.  روحانی  آن 
ی آن نشسته اند. خیلی صحنۀ ناراحت کننده ای بود. مقداری  زن و بچه اش رو

یخته بود. کنار خانه ر گوشه و  کمی خرت و پرت هم  وسایل زندگی و 
گفت: »آقا شما فرشتۀ نجاتید! نمی دانید چقدر آقای خاتمی  روحانی جوان 

کرده ام.« و شما و سازنده های این خانه ها را دعا 
چگونگی  داستان  تعریف  به  کرد  شروع  او  و  چیست؟«  »موضوع  پرسیدم: 

ورودش به مجتمع مسکونی: 
که  ما در همین اسالم شهر مستأجر بودیم و صاحبخانۀ خیلی بدی داشتیم 
که او به در خانه آمد و در مقابل  ما را آزار می داد. مدتی اجاره ام عقب افتاده بود 
کرد. آن  گفت و در محله آبروریزی  زن و بچه و همسایه ها هرچه ناسزا بود به من 
کردم، نماز خواندم و با  گریه  شب از شدت ناراحتی نتوانستم بخوابم. تا صبح 
که خدایا یا جان مرا بگیر و مرا از این بی آبرویی و خّفت نزد  کردم  خدا راز و نیاز 
کن! چرا به خاطر مدتی تأخیر  گشایشی ایجاد  زن و فرزندان نجات بده یا خودت 
ک این همه ناسزا بشنوم... نماز صبح  در پرداخت اجاره باید از این شخص هتا
را خواندم و خوابیدم. صبح حدود ساعت هشت در خانه را زدند. باز کردم دیدم 

دو نفر جوان پشت در ایستاده اند.
گفتم: »بفرمایید!«

پرسیدند: »آیا شما روحانی هستید؟« 
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»بله!« 
»آیا مستأجرید؟« 

»بله! من مستأجرم!«
»خانه می خواهید؟« 

سؤالی  چه  این  چه؟  یعنی  ولی  میخواهم،  خدا  »از  گفتم:  کردم.  تعجب 
است؟«

که از هر صد  کرده  یم. وزارتخانه بخشنامه  »ما در این نزدیکی ها خانه می ساز
اینجا هزار واحد  گذار شود1. ما  باید به یک روحانی وا آنها  از  خانه حداقل یکی 
کرده ایم، شما نفر نهم هستید. براساس  ساخته ایم. تا حاال هشت روحانی پیدا 
که یك وعده از نمازهای روزانه را رایگان  کنیم  همین بخشنامه ما باید با او شرط 
را  شرط  این  آیا  بخواند.  جماعت  به  مسکونی  مجتمع  اجتماعات  سالن  در 

می پذیرید؟« 
گفتم شما  کجاست؟ نشانی را دادند.  گفتم محل این خانه ها  به آن دو نفر 
بروید من تا یك ساعت دیگر می آیم. آنها رفتند و من یک وانت اجاره کردم، وسایل 
کردیم،  خانه را ریختم پشت وانت و راه افتادیم. وقتی رسیدیم و وسایل را پیاده 
را تحویل بگیر. فقط  که االن بیا خانه  بابا! نگفتیم  گفتند: »ای  مدیران مجتمع 

کار می توانست در  گذار نکنیم. این  که همۀ این هزار خانه را به یك قشر و یک طبقه از مردم وا 1. مراقب بودیم 
آینده مشکالت اجتماعی زیادی به بار  آورد. )متأسفانه در طرح مسکن مهر به این مسئلۀ مهم اجتماعی توجه 
که مستعد پرورش مشکالت و تعارضات اجتماعی باشد، طی بخشنامه  ایجاد بستری  از  نشد.( برای پرهیز 
کدام هستند. برای مثال  گروه های هدف  گذاری این خانه ها  که در وا کرده بودیم  و دستورالعملی مشخص 
کارمندان دولت، درصدی به  باید ده درصد از خانه های ساخته شده به بانوان سرپرست خانوار، درصدی به 
آموزگاران و فرهنگیان، مقداری به نیروهای نظامی و انتظامی و... اختصاص پیدا می کرد. در واقع، براساس 
که  بود  شده  پیش بینی  و  محاسبه  واحدها  قبیل  این  برای  متعادل  جمعیتی  ترکیب  یك  بررسی،  و  مطالعه 
حداقل شامل ده قشر متفاوت اجتماعی می شد. در هر مجتمع باید یك درصد از واحدها به روحانی ها داده 
گذاری، باید شرطی را هم قبول می کردند. آنها  می شد. روحانیون عالوه بر پرداخت قیمت و پذیرش شرایط وا
که پرداخت اقساط خانه تمام نشده، در سالن عمومی مجتمع روزانه به طور منظم یك  مکلف بودند تا زمانی 

وعده نماز را به جماعت بخوانند.
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پرسیدیم خانه می خواهی یا نه؟ اول باید فرم پر کنی و کارهای اداری را انجام دهی.« 
کدام واحد مال من است، فرمش را هم پر می کنم.«  »شما بگویید 

کار است و ساختمان تمام نشده...« کارگر و بنا مشغول  »آخر هنوز 
که در آن خانه  »ایرادی ندارد، زن و بچه ام پیش بّنا باشند بهتر از این است 

بمانند.« 
کردیم تا خانه  بّناها مشغول سفیدکاری بودند، چند روزی را با آن شرایط سر 
را ببینید و  کامل شد. االن هم در خانه نشسته ایم. می خواستم بیایید وضع ما 
کار من همین بود و جز  داستان ما را بشنوید. خدا شما را برای ما فرستاده است. 

این حرف دیگری نیست.
برای مسکن  بگویم سیاست جدید  که  بود  این  این خاطره  بیان  از  منظورم 
وقت  هیچ  روحانی  این  امثال  ارزان  زمین  یع  توز با  بود.  زده  هدف  به  محرومان 
نمی توانستند صاحب مسکن شوند. دیدن خانۀ آن روحانی جوان عالوه بر این 
کار را برای  که انگیزه و انرژی ما را بیشتر  کرد، این فایده را هم داشت که اشکاالت 

ما روشن  ساخت.1

کامل تر شد کار  پروژه به پروژه 
کردم که همۀ خانه های اجاره به شرط تملیك  که برگشتم، بخشنامه  از آن مراسم 
در اصفهان هم  را  این مشکل  مانند  مردم دهند.  تحویل  بعد  و  کنند  را موکت 

که بیشتر از برادران اهل سنت  1. »وقتی واحدهای ساختمانی در زاهدان ساخته می شد، مردم بومی و محلی 
هستند، می گفتند این خانه ها برای ما نیست. دارند آنها را برای »گجرها« می سازند )گجر همان قاجار است و 
منظورشان افراد غیربومی بود(. یعنی تا این اندازه احساس بیگانگی با این پروژه داشتند. اما شاخص هایی 
آماده  شاخص  یا ۶  می کنم 5  فکر  کنند.  دریافت  را  خانه ها  این  می توانند  که  کسانی  برای  بود  شده  تعریف 
گر  کردم. در آخر ا گروه هایی را برای ثبت نام مردم تعیین  کردیم. من  شده بود. ما یک برنامۀ نرم افزاری تهیه 
گونه اعتراضی هم نداشتیم،  اشتباه نکنم، 9۰ درصد از خانه های 3۰۰ واحدی رسید به بومی های چابهار. هیچ 
کل مسکن و شهرسازی استان  کرده بودیم« )مصاحبه با آقای هاشم زهی، مدیر  چون معیارها را شفاف اعالم 

سیستان و بلوچستان(.
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کردن واحدها خیلی  دیده بودم. برای وزارت مسکن و انبوه سازان هزینۀ موکت 
کار بعضی از خریداران  گره ای از  نمی شد و زحمتی هم نداشت، اما می توانست 
نظر  به  می کشیدند  خانه  اقساط  ی  رو وقتی  هم  را  موکت  هزینۀ  کند.  باز  خانه 
نمی آمد. رفع این اشکاالت وظیفۀ ما بود. این افراد مستأجرهای وزارت مسکن 

بودند و وزارت مسکن باید وظیفه اش را در مقابل آنها ادا می کرد. 
گذاری به مردم آماده شده بود.  در زاهدان هم یک مجتمع مسکونی برای وا
آنها  که به  که وزیر برای افتتاح به آنجا رود  همکاران ما در زاهدان منتظر بودند 
حضور  با  ساختمان ها،  دیدن  برای  آینده  در  من  کنید،  گذار  وا را  خانه ها  گفتم 
پرده،  جای  به  کنان  سا از  برخی  که  دیدم  رفتم  آنجا  به  وقتی  می آیم.  کنان،  سا
ی پنجره ها روزنامه چسبانده اند. بقیه هم یکی پردۀ سفید زده یکی پردۀ قرمز،  رو
گفتم همۀ خانه ها  که برگشتم،  و نمای نامطبوعی ایجاد شده است. از آن سفر 
ی قیمت تمام شده  را با پرده های نصب شده تحویل دهند.1 هزینۀ آن را هم رو

بگذارند.
کامل تری پیدا  گذاری، شکل دلپذیر و  از وا یج خانه ها، قبل  در واقع به تدر
حضور  هم  رئیس جمهور  آقای  که  اصفهان  شهر  در  افتتاح  مراسم  یک  در   کرد. 
با سلیقه و عالی ساخته  که  را دیدند  ایشان خانه ها  یادم است وقتی  داشتند، 
کرده بودند(، وقتی پرده های مرتب و موکت  کار  شده )اصفهانی ها خیلی خوب 
کردند.  ابراز رضایت  را دیدند، خیلی  و محوطۀ قشنگ مجموعه  زیبا  و  خوب 

کردند.2 موقع سخنرانی برای حاضران از همه تشکر 
و  کالن  سیاست های  به  توجه  کنار  در  که  بود  این  محصول  اینها  همۀ 

را آبی و... ولی  بزنند، یکی  را پردۀ قرمز  که پرده ها یك دست نباشد. برای مثال یك طبقه  بر این بود  1. قرار 
هم  سلیقه  معمواًل  و  مردید  شما  که  گفتم  شوخی  به  مسکن  کل  مدیران   به  سمینارها  از  یکی  در  شکیل. 
ندارید، از رنگ و زیبایی هم سر در نمی آورید. برای انتخاب طرح و رنگ پرده ها  خودتان نروید، خانم هایتان یا 

کنند، طرح دوخت پرده را هم آنها بدهند.  کارمندان خانم را به بازار بفرستید؛ آنها انتخاب 
که هرگز فراموش نمی کنم.  2. وقتی از جلسه بیرون آمدیم، ایشان با عباراتی من را مورد تفقد قرار دادند 
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از  کار  داشت.  حساسیت  و  توجه  هم  جزئیات  به  مسکن  وزارت  نهادسازی، 
به  گر  ا آن  کن  سا و  دهیم  مردم  به  خانه ای  فقط  که  نبود  این  به  محدود  ما  نگاه 
که در آن خانه زندگی می کرد،  جای پرده، روزنامه هم به پنجره زد، بزند. فرزندی 
کوچک دچار حس تحقیر و اندوه می شد. نباید می دید  نباید برای این چیزهای 
که خانۀ همسایه پرده و زیرانداز دارد، خانۀ آنها ندارد. مرد خانه نباید برای این 
مسائل نزد اهل خانه اش شرمنده می شد. حداقل ظاهر همۀ خانه ها باید یکسان 

و به یك اندازه آبرومند ساخته می شد.1
و  گاز  اجاق  کنیم،  مبله  را  خانه ها  که  سمتی  به  رفتیم  یج  تدر به  بعدها 
برای  امکانات  این  بدهیم.  خانه ها  به  بیشتری  امکانات  و  یم  بگذار کابینت 
خریداران خانه ها هم ارزان تر تمام می شد. یعنی مرحله به مرحله و پروژه به پروژه 

کار تکامل پیدا می کرد.
در  و  ساخت  خانه  زمین،  دادن  جای  به  مسکن  وزارت  که  این  خالصه 
آن  از  کدام  هیچ  پرداختند.  را  اجاره ها  هم  آنها  و  گذاشت  محروم  افراد  اختیار 
با  را  نیکی  جواب  مردم  باألخره  کردند.  پرداخت  را  آن  تمام  نسوخت.  اجاره ها 
کند، پول دولت را نمی خورند. به این ترتیب،  گر دولت نیکی  بدی نمی دهند. ا
به لطف خدا، باب رانتخواری در زمین بسته شد و این از مفاخر دوران خدمت 

من و همکاران عزیزم است.

ساخت مسکن برای اقشار متوسط
در برنامه های ما ساخت مسکن برای طبقۀ متوسط هم وجود داشت و باید در این 
زمینه هم فعال می شدیم. در آغاز خانه های مربوط به این بخش را سازمان ملی 
زمین و مسکن می ساخت و به طور قسطی، به شکل اجاره به شرط تملیك، در یک 

و  مسکن  وزارت  عهدۀ  از  کار  اندازه  این  اما  نمی کرد.  حل  را  کم درآمد  خانواده های  مشکالت  همۀ  این   .1
شهرسازی برمی آمد و ما خود را مقید به اجرای آن می دانستیم.
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که ساخت این  کم کم به این نتیجه رسیدیم  بازۀ ده یا پانزده ساله واگذار می کرد. 
که دولت همیشه خانه بسازد. باید  کنیم، چون قرار نبود  خانه ها را هم خصوصی 

مردم و بخش خصوصی کار را به دست می گرفتند.1
که باید  کار به بخش خصوصی موانعی وجود داشت  گذاری این  بر سر راه وا
بدون  می توانست  داشت،  سرمایه  چون  دولت  که  این  جمله  از  می شد.  مرتفع 
را  خود  پول  درازمدت  در  و  بفروشد  را  آن  بعد  و  بسازد  خانه  کند،  هزینه  تنگنا 
کار یا تمایل به انجام آن را  دوباره به دست آورد. اما بخش خصوصی توان این 
نداشت. برای رفع این مشکل طرح فروش متری مسکن مطرح شد. دربارۀ این 

طرح در صفحات آینده بیشتر توضیح خواهم داد.

توسعۀ شهرهای جدید و خدمات وزارت مسکن و شهرسازی 
در  که  بود  این  هم  علت  نبودم.  موافق  چندان  جدید  شهرهای  ساخت  با  من 
تبریز شهر جدید سهند را در جای درستی  نساخته بودند. یعنی جاهای خیلی 

که پشتوانۀ فلسفی فعالیت های وزارت مسکن است می گوید دولت موظف است  1. »اصل 31 قانون اساسی 
سیاستگذاری  و  برنامه ریزی  معنای  به  کردن«  فراهم  را  »زمینه  کند.  فراهم  را  مردم  شدن  مسکن دار  زمینۀ 
کوثر در وزارتخانه داشتیم. در این طرح برای  است. دولت باید حداقل دخالت را داشته باشد. ما طرحی به نام 
که در شمال شهر داشتیم، با یك انبوه ساز مشارکت  کردیم.  ساخت واحدهای اجاره به شرط تملیک، در زمینی 
تملیك  به شرط  اجاره  از طرفی در جنوب شهر هم می خواستیم خانه های  زیادی داشت.  ارزش  زمین  این 
بسازیم. آنجا هم با انبوه ساز مشارکت  کردیم و سهم های این دو پروژه را با هم عوض  کردیم. سعی  کردیم پروژۀ 
کند. به این ترتیب پول قابل توجهی از این پروژه حاصل  شد  کامل به انبوه ساز تعلق پیدا  شمال شهر به طور 
که آن را پشتوانۀ مالی پروژۀ دوم  کردیم. پس از پایان جنگ، بعضی از استان ها برای بازسازی مناطق جنگ زده 
گرفتن از این روش، پروژه ها را معین یکدیگر قرار می دادیم. در  به عنوان معین انتخاب  شدند. ما هم با الهام 
که در خیابان  کردیم و آن را از محل پشتوانۀ پروژه ای  جریان بازسازی شهر بم، ساخت حدود هزار واحد را شروع 
که بعضی اوقات  گرفته بودیم. جالب این است  کار را در شهرداری تبریز یاد  ظفر در تهران بود، جلو بردیم. این 
که پولش از سهم ما در یك  کردیم  آن پروژۀ دوم زودتر از پروژۀ اصلی افتتاح می شد. در تبریز زیرگذری را افتتاح 
گر می خواستیم  پروژۀ تجاری مشارکتی تأمین می شد. آن پروژه هنوز تمام نشده بود، ولی زیرگذر افتتاح شد. ا
که  کار را به روال سنتی انجام دهیم معلوم نبود به چقدر زمان نیاز داشتیم. اینها روش های ابتکاری بود  این 

استفاده می کردیم« )2 آذر 1395، مصاحبه با آقای درویش زاده، مدیر عامل سازمان زمین و مسکن(.
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ضرورتی  چه  می کردم  فکر  خاطر  همین  به  داشت.  وجود  کار  این  برای  بهتری 
یم؟ فقط انتخاب محل برای ساخت  دارد به سمت ساخت شهرهای جدید برو
مورد  این  در  حتی  بود.  حساب شده  و  خوب  تهران  اطراف  در  جدید  شهرهای 
گر برای بازسازی بافت های فرسوده سرمایه گذاری می شد بهتر  گفته می شد ا هم 
نتیجه می داد. تبریز یا مشهد نیازی به شهر جدید نداشتند. واقعیت این است 
میریان  آقای  راهنمایی  با  کم کم  ولی  شدم،  وزارتخانه  وارد  نگاه  این  با  من  که 
یج  که جز یکی دو مورد، بقیۀ انتخاب ها درست بوده است. به تدر متقاعد شدم 

که ساخت این شهرها را جدی بگیرم.  به این سمت متمایل شدم 
کارهای خوبی که درخصوص شهرهای جدید انجام شد آسان کردن  یکی از 
اندیشه  به شهر جدید  بازدید  برای  روزی  بود. من  این شهرها  به  دسترسی مردم 
با  دارد.  جدی  مشکل  شهر  این  به  دسترسی  جادۀ  کردم  احساس  راه  در  رفتم. 
آقای دادمان1  با شادروان  بدتر هم می شد.  کن شدن مردم در شهر وضعیت  سا
می خواهیم  گفتم  ایشان  به  کردیم.  صحبت  باره  این  در  و  گذاشتیم  جلسه ای 
کردیم و هزینۀ ساخت  یم. توافق نامه ای امضا  جاده ای برای این شهر جدید بساز
کرد. بعد از آن ساخت  کرج به شهریار و شهر اندیشه را وزارت مسکن قبول  جادۀ 
گرفتیم. هزینۀ آن را از محل درآمدهای  اتوبان شهید بابایی تا پردیس را به عهده 
مقابل  در  و  مسکن  سرمایه گذاری  شرکت  به  بودیم  داده  زمینی  دادیم.  پردیس 
کنند. با ساخت اتوبان، زمین آنها هم خیلی  گفتیم آنها هزینۀ اتوبان را پرداخت 
مرغوب می شد و آنها متوجه این نکته بودند. در آن طرح شرکت »توسعۀ راه های 
ایران« بیست درصد شریك شد و هشتاد درصد بقیه را وزارت مسکن داد. اتوبان 
ــ هشتگرد  کرج  ی  که مترو گفتیم  ساخته شد. بعد از آن با شجاعت در دولت 
ما  دهید  اجازه  را  پرند  جدید  شهر  و  )ره(  امام  فرودگاه  به  زهرا  بهشت  ی  مترو و 

کشته شد.  که در سانحۀ هوایی  1. رحمان دادمان )1335 ــ 138۰(، وزیر راه و ترابری دولت آقای خاتمی بود 
ویکی پدیا
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گفت ما باید بررسی  که آقای نجفی، رئیس سازمان برنامه،  یم. جالب بود  بساز
ساخت  و  آزادسازی  بودم  گفته  من  نه.  یا  می شود  ببینیم  و  کنیم  کارشناسی 
گن و تجهیزات با خودتان. آقای  مسیر و نصب ریل با ما، ولی تهیۀ لوکوموتیو و وا
گفت ما به شرطی  نجفی بعد از دو، سه هفته پاسخ ما را در جلسۀ دولت داد و 
گفت:  گن ها را هم وزارت مسکن بخرد. آقای خاتمی هم  که وا موافقت می کنیم 
»عجب سازمان برنامۀ خوش فکری! ما در ساختن همین مقدار هم مانده ایم و 
وزارت  بدهید  دارد؟  معنایی  چه  گذاشتن  شرط  وضعیت  این  در  یم.  ندار پول 

مسکن آن را بسازد.«
کرج مطالعه شده بود و از فردای همان  کردیم. مسیر هشتگرد به  کار را شروع 
و  امام  فرودگاه  به  زهرا  بهشت  مسیر  ولی  کردیم.  آغاز  را  اجرایی  عملیات  روز 
هم  دوره  پایان  تا  گرفتیم.  مطالعات  برای  مشاوری  بود.  نشده  بررسی  پرند  شهر 
کرد  که  کارهایی  اولین  از  یکی  احمدی نژاد  آقای  دولت  شد.  تمام  مطالعات 
راه  وزارت  و  مترو  شرکت  به  مربوط  مترو  ساخت  گفت  بود.  مصوبه  این  ابطال 

است و ارتباطی با وزارت مسکن ندارد.1
و  هشتگرد  مترو  ساخت،  اتوبان  پردیس  برای  مسکن  وزارت  که  این  منظور 
ساخت.  اتوبان  شبیه  جاده   یك  هم  اندیشه  برای  و  کرد  راه اندازی  را  پرند  شهر 
کردیم. جادۀ خیلی خوبی برای شهر  همین سیاست  را در بقیۀ جاها هم اعمال 
سهند ساختیم و آن را تا حدی از بن بست خارج کردیم. در بوشهر برای عالی شهر 
ی مشهد  کشیدیم. در مشهد، مترو کردیم و آن را تا بوشهر  ساخت اتوبانی را شروع 
به  در اصفهان هم،  آن شدیم.  و عهده دار ساخت  کردیم  را تصویب  گلبهار  به 

کردیم.2 ی هر دو شهر جدیدش را قبول  همین شکل، راه اندازی مترو

کردند.  کرده اند و آن مصوبه را احیا  1. بعد از سه سال فهمیدند اشتباه 
2. نمی دانم االن ساخته شده و به بهره برداری رسیده است یا نه. 
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ممنوعیت توسعۀ شهرها؛ انبوه سازی و استحکام ساختمان ها
پس از اجرای سیاست های جدید زمین شهری دیگر آن عطش سیری ناپذیر برای 
گرفتن زمین از بین رفت. به دنبال آن، در شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 
طرح های  که  شد  اعالم  کند.  پیدا  افزایش  نباید  شهری  هیچ  مساحت  که  شد 
جامعی که برای شهرهای کشور تهیه می شوند یا طرح هایی که دستخوش تجدید 
نظر می شوند، مجاز نیستند که وسعت شهرها را افزایش دهند. طرح ها می توانستند 
محدودۀ شهر را کوچک تر کنند اما افزایش وسعت ممنوع شد. علت هم روشن بود، 
که محدودۀ شهرها افزایش یابد.  چون دیگر نیازی به زمین جدید وجود نداشت 
که نشان می داد تا حدود سال 1410 دیگر به  آن زمان برآوردی انجام شده بود 
کشور نیاز نخواهد بود و شهرها می توانند و باید  یك وجب زمین شهری جدید در 
از درون رشد کنند. یعنی بافت های فرسوده اصالح و به بافت های جدید شهری 
از درون آن بحث حیاتی استحکام  و  بود  این قدم خیلی مهمی  تبدیل شوند. 

ساختمان ها بیرون می آمد. 
پیدایش  مردم  به  ارزان  زمین  گذاری  وا پیامدهای  از  من  اعتقاد  به 
شهر  در  من  را  موارد  این  از  یکی  است.  بوده  ناپایدار  و  سست  ساختمان های 
یک  نداشت،  شهر  نزدیکی  در  زمینی  دولت  چون  شهر  این  در  دیدم.  سیرجان 
کارمندان داده بود.  کرده و به  قطعه زمین را در پنج، شش کیلومتری شهر تفکیك 
یکی از کارمندانی که آنجا خانه ای ساخته بود، آمد دستم را گرفت که آقای وزیر، 
که در این زمین ساخته ام نه  بیا خانۀ مرا ببین! من یك معلمم و در این خانه ای 
کمک  که  کس و هر اداره هم  آب دارم، نه برق دارم و نه هیچ امکان دیگری. از هر 
نشده،  فروخته  زمین ها  این  از  یادی  ز قطعات  هنوز  چون  می گویند  می خواهم 
نمی توان خدمات شهری را به آنجا آورد. برای لوله کشی آب و ایجاد شبکۀ برق 

کنید تا حداقل هشتاد درصد زمین ها فروخته شود. و... باید صبر 
در منطقه ای که خانۀ این معلم قرار داشت، از خیابان کشی و آسفالت خبری 
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گل و الی بود. آن شخص هم در آن زمین آلونك ساخته بود، نه  کوچه پر از  نبود. 
که زلزله خیز است به بالیی مضاعف  خانه. این قبیل ساختمان ها در مناطقی 

کوچك ترین لغزِش زمین مصیبت به بار می آورند.  تبدیل می شوند و با 
گرفتیم  که بعد از آن تصمیم  دیدن آن محل و آن آلونک این حسن را داشت 
گاهی و صالحیت ندارند خارج  بخش ساخت مسکن را از دست اشخاصی که آ

کارشناسان واگذار شود. کنیم. الزم بود ساخت بنا و مسکن ساماندهی و به 
پافشاری  با  باألخره  تا  زمینه طوالنی شد  این  در  و مخالفت ها  کشمکش ها 
یاد توانستیم در قانون برنامۀ سوم توسعه، برای اولین بار، واژۀ »انبوه ساز« را در متن  ز
کنیم.  کار بریم و در متون رسمی آن را جایگزین اصطالح »بساز بفروش«  قانون به 
بساز  مالیات  و  بفروش ها  بساز  از  گذشته،  یم  رژ به  متعلق  مالیات ها،  قانون  در 
بفروشی نام برده شده بود. اما در واقع اینها بساز بفروش نبودند، انبوه ساز بودند. 
که حتمًا همۀ  بساز بفروش واژۀ مناسبی نبود، چون این را به ذهن متبادر می کرد 
گفتیم  می فروشند.  گران  و  می سازند  بد  بناهای  کاله بردارند،  ساختمان سازها 
کند تا ساختمان های خوب  کنترل  کار اینها را  وزارت مسکن می خواهد کیفیت 

و درست بسازند و به قیمت منطقی هم بفروشند.
و  نوشته  آیین نامه ای  شد.  تعریف  انبوه ساز  گرفت،  شکل  کار  یج  تدر به 
صنفی  انجمن های  و  کانون ها  سازمان ها،  و  شد  مشخص  انبوه سازی  ضوابط 

گرفت.1 کنار نظام مهندسی ساختمان شکل  انبوه سازی در 

که به اصطالح بساز  کردیم. وظیفۀ این دفتر این بود  1. »در سازمان ملی زمین و مسکن دفتر انبوه سازی ایجاد 
کند. آن موقع نظام مهندسی مخالفت هایی می کرد.  کنده بودند، سازماندهی و رتبه بندی  که پرا بفروش ها را 
گرفت.  که انبوه سازی شکل  فکر می کرد این دفتر در مقابل آنهاست. یکی از موفقیت های بزرگ آن دوره این بود 
آنها پاداش می داد و تشویقشان  به  انبوه سازان بسیار جدی بود.  از  آقای عبدالعلی زاده درخصوص حمایت 
کار خوب هم از آنها می خواست. آنها هم با عشق و عالقه تالش می کردند. یک بار انبوه سازی  می کرد و در عوض 
که کمك مالی  کردند. حمایت از انبوه سازی فقط این نیست  زندانی شد، آقای دکتر برای آزادی اش بسیار تالش 

بکنید« )2 آذر 1395، مصاحبه با آقای درویش زاده، مدیر عامل سازمان زمین و مسکن(.
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شهرستان ها  و  استان ها  همۀ  در  توسعه گر  نهادی  عنوان  به  انبوه سازی 
کانون ها و انجمن های انبوه سازی به عنوان سازمان های  ساماندهی شد. امروز 
می سازند.1  را  کشور  نیاز  مورد  مسکن  از  توجهی  قابل  بخش  )سمن(  مردم نهاد 
آنها  بود.  مخالف  ما  سیاست های  با  آمد،  کار  سر  ما  از  بعد  که  دولتی  گرچه 
بسته  فراوان  و تالش  با دشواری  که  را  کمربند شهرها  تحت عنوان مسکن مهر 
در  شهری  هیچ  مساحت  1384به  تا   1379 سال  از  کردند.  باز  دوباره  بودیم، 
کشور اضافه نشد، زیرا وزارت مسکن و دولت در این خصوص محکم ایستاده 
کوتاهی نمی کردند. اما دولِت بعد از ما محدودۀ شهرها را توسعه داد و  بودند و 
کند و مسکن  کرد تا زمین دولتی رایگان پیدا  بی دلیل مساحت شهرها را بزرگ 

مهر بسازد.
یادی برای  گرفتاری های ز که این سیاست شکست خورد و  زمان نشان داد 
کرد و البته دردی از دردهای مسکن را هم حل نکرد.  مردم و دولت و کشور ایجاد 
که با سرمایۀ خودشان  انبوه سازان را  که  کردند این بود  که  کار نادرست دیگری 
پیمانکار  یعنی  مهر،  مسکن  پیمانکار  به  کردند  تبدیل  می ساختند،  مسکن 

دولت.2
کردیم مسکن یارانه ای بی کیفیت، یعنی زمین ارزان،  در هر صورت ما تالش 
کیفیت  که این ویژگی را یافت،  کاالیی  کاالی بازاری. هر  کنیم به یك  را تبدیل 

که مطرح شد، نهادها و ساختار  کنار هر سیاست و برنامه ای  که در  1. یکی از افتخارات دورۀ وزارت من این است 
گردید.  مربوط به آن سیاست هم ایجاد 

گرفتند، مسکن ساختند و فروختند. ولی یك عده  2. البته بخشی از انبوه سازان قرارداد بستند، از دولت زمین 
که در نتیجۀ سیاست نادرست دولت پدید آمد. با وجود  هم تبدیل شدند به پیمانکار دولت و این انحرافی بود 
کشور عمر زیادی نداشت، به مدت هشت سال طوفانی در مخالفت با این نهاد  که نهاد انبوه سازی در  این 
کنون در دولت آقای روحانی، با وجود رکود و بیکاری، هنوز  کرد و ا به راه افتاد. با این حال این نهاد مقاومت 
که در اقتصاد و بازار ساخت وساز به وجود آید، توان و قابلیت چشم گیر  انبوه سازان فعال اند. در اولین رونقی 
انبوه سازها روشن خواهد شد. امروز می توان با برنامه ریزی از نهاد انبوه سازی برای صدور خدمات مهندسی 

ساختمان بهره برد.
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انبوه سازان  که  خانه هایی  شد.  همین  طور  هم  مسکن  دربارۀ  می کند.  پیدا 
زیر  و  می گیرند  وام  بانک  از  آنها  که  چرا  دارد،  قبولی  قابل  کیفیت  می سازند، 
نظارت بانك کار می کنند. از طرفی انبوه سازان چون باید خانه ها را بفروشند و وام 
که خریدار  بانك را برگردانند، به سلیقۀ خریدار هم توجه می کنند و معلوم است 
که  انبوه سازان شکل می گیرد  کیفیت می خواهد. در عین حال رقابتی بین  هم 

کار بهتر شود.  کیفیت  باعث می شود روز به روز 

الیحۀ جلوگیری از تفکیک زمین در شهر و روستا
کشاورزی  که از تفکیک زمین های  کردیم  پیش از زلزلۀ بم الیحه ای قانونی تهیه 
کمتر از هزار متر ــــ به هر  به قطعات زیر ده هزار متر و تفکیک زمین های شهری به 

دلیلی ــــ جلوگیری می کرد.
کوچک در شهرها مسئلۀ ارث است.  علت عمدۀ تفکیک زمین به قطعات 
گر  به چند برادر و خواهر زمینی یا خانه ای به ارث می رسد. در چنین وضعیتی ا
که ورثه به آن  کردن آن یکی از روش هایی است  زمین نسبتًا بزرگ باشد، تقسیم 
کسی  کشاورزی این مشکل جدی تر است.  تمایل دارند. درخصوص زمین های 
یك هکتار زمین دارد، بعد از او زمین بین فرزندانش تقسیم می شود و به هر یک 
کوچک  زمین  که  اینجاست  اشکال  اما  می رسد.  متر  هزار  سه  دو،  مثال  برای 
کشاورزی در آن صرفه ندارد.  کشاورزی نیست و  دو، سه هزار متری دیگر زمین 
کردیم و برای  گیر، الیحۀ باال را تهیه  کم و بیش فرا برای جلوگیری از این مشکِل 
تصویب به دولت بردیم. دولت بخش مربوط به ممنوعیت تفکیک زمین شهری 
حداقل  عنوان  به  که  را  متری  هزار  مقدار  شدیم  حاضر  حتی  ما  نکرد.  قبول  را 
پانصد متر  به  بودیم،  گرفته  برای زمین های شهری در پیش نویس الیحه در نظر 
کشاورزی نیز پیشنهاد  کاهش دهیم. اما هیئت وزیران قبول نکرد. در مورد زمین 
با  داد.  کاهش  مربع  متر  هزار  پنج  به  مربع(  متر  هزار  )ده  هکتار  یك  از  را  الیحه 
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کرد  این تغییرات الیحه آماده شد و به مجلس رفت. مجلس هم آن را تصویب 
در  گرفت.  شرعی  ایراد  آن  به  نگهبان  شورای  اما  فرستاد.  نگهبان  شورای  به  و 
کرد. شورای نگهبان  گفته شده بود »به هر دلیلی« نمی توان زمین را تقسیم  الیحه 
کنند و این  را تقسیم  می گفت این یعنی وراث هم نمی توانند سهم االرث خود 

قابل قبول نیست.
رفتم.  جنتی  آقای  خدمت  نگهبان  شورای  در  و  گرفتم  مالقات  وقت  یک 
گر شخصی  گفتم: »ا برای ایشان دربارۀ الیحه و ابعاد آن توضیح دادم. به ایشان 
کند و یك اتومبیل از او برای پنج وارثش بماند و همۀ وراث هم سهمشان از  فوت 

کرد؟«  اتومبیل را بخواهند، چطور باید آن را تقسیم 
کردن نیست. باید قیمت آن را مشخص  گفت: »اتومبیل قابل تقسیم  ایشان 
را  اتومبیل  باید  یا  بپردازد.  را  بقیه  سهم  و  بردارد  را  اتومبیل  ورثه  از  یکی  و  کنند 
ارزشی  دیگر  شود  تقسیم  اتومبیل  گر  ا چون  کنند،  تقسیم  را  آن  پول  و  بفروشند 

نخواهد داشت.« 
گر  که ا گرفت  اتومبیل باید در نظر  کشاورزی را هم مثل آن  »حاج آقا، زمین 
نمی آید.  کاری  هیچ  به  و  ندارد  ارزشی  دیگر  شود،  تقسیم  کوچک  قطعات  به 
تقسیم شد، دیگر  کوچک  به قطعات  وقتی  تولید است.  زمین  کشاورزی  زمین 
با  و  به صرفه نیست  آن مقرون  کشاورزی در  یعنی  کرد.  کشت  آن  نمی شود در 
کند. زمین باید حداقل پنج هزار متر  درآمد آن فرد نمی تواند زندگی اش را تأمین 
کرد و درآمدی  کشاورزی  که با فن آوری های جدید و امثال آن بشود در آن  باشد 
یج هیچ زمین  گر این الیحه تبدیل به قانون نشود، در کشور به تدر به دست آورد. ا

کشاورزی باقی نمی ماند.« 
گفتند: »درست می گویید. بگویید مجلس یك  کردند و  آقای جنتی فکری 
به  دوباره  را  آن  و  بکند  قانون  این  متن  نگارش  و  ادبیات  در  جزئی  دستکاری 

شورای نگهبان بازگرداند. این بار تأییدش می کنیم.« 
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کار هم انجام شد. مجلس یک اصالح انشایی در متن قانون اعمال  همین 
و  کرد  تأیید  را  آن  هم  نگهبان  شورای  و  دهد  تغییر  را  محتوا  که  این  بدون  کرد، 
پنج  از  کمتر  به قطعات  کشاورزی  زمین  تفکیك  االن هم  قانون.  به  تبدیل شد 
هزار متر ممنوع است، ولی متأسفانه بخش مربوط به زمین شهری را نتوانستیم 

کنیم. قانونی 
بعد  روز  دو  یکی  داد.  رخ  بم1  شهر  زلزلۀ  که  بود  شده  تصویب  قانون  این 
به  همه  حال   راه  طول  در  رفتیم.  بم  به  رئیس جمهور  آقای  همراه  زلزله  وقوع  از 
از  بعد  کند.  صحبت  نمی توانست  کس  هیچ  و  بود  نامساعد  و  خراب  شدت 
که میزان خرابی ها و وسعت فاجعه را دیدیم، در راه بر گشت، در هواپیما، به  آن 
شهری  زمین های  تقسیم  ممنوعیت  برای  من  ی  پافشار که  گفتم  خاتمی  آقای 
خانه  هر  داد،  رخ  این  مثل  فاجعه ای  گر  ا که  بود  این  خاطر  به  متر  هزار  زیر  به 
برای سکونت موقت  و اهل خانه جایی  پانصد متری داشته باشد  یك حیاط 
را  امدادرسانی  و  نشود  یخته  ر هم  ی  رو خانه ها  آوار  طرفی  از  و  باشند.  داشته 

دشوار نکند. 
گفتند آن قانون و قانون بیمه را  که به تهران آمدیم آقای خاتمی  از این  بعد 
ید. من قانون منع تفکیک زمین شهری را دوباره به دولت بردم  کنید و بیاور آماده 

کرد و الیحه تصویب نشد.  کابینه مخالفت  که باز 
درس  واقع  در  این  شد.  تصویب  ساختمان  مسئولیت  بیمۀ  قانون  ولی 
باید  خانه ها  همۀ  که  شد  تصویب  قانونی  گرفتیم.  بم  زلزلۀ  از  که  بود  عبرتی 
هزینۀ  نمی دانست  و  بود  مواجه  بزرگی  مشکل  با  دولت  زمان  آن  شوند.  بیمه 

1. زمین لرزۀ بم، با شدت ۶٫۶ ریشتر، در ساعت 2۶ :5 بامداد 5 دی 1382 شهر بم و مناطق اطراف آن در شرق 
کرمان را لرزاند. طبق آمار اعالم شده این زمین لرزه نزدیک به 2۶ هزار قربانی، 3۰ هزار مجروح و بیش از  استان 
کلی تخریب شدند.  گذاشت. بر اثر این حادثه 9۰ درصد از سازه های شهر بم به  صدهزار نفر بی خانمان بر جای 

ِگلی جهان بود، ویران شد. که با 25۰۰ سال قدمت بزرگ ترین سازۀ  ارگ بم 
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کند. متأسفانه این  کجا تأمین  ساخت سی هزار خانۀ خراب شده در بم را از 
جبران  برای  باید  دولت  پس  نبود.  نوع  این  از  حادثه  آخرین  و  اولین  حادثه 
فکری  می دیدند،  خسارت  پیش بینی نشده  حوادث  از  که  مردمی  ضررهای 
نزدیك  سال  هر  موقع  آن  بود.  بیمه  راه  تنها  شاید  و  بهترین  می کرد.  اساسی 
بیمه  میلیون خانه  این یك  گر  ا کشور ساخته می شد.  میلیون خانه در  به یك 
که  را  پیش بینی نشده  حوادث  خسارت  می توانست  راحتی  به  بیمه  می شد، 
کند. به این ترتیب بار مالی  میانگین هر پنج سال یك بار رخ می دهد، جبران 

به دولت تحمیل نمی شد. 
کرد و تصویب  که وزارت مسکن بعد از زلزلۀ بم ارائه  این اولین الیحه ای بود 

شد و خوشبختانه االن هم اجرا می شود.

زلزلۀ بم و مقررات بخش مسکن
مستحکم  و  کیفیت  با  مسکن  ساخت  اهمیت  دربارۀ  هرچه  بم  زلزلۀ  از  قبل 
با  زمینه  این  در  دولت  زلزله  از  بعد  اما  می کرد.  توجه  کسی  کمتر  می گفتیم، 
کرد،  که پیش از آن شروع شده بود، خیلی رشد  کرد و انبوه سازی  جدیت عمل 
به تصویب  انبوه سازان  کار  تسهیل  برای  را  قوانینی  و  کرد  چون دولت حمایت 

رساند.
برق  ادارۀ  مثال  برای  بود.  بخش  این  ی  رو پیش  یادی  ز موانع  هنگام  آن  در 
که یك ساختمان ده طبقه یا صد واحدی ساخته بود، می گفت  به انبوه سازی 
باید یك پست برق هم بگذاری. این پست برق به هزار خانه برق می داد. معلوم 
نبود این انبوه ساز چرا باید همۀ هزینۀ پست برق را تقبل می کرد. یا شرکت آب 
که خیلی بزرگ بود و در واقع  که یک مخزن بسازد، مخزن آبی  به او اجبار می کرد 
خود شرکت آب باید آن را برای محله می ساخت. انواع و اقسام پول اضافه را از 
انبوه ساز می گرفتند. بعد از زلزلۀ بم دربارۀ رفع این موانع بهتر می شد صحبت کرد 



134  /  خاطرات آقای وزیر

کنتور برق داشت،  یست  کسی در یک محل تقاضای دو گر  و به نتیجه رسید. ا
گاز و همه باید همین  باید انشعاب برق را به قیمت ارزان تر به او می دادند. آب و 
کردن دیگران و تصویب این قبیل مقررات بعد از زلزلۀ بم  طور می شد. متقاعد 

کرد. کمک  آسان تر شد و به رشد انبوه سازی 

شهرسازی و هویت شهری
احساس  برنامه ریزی  و  سیاست گذاری  به  جدی  نیاز  نیز  شهرسازی  زمینۀ  در 
که چگونه هویت شهرهایمان را بی رحمانه  می شد. من در استانداری دیده بودم 
یکی  که  بودم  رسیده  نتیجه  این  به  مطالعه  با  وزارت،  از  پیش  می بریم.  بین  از 
را،  جدید  خیابان های  که  بود  این  دوم  و  اول  پهلوی  نادرست  سیاست های  از 
که هویت شهری را تهدید  کرده بود  گاهی، طوری احداث  ی ناآ به عمد یا از رو
که بازار را به دو قسمت  کشیده بودند  می کرد. برای مثال در شهر تبریز خیابانی 
که بازار سند هویتی و قدیمی ترین مرکز تجاری هر شهر  تقسیم می کرد. در حالی 
که  و خیابانی ساخته اند  در شیراز هم شده  کار  این  بعدها دیدم شبیه  است. 
کرده است. در ارومیه هم با ساخت خیابانی بازار از دو طرف  بازار وکیل را نصف 
کسب و  کوچك است، قدیمی ترین محل  که  بریده شده بود. بازار ارومیه با این 
کار و محل تمرکز فعالیت های مهم شهر است. آنها این تغییرات را در طرح جامع 
کرده بودند. در بعضی دیگر  گنجانده و خیابان ها را به این شکل طراحی  شهرها 
که شاید این  از شهرهای بزرگ هم این بال سر بازارها آمده بود و این نشان می داد 

کار آنقدرها هم تصادفی نبوده است. 
بود  این  هم  علت  می شد.  دیده  کمتر  مسائلی  چنین  تهران  شهر  در  البته 
بود  150 سال  تقریبًا  کار آمد،  ی  نبود. وقتی پهلوی رو که تهران شهری قدیمی 
که یادگار دوران قاجار  که تهران شهر شده بود. به این خاطر هستۀ اصلی شهر 
کنار هستۀ موجود  که در  یادی نداشت. تمرکز پهلوی بر این بود  بود، وسعت ز
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باشد.  خودش  به  متعلق  که  کند  ایجاد  جدید  بافت  و  ی  معمار یك  شهر، 
برای همین هم خیابان  اول دیده می شود.  ویژه در دورۀ پهلوی  به  تمایل  این 
کردند یا باغ الله زار را  که آن موقع نامش خیابان »شاه« بود احداث  ی را  جمهور
کردند1 در امتداد میدان توپخانه و دارالحکومه. اینها برای  تبدیل به خیابانی 
که یك نوع ساخت وساز مدرن تر شهری را به نمایش بگذارند و به مردم  این بود 
از قاجار قوی تر است. در آن زمان بیش  ی پهلوی  که در شهرساز نشان دهند 
از نیاز حومۀ تهران را توسعه داده بودند تا بگویند پهلوی در توسعه و پیشرفت 
قدیمی  شهرهای  در  روش  و  نگاه  این  ولی  است.  داشته  یادی  ز نقش  تهران 
کارساز نبود و به بافت آنها لطمه  زده بود. در هر صورت من به این نکات توجه 

کنیم. یابی  که از بین رفته باز داشتم و فکر می کردم باید آنچه را 

یک نمونه: هویت شهری تبریز
بودم.  و فرسوده مواجه شده  یخی  تار بافت های  با معضل  در دوران استانداری 
یخی و فرسوده در شهر  یکی از توفیقاتم هم در همین زمینه بود. آن موقع بافت تار
یخی  تار اثر  برای حفظ  فرهنگی  میراث  بود.  بزرگی شده  به مشکل  تبدیل  تبریز 

میدان  به  جنوب  از  خیابان  این  است.  تهران  شهر  مرکزی  و  قدیمی  خیابان های  از  یکی  له زار  ال خیابان   .1
از شمال به خیابان انقالب اسالمی منتهی می شود. الله زار در اواخر دورۀ قاجار و  امام خمینی )توپخانه( و 
اوایل پهلوی نماد نوگرایی در هنر بود. بسیاری از سالن های تئاتر، رستوران ها، تجارتخانه ها، خیاط خانه ها، 
کز دیگر در این خیابان قرار داشتند. ناصرالدین شاه پس از بازگشت  سینماها، فروشگاه های معروف و بعضی مرا
باغ  از میان  که  و دستور داد  افتاد  تهران  مانند »شانزه لیزه« در  به خیال احداث خیابانی  فرنگ  اول  از سفر 
له زار خیابان بکشند. بعدها، در دورۀ پهلوی، خوانندگان موسیقی عامیانه در الله زار به روی صحنه  مصفای ال
له زار پانزده سینما و چندین سالن تئاتر و تماشاخانه فعالیت داشتند ولی امروز چند  می رفتند. زمانی در ال
سینمای فعال در این خیابان از رونق افتاده اند. »خانه و باغ اتحادیه« یا »خانۀ امین السلطان« عمارتی مربوط 
که به عنوان تنها بازماندۀ معماری عصر قاجار در خیابان الله زار شناخته می شود )برای  به دوران قاجار است 
مطالعۀ بیشتر بنگرید به: جعفر شهری، تهران قدیم، 5 ج، تهران: نشر معین، 1398؛ هوشنگ منتصری، در آن 

کتاب ما، 1395(. سوی فراموشی، تهران: شیرازه 
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کرده بود و اجازۀ هیچ تغییری  کبود1 اطراف این بنا را به قول خودش فریز  مسجد 
که اجازۀ  را نمی داد. در ابتدای دهۀ 70 مردم می گفتند حدود بیست سال است 
را رها  را هم ندارند. در نتیجه خانه و مغازۀ خود  تعمیر خانه ها و مغازه هایشان 
پشت بام  به  استانداری  به  ورود  اول  روزهای  همان  در  من  بودند.  رفته  و  کرده 

که اطراف مسجد به ویرانه تبدیل شده است.  کبود رفتم و دیدم  مسجد 
مانده  و  بود  شده  معضل  به  تبدیل  تبریز  شهر  یخی  تار بافت های  خالصه 
کبود را تبدیل به  کردیم اطراف مسجد  که چگونه با آن روبه رو شویم. فکر  بودیم 
که از آن به دست می آید، خانه های اطراف را  کنیم و با درآمدی  بافت تجاری 

کبود یا مسجد جهانشاه از مسجدهای تاریخی تبریز مربوط به دوران حکمرانی قراقویونلوها در قرن  1. مسجد 
نهم هجری است. این مسجد در حدود سال 8۴5 هجری شمسی و در زمان سلطان جهانشاه، مقتدرترین 
شمسی   1158 سال  زلزلۀ  در  شده  است.  بنا  خانم  صالحه  او  دختر  دستور  به  قراقویونلو،  سلسلۀ  حکمران 
از 15۰ سال بدون  تا بیش  فرو ریخت. خرابه های مسجد  آن  گنبدهای  و  آمد  وارد  به مسجد  فراوانی  آسیب 
که در سال 1318 تعمیرات برای دوباره سازی و حفاظت از بخش های باقی مانده شامل  تعمیر باقی ماند تا آن 
به  آن  کوچک  گنبد  و  اصلی  گنبد  بازسازی  و  ساختمانی  کارهای   1355 سال  در  شد.  آغاز  پایه ها  و  طاق ها 
کاشی کاری و انواع خطوط به کاررفته در آن و نیز به دلیل  کبود به علت تنوع و ظرافت  اتمام رسید. مسجد 
کاشی کاری های معرق آن شهرت دارد. سبک معماری این بنا آذری است. صحن بزرگ مسجد  رنگ الجوردی 
کبود آجری  گرفتن نمازگزاران در آن قرار دارد. بنای اصلی مسجد  که حوضی نیز برای وضو  مربع شکل است 
گنبد  کوچک تر واقع شده اند. بنا هفت  گنبد جنوبی بر روی صحن بزرگ و صحن جنوبی  گنبد اصلی و  است. 
گنبدهای  که سقف شبستان های شرقی و غربی و ورودی مسجد را پوشانده اند. در ساختمان  کوچک تر دارد 
گنبدها را با دشواری روبه رو ساخته  کاِر بازسازی  کبود از هیچ سازه ای استفاده نشده  است و همین  مسجد 
گاهی نداشتند. مشکل بازسازی  گنبِد بدون سازه آ که معماران معاصر از چگونگی طراحی و ساخت  بود، چرا 
گردید.  سرانجام با طرح استاد »محمدرضا معماران بنام« حل شد و بنا دوباره بدون استفاده از سازه بازسازی 
که در هنگام  دارد  با دو مقبره وجود  کوچک( سردابه ای  )در جنوب صحن  در جنوبی ترین قسمت مسجد 
کشف شده  است. تصور می شود این دو مقبره متعلق به جهانشاه و دخترش باشند. ایوان  بازسازی مسجد 
که در سال 87۰ قمری  کتیبه ای دارد به خط رقاع  کاشی کاری های معرق تزئین شده ،  که با  ورودی مسجد 
کوفی و ثلث نوشته شده اند و خطاط آنها نعمت اهلل  کتیبه های سردر مسجد با خط  نصب شده  است. دیگر 
البواب خوشنویس سدۀ نهم است. نظارت بر ساخت مسجد بر عهدۀ عزالدین بن ملک قاپوچی بوده  است. 
که آیه هایی از قرآن بر روی آنها حک شده است.  کوچک سنگ های مرمر قرار دارند  در دیوارهای شبستان 
که امکان دسترسی به ایوان های ناظر بر صحن  ستون های واقع در صحن اصلی مسجد راه پله هایی دارند 
گمان می رود جای  که  کوچکی وجود دارند  اصلی را فراهم می کنند. در پایۀ ستون های مسجد نیز محفظه های 

کفش نمازگزاران بوده  است.
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کنیم. یم و مسجد را هم تعمیر و بازسازی  بساز
گرفتم با او  کرباسچی شهردار تهران بود. تصمیم  آن موقع آقای غالمحسین 
تبریز وجود دارد. قصد  بهترین نقطۀ شهر  پروژه ای در  گفتم  او  به  کنم.  مشورت 
یم چنین طرحی را آنجا اجرا کنیم. شما که راه و چاه این کارها را می شناسید،  دار
کند.  همکاری  ما  با  پروژه  این  در  که  کنید  معرفی  ما  به  سرمایه گذار  گروه  یك 
را  پروژه  و  دید  را  آن  اطراف  و  مسجد  آمد.  تبریز  به  سفری  و  کرد  محبت  ایشان 
کار را انجام  که می خواهید این  گفت حاال  خوب و ارزشمند تشخیص داد. اما 
دهید، بهتر است پای مهندسان مشاور درجۀ یك ایران را به تبریز و آذربایجان باز 

کنید و به توان مهندسی محلی بسنده نکنید.
آقای  اما  به مشاوران محلی بسپارم.  را  کار  که  بود  این  تا آن زمان قصد من 
زمان  به  نیاز  کنند،  رشد  که  این  برای  محلی  مهندسان  بود  معتقد  کرباسچی 
یادی برای تجربه و خطا و یادگیری به آنها داده شود.  طوالنی دارند و باید فرصت ز
اما این روش پرهزینه و بسیار زمان بر است و عالوه بر آن شاید عمر مسئولیت یک 
کار کافی نباشد. توصیۀ او این بود که بهتر است استانداری از  استاندار برای این 
مهندسان و مشاورانی که در سطح ملی کار می کنند و تجربه دارند استفاده کند، 
که در شهرها و استان ها فعالیت  ینی  کیفی آنها با مشاور که اختالف سطح  چرا 
یاد است. آقای کرباسچی می گفت شما مشاورین درجۀ یک را به تبریز  می کنند ز
کار باعث  ید. این  کنار آنها بگذار ببرید و مهندسان و مشاورین محلی را هم در 
کیفی و تجربی به سرعت ترقی  کنند و از نظر  می شود مهندسان محلی زود رشد 
کوتاهی در چند جنبه  کنند و در سطح ملی مطرح شوند. به این ترتیب در زمان 

کرد. پیشرفت خواهید 
مهندسان  سراغ  به  و  دیدم  پسندیده  و  منطقی  را  کرباسچی  آقای  نگاه  نوع 
مشاور سرشناس ایران رفتم. خدا بیامرز سید هادی میرمیران )شرکت مهندسان 
باوند(،  مشاور  )مهندسان  زین الدین  شیخ  آقای  پارس(،  جهان  نقش  مشاور 
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که از بهترین ها در این  مهندسان مشاور تجیر و آقای صفامنش و همکارانش را 
کردیم. زمینه بودند در تبریز جمع 

در استان ده ها پروژه تعریف کرده بودیم. این شرکت ها هر کدام یک پروژه گرفتند. 
که در دست دارید، باید یک همکار محلی هم انتخاب  گفتیم در پروژه ای  به آنها 
کنید. بعد از آن به شرکت های مشاور گفتیم بهتر است یك شورا درست کنید و یک 
دبیر هم برایش انتخاب کنید. قرار شد آن شورا هر ماه یك جلسه با من داشته باشد 
گفته های آنها  و هر شرکت عملکردش در پروژه ها را توضیح دهد. دیگر اعضا هم 
که مراحل  کنند. در این جلسات در این باره نیز تبادل نظر می شد  را نقد و بررسی 
بعدی عمران شهر چگونه باید طراحی و اجرا شود. دبیر شورا بحث ها را هدایت 
می کرد و من هم، به عنوان رئیس جلسه، سخنان حاضران را جمع بندی می کردم. 
در واقع از البه الی همین بحث ها پروژه های بعدی شهر و استان تعریف می شد.
گمانم در ایران، در هیچ یک از استانداری ها،  که تا آن روز به  کاری بود  این 
توانستیم  ما  که  بود  این  کار  این  دستاورد  عمده ترین  شاید  بود.  نشده  انجام 
سال  چند  کنیم.  تعریف  هویت  مبنای  بر  را  تبریز  شهری  جغرافیای  ساختار 
یخی  که محور تار بعد وقتی به وزارت مسکن و شهرسازی رفتم، تنها شهر ایران 

گرفته بود، تبریز بود. فرهنگی برایش تعریف شده و سند هویتی اش شکل 
که هر یک در شهر دارای نقشی بوده  شهر تبریز در قدیم هشت دروازه داشته 
به هم وصل  بود،  که دور شهر ساخته شده  بارویی  را  این هشت دروازه  است. 
می کرد. از این هشت دروازه امروز فقط دو دروازه باقی مانده، جای دو، سه دروازۀ 
که بقیه کجا  کم و بیش روشن است، اما معلوم نیست  دیگر هم براساس نقشه ها 
انجام  باید  تبریز  شهر  هویت  حفظ  برای  که  کارهایی  از  یکی  بوده اند.  چطور  و 
و  نوعی مشخص  به  با یکدیگر  و فاصله شان  که جای دروازه ها  بود  این  می شد 
گردد. توجه به هویت شهری باعث می شد  بازسازی شود و تبدیل به نماد شهری 

کند. کارها برای ما اهمیت بیشتری پیدا  این 
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من  بود،  بلندپروازانه  که  هم  اندازه  هر  مشاوران  پیشنهادهای  حال  هر  به 
استقبال می کردم و آنها را به طور جدی بررسی می کردم. با استمرار این جلسات 
یخی و هویت شهری پی بردم. برایم روشن تر  شد  من بیشتر به اهمیت بافت تار
است.  شهری  هویت  به  وابسته  یادی  ز اندازۀ  تا  انسان  هویت  گرفتن  شکل  که 
که به این هویت در دورۀ  گمان من یکی از دالیل سرگشتگی نسل ما این بود  به 
ایران  کردن شهرهای  به دنبال غربی  و پسر  بود. آن پدر  پهلوی بی توجهی شده 
بودند. در نتیجه به رغم پنجاه سال سلطنت، در ایران و به ویژه در تهران هیچ 
هویت  الله زار  ولی  ساختند،  را  الله زار  بود.  نگرفته  شکل  شهری  هویتِی  محور 
که تهران مرکز سینما و نمایش و هنر بود و خیلی مستعد  شهری نشد. در صورتی 

که تبدیل به سند هویتی شهر شود، اما نشد. بود 
همین  در  ولی  بود.1  صفویه  پادشاهان  پایتخت  کوتاهی  مدت  قزوین  شهر 
و  شهر  حکومتی  مرکز  قزوین،  عالی قاپوی  قزوین،  بازار  سعدالدوله،  کوتاه  زمان 
که می گویند قدیمی ترین خیابان ایران است ـــ و نیز بافت اطراف  خیابان سپه ــــ 
که از همۀ ساخت وسازهای دورۀ پهلوی در شهر تهران  این خیابان ساخته شد 

باهویت تر و قوی تر است. 

1. شاه تهماسب صفوی در سال 953 ه .ق به علت نزدیکی تبریز به مرزهای عثمانی و آسیب پذیر بودن این 
شهر و نیز دور بودن از خراسان و هجوم مداوم ازبکان به ایران، پایتخت را به قزوین انتقال داد. قزوین تا سال 
1۰۰۶ ه .ق )به مدت نیم قرن( پایتخت صفویه بود. یکی از دوران های  طالیی تاریخ قزوین انتخاب این شهر به 
عنوان پایتخت سلسلۀ صفوی است. با استقرار مرکز دولت شیعی صفوی در قزوین، این شهر به محل تجمع 
که در  دولتمردان، علما و اندیشمندان و صاحبان حرفه و فن و هنر تبدیل شد. ژان شاردن، سیاح فرانسوی، 
دورۀ صفویان 11 سال در ایران اقامت داشت، دربارۀ شهر قزوین می نویسد: »قزوین شهر بزرگ و زیبایی است 
کوه الوند بنا شده  است... دوازده هزار خانه و صد هزار تن جمعّیت  که در دشتی وسیع واقع در سه فرسنگی 
که اسب دوانی نیز در  دارد. صد خانوار یهودی و چهل خانوار مسیحی در این شهر به سر می برند. میدان شاه 
آنجا به عمل می آید از زیباترین نقاط این شهر است... بعد از مسجد، مهم ترین و مجلل ترین عمارات قزوین 
که طالب  علوم دینی در آن تحصیل می کنند... آنچه قزوین را در انظار بینندگان باشکوه  و رفیع  مدارسی است 
که همه  تماشایی و دیدنی است...« )بنگرید  کاخ ها و خانه های قصرآسای بزرگان و اعیان شهر است  می نماید 

به: پرویز ورج اون د، س ی م ای ت اری خ و ف ره ن گ ق زوی ن، 3 ج، تهران: نی، 1377(.
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باید  درد،  ویژه ای  یخی  تار موقعیت  که  تبریز  شهر  هویت  یابی  باز برای  ما 
در  و  بوده  ولیعهدنشین  یادی  ز دوره های  در  شهر  این  می کردیم.  عمل  دقیق تر 
بر  شهر  سیاسی  سابقۀ  و  تجربیات  است.  داشته  قرار  سیاسی  تحوالت  کانون 

گذاشته است.1 یادی  هویت فرهنگی آن تأثیر ز
یخی تبریز موجب  ــ تار نوع نگاه دولت به آذربایجان و نیز اهمیت فرهنگی 
یخی شهری، وقت   شد که من ضمن آشنایی با مفهوم قدرتمندی به نام بافت تار

کنم. یادی را برای هویت فرهنگی شهر تبریز صرف  و انرژی ز
که  گرفتن پدیدۀ زلزله اولویت داشت، چرا  در برنامه ریزی برای شهر، در نظر 
زلزله جزو مشخصات و ویژگی های طبیعی این منطقه است. شهر تبریز تا سال 
1100 هجری خورشیدی، هر صد سال یك بار با زلزله زیر و رو شده و دوباره از نو 
کشور هم وجود دارد.  ساخته شده است.2 شبیه این وضعیت در مناطق دیگر 
گاه  هر  وزارتخانه،  در  بعد  سال  چند  و  آذربایجان،  استانداری  در  همین  برای 
که آرامش و  از برنامه ریزی برای مسکن صحبت می کردم، منظورم مسکنی بود 
ی سر مردم خراب  کنانش بدهد و وقتی زلزله آمد، پایدار باشد و رو آسایش به سا

نشود. 

کشور بود. پیش از آن، وقتی قزوین پایتخت شده  که اصفهان پایتخت بود، تبریز دومین شهر مهم  1. زمانی 
که تهران پایتخت بود، باز  بود، تبریز پایتخت قبلی بود و قوی تر از پایتخت جدید عمل می کرد. حتی زمانی 
که من استاندار آذربایجان شرقی  تبریز به عنوان شهر دوم ایران، به ویژه از نظر سیاسی، مطرح بود. روزی هم 
گفت برای ما بعد از تهران و قم مهم ترین شهر سیاسی ایران تبریز است.  شدم، آقای هاشمی رفسنجانی به من 
که در شرایط امروزی، یعنی سال 1371، حتی از قم هم مهم تر است. گفت می خواهم بگویم  کرد و  بعد درنگی 

کوزه ها و بقایای اجساد انسان بود. آن  که پر از  کشف شد  کبود، در حفاری ها اتاقکی  2. در پروژۀ اطراف مسجد 
کشیدند و به صورت یك اتاقك درآوردند و تبدیل به یک  کردند، اطراف آن را شیشه   کوزه ها و آن اتاق را حفظ 
که امروز  که سابقۀ زندگی انسان در جایی  کارشناسان می گفتند این اجساد نشان می دهد  کردند.  نمایشگاه 
شهر تبریز واقع است، نزدیک به پنج هزار سال است. در شهری با این قدمت و سابقۀ طوالنی، قدیمی ترین 
که همین مسجد  که عمرش از حدود ششصد سال بیشتر نیست. جالب این  کبود است  بنای موجود مسجد 
که در دورۀ پهلوی دوم انجام شد، بخشی از آن  دو بار بر اثر زلزله تخریب شده است. بار دوم پس از مرمت هایی 
که در تبریز استاندار می شد می گفت:  کس  قابل استفاده و بخشی هم حفظ شد. این چنین سابقه ای به هر 

مراقب باش! خطر زلزله جدی است!
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آن زمان آقای مهندس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی، در سفری به تبریز 
که  گفتم  کرد. جزئیات پروژه را برای ایشان توضیح دادم و  کبود بازدید  از مسجد 
یم.1 آقای آخوندی  ما از دولت پول نمی خواهیم و این پروژه را با پول مردم می ساز
کرد.  را دید و سؤال هایی  آن  و اطراف  کبود  پروژه، مسجد  بخش های مختلف 
گرفته و در واقع خفه  کبود در محاصرۀ ساختمان ها قرار  کار، مسجد  هنگام آغاز 
هم  را  مسجد  پشت  و  خیابان  دیگر  طرف  بود،  مدرسه  آن  طرِف  یك  بود.  شده 
گرفته بود. مطابق پروژه، آن مدرسه پارك شد. خانه های پشت  بافت های فرسوده 
مدرسه خریداری و طرح توسعۀ موزۀ آذربایجان عملی شد. قرار بود یک فضای 

عمومی خیلی بزرگ هم در مقابل مسجد ایجاد شود. 
همۀ اینها در حال ساخته شدن بود و من جزئیات پروژه را برای آقای آخوندی 
از آن برای بازدید به شهر جدید سهند رفتیم. در راه برگشت  توضیح دادم. بعد 
کرده اید،  کبود و اطراف آن  که شما در مسجد  کاری  گفت این  مهندس آخوندی 
ایجاد می کنم  وزارتخانه  این روش سازمانی در  براساس  کار جدیدی است. من 
کارها در همۀ شهرهای ایران انجام شود. بعد از مدتی هم به دستور  تا شبیه این 
کل آن  ایشان »دفتر عمران و بهسازی شهری« تأسیس و آقای خواجه دلویی مدیر 
کرد. کارش را شروع  شد. بعدًا آن دفتر تبدیل به شرکت شد و وقتی من وزیر شدم، 

طرح های نیمه تمام سازمان »مجری ساختمان ها و تأسیسات عمومی و دولتی«
از  یادی  ز وقت  سران  اجالس  ساختمان  ماه  چند  تا  آمدم،  وزارتخانه  به  وقتی 
مسئولیت  دولتی  ساختمان های  مجری  سازمان  در  من  همکاران  گرفت.  من 

کبود اوراق مشارکت  1. »برای پروژه های تبریز، یعنی مجموعۀ صاحب االمر، چهارراه شهید بهشتی و مسجد 
کشور اوراق  که در  کردیم. سازمان عمران و بهسازی در وزارت مسکن شاید جزو اولین بخش هایی بود  منتشر 
که آن زمان پول خیلی زیادی بود. در شرایطی  کرد. اوراقی به مبلغ 8 میلیارد تومان منتشر شد  مشارکت منتشر 
کارکردی دارد« )آقای خواجه دلویی، مدیر عامل شرکت  که خیلی ها نمی دانستند اوراق مشارکت چیست و چه 

عمران و بهسازی شهری(.
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احداث ساختمان اجالس را بر عهده داشتند. آن مدت فرصتی شد تا بفهمم 
که نباید  در سازمان مجری چه خبر است. من از دوران نمایندگی معتقد بودم 
طرح ها  تعداد  وقتی  که  چرا  کرد.  شروع  همزمان  را  عمرانی  طرح  یادی  ز تعداد 
کردن  کدام سهم اندکی می رسد. با هزینه  یاد باشد، پس از تقسیم بودجه به هر  ز
زمان  از مدت معمول  بزرگ بیش  به شکل قطره چکانی، اجرای طرح های  پول 
یابد، هشت  پایان  باید دو ساله  که  می برد. در این حالت احداث ساختمانی 
به  هم  سال  ده  در  شود،  تمام  باید  ساله  پنج  که  طرحی  یا  می کشد  طول  سال 

پایان نمی رسد.
دست  ی  رو نیمه تمام  بیمارستاِن  طرح   110 که  شد  روشن  بررسی ها  از  بعد 
این طرح ها می دهد،  به  که مجلس ساالنه  و پولی  سازمان مجری مانده است 
که به ساخت وساز نمی رسد  کم است  یاد تقسیم می شود، آنقدر  چون به تعداد ز
و تنها دستمزد نگهبان های طرح و مواردی از این قبیل را تأمین می کند. معلوم 

کرد. که با این شرایط به زحمت می شد سالی یك بیمارستان را تمام  است 
احداث  موجود  طرح های  و  کند  برنامه ریزی  خواستم  تابش  آقای  از 
که ظرف دو، سه سال  گروه اول طرح هایی  کند.  گروه تقسیم  بیمارستان را به سه 
گروه دوم طرح هایی  می توانند به پایان برسند. قرار شد این طرح ها فعال بمانند. 
کنند و  گفتیم این طرح ها را تعطیل  که در سه تا شش سال به پایان می رسند. 
کنند.  با پیمانکارها هم براساس مادۀ 48 شرایط عمومِی پیمان تسویه حساب 
با  قرار شد  دارند.  نیاز  زمان  از شش سال  بیش  به  که  گروه سوم هم طرح هایی 
را  گفتیم حاضریم آن طرح ها  کنیم و حتی  آنها هم خداحافظی  پیمانکارهای 

بفروشیم.
کنش مجلس  کار را انجام دهیم، اما آیا از وا آقای تابش گفت: »می توانیم این 
که به مردم حوزۀ انتخابی اش وعده  ید؟ آیا از عکس العمل نماینده ای  واهمه ندار
نگران  می شود،  ساخته  آینده  سال  تا  شهر  نیمه تمام  بیمارستان  که  است  داده 
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نیستید؟ آن نماینده مسئوالن را به دیدن طرح می برد. پولی برای طرح می گیرد. با 
کی  کار را جلو می برند. در و پنجره ای می زنند. لودری می آورند. خا کمی  آن پول 
کی برمی دارند و او می تواند دوباره از مردم شهر رأی بگیرد... حاال  می ریزند. خا

کردیم؟« کار را تعطیل و پیمانکار را خالص  به او بگوییم 
زد.  آب  به  بی گدار  نمی شد  بود.  درست  می گفت  تابش  آقای  که  نکته ای 
پرتنشی  کار  این  گفتم  و  دادم  توضیح  را  مسئله  رفتم.  خاتمی  آقای  خدمت 
به  دولت  که  پولی  دهیم.  انجام  را  آن  می کند  حکم  عقل  ولی  باشد.  می تواند 
وزارت مسکن می دهد قابل توجه نیست، اما با همان پول ما می توانیم سالی ده 
که پول بین 110 بیمارستان  یم و تحویل دهیم. ولی به این شکل  بیمارستان بساز
پخش می شود، هیچ نتیجه ای به دست نمی آید. آقای خاتمی تأیید کرد و گفت 

که تنش ایجاد نشود. کنید  ید به شکلی تدبیر  کار عاقالنه ای است. برو
یاست محترم مجلس، رفتم.  کبر ناطق نوری، ر خدمت حجت االسالم علی ا
کار  آقا، چه صالح می دانید؟ چه  برایشان شرح دادم و پرسیدم حاج  را  مسئله 
که  فکری  این  گفت  دارد،  که  جوانمردی  روحیۀ  آن  با  نوری  ناطق  آقای  کنیم؟ 
هم  من  کن.  عملی  را  تصمیم  همان  و  نباش  نگران  است.  عالی  بسیار  داری 
به  من  را  مجلس  به  مربوط  بخش  شود.  بلند  صدا  و  سر  مجلس  در  نمی گذارم 
توضیح  نماینده ها  برای  جلسه  یک  در  را  مشکل  این  بنابراین  می گیرم.  عهده 

کار عاقالنه ای است.  گفتند  کردند و  کثریت آنها موافقت  دادم. ا
کردیم. در همان سال اول دوازده بیمارستان افتتاح شد. سال  کار را شروع 
را در هفت سال  بیمارستان   110 و سرانجام  تا  پانزده  آن  از  بعد  تا، سال  بعد ده 
کردیم و تحویل دادیم. وقتی دورۀ ما تمام می شد، بیمارستان نیمه تمامی  تمام 
نمانده بود. حتی یکی دو طرح هم به خاطر زلزلۀ بم و مثل آن به طرح های قبلی 
راضی  نماینده ها  هم  رساندیم.  پایان  به  و  ساختیم  را  همه  ولی  کردیم،  اضافه 
تصور  ما  می گفت  بهداشت  وزارت  بهداشت.  وزارت  هم  و  مردم  هم  شدند، 
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نمی  کردیم وزارت مسکن بتواند به این سرعت بیمارستان ها را بسازد. در نتیجه 
تحویل  را  بیمارستانی  مثال  برای  بود.  مانده  بیمارستان ها عقب  تجهیز  کار  در 
که  داده بودیم، اما تا سال بعد هنوز تجهیز و آمادۀ بهره برداری نشده بود. این بود 
گرفتن بیمارستان های آماده تعلل می کرد. می گفتیم  وزارت بهداشت در تحویل 
کراه  ا آنها  و تحویل بگیرید،  کنید  بیایید صورت جلسه  آماده است  ساختمان 
ایراد  ساختمان  از  واهی  دالیل  به  بهداشت  وزارت  نمایندگان  حتی  داشتند. 
از ما خواسته  گفتند وزیر  گرفتن طفره می رفتند. آخر سر  از تحویل  می گرفتند و 
کنیم بیمارستان ها را تحویل نگیریم، چون آن  که ممکن است سعی  تا جایی 
که چرا بیمارستان  وقت نماینده های مجلس به وزارت بهداشت فشار می آورند 

را تجهیز نمی کنید؟ 
شما  و  کنیم  تفاهم  است  بهتر  گفت  من  به  بهداشت  وزیر  سرانجام 
کارمان سر  که ما هم بتوانیم به  ساختمان ها را مقداری دیرتر به ما تحویل دهید 
زمینۀ  در  خوبی  تجربۀ  هم  این  کردیم.  همکاری  البته  هم  ما  دهیم.  سامانی  و 

کردند.  گروهش اجرا  که آقای تابش و  ساختمان های دولتی بود 

خانه های بی کیفیت و بنیان گذاری انبوه سازی
که تا زمانی  مدت ها قبل از ورود به وزارت مسکن متوجه این مطلب شده بودم 
کس خودش برای خودش خانه می سازد، خانه های ما نه طراحی خوبی  که هر 
دانشجو  که  دورانی  در  می آید  یادم  بود.  خواهد  مستحکم  نه  و  داشت  خواهد 
بودم، یکی از اقوام نزدیک ما در ارومیه یک خانۀ کلنگی خرید و شروع به ساختن 
اینها  به  او  مثاًل  بود.  بّنایی  استاد  عهدۀ  به  هم  خانه  ساخت  کار  همۀ  کرد.  آن 
که آنها را در  که 5 شاخه تیرآهن 14 بگیرند، بعد به جوشکار می گفت  می گفت 
طبقه  سه  دو،  و  گذاشت  هم  ی  رو را  تیرآهن ها  این  خالصه  ببرد.  اندازه ای  چه 
با  موقع  آن  نبود.  علم  و  سواد  اهل  می شناختم.  را  بّنا  من  ساخت.  ساختمان 
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خودم فکر می کردم چرا این ساختمان مهندس ندارد؟ آن همه محاسبه و دقت 
گرفته شود، چه می شود؟ نقشۀ این  که در مهندسی یک ساختمان باید در نظر 

کجاست؟ این سؤال ها از آن زمان در ذهنم بود. ساختمان 
که نقشه های  که معاون فنی شهرداری ارومیه شدم، می دیدم  بعد از انقالب 
و  دقت  هم  مهندسان  حتی  و  می شوند  کشیده  بی کیفیت  خیلی  ساختمان 
که به این مسئله  توجه الزم را صرف نمی کنند و سازمانی یا مرجعی هم نیست 
کشیده بود  کند. همان زمان یکی از مهندسان معروف شهر نقشه ای  رسیدگی 
ی آن دو طبقۀ مسکونی قرار داشت. بعد  که پارکینگش در طبقۀ همکف بود و رو
که برای رفتن از پارکینگ )یعنی طبقۀ همکف(  از دقت در نقشه متوجه شدم 
بود.  نشده  پیش بینی  ورودی  نقشه  در  یعنی  ندارد.  وجود  پله ای  اول  طبقۀ  به 
هم  دیگر  ایراد  چند  این  بر  عالوه  نیافتم.  چیزی  کردم،  رو  و  زیر  را  نقشه   هرچه 
کند.  را اصالح  اینها  به مهندس  بدهید  گفتم  برگرداندم.  را  نقشه  و  کردم  پیدا 
که مهندس به شکلی  که نقشه های اصالح شده را آورد، دیدم  بعد از چند روز 
دوباره  است.  داده  نقشه  در  تغییراتی  تکلیف،  رفع  ی  رو از  غلط،  و  نادرست 
مهندسان  که  بود  نقشه هایی  وضعیت  بیش  و  کم  هم  این  برگرداندم.  را  نقشه 

تهیه می کردند.
گفتن تبریك  سال ها قبل یکی از دوستان  خانه ای ساخته بود، برای بازدید و 
آرام  را درمی آوردیم، من  کفش ها  که شدیم، وقتی  وارد خانه  رفتیم.  به منزلشان 
کنار گوش حاج خانم گفتم هر کس نقشۀ این خانه را کشیده، پر از ایراد کشیده. 

گفت مبادا چیزی جلوی خودشان بگویی!  ایشان 
پرسیدم:  صاحبخانه  از  احوالپرسی  و  حال  از  بعد  و  نشستیم  خالصه 

کسی بوده؟«  »مهندس  و طراح  خانه چه 
طراحی  خودم  پنهان،  چه  شما  از  نیست  پنهان  خدا  »از  گفت:  جواب  در 

کردم.« 
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که مهندس ساختمان نیستید...«  گفتم: »شما  با تعجب 
کاری  ساختمان  مهندس  دیدیم  کردیم،  حساب  که  است  این  »واقعیت 
کاغذ شطرنجی  کنار هم می کشد و می شود نقشه... رفتم  نمی کند. چند تا خط 
یختیم. دو، سه بار هم نقشه را  ی هم ر خریدم و با خانم نشستیم عقلمان را رو
می خواستیم  آنچه  تا  کشیدیم  دوباره  کردیم،  پاك  کردیم.  طرف  آن  و  طرف  این 
کند و پروانه را  که زیرش را امضا  به دست آمد. بعد آن را دادیم به یک مهندس 

گرفتیم.« 
خیلی  ساختمان  و  بود  شده  تلف  زمین  از  یادی  ز بخش  آنها  نقشۀ  طبق 

فضای مرده داشت.
که مشکل اصلی بخش مسکن همین   این تجربه ها مرا به این نتیجه رساند 
بی نظمی است و با این شرایط ما نخواهیم توانست ساختمان های خوب و بزرگ 
یم. معلوم بود که ساخت ساختمان های بزرگ از عهدۀ مردم  با قیمت خوب بساز
حساب شده  و  درست  سیاستی  براساس  کار  که  است  الزم  و  برنمی آید  عادی 

کند. سامان پیدا 
کرده  بعدها در دورۀ وزارت سفری به مالزی رفتم. سفیر ایران هماهنگی هایی 
که بتوانیم چند مجموعۀ مسکونی انبوه را ببینیم. مجموعه های دو، سه هزار  بود 
واحدهای  بودند.  شده  ساخته  و  طراحی  اقتصادی  و  منظم  خیلی  که  واحدی 
کرده بودند. پرسیدم  این مجتمع ها را چه  که همۀ جزئیاتش را محاسبه  کوچکی 
 developer می کند.  نظارت  و  می دهد  پروانه  شهرداری  گفتند  می سازد؟  کسی 
ما  ساختمان  مهندسی  نظام  شبیه  تی  تشکیال واقع  در  می سازد.  )انبوه ساز( 
کیفیت نظارت می کرد. developer ساختمان ها را می سازد و آنها  که بر  داشتند 
و  حداقل  قیمت  دولت  می فروشد.  کند،  اعالم  دولت  که  ضوابطی  براساس  را 
که دولت  کمتر از قیمتی باشد  گر قیمت بازار  گروه های هدف را تعیین می کند. ا
تعیین  قیمت  تا  بازار  قیمت  فاصلۀ  دولت  شود،  متضرر  سازنده  و  کرده  تعیین 
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کف قیمت را برای آنها تضمین می کند. شده را به سازنده می دهد و در واقع 
و  بی سر  مشکل  از  شدن  رها  برای  دیدم  بود.  خوبی  و  جالب  روش  خیلی 
را  انبوه سازی  که  یم  ندار این  جز  راهی  هم  ما  مسکن،  ساخت وساز  در  سامانی 
بخش های  در  صرفه جویی  و  شود  ساخته  بزرگ  مجموعه های  تا  دهیم  توسعه 
ارزان  خانه  و  دهد  نشان  تمام شده  قیمت  در  را  خودش  ساخت وساز  مختلف 

کیفیت هم بهتر شود.  تمام شود. خدمات هم ارزان تر و 
برنامۀ وزارت مسکن  را در  انبوه سازی  از آن سفر، به طور جدی تقویت  بعد 
و  کردیم  قانون  وارد  را  انبوه ساز  واژۀ  سوم،  برنامۀ  در  همین،  برای  دادم.  قرار 
کردیم  کردیم. قانون مربوط به فعالیت این بخش را تهیه  انجمنی برایش درست 
گرفتیم  یاد  میان  این  در  که  مهمی  مطلب  نوشتیم.  هم  را  آیین نامه هایش  و 
برخوردیم،  مشکلی  به  راه  در  گر  ا که  بود  این  شد،  ما  برای  ارزشمند  تجربه ای  و 
تالش  آن  حل  برای  بلکه  نکنیم،  پاك  را  مسئله  صورت  یا  نزنیم  دور  را  مشکل 
گر احساس می شد مشکل پیش  رو بزرگ است و برای مدت درازی باقی  کنیم.1 ا
کنیم. یکی از  خواهد ماند، تالش می کردیم نهاد حل مشکل را هم ایجاد و فعال 

آن نهادها همین انجمن های صنفی انبوه سازان است.
به  شوند  سازماندهی  گر  ا که  بردند  پی  نکته  این  به  هم  انبوه سازان  خود 
گفتیم هر  که  کار آنقدر در این زمینه ضعیف بودیم  نفعشان است. در ابتدای 
که در تهران ده واحد و در سایر شهرها پنج واحد خانه می سازد، انبوه ساز  کس 
است. ضعف در این زمینه خیلی جدی بود. فقر بزرگی در این حوزه داشتیم. 
بسازد،  مسکن  واحد  هزار  از  بیش  کس  هر  بگوییم  که  بود  این  درست  روش 
انبوه ساز  کشور شاید یک  در  قرار می دادیم،  مبنا  را  این  گر  ا اما  انبوه ساز است. 

هم پیدا نمی شد.2

کمتر انجام می شود. که در دستگاه های اداری ما  کاری است  1. این همان 
کار می کنند. کرده اند، توانا شده اند و در ابعاد بزرگ  کرده اند، پیشرفت  2. اما االن خوشبختانه انبوه سازها رشد 
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یادی  که متوجه شدیم چون فعالیت در بخش مسکن سود ز نکتۀ دیگر این 
که پولدار هستند  کمتر از تقاضا بود ــــ عده ای  داردــ زیرا آن زمان عرضۀ مسکن 
ولی تخصص و تجربه ای در مهندسی ندارند، سرمایه شان را وارد بخش مسکن 
گر فقط  ا پذیرفت. چون  انبوه ساز  به عنوان  را هم  اینها  وزارت مسکن  می کنند. 
که  مهندسان را انبوه ساز به شمار می آوردیم، هم بّناها و خانه سازهای سنتی را 
که سرمایۀ خود  کسانی  تحصیالت دانشگاهی نداشتند از دست می دادیم و هم 
را وارد بخش مسکن می کردند فراری می دادیم. این خالف هدف ما بود و باعث 

ضعیف تر شدن بخش مسکن و انبوه سازی می شد. 
به این خاطر ضوابط انجمن انبوه سازان به شکلی تعریف و نوشته شد که هیچ 
گردونه خارج نشوند. اما جهت گیری آن به  گونه ای طراحی  از  از این فعاالن  یک 
شد که در ده، پانزده سال بعد فقط انبوه سازهای متخصص و مهندس در صحنه 
گر غیر متخصصی خواست سرمایه اش را وارد بخش مسکن کند، موظف  بمانند1 و ا

باشد حداقل یك مهندس مسئول بیاورد و مجموعۀ کارگاهش را به او بسپارد2.

فعالیت برون مرزی انبوه سازان
توانایی اش  و  است  کرده  توجهی  قابل  رشد  انبوه سازی  گذشته  سال های  در 
دست  حکومت  که  رسیده  آن  وقت  امروز  نیست.  کار  اوایل  با  مقایسه  قابل 

کشور فعال شوند. که در خارج از  کند  کمکشان  انبوه سازان را بگیرد و 
پای انبوه سازان به خارج از کشور از وقتی باز باشد که در وزارت مسکن بودیم. آن 
زمان دو، سه شرکت انبوه ساز را تشویق و حمایت کردیم که در خارج از کشور فعال 

که عده ای از انبوه سازان سنتی  گیرد، معلوم خواهد شد  گر در انجمن انبوه سازان بررسی ای صورت  1. امروز ا
رفتند در دانشگاه های داخلی و خارجی درس خواندند و مهندس شدند. چون متوجه شدند با آن آیین نامه و 
که از بخش مسکن حذف شوند یا باید  که وزارت مسکن نوشته است یا باید بپذیرند  شیوه نامه و دستورالعملی 

کار شوند. این از نتایج آن نهادسازی برنامه ریزی شده بود.  صاحب علم این 
2. وزارت مسکن فقط به آن مهندس مجوز فعالیت می داد. 
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شوند. چون این کار فواید فراوانی برای بخش مسکن به همراه داشت. برای تسهیل 
کشورهای دیگر فرستادیم تا پروژه هایی را به  کسانی از همکارانمان را به  کار، حتی 
کردیم. به  نام وزارت مسکن بگیرند. آن پروژه ها را برای اجرا به انبوه سازان واگذار 
کار در مقیاس بین المللی را یاد بگیرید. خوشبختانه آنها هم  گفتیم باید  ایشان 

خیلی با دقت و جدیت عمل کردند و االن انبوه سازهای بزرگی شده اند.
همه  از  نیکوسرشت  ناصر  آقای  می کنم  فکر  انبوه سازی،  نهاد  درخصوص 
بودند.  ایشان  آقای معروفی هم همکاران  و  آقای جهانی  کشید.  بیشتر زحمت 
کمک  خیلی  هم  سلماسی  شهرام  آقای  و  اتابک  محمد  سید  مهندس  آقای 
کردند. در بخش مربوط به نظام مهندسی آقای شیبانی و آقای سلماسی خیلی 

کردند.  کاری  فدا

آیا مسکن می تواند موتور اقتصاد باشد؟
که اقتصاد ایران را به حرکت  که آیا بخش مسکن توان و ظرفیت آن را دارد  این 
توان مهندسی و  وادارد، سؤالی جدی و اساسی است و خوب است در بخش 
زمان  از  یعنی  بعد،  به  از سال 1332  کشور  کنم.  اشاره  آن  به  کشور  انبوه سازی 
بوده  روبه رو  مسکن  بحران  با  همیشه  ایران،  به  شاه  بازگشت  و  زاهدی  کودتای 
در  را  محوری  جایگاه  و  نشست  انگلیس  جای  به  امریکا  کودتا،  از  پس  است. 
از جمله  ابزارهای مختلف،  از  با استفاده  آنها  گرفت.  ایران به دست  سیاست 
کمک های مالی، بر روندهای کالن امور ایران تأثیر می گذاشتند و در واقع در ادارۀ 
کت داشتند. از سال 32 تا 40 را می شود دوران تثبیت حکومت  کشور با شاه شرا

کودتا دانست.  کشور بعد از  کامل بر اوضاع  شاه و تالش او برای تسلط 
کرد.  شاه در ابتدای دهۀ چهل با فشار امریکایی ها اصالحات ارضی را آغاز 
گرفتند یا خریدند و  در اصالحات ارضی، زمین های بزرگ را از مالکین و خوانین 
کار داشتند. یکی این که خان ها  به کشاورزان دادند. دو، سه هدف از انجام این 
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و  با شاه  مبارزه  کشور مدعی  از  گوشه ای  زمانی در  مبادا یك  که  ببرند  بین  از  را 
که قشر عظیمی از مردم ایران  کشاورزان را  که رضایت  حکومت شوند. دوم این 
به  می کردند(  زندگی  روستاها  در  ایران  مردم  درصد   60 از  بیش  موقع  )آن  بودند 
که دیگر برای  دست آورند. حکومت به آنها می گفت ما به شما زمین می دهیم 
کنید. حکومت احساس می کرد به این طریق  کار  کار نکنید، برای خودتان  خان 

پایه های قدرت خود را تثبیت می کند.
کار  امکان  پدرانشان  کوچک  زمین های  در  که  کشاورزان  فرزندان  بنابراین 
که نتوانسته بودند از زمین خود درآمدی داشته باشند،  کشاورزانی  نداشتند و نیز 
همۀ  به  البته  آمدند.  شهرها  به  و  کردند  رها  را  روستاها  کار،  جست وجوی  در 
کارخانه می ساخت.  آنجا  که دولت در  رفتند  به شهرهایی  نرفتند،  شهرها هم 
از  بودند  عبارت  شدند  معین  چهارم  برنامۀ  در  که  کشور  صنعتی  قطب های 
شهرها  این  به  جمعیت  وقتی  بندرعباس.  اهواز،  اراك،  اصفهان،  تبریز،  تهران، 

کمبود مسکن به وجود آمد.  سرازیر شد، مشکل جدی 
که مهم ترین سنجه برای  کم خانوار در یک واحد مسکونی  در تهران سنجۀ ترا
ازای  به  و  بود  رفته  باالتر  از 1/35  بیان وضعیت مسکن است، در سال 1355 
از هر 135  به عبارت دیگر  100 خانه وجود داشت.  تهران، فقط  135 خانوار در 
کن بودند. باز به تعبیر دیگر  خانواده، 70 خانواده به طور مشترک در یک خانه سا

در 35 خانه از 100 خانه، دو خانواده با هم زندگی می کردند. 
که من به وزارت مسکن  این عدد وضعیتی بحرانی را نشان می دهد. زمانی 
که دولت را تحویل دادم، مطابق  کشور 1/17 بود. بعد از آن  آمدم، این سنجه در 
کشور به 1/06  کم خانوار در  سرشماری نفوس و مسکن سال 1385، سنجۀ ترا
کمتر شود،  گر عدد از این میزان  رسیده بود. میزان مناسب آن 1/1 است. یعنی ا
گرفتن  پیشی  از  حاصل  رکود  و  نمی رسد  فروش  به  ساخته شده  جدید  مسکن 

عرضۀ مسکن نسبت به تقاضا رخ می دهد.
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که در آینده بحران مسکن  ما آن موقع در وزارت مسکن پیش بینی می کردیم 
گذشته تقاضا شکل  خواهیم داشت. آمار این را نشان می داد. چون در 26 سال 
گرفته بود. در سال 1384، سال هشتم از عمر دولت اصالحات، نیاز بازار حدود 
عدد  این   1391 سال  در  برآوردها،  و  آمار  مطابق  بود.  مسکونی  واحد  هزار   810
کاهش می رفت. چون دیگر رشد  از آن رو به  به 930 هزار واحد می رسید و بعد 
کاهش جمعیت، بعد  کم می شد و در واقع سیاست  کنترل و زاد و ولد  جمعیت 
از سال 91 خود را در تعداد جوانان نیازمند مسکن نشان می داد. در سال 1400 

کاهش می یافت.  تقاضا به حدود 700 هزار واحد 
باعث  کرد،  اجرا  مسکن  وزارت  که  روش هایی  و  سیاست ها  خوشبختانه 
انبوه سازی و منطقی  کشور شد. نهادینه شدن  افزایش ظرفیت ساخت وساز در 
شدن بازار مسکن مهم ترین زمینه های این افزایش ظرفیت را فراهم کرد. در نتیجۀ 
از یك میلیون  آمار تولید مسکن به بیش  آن تغییرات و اصالحات، در سال 91 
واحد رسید و این یعنی ما بحران تقاضای مسکن را به راحتی پشت سر گذاشتیم. 
که  کشور ظرفیت مازاد انبوه سازی به وجود آمده است  از سال 91 به بعد، در 
کسب درآمد ارزی باشد. ما باید توان مهندسی و انبوه سازی  می تواند راهی برای 
کنیم تا  کنیم. باید زمینه را فراهم  کسب درآمد خارجی تبدیل  را به ابزاری برای 
جهانی  بازارهای  در  بتوانند  و  شوند  فعال  کشور  از  خارج  در  عرصه  این  بزرگان 

سهمی برای خود بگیرند. 
کندۀ بساز  که ظرفیت پرا سیاست های جدید وزارت مسکن این اجازه را داد 
و بفروشی در کشور تبدیل به ظرفیت نهادینۀ انبوه سازی شود. این ظرفیت بعد از 
که می توان عالوه بر پاسخ گویی به نیاز  کرد و االن به جایی رسیده است  آن رشد 
کشورمان ثروت تولید  کند و برای  کشورها رقابت  داخل، با توان مهندسی دیگر 
برای  را  ما  کارگران متخصص  و  این ظرفیت می تواند مهندس های جوان  کند. 
اجرای پروژه به خارج از کشور ببرد. این کار فایده های فراوان دیگری نیز دارد. این 
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با مناسبات  آشنا می شوند،  با فرهنگ های دیگر  یاد می گیرند،  زبان  مهندسان 
کار و مهارتشان را روز  کیفیت  که ناچارند  بین المللی آشنا می شوند. ضمن این 
کنند.  کره ای و ترك رقابت  به  روز افزایش دهند تا بتوانند با رقبای قوی چینی و 
این افزایش مهارت باز می تواند به افزایش کیفیت ساخت مسکن در داخل منجر 
که من معتقدم می توان به بخش مسکن به عنوان موتور  شود. به این خاطر است 

کرد.  ی آن حساب  کرد و برای بلندمدت رو محرک اقتصاد نگاه 
اضافه  مسکن  نیست  بنا  شود.  ساخته  مسکن  نیاز  حد  در  باید  بنابراین 
مسئلۀ  فرسوده  خانه های  مسئلۀ  مسکن،  بازار  تازۀ  نیاز  بر  عالوه  البته  یم.  بساز
یادی این وضعیت را دارند. در مباحث  مهمی است. هنوز در ایران خانه های ز
مربوط به بنیاد مسکن و مسکن روستایی توضیح خواهم داد که بعد از زلزلۀ بم در 
کنار ساختمان های  که نمی شود از  گذشته فهمیدیم  5 دی ماه 1382 روشن تر از 
گذشت. در نتیجه در قوانین بودجۀ سال های 83 و 84 و در  فرسوده به راحتی 
یم به سمت پایدارسازی  که برو کردیم  قانون برنامۀ چهارم زمینه های الزم را آماده 

خانه های فرسوده.
که در حال حاضر نزدیك به  نتیجۀ آن جهت گیری و بودجه نویسی این شد 
که آن موقع شد )و  کمک وام و برنامه ریزی هایی  کشور با  30 درصد روستاییان 
بنیاد مسکن مسئول اجرای آن بود( حداقل صاحب 40 متر سقف ایمن هستند 
پیشرفت  درصد   30 است.  شده  ساخته  زلزله  برابر  در  مقاوم  فناوری های  با  که 
کرده  که تهیه  خوبی است، هرچند با اهداف برنامه فاصله دارد. مطابق برنامه ای 

بودیم باید در ده سال این طرح در تمام روستاها اجرا می شد. 
کاری  که در بافت های فرسودۀ شهری هست، زمینۀ  در هر صورت ظرفیتی 
خوبی برای انبوه سازهاست، ولی بازسازی این بخش هم باألخره پایانی دارد. از 
یج انبوه سازان را با بازار جهانی آشنا کنیم که وقتی  حاال باید تمرین کنیم و به تدر

ظرفیت داخلی پر شد، دغدغه ای به نام انبوه ساز بیکار نداشته باشیم. 
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مخالفت »نظام مهندسی ساختمان« با تقویت انبوه سازان
رشد شرکت های خصوصی انبوه سازی به آسانی انجام نشد و مخالفان فراوانی 
بود.  ساختمان«1  مهندسی  »نظام  سازمان  مخالفان  مهم ترین  از  یکی  داشت. 
ساختمان  مهندسی  نظام  مقابل  در  انبوه سازان  تشکیالت  می کردند  فکر  آنها 
در  ما  که  حالی  در  آنهاست.  تضعیف  درصدد  مسکن  وزارت  و  شده  ایجاد 

کنترل ساختمان مصوب سال 137۴  1.  سازمان نظام مهندسی ساختمان براساس قانون نظام مهندسی و 
به منظور تأمین مشارکت هرچه وسیع تر مهندسان در انتظام امور حرفه ای خود و تحقق اهداف قانون مذکور 
دارای  نظر حقوقی  از  استان  و سازمان هر  استانی است  واحدهای  دارای  این سازمان  تأسیس شده است. 
مرکز،  شورای  عمومی،  هیئت  استان ها،  سازمان  از  است  عبارت  سازمان  ارکان  است.  مستقل  شخصیت 
از  عضویت  داوطلب  نفر   5۰ حداقل  وجود  استان  سازمان  تشکیل  برای  انتظامی.  شورای  و  سازمان  رئیس 
که دارای مدرك مهندسی در رشته های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران،  بین مهندسان آن استان 
تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیك باشند، ضروری است. در حال حاضر 
کشور دارای سازمان هستند. بخشی از مهم ترین وظایف و اختیارات هیئت مدیرۀ سازمان  همۀ استان های 
به  می شود،  محسوب  استان ها  در  سازمان  وظایف  بخش  مهم ترین  که  استان،  ساختمان  مهندسی  نظام 
ح است: برنامه ریزی در جهت تقویت و توسعۀ فرهنگ و ارزش های اسالمی در معماری و شهرسازی،  این شر
برنامه ریزی به منظور رشد و اعتالی حرفه های مهندسی ساختمان و مشاغل مربوط به آن، ارتقای دانش فنی 
کار شاغالن در بخش های ساختمان و شهرسازی از طریق ایجاد پایگاه های علمی، فنی، آموزش  کیفیت  و 
کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی  و انتشارات، همکاری با مراجع مسئول در امر 
ح های جامع تفصیلی و هادی در شهرها توسط اعضای سازمان حسب درخواست،  ساختمان و ضوابط طر
غیر  فعالیت های  و  و حقوقی در طرح ها  توسط اشخاص حقیقی  انجام خدمات مهندسی  بر حسن  نظارت 
دولتی در حوزۀ استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصالح، مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین 
کار شاغالن در امور فنی مربوط به فعالیت های حوزه های مشمول این قانون،  صالحیت و ظرفیت اشتغال به 
کمك به مراجع مسئول در بخش  کارفرمایان و  تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و 
کارها به صاحبان صالحیت و جلوگیری از مداخلۀ اشخاص  ساختمان و شهرسازی در زمینۀ ارجاع مناسب 
کمك به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری و همکاری با وزارت مسکن و  فاقد صالحیت در امور فنی، 
کمك به ارتقای  کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها،  شهرسازی در زمینۀ تدوین، اجرا و 
به  فنی  کارشناسی  خدمات  ارائۀ  استان،  محدودۀ  در  شهرسازی  و  عمرانی  ساختمانی،  ح های  طر کیفیت 
که دارای ماهیت فنی است، همکاری با مراجع استان در هنگام  مراجع قضائی و قبول داوری در اختالفاتی 
کمیسیون های  بروز سوانح یا بالیای طبیعی، معرفی نمایندۀ هیئت مدیرۀ سازمان استان برای عضویت در 
حل اختالف مالیاتی در رسیدگی و تشخیص مالیات فنی و مهندسی اعضای سازمان، تهیه و تنظیم مبانی 
نظام   سازمان  )سایت  شهرسازی  و  مسکن  وزارت  به  پیشنهاد  و  استان  در  مهندسی  خدمات  قیمت گذاری 

 .))www.irceo.net( هندسی ساختمان
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کرده بودیم. قانون  وزارت مسکن حمایت های فراوانی از سازمان نظام مهندسی 
آخوندی  مهندس  آقای  وزارت  زمان  در  که  ساختمان  مهندسی  نظام  آزمایشی 
گمان  نوشته شده بود، در دورۀ بنده با تالش همکاران رسمیت یافت. اما آنها 
می کردند با تقویت نهاد انبوه سازی می خواهیم سازمانی موازی با نظام مهندسی 

که در نتیجۀ آن سازمان نظام مهندسی تضعیف خواهد شد.1  یم  راه بینداز
گفتم  برای رفع شبهه، در جلساتی متعدد موضوع را برای آنان توضیح دادم. 
اما  است،  متمرکز  ساختمان«  »کیفیت  بر  ساختمان  مهندسی  نظام  کار  اساس 
کار انبوه سازان بر »کمیت« است. نظام مهندسی خودش نباید ساختمان  اساس 
تا  کند  مراقبت  و  نظارت  باید  کند.  کنترل  را  کیفیت ساخت  باید  بلکه  بسازد، 
مطمئن شود فرایند طراحی و ساخت ساختمان طوری باشد که محصول خوب، با 
که انبوه سازان را ملزم  کیفیت و مهندسی به دست آید. شما باید دنبال این باشید 
کنید فناوری های جدید و تازه های مهندسی را وارد کشور کنند و کیفیت مهندسی 
کنید. شما باید مقررات  کنترل  کیفیت بنا را باال ببرند. شما باید آیین نامه ها را  و 
کنید. همۀ اینها وظیفۀ سازمان نظام مهندسی است. اما  ملی ساختمان را به روز 
وظیفۀ انبوه سازان این است که با سرمایۀ خودشان ساختمان بسازند. مگر شما در 
نظام مهندسی خانه سازی می کنید؟ نظام مهندسی نهاد خانه سازی ندارد. ممکن 
کنند و پولی بگیرند ولی  کار ساخت نظارت  است اعضای شما به طور انفرادی بر 
ندارید.  کار  این  برای  سرمایه ای  نیست.  ساختمان سازی  که  شما  اصلی  حرفۀ 
االن کسانی که پول دارند، اما مهندس و متخصص نیستند ساختمان می سازند. 
کنند. که آنها بیایند شما را استخدام  کند  کاری  قصد وزارت مسکن این است 
ولی  می دادند،  نشان  موافقت  و  می پذیرفتند  مرا  حرف های  ظاهر  در  آنها 
برای  باز  من  وزارت  دوره  اتمام  از  بعد  چنانکه  داشتند.  دیگری  باور  دلشان  در 

که این سازمان را قبول داشتم،  1. مسائل مربوط به نظام مهندسی را در بخش خود توضیح خواهم داد. با این 
کنم.  به خاطر رفتار نامناسب هیئت مدیرۀ مرکزی دورۀ اول، مجبور شدم آن را در سال آخر منحل 
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ی کار آمدن آقای احمدی نژاد،  تضعیف انبوه سازی به شدت کوشیدند. پس از رو
کردند و سطح انبوه سازی را تا  در عمل با مسکن مهر، انبوه سازی را از معنا تهی 
حد پیمانکاری تنزل دادند. این انحراف بزرگی بود. »انجمن صنفی انبوه سازی« 
اسم انبوه سازی را بر خود داشت ولی اعضایش پیمانکار شده بودند. این خیلی 
انبوه سازی  بخش  به  سیاست  این  لطمات  نگران  هم  هنوز  من  بود.  تأسف بار 
هستم.1 خوشبختانه انبوه سازان کم کم متوجه این مطلب شده اند. بعضی از آنها 
که از پیمانکاری  کنند  گاهی به دیدنم می آیند، معتقدند اعضا را باید تشویق  که 

کنند. فاصله بگیرند و همچنان انبوه ساز بمانند تا بتوانند پیشرفت 
محور  کشور  از  خارج  پروژه های  که  کنند  کمك  باید  همه  حاضر،  حال  در 
فعالیت های انجمن صنفی انبوه سازی شود و انبوه سازان در خارج از کشور پروژه 
گفتم، آن وقت یکی از منابع درآمدی  که پیش تر  کنند. همان طور  بگیرند و رشد 
جوان های  اشتغال  آن  نتیجۀ  که  مهندسی  خدمات  صدور  می شود  ما  کشور 
یادی  کار می گیرد، به تعداد ز کشور  که در خارج از  ماست. هر شرکت مهندسی 
ایران استخدام  از  را  اینها  که  دارد  نیاز  و...  ماهر  کارگر  و  و متخصص  مهندس 

کنند. کنار نیروهای بومی  فعالیت  می کند تا در طول مدت اجرای پروژه در 

نخستین انتخابات سازمان »نظام مهندسی ساختمان«
از  یعنی  پیش  دولت های  زمان  از  ساختمان«  مهندسی  »نظام  سازمان  ایجاد 
یاست جمهوری شادروان هاشمی رفسنجانی در دستور کار قرار گرفته بود.  زمان ر
کار را  کازرونی و بعد از ایشان آقای دکتر آخوندی وقتی وزیر شدند  آقای مهندس 
کردند و قانوِن تشکیل سازمان را به تصویب مجلس رساندند. بعد از آن  پیگیری 

که در جاهای مختلف این انحراف از هدف مشاهده شده و درباره اش  1. خوشبختانه مدتی است می بینم 
گفته اند دولت گذشته با مسکن مهر انبوه سازی  صحبت می شود. به تازگی شنیدم آقای مهندس آخوندی هم 

کرد. کرد و انبوه سازها را تبدیل به پیمانکار مسکن مهر  را تضعیف 
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کنند تا ببینند نقاط ضعف  گرفتند قانون را برای یک دوره آزمایشی اجرا  تصمیم 
آن در عمل چیست.

این  به  بود.  شده  تمام  آزمایشی  دورۀ  آن  شدم،  مسکن  وزارت  وارد  که  من 
صورت  به  را  مهندسی  نظام  سازمان  مدیرۀ  هیئت  اول  دور  انتخابات  ترتیب 
نامزدها  صالحیت  بررسی  برای  که  است  آمده  قانون  در  کردیم.1  برگزار  رسمی 
ی  باید وضعیت آنها را از دستگاه های مرتبط، از جمله وزارت اطالعات و نیرو
افراد  این  از  گر صالحیت بعضی  ا کرد.  انتظامی و تشکیالت قضائی، استعالم 
دو  یا  روز  ده  ظرف  گر  ا ولی  می کنند،  اعالم  دستگاه ها  باشد،  داشته  مسئله ای 
هفته نظری داده نشود، براساس قانون این به منزلۀ تأیید صالحیت فرد در نظر 

کند. کار می تواند ادامه پیدا  گرفته می شود و 
غلبه  جامعه  بر  اصالحات  فضای  بیش  کم  و  هم  خاتمی  آقای  دولت  در 
داشت و بسیاری از مردم احساس می کردند می توانند به میدان بیایند و نقشی 
ـــ مذهبی در  اجتماعی به عهده بگیرند. به این ترتیب عده ای از نیروهای ملی 
که  کردند. برخی از نامزدها هم افرادی بودند  انتخابات نظام مهندسی ثبت نام 
که  را  افرادی  همۀ  فهرست  صورت  هر  در  بنامیم.  مذهبی  غیر  را  آنها  می توانیم 
قانونی طی  روال  تا  به مراجع صاحب صالحیت فرستادیم  بودند  کرده  ثبت نام 
پایان رسید،  به  که  قانونی این مراجع  باره نظر دهند. مهلت  این  آنها در  و  شود 

1. قبل از شکل گیری سازمان نظام مهندسی، وظایف این سازمان را هیچ نهاد یا سازمان دیگری انجام نمی داد. 
نبود نظام مهندسی،  کار می کرد. در  برای خودش  از دانشگاه می گرفت،  که مدرک مهندسی  کس  یعنی هر 
وضعیت  دهد،  اشتغال  پروانۀ  آنها  به  کند،  رتبه بندی  و  شناسایی  را  مهندسان  که  نداشت  وجود  نهادی 
کرده  کند. االن این وضعیت نظمی پیدا  کند، دوره های آموزشی برایشان برگزار  کشور را ساماندهی  مهندسی 
کنترل  است. نقشه های ساختمانی و محاسبات آنها در نظام مهندسی بررسی مجدد می شوند، ساختمان ها 
می شوند و مهندس ها باید در دوره های آموزشی مختلف طراحی ساختمان و استحکام ساختمان، مثل دورۀ 
که  کنند و امتحان دهند. نظام مهندسی سعی می کند توان عملی مهندسانی را  جوش و دورۀ بتون، شرکت 
گر مهندسی تخلفی  غ التحصیل شده اند محک بزند. نظام مهندسی یک دادگاه صنفی دارد. ا از دانشگاه فار

کند، به آن دادگاه معرفی می شود.
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گفت: »وزارت اطالعات به استعالم ها  کل نظام مهندسی پیش من آمد و  مدیر 
کرده ایم ولی باز جوابی داده نشده، حاال  جواب نداده است. یک بار هم پیگیری 
کنیم تقویم  گر می خواستیم بیشتر صبر  که ا تکلیف چیست؟« مشکل اینجا بود 
کل  کار به تأخیر می افتاد. به آقای مدیر  و زمان بندی انتخابات به هم می خورد و 
کنند و بیشتر منتظر نمانند. آن بندگان خدا به پاسخ  که برابر قانون عمل  گفتم 
کتبی از من پرسیدند.  کفایت نکردند و از ترسشان همین سؤال را  شفاهی من 
که در مهلت مقرر جواب نداده اند، طبق قانون  من هم در جوابشان نوشتم همین 
کنید.  کار را دنبال  یعنی مورد تأیید است. شما روال انتخابات را جلو ببرید و 
یخ تبلیغات  گفتند از فالن تار همکاران به همۀ نامزدها تأییدیه دادند و به آنها 

انتخاباتی شروع می شود و در فالن روز هم رأی گیری انجام خواهد شد. 
را فرستاد. عده ای  از این، وزارت اطالعات جواب استعالم  یکی دو روز بعد 
از نامزدها را صاحب صالحیت ندانسته بود. پاسخ نامۀ وزارت اطالعات را پیش 
من آوردند، زیر آن نوشتم: »چون دیر جواب داده اند، مطابق قانون اقدامی ندارد. 
گفتم و برایشان  نامه بایگانی شود.« به آقای یونسی، وزیر اطالعات، هم ماجرا را 
کردیم  کشور فضای آشتی است، فکر  که فضای  که با توجه به این  توضیح دادم 
کارمندان وزارت اطالعات هم مخالفتی نداشته اند که گرایش های فکری مختلف 
که روال انتخابات دارد پیش  در انتخابات نظام مهندسی حاضر باشند. اما حاال 
می رود و اسامی نامزدها را اعالم کرده ایم، آقایان چنین نامه ای برای ما فرستاده اند. ما 
هم آن را بایگانی کرده ایم. آقای یونسی در جواب گفت کار خوبی کرده اید، همکاران 
قانونی جواب دهند. و در فرصت  به موقع  و  باشند  که منظم  بگیرند  یاد  باید  ما 
آوردند.  رأی  افراد  همین  از  تعدادی  و  شد  برگزار  انتخابات  صورت  هر  در 
کتیرایی، خدا  خدا بیامرز دکتر مهدی قالی بافان، خدا بیامرز مهندس مصطفی 
کبر معین فر از جملۀ این افراد بودند. اینها به ملی ــ مذهبی ها و  بیامرز دکتر علی ا

یا جریان غیر مذهبی نزدیک تر بودند تا به نیروهای انقالب. 
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نبود.  یاد  ز ساختمان  مهندسی  نظام  انتخابات  در  شرکت کننده ها  تعداد 
نداشتند  تجربه  خیلی  انتخابات  برگزاری  در  مسکن  وزارت  همکاران  موقع  آن 
روز  در  باید  مجلس  انتخابات  مثل  هم  صنفی  انتخابات  این  می کردند  فکر  و 
جمعه برگزار شود. بعد از آن که روز برگزاری انتخابات را اعالم عمومی  کردند، من 
گفتم تصمیم درستی نگرفته اند، روز جمعه برای انتخابات  خبردار شدم. به آنها 
صندوق  پای  به  می توانند  و  دارند  فراغت  مردم  همۀ  که  است  مناسب  ملی 
رأی بروند، نه برای انتخابات صنفی. شما باید این انتخابات را در وسط هفته 
مدرسه  فالن  یا  ارشاد  حسینیۀ  در  نباید  هم  را  صندوق ها  و  می کردید  برگزار 
کل مسکن و شهرسازی  ادارات  باید در مناطق شهرداری،  بلکه  می گذاشتید، 
کار و رفت و آمد مهندسان است.  که محل  استان ها یا محل هایی می گذاشتید 
کرد چند دقیقه ای هم برای رأی دادن  در این صورت می شد از آنها درخواست 

وقت بگذارند.
این مسائل در آن انتخابات رعایت نشد و در نتیجه تعداد شرکت کنندگان 
خیلی کم شد. معلوم بود که ملی ــ مذهبی ها و دیگر جریان ها به رفقایشان اطالع 
داده، آنها هم آمده و به نفع جریان خود رأی داده بودند. از مجموع بیست و پنج 
کرسی را همین آقایان به دست آوردند،  نفر عضو نظام مهندسی تهران، دوازده 
کردند. نفر بیست  کرسی را هم جریان مقابل اینها. یعنی وزن برابری پیدا  دوازده 
گفت بی طرف بود و بنا به موقعیت به یکی از این دو طرف  و پنجم هم می شود 

نزدیک می شد. 
که با هم  گذاشته بودند  کار این دو جریان بنا را بر این  گویی از همان ابتدای 
کنند. خدا بیامرز مهندس بهاءالدین ادب، نمایندۀ مجلس،  کنار نیایند و دعوا 
گروه  که به سمت ملی ــ مذهبی ها رفت و در  هم در بین این بیست و پنج نفر بود 
کارهایش این  گرفت. او چون همزمان نمایندۀ مجلس هم بود، یکی از  آنها قرار 
که بحث ها و اختالفات نظام مهندسی را به شکل تذکر و سؤال تنظیم  شده بود 
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که به آنها در مجلس شورای اسالمی  کند و از وزیر مسکن و شهرسازی بخواهد 
مجلس  تریبون  بحث ها  این  جای  گفتم  ایشان  به  بار  سه  دو،  بدهد.  جواب 
باید در جای خودش دربارۀ  نیست. این مسائل عمومی نیست، صنفی است 

کنیم.  آنها صحبت 
کم کم اختالف و کشمکش تبدیل به مسئلۀ اول نظام مهندسی شد. من برای 
کردم. با این آقایان بارها در جلسات  کردن اختالفات دو طرف خیلی تالش  کم 
قالی بافان  آقای  با  کاری،  ارتباط  دلیل  به  گذشته،  از  کردم.  مختلف صحبت 
آشنایی داشتم. یکی، دو بار ایشان را دعوت کردم به دفترم آمد، نشستیم دو نفره 
که  کار شما این است  گفتم شما استاد دانشگاهید.  کردیم. به ایشان  صحبت 
کنید. باألخره شما معلم ها می دانید  کله بزنید و آنها را اداره  با دانشجوها سر و 
کنید. چرا  کنید، چطور یک جمع غیر همگون را آرام  کار  چطور با همۀ سلیقه ها 
کار را در هیئت مدیرۀ نظام مهندسی نمی کنید؟ در این دورۀ وانفسا که ملی  این 
ـــ مذهبی ها هیچ جا نمی توانند به صحنه بیایند و حضور داشته باشند، وزارت 
انتخابات  یک  قانون  چارچوب  در  مشکالت  همۀ  با  و  کرده  ایستادگی  مسکن 
خوب  ید  برو حاال  آورده اید.  دست  به  کرسی  چند  هم  شما  است.  کرده  برگزار 
کنید. به  ید. انعطاف به خرج دهید و با هم همکاری  کنید. دعوا راه نینداز کار 
کار حرفه ای  که جای بحث سیاسی نیست، یک  ملت خدمت بکنید، اینجا 
که هستید  این چهار سالی  در  کنید  باید سعی  اولین دوره هم هست.  است. 
را  آن  ید،  را می گذار اول  ید خشت  دار بگیرد. شما  و سامان  نظام مهندسی سر 

کشور باشد.  ید تا خدمتی به  درست بگذار
گفته های شما درست است. من می روم و اینها  گفت بله  ایشان پذیرفت و 
کنم. اما متأسفانه نتیجه ای به  را عملی می کنم. تالش می کنم همه را هماهنگ 
دست نیامد. خودشان هر روز دعوا را به رسانه ها می کشاندند. هر دو طرف هم 
که هر دوازده عضو ملی ــ  کار به جایی می رسید  گاهی  کار را می کردند. حتی  این 
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مذهبی در جلسات هیئت مدیره شرکت نمی کردند و در نتیجه جلسه رسمیت 
نمی یافت.

دعوت  بود.  تعطیل  عمل  در  تهران  مهندسی  نظام  و  گذشت  ماهی  چند 
می کردند، اما آقایان نمی آمدند. در نتیجه جلسه به حد نصاب قانونی نمی رسید 
گرفت. معلوم بود این روش غلط و ناپسند نباید ادامه  و نمی شد هیچ تصمیمی 
که  کرده بود  کردن آن درست نیست. قانون هم به ما تکلیف  کند و تحمل  پیدا 
کار درست پیش نمی رود آن  گر دیدیم هیئت مدیرۀ مجموعه ای بازدهی ندارد و  ا
کردیم.  کنیم. به این ترتیب مطابق روال قانونی هیئت مدیره را منحل  را منحل 
چون به اواخر دورۀ چهارساله هم نزدیک شده بودیم، انتخابات دومی برای تهران 
کردیم تا زمان انتخابات دورۀ دوم نظام مهندسی  انجام ندادیم. چند ماهی صبر 
کارمندان وزارت اطالعات هم تجربه به دست آورده بودند و  فرا رسید. آن موقع 
به موقع استعالم ها را جواب دادند. نامزدها غربال شدند و انتخابات برگزار شد.

درس های تجربۀ نظام مهندسی 
استفادۀ  تجربۀ  سیاسی  و  فکری  جریان های  از  بسیاری  گفت  بتوان  شاید 
آن  نداشتند.  را  ایجادشده در دولت اصالحات  باز سیاسی  از فضای  صحیح 
کمابیش این  که وارد نظام مهندسی شدند  ــ مذهبی هم  نیروهای ملی  از  عده 
کردن  گذشت  که نشان دهند توان  گونه بودند. آنها، مثل رقبایشان، به جای این 
کشمکش  و تفاهم با طرف مقابل را دارند، تمام انرژی خود را در آن روزها صرف 
گر به جای توجه به حاشیه ها به مسائل اصلی  کردند. ا بر سر مسائل بی اهمیت 
و  می کردند  استفاده  بود،  شدن  فراهم  برایشان  که  فرصتی  از  و  می پرداختند 
برای  بهتری  نتایج  دهند،  انجام  ماندگاری  و  درست  قانونی  کار  می کوشیدند 

کشور به دست می آمد. 
کسی باشد مهم است، ولی اصل نیست.  که رئیس نظام مهندسی چه  این 
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کار می کند و چه فایده ای به جامعه  که نظام مهندسی چطور  اصل این است 
جریان های  با  کار  ظرفیت  که  دهند  نشان  می کردند  سعی  باید  آنها  می رساند. 
به  گر  ا هم  دیگران  و  اصالح طلب  دوستان  دارند.  را  رقیب  یا  موازی  سیاسی 
کنند. متأسفانه این نوع نگاه و عمل  اصالحات اعتقاد دارند باید این طور نگاه 
که زمان می گذرد و آدم از موقعیت هایی  در خیلی از موارد وجود ندارد. بعد از آن 
که در دست داشت فاصله می گیرد، افسوس می خورد که چرا آن فرصت را صرف 
کرد و از دست داد. در همین مورد نظام مهندسی، من  رفتارهای نه چندان مهم 
که  گفتم  کردم.  دو، سه بار خدمت دوستان رفتم و این مسائل را به آنها یادآوری 
اصل نظام مهندسی است، اصل سر و سامان دادن به وضعیت هزاران مهندسی 

که در سطح تهران فعالیت می کنند. است 
کوتاه بینانه  و  احساسی  رفتارهای  خاطر  به  فرصت هایی  چنین  حال  هر  به 
ما  هم  موقع  آن  نیستند.  تکرار  قابل  دیگر  هم  بعد  و  می روند  و  رفتند  دست  از 
کنیم. سن و سابقۀ مبارزاتی  کردیم نتوانستیم دوستان را متوجه رفتارشان  هرچه 
که آنها باید  گمان می کردم  کثر اعضای نظام مهندسی تهران از من بیشتر بود و  ا
کنند. در جلسات نظام مهندسی تهران به  کنند و عمل  خیلی بهتر از من فکر 
آقای  طرف  یک  نشسته اند.  پیشکسوتان  می دیدم  می کردم،  نگاه  که  طرف  هر 
که سن و سال و سابقۀ  کتیرایی و دیگران بودند  قالی بافان، آقای معین فر، آقای 
یادی داشتند و در طرف دیگر هم آقای مهندس سیدمحمد غرضی و  مبارزاتی ز
که آنها هم از نظر سن و سال و سوابق سیاسی و مبارزاتی از افراد  بقیۀ دوستان 
کرده ام. سابقۀ  سرشناس بودند. من همیشه آقای غرضی را به چشم استاد نگاه 
احترام  ایشان  برای  همیشه  و  است  بیشتر  من  از  غرضی  آقای  سن  و  مبارزاتی 
که من ناچار شوم این افراد محترم  که شرایط به شکلی جلو برود  قائلم. ولی این 
کنم، هم عجیب بود و هم مرا در وضعیت دشواری قرار  و با سابقه را نصیحت 

می داد. 
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کیفیت ساختمان زلزلۀ بم و بیمۀ 
که  کشور،  گفته شد، بی ضابطه بودن فرایند ساختمان سازی در  که  همان طور 
کرده بود، باعث شد دنبال روشی برای پایان دادن  کس آن را به نوعی تجربه  هر 
که ساخت وساز  کاستن از آن باشیم. باید به سمتی می رفتیم  به این بی نظمی یا 
نظم  این  بتواند  که  راهی  جست وجوی  در  می کرد.  پیدا  قاعده  و  نظم  کشور  در 
امور  بررسی  و  به مطالعه  وزارتخانه  اتفاق همکاران در  به  کند،  برقرار  را  و قاعده 
گاه ایده ها و فکرهایی داشتیم، با دیگر مسئوالن و دستگاه ها   پرداختیم. البته هر 
ولی  می دادیم.  تشکیل  را  الزم  نهادهای  و  می نوشتیم  قانون  می کردیم،  کره  مذا
حتی  سیاست ها،  این  انداختن  جا  و  نگاه  نوع  این  تبیین  که  بود  این  واقعیت 
در ذهن مسئوالن دولت، دشوار بود. بی توجهی به لزوم نظم بخشیدن به بخش 

مسکن تا وقوع زلزلۀ بم ادامه داشت.
که بزرگی فاجعۀ زلزلۀ بم باعث شد خیلی از باورهای ذهنی  پیش تر گفته شد 
کند. این تغییر نگاه زمینه را  کشور تغییر  مسئولین درخصوص ساخت وسازها در 
کرد. تا پیش از زلزلۀ  برای موفقیت تالش های وزارت مسکن و شهرسازی هموار 
کردن بیمۀ  بم، دولت و حتی شخص آقای خاتمی تصویب قانونی برای اجباری 
مسکن را نمی پذیرفتند. هرچه می گفتیم بیمۀ »مسئولیت ساخت« ضروری است 
و بر کیفیت ساختمان خیلی تأثیر دارد، گوش شنوایی نبود. اما وقتی بعد از زلزله، 
گر ساختمان ها را بیمه کرده بودیم،  در راه برگشت از بم، به آقای خاتمی گفتم که ا
گذشته نظرشان  کردم ایشان برخالف  گونه نبود، احساس  االن وضعیت ما این 
مساعد است. پرسیدند: »می شود خانه هایی بسازیم که به این راحتی فرو نریزد؟«
کشور را درست طراحی  گر ساختار و تشکیالت ساخت وساز  پاسخ دادم: »ا
تکان های  مقابل  در  که  یم  بساز برج هایی  ژاپنی ها  مثل  می توانیم  هم  ما  کنیم، 
یشتری سالم بمانند، نه این که حتی خانه های دو طبقه هم هیچ  هفت، هشت ر

استحکامی نداشته باشند.« 
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کار به عهدۀ شماست!« »مسئولیت این 
اما هیئت  را به دولت داده ام،  بارها پیشنهاد بیمۀ مسئولیت ساخت  »من 

دولت موافقت نکرده...«
»ارتباط آن با این ماجرا چیست؟« 

»یکی از نتایج بزرگ آن این است که وقتی حادثه ای مثل بم رخ دهد، بیمه ها 
کنند و خسارت سی هزار خانه را بدهند.«  باید مسئولیت قبول 

گر قیمت متوسط خانه را در آن سال 30 میلیون در نظر بگیریم، بیمه ها باید  ا
900 میلیارد به مردم خسارت می دادند. البته در این صورت، بهتر بود به جای 
کیفیت ساخت وساز  پول خانه بسازند و تحویل مردم دهند. چون به این ترتیب 
از این بابت نگرانی نداشتند و دولت هم مجبور  خیلی باال می رفت. مردم هم 
برای  بیاورد  را  و پولش  کند  کشور تعطیل  را در  نمی شد طرح های در حال اجرا 

جبران خسارت و بازسازی منطقۀ زلزله زده. 
آن موقع 900 میلیارد تومان رقم درشتی به نظر می آمد ولی برای شرکت های 
که سالیانه یك میلیون واحد را بیمه می کردند )آن موقع سالی حدود یک  بیمه  
می گرفتند،  را  بیمه  پول  و  می شد(  ساخته  کشور  در  مسکونی  واحد  میلیون 

پرداخت این خسارت چندان دشوار نبود.
کیفیت  کنترل  گر بیمۀ ساختمان اجباری می شد، بیمه ها هم وارد فرایند  ا
نکنند  بیمه  را  و سست  بی کیفیت  که خانۀ  این  برای  یعنی  مسکن می شدند. 
ساخت وساز  بر  می شدند  ملزم  بدهند،  هم  را  آن  خسارت  شوند  مجبور  که 
کنند. در نتیجه نظارت بر ساخت مسکن چند جانبه و معنادار می شد.  نظارت 
می شد  او  یعنی  می گرفت،  خود  به  واقعی  شکل  نیز  ناظر  مهندس  مسئولیت 
کردن ساختمان، به  مسئول پرداخت خسارت. چون شرکت بیمه، هنگام بیمه 
مهندس ناظر می گوید من به اعتبار نظارت شما این ساختمان را بیمه می کنم. 
گر در ده سال این ساختمان دچار مشکل شد یا  که ا شما هم باید تعهد دهید 
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کافی مقاوم نبود، بخشی از خسارت را به عهده بگیرید،  در مقابل زلزله به اندازۀ 
انجام  شما  را  بنا  فنی  مشخصات  محاسبۀ  و  بوده   ناظر  مهندس  شما  چون 

داده اید. 
کیفیت  بناها خیلی بهتر شود. بعد از زلزلۀ  اجرای این روش باعث می شد 
و  بود  دولت  عمر  اواخر  دیگر  اما  شد.  قانون  به  تبدیل  و  تصویب  الیحه  این  بم 
کار دولت هم روند اجرایی  پایان  از  کنیم. من بعد  ما نتوانستیم آن را عملیاتی 
ایشان  مرکزی.  بیمۀ  رئیس  شد  فرش باف  آقای  تا  می کردم  پیگیری  را  آن  شدن 
موضوع  و  کردم  صحبت  ایشان  با  داشتیم.  رفاقت  هم  با  و  بود  آذربایجان  اهل 
یافت، خیلی مسئوالنه عمل  را در را توضیح دادم. ایشان وقتی اهمیت مسئله 
کار را انجام  کرد و دستور داد این قانون در بیمه عملیاتی شود. االن بیمه ها این 
که امیدوارم تأثیرش بر  می دهند و بیمۀ »کیفیت ساختمان« اجرایی شده است 

کیفیت در سال های آینده بهتر معلوم شود.1 افزایش 
 

مقاومت ساختمان های نوساز در برابر زلزله
سال   25 طول  در  که  بناهایی  کاستی ها،  همۀ  وجود  با  که  است  این  واقعیت 
که  کشور ساخته شده، بی شک بناهای پایدارتری اند. به این خاطر  گذشته در 
گذشته،  زمان  هرچه  است.  شده  استفاده  بهتری  مصالح  از  آنها  ساختن  در 
است.  شده  بیشتر  کشور  در  آرمه  بتن  اسکلت  یا  فلزی  اسکلت  ساخت وساز 
زلزله بیشتر آشنا شده اند. عدد مهندسان ما بیشتر  با خطر  از طرف دیگر مردم 

مسکن  وزارت  کردند.  آبروداری  شهرسازی  و  مسکن  وزارت  توسط  ساخته شده  پروژه های  بم  زلزلۀ  »در   .1
که زلزله تأثیر تخریبی زیادی بر آنها نداشت و بالفاصله  تعدادی خانۀ اجاره به شرط تملیك در بم ساخته بود 
کن شدند و کارها را اداره کردند. یك بیمارستان نیمه تمام  نیروهایی که برای کمک به آن منطقه رفتند، آنجا سا
هم داشتیم که آن هم خوشبختانه هیچ لطمه ای ندیده بود. در نتیجه به سرعت تکمیلش کردیم. فرانسوی ها 
گذاشتیم«  کردند و تجهیزات رایگان دادند. ما از باب تشکر از فرانسوی ها اسم بیمارستان را پاستور  کمك  هم 

)2 آذر 1395، مصاحبه با آقای درویش زاده، مدیر عامل سازمان زمین و مسکن(.
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جدی تر  حدی  تا  هم  نظارت ها  و  یافته  بهبود  هم  مهندسی  کیفیت  و  شده 
بر  نظارت  بخواهیم  گر  ا اما  پایدارتر.  بناهای  ساخت  یعنی  این  و  است  شده 
کنیم و چرخۀ  کار  گیرد، الزم است بیمه را وارد  ساخت وساز به طور مؤثر صورت 
که بیمه ها در مقابل خسارت های واردشده  گونه ای سامان دهیم  نظارت را به 
فنی  نظارت  می شود  باعث  روش  این  باشند.  جوابگو  دیگر  حوادث  و  زلزله  در 
شود،  کار  این  گر  ا که  نیست  این  منظورم  شود.  بهتر  خیلی  ساخت وساز  بر 
دیگر ساختمان های ما تخریب نخواهند شد، اما بیشتر همان ساختمان های 
که  بناهایی  از  کمی  بخش  یا  و  دارند  پایینی  کیفیت  آنها  مصالح  که  قدیمی 
و فنی  نظر مهندسی  از  آنها  با مصالح مدرن ساخته شده اند، ولی در ساخت 
گفت  می شود  مجموع  در  است.  شده  بی توجهی  یا  سوءاستفاده  یا  غفلت 
کیفیت ساخت وساز ما باال رفته و پایداری بناهایمان بهتر شده است. در زلزلۀ 
بیشتر  ولی  دیدند،  آسیب  نوساز  آنها  از  بخش  یک  دیدیم.  را  این  هم  کرمانشاه 

ساختمان ها استوار ماندند.
که شنارژ افقی اش متالشی شده بود.  در زلزلۀ بم یک مدرسۀ نوساز را دیدم 
یک قلوه سنگ درشت در نقطۀ شکست بتن دیده می شد و معلوم بود پیمانکار 
کارگری یک قلوه سنگ را داخل بتن انداخته و  کرده و  بی دقتی یا سهل انگاری 
که بر اثر زلزله شکسته است. باید فکری به حال  همان شده نقطۀ ضعف بتن 
که این  کرد. من معتقد بودم حاال  این غفلت ها یا کاله برداری ها در ساخت وساز 
کنیم. حداقل به جامعه  کشف شده، باید مهندس یا سازنده اش را توبیخ  عیب 
معرفی کنیم و بگوییم نابود شدن این بنا و خسارت های جانی ناشی از آن نتیجۀ 
کیفیت ساختمان های ما به طور  گونه رفتار شود،  گر این  ا غفلت این آقاست. 
به وظیفۀ حرفه ای خود  و سازنده ها موظف می شوند  بهبود پیدا می کند  جدی 
کنند. یعنی سازندۀ متخلف و بی مباالت احساس خطر می کند.  درست عمل 

نباید جان مردم هزینۀ سهل انگاری و سوءاستفادۀ اینها را بپردازد. 
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گرفت و به منظور  بعد از زلزلۀ زنجان دولت مسئلۀ نظام مهندسی را جدی تر 
کیفیت ساختمان »مقررات ملی ساختمان« را نوشت. االن در ساخت  کنترل 
است.  قوت  نقاط  همه  اینها  دارد.  وجود  کشور  در  ملی  استاندارد  ساختمان، 

هرچند متأسفانه بیمۀ مسئولیت ساختمان دیر الزامی  شده است. 
کنیم از امروز با آمدن بیمۀ مسئولیت نود درصد ساخت وسازها با  گر فرض  ا
کیفیت و پایدار خواهند بود، بعد از یک دورۀ سی ساله می توانیم بگوییم کشوری 

که از زلزله نمی ترسیم.1 هستیم 

فعال شدن مرکز  تحقیقات ساختمان و مسکن
گرفت. با »مرکز  کار دیگری هم صورت  کیفیت ساختمان  کمک به افزایش  برای 
گفتم نمی شود این مرکز بدون  کردم و  تحقیقات ساختمان و مسکن« صحبت 
گر  ا که  باشد  این  به  محدود  نباید  مرکز  این  وجودی  اثر  بماند.  منفعل  و  تحرک 
گر کسی خواست  کسی خواست پژوهش رایگان انجام دهد به آن مراجعه کند یا ا
کند  کار  باید  مرکز  برود.  آنجا  به  شود،  استخدام  صدایی  و  بی سر  و  دنج  جای 
و  فلز  بتون،  پالستیك،  کیفیِت  کنترل  برای  کارگاهی  مرکز  این  بدهد.  نتیجه  و 
کیفیت آن  امثال اینها داشت. قرار شد آنها هم وارد میدان شوند و ساختمان و 

کنند. کنترل  را 
که رئیس مرکز شد، با جدیت مسئله را دنبال  آقای دکتر قاسم حیدری نژاد 
کیفیت  گواهی  ساختمانی  محصوالت  به  قانون   طبق  می توانست  مرکز  کرد. 
گرفت، لوله های پلیمری  کیفیت فنی  گواهی  که از این مرکز  کاالیی  دهد. اولین 
گواهی استاندارد به  کیفیت فنی با استاندارد تفاوت دارد.  گواهی  پنج الیه بود. 

کشور داریم؛ حدود 3۰ درصد در روستاها و 7۰ درصد در  1. در حال حاضر حدود 21 میلیون واحد مسکونی در 
گفت االن حدود ۴۰  که می شود  شهرها. یعنی در شهرها حدود چهارده، پانزده میلیون واحد شهری داریم 

درصدشان در مقابل زلزلۀ شش ریشتری می توانند مقاوم باشند.



دفتر دوم: وزارت؛ سیاست ها و انتصاب ها  /  167

گواهی  کیفیت قابل قبول برخوردار است. ولی  کاال از حداقل  که  این معناست 
کیفیتش چند درجه  کاال نه تنها استاندارد است بلکه  کیفیت فنی یعنی این 
که این بهترین  از استاندارد باالتر است. با دیدن این عالمت خریدار می فهمد 

کیفیت موجود در بازار است و از استاندارد باالتر است.
فروششان  گرفتند،  کیفیت  گواهی  مرکز  از  که  آن  از  بعد  پلیمری  لوله های 
جنسشان  کیفیت  گواهی  مزایای  دربارۀ  کاال  صاحبان  یافت.  افزایش  بازار  در 
داده  نشان  اقبال  کاال  آن  به  و  کرده  اعتماد  هم  خریدار  بودند.  کرده  تبلیغات 
یج  که دیده بودند دارند بازار را از دست می دهند، به تدر کاال هم  بود. رقبای آن 
افتاد  جا  کم کم  فنی  گواهی  اهمیت  بگیرند.  فنی  گواهی  که  می کردند  مراجعه 
کیفیت  گواهی  گرفتن  برای  هم  ساختمانی  مصالح  تولیدکننده های  دیگر  و 

مراجعه می کردند. 
می شد  عالقه مند  و  می فهمید  را  این  اهمیت  یج  تدر به  هم  خریدار 
بین  رقابتی  کار  این  نتیجۀ  در  کند.  انتخاب  را  کیفیت  گواهی  دارای  جنس 
که بازار را از دست  که برای این  تولیدکننده های مصالح ساختمانی ایجاد شد 
که من اطالع یافتم، بعدها  ندهند، کیفیت کاالی خود را افزایش دهند. تا جایی 
کیفیت به این  مرکز  گواهی  گرفتن  حتی واردکنند گان مصالح ساختمانی برای 
به  ارائه  قابل  استاندارد،  سازمان  گواهی  جای  به  گواهی  این  می کردند.  رجوع 

کاال بود. گمرک برای واردات 

برنامۀ توسعۀ شهری مسکو
کیفیت و مستحکم ساخته شوند  کارها انجام شد تا ساختمان ها هم با همۀ این 
در  که  سفرهایی  در  من  کنند.  حرکت  بلندمرتبه سازی  سمت  به  بتوانند  هم  و 
کید  که بسیاری از آنها تأ کردم، متوجه شدم  کشورهای دیگر  زمان استانداری به 
یادی بر بلندمرتبه سازی دارند. در سفری به مسکو با شهردار این شهر مالقات  ز
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را  ی،  اتحاد شورو پایتخت  به عنوان  کردم. در آن سفر طرح توسعۀ شهر مسکو، 
که طرحی دولتی بود دیدم. براساس این طرح دور شهر را با یك فاصله دایره ای 
را  بخش  این  شود.  پر  و  ساخته  باید  دایره  این  داخل  که  بودند  گفته  و  کشیده 
کیلومتر  گذاشته بودند. بعد دایرۀ دوم را به فاصلۀ بیست، سی  مسکوی یکم نام 
پر می شد. سفر من در سال 73- باید  که  بود  این مسکوی دوم  بودند.  کشیده 
را  سوم  حلقۀ  می خواستند  زمان  آن  میالدی.   1994 یعنی  شد،  انجام   1372
بسازند. می گفتند همزمان مترو و همۀ زیرساخت های الزم را هم ساخته ایم. من 
گفتند نه! برآورد و پیش بینی  کامل شده؟  که آیا اسکان در حلقۀ دوم  کردم  سؤال 
که ساخت حلقۀ سوم و زیربناهای آن انجام می شود، اسکان  کرده ایم در مدتی 

کنیم. کامل  در باقیماندۀ حلقۀ دوم را هم 
که طرح  پرسیدم شما  از شهردار مسکو  بود.  ارتفاع  در  همۀ ساخت وسازها 
یع زمین هم  توسعه را اجرا می کنید و همه چیز هم در اختیار دولت است و توز
چرا  ید؟  می ساز مرتفع  را  ساختمان ها  همۀ  چرا  می گیرد،  صورت  دولت  توسط 
کنیم، مساحت  ی سطح پخش  گر خانه ها را رو گفت ا ید؟  یالیی نمی ساز خانۀ و
تأسیسات  از  نگهداری  هزینۀ  صورت  آن  در  می شود.  بزرگ تر  برابر  سه  مسکو 
و...  زباله  جمع آوری  آتش نشانی،  هزینۀ  شهر،  مدیریت  هزینۀ  شهر،  مختلف 
چند برابر می شود. یعنی امکانات ادارۀ شهر باید چند برابر بیشتر شود. این هم 
که اجازه نمی دهیم  یادی دارد و هم هزینۀ فراوانی. برای همین است  مشکالت ز
گردد. با رفتن  در زمین های شهر خانه های تک واحدی ساخته شود و زمین تلف 

به ارتفاع از زمین بهره برداری بهینه می کنیم.
آن موقع در استان آذربایجان شرقی همین نگاه را تشویق می کردم. چنانکه 
وقتی از من برای شرکت در مراسم کلنگ زنی دعوت می کردند، شرط می گذاشتم 
به  که  بعد  شد.  خواهم  حاضر  مراسم  در  باشد،  بلندمرتبه  ساختمان  گر  ا که 
اینجای  تا  بیش  کم  و  را  آن  که  کردم  دنبال  را  خط مشی  همان  آمدم  وزارتخانه 
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به  زمین  گذاری  وا و  ساماندهی  شهری،  زمیِن  برنامۀ  مطابق  داده ام.  شرح  کار 
نیازمند  آینده  در  که شهرها  بزرگی  پروژه های  برای  زمین ها  متوقف شد.  یج  تدر
آنها خواهند بود، حفظ شد. به دنبال آن برای رفع نیاز مسکن، بلندمرتبه سازی، 

گرفت. کنار استحکام، مورد تشویق قرار  در 

شهرفروشی و سوءاستفادۀ شهرداری از بلندمرتبه سازی
که بهترین سیاست ها هم ممکن است در موقع اجرا دچار  واقعیت این است 
ساخت وساز  تشویق  سیاست  گیرند.  قرار  سوءاستفاده  مورد  یا  شوند  انحراف 
و  وزارت مسکن  برنامۀ  و  از آن شد  به سوءاستفادۀ شهرداری ها  ارتفاع منجر  در 
کم شد. توسعۀ شهر در ارتفاع به  شهرسازی بهانه ای برای فروش شهر و فروش ترا
کم منبع درآمد شهرداری نیست. این نگاه  کم فروشی نیست. فروش ترا معنی ترا

غلط است.
از  تنها  نه  بلندمرتبه سازی  تشویق  برای  بودم،  استانداری  در  که  دورانی  در 
کم نمی گرفتیم بلکه به آنها جایزه هم می دادیم. یعنی  مردم پول اضافی و پول ترا
کامل می دادند.  در تبریز ساختمان های تا پنج طبقه باید عوارض شهرداری را 
از پنج تا ده طبقه عوارض نصف می شد. از ده تا پانزده طبقه یك سوم عوارض 
از پانزده طبقه هم رایگان بود. آن موقع شورای شهر نبود  یافت می شد. بیش  در
استان  شهرداری های  به  را  مطلب  این  شهر1  شورای  قائم مقام  عنوان  به  من  و 

کرده بودم. بخشنامه 
کار تعجب  کم می فروخت. از این  اما در همان زمان در تهران شهرداری ترا
شهرداری  شهر.  نگران  نه  و  بود  خودش  درآمد  نگران  شهرداری  انگار  می کردم. 
می کرد.  »فروشی«  شهر  بلکه  نمی کرد  شهر»داری«  واقع  در  و  می فروخت  را  شهر 

1. در غیاب شورای شهر، مطابق قانون، استاندار به عنوان قائم مقام شورای شهر انجام وظیفه می کند.
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که  کند. در صورتی  تمیز  را  کوچه ها  و  با پولش خیابان ها  تا  را می فروخت  شهر 
شهرداری  وظیفۀ  از  بخشی  کوچه  کردن  تمیز  کند.  شهر»داری«  باید  شهرداری 
کارهای روزمره ای مثل  است. شهرداری نباید شهر را بفروشد و پول آن را صرف 

کند. کوچه ها و خیابان ها  کردن  تمیز 
که امروز تبریز از نظر  که در آذربایجان دنبال شد این است  نتیجۀ سیاستی 
که در تبریز ساختمان  کشور است. زمانی  شهری، بعد از تهران، بلندترین شهر 
بیست و شش طبقه و سی طبقه ساخته شد، بلندترین ساختمان مشهد همان 
که ساخت آن پیش از انقالب شروع شده بود.  یست خاور1 بود  برج هفده طبقۀ ز
گفتم  شهر  شورای  اعضای  به  مشهد  در  روز  یك  شدم،  وزیر  وقتی  بعد  سال ها 
کشور، و از جمله تبریز،  چرا اجازۀ بلندمرتبه سازی نمی دهید؟ در شهرهای دیگر 
ساختمان های سی طبقه و حتی بلندتر ساخته شده است. مردم را تشویق کنید 

که بناهای بلندمرتبه بسازند.
امروز  که  آنجا رسانده  به  را  کار  که در مشهد اعمال شد  نادرستی  سیاست 
مسئله  این  تبعات  از  یکی  است.  بیشتر  خیلی  جمعیتش  از  مشهد  مساحت 
افزایش فراوان حاشیه نشینی رسمی در مشهد است. یعنی مناطقی در حاشیۀ 
شهری  خدمات  از  ولی  ساخته اند  خانه  آن  در  مردم  که  دارد  وجود  مشهد  شهر 
از وسعت بیش از حد شهر ناشی  کاستی ها و مشکالت  بهره مند نیستند. این 
و  نهادها  نتیجه  در  می کند.  سنگین  را  هزینه ها  شهر  کندگی  پرا است.  شده 
گر شهر در ارتفاع توسعه  که ا دستگاه ها از عهدۀ تأمین آن برنمی آیند. در حالی 

کار به اینجا نمی رسید.  پیدا می کرد، 

کوه سنگی مشهد واقع  که در میدان دکتر علی شریعتی )تقی آباد( در ابتدای خیابان  1. مجتمع زیست خاور 
که سازۀ بتون و فلز دارد، در زمینی  است، در سال 13۶2 به بهره برداری رسید. این ساختمان هفده طبقه ای 
این  است.  تجاری  آن  طبقۀ  چهار  دارد.  زیربنا  مربع  متر  هزار   75 و  شده  بنا  مربع  متر  هزار  ده  مساحت  به 
تجاری  بخش  و  مربع  متر   311۰7 آن  اقامتی  ج  بر دارد.  نیز  مسکونی  بخش  تجاری،  بخش  بر  عالوه  مجتمع 

2971۰ متر مربع مساحت دارد.
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کالنتری وجود دارد. وقتی در همۀ زمین های  کنید در محله ای یک  فرض 
نباشد،  جدید  خانۀ  ساخت  برای  جایی  دیگر  و  شود  ساخته  خانه  محله  این 
کالنتری جدید هم الزم  باید یک محلۀ جدید ساخته شود. محلۀ جدید یك 
که  می شود  یاد  ز اندازه ای  به  جدید  محلۀ  با  اولی  کالنتری  فاصلۀ  چون  دارد. 
محلۀ  ایجاد  جای  به  گر  ا ولی  دهد.  پوشش  را  جدید  منطقۀ  نمی تواند  دیگر 
کوچک،  زمین های  تجمیع  با  کالنتری،  کنار  در  اول،  محلۀ  همان  در  جدید، 
پانزده  یك قطعۀ مثاًل سه هزار متری ایجاد شود و در آن یک مجتمع مسکونی 
برای  کالنتری  یک  همان  وقت  آن  شود،  ساخته  بیشتر  یا  طبقه  بیست  طبقه، 
کردن چند مأمور جدید نیاز رفع می شود.  کافی است و با اضافه  حفظ امنیت 
در مورد امکانات دیگر  همانند آتش نشانی و بیمارستان هم همین طور است. 
نیاز جدید هم  آتش نشانی موجود،  ایستگاه  به  کمی تجهیزات  کردن  با اضافه 
گر قرار شود به جای یک مجتمع، یک محلۀ جدید ساخته  مرتفع می شود. ولی ا
که  است  خاطر  همین  به  است.  الزم  هم  دیگر  آتش نشانی  ایستگاه  یك  شود، 
یاد شود، هزینه های نگهداری شهر به مراتب بیشتر  گر توسعۀ سطحی شهرها ز ا

می شود. 
و  مرتفع سازی  برای  تشویقی  سیاست های  مسکن  وزارت  اوصاف،  این  با 
که توان داشتیم، به  گرفت. تا  جایی  تقویت فرهنگ آپارتمان نشینی را در پیش 
که بناهای بلندمرتبه بسازند.  کردیم  همۀ شرکت های دولتی و نیمه دولتی الزام 
کنند. که در این مسیر حرکت  برای بخش خصوصی هم مشوق هایی قرار دادیم 

به  باالتری  رتبۀ  می ساختند،  بلندتری  ساختمان های  که  انبوه سازانی 
تأثیر مثبت  از دولت می گرفتند،  که  تی  تسهیال در  رتبه  این  و  دست می آوردند 
بود  ساختمان هایی  ارتفاع  رتبه بندی،  پارامترهای  از  یکی  یعنی  می گذاشت. 
انبوه ساز  یا سه طبقه می ساخت هرگز  که دو طبقه  انبوه سازی  که می ساختند. 
یاد خانه می ساخت. باید از یك ارتفاع  که به تعداد ز پایۀ یك نمی شد، ولو این 
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بیشتری  و دولت تسهیالت  پایۀ یك می گرفت  تا  مثاًل ده طبقه ای عبور می کرد 
و  داشت  بیشتری  رقم  نیز  انبوه سازان  این   مسکن  وام  می داد.  قرار  اختیارش  در 
گر آن موقع بانک مسکن به واحدهای سه طبقه، با  زودتر هم پرداخت می شد. ا
کردیم  مساحت هر واحد حدود پنجاه متر، پنج میلیون تومان وام می داد، تالش 
در  دولتی  داده شود. دستگاه های  بیشتری  وام  بلندتر  یا  واحدهای ده طبقه  به 
که بانک مسکن متعهد شده  کار موافقت نمی کردند، با این توجیه  ابتدا با این 
کرد و از دولت  کره  به همه یک مقدار مشخص وام دهد. اما وزارت مسکن مذا
گرفت. این پنج میلیون  و مجلس و مجمع عمومی بانك ها اجازۀ افزایش وام را 
برای  وام  سقف  یافت.  افزایش  میلیون  ده  به  یك  پایۀ  انبوه سازان  برای  تومان 
انبوه ساز پایۀ دو، هشت میلیون تومان و برای پایۀ سه، شش میلیون تومان برای 
که تبدیل به انبوه ساز  گرفته شد. حاال انبوه ساز پایۀ سه برای این  هر واحد در نظر 
پایۀ دو شود و وام و تسهیالت بیشتری بگیرد، هم باید حجم پروژه هایش را بیشتر 

می کرد و هم تعداد طبقات را افزایش می داد. 

فرق بلندمرتبه سازی از دیدگاه وزارت و شهرداری ها
که در ساختمان سازی  در بخشنامۀ تشویق بلندمرتبه سازی تبریز شرط شده بود 
گرفته شود، یعنی برای  باید برای هر خانه 40 متر مربع فضای باز )حیاط( در نظر 
که در هر طبقۀ آن پنج  ساخت برجی بیست طبقه با سطح اشغال 1000 متر مربع 
مربع  متر   4000( است  نیاز  زمین  مربع  متر   5000 به  دست کم  شود،  ساخته  خانه 
پارکی  این 4000 متر مربع مانند  که  بنا(. روشن است  زیر  و 1000 متر مربع  حیاط 
برای این برج است و فضای سبز و محل بازی بچه ها و... فراهم می شود. ضمن 
پارکینگ  باید  برج  این  کمک می کند. در  زیبایی فضای شهری هم  به  که  این 
ساخته  خانه،  هر  برای  پارکینگ  یک  دست کم  کافی،  تعداد  به  نیز  سرپوشیده 

شود.
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اما شهرداری ها انبوه سازی را نه برای شهرسازی بلکه برای درآمد می خواهند. 
از  کمتر  مساحت  به  زمینی  در  می دهند  اجازه  بیشتر  پول  یافت  در با  نتیجه  در 
یا حتی تجاری  و  اداری  یا  برج مسکونی  با سطح اشغال صد در صد  متر   1000
کوچه های  کنین به خیابان ها و  ساخته شود و نیاز پارکینگ و دیگر نیازهای سا
کاری  کنونی در فضای شهری پیش آید. چنین  اطراف تحمیل شود و آشفته بازار 

را شهرفروشی می دانم. 

اقتصاد مسکن
یکی از مهم ترین مسائل در بخش زمین و مسکن، مسئلۀ اقتصاد مسکن است 
مهمی  و  مستقیم  نقش  مسکن  می گیرد.  بر  در  را  متنوعی  بسیار  حوزه های  که 
ایجاد  نفر شغل مستقیم  دو  برای  مربع  متر  با ساخت هر صد  دارد.  اشتغال  در 
کردن امکانات مورد نیاز مسکن  می شود. ولی تولید مصالح ساختمان و آماده 
کردن امکانات مرتبط با  فرصت های شغلی بیشتری را فراهم می کند. برای آماده 
یادی  مسکن بیش از 200 رشتۀ صنعتی فعال  هستند. یک خانۀ جدید نیازهای ز
یس بهداشتی، تأسیسات سرمایشی  دارد؛ از تجهیزات آشپزخانه، تجهیزات سرو
گرفته تا فرش و تلویزیون و غیره. اینها در واقع صنایع پشتیبان خانه  گرمایشی  و 
هستند، صنایع خدمات دهنده به خانه هستند. رونق بخش مسکن تمام این 
کار می اندازد. به عبارت روشن تر خانه ای باید ساخته شود تا نیاز به  صنایع را به 

لوازم خانه به وجود بیاید و این  صنایع به تولید بپردازند.1
که بخش مسکن چه ابعاد وسیعی دارد، چه تأثیری  با این نگاه روشن می شود 

که  این  بر  عالوه  می شود،  ساخته  کمتر  جدید  مسکن  و  است  شده  رکود  دچار  ساخت وساز  که  امروز   .1
کمبود بازار و فقدان مشتری روبه رو شده اند، بازار  تولیدکنندگان سیمان، آجر، تیرآهن و امثال آن با مشکل 
کد است. چون خانۀ  لوازم خانگی مثل ماشین لباسشویی ، یخچال و... هم را تولیدکنندگان و فروشندگان 

که نیاز به این وسایل ایجاد شود. جدیدی ساخته نمی شود 



174  /  خاطرات آقای وزیر

کشور به وجود آورد.  بر اقتصاد ملی می گذارد و می تواند چه اشتغال عظیمی در 
و  بزرگ  صنعت  بخش  که  ایران  مثل  کشوری  در  می شود  گفته  همین  خاطر  به 
هیچ  دارد،  محدودیت هایی  و  نشده  مکانیزه  هم  کشاورزی  و  نیست  قدرتمند 
رونق  مسکن  بخش  گر  ا ندارد.  وجود  مسکن  بخش  جز  اقتصاد  برای  محرکی 
گرفتار رکوِد دنباله دار  گر بخش مسکن  داشته باشد، اقتصاد ملی رونق می گیرد و ا

کشیده می شود. و درازمدت شود، خود به خود اقتصاد ملی هم به رکود 

کنترل رکود نسبی بازار مسکن در سال 76 تالش برای 
کشور  گرفتار رکود بود و ساخت وساز در  وقتی وارد وزارتخانه شدم، بخش مسکن 
گفته شد، در سال 1376 تعداد  که  کاهش یافته بود. همان  طور  به طور نسبی 
که  که همان ساختمان هایی هم  کشور وجود داشت  در  انبوه ساز  کمی  خیلی 
ی دستشان مانده بود و فروش نمی رفت. این رکوِد بخش مسکن  ساخته بودند رو
در حال سرایت به بقیۀ بخش های اقتصاد بود. من نگران این مسئله بودم. خدا 
این  اهمیت  مرکزی، هم متوجه  بانك  کل  رئیس  نوربخش،  بیامرز دکتر محسن 
که پیش پایمان  کردم و راه هایی  موضوع شده بود. چند جلسه با ایشان گفت وگو 

کردیم. وجود داشت تا رونقی در بخش مسکن ایجاد شود به اتفاق بررسی 
یا ساخت خانه می داد سه  برای خرید  بانك مسکن  که  وامی  زمان،  آن  در 
قیمت  ولی  نبود  یادی  ز رقم  بود.  واحد،  هر  ازای  به  تومان،  میلیون  نیم  و  سه  یا 
و  من  گفت وگو،  و  صحبت  جلسه  چند  از  بعد  بود.  پایین  موقع  آن  هم  مسکن 
که به ده هزار واحد مسکونی پنج میلیون  آقای نوربخش به این نتیجه رسیدیم 
که شخص  یافت این وام هم این باشد  تومان وام اختصاص دهیم. تنها شرط در
خانه را از انبوه ساز )یا سازنده ها( بخرد. مهلت خرید را هم تا پایان همان سال 
از  ماه  هفت  کثر  حدا که  شد  اعالم  حالی  در  تصمیم  این  دادیم.  قرار   )1377(
که خریداران زودتر  کند  کم ممکن بود انگیزه ایجاد  سال باقی مانده بود. فرصِت 
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کردن یا خواباندن پول در بانک  کنند و البته پیش شرطی مثل پس انداز  مراجعه 
هم وجود نداشت. 

تا پایان سال از آن ده هزار واحد، بیش از نه هزار واحد فروش رفت و فقط چند 
صد تا از آن وام های مسکن باقی ماند و جذب نشد. یکی از دالیل عدم جذب 
و  نگرفته  شکل  دقیق  معنای  به  انبوه سازی  که  بود  این  بانکی  تسهیالت  همۀ 

خانه های در اختیار انبوه سازان محدود بود. 

رونق و آرامش بازار مسکن بین سال های77 تا 83
را  زمینه  شد،  داده  مسکن  بخش  به   77 سال  در  که  بانکی  وام  هزار  ده  همان 
که تا سال 1383 ادامه  کرد، رونقی  برای حرکت موج رونق در بازار مسکن آماده 
کشور بود. پیش از آن، به طور  کرد و طوالنی ترین دورۀ رونق بازار مسکن در  پیدا 
معمول، دوره های رونق در بخش مسکن یك یا دو سال بیشتر دوام نمی آورد و به 
کم می شد. اما این بار از سال 1377 تا  دنبال آن باز یکی دو سال رکود بر بازار حا

1383 بازار مسکن رونق داشت و ساخت وساز به خوبی انجام می گرفت. 
ظرفیت ساخت مسکن هم در این دوره افزایش یافت. توان بخش مسکن در 
سال 1376، ساخت حدود 450 هزار واحد مسکونی در سال بود،1 اما در سال 

1383 به حدود 800 هزار واحد مسکونی افزایش یافت.
کرد. به معنای  تداوم رونق مسکن شرایط را برای رشد انبوه ساز ها هم آماده 
دیگر ثبات نسبی بازار و سیاست های جدید بخش مسکن باعث شد آنهایی هم 
یج تبدیل به انبوه ساز شدند، بتوانند در بخش مسکن برای درازمدت یا  که به تدر

کنند. میان مدت سرمایه گذاری 
اما دلیل تدام رونق در آن سال ها چه بود؟ این نکتۀ مهمی در بخش اقتصاد 

1. 2۰۰ هزار واحد مسکونی در روستاها و 25۰ هزار واحد در شهرها.
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که بازار  کسی به آن توجه می کرد. رکود و رونقی  کمتر  که آن زمان  مسکن است 
که تا بازار  کرده بود به این خاطر بود  مسکن در سال های قبل به طور پیاپی تجربه 
رونق می گرفت، سازندگان خانه )آن موقع انبوه سازی شکل نگرفته بود( قیمت ها 
که خود را  که خریدارانی  را افزایش می دادند. نتیجۀ افزایش قیمت این می شد 
برای  بازار خارج می شدند.  گردونۀ  از  بودند،  کرده  آماده  قبلی  برای قیمت های 
کرده بود )اعم از دارایی  که هفت، هشت یا ده میلیون تومان آماده  کسی  مثال 
که  خودش و وام( و در سال 75 می توانست با این مبلغ خانه ای بخرد، همین 
قیمت خانه یکی، دو میلیون تومان افزایش می یافت، تمام حساب های خود را 
نقش بر آب می دید و دیگر نمی توانست دنبال خرید برود. به این ترتیب تعدادی 
خود  به  خود  مسکن  تقاضای  و  می شدند  خارج  بازار  چرخۀ  از  خریداران  از 

که غیرفعال می شد، بازار به سمت رکود می رفت.  غیرفعال می شد. تقاضا 
که  شد  این   76 سال  از  مسکن  وزارت  تدبیر  مسئله،  این  دانستن  با 
بی ضابطۀ  افزایش  اجازۀ  که  شود  تنظیم  شکلی  به  مسکن  بازار  سیاست های 
قیمت داده نشود و خریدار همچنان توان خرید داشته باشد و بازار پر رونق بماند. 
مسکن  خرید  توان  روز  آن  قیمت های  با  که  هم  کسانی  برای  باید  این  بر  عالوه 
شود.  مسکن  بخش  وارد  نیز  آنها  سرمایۀ  و  افراد  این   تا  می شد  فکری  نداشتند، 
وارد بخش مسکن می شد.  ارزان  که سرمایۀ  این  اول  کار دو فایده داشت.  این 
یعنی خریدار به اشکال مختلف پول خود را به سازنده می داد و به این ترتیب 
پولی بدون بهره در اختیار سازنده قرار می گرفت.1 این به نوبۀ خود باعث پایین 
اطمینان  مسکن  سازندۀ  که  این  دیگر  می شد.  مسکن  تمام شدۀ  قیمت  آمدن 
که بخشی از واحدهای در حال ساخت خود را فروخته و در پایان  پیدا می کرد 

کار مشکل فروش نخواهد داشت.

1. آن موقع بانک ها بهره ای در حدود 17، 18 درصد مطالبه می کردند.
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که برای مثال چهار یا  این سیاست برای خریدار هم بهره داشت. خریداری 
پنج میلیون تومان پول داشت با پنج میلیون تومان وام مسکن می توانست یک 
که با پولی  کنیم  خانه بخرد. ما در وزارت مسکن تالش می کردیم این افراد را قانع 
کار دیگری با آن  کار خرید مسکن است. در واقع  که در دست دارند پرفایده ترین 
که بانک به آن پول  که سود بیشتری داشته باشد. سودی  پول نمی شد انجام داد 
که از خرید اوراق مشارکت یا سکۀ طال و ارز نصیب صاحب  می داد یا بهره ای 
پول می شد، می توانست تا حدی ارزش اصل پول را در مقابل تورم حفظ کند، ولی 
قیمت مسکن چون در دورۀ رکود از تورم عقب مانده بود، در دورۀ رونق بیش از نرخ 

تورم رشد می کرد. به عبارت دیگر سرمایه گذاری در مسکن از همه سودآورتر بود.
این واقعیت اقتصاد در آن روزها بود. اما وزارت مسکن باید شرایط را آماده 
که  گردد و سیاستی  کوچک به سمت بخش مسکن سرازیر  می کرد تا پول های 

گفته شد، از نظریه تبدیل به عمل شود.

فروش متری مسکن
نشدن  غیرفعال  و  مسکن  بازار  در  پول  گردش  نهادسازِی  و  ابزارسازی  برای 
تقاضای آن، پس از مطالعه و بررسی راه ها و روش های مختلف به طرح »فروش 
گونه ای آماده شد  متری مسکن« رسیدیم.1 براساس این طرح، قوانین و شرایط به 
ندارد،  سرمایه  مسکونی  واحد  یک  خرید  اندازۀ  به  که  مسکن  متقاضی  یک  که 
گر برای  کند. یعنی ا بتواند به اندازۀ پولش فقط چند متر از یک خانه را خریداری 
خرید ده متر مسکن پول دارد، برای این که کم کم صاحِب خانه شود، ده متر مربع 
که  که ساختمان سازی می کند بخرد. معلوم هم نمی شد  کسی را  از مجتمع آن 

کجای آن مجتمع قرار دارد.  این ده متر در 

که آن موقع  کارشناسی ارشد به راهنمایی آقای دکتر محمدحسین عبده تبریزی  1. در این زمینه دو پایان نامۀ 
مشاور اقتصادی وزیر مسکن بود، نوشته شد.
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را می فروخت  برای مثال، هزار متر  از مجتمع مسکونی اش،  مسکن ساز هم 
به  متر  هزار  آن  فروش  از  که  پولی  با  و  بفروشد(  واحد خانه  ده  که  این  )به جای 
ادامۀ  برای  که  سال  یک  از  بعد  می کرد.  ساخت وساز  به  شروع  می آورد،  دست 
ساخت وساز باز به پول نیاز پیدا می کرد، هزار متر دوم را می فروخت. خریداری 
که بار اول ده متر مسکن خریده بود، این بار پنج متر دیگر می خرید. چون در این 
کار همین طور ادامه پیدا می کرد تا در  کرده بود.  فاصله پولی پس انداز یا فراهم 
که توانسته بود به اندازۀ یك  کار، یعنی وقتی ساختمان آماده می شد، فردی  آخر 
که بانک مسکن  از وام هایی  کند،  واحد مسکونی یا نزدیك به یك واحد خرید 
را  به سازنده  او  باقیماندۀ بدهی  بانک  و  این خانه ها می داد استفاده می کرد  به 
کم داشت، وارد  گر هم خریدار، دو، سه متر آخر را  می پرداخت )به عنوان وام(. ا
که تنها چند متر مسکن خریده بود، می شد و نیاز خود  معامله با خریدار دیگری 

را تأمین می کرد.
گر فرد در نهایت صاحب واحد مسکونی نمی شد، باز هم  در این روش حتی ا
که در فضای تورمی سال 77 یا 78 چند متر  کسی  که  سود می کرد. به این معنی 
کار ساختمان صاحب  اتمام  روز  اما نمی توانست  بود،  را خریده  از یک مسکن 
اما  می فروخت.  بود  خریده  که  را  متری  چند  ناچار  شود،  مسکونی  واحد  یک 
که خریده بود به قیمتی به  در این مدت به دلیل تورم و افزایش قیمت، آنچه را 
که او وقت خرید پول واحد  مراتب بیشتر و به قیمت روز می فروخت. ضمن این 
نیمه تمام را داده بود و حاال آن چند متر را به قیمت ساختمان کامل شده به فروش 
که تازه  گر باهوش بود می رفت و دوباره از یک انبوه ساز دیگر  می رساند. این فرد ا
کرده بود، چند متر خانه می خرید )که حتمًا از دفعۀ اول بیشتر  شروع به ساخت 

بود( و به این ترتیب می توانست در یک دورۀ چند ساله صاحب مسکن شود.
که نمی توانست خانه بخرد هم می توانست از رانت ناشی از تورم  کسی  یعنی 
کوچک تر نبیند.  برخوردار شود و به دلیل افت ارزش پول، پس انداز خود را هر روز 
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که تالش می کرد مسکن  این  برنامه به نفع آن فردی از طبقۀ متوسط یا ضعیف 
کوچکی بخرد، تمام می شد.

بخش  در  مسکن  سازندۀ  که  بود  این  سیاست  این  مثبت  نکات  دیگر  از 
که  کند و به وزارت مسکن هم فرصت داده می شد  خصوصی می توانست رشد 

کند. وضعیت شهرها و رشد آنها را مهار 

موانع طرح فروش متری مسکن
کار بزرگی بدون سختی و دردسر انجام نمی شود. وقتی طرح »فروش متری  هیچ 
به  نبودند،  موافق  آن  با  که  مجلس  نمایندگان  از  بعضی  شد،  اعالم  مسکن« 
طعنه می گفتند: »آقای وزیر چرا مسکن را به جای متری، لیتری نمی فروشید؟!« 
کاش  می زدند.  نیش   ایرادات،  اصالح  برای  تالش  یا  طرح  نقد  جای  به  یعنی 
که  کار را به آنجا رساندند  کنایه ها محدود می ماند.  مخالفت ها به همین نیش  و 
فروش متری مسکن خالف شرع است. به خاطر پاسخ به این قبیل اشکاالت بود 
که دو پایان نامۀ دانشجویی در این خصوص نوشته شد. نویسندگان آنها خدمت 
صاحب نظران فقه   در قم رفتند و مسائل شرعی مرتبط با این طرح را موشکافی 

کردند. 
بعضی  ایران  در  ولی  است،  رایج  ایران  از  خارج  در  مسکن«  متری  »فروش 
یا  و حرام  که قید حالل  کشوری  باید رعایت شود. در  که  قیدهای شرعی دارد 
را  ندارد، شرکت سازنده خانه های در حال ساخت  و غیر شرعی وجود  شرعی 
به صورت متری و به قیمت روز می فروشد، پولش را نقد می گیرد و سند معتبر و 
که برای مثال پنج متر ساختمان به خریدار فروخته است. موقع  ثبتی می دهد 
مالک  حاال  و  خریده  هم  دیگر  متر  چند  کم کم  که  خریدار  ساختمان،  تحویل 
شصت متر است، به فروشنده می گوید که من یک آپارتمان نود متری می خواهم. 
در اینجا فروشنده سی متر اضافه را به قیمت همان روز به او می فروشد. ولی برای 
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که به قیمت چند سال قبل است، به او خانه ای در همان  شصت متر نخست 
نظر شرعی اشکال دارد، چون  از  کار  این  بود می دهد.  توافق شده  که  محله ای 
گفته می شود یک متر  موضوع معامله دقیق و مشخص نیست. در قرارداد فقط 

یخی و محل دقیق آن معلوم نیست.  آپارتمان در فالن محله، در چه تار
که برای مثال  برای رفع این مشکل قرار شد که هنگام معامله صریحًا بگویند 
ده متر از این ساختماِن مشخص موضوع معامله است. یعنی مثاًل در نارمک، 
سی متر از یک واحد را می خرید و پولش را می دهید. وقتی این رقم را به چهل 
بگیرید،  تحویل  بخواهید  متری  هفتاد  خانۀ  یک  فروشنده  از  گر  ا رساندید،  متر 
چهل مترش را قباًل خریده اید، قیمت بیست مترش هم وام بانک مسکن است 
گر چهل  و چند متر باقیمانده را هم باید از فروشنده به قیمت همان روز بخرید. ا
متر اول را از قرار متری پانصد هزار تومان خریده باشید، آن چند متر باقیمانده را 
به قیمت روز و برای مثال از قرار هر متر هفتصد یا هشتصد هزار تومان به شما 

خواهند فروخت.
در هر حال تمام جزئیات پیش بینی و طرحی با رعایت جوانب فنی و شرعی 
تهیه شد. ولی با این حال کارشکنی های فراوانی می شد. بعضی اوقات احساس 
اما  که در دل دارند  و نظری  تا حرف  کرده اند  بهانه  را  می کردیم برخی این طرح 
که می کردیم  کاری  کنند. ولی ما به  نمی توانند آن را آشکارا بگویند، بر ما تحمیل 

اعتقاد داشتیم و متوقف نمی شدیم.
به  انبوه سازان  خوشبختانه  ولی  شد  روبه رو  یادی  ز مخالفت های  با  طرح 
کشور ساخته  یادی به این شکل در  کردند و واحدهای ز کار  این روش شروع به 
وزارت مسکن  یاد  ز با تالش  آن سال ها  که در  برنامۀ خوب  این  فروخته شد.1  و 

که به این نوع سازوکار فروش مسکن داشتم، از همکارانم در  1. پس از خروج از وزارتخانه به دلیل عالقه ای 
وزارت مسکن و سازمان ملی زمین و مسکن سراغ آن را می گرفتم. در طول سال های اجرا حتی یك مورد شکایت 

ح فروش متری مسکن مطرح نشد. همه از آن برنامه راضی بودند. دربارۀ طر
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کارشناسی  که آن را بررسی  نهادینه شده بود، توسط مسئوالن بعدی، بدون این 
کشانده شد.1 کنند، به تعطیلی 

طرح خانه سازی و فروش اجاره به شرط تملیک
کشورهای توسعه یافته، طرح  از طرح های موفق بازار مسکن در جهان، به ویژه در 
اجاره به شرط تملیک است. در ایران چون نرخ سود بانکی باالست اجرای این 
مالی  منابع  که  کسانی  که  است  این  طرح  این  اصلی  پایۀ  است.  مشکل  طرح 
کسب و  کمی دارند و نمی توانند در یک زمان هم خانه بخرند و هم سرمایه برای 
گیرند و از  کار  کار به  کسب و  کار داشته باشند بهتر است نخست سرمایه را در 
درآمد آن اجارۀ خانه را بپردازند. در شرایط پایداری بازار و رونق اقتصادی این ایدۀ 
توجیه  و اجاره داری  یا خرید خانه  برای ساخت  و سرمایه گذاری  درستی است 
دارد و کاری اقتصادی است. دارندگان سرمایه هم از آن استقبال می کنند. امروزه 
و  بهره برداری  را  یافته است و شرکت هایی خانه های اجاره ای  کار سازمان  این 
 (REIT) شرکت ها  این  نام  می کنند.  سرمایه گذاری  آنها  گسترش  و  ساخت  در 
سرمایه گذاری  »شرکت  به  را  آن  من  که  است   Real Estate Investment Trust

گرچه می دانم برگردان ناقصی است.  کرده ام.  خانه داری« برگردان فارسی 
بازارش  و  دارد  رقمی  دو  تورم  است  سال   50 از  بیش  که  ایران  در  روش  این 
کاالیی مصرفی  توسعه یافته خانه  کشورهای  پاسخ گو نیست. در  ناپایدار است 
کاهش  که پس از ساخت و آغاز بهره برداری قیمت آن به نسبت فرسایش  است 
می یابد. اما در ایران خانه کاالیی سرمایه ای است و ارزش پولی آن پس از سال ها 
بهره برداری و فرسایش افزایش می یابد. از این رو برای ایجاد توان خرید در کسانی 
گرفتیم  کار دارند اما توان مالی خرید خانه را ندارند تصمیم  کسب و  که سرمایۀ 

گفته بودند چه بسا بهتر بود طرحی مثل  کرده و  که از تعطیلی آن طرح ابراز تأسف  1. من از وزرای بعدی شنیدم 
مسکن مهر با بهره بردن از تجارب روش فروش متری شکل می گرفت، نه با بستن پروندۀ آن. 
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کنیم.  روش اجاره به شرط تملیک را اجرایی 
گانه است و انبوه سازان  کار جدا که اجاره داری و انبوه سازی دو  روشن است 
که دارند نمی توانند خانه سازی و اجاره داری را با هم انجام  با سرمایۀ محدودی 
بیماری  دلیل  به  ایران  بانک های  یافت.  دیگری  مالی  منابع  باید  پس  دهند. 
زیر 50  تهران  و در  ندارند  را  یا 90 درصد قیمت خانه  توان پرداخت 80  اقتصاد 
درصد قیمت خانه را وام بانکی پوشش می دهد. برای یافتن منابع دیگر تالش 
»سرمایه گذاری  شرکت  سهام  بازار  مشکل  که  این  تا  نگرفتیم  نتیجه  اما  کردیم، 
بر  را  ایران« پیش  آمد و این شرکت پرداخت وام دوم مسکن جوانان  ساختمان 
گذار  گرفت. بنابراین خانه های جوانان به صورت اجاره به شرط تملیک وا عهده 
شدند. این خانه ها با حدود سی درصد نقد و هفتاد درصد اجارۀ ماهانه در طول 

گذار می شدند. بیش از ده سال وا
گر این طرح پیگیری می شد، در درازمدت شرکت سرمایه گذاری ساختمان  ا
گمشدۀ  نخستین شرکت سرمایه گذاری خانه داری ایران می گشت و این حلقۀ 

کشور پیدا می شد. بازار مسکن 
برنامه ریزی  مسکن  وزارت  در  شد.  استقبال  خوشبختانه  هم  روش  این  از 

خوبی در این زمینه شد و انبوه سازان در مورد زوایای این روش توجیه شدند. 

کمک نهاد انبوه سازی کنترل بازار مسکن با 
که  است  این  سال ها  آن  در  مسکن  وزارت  سیاست های  اجرای  در  مهم  نکتۀ 
کرده بودیم و در استان ها  چون نهاد انبوه سازی را ساماندهی و تبدیل به انجمن 
را  مخاطبمان  عبارتی  به  و  بود  گرفته  شکل  انبوه سازان  صنفی  انجمن های 
برنامه های  و  شویم  گفت وگو  وارد  آنها  با  می توانستیم  بودیم،  کرده  سازماندهی 

کنیم. وزارت مسکن را به آنها منتقل 
بسازبفروش ها  با  می خواستیم  و  نمی شد  تأسیس  انبوه سازی  نهاد  گر  ا
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که بشود بسازبفروش ها  کار غیر ممکن می شد. امکان نداشت  کنیم،  صحبت 
کنده بودند، نه در جایی ثبت نام  کشور پرا کرد. چون آنها در  را در یك جا جمع 
آمدن سازمان  به وجود  اما  نشانی داشت.  و  آدرس  آنها  از  کسی  نه  بودند،  کرده 
و  نام  بشناسیم.  را  آنها  که  شد  باعث  انبوه سازان  برای  پروانه  و  مجوز  صدور  و 
کاری هستند.  که مشغول انجام چه  مشخصاتشان در محلی ثبت و معلوم شود 
کنند  کردیم تبدیل به شرکت شوند و شخصیت حقوقی پیدا  بعد آنها را تشویق 
که دولت هم انبوه سازان را به رسمیت شناخت و  و به ثبت برسند. از اینجا بود 

آنها نزد دولت صاحب اعتبار شدند. 
انجمن های انبوه سازی در استان ها هر دو یا سه ماه جلسه ای با شرکت اعضا 
تشکیل می دادند. وزارت مسکن از این فرصت استفاده می کرد و وزیر، معاون 
کل  و مدیران استانی در جلسات شرکت می کردند و سیاست های  وزیر، مدیران 
آنها  برای  ابهامی  و  سؤالی  گر  ا و  می دادند  توضیح  انبوه سازان  برای  را  وزارتخانه 
انبوه سازان  می شد  باعث  فرایند  این  واقع  در  می کردند.  رفع  بود،  مانده  باقی 
گر  ا یعنی  کنند.  اجرا  سپس  و  درک  راحتی  به  را  مسکن  وزارت  سیاست های 
کشور نهادینه و سازماندهی نمی شد، طرح های »اجاره  تشکیالت انبوه سازی در 

به شرط تملیك« و »فروش متری مسکن« نمی توانست عملیاتی شود.
کند  که نرخ گذاری  که با این تدابیر، وزارت مسکن بدون این  نتیجه این شد 
و یا برخورد خشنی با بازار کند، افزایش قیمت مسکن را کنترل کرد. به این ترتیب 
در  یا  و  نکند   رشد  مسکن  بازار  رکود  دوران  در  که  این  جای  به  مسکن  قیمت 
از  را  خرید  امکان  گهان  نا و  بیفتد  پیش  هم  تورم  از  جهشی  طور  به  رونق  دوران 
گرفت. از طرفی چون افزایش  مردم بگیرد، متناسب با تورم شیب مالیمی به خود 
با  مردم  که  شد  باعث  عوامل  این  مجموع  داشت،  تناسب  تورم  با  مردم  درآمد 
به  لبۀ دسترسی  در  را  بتوانند خود  تورم،  از  ناشی  افزایش قیمت مسکن،  وجود 

مسکن نگه دارند.



184  /  خاطرات آقای وزیر

من  که  بودم  گفته  خبرنگاران  جواب  در  مصاحبه ها  در  بارها  من  موقع  آن 
برنامه ریزی  ولی  است،  آن  مسئول  اقتصاد  وزیر  نیستم،  مسکن  قیمت  مسئول 
برای کنترل قیمت مسکن و تبعات بعدی آن البته بر عهدۀ وزارت مسکن است. 
در هر صورت وزارت مسکن توانست بازار مسکن را به این شکل هدایت و کنترل 
کند. چنانکه در طول هشت سال عمر دولت اصالحات قیمت مسکن در کشور 
تا 450 هزار  که در سال 76 متری 400  یعنی خانه ای  کرد.  افزایش پیدا  برابر  دو 
تومان قیمت داشت، در شهریور 84، یعنی پایان دولت اصالحات، قیمتش به 
900 هزار تومان رسید.1 می شود از انبوه سازان هر منطقۀ تهران قیمت پروژه هایی را 

یخ  ساخته اند پرسید.2 که در این تار

مقایسۀ قیمت مسکن در دولت اصالحات و دولت های بعدی
در تمام مدت وزارتم به هیچ وجه اعتقادی به دخالت  مستقیم در بازار مسکن 
نداشتم. چون به محض این که دخالت دولت آشکار می شد، مدیریت و هدایتی 
که وزارت مسکن تالش می کرد بر بازار مسکن اعمال کند علنی می شد و سیاست 
می داد. نشان  غیرمنتظره ای  عکس العمل  بازار  و  می سوخت  اصطالح  به  ما 
را  فروشنده  و  انبوه ساز  از  حمایت  جنبۀ  ما  رفتار  می کرد  احساس  بازار  گر  ا
بر  کردن  وارد  فشار  با  می کرد  احساس  گر  ا و  می رفت  باال  خیلی  قیمت ها  دارد، 
مسکن  بخش  از  سرمایه ها  یم،  دار را  مصرف کننده  از  حمایت  قصد  قیمت ها 

که قیمت مسکن را در  1. برای بررسی این مسئله می توان به آمارهای ماهیانۀ منتشرشده توسط بانك مرکزی 
کرد و میانگین قیمت ها و قیمت سالیانۀ مسکن را دید. همچنین  2۰ منطقۀ تهران بررسی می کرد، مراجعه 
که متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن بود، جدول میانگین قیمت مسکن در 2۰  نشریۀ اقتصاد و مسکن 

منطقۀ تهران را به طور مرتب منتشر می کرد.
2. انبوه سازان در تهران به طور منطقه ای فعالیت می کنند و در هر منطقه ای ساخت وساز نمی کنند. تعدادی 
از انبوه سازها در شهرك غرب و سعادت آباد فعال اند، تعدادی به طور ویژه در تهرانپارس و عده ای هم فقط 
که در شمال شهر  که در جنوب شهرند، اصاًل تمایلی هم ندارند  در جنوب تهران ساخت وساز می کنند. آنها 

کنار می آیند. کنند، چون سلیقۀ مشتری های جنوب شهر را می شناسند و با آن خوب  خانه سازی 
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انبوه سازان هنوز خیلی حرفه ای نشده بودند و بسیاری  خارج می شد. آن موقع 
که در صنف های دیگر شاغل بودند، بخشی از سرمایۀ خود را صرف  کسانی  از 
که  زرگر و... خانه می ساختند. همان طور  ساختمان سازی می کردند. پزشك، 
که تبدیل  کرد  یج مهندسان را تشویق  گفته ام، وزارت مسکن به تدر پیش از این 

به انبوه سازان حرفه ای شوند.1
نتیجۀ  شد،  برابر  دو  تنها   84 شهریور  تا   76 شهریور  از  مسکن  قیمت  گر  ا
بازار  ثبات  اهمیت  می تواند  مقایسه  بود.  یکردها  رو و  سیاست ها  این  مجموع 
مسکن را در آن دورۀ هشت ساله نشان دهد. پس از دولت اصالحات، از مهرماه 
84 تا فروردین 86، یعنی در مدت یك سال و نیم، قیمت مسکن در تهران پنج 
که در مهر 84  برابر شد. یکی از شرکت های وابسته به وزارت مسکن، خانه ای را 
در شهرک غرب متری نهصد هزار تومان می فروخت، در فروردین 86 همان خانه 

گذار می کرد.2 را متری چهار میلیون و نیم وا
گر قیمت مسکن را از مهر 84 تا آخر شهریور سال  نکتۀ جالب تر این است که ا
ک  کنیم به رشد قیمت سرسام آور و وحشتنا 92 )دولت های نهم و دهم( مطالعه 
دوازده برابری می رسیم. یعنی در هشت سال دولت اصالحات، قیمت مسکن 
که تئوری مسکن مهر اجرا شد و دولت  اما در هشت سال بعدی  برابر شد،  دو 
کاهش دهد، قیمت مسکن  که می خواهد با تولید انبوه قیمت مسکن را  گفت 
باعث  که  قیمت است  افزایش وحشتناك  کرد. همین  پیدا  افزایش  برابر  دوازده 
گذشته دچار رکود عمیقی شود. چون بسیاری  شده بخش مسکن در پنج سال 

یارویی با این افزایش عجیب و غریب قیمت را ندارند.  از خریداران توان رو

که با وجود تداوم پنج سال رکود در بخش مسکن )از سال 9۰ تا ابتدای 9۶( هنوز  1. امروز جای خوشحالی است 
ج نشده اند. یعنی انبوه سازان حرفه ای شده اند و این باز هم از نتایج نهادسازی  انبوه سازان  از این بخش خار

اولیه است.
کردم. بعد از آن مدیر عامل آن شرکت تماس  2. آن موقع من در مصاحبه ای همین مطلب را با نام شرکت بیان 
گفت فردای چاپ مصاحبه، بازرسان سازمان بازرسی آمدند  و این  جا مستقر شدند. کرد. او  گالیه  گرفت و از من 
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که از جهش قیمت  کرد تا تورم حفره ای را  این رکود آنقدر ادامه پیدا خواهد 
کند. به عبارت دیگر، چون افزایش قیمت  مسکن در آن سال ها ایجاد شده پر 
مسکن در طول عمر دولت قبلی از نرخ تورم بیشتر بوده است، رکود و عدم رشد 
با  یج  تدر به  اقتصاد  عمومی  تورم  تا  می یابد  ادامه  بخش  این  در  مسکن  قیمت 
آن وقت  واقع شد( هم تراز شود.  رشد جهشی قیمت مسکن )که در آن سال ها 
عقب  تورم  قیمت  از  مسکن  قیمت  گر  ا و  می شود  خارج  رکود  از  مسکن  بازار 

که دورۀ رونق آغاز می شود.1  بماند، آن وقت است 
ک مسکن تاوان بی تدبیری در مدیریت بازار مسکن  افزایش قیمت وحشتنا
که هم وزارت اقتصاد و هم وزارت مسکن در دولت بعد از ما مرتکب شدند و  بود 
کردند. دولت ها در این زمینه وظیفۀ بزرگی  از پذیرش مسئولیت بازار شانه خالی 

بر دوش دارند.
برای روشن شدن نقشی که دولت اصالحات در کنترل و هدایت بازار مسکن 
و  مطالعه   84 تا   76 از  سالیانه  بودجۀ  و  برنامه  قانون های  است  کافی  داشت، 
کارآمد  و  مؤثر  نقشی  قوانین  این  نگارش  و  تهیه  در  مسکن  وزارت  شود.  بررسی 
داشت. در تمامی آن هشت سال، با تالش و جدیت وزارت مسکن، تبصره هایی 

گنجانده شد.  کنترل و رونق بازار مسکن در قوانین بودجه  برای 
 

مسکن یارانه نمی خواهد، تدبیر می خواهد
که دولت قبل، به  در همان سال نخست ورود به وزارت مسکن، یارانه هایی را 
گرفته  عنوان دایۀ مهربان تر از مادر، در بودجۀ سال76 برای بخش مسکن در نظر 
که بخش مسکن یارانه نمی خواهد.  کردم. من معتقد بودم و هستم  بود، حذف 
برای  امثال آن منبع درآمد  و  از محل عوارض و مالیات  بخش مسکن می تواند 

1. صاحب نظران در بخش اقتصاد مسکن بهتر می توانند این نکات را شرح دهند.
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دولت و شهرداری ها باشد. بخش مسکن نیاز به یارانه ندارد، نیاز به مدیریت و 
که به بخش مسکن یارانه می دهد، اعتراف می کند  کسی  تدبیر و هدایت دارد. 
که از مدیریت عادی بازار ناتوان است و نمی تواند بازار را به صورت طبیعی اداره 
کند. من بخش  یارانه جبران  با دادن  را  و تالش می کند ضعف مدیریتش  کند 
که نمی شود موتور را با یارانه   کشور می دانم و معلوم است  مسکن را موتور اقتصاد 
کمک  به  نیاز  کردن  حرکت  برای  که  ماشینی  داشت.  نگه  روشن  و  کرد  روشن 
کشور را به حرکت درآورد. بخش مسکن باید  داشته باشد نمی تواند اقتصاد یك 
سکون  از  ملی  اقتصاد  تا  وادارد  حرکت  به  را  کشور  خدمات  و  صنعت  بخش 

خارج شود.
شروع  ایران  در  را  مسکن  اقتصاد  مهندسی  باز  نگاه  این  با  سال ها،  آن  در 
تقاضا  و  عرضه  و  سازنده  خریدار،  شرایط  و  موقعیت  کردیم  تالش  یعنی  کردیم. 
وزارت  رابطۀ  که  انبوه سازان  برای  نهادسازی  مثل  کاری  کنیم.  تعریف  دوباره  را 
کرد، در این خصوص اهمیت زیادی داشت. یکی  مسکن را با سازندگان روشن 
که هیچ رابطه ای با سازندگان نداشتند.  گذشته این بود  از نقاط ضعف مدیران 
کنند. اما بعد  گفت وگو  دو طرف یکدیگر را نمی شناختند و نمی توانستند با هم 
کردیم و  گفت وگو با انبوه سازان  از تأسیس نهاد انبوه سازی، ما در وزارت شروع به 
دیدگاه هایی که داشتیم به آنان منتقل کردیم. وقتی انبوه سازان با این نظرات آشنا 
کردند. خریداران هم وقتی دیدند  شدند و آنها را منطقی دیدند، در عمل پیاده 

کردند.  که انبوه سازان می کنند، به نفع خریدار تمام می شود، استقبال  کاری 
کارها درست انجام شود و رابطۀ خریدار  وزارت مسکن هم فقط مراقب بود تا 
و سازنده منطقی و قانونی باشد. در واقع وزارتخانه مداخلۀ نامحسوس می کرد تا 
شکل گیری بازار جدید خالف قانون و انصاف نباشد، تقلب و سوء استفاده وارد 

کارها به بیراهه نرود. کار نشود و 
آن  نخستین  برداشت.  گام هایی  امور  اصالح  برای  وزارت  ترتیب  این  به 
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گام بلندی  که  کردن رانت در این بخش1 بود  گذاری زمین به قیمت روز و قطع  وا
ایران محسوب می شد. قدم های بعدی  در  اقتصاد مسکن  در اصالح ساختار 
درست  سیاست گذاری  انبوه سازی،  کردن  قانونمند  و  نهادینه  از  بودند  عبارت 
میزان  بردن  باال  و  مسکن  بازار  نامحسوس  هدایت  و  نظارت  مسکن،  بازار  در 
تقاضای فعال در این بخش )با روش های نوین تجهیز منابع برای انبوه سازان و 
خرید آسان تر برای خریداران مانند فروش متری و اجاره به شرط تملیک و....(، 
کیفیت مصالح  تجهیز و تقویت مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن برای بهبود 
برای  ساختمان  فناوری  شورای  راه اندازی  نیز  و  ساخت وساز  و  ساختمانی 
مطالعه و شناسایی روش های نوین ساخت وساز و انتخاب فناوری های جدید 
که وزارت مسکن و شهرسازی  کارهای اساسی و عمده ای بود  کشور. اینها  برای 

برای اصالح زیربنایی بخش مسکن انجام داد.
باعث  دیگر،  طرف  از  هم،  خرید  برای  متقاضیان  توانمندسازی  روش های 
مسکن  تقاضای  این  و  می شد  بالفعل  تقاضاهای  به  بالقوه  تقاضاهای  تبدیل 
را افزایش و به انبوه سازان انگیزۀ بیشتری برای ساخت و عرضۀ مسکن می داد. 
ظرفیت  سیاست ها  این  نتیجۀ  در  شد،  گفته  که  طور  همان  ترتیب،  این  به 

که  کسانی  کثر  ا که  آمار هم نشان می دهد  و  گفته شد  وارد بخش مسکن نمی شد. پیش تر  کار  این  بهرۀ   .1
گر روزی در آینده در  گرفتند یا آن زمین را فروختند، یا یك آلونك در آن ساختند و فروختند. ا از دولت زمین 
گذاری این خانه به  که آیا ریشۀ وا سرشماری  های نفوس و مسکن از صاحب هر واحد مسکونی پرسیده شود 
گر ارتباط دارد آیا شما خریدار دست اول هستید یا بعداً خریده اید؟  دولت و وزارت مسکن مربوط است یا نه؟ و ا
که داده است  براساس سندهایی  ثبت هم می تواند  ادارۀ  که وجود داشت، روشن می شود.  عمق مشکلی 
گرفته و چند درصد  که دولت داده تا امروز چندین و چند بار مورد معامله قرار  بگوید چند درصد زمین هایی 
گذاری ها همه به اسامی مشخص بوده،  گذاری معامله شده است. چون وا این زمین ها همان دو سال اول وا
کرد. من قبل از این آمارگیری  می شود آمار همۀ آنها را از ثبت اسناد و سازمان ملی زمین و مسکن استخراج 
گرفتند، در دو سال اول آن را  که از دولت زمین  کسانی  که حداقل پنجاه درصد از  می توانم با قاطعیت بگویم 
گرفتن زمین آن را فروختند. به این ترتیب یارانه ای  فروختند. خیلی بیش از این عدد، در پنج سال اول پس از 
که چند بار  کسانی رفت  ج شد و به جیب  گذاری این زمین ها داده بود، از بخش مسکن خار که دولت برای وا

گرفته بودند.  از دولت زمین ارزان 
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کشور در هشت ساِل دولت اصالحات دو برابر شد و ما توانستیم  ساخت وساز 
کنیم. یارویی با انفجار تقاضای مسکن در سال 1391  کشور را آمادۀ رو

تقاضای مسکن از 2۵ سال پیش شکل می گیرد 
این نکته مهم است که در بخش مسکن، تقاضا از 25 سال پیش شکل می گیرد. 
که امروز متقاضی خانه است، 25 سال قبل متولد شده است. در  خریدار جوانی 
که او 25 یا 26 سال  کلی، تولد هر پسر این پیام را برای بخش مسکن دارد  نگاهی 
بعد با یک خانم ازدواج خواهد کرد و این دو نفر نیاز به یك خانه خواهند داشت.
که در آن  ازدواج هایی  با تعداد  آمار نشان می دهد تقاضای مسکن در هر سال 
که ما در بخش مسکن بودیم  سال به ثبت می رسد برابر است. حداقل تا زمانی 
کرد  کس ازدواج  که هر  گونه بود. البته معنای این سخن این نیست  شرایط این 
یک خانه می خرد یا در یک خانۀ مجزا زندگی می کند. اما آمار ازدواج و نیاز به 
مسکن خیلی به هم نزدیک است. این شاخص خوبی است. به عبارت دیگر 
یک سیستم منظم و با برنامه حدود 25 یا 26 سال فرصت دارد تا برای متولدین 

امسال خانه بسازد.

بساز بفروش های متقلب
مسکن  بازار  بیشتر  کردن  شفاف  و  سالم  برای  شهرسازی  و  مسکن  وزارت 
کار  جلوی  ما  کند.  قانونمند  هم  را  مسکن  فروش  و  خرید  بنگاه های  سعی  کرد 
نهاد  راه اندازی  کنار  در  می گرفتیم.  را  متخلف  و  قانونی  غیر  بسازبفروش های 
انبوه سازی دیدیم عده ای هستند که زیر نام »انبوه ساز« از نبود قانون سوء استفاده 
به  را  خانه  یك  انبوه سازی  مدعیان  برخی  می گذارند.  کاله  مردم  سر  و  می کنند 

چندین نفر می فروختند. 
که ترفندها و حقه بازی های رایج در  همکاران ما در وزارت مسکن برای این 
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آنها  از  با این افراد شوند و  که وارد معامله  بازار را خوب بشناسند، مأمور شدند 
که چند واحد  که سازنده ای  کالهبرداری این بود  خانه بخرند. یکی از روش های 
گهی های فریبنده   کلنگ ساختمان را می زد، آ که  را می ساخت، از همان ابتدا 
چنین  شرایط  با  بی نظیر  و  عالی  فرصت  یك  مردم،  ای  که  می داد  رسانه ها  در 
پیش فروش  را  آنها  و  هستیم  خانه هایی  ساخت  حال  در  شده.  پیدا  چنان  و 
هر  از  و  می فروخت  نفر  چهار  به  را  خانه  هر  پیش فروش،  مرحلۀ  در  او  می کنیم. 
بیست  تا  چهار  ترتیب  این  به  می گرفت.  را  خانه  قیمت  درصد  بیست  خریدار 
کل  گرفته بود. این برابر بود با هشتاد درصد  درصد از مشتری ها برای یک واحد 

قیمت خانه.
این سازنده ها همان ابتدا یک قرارداد ترکمانچای می نوشتند و خریدار را هم 
دلیلی  هر  به  خریدار  گر  ا که  بود  این  آن  مواد  از  یکی  می کردند.  امضا  به  مجبور 
در پرداخت اقساطش یك روز تأخیر داشته باشد، قرارداد فسخ می شود. من در 
خیلی از آن قرادادها این بند را دیدم. وقتی خریدار به این بند اعتراض می کرد، به 
که نوشته شده ولی هیچ وقت پیش نمی آید. شما  او می گفتند این چیزی است 
گر هم چند روزی تأخیر شد، خسارتی می دهید  که اقساط  را به موقع می دهید. ا
و مشکل حل می شود. خالصه با چرب زبانی مشتری را راضی به امضای قرارداد 
از  یکی  خریداران  این  از  یکی  که  می نشستند  کمین  در  بعد  اما  می کردند. 
که قرارداد شما  اقساطش دو سه روز عقب بیفتد. بالفاصله به او نامه می دادند 
که آن واحد مسکونی  مطابق مفاد قرارداد لغو شد. برنامۀ این فروشنده ها این بود 
کرده اند ندهند، بلکه آن را به نفر  که آن را پیش خرید  را به هیچ یک از چهار نفری 
که موقع پیش فروش، برای جذب مشتری، قیمت ارزانی به  پنجم بفروشند. چرا 
مشتری داده بودند. اما وقتی خانه با پول آن چهار خریدار اولیه ساخته می شد، 

می توانستند به قیمت بیشتری آن را در بازار بفروشند. 
فروشنده  به  بودند، هرچه  کرده  را فسخ  قراردادش  که  بینوا  آن خریدار  حاال 
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که پرداخت قسط فقط یکی دو روز به تأخیر افتاد، چرا قرارداد  اعتراض می کرد 
شکایت  و  می رفت  سرانجام  که  هم  وقتی  نداشت.  فایده ای  است؟  شده  لغو 
می کرد، دادگاه فروشنده را احضار می کرد، او هم می گفت در قرارداد این وضعیت 
کرده است.  پیش بینی شده، خریدار هم قرارداد را امضا و همۀ بندهایش را قبول 
به این ترتیب دادگاه نمی توانست حکمی بدهد و جلوی فسخ قرارداد را بگیرد. 
کار به همین جا  که  کنید. برای این  ید مصالحه  در آخر به دو طرف می گفت برو
که نامۀ لغو قرارداد  یادی صرف می شد. خریدار در همان روز اول  برسد، وقت ز
می کرد  سعی  اول  ماه  شش  پنج،  در  نمی کرد.  شکایت  می رسید،  دستش  به 
کند، واسطه ای پیدا  که سازش  بود  این  کند. دنبال  برای مشکل پیدا  راه حلی 
که دیگر ناامید می شد، شکایت  کند. بعد از پنج، شش ماه  کند و مشکل را حل 
می کرد. در قوۀ قضائیه هم چند ماه زمان الزم بود تا نوبت دادرسی پرونده برسد. 
پول  مدت  این  همۀ  در  و  می کشید  طول  سال  دو  نیم،  و  سال  یک  اینها  همۀ 

خریدار در اختیار سازنده باقی می ماند.
به  را  خریدار  پول  می شد  قرار  وقتی  فراوان،  کشمکش  و  آمد  و  رفت  از  بعد 
گر خیلی  ا کنی.  باید صبر  برگردانند، فروشنده می گفت من االن پولی ندارم،  او 
انصاف داشت، یك پنجم، یك ششم پول را پس می داد و بقیه را به آینده حواله 
می داد. با زرنگی چک هم نمی داد. خریدار هر ماه برای گرفتن بقیۀ پولش مراجعه 
می کرد و فروشنده هم او را به قول معروف سر می دوانید. خالصه خریدار را زجرکش 
روز به خریدار  به قیمت  را  و آن  تا خانه ساخته شود  کش می داد  را  کار  می کرد. 
از آن چهار نفر خریدار  گفته شد، هر یک  که  جدیدی بفروشد. چون همان  طور 
که خانه را به فرد جدیدی  کرده بود. بعد از آن  اولیه را، در هر مرحله، به بهانه ای رد 
با  حال  هر  در  اولیه.  خریداران  پول  برگرداندن  به  می کرد  شروع  تازه  می فروخت، 
کاله بردارها بیشتر افراد  این قبیل حقه بازی ها مردم را فریب می دادند. طعمۀ این 
که تازه از شهرستان ها به تهران آمده بودند.  کم سوادتر و بی خبرتر و یا کسانی بودند 
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وارد  قضائیه  قوۀ  با  سپس  و  کردیم  شناسایی  را  متقلب  خانه سازان  این  ما 
به همکاری  مایل  قوۀ قضائیه  کنیم.  یشه ای حل  ر را  تا مشکل  گفت وگو شدیم 
که شکایت علیه آنها وارد  بود اما می گفت این قراردادها طوری تنظیم می شود 

کار شود. نیست و قوۀ قضائیه نمی تواند وارد 
با صدا و سیما، رسانه ها و روزنامه ها  کالهبرداری،  از بین بردن زمینۀ  برای 
گهی هایی از این دست را چاپ نکنند.  کردیم. از آنها خواستیم آ هم صحبت 
تضمین  و  کنترل  را  گهی ها  آ سالمت  و  درستی  نمی توانیم  ما  گفتند  آنها  اما 
گهی اش چاپ  کس پول دهد آ کنیم. استانداردی در این زمینه وجود ندارد و هر 

گهی را تأیید نمی کنیم. می شود، ما محتوای آ
مسئله را به شدت پیگیری می کردیم. سرانجام کار به جایی رسید که دعوایی 
وزارت  رفتند علیه  آنها  و  قبیل مسکن سازان درگرفت  این  و  وزارت مسکن  بین 
باید  و  ادامه داد  با این وضعیت نمی شد  که  بود  کردند. روشن  مسکن شکایت 
مسئله به شکل اساسی حل می شد. الزم بود قانونی برای این مسئله نوشته شود. 

قانون »انبوه سازی«
و تقدیم  انبوه سازی نوشته  قانون  که  این جا رسید  به  نتیجۀ همۀ آن پیگیری ها 
شد، ولی چون عمر دولت اصالحات به آخر رسید، در آن زمان اجرایی نشد و 
ناچار ماند برای دولت بعدی. متأسفانه دولت بعدی در آن قانون، قبل از اجرا، 
بودیم  نوشته  ما  که  قانونی  کرد.  بی فایده  را  آن  به عبارتی  و  داد  یادی  ز تغییرات 
کرده و راه بر تقلب  براساس اعتماد به انبوه ساز بود، ولی تخلفات را پیش بینی 
گر  ا که  بود  شده  مشخص  و  نوشته  قانون  در  تخلفات  از  بخشی  بودیم.  بسته 
کرد. با وجود این، آن  انبوه ساز مرتکب آنها شود، دادگاه ها چطور برخورد خواهند 
که انبوه ساز  قانون دست و پای انبوه ساز را نبسته بود. برای مثال الزام نکرده بود 
که می خواهد انجام دهد باید از پنج مرجع دولتی مجوز بگیرد تا  کاری  برای هر 
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کرد. که او تخلف نخواهد  اطمینان حاصل شود 
کرد؛ چون  کار را بر انبوه ساز دشوار  که در قانون داد،  دولت بعدی با تغییراتی 
کمتر از یك درصد متقلب دیده شده بود، همه را متقلب  در جامعۀ انبوه سازی 
کرد. آیین نامه اش را هم همین  کرد و قانون را براساس رفتار متقلبان تنظیم  فرض 
کار، قانون انبوه سازی به قانون ضد انبوه سازی تبدیل  طور نوشت. در نتیجۀ این 
که انبوه سازها ترجیح می دهند سراغ ساختن خانه نروند،  گونه ای  شده است. به 

کمتری دارد. که سود بیشتر و دردسر  بلکه واحدهای نیمه تمام را بخرند 

تالش نافرجام برای ساماندهی بنگاه های معامالت ملکی
رفتار  ک  امال فروش  و  خرید  بنگاه های  با  شهرسازی  و  مسکن  وزارت 
مسکن  بازار  در  باید  بنگاه ها  این  که  داشتیم  قبول  نداشت.  سخت گیرانه ای 
جمله  از  نکات،  بعضی  دربارۀ  دیگر  کشورهای  به  سفر  در  من  باشند.  فعال 
بسیاری  در  بنگاه ها  می کردم.  تحقیق  مسکن،  فروش  و  خرید  بنگاه های  نقش 
مثل  کشوری  در  می شوند.  محسوب  مسکن  بازار  اساسی  رکن های  از  کشورها 
مستأجر  و  مالك  نمی بینند.  را  یکدیگر  وقت  هیچ  فروشنده  و  خریدار  استرالیا 
که خانه ای برای اجاره یا فروش دارد،  کسی  هیچ وقت یکدیگر را نمی شناسند. 
را  خانه  بنگاه  کارشناسان  می کند.  مراجعه  محله  ملکی  معامالت  بنگاه  به 
بازدید می کنند، معایب و محاسنش را می نویسند، قیمت را برآورد و به مالک 
که خانه چقدر ارزش  کارشناس می گوید  اعالم می کنند. یعنی بنگاه به عنوان 
از  بعد  می فروشم.  قیمت  فالن  به  را  خانه  من  بگوید  فروشنده  که  این  نه  دارد، 
کرد، خانه را با مزایا و معایبش  که خریداری هم پیدا شد و به بنگاه مراجعه  آن 
به او نشان می دهند و قرارداد امضا می شود. بنگاه تمام پول خانه را از خریدار 
کم می کند و به حساب دولت می ریزد. عوارض  می گیرد. مالیات را از آن مبلغ 
شهرداری را هم به حساب شهرداری واریز می کند و همۀ هزینه های عمومی را 
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می پردازد. دستمزد خودش را هم برمی دارد و باقیمانده را به فروشنده می دهد. 
در مورد اجاره هم به همین روش عمل می شود. بنگاه ماهانه اجاره را از مستأجر 

کسر عوارض قانونی به مالک می پردازد.  می گیرد و پس از 
اما در  قانون مسئول هستند.  آنها در مقابل  و  بنگاه ها مهم است  این نقش 
که به اصطالح جوش می دهند به عهده  کشور ما بنگاه ها مسئولیت معامله ای را 
کاله رفته  که در معامله سرش  یا فروشنده احساس  کند  گر خریدار  نمی گیرند. ا
نتیجه  به  اعتراضش  است،  داشته  عمده ای  نقش  کاله برداری  این  در  بنگاه  و 
یادی می گیرند، بدون این  نمی رسد و بنگاه زیر بار نمی رود. یعنی بنگاه ها پول ز
که  کشورهایی  کنند. در  قبول  را  کار خود  یا مسئولیت  ارائه دهند  که خدماتی 
و  )خرید  معامله  در  تقلبی  گونه  هر  گر  ا استرالیا،  مثل  دارد،  نظمی  مسکن  بازار 
خریدار،  و  فروشنده  یا  مستأجر  و  مالك  از  بیش  گیرد،  صورت  اجاره(  یا  فروش 

بنگاه مسئولیت قانونی دارد.
ایران  در  بنگاه ها  که  وضعیتی  به  توجه  با  و  کشورها  تجارب  به  توجه  با 
کار را  کاری برای سازماندهی آنها بکنیم. در همان ابتدا، هنوز  داشتند، الزم بود 
ی کاغذ نگذاشته بودیم که دعوا شروع شد.  آغاز نکرده و به اصطالح خودکار را رو
در داخل دولت وزارت بازرگانی مخالف بود و می گفت بنگاه معامالت ملکی 
کند.  از اصناف است و من متولی آن هستم، پس وزارت مسکن نباید دخالت 
که می توانند بر بخش مسکن اثر مثبتی بگذارند،  می گفتیم بنگاه ها همان طور 
این  به  نمی تواند  مسکن  وزارت  که  است  روشن  باشند.  هم  مخرب  می توانند 
عامل اثرگذار بر بازار مسکن بی توجه باشد. در مقابل جواب وزارت بازرگانی این 
کار باید با ما باشد. شما نظراتتان را  که تأثیر بنگاه ها هرچه باشد، مدیریت  بود 

از طریق ما به آنها بگویید.
که تخصص دیگری  کارشناس بازرگانی  حاال در این وسط معلوم نبود یک 
دارد و مسائل را از منظر دیگری می بیند، چطور می تواند نکات فنی بخش مسکن 
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را درك کند، تبدیل به کارشناس مسکن شود و مالحظات مهندسی را در خرید و 
کند. یابی  فروش مسکن ارز

و  شد  پیدا  دیگری  مدعی  که  بودیم  بازرگانی  وزارت  با  کشمکش  میانۀ  در 
بنگاه معامالت ملکی مثل دفترخانۀ  قوۀ قضائیه می گفت  بود.  قوۀ قضائیه  آن 
اسناد رسمی است. دفترخانه ها تحت امر ما هستند، چون سند مالکیت صادر 
که در بنگاه نوشته می شود، مقدمۀ سند است. پس ما باید  می کنند. قولنامه ای 
که  در امور مربوط به بنگاه حضور داشته باشیم. به بنگاه ها اوراق رسمی بدهیم 

ی آن بنویسند و شمارۀ رسمی بزنیم و الی آخر. قولنامه  را رو
متأسفانه  اما  کردیم،  را شروع  بنگاه ها  کار سازماندهی  اواخر عمر دولت   در 
از  بعد  دولت،  داخل  در  نرسیدیم.  نتیجه ای  به  و  شد  آب  بر  نقش  آرزوهایمان 
کردیم تا اختالف نظر را به شکلی حل  کشمکش، با وزیر بازرگانی توافق  چندی 
کنیم. اما مشکل جدی تر قوۀ قضائیه بود. در حالی که این مسئله به دستگاه های 

اجرایی مربوط می شد و ارتباط آن با قوۀ قضائیه قابل درک نبود. 
از  به دالیل مختلف به شما مربوط نمی شود،  گفتیم مسئله  به قوۀ قضائیه 
که همۀ قولنامه ها به سند تبدیل نمی شوند. در میانۀ راه ممکن است  جمله این 
گیرد. به این دلیل  یک معامله فسخ شود و این فسخ با توافق طرفین هم صورت 
البته  نوعی معاملۀ موقت است.  بنگاه  قوۀ قضائیه نمی تواند بگوید معامله در 
که وقتی معامله قطعی شد، باید به قوۀ قضائیه ارجاع شود و از آن  روشن است 
که البته این موضوع  که فرایند صدور سند مالکیت آغاز می شود  به بعد است 

دیگری است. 
کرد.  کشمکش ادامه پیدا  در هر حال این توضیحات نتیجه ای نداشت و 
کردن  ی نتوانستیم بر سازماندهی فعالیت  بنگاه های مسکن و نهادینه  از این رو
کار،  اما در حاشیۀ این  تأثیر عمده ای داشته باشیم.  آنها  ساختاری درست در 
با  آنها خواستیم  از  و  کردیم  انتخاب  بنگاه های مرجع  به عنوان  را  آنها  از  برخی 
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ما  به  را  مسکن  بازار  قیمت های  و  اطالعات  و  باشند  ارتباط  در  مسکن  وزارت 
که آنها را حمایت  بدهند. از این طریق افراد خوبی در میانشان شناسایی شد 
کارهایی انجام شد، اما  کردیم و  کردیم. در هر صورت در این زمینه تالش هایی 
که عبارت بود از ساماندهی فعالیت بنگاه های معامالت ملکی  کار اصلی  در 
بین  کشمکش   این  ماندیم.  کام  نا مردم  و  دولت  برابر  در  آنان  کردن  پاسخگو  و 

دستگاه ها هنوز هم باقی است و ادامه دارد.

شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران
بودند،  داده  انجام  آخوندی  دکتر  آقای  من  از  پیش  که  خوبی  کارهای  از  یکی 
ایران«  ساختمان  »سرمایه گذاری  شرکت  نام  به  خصوصی  شرکتی  راه اندازی 
کندۀ مردم را جمع می کرد  که سهامی عام بود، سرمایه های پرا بود. این شرکت 
تی مواجه شده بود. چنانکه  کم کم با مشکال و با آن ساختمان می ساخت. ولی 
و سهم  به ورشکستگی می رفت  رو  وزارت مسکن شدم، داشت  وارد  وقتی من 
صد تومانی اش را در بورس هفتاد تومان هم نمی خریدند. بنیاد مسکن به دلیلی 
مدیر  بفروشد.  تومان  هفتاد  زیر  را  شرکت  این  سهام  از  بخشی  بود  شده  مجبور 
کار  که این  کرد  عامل آن وقت شرکت، آقای دکتر عبده، پیش من آمد و اعتراض 
ی میز  گر بنیاد هم سهام شرکت را رو بنیاد مسکن از پشت خنجر زدن است. ا

کار ما تمام است.  بورس بگذارد 
کنند. اما  که فروش سهام را متوقف  کردم  کره و خواهش  با بنیاد مسکن مذا
می شد  ساختمان  سرمایه گذاری  شرکت  حال  به  اساسی  فکری  باید  آن  از  بعد 
زمینه شد، جذب  این  در  که  کاری  اولین  آن وضعیت دشوار خارج شود.  از  تا 
چند فرد خوش فکر به هیئت مدیرۀ شرکت بود. این افراد ایده های جدیدی را در 
کردند. از جمله در تشکیل »صندوق مسکن جوانان« با  شرکت مطرح و اجرایی 
که شرکت حاضر است با  کردند  سازمان ملی زمین و مسکن همکاری و اعالم 
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وام  آن موقع  برای جوانان خانه بسازد.  این صندوق »مسکن جوانان«  همکاری 
بر وام بانك مسکن، شرکت  مسکن سه و نیم میلیون تومان بود. قرار شد عالوه 
سرمایه گذاری ساختمان به هر جوان متقاضی خانه یك میلیون تومان وام دیگر 
پنج  به  رقم  و  می شد  یافت  در متقاضی  هر  از  هم  تومان  هزار  پانصد  بدهد.  هم 
میلیون تومان می رسید. در مقابل این مبلغ، یک خانه به شکل اجاره به شرط 
تملیک به متقاضی داده می شد. آن موقع قیمت مسکن هم در همین حدود بود.
شرکت  که  این  برای  منتها  رسید.  مردم  اطالع  به  و  شد  گهی  آ مطلب  این 
تقویت شود و بتواند یک میلیون تومان به هر واحد مسکونی وام دهد، قرار شد هر 
متقاضی، هنگام ثبت نام، هزار سهم از سهام شرکت »سرمایه گذاری ساختمان 
که خریده به همراه تقاضای خرید خانه تحویل دهد.  ایران« را بخرد و سهامی را 
تومان  هزار   500 باید  که  خریداری  یعنی  نبود.  سنگین  خیلی  سهم  هزار  بهای 
پرداخت می کرد، 100 هزار تومان هم سهام شرکت ساختمان ایران را می خرید. 
درازمدت  در  و  می گرفت  خانه  یك  و  می آورد  تومان  هزار   600 رفته  هم  ی  رو

اقساطش را می داد.
اجرای طرح شروع شد. ساختن واحدها حدود دو، سه سال طول می کشید. 
که این  جا برای مثال صد یا هزار  کلنگ زنی، اعالم می شد  در هر شهر، هنگام 
خانه ها  این  متقاضیان  از  یک  هر  شد.  خواهد  ساخته  جوانان  مسکن  واحد 
بازار سرمایه  از  را  هزار سهم شرکت سرمایه گذاری ساختمان  باید  طبق ضوابط 
همان  در  یافت.  افزایش  شرکت  سهام  برای  تقاضا  ترتیب  این  به  می خریدند. 
پروژه های اول، سهم 70 تومانی شرکت قیمت واقعی خود را یافت و به 100 تومان 
رسید. بعد از مدتی قیمت باز هم افزایش یافت و هر سهم شرکت بیش از یک 
هزار تومان معامله شد. یعنی متقاضیان جدید برای خرید هزار سهم یک میلیون 

کنند. تومان می دادند تا بتوانند خانه های شرکت سرمایه گذاری را پیش خرید 
گذاری یکی از اولین پروژه های این طرح که پس از حدود  در مراسم افتتاح و وا
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دو سال و نیم در شهر آمل ساخته شده بود، قیمت هر سهم شرکت ساختمان به 
گفتیم سهامی را  حدود 560 تومان رسیده بود. آن موقع به شرکت سرمایه گذاری 
که متقاضیان هنگام پیش خرید آپارتمان همراه مدارک تحویل داده اند به قیمت 

بازار از آنها بخرند، در بازار بورس بفروشند و پولش را به او بدهند.
که واحد  که خریدار روزی  گونه شد  کار انجام شد و خالصۀ ماجرا این  این 
هم  تومان  هزار   560 آپارتمان،  کلید  همراه  می گرفت،  تحویل  را  مسکونی اش 
او روز امضای قرارداد 500 هزار تومان پول نقد  یافت می کرد.  را در پول سهامش 
یافت می کرد  کرده بود، حاال موقع تحویل خانه 560 هزار تومان نقد در پرداخت 
گفته می شد شما روز اول 70 هزار تومان سهام  و وارد خانه اش می شد. به خریدار 
کار وزارت مسکن همه  شرکت را خریده بودی، این هم پول سهامت. خبر این 

کرد.1 جا پیچید و سر و صدایی به پا 

تأسیس بانک اقتصاد نوین و برکات حذف یارانه
یکرد جدید وزارتخانه، شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران بزرگ  در نتیجۀ رو
کرد. یعنی از  که بانك »اقتصاد نوین« را تأسیس  و قدرتمند شد. آنقدر بزرگ شد 
بانوان«، »صندوق مسکن  برکت »صندوق مسکن جوانان«، »صندوق مسکن 
که برای اقشار مختلف تأسیس شد،  پرستاران« و صندوق های مسکن  دیگری 
کمک بزرگی به بخش مسکن شد و هم این صندوق ها چنان قوت و رونقی  هم 

بعد  مجلس،  ششم  و  چهارم  و  سوم  دوره های  در  آمل  نمایندۀ  دینان،  کاظمی  محمود  سید  بیامرز  خدا   .1
بلند  صدای  با  و  گرفت  مرا  جلوی  مجلس  راهروی  در  روز  یک  آمل،  در  مسکونی  واحدهای  این  گذاری  وا از 
گفت: »من در شگفتم  گفت: »آقای عبدالعلی زاده! تو دیگر چه جور وزیری هستی؟« پرسیدم: »چه شده؟« 
که دولت به مردم خانه بدهد و پولش را هم بگیرد. حاال شما هم  کار می کنی؟ آرزوی ما این بود  تو داری چه 
خانه می دهی و هم پول می دهی؟!« عده ای از نماینده ها در راهروی مجلس اطراف ما جمع شده بودند تا 
که ماجرا چیست و صورتم را بوسید.  کاظمی به نماینده ها توضیح داد  ببینند داستان از چه قرار است. آقای 
که وزارت مسکن  که این از آن شگردهایی است  نماینده ها هم عالقه مند شده بودند. برای آنها توضیح دادم 

کار برده و خوشبختانه خوب هم نتیجه داده است.  به 
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کردند. این نمونه بار دیگر نشان می داد  که بانك اقتصاد نوین را تأسیس  گرفتند 
که توجه به علت ها به جای پرداختن به معلول ها و نیز نهادسازی به اندازه ای 

که از تصور خارج است. ثمرات نیکو به بار می آورد 
عالقه  چقدر  گذاشتم،  مسکن  وزارت  به  پا  که  روزی  از  من  می داند  خدا 
بود. خدا  کار ممنوع  این  راه اندازی شود. ولی  ایران  بانك خصوصی در  داشتم 
که برای تأسیس بانک خصوصی در ایران خیلی  کند دکتر نوربخش را  رحمت 
که قانون  کوشیدم تا این  کردند. ایشان محور بودند و من هم در حد توان  تالش 
تأسیس بانك های خصوصی در مجلس تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان 
رسید. شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران نخستین متقاضی تأسیس بانک 

کرد.  کار  گرفت و شروع به  بود، مجوزها را 
ی وزارت  نخستین شعبۀ بانک اقتصاد نوین در خیابان دکتر فاطمی روبه رو
که سخنرانی  کشور راه اندازی شد. در مراسم افتتاِح این بانک از من خواستند 
کنم، چون این بانک زاییدۀ بخش مسکن بود. قبل از آن دولت به بخش مسکن 
می پرداخت  را  مسکن  وام های  کارمزد  از  درصدی  می داد،  یارانه  می داد،  رانت 
و...، اما هیچ نتیجه ای حاصل نمی شد. ما همۀ رانت ها و یارانه ها را از بخش 
اقتصاد  بانك  مدتی  از  بعد  که  شد  این  دستاوردش  کردیم،  حذف  مسکن 
نهاد  و  گرفت  گرفت، شرکت سرمایه گذاری ساختمان جان دوباره  نوین شکل 
انبوه سازی ایجاد شد. همچنین شرکت های دیگری به وجود آمدند، مانند اولین 
کرد،  ایجاد  را  بیمه  این  که  مؤسسه ای  تکیه گاه  ایران.  خصوصی  بیمۀ  شرکت 
برای بخش مسکن  آن هم  بهرۀ  و  که خیر  بود  بود، طبیعی  کشور  بخش مسکن 

یاد باشد.  ز
که بخش مسکن بخش مولد است.  من همواره در دولت و مجلس می گفتم 
کند. شما به عنوان یارانه بگیر به آن نگاه نکنید.  این بخش می تواند ثروت تولید 
که اشکاالت نهادی برطرف و بستر برای  وقتی این نگاه اصالح شود، تا اندازه ای 
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نشان  را  خود  بالندگی  و  زایندگی  نیز  مسکن  بخش  گردد،  فراهم  صحیح  رشد 
می دهد. 

 
بازسازی بافت های فرسوده و هویت شهری

شهرهای  اطراف  در  حاشیه نشینی  مسئلۀ  شهری،  فرسودۀ  بافت های  کنار  در 
بزرگ یا خانه های آلونکی هم از مشکالت بود. به خاطر سیل مهاجرت روستاییان 
از  خارج  در  انقالب،  پیروزی  از  پس  نیز  و  ارضی  اصالحات  از  بعد  شهرها،  به 

محدودۀ شهرها، ولی چسبیده به آنها، آلونك هایی ساخته شده بود.
ما در وزارت مسکن این بخش ها را بافت های نامناسب شهری می نامیدیم. 
که  می گویند  چیزی  به  فرسوده  چون  دانست.  فرسوده  بافت  را  اینها  نمی شد 
به  خانه ها  این  از  بعضی  عمر  که  حالی  در  باشد،  گذاشته  سر  پشت  را  عمری 
گفته  مناطقی  به  فرسوده  بافت های  این،  بر  عالوه  نمی رسید.  هم  سال  بیست 
به شمار  نقاط و محالت خوب شهر  زمانی جزو  و  که در داخل شهرند  می شود 
می رفته، ولی بعد فرسوده و متروکه شده اند. در اصفهان منطقه ای داشتیم به نام 
یج متروکه شده بود. وقتی برای  که از نقاط خوب شهر بود ولی به تدر »عبدالرزاق« 
یادی خالی از سکنه شده است و  بازدید به آن منطقه رفتم، دیدم محله تا حد ز

کن دارد.  از میان هر دو، سه خانه فقط یکی چند نفر سا
یخت. تجربه هایی در  وزارت مسکن باید برای این  قبیل مناطق طرحی می ر
کبود مسجد  احیای  و  بازسازی  برای  که  برنامه ای  درون  از  داشتیم.  زمینه   این 

مهندس  آقای  بود.  شده  متولد  ایده هایی  بودیم،  کرده  تدوین  و  طراحی  تبریز   
گرفتند  را دیدند تصمیم  آن طرح  که  نیز هنگامی  وزیر مسکن وقت،  آخوندی، 
گفته  که  همان  طور  ترتیب،  این  به  کنند.  اجرا  دیگر  شهرهای  در  را  آن  شبیه 
کردند، به نام »دفتر  شد، ایشان دفتری در سازمان ملی زمین و مسکن راه اندازی 

عمران و بهسازی شهری«.
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که مدیر این  که به وزارتخانه آمدم، از آقای مهندس خواجه دلویی  سال 76 
که در پست مدیر عاملی شرکت )دفتر عمران تبدیل  کردم  دفتر بودند، خواهش 
کار شرکت در دو  گفتم میدان  کار را ادامه دهند. به ایشان  به شرکت شده بود( 

زمینه است: »احیای بافت های فرسودۀ شهری« و احیای »هویت شهری«.1
هویت  مسئلۀ  به سازی  و  عمران  شرکت  کارهای  دستور  از  یکی  بنابراین 
ابهام های  و  پرسش ها  با  زمینه  این  در  که  است  این  واقعیت  اما  شد.  شهری 
و  شهرساز ی  متخصصین  جمله  از  یادی،  ز افراد  با  من  بودیم.  روبه رو  یادی  ز
از  بعضی  در  کردم.  صحبت  موضوع  این  دربارۀ  جامعه شناس ها،  از  بعضی 
»هویت  و  »هویت«  از  تعریفی  کارشناسان  که  است  نیاز  گفتم  سخنرانی ها 
یادی در این زمینه وجود داشت: آیا به  کنند. سؤال های بی جواب ز شهری« ارائه 
گفت هویت شهری؟ به مخروبه نگه داشتن شهر  یک دیوار نیمه ویران می شود 
گفت حفظ هویت شهری؟ در شهرهایی مثل اصفهان و تبریز و قزوین  می شود 

کدام از آنها  که هر  1. »برای شرکت عمران و بهسازی چند زیرمأموریت در دورۀ آقای عبدالعلی زاده تعریف شد 
که استخوان بندی شهرهای قدیمی باید زنده شود. پنج شهر قدیمی  هدفی داشت. یکی از محورها این بود 
آنها اجرا شود.  کردن ستون فقرات  تا برنامۀ زنده  یعنی تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد و یزد انتخاب شدند 
که چه عناصری  ح ها بررسی شد  کازرونی انجام شده بود. در این طر کار در زمان مرحوم  مطالعات اولیۀ این 
ویژه در  به  مرکز شهرها،  برگردد، چون  گذشته داشته  که در  به همان حیاتی  مرکز شهر  که  کرد  احیا  باید  را 
ح احیای محورهای تاریخی  گام بود. از دل طر شهرهای بزرگ، تقریبًا به حالت متروکه درآمده بود. این اولین 
کرد. برای مثال در تبریز  که سازمان عمران و بهسازی شروع به اجرای آنها  ـ پروژه های بزرگی بیرون آمد  فرهنگیـ 
کبود تملك شد و طرح  نوسازی  کبود و اطرافش احیا می شد. خرابه های اطراف مسجد  باید مجموعۀ مسجد 
کبود و در چهارراه شهید بهشتی یك طرح بسیار بزرگ تعریف شد و تملك های  آنها اجرایی شد. بعد از مسجد 
گرفت. میدان اصلی شهر تبریز احیا شد. شاید حدود چهارصد، پانصد سال قبل میدانی وجود  وسیعی صورت 
گرفت  که به جای آن یك چهارراه ساخته شده بود. همۀ اینها مجدد تخریب شد، عقب نشینی صورت  داشت 
و یك میدان بزرگ ساخته شد. در یك سمت میدان ساختمان بلندی ساخته شد و اطراف آن شد محلی برای 
فعالیت های تجاری. ورودی ایستگاه مترو هم در همین جا قرار دارد. بنابراین پروژۀ چهارراه شهید بهشتی 
که ترکیبی از  )میدان فرش( در همین راستا انجام شد. در ادامه بخش های متصل به مجموعۀ صاحب االمر 
که درخصوص آنها سرمایه گذاری شد.  میادین میوه و تره بار بود، تملك شد. در اینجا بخش هایی هم آزاد بود 
کار شد. احیای میدان  این یکی از محورهای تاریخی ــ فرهنگی بود. در مشهد و شیراز و دیگر شهرها هم همین 

عتیق اصفهان طرح بزرگی بود« )آقای خواجه دلویی، مدیر شرکت عمران و بهسازی شهری(.
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یخی اند و بناهای خوب و ارزشمندی دارند، آیا عالوه بر حفظ و  که شهرهای تار
و محالت قدیمی  از مناطق  باید  یخی،  تار بناهای  و  کاخ ها مساجد  نگهداری 
کرد؟ آیا در این صورت با یک شهر فرسوده روبه رو نمی شویم؟  آنها هم نگهداری 
یخی  که هویت شهر تار برای یافتن جواب این سؤال ها ابتدا باید روشن می شد 
کار  چیست؟ این امر در وزارت مسکن تبدیل به مسئله شده بود. یك بار اوایل 
هویت  و  هویت  دربارۀ  مفصاًل  ایشان  رفتم.  رهبری  معظم  مقام  خدمت  وزارت 

کار جدی باشیم.  که باید در این  کردند  کید  شهری صحبت و تأ
کارشناسانی  از شرکت عمران و بهسازی خواستم با جامعه شناسان شهری و 
که عالقه مندند در مقولۀ هویت تاریخی و شهری مطالعه و تحقیق کنند وارد تعامل 
شوند. آن موقع آقای مهندس حبیب اللهیان معاون شهرسازی بود. ایشان هم به 
کید می کرد. با پیگیری های ایشان قراردادی  این مطلب اعتقاد داشت و بر آن تأ

کردیم.1  کتاب را با دانشگاه های مختلف امضا  تهیه و تألیف چند عنوان 
بافت های  یخی،  تار آثار  از  همیشه   استان ها  به  سفر  در  من  آن،  کنار  در 
یخی و نیز بافت فرسودۀ شهرها دیدن می کردم. این بازدیدها منجر به نتایجی  تار
کل مسکن و شهرسازی  ادارۀ  که  کردیم  که بخشنامه صادر  این  از جمله  شد، 
کند. به  یخی شهر مرکز استان خود منتشر  کتابی دربارۀ هویت تار هر استان باید 
این ترتیب بابی در این زمینه باز شد با عنوان »در جست وجوی هویت شهری«.

یابی  ارز شاخص های  از  یکی  می گرفت.  قرار  یابی  ارز مورد  کتاب ها  این 
کل استان ها موظف شدند  کتاب و سرعت تهیۀ آن بود. همۀ مدیران  کیفیت 

که با آقای عبدالحمید نقره کار منعقد شد، با عنوان »هویت و هویت شهری  کتابی بود  1. از جملۀ آنها، قرارداد 
کتاب خیلی طوالنی شد، چنانکه در پایان هشت سال وزارت، تازه آمادۀ چاپ  چیست؟«. تحقیق و تألیف این 
کار به تدریج انجام می شد و من در جریان پیشرفت آن بودم. پژوهش خیلی ارزشمندی بود دربارۀ  شده بود. 
این که هویت یعنی چه؛ نظر صاحب نظران خارجی و داخلی در این خصوص چیست و هویت اسالمی چیست. 
کتاب بررسی شده بود. آن موقع آقای نقره کار در دانشگاه شهید بهشتی  آثار دانشمندان بزرگ اسالمی در این 

که بعد از وزارت من چاپ شد. کتابی سه جلدی شد  فعالیت می کرد. حاصل آن پژوهش 
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کنند. تا وقتی من در وزارت مسکن بودم، هفده عنوان  کار را جدی دنبال  این 
کتاب هایی در باب هویت شهری برای هفده  کتاب  ها چاپ شد، یعنی  از این 
در  بررسی می شد.  در سمینارها  که چاپ می شد،  کتاب  هر  استان.  مرکز  شهِر 
را  خود  نظرات  همه  استان ها  کل  مدیران  و  شهری  مدیران  گفت وگو،  جلسات 
کتاب منتشرشده و نقاط ضعف و قوت آن بیان می کردند. این هم فکری  دربارۀ 

کمتر شود.  کتاب های بعدی  کمک می کرد اشکاالت 
تحقیق،  برای  مالی  منابع  تأمین  راه،  این  در  جدی  موانع  از  یکی  البته 
داشت  یادی  ز مالی  محدودیت های  دولت  بود.  کتاب ها  این  چاپ  و  نگارش 
کردیم و  کار اختصاص دهد، ولی منابعی تهیه  و نمی توانست بودجه ای به این 
کتاب ها در بازار با استقبال روبه رو شد و خوب فروش  کتاب ها چاپ شد. این 
رفت. درآمدهای حاصل از فروش آنها را یک جا جمع و قلکی برای چاپ این 
کردیم. »عمران و بهسازی شهری« هم چون شرکت بود،  کتاب ها درست  قبیل 
کار را انجام دهد.1 ذخیرۀ این صندوق روز به روز بیشتر می شد  اجازه داشت این 
کتابی  نگارش  و  تحقیق  برای  چاپ  کنیم.  بیشتری  کتاب های  می توانستیم  و 

1. »کار عمرانی و فیزیکی بدون بسترسازی فرهنگی پایدار و ماندگار نخواهد بود. به همین خاطر سازمان عمران 
کتاب های مختلفی  این مطالعات  از درون  کرد.  آغاز  را هم  اقدامات فرهنگی و مطالعاتی  و بهسازی شهری 
کار حمایت می کردند. این  بیرون آمد و منتشر شد. خوشبختانه آقای دکتر عبدالعلی زاده هم به شدت از این 
کرد و این یکی از مأموریت های سازمان عمران  کمک فراوانی  فعالیت ها به احیای هویت معماری  و شهرسازی  
کردیم و نتایج تحقیقات  کامل تر  کشور انجام شده بود  که دربارۀ سی تپۀ تاریخی  و بهسازی بود. ما مطالعاتی را 
که در تپۀ حسنلو، ۴5۰۰ سال قبل از میالد  کردیم. در نتیجۀ این پژوهش ها معلوم شد  کتاب منتشر  را به شکل 
کنان خانه ها را با توجه به جهت وزش باد و چرخش نور خورشید می ساختند. یا چند هزاره قبل  مسیح، سا
از خانه ها  یعنی فاضالب  ناباوری، سیستم فاضالب وجود داشته است.  کمال  از میالد در شهر سوخته، در 
که مسئول آن تیم  که آقای دکتر ریاضی  کوچه ها می شده است. هر زمان  می آمده و وارد شبکه ای در داخل 
که  را برای من توضیح می داد، حس غرور به من دست می داد  گزارش هایی مثل این موارد  مطالعاتی بود، 
از این  که  با نتایجی  از علم و فن داشته ایم.  تاریخ و پیشینۀ افتخارآوری در این رشته  اندازه  ایرانی ام و این 
کتاب هم 33 در 33 است، به اندازۀ  کتاب نفیسی با عنوان خانه در ایران چاپ شد. قطع  مطالعات بیرون آمد، 
کتاب را برای آقای خاتمی فرستادیم، متن  کشف شده است. وقتی این  که در شهرسازی ایران  اولین خشتی 
←
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بسته  قراردادی  صفامنش  کامران  مهندس  آقای  با  تهران  شهری  هویت  دربارۀ 
شد. ایشان از مشاوران معروف و طرفدار هویت شهری بود.1

کتاب منتشر  در دورۀ ما شرکت عمران و بهسازی شهری حدود 450 عنوان 
که همه در مقوله های شهرسازی و هویت شهری و معماری بود. بعضی از  کرد 
آنها  از  باقیمانده  معماری  آثار  و  ایران  قدیمی  معماران  معرفی  به  کتاب ها  این 
می پرداخت. حتی یکی دو تا از آنها به زبان های دیگر ترجمه شد. وقتی استقبال 
جامعه را دیدیم، در این زمینه فیلم های مستند هم ساختیم. اولین فیلم دربارۀ 

→
که ایران چنین پیشینه ای در شهرسازی و معماری که جای غرور است   بسیار زیبایی نوشتند به این مضمون 
کردیم و از یک عکاس حرفه ای خواستیم  که در این زمینه انجام دادیم، هلیکوپتری اجاره  کار دیگری  دارد. 
کردیم با عنوان از  کتابی چاپ  کند. از این عکس ها  کند و از آنها عکس و فیلم تهیه  بر فراز شهرهای ایران پرواز 
که  کتاب دیگری  کشور و بافت مرکزی آنها قابل مشاهده است.  کتاب تصاویر شهرهای  آسمان ایران. در این 
کالبد قدیم، هم در این دوره  مقدمات تهیۀ آن در دورۀ آقای آخوندی شروع شده بود، با عنوان زندگی جدید، 
کرده  که خانه ها و تك بناهای باارزش شهرهای مختلف کشور را به شکلی اساسی و مهندسی معرفی  منتشر شد 
کتاب های دیگری هم در این زمینه توسط سازمان منتشر شد. یکی از هنرمندان عالقه مند محورها،  است. 
کتابی با عنوان دومان  کرده بود. آثار او را در  راستۀ بازار و ساختمان های قدیمی شهر تبریز را با مداد نقاشی 
گذر تاریخ، چیزی دیده  که از البه الی مه و غبار و  کردیم. »دومان« به معنای مه است و منظور این بود  چاپ 
کتاب هایی با عنوان نقاشی در معماری چاپ  شود، چون خیلی از آن آثار دیگر وجود ندارد. همچنین سلسله 
کاشی و نقاشی روی چوب  گچ، نقاشی روی  کتاب های نقاشی روی  کردیم. بعد از آن به همت آقای سیف، 
کلیسای جلفا نقاشی  های خیلی زیبایی با رنگ آمیزی عالی روی سقف وجود  کردیم. برای مثال در  را منتشر 
کتاب ها ثبت شد و در دسترس  که بخشی از هویت و تاریخ معماری ایران است، در این  دارد. همۀ این موارد 
از  را  آنها  اسناد  و  ما مستندات  اما  باشند،  رفته  بین  از  امروز  آثار ممکن است  این  از  گرفت. بعضی  قرار  همه 
کس در هر نقطه  از دنیا ورق بزند، می فهمد  کتاب ها را هر  البه الی متون باستان شناسی بیرون آوردیم. این 
ما چه پیشینه ای در معماری، شهرسازی، تزئینات، تأسیسات و سازه های شهری داشته ایم. برای مثال چند 
کار به مقاومت  کالف بندی می کردند. این  کار می بردند،  که در بناها به  کان ما چوب هایی را  هزار سال قبل نیا
کاری بسیار پیشرو، ارزشمند و باعث افتخار است«  کمک می کرده و  بنا در برابر زلزله و تکان های زمین بسیار 

)آقای خواجه دلویی، مدیر شرکت بهسازی و عمران شهری(.
1. بعد از دوران وزارت، یك روز به دعوت آقای صفامنش به دفتر ایشان رفتم. ایشان خیلی زحمت کشیده و سه 
کرده بود. اما می گفت وزارتخانه آن را چاپ نمی کند.  کتاب بسیار خوب دربارۀ هویت شهری تهران آماده  جلد 
کتاب را  کتاب همچنان در دفتر آقای مهندس صفامنش خاك می خورد. بخشی از هزینۀ تهیه  متأسفانه این 

کردم، ولی بعد از من بقیۀ هزینه ها پرداخت نشد. که در وزارت مسکن بودم پرداخت  من زمانی 
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اصفهان بود. آن موقع حدود 30 میلیون تومان هزینه شد و یك فیلم مستند 40 
گردید. آن فیلم، همان وقت، به قیمت 80  دقیقه ای از معماری اصفهان تهیه 
سود  کار  این  از  صندوق  و  شد  فروخته  سیما  و  صدا  سازمان  به  تومان  میلیون 
که  اقتصادی هم برد. بعد از آن فیلمی دربارۀ بناها و معماری شهر تبریز تهیه شد 
فیلم خوبی از آب درآمد. پس از مدتی، شبکۀ سحر که برای خارج از کشور برنامه 

پخش می کند، آن فیلم را از ما خرید و نمایش داد.1
کنیم و  کردیم ساالنه مسابقه ای برگزار  کتاب و فیلم سازی، فکر  بعد از چاپ 
که در مورد هویت شهری تهیه  کتاب ها یا فیلم های خوب و برگزیده  به مقاله ها، 

کار را نتوانستیم خیلی به سامان برسانیم.2  می شود، جایزه دهیم. اما این 
که انجام  شد، در  کارهای دیگری3  کنار  کتاب ها و فیلم ها در  مجموعۀ این 
تعریف و معرفی هویت شهری مفید و اثرگذار بود. بعضی از استان ها درصدد بودند 

1. متأسفانه، به خاطر بدسلیقگی ها، صدا و سیما این فیلم را برای پخش در داخل نخرید. در بخش هایی 
تار می زدند. صدا و سیما می گفت این صحنه ها قابل  از این فیلم نوازنده های محلی آذربایجان )عاشق ها( 

پخش نیست. 
کار کردیم، این ایده را در قالب »مسابقۀ عکاسی از بافت  2. بعدها که دو، سه سال در سازمان نوسازی شهر تهران 
کردیم. طی آن مدت یکی دو دوره مسابقه با مضامین تعریف شده برگزار شد و برخالف تصور،  فرسوده« برگزار 
گمنام و آماتور و عکاسان حرفه ای به مسابقه  استقبال خوبی از مسابقه ها شد. عکس های زیادی از عکاسان 

کتاب منتشر شد. رسید و بعد تعدادی از عکس های منتخب با موضوع بافت های فرسودۀ تهران به شکل یک 
که همۀ  بود  این  گرفت،  وزارتخانه صورت  این دوره در  به منظور فرهنگ سازی در  که  کارهایی  از  3. »یکی 
کردیم. خیلی از این استادان بازنشسته  کشور شناسایی  استادکارهای سنتی حرفۀ مرمت و احیا را در سطح 
افراد رفت، به هر شکل ممکن  این  آنها نمی کرد. وزارت مسکن به سراغ  به  شده بودند و هیچ  کس توجهی 
که می توانستند  آنها  از  کرد. برای عده ای  را ثبت  آنها مصاحبه و خاطرات و تجربیاتشان  با  کرد و  پیدایشان 
گردهمایی  گردید. بعد از آن در اصفهان برای این رشته از فنون معماری یك  کنند، کالس هایی تشکیل  تدریس 
گردهمایی در سال آخر  برگزار شد و جایزه ای با عنوان جایزۀ شیخ بهایی اهدا شد. فکر می کنم اولین دورۀ این 
که در آن به 3۴ نفر از استادکارهای مرمت جایزه داده شد. در آن مراسم  گردید  وزارت آقای عبدالعلی زاده برگزار 
کسی سراغشان برود و به آنها جایزه و نشان  گریه می کردند. فکر نمی کردند  خیلی از این استادکارها از شوق 
که  که توانستیم مصالحی را  کار بود  کرد یا نه. بر اثر همین  کار در سال های بعد ادامه پیدا  بدهد. نمی دانم آن 
کنیم« )آقای  که از بین رفته بود، احیا  کار برده می شد، انواعی از لعاب و سرامیك را  در گذشته در ساختمان ها به 

خواجه دلویی، مدیر شرکت بهسازی و عمران شهری(.
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که دوران وزارت من تمام شد،  کنند. پس از این  کتابشان منتشر  چاپ دومی از 
که برای مقولۀ هویت  کاری  کردم بهتر است اجازه دهید این  به وزیر بعدی عرض 
شهری آغاز شده ادامه پیدا کند و فعالیت این قلکی که درست شده و پول هم دارد 
کار ادامه پیدا نکرد. آن  کند، متوقف نشود. اما آن  کتاب و فیلم تولید  و می تواند 
کسی  که صرف این قبیل امور شود.  قلك را شکستند و االن هم بودجه ای نیست 

هم توجهی به این کارها نشان نمی دهد. 

کمربند محدودۀ شهرها بستن 
از  یکی  بود.  کرده  روبه رو  متفاوتی  چالش های  با  را  ما  تهران  شهر  فرسودۀ  بافت 
که هم هویت  کرد، طوری  که باید با بافت های فرسوده چه  سؤاالت مهم این بود 
موارد  بمانند؟  کن  سا مناطق  این  در  همچنان  مردم  هم  و  شود  حفظ  شهری 
که متروکه شده بودند.  متعددی از این قبیل مناطق در دل شهرها وجود داشت 
اما سؤال بزرگ تر و مهم تر این بود که چه زمینه هایی باعث به وجود آمدن مناطقی 

که ما آنها را به نام بافت فرسوده و متروکه می شناسیم؟  در شهرها می شود 
که ایجاد بافت های فرسوده  یج و پس از بررسی ها برای من روشن شد  به تدر
نتیجۀ بی توجهی مسئوالن شهری است. در سال های قبل یك اشتباه به ظاهر 
بود  باعث شده  که  توجه نمی کرد، اشتباهی  آن  به  کسی  که  بود  ساده  رخ داده 
که ما  معلولی به نام بافت فرسوده در شهرها پیدا شود. آن اشتباه ساده این بود 
کاری  کلی به خط محدودۀ شهر اهمیت نمی دادیم. تغییر محدودۀ شهر  به طور 
یا  تغییر محدوده در سطح استان  که  بود. درست است  مثل آب خوردن شده 
شهرستان نیازمند مصوبۀ »کمیسون مادۀ 5« بود و در سطوح بزرگ باید به تصویب 
کار طوالنی و  »شورای عالی شهرسازی و معماری« می رسید و روال قانونی این 

کسی در مقابل آن مقاومت نمی کرد. کار انجام می شد و  زمان بر بود، ولی این 
در سال 77، در دومین سال ورود به وزارت مسکن، در شورای عالی شهرسازی 
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و معماری تصویب کردیم که محدودۀ هیچ یك از شهرهای ایران نمی تواند تا سال 
1400 وسیع تر شود. یعنی قرار شد وسعت شهرها به همان اندازه که بود بماند. ارتباط 
بزرگ شدن محدودۀ شهرها با زایش بافت فرسوده این بود که وقتی به محدودۀ شهرها 
اضافه می شد، محالت قدیمی مرکز شهر نوسازی نمی شدند و سکنه هم به تدریج 
خانه ها و ساختمان های قدیمی را رها می کردند و به محله های دیگر می رفتند. اما 
اگر توسعۀ محدودۀ شهر متوقف می شد، بافت های فرسودۀ شهر بازسازی می شدند.
که در وزارتخانه  خوشبختانه این سیاست و تصمیم اجرا شد. تا سال 84 
بودم، جز دو سه مورد، نه تنها به محدودۀ هیچ شهری اضافه نشد، بلکه چند 
عالی  شورای  به  شهر  جامع  طرح  بازنگری  منظور  به  پرونده شان  که  هم  شهری 
دادند.  دست  از  را  خود  محدودۀ  از  بخشی  شد،  گذار  وا معماری  و  شهرسازی 
یعنی شورای عالی شهرسازی وقتی دید محدودۀ این شهرها بدون  دلیل و منطق 

کرد. کم  بزرگ شده و هزینه های شهر را باال برده است، از وسعتشان 

نمونه ای از توسعۀ محدودۀ شهرها در آلمان
در سفری که به آلمان رفته بودم، نکته ای آموختم که تصمیم مرا در بستن کمربند 
کرد. سفیرمان در آلمان مرا به دیدن مسجدی در برلین  محدودۀ شهرها راسخ تر 
شهر  این  در  مسجدی  و  شده  جمع  هم  با  اسالمی  کشورهای  همۀ  گفت  برد. 
به طنز می گفت  او  اسالمی.  پول دولت های  با  ساخته اند، مسجدی مشارکتی 
همین  هم  آن  کنند،  وحدت  توانسته اند  جا  یك  در  اسالمی  کشورهای  همۀ 

مسجد است. مسجد بزرگ و زیبایی ساخته بودند.
سفیر در حین صحبت به نکته ای اشاره کرد و گفت ممکن است به کار وزارت 
گفت: »این دیوار خط  کنار مسجد بود نشان داد و  که  مسکن بیاید. او دیواری را 
با توجه به  را برای مسجد بخریم،  محدودۀ شهر است. وقتی می خواستیم زمین 
گران نباشد. من به دیگر سفرا  که  که در اختیار داشتیم، دنبال زمینی بودیم  پولی 
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که آن طرف خط محدودۀ شهر زمین بخریم. قیمت زمین در بیرون  پیشنهاد دادم 
از خط محدوده خیلی ارزان بود. تفاوت قیمت زمین در این طرف و آن طرف خط 
که می شد با آن ساختمان مسجد را ساخت. همه جمع  محدوده به اندازه ای بود 
شدیم و پیش شهردار برلین رفتیم و گفتیم ما سفرای کشورهای اسالمی می خواهیم 
کار  کنید این  کمک  کم نیست. شما  یك مسجد بسازیم. در شهر شما مسلمان 
گفتیم می خواهیم زمینی در  کمکی بتوانم می کنم.  گفت هر  انجام شود. شهردار 
آن طرف خط محدودۀ شهر، چسبیده به خط محدوده، بخریم و مسجد را آنجا 
کنید آب و برق و دیگر امکانات هم به مسجد  کمك  بسازیم. شما پروانه بدهید و 
کنم، ولی این امکان ندارد! برای  برسد. شهردار گفت من خیلی عالقه دارم کمك 
آن طرف خط محدوده هیچ مجوزی نمی توانم بدهم، هیچ پروانه  و خدماتی هم 
داده نخواهد شد. از او پرسیدیم این خط محدوده چه زمان جابه جا می شود که ما 
زمین را بگیریم و منتظر بمانیم؟ گفت خط محدوده چرا جابه جا شود؟ من از وقتی 
که خط محدوده تکان نخورده است. محدودۀ  یاد دارم، چندین دهه است  به 
که این  شهر بزرگ نمی شود. بیرون شهر زمین های کشاورزی است. خالصه گفت 
گران  کی را روی دست ما ریخت. ما مجبور شدیم زمینی  کار امکان ندارد و آب پا

داخل محدوده بخریم و مسجد را آنجا بسازیم.«
خط  که  است  این  ماجرا  این  گفتن  از  منظورش  که  می کرد  کید  تأ سفیر 

محدودۀ شهر برلین ممکن است تا صد سال دیگر هم تکان نخورد. 
کشورهایی مثل آلمان، ما در ایران مثل آب خوردن خط  برخالف خط مشی 
که من وزیر بودم و مصوبۀ این  محدوده را عوض می کنیم. تنها از سال 78 تا 84 
سیاست را )که پیشنهاد خودم بود( از شورای عالی شهرسازی و معماری گرفتم، خط 
محدودۀ شهر در ایران ثابت بود. بعد از آن دوباره شروع کردند به وارد کردن زمین های 
تعاونی  و شخصی با سفارش  و فشار و... به داخل محدوده. با این کار دوباره منافع 
شهر را فدای منافع چند تعاونی یا یك گروه مالك کردند. یك بار هم بهانه کردند که 
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دولت برای این که بتواند مسکن مهر بسازد، باید محدوده را بزرگ کند تا زمین های 
دولتی خارج از محدوده را داخل محدوده بیاورد. البته با محاسبۀ خدماتی که به 
ساختمان های مسکن مهر داده می شد، از آب و برق و بهداشت گرفته تا امنیت و 
راه و مدرسه و...، هزینۀ تمام شدۀ این واحدهای مسکونی به مراتب گران تر از زمین 
داخل شهر برای دولت تمام می شد ولی آقایان به این مسئله توجهی نمی کردند.
آمار نشان می دهد ما تا سال 1400 به یك وجب زمین شهری جدید نیاز نداریم. 
جدی گرفتن محدودۀ شهرها در آن سال ها باعث شد کم کم انبوه سازانی که دنبال 
زمین بودند، از بافت های فرسوده زمین بگیرند. وزارت مسکن هم از بانک مسکن 
که در بافت فرسوده  کسانی بدهد  خواست، با روش های تشویقی، تسهیالت را به 
ساخت وساز می کنند. این هم قدم بعدی برای حل مشکل بافت فرسودۀ داخل 

شهرها و حاشیه نشینی بود که رفته رفته تبدیل به یک فرهنگ و شیوه شد. 
داخل  در  خوشبختانه  ولی  کرده اند،  پاره پاره  را  محدوده ها  متأسفانه  حاال 
شهرها نوسازی جا افتاده است و عده ای  بافت های فرسوده را نوسازی می کنند. 
گر محدودۀ شهرها را ببندند و توسعه ندهند، بازسازی بافت فرسوده  که ا هرچند 
بهتر و با سرعت بیشتری انجام می شود. نوسازی بافت های فرسوده هم گامی بود 

که به همت شرکت عمران و بهسازی برداشته شد.

پرهیز از دخالت مستقیم دولت در بازسازی بافت فرسوده
که پول دولت نباید صرف بازسازی بافت فرسوده شود. این  کید من این بود  تأ
کارهای مردمی پول دولت مثل مواد مخدر عمل می کند،  نکتۀ مهمی است. در 
گر وارد شود، تحرك را از نفس می اندازد. من معتقدم دولت نباید خودش پروژه  ا
اجرا کند، دولت باید با سیاست گذاری زمینه را آماده کند تا مردم با پول خودشان 
گر  کارهای شهری هم همین  طور باید باشد. ا کنند.  گونه سیاست ها را اجرا  این 
گر  ا باشد، مردم در آن سرمایه گذاری می کنند.  اقتصادی داشته  توجیه  پروژه ها 
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کند، مگر امور زیربنایی  که دولت نیز نباید در آن سرمایه گذاری  هم نداشته باشد 
گانه ای است.1 که مقولۀ جدا

به هر حال گفتیم وزارتخانه مردم را تشویق کند تا بافت های فرسوده را بسازند. 
در اوایل، کار به سختی پیش می رفت. در سازمان ملی زمین و مسکن به مرحله ای 
رسیده بودیم که باید به جای زمین، خانۀ ساخته شده به مردم می دادیم. نه این که 
کار را بکنند.  سازمان ملی خودش خانه بسازد. قرار بود با انبوه سازها شراکتی این 
زمین و پروانه را سازمان ملی زمین و مسکن بدهد و ساخت وساز با انبوه ساز باشد.2

1. در همه جای دنیا، و به ویژه در کشورهای توسعه یافته، مردم شهرها را می سازند نه دولت. انبوه سازها زمین را 
می خرند و آن را تبدیل به شهر می کنند )شبیه همین شهرهای جدید ما(. زیربناهای شهر، خیابان ها، آب، برق 
کالنتری و... می سازند و هزینۀ همۀ اینها را روی قیمت  و همۀ امکانات را تأمین می کنند، مدرسه ، بیمارستان، 
که در جست وجوی مسکن هستند،  که می سازند، سرشکن می کنند. به عبارت دیگر، دولت به مردمی  مسکنی 
کنند. در این روش، این  زمین نمی فروشد. زمین را به انبوه سازها می دهد تا آنها به شکل عمده مسکن تولید 
کوچه های فالن محله توجیه اقتصادی ندارد بی معناست. مشکل از  کردن خیابان ها و  گفته شود آسفالت  که 
کتاب و  گر بنا بر همان روش قدیمی و بدون حساب و  گذاشته ایم. بله، ا که ما یك رویۀ غلط را بنیان  آنجاست 
برنامه باشد، و شهرداری مجبور باشد پول آسفالت را از هر روش ممکن آماده کند، این کار اقتصادی توجیه ندارد. 

گر همۀ شهر را مردم بسازند، توجیه پیدا می کند. ولی ا
که برای تصمیم گیری دربارۀ بافت های قدیمی شهرها باید یك نهاد واحد در  2. »تجربیات ما نشان می داد 
که اختیارات شهرداری، وزارتخانه و میراث فرهنگی را در این زمینه در اختیار  کشور ایجاد شود، نهاد واحدی 
داشته باشد. نگاه این دستگاه ها تفاوت زیادی با یکدیگر دارد. نگاه واحدی در این خصوص وجود ندارد. 
کوچه یا یك  گر یك  که ا شهرداری به عنوان یك ظرفیت به بافت های قدیمی نگاه می کند. به این فکر می کند 
گهان چند برابر شود. از آن طرف سازمان میراث فرهنگی  ک آن می تواند نا کند، قیمت امال معبر در جایی باز 
هم می گوید به بافت قدیمی به هیچ وجه نباید دست زد. به همین شکل بماند تا ببینیم در آینده چه می شود. 
من نمی گویم نگاه وزارت مسکن و سازمان عمران و بهسازی بی نقص بود، ولی فکر می کنم نگاه جامع تری 
ادامه پیدا می کرد، شاید  گر آن روند  ا به نظرم  تأثیرگذاری داشت.  این عرصه حضور  داشت و در دوره ای در 
کشور در این مورد ایجاد می شد و ساختاری واحد برای آن تأسیس می شد. ما به سمتی حرکت  عزمی ملی در 
که به  کنیم. در دورۀ آقای عبدالعلی زاده ما رفتیم به این سمت  که بیشتر مشارکت مردم را جذب  می کردیم 
گفتیم هر  کردیم و  مردم برای نوسازی وام بدهیم. سه میلیون تومان برای وام های ودیعۀ مسکن تصویب 
کند  کن است، سه میلیون تومان وام بگیرد و در جای دیگر شهر خانه ای رهن  کس در بافت های فرسوده سا
کند، ساختمان نو در آن بسازد و  کند، ملک را با ملک های دیگر تجمیع  تا وزارتخانه ساختمان او را تخریب 
که  از آن را به صاحب ملک بدهد. این در آن دوره عملیاتی هم شد. الیحه ای به مجلس بردیم  یک واحد 
بدهند،  تخفیف  فرسوده  بافت های  در  را  پروانۀ ساخت  عوارض  پنجاه درصد  را موظف می کرد  شهرداری ها 
پنجاه درصد باقیمانده را هم دولت در بودجه بگذارد و به شهرداری ها بدهد. یعنی پولی از مردم برای پروانه  

گرفته نشود« )آقای خواجه دلویی، مدیر عامل شرکت عمران و بهسازی شهری(.
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سیاست های  مسکن  وزارت  شد  قرار  هم  فرسوده  بافت های  درخصوص 
که  کند، ولی خودش وارد اجرای پروژه نشود. اجازه بدهد  تشویقی را تدوین و اجرا 
که در طراحی اولیه،  کردیم  کار را به عهده بگیرند. به همکاران توصیه  انبوه سازها 
کارها توان  را بزرگ در نظر بگیرند. این  با توجه به چشم انداز بلندمدت، طرح ها 
زیادی از ما برد. همۀ اینها خالف رویه های موجود بود و به همین دلیل کار در ابتدا 
کوچک در زمینۀ نوسازی شهرها  کندی پیش می رفت. اما پیشرفت های ولو  به 
خوشحال کننده بود. چون راهی بود که تا آن زمان طی نشده بود و داشت خطاهای 

گذشته را در شهرسازی جبران و وضعیت آینده را به درستی پایه گذاری می کرد. 
محکم کردن کمربند شهرها فشار زیادی را از جوانب مختلف به وزارت مسکن 
کرد. نماینده های مجلس سؤال می کردند، من باید می رفتم بحث می کردم و  وارد 
کار ارزش همۀ این مشکالت را داشت. در روزنامه ها نوشته  توضیح می دادم. ولی 
محدوده،  خط  طرف  آن  مانده اند  مردم  نمی رسید؟  مردم  داد  به  چرا  که  می شد 
باید به آنها خدمات بدهید. از این حرف ها زیاد زده می شد، طبیعی هم بود. ولی 
زیادی  زحمت  باید  شهرها  کمربند  حفظ  برای  ایستاد.  آنها  مقابل  در  وزارتخانه 
کار را می کردند. در  کشیده می شد. من اعتقاد داشتم وزرای بعدی هم باید همین 
که مواظب محدودۀ  گفتم  که با وزیر مسکن بعد از خود داشتم، به ایشان  دیداری 
کمربند عفت شهرهاست.  که این محدوده ها مثل  شهرها باشید. ایشان فرمودند 
ما محکم می ایستیم و از آن مراقبت می کنیم. اما متأسفانه مدتی بعد مسکن مهر 
آمد و همه چیز فراموش شد و مرز شهرها به هم خورد. متأسفانه االن با کوچك ترین 

فشار و نامه نگاری و... تغییر محدوده داده می شود و مرز شهرها به هم می ریزد.

توازن منطقه ای
زاییدۀ  حاشیه نشینی  ندارد.  شهرها  محدودۀ  به  ربطی  حاشیه نشینی  پدیدۀ 
که مهاجرت را دامن  سیاست های غلط دولت ها در اقتصاد و شهرسازی  است 
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کنند و حاشیه نشین شوند. یعنی  کوچ  می زند و موجب می شود فقرا به شهرها 
کن شوند.  روستا را ترک کنند، بیرون از محدودۀ شهر زمین ارزانی  بیابند و آنجا سا
گر توسعۀ شهر به خاطر حاشیه نشین ها متوقف شود، نتیجه ای نخواهد داشت،  ا
کسی  کن خواهند شد.  که زمین ارزان تر است سا چون آنها باز در جای دورتری 
کافی داشته باشد، در جای خوب شهر تهران  گر پول  کوچ می کند، ا که به تهران 
گر  گر پول کمتری داشته باشد، به مرکز شهر می رود. ا مثل ولنجک خانه می خرد. ا
کن  خیلی توان کمتری داشته باشد، می رود بیرون  شهر و برای مثال در گرمدره سا
تهران  در  نمی توانستند  که  کردند  شهر  به  تبدیل  مهاجرینی  را  گرمدره  می شود. 
بودند،  فقیر   بیشتر  که  مهاجرینی  می توانستند.  روستا  این  در  ولی  بخرند،  خانه 
تهران  مثل  کالن شهری  پیرامون  فرایند،  این  نتیجۀ  در  شدند.  جمع  نظرآباد  در 
و  اسالم شهر  به  شده  تبدیل  کبرآباد  ا است.  شده  درست  متعددی  شهرک های 

گمنامی بوده، امروز شهر شده است.1 که روستای  گرمدره 
که توسعۀ متوازن پهنۀ سرزمین صورت  کند  کشور طوری عمل  گر اقتصاد  ا
بهتر  شرایط  سوی  به  کند،  کوچ  کسی  گر  ا و  بود  نخواهد  کوچ  به  نیازی  گیرد، 
گر حداقل هایی مثل آب و برق و مدرسه و بهداشت در  می رود، نه شرایط بدتر. ا
کن  روستاها باشد، روستایی به خاطر این امکانات نمی آید در حاشیۀ تهران سا
کن می شود اما به این فکر  گوار، سا شود. او در اطراف تهران، در شرایط خیلی نا
گر فرزندش نیمه شب مریض شد، می تواند او را با هزینه ای مختصر  که ا می کند 

به مرکز شهر و فالن بیمارستان شبانه روزی برساند. 
تناسب سطح درآمد  از مرکز، عدم  امکانات در مناطق دور  بر ضعف  عالوه 
بعضی  باشد.  شهرها  به  کوچندگان  جذب  عامل  می تواند  هم  شهر  و  روستا  در 
کوچندگان به شهر می آیند و سر چهارراه، پشت چراغ قرمز، درآمدی به دست  از 

و ویال  آنجا زمین خریده  و  گرفته  قرار  تهرانی ها  به خاطر آب و هوای خوب مورد توجه  1. بعضی مناطق هم 
ساخته اند. در واقع آن مناطق هم مهاجرپذیر شده اند.
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که در روستا برایشان قابل تصور نیست. همین ها دیگر روستاییان را هم  می آورند 
تشویق به کوچ می کنند. وقتی درآمد آواز خواندن و نواختن موسیقی، در سر چهارراه 
و داخل اتوبوس شرکت واحد، از درآمد کشاورزی و دامداری بیشتر باشد، نمی شود 
جلوی کوچ را گرفت. این نشانۀ عدم توازن و عدم توسعۀ منطقه ای در کشور است. 
معلول  حاشیه نشینی  می شود.  برچیده  شغل ها  این  باشد  منطقه ای  توازن  گر  ا
که به شهرهای بزرگ کوچ می کند با خط محدوده  چنین عدم توازنی است. کسی 
کاری ندارد، به قیمت زمین نگاه می کند. اگر محلی در ده یا بیست کیلومتری شهر 

کن می شود.1 متناسب با توان مالی اش باشد، می رود و همان جا سا

تعریف بافت های شهری
مربوط  مفاهیم  و  شهری  بافت   که  رسیدیم  نتیجه  این  به  دولت  عمر  اواخر  در 
روشنی  و  قانونی  تعریف  اینها  برای  شوند.  تعریف  بیشتری  دقت  با  باید  آن  به 
کردیم و در شورای عالی شهرسازی و معماری  را تهیه  یف  وجود نداشت. تعار

1. »در دورۀ جناب آقای عبدالعلی زاده ساماندهی اسکان غیر رسمی هم به مأموریت سازمان عمران و بهسازی 
شهری اضافه شد. آن زمان، مثل االن، مسئلۀ حاشیه نشینی یك معضل جدی بود. این مشکل ابعاد خیلی 
شکل  شد،  تهیه  چارچوبی  آن  با  مقابله  برای  بود.  متفاوت  فرسوده  بافت های  مسائل  با  و  داشت  وسیعی 
کردیم. آقای عبدالعلی زاده آن را به دولت بردند و با عنوان »ستاد  گرفت و آیین نامه ای هم برایش تهیه  قانونی 
گرفتند. این ستاد متشکل از یازده دستگاه و نهاد دولتی  توانمندسازی اسکان غیر رسمی« مصوبه ای برای آن 
کشور و  و غیر دولتی مرتبط با مسئلۀ حاشیه نشینی بود. ریاست این ستاد با وزیر مسکن و شهرسازی بود و وزیر 
که به مأموریت های عمران و بهسازی شهری اضافه شد.  کار معاون آن بودند. این هم یکی از مواردی بود  وزیر 
»ستاد توانمندسازی اسکان غیررسمی« حاصل مجموع مطالعاتی با عنوان سند توانمندسازی بود که با کمک 
مشاورین اجتماعی در باب پروژه های حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی انجام شد. تغییر نگاه به اسکان غیر 
که ما پذیرفته بودیم با پدیدۀ اسکان غیر رسمی نمی توان بلدوزری برخورد  رسمی در حقیقت به این معنا بود 
گر با این پدیده به این روش برخورد شود، مانند آنچه در منطقۀ »خاك سفید« تهران انجام شد، آن وقت  کرد. ا
ده تا خاك سفید در جاهای مختلف شهر ایجاد می شود. یافته های مطالعاتی می گفت شما باید فرهنگ  این 
که میتوان  کالبد ناهنجار شهری  کنید.  افراد را ارتقا دهید، باید اینها را آموزش دهید. باید اشتغال اینها را پایدار 
کوچك از این پدیدۀ منفی اجتماعی است. نتایج آن پژوهش  کرد، تنها یك جزو خیلی  آن را به راحتی تخریب 
که استراتژی های مواجهه با اسکان غیررسمی در آن وجود داشت. بعد یک ساختار  تبدیل شد به یك سند، 
که در آن دوره  کارهای ارزشمندی بود  اداری هم برای آن در سند ملی توانمندسازی تعریف شد. این هم از 

گرفت« )آقای خواجه دلویی، مدیر شرکت عمران و بهسازی شهری(. صورت 
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به تصویب رساندیم. پیش از آن، به لحاظ قانونی، معلوم نبود منظور از »بافت 
و...  هویتی«  »بافت  شهری«،  نامناسب  »بافت  فرسوده«،  »بافت  یخی«،  تار

چیست. در آن مصوبه همۀ این موارد تعریف و روشن شدند.
بعد از آن، بعضی از کارشناسان و مهندسان صاحب نظر در شهرسازی انتقاد 
کامل نیستند، ولی هیچ یک تعریف جدیدی هم  کافی و  یف  که این تعار کردند 
که  که بهتر و جامع تر باشد پیشنهاد نکردند. برای نمونه در آن مصوبه آمده بود 

که چند ویژگی داشته باشد:  بافت فرسوده بافتی است 
یکم( ریزدانه باشد. یعنی در آن زمین ها به قطعات ریز تقسیم شده باشد. 

دوم( عرض گذرهای آن کم باشد و امکان دسترسی با خودرو وجود نداشته باشد. 

چهل  حداقل  جای  به  یعنی  باشد.  داشته  یادی  ز فشردگی  و  کم  ترا سوم( 
گذرگاه باشد.  کمتر از مساحت یك محله، خیابان و  درصد، فقط 20 درصد یا 

یادی  ز ریزش  خطر  دیگر  حوادث  و  زلزله  مقابل  در  و  نباشد  مقاوم  چهارم( 
داشته باشد. 

می گفتیم  جواب  در  نارساست.  تعریف  این  که  می گرفتند  ایراد  منتقدین 
کنیم. اما هیچ وقت این  کنید تا آن را جایگزین  کامل تری پیشنهاد  شما تعریف 
یف این بود که بابی در این زمینه باز شود  کار را نمی کردند. هدف از تهیۀ این تعار

کامل تر شود.1 یف بهتر و  کم کم تعار تا 

گفتیم هر کس  که وقتی  کرد. یادم است  کرد و به تدریج با رفع اشکاالت آن را تکمیل  کار را از جایی شروع  1. باید 
کوچك سه واحد مسکونی و در تهران ده واحد مسکونی بسازد انبوه ساز است، افراد زیادی خرده  در شهرهای 
گفت انبوه ساز؟ در جواب می گفتیم  که سه خانه بسازد می شود  کسی  که این چه تعریفی است؟ به  گرفتند 
کس بیشتر از  واقعیت جامعه این است. در جامعه انبوه ساز نداریم. وگرنه ما هم دوست داشتیم بگوییم هر 
که چهل یا پنجاه  کسی نبود  هزار واحد بسازد انبوه ساز است. البته این درست بود. ولی در شهر تهران آن موقع 
گر هم بود به تعداد انگشتان دست بود. سازنده ها یك ساختمان مثاًل پنج طبقۀ ده واحدی  واحد بسازد. ا
می ساختند و ما آنها را از سر ناچاری به عنوان انبوه ساز به رسمیت می شناختیم. ثمرۀ آن سیاست و آن شکل 
که توان  گذشت چند سال، حاال انبوه سازانی داریم  که بعد از  از تعریف انبوه سازی و حمایت از آن، این شد 
کنیم. کامل تر  که به تدریج آن را  ساخت چند هزار واحد را دارند. در تعریف بافت های شهری هم امیدوار بودیم 
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این پیش نویس تصویب  که  کردم  وزارتم، پیگیری  من در ماه های آخر عمر 
همان  شود.  آغاز  باب  این  در  کارشناسان  بین  گفت وگو  و  بحث  زمینۀ  تا  شود 
و مشخصی  قانونی  تعریف  »بافت شهری«  زمان  آن  تا  گفته شد، چون  که  طور 
از این  کس چیزی می گفت و حرف خود را می زد. البته هیچ یك  نداشت، هر 
بافت  بگوییم  نمی توانستیم  نتیجه  در  نمی کرد.  پیدا  سندیت  هم  حرف ها 
که می شد انواع بافت های  فرسوده چیست. اولین نتیجۀ تعریف مفاهیم این بود 

کرد. شهری را شناسایی 
شهرسازی  و  مسکن  وزارت  که  کردیم  اعالم  متخصصان  و  کارشناسان  به 
و  تعریف های دقیق تر  تا  آماده اند  و معماری همیشه  و شورای عالی شهرسازی 
کارشناسان پیگیری  و  گر مسئولین  ا بودیم  کنند.1 معتقد  را جایگزین  درست تر 
کامل تر  را  یف  تعار و  آورد  دست  به  جامع تر  تعریف های  می توان  همیشه  کنند، 

کرد.

عوامل محرک در بازسازی بافت های فرسوده
با  فرسوده  بافت های  بازسازی  و  احیا  روند  وزارتخانه،  تالش های  نتیجۀ  در 
کار به »عوامل محرک« هم توجه داشتیم. به  جدیت دنبال می شد. برای تسریع 
 در محله ای مثل محلۀ عبدالرزاق اصفهان که بیشتر خانه های 

ً
این معنی که مثال

کارهایی صورت می گرفت  باید  بود،  آن متروکه و تبدیل به محله ای مرده شده 
بزرگ دیدم.  آن محله دو خانۀ  در  تقویت شود. من  مردم  در  بازسازی  انگیزۀ  تا 
کنند،  کودك  کردم آنها را بخرند و تبدیل به باغ  به مسئوالن اصفهانی پیشنهاد 
کنند تا صدای فریاد و خنده و قهقهۀ  سرسره و تاب و اسباب بازی در آن نصب 
بچه ها در محله بپیچد. این به منطقه نشاط می داد و صدای زندگی را در محله 

کرده باشد. کارشناسی تعریف بهتری ارائه  کسی یا  گذشته، من ندیده ام  که چند سال از آن تاریخ  1. تا امروز هم 
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گفتیم آن را بخرند1 و  که  یخی بزرگ هم در محله بود  جاری می کرد. یک خانۀ تار
که برای چنین خانه هایی بعد از بازسازی مشتری  کنند. می دانستیم  بازسازی 

کرده بودم.2 پیدا می شود. من پیش تر این را در تبریز تجربه 
با استفاده از همان تجریه، آن خانۀ قدیمی در محلۀ عبدالرزاق اصفهان تعمیر 
کسی به این خانه نگاه هم نمی کرد، اما وقتی تعمیرات  و مرمت شد. تا آن موقع 
رئیس حوزۀ علمیۀ اصفهان  زمان  آن  که  آیت اهلل مظاهری  انجام شد، حضرت 
بودند، خانه را وقتی که دیدند، گفتند ما این خانه را می خواهیم. به ایشان عرض 
کردم چون خانه جزو اموال دولت است، باید آن را بخرید. ایشان خانه را خریدند 
کردند حوزۀ علمیۀ اصفهان. به این ترتیب رفت و آمد طالب و استادان  و آن را 

کنند. این   که خانه های تاریخی را در شهرها بخرند و بازسازی  گفته بودیم  1. در وزارت مسکن به همۀ استان ها 
که انتظار داشته باشیم بخش خصوصی آن را انجام دهد و وظیفۀ دولت است. کاری نیست 

گفته ام. یك روز نزدیك غروب در استانداری وضو  کتاب خاطرات استانداری آذربایجان هم  2. این مطلب را در 
کل میراث فرهنگی استان، آقای مهندس تقی زاده، باعجله  که مدیر  می گرفتم تا برای نماز مغرب آماده شوم 
گفت  گفتم االن وقت نماز می شود.  گفت سریع بیایید، تا هوا تاریك نشده باید محلی را ببینید.  وارد شد و 
کار از نماز اول وقت واجب تر است. بعد من را به یک خانۀ بزرگ و تاریخی دورۀ قاجار در محلۀ مقصودیه  این 
که مخصوص  برد. خانه اتاق های متعدد و یك تاالر بزرگ داشت ــــ در زبان ترکی به آن َتَنبی )طنبی( می گویند ــــ 
گچبری های نفیس و آینه کاری های فوق العاده به شکل  مالقات عمومی بود. این تاالر را با نقاشی روی دیوار و 
کوبیده و یك طناب به  کن بود، دو میخ به دو دیوار تاالر  که در آن خانه سا کسی  کرده بودند. اما  زیبایی تزئین 
آنها بسته بود و در زمستان تبریز لباس هایش را روی آن خشک می کرد. بخش زیادی از خانه هم مخروبه شده 
بود. بعضی از قسمت های سقف زیرزمین ریخته بود و... خالصه وضعیت افتضاحی داشت. خانه را به قیمت 
کرد و با همکارانش خانه را بازسازی  سه میلیون تومان خریدیم. آقای تقی زاده سه، چهار میلیون تومان خرج 
گچبری ها، آجرکاری ها و تمام جزئیات باوسواس بازسازی شد و خانه  کرد. خانه به یك تکه جواهر تبدیل شد. 
کنیم؟ بعد از مدتی بررسی قرار شد آن را تبدیل  که با این بنا چه  خیلی زیبا شد. بعد از آن پرسش این بود 
کنیم. تا آن روز تبریز دانشکدۀ معماری نداشت. دانشگاه آزاد مشتری ساختمان  به دانشکدۀ معماری تبریز 
گفتیم این ساختمان چون از اموال دولت  کند. به آنها  که رشتۀ معماری را راه اندازی  شده بود و آمادگی داشت 
کی نژاد، رئیس دانشگاه سهند و عضو شورای  است، باید آن را به دانشگاه دولتی بدهیم. آقای دکتر محمدعلی 
گرفت و  گسترش دانشگاه ها، خودش آمد و از تهران مجوز دانشکدۀ معماری را  عالی انقالب فرهنگی و شورای 
آن را راه انداخت. چهار ساختمان از دوره های زندیه و صفویه هم پیرامون این خانه بود. همۀ آنها را خریدیم 
کردیم و دیوار بین حیاط ساختمان ها را برداشتیم و دانشکدۀ معماری و شهرسازی تبریز خیلی زیبا  و مرمت 
شد. شادروان آقای دکتر حسن حبیبی هم بسیار به آن خانه عالقه مند شده و حاضر بود آن را به هر قیمتی 

برای بنیاد ایرانشناسی بخرد.
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کودک، محلۀ عبدالرزاق از آن حالت  به آن محله آغاز شد. با حوزۀ علمیه و باغ 
مدیران  خانه ها.  نوسازی  به  کردند  شروع  و  آمدند  مردم  شد.  احیا  و  آمد  بیرون 
شهرسازِی استان مردم را راهنمایی می کردند تا در نتیجۀ بازسازی و تغییرات، 
آجرهای  همان  گر  ا که  می دادند  آموزش  مالکان  به  نرود.  بین  از  محله  هویت 

کنند، خانه شان چقدر زیبا می شود. قدیمی را تمیز و بندکشی 
گونه کمك های فنی به مردم می کردیم، اما مداخلۀ وزارت مسکن را به  از این 
کند به این محله ها  که مردم را ترغیب  حداقل رساندیم. وزارت مسکن برای این 
کند و بسازد و بفروشد. این  کهنه را بخرد و تعمیر  بازگردند، نمی رفت خانه های 
که مردم  کاری  که دولت در  کار را هم می شد انجام داد. ولی راه درست این بود 

حاضر بودند با اشتیاق انجام  دهند، دخالت نکند.
از  قسمت  هر  به  کردیم  تالش  محرك،  عوامل   از  استفاده  با  ترتیب،  این  به   
کنیم تا زمینه برای زنده شدن و بازسازی محله ها  بافت های فرسوده شوکی وارد 
تفاوت  محله  هر  مختصات  و  شرایط  به  بسته  هم  محرک  عوامل  شود.  آماده 
هشت  یا  متری  شش  کوچۀ  یك  انتهای  در  خانه ای  محله ای  در  مثاًل  می کرد. 
کوچه  کرده بود. به همین خاطر ماشین داخل  کوچه را بن بست  متری واقع بود و 
نمی رفت، یا به سختی می رفت و محله بسته شده بود. آن یکی، دو خانۀ آخری 
را می خریدیم، تخریب می کردیم و آن کوچۀ شش متری را به خیابانی که آن طرف 
بود، وصل می کردیم. به این ترتیب رفت و آمد ماشین از دو طرف در کوچه جریان 
پیدا می کرد و مسیرهای عبور و مرور مردم آسان تر می شد. شهرداری هم یکی، 
تغییر  به طور اساسی  واقع محله  و در  تعریض می کرد  را  کوچه  از طرفین  دو متر 
کرده و انواع و اقسام آن را هم مشخص  می یافت. مداخله را در این حد تعریف 

کرده بودیم. 
کار باید انجام  بنابراین وقتی محدودۀ بافت فرسوده مشخص می شد، چند 

می گرفت: 
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یخی شناسایی و تملك می شد.  یك( آثار تار
بناها،  خاص  ویژگی های  دیگر  یا  سردر  و  طاق  مثل  هویتی،  موارد  دو( 
شناسایی و از آنها مراقبت می گشت. به مالك اجازۀ بهره برداری داده می شد، 

کند. که بنا را حفظ  مشروط به این 
سوم( عامل تحریك کنندۀ مناسب شناسایی می شد. 

کردن یك باغ،  کوچۀ بن بست، درست  کردن یك  عامل محرک می توانست باز 
که مردم اطراف  کاری  ساختن یك مدرسه یا خانۀ بهداشت و امثال آن باشد. 
کند. در بعضی مناطق مردم می گفتند محله شان شده منطقۀ ارواح.  را جذب 
یاد می کردیم.  کسی رفت و آمد نمی کند. باید به روشی آمد و شد را در آن مناطق ز
کالنتری می ساختیم،  کمک می گرفتیم و  در بعضی محله ها از دیگر دستگاه ها 
که محل سکونتشان محل تجمع معتادها یا افراد ناباب  کی بودند  چون مردم شا
شده و دیگر امنیت ندارد. وجود کالنتری جدید که شبانه روزی فعال بود، شرایط 
به  تأسیس می شد.  بهداشت  وقتی در محله ای خانۀ  یا  تغییر می داد.  را  محله 
کنار آن هم مغازه های  دنبال آن پزشکان و بیماران به آنجا رفت و آمد می کردند و 
تحریك  عامل  به  تبدیل  خود  به  خود  اینها  و  می افتاد  راه  میوه فروشی  و  بقالی 

می شدند و به محله رونق می دادند.
کارها تا آن زمان در ایران نشده بود و تازه بود. البته در این موارد نمی شد   این 
کاری فرهنگی و بومی بود و شرایط  که این  کرد، چرا  کشورها الگوبرداری  از سایر 
شهر به شهر و محله به محله تفاوت می کرد. در یك محله برای مثال یك خیابان 
گذرگاه عابر پیاده، آن محله آباد می شد. یعنی  را می بستند و تبدیل می کردند به 
کردن خیابان عامل آباد شدن نبود. در یکی دو مورد، با بستن خیابان به  تنها باز 
نگاه مردم  و  زندگی  و شکل  باال رفت  ی ماشین ها، قیمت سرقفلی  مغازه ها  رو

عوض شد. تغییر باید مردم را از وضعیت جدید راضی می کرد. 
که در این زمینه با ما همکاری می کردند، بعد از مطالعه و بررسی،   مشاورانی 
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راهکارهای خود را می گفتند. بعد از آن که دالیل آنها را می شنیدیم، راه حل هایشان 
به  این مسائل حساسیت داشتم،  به  قبول می کردیم. من چون خودم نسبت  را 
گرچه  که  شهرهای مختلف سرکشی می کردم. برای مثال در بوشهر محله ای بود 
تالش  مسئوالن  و  بود  شده  متروکه  بود،  یا  در به  مشرف  و  شهر  خوب  مناطق  از 
می کردند برایش عامل محرکی طراحی کنند. زندان قدیم بوشهر در این منطقه بود 
که الزم نیست دولت  و محدودۀ آن خالی از سکنه شده بود. سیاست ما این بود 
کارها مخالف بودم. می دانستم دولت  کند. با این  همۀ محله را بخرد و نوسازی 
نیمه تمام  کار  می شود،  تمام  پولش  می شود.  زمین گیر  شود،  کارها  این  وارد  گر  ا
می ماند و شرایط محله بدتر هم می شود. کارشناسان بررسی کرده و عامل محرکی 
کرده بودند. به بوشهر رفتم تا ببینم نظرشان چیست. آن محله را  در محله پیدا 
پیاده گشتم و داخل چند خانه و پشت بام آنها را دیدم. گفتند که به عنوان عامل 
کار  کنند. شبیه این  محرك می خواهند حمام قدیمی محل را تبدیل به رستوران 
در یزد شده و نتیجۀ خوبی داده بود. فکر می کنم در بندرعباس، یا یکی دیگر از 
شهرها، حمام قدیمی را تبدیل به موزه کردیم و نتیجۀ خوبی هم به دنبال داشت.

می کرد.  سرمایه گذاری  محرك  عوامل  برای  مسکن  وزارت  موارد  پاره ای  در 
وام  خصوصی  بخش  به  رستوران  به  حمام  تبدیل  و  بازسازی  خرید،  برای  مثاًل 

کار تشویق شوند.  قرض الحسنه می دادیم تا به این 
همان پولی که دولت می خواست هزینه کند، به شکل وام درازمدت به مردم 
کار باال بود و مشکل به نظر می رسید  یسک  که ر می دادیم. حتی در یکی دو جا 
کار خوب پیش نرفت و نتیجه نداد،  گر  که ا یاد نبود، متعهد شدیم  و استقبال ز
وزارت مسکن به جای وام، همان بنا را بخرد. یعنی پول را به صورت وام می دادیم 
به بخش خصوصی و او بنا را می خرید. هزینۀ تعمیرات بنا را در قالب تسهیالت 
کرد، او پول وزارت را پس بدهد  کار رونق پیدا  گر  می دادیم و قرار می گذاشتیم ا
گر رونق پیدا نکرد، بنا را به ما پس بدهد. تا این حد آسان گیری اعمال شد تا  و ا
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این  را به عهده بگیرند و دولت درگیر نشود.  بازسازی  کار  و  مردم تشویق شوند 
روش خوشبختانه در همۀ موارد خیلی مؤثر بود و منجر به احیای بافت ها شد.

دو نگاه دربارۀ نگهداری آثار تاریخی
میراث  کارشناسان  نزد  نگاه  دو  یخی  تار آثار  مرمت  و  نگهداری  شیوۀ  دربارۀ 
وجه  هیچ  به  فرهنگی  میراث  به  نباید  معتقدند  گروه  یك  دارد.  وجود  فرهنگی 
گر دیوار خرابه ای  ا یعنی  باشد.  باید فقط در حد نگهداری  زد. دخالت  دست 
که باد و باران  کشیده شود  باقی مانده است، باید حفاظی یا شیشه ای اطراف آن 

آن را بیشتر تخریب نکند.
که بخش های خسارت دیدۀ یك ساختمان  گروه دیگر این است  اما اعتقاد 
انجام  باید  شکلی  به  هم  را  مرمت  و  نوسازی  کرد.  نوسازی  باید  را  یخی  تار
رنگ  یعنی  است.  شده  مرمت  و  بازسازی  قسمت  کدام  باشد  معلوم  که  داد 
این  که  شود  مشخص  بیننده  برای  که  باشد  گونه ای  به  باید  مصالح  جنس  یا 
می شود.  استفاده  آمادۀ  بنا  ترتیب  این  به  است.  شده  بازسازی  بنا  از  قسمت 
کاربری دیگری برایش تعریف  سپس آن را تبدیل به ساختمان موزه می کنند یا 
که  کاری  که آن بنا را با شرایط جدید می بینند، متوجه ارزش  می کنند. مردمی 
درک  خوبی  به  را  اثر  اهمیت  و  می شوند  شده،  انجام  یخی  تار گذشته های  در 

می کنند. 
به اعتقاد من روش دوم منطقی تر است و اثربخشی فرهنگی بیشتری دارد. 
نام این آثار میراث فرهنگی است، نه میراث موزه ای. مردم نباید از این میراث 
کنند و درون این ساختمان ها و بناها رفت و  دور باشند بلکه باید با آنها زندگی 
یخ  که می توانند احساس  کنند به این فضا، به این تار کنند. آن وقت است  آمد 

و به این فرهنگ تعلق دارند. 
از  بعد  باید  مسجد  که  می پرسیدند  تبریز  کبود  مسجد  بازسازی  زمان  در 
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کنند یا چون آسیب  بازسازی دایر شود و مردم در آن نماز بخوانند و رفت و آمد 
گذشته، البته بعد از  یم  دیده و خراب شده است، باید همین طور بماند؟ در رژ
کرده بودند و مردم هم از آن استفاده می کردند. ولی بعد  زلزله، مسجد را بازسازی 
کردیم و االن دایر است.  که آن را بازسازی  تا این  از انقالب مسجد تعطیل بود 
همیشه  باشند،  دایر  بناها  گونه  این  وقتی  است.  بهتر  روش  این  من  عقیدۀ  به 
گوشه ای  گر در  کارشناسان قرار می گیرند، ولی ا تحت مراقبت و نظارت مردم و 
گیرند، ممکن است به شایستگی از  که رفت و آمد چندانی در آنها نباشد قرار 

آنها حفاظت و نگهداری نشود.
کرد. وقتی رها شوند  یخی را دست کم در حد موزه ای باید نگهداری   آثار تار
حفاظت از آنها دشوار می شود. برای مثال تخت جمشید با این که شاخص ترین 
یخی ماست و باید به خوبی از آن حفاظت شود، اما نمی توانیم چنانکه شاید  اثر تار
و باید از آن مراقبت کنیم. بعضی افراد هنوز هم به آن آسیب می زنند، سنگ هایش 
ی آن یادگاری می نویسند، از آن سرقت می کنند و... این نشان  را می شکنند، رو
دانشکدۀ  ساختمان  ولی  نیست.  صحیح  نگهداری  روش  این  که  می دهد 
از مرمت و تبدیل شدن به دانشکده،  یخی بود، بعد  تار اثری  که  تبریز  معماری 
می بینند. را  آن  و  می روند  هم  مردم  و  است  شده  هم  موزه  به  تبدیل  نوعی  به 
میراث  کارشناسان  بین  در  هم  من  وزارت  زمان  در  متفاوت  نگاه  دو  این 
دخالتی  هیچ  یخی  تار اثر  در  که  بود  مدعی  اول  نگاه  داشت.  وجود  فرهنگی 
نباید بشود. مخالف استفاده از اصطالح »بافت فرسوده« هم بود و به جای آن 
یخی« استفاده می کرد. آن موقع دعوا بر سر تعریف بافت  از اصطالح »بافت تار
یخی قرار  کارشناسان به راحتی محالت را زیر عنوان بافت تار یخی بود. این  تار
می دادند و اجازۀ تغییر و ساخت وساز را در آن محله نمی دادند. نظر ما این بود 
یخی در محله ای، نباید همۀ محله را از  که به دلیل وجود یك خانۀ قدیمی و تار

کرد.  ساخت وساز و نوسازی منع 
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هر  آن،  موجب  به  که  بگیرند  دولت  از  مصوبه ای  بودند  درصدد  گروه  این   
کنند. اما ما  یخی تعریف  یخی داشته باشد بافت تار که یك بنای تار محله ای 
دولت  در  شد،  صحبت  درباره اش  که  طور  همان  و  گرفتیم  را  آنها  طرح  جلوی 
و  شهرسازی  عالی  شورای  تصویب  به  و  کردیم  تعریف  را  شهری  بافت های 
معماری رساندیم. با تعریف جدید، دسترسی همکاران ما در میراث فرهنگی، 
یخی« آن موقع  یخی« شد. فراتر از »اثر تار در زمینۀ بافت شهری، محدود به »اثر تار
که عبارت بودند از روستاها  یخی« در ایران تعریف شد  فقط دو یا سه »بافت تار
می ماند.  باقی  هست  که  شکلی  همین  به  باید  آنها  ترکیب  که  ماسوله  و  ابیانه 
به رسمیت شناخته نشد.  یخی  تار بافت  به عنوان  بافتی  ولی در جاهای دیگر 
فرهنگی،  میراث  ضوابط  و  آن  حریم  و  یخی  تار اثر  حفظ  با  فرسوده،  بافت های 

می توانستند بازسازی و نوسازی شوند. 

منطقۀ فرهنگی از »تئاتر شهر« تا »تاالر وحدت«
و  فرهنگ  وزیر  آقای مسجدجامعی،  تعریف شد،  بافت های شهری  انواع  وقتی 
کرد دو وزارتخانه به اتفاق طرحی مشترک را اجرا  ارشاد اسالمی، به من پیشنهاد 
که حد فاصل »تاالر وحدت« و »پارك دانشجو« را  کنند. پیشنهاد ایشان این بود 
کردم.  کنیم. طرح را پسندیدم و از آن استقبال  در تهران تبدیل به بافت فرهنگی 
این  بناهای  یا  کوچه ها  در  تغییر  ایجاد  بدون  که  بود  استوار  این  بر  اساس طرح 
فرهنگی  را  خود  ک  امال و  خانه ها  کاربری  که  کنیم  تشویق  را  کنان  سا منطقه، 
آنها اجازه دهیم در طبقۀ همکف خانۀ خود مغازه ای دایر  کنند. برای مثال به 
کنند؛  کنند و محصوالت فرهنگی عرضه  کتابفروشی  کنند، خانه ها را تبدیل به 
کنند  کالس های هنری مانند خطاطی و نقاشی و نویسندگی و از این قبیل دایر 

و تابلوهای نقاشی و... بفروشند. 
کاربری  کار انجام شود و  که این  طرح بسیار خوبی بود. من هم موافق بودم 
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ک و ساختمان های آن منطقه عوض شود. اما متأسفانه چون در اواخر دورۀ  امال
طرح  بود،  شده  انجام  هم  محله  از  نقشه برداری  که  این  وجود  با  بودیم،  دولت 
خوب آقای مسجدجامعی فرصت عملی شدن پیدا نکرد. عمر دولت تمام شد 

و این ایدۀ خوب اجرایی نشد. 

یک خاطره: دیدار با شادروان حاج احمد عدل پرور 
دلیجان  نزدیك  که  می آمدیم  تهران  طرف  به  اصفهان  از  کاری،  سفری  از  بعد 
دوستان  از  گذشتیم.  بود،  شده  ساخته  جاده  کنار  که  زیبا  مسجدی  مقابل  از 
کسی  است؟  ساخته  خّیر  فرد  کدام  را  زیبا  و  خوب  مسجد  این  پرسیدم 
کردم نام، مشخصات  کید  کل هم اطالعی نداشت. به او تأ نمی دانست و مدیر 
و نشانی خّیری که این مسجد را ساخته است، برای من پیدا کند. یك هفته بعد 
که سازندۀ مسجد آقای احمد عدل پرور است. آدرس و شماره تلفن او  پیغام داد 

کردم و فرستادم. را داد. لوح تقدیری برای ایشان امضا 
که به  کرده بودم، تا این  گذشت. ماجرای تقدیرنامه را فراموش  چند سالی 
که برای  طور تصادفی با آقای عدل پرور روبه رو شدم. ماجرا مربوط به زمانی بود 
پرونده ای به دادگستری رفت و آمد می کردم.1 آن زمان دعوایی حقوقی بین ما و 
گر مدارك  گرفته بود. مطابق قانون، سازمان بازرسی ا سازمان بازرسی کل کشور در 
که به امضای  تخلف و ناشایستگی مدیری را مسلم بیابد، می تواند طی نامه ای 
کردن مدارك تخلف، از وزیر  کشور می رسد و با همراه  کل  رئیس سازمان بازرسی 
کند. قانون در این مورد  کارشناس متخلف را برکنار  که مدیر یا  مربوطه بخواهد 
و  بود  نوشته  من  برای  نامه ای  کشور  کل  بازرسی  سازمان  معاون  اما  بود.  صریح 
کل مسکن خوزستان برکنار شود. من برای  بدون دادن مدرك، خواسته بود مدیر 

کل خوب مسکن و شهرسازی استان خوزستان بود. 1. دادگاه مربوط به آقای مهندس علی احمدی، مدیر 
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بازرسی  سازمان  رئیس  امضای  به  باید  نامه  قانون،  برابر  که  نوشتم  جواب  آنها 
رسیده باشد و مدارك تخلف هم پیوست نامه باشد تا بتوانیم آنها را بررسی و بعد 

کردم و فرستادم. کنیم.1 این نامه را امضا  اقدام 
آنها در مقابل این تذکر قانونی، چون مدرک محکمی نداشتند، به قوۀ قضائیه 

که شخص وزیر قانون را اجرا نمی کند. کرده بودند  شکایت 
احمدی  نام  به  آقایی  شدم.  حاضر  دادگاه  در  من  و  کرد  احضار  مرا  دادگاه 
کی  که سازمان بازرسی از شما شا کرد به سؤال و جواب  قاضی بود. ایشان شروع 
کنید، اما شما او را  که قانون را اجرا نکرده اید. آنها نوشته اند مدیر را عزل  است 

عزل نکرده اید. چرا؟
کرده  که قانون تعیین  که ما در فرصتی  گفتم: »آقای قاضی به شما نگفته اند 

کرده ایم«.  کتبی به سازمان بازرسی داده  و دالیل خود را ارائه  است، جواب 
گفته اند وزیر قانون را اجرا نکرده.«  گفت: »فقط  قاضی 

که نامۀ سازمان بازرسی باید به امضای رئیس سازمان  کرده  »قانون تصریح 
که داده اند، هیچ  باشد و مدارک هم به آن پیوست شده باشد. اما این نامـه ای 

یک از این دو قید را رعایت نکرده. بنابراین قانونی نیست.«
کرد. در جلسۀ دادگاه، قاضی  گذشت. دادگاه دوباره مرا احضار   چند ماه 
یاد تکرار کرد. مثل نواری که آن را دوباره  همان گفته های مرتبۀ قبل را بدون کم و ز
که چرا قانون را اجرا نکردید و من هم  گفتن این  کرد به  کنند، شروع  از اول پخش 

همان جواب های بار قبل را دادم و بیرون آمدم.
که به دادگاه می رفتم باران  گذشت. باز احضار شدم. روزی  سه، چهار ماه 
حقوقی  کل  مدیر  عقیقی  آقای  همراه  دادگستری،  ساختمان  مقابل  در  می آمد. 
پیاده  بتوانم  و  شود  کاسته  باران  شدت  از  تا  بودم  منتظر  ماشین  در  وزارتخانه، 

کافی یا مناسب ندید، به  گر آنها را  که مدارك تخلف را ببیند. ا 1. در واقع قانون این اختیار را به وزیر داده بود 
که مدارك شما بر تخلف داللت ندارد و ایراد شما وارد نیست. کند  سازمان بازرسی اعالم 
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چه  شوم  محکوم  دادگاه  این  در  گر  ا پرسیدم  ایشان  از  فرصت  همین  در  شوم. 
حکمی در انتظار من خواهد بود؟

شش  قانونی  حکم  کثر  حدا شدن،  محکوم  صورت  در  گفت،  عقیقی  آقای 
گفتم عجب! من فکر می کردم مجازاتش  ماه انفصال از خدمات دولتی است. 
زندان و شالق و مثل اینها باشد، می ترسیدم. در این صورت شما به جای من 
از  که  این است  کار  نهایت  ندارد.  کردن  به دفاع  نیاز  پرونده  این  برو.  به دادگاه 

خدمت منفصل می شوم و می روم استراحت می کنم. 
یادی نداشتم. در  وارد دادگاه شدیم. اما این بار خیالم راحت تر بود و نگرانی ز
جلسۀ دادگاه قاضی باز شروع کرد به تکرار همان حرف های قبلی. حرفش را قطع 
گویا  کردم و گفتم آقا مگر شما پرونده را نخوانده اید؟ من در این کشور وزیرم. شما 
کرده اید. هر دو، سه ماه یك بار مرا به اینجا می کشانید و قصۀ  من را بیکار تصور 
رستم و سهراب تعریف می کنید. پاسخ این اتهام را نوشته ام. چند بار الزم است 
دلیلی  دارد؟  رفتار شما چه معنایی  این  کنم؟  تکرار  را  قبلی  همان حرف های 
گفتم و  نمی بینم بیش از این، اینجا بمانم و به این پرسش ها پاسخ دهم. این را 

بلند شدم و از جلسۀ دادگاه بیرون آمدم. 
آقای  که  آمد  و دنبال من  را نداشت، جا خورد  رفتار  این  انتظار  که   قاضی 
عبدالعلی زاده خواهش می کنم برگردید. در همین حین که با عصبانیت از سالن 
گهان  دادگاه بیرون می رفتم و قاضی پشت سرم می آمد و اسم مرا صدا می کرد، نا
که از راهرو رد می شد و سر و صدا را شنیده بود، جلو  مرد درشت هیکل میانسالی 
کرد به بد و  گفتم بله، شروع  گفت شما عبدالعلی زاده، وزیر مسکنید؟ تا  آمد و 

کند. کند، خدا تو را نابود  که خدا تو را لعنت  کردن  گفتن و نفرین  بیراه 
که  که با قاضی داشتـم، متحیر مانـده بودم  در وسط آن معرکه و بگومگویی 
کجا پیدا شد. از طرف دیگر، قاضی در مقابـل  گهان از  کیست و نا این مرد دیگر 
هم  اطرافیان  همـۀ  بود.  کرده  گم  را  پایش  و  دست  مرد،  آن  رفتار  و  عصبانیت 
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کیست؟ که داستان چیست و این شخص  متعجب بودند 
آن بندۀ خدا همین طور با عصبانیت مشغول ناله و نفرین بود و بد و بیراه 
گفتم  بود. جلو رفتم و  افتاد. شرایط خیلی عجیبی  گریه  به  کم کم  که  می گفت 
کن ببینم چه شده؟ چه اتفاقی افتاده؟  حاج آقا بیا بنشین! آرام باش! تعریف 
نگاه  و  بود  مانده  واج  و  هاج  وسط  آن  هم  قاضی  ناراحتی؟  من  دست  از  چرا 
کرد. یک لیوان  گریه  ی صندلی نشاندم. بندۀ خدا مقداری  می کرد. آن مرد را رو

گذشت آرام تر شد. که  کمی  آب به او دادند. 
گر  گفتم: »ببین آقا من شما را نمی شناسم، نمی دانم نیت شما چیست ولی ا

کرده باشم جبران می کنم، ناراحت نباشید. موضوع چیست؟«  خطایی 
گرفتید؟« گفت: »چرا زمین های من را  که به خودش مسلط شد،  بعد از آن 

گرفته ایم؟«  گرفته؟ ما  کسی زمین های شما را  »چه 
کن! تا یادم نرفته من یک تشکر به شما  گفت: »ببین آقای وزیر! صبر  گهان  نا

کنیم!« کنم بعد دعوا  بدهکارم. اول تشکر 
»بفرمایید!«

یادی مدرسه و مسجد ساخته ام. حاج خانم  ز این مملکت تعداد  »من در 
اما  مسجد  ساختی،  و  مدرسه  همه  این  نادانی!  تو  که  می زد  طعنه  من  به  دائم 
کسی در این مملکت از تو تشکر هم نکرد. شما اولین مسئولی هستی که به خاطر 

ساختن یك مسجد برای من تقدیرنامه فرستادی.«
»کدام مسجد را می گویید؟« 

که هیچ یک از آقایان هم  کنار جاده مسجدی ساخته ام  »نزدیك دلیجان، 
در مراسم افتتاحش شرکت نکردند. ولی شما لوحی فرستادید. نمی دانید آن لوح 
گرفته و در خانه باالی سرم زده ام. به خانمم  چقدر به داد من رسید. آن را قاب 

می گویم ببین در مملکت قدردان هست، وزیر برای من لوح فرستاده...«
ید؟«  گفتم: »شما آقای عدل  پرور کیست.  گفت فهمیدم او  که  این را 
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»بله!«
»حاج آقا! من قبل از دیدن آن مسجد هم اسم  شما را شنیده بودم و شما را 
می شناختم و برای من شخص خیلی محترمی بودید. در خیابان آزادی، نزدیك 

کار، شما یك مدرسۀ خوب ساخته اید.«  ساختمان وزارت 
»بله، آن را هم من ساخته ام...« 

»حاال اصل مشکل را بگویید ببینیم داستان چیست؟« 
ابتدای  در  پیشین،  وزرای  زمان  در  که  شد  معلوم  و  کرد  تعریف  را  مسئله 

گرفته اند. اجرای قانون زمین شهری، مقداری از زمین های او را 
که  گفتند: »حاج آقا! شما  که در اطراف ما بودند با تعجب  بعضی از افرادی 

ید، برای چند تکه زمین چرا اینقدر ناراحتید؟« الحمدهلل ثروت فراوانی دار
به خودم  گر  ا گرفته.  را  که بگویند دولت زمینش  بد است  »برای من خیلی 
مسجد  خودم  که  من  می کردم.  هدیه  می دادم.  را  برابرش  ده  من  می گفتند 
دولت  که  می دادم  را  زمین هایم  همۀ  می گفتند  گر  ا می سازم.  مدرسه  می سازم، 
مصادره  گرفته،  را  من  ماِل  آمده  دولت  ولی  بسازد.  مدرسه  و  مسجد  آنها  در 
کاری  کرده ام؟ مگر  کرده... مگر من خالفی  گناهکار با من رفتار  کرده، مثل افراد 

کردند؟« کرده ام؟ ماِل من از راه حالل به دست آمده، چرا این طور با من رفتار 
گفتم حاج آقا جبران می کنیم. صورتش را بوسیدم و 

»چطور؟«
»به شما زمین می دهیم.«

»زمین به چه درد من می خورد؟«
من  ید.  بساز آن  در  خوب  خیلی  مسجد  یك  شما  که  می دهیم  »زمین 

می خواهم یك مسجد باشکوه در تهران بسازم.«
»یعنی چه؟« 

که از  »ببینید حاج آقا! در دورۀ قاجار مسجد ارك را در تهران ساخته بودند 
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مسجد  مسجد،  این  می شد.  استفاده  دولتی  مراسم  و  عزاداری  مراسم  برای  آن 
برنامه ها و جلسات رسمی بود. اما االن مسجد ارك با توجه به میزان جمعیت هم 
کوچك است و هم در بخشی از شهر واقع شده که رفت و آمد به آن خیلی سخت 
گر  گر مراسمی بود، ا گر نیازی شد، ا که ا است. مسجد دیگری هم ساخته نشده 
گر وزیری، وکیلی، فرماندۀ لشگری فوت کرد،  خواستیم شهیدی را تشییع کنیم، ا
یم با معماری و  کنیم. به این خاطر الزم است مسجدی بساز مراسم را آنجا برگزار 
که مناسب مراسم بزرگ و رسمی باشد و امکانات و پارکینگ خیلی  ساختاری 

بزرگی هم داشته باشد.«
گفت: »شما زمینش را بده من مسجد را می سازم.« کرد و  فکری 

»زمین آماده است.«
»کجاست؟«

»در خیابان ولیعصر، بین پارك ملت و چهارراه نیایش، ضلع شرقی خیابان. 
کاربری آنجا را تغییر  وزارت مسکن آنجا یك قطعه زمین خیلی خوب دارد. من 

می دهم. شما برو و آنجا مسجد بساز.«
آقای عدل پرور خیلی خوشحال شد، گفت: »آقای وزیر من به یك شرط این کار 
را قبول می کنم و آن این است که یك روز ناهار به خانۀ ما بیایی و مهمان ما شوی.« 
دعوا  هم  با  که  امروز  همین  می آیم.  نمی خواهد.  گذاشتن  شرط  که  »این 

یم.« کردیم، برو
که قرار است وزیر به  »نه! این طور نمی شود. باید از قبل به خانم خبر بدهم 
را هم دعوت  و یک عده  ببیند  تدارک  و  باشد  آمادگی داشته  تا  بیاید،  ما  خانۀ 
کسی تو را قبول ندارد.  که در این مملکت  کنم. خانم خیلی به من سرکوفت زده 

که وزیر هم به خانۀ من می آید.« من می خواهم بگویم این قدر قبولم دارند 
که  هم  را  روزی  هر  کن.  برنامه ریزی  می خواهی  که  طور  هر  شما  آقا،  »حاج 
تعیین کنی من می آیم.« خوشحال شد، صورتم را بوسید و گفت مرا حالل کنید! 
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و  توقیف  یخی  تار چه  در  شما  زمین های  پرسیدم  او  از  خداحافظی  از  قبل 
که مصادرۀ بخشی از  مصادره شده است؟ ایشان توضیحاتی داد و معلوم شد 
گنابادی و بخشی هم در دورۀ  زمین های او در زمان وزارت آقای مهندس شهاب 

کازرونی رخ داده است. وزارت آقای 
که من با آقای عدل پرور صحبت می کردم، قاضی حکم خود  در این فاصله 
وزارت  حرف  و  بی اساس  بازرسی  سازمان  شکایت  که  نوشت  و  کرد  صادر  را 

کرد. مسکن منطقی و قانونی است و خالصه مرا تبرئه 
گفتم یك نقشۀ باشکوه برای این مسجد بکشند.  که برگشتم،  به وزارتخانه 
آقای حبیب اللهیان چندان موافق این طرح نبود و آن را الزم نمی دانست. به او 
گفتم اطراف این محل مسجدی وجود ندارد. تقریبًا از نزدیکی های میدان منیریه 
الزم  نیست.  مسجدی  ولیعصر  خیابان  حاشیۀ  در  است،  نظر  در  که  محلی  تا 

یم.  است اینجا یك مسجد خوب بساز
کاربری آن زمین را تغییر  که  کار باید از شهرداری خواسته می شد  برای شروع 
مرتضی  مهندس  آقای  مدتی  از  بعد  اما  شد.  نوشته  شهرداری  به  نامه ای  دهد. 
گر آنجا  الویری شهردار تهران، جواب داد این زمین نزدیك چهارراه نیایش است. ا
یم، برگزاری مراسم در آن باعث ازدحام و تشدید ترافیک می شود و  مسجد بساز
برای آن قسمت از شهر مشکل ایجاد می گردد. به این ترتیب شهرداری مخالفت 

کرد. کمیسیون مادۀ پنج درخواست ما را رد  کرد و 
که جناب آقای شهردار! وزارت  من زیر نامۀ آقای شهردار، برای ایشان نوشتم 
مسکن می توانست مسجد را بسازد و شما هم نمی توانستید جلوی کار را بگیرید. 
کنیم و هم برای شما و همکاران  شما در  که هم قانون را رعایت  ولی به خاطر این 
کار خیر و خداپسندانه ای فراهم  شهرداری و به ویژه در کمیسیون مادۀ پنج زمینۀ 

کاربری این زمین را تغییر دهید.  که  کنیم، از شما خواستیم 
که آورده اید، قابل قبول نیست.  عالوه بر این، برای شهردار نوشتم بهانه ای 
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که پارکینگ مسجد را به  کاربری نوشته بودیم  که در نامۀ درخواست تغییر  چرا 
که هیچ وقت در این زمینه مشکلی ایجاد نشود. ضمن  یم  قدری بزرگ می ساز
که  کثر دو، سه ساعت در روز مراجعه کننده خواهد داشت  که مسجد حدا این 
گر یکی، دو ساعت مجلس ترحیمی هم  آن هم وقت ظهر و مغرب است. حاال ا
برگزار شود، پارکینگ برای همۀ مراجعین ظرفیت خواهد داشت و ممکن است 
در سال تنها یکی، دو مراسم خیلی شلوغ برگزار شود. با این اوصاف بهانۀ ایجاد 
زمین  همین  در  آینده،  در  که  بدانید  اما  نیست.  قبول  قابل  ترافیک  و  ازدحام 
صبح  از  که  شد  خواهد  ساخته  تجاری  مجموعه ای  دارد،  تجاری  کاربری  که 
خواهد  شهروندان  و  مردم  آزار  باعث  و  کرد  خواهد  ایجاد  ترافیك  نیمه شب  تا 
کرد و خدا هم لعنت  و نفرین مردم  شد و آن وقت مردم شما را لعنت خواهند 
که تایپ شود،  گفتم بدون این  کردم و  کردم، تا  را خواهد پذیرفت. نامه را امضا 

کنند. ارسال 
آقای  دادگاه  در  که  روز  آن  از  که  بود  این  داستان  ناراحت کنندۀ  بخش  اما 
عدل پرور را دیدم و قرار شد او روزی را اعالم کند که به خانه اش بروم، دیگر ایشان 
را ندیدم تا این که بعد از مدت کوتاهی، خبر آوردند ایشان فوت کرده است. خدا 

پاداش نیکو به این بزرگ مرد بی ادعا دهد!

بانک جهانی و تجربۀ بازسازی محلۀ شیرآباد زاهدان
که در زمینۀ احیای بافت های فرسوده و نامناسب  کارهایی  از موفق ترین  یکی 
شهری در دورۀ وزارت من انجام شد، بازسازی منطقۀ »شیرآباد« در شهر زاهدان 
به  بازدید  برای  می خواستم  وقتی  بگویم  است  الزم  منطقه  آن  معرفی  برای  بود. 
نمی شود  شوید!  منصرف  است  بهتر  گفت  و  شد  مانع  استاندار  بروم،  شیرآباد 
گفت آنجا همه ضد  ک است، خطر جانی دارد. پرسیدم چرا؟  آنجا رفت. خطرنا
که  ماشین هایی  بدون  برود  آنجا  به  بخواهد  گر  ا ما  انتظامی   ی  نیرو انقالب اند. 
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آنها حمله می کنند و می کشندشان.  به  تیربار دارد، وارد نمی شود وگرنه  پشتش 
ید؟ استاندار به شدت مخالف بود اما با این حال  حاال شما می خواهید آنجا برو

رفتیم و محله را از نزدیک دیدیم.

دیدار با مدیران بانک جهانی
کره  قبل از آن که ادامۀ ماجرای شیرآباد زاهدان را تعریف کنم، الزم است قضیۀ مذا
با مقامات بانک جهانی را شرح دهم. دیدار من و همکارانم از بانك جهانی به 
گرفت. هر چهار سال یك بار، وزرای مسکن  دنبال سفر به سازمان ملل صورت 
کشورهای مختلف در اجالس موسوم به هبیتات1 در سازمان ملل  و شهرسازی 
جمع می شوند. تا قبل از شرکت در آن اجالس، وزارت مسکن و شهرسازی ایران 
رابطۀ چندان محکمی با این نهاد سازمان ملل نداشت. تنها در ایران سالی یك 
روز جهانی  را هبیتات  روز  این  به نشانۀ »روز مسکن« جشن  گرفته می شد.  روز 
کرده بود. به جز این، رابطۀ دیگری بین ایران و این بخش از سازمان  مسکن اعالم 
کشورهای عضو این نهاد  که در اجالس ساالنۀ وزرای  ملل وجود نداشت. تا این 
صهیونیست ها  محکومیت  در  نشست،  آن  در  کردم.  شرکت  نیویورک  شهر  در 
که  کردم  که خانه  و مسکن فلسطینی ها را نابود می کنند، سخنرانی و پیشنهاد 
که صهیونیست ها  کند  سازمان ملل هیئت حقیقت یابی تشکیل دهد تا بررسی 

چه بر سر فلسطینی ها و مناطق مسکونی آنها می آورند.
در حاشیۀ آن نشست، من و همکارانم با خانمی که رئیس  هبیتات بود، دیدار 

که  1. برنامۀ اسکان ملل متحد )PNUEH یا ONU-Habitat(، بخشی تخصصی در سازمان ملل متحد است 
کنیا، قرار دارد. هدف این برنامه  در سال 1978 تأسیس شده است و مقر اصلی آن در شهر نایروبی، پایتخت 
رسالت  شود.  ممکن  همگان  برای  سرپناهی  تأمین  که  طوری  به  شهرهاست،  پایدار  توسعۀ  وضعیت  بهبود 
برنامۀ اسکان ملل متحد )هبیتات( ترویج و ارتقای توسعۀ اجتماعی و زیست محیطی اسکان بشر و دست یابی 
با  نیز  و  فرایند شهری شدن  با پیشگامی در  برای عموم است.  هبیتات می کوشد  به هدف مسکن شایسته 
تغییر سیاست ها، روش ها و نگرش های مقابله با نیازهای توسعۀ شهری، رشد شهرها و مناطق روستایی را به 

.)unhabitat. org.ir( گیر برای همۀ شهروندان کند، فرصتی فرا فرصتی برای توسعه تبدیل 
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گفتم ما تا به حال رابطه ای با سازمان شما نداشته ایم، شما چه  کردیم. به ایشان 
که هبیتات  کمکی می توانید به ما بکنید؟ او نزدیك به یك ساعت توضیح داد 
کشورهای در حال توسعه، در  کارهای ارزشمندی در دنیا، و به خصوص در  چه 
که در این زمینه در  تی  کرده است. با توجه به مشکال حوزۀ مسکن و بافت شهری 
کشور داشتیم، خیلی به حوزۀ فعالیت آنها عالقه مند شدم. ایشان ضمن صحبت 

که »بانك جهانی« در انجام پروژه ها به هبیتات کمك مالی می کند. گفت 
آن زمان آقای دکتر  محمد خزاعی1 نمایندۀ ایران در بانك جهانی بود. ایشان 
که از دوستان قدیمی و هم دوره ای من در مجلس بود، وقتی از سفر من به نیویورک 
باخبر شد، پیامی  داد که یکی دو روز به واشنگتن بیا تا با بانك جهانی هم آشنا شوی.

در واشنگتن هنگامی که به آقای خزاعی گفتم چنین مالقات و صحبت هایی 
در نیویورک با رئیس هبیتات شده است، ایشان گفت من شما را به بخش مربوط 
حوزۀ  در  که  جهانی  بانك  از  بخش  آن  در  می برم.  جهانی  بانك  در  کار  این  به 
بافت های شهری فعالیت می کند، از هیئت ایرانی استقبال خوبی شد. رئیس  آن 
بخش و کارشناسان چند ساعت وقت گذاشتند و دربارۀ کارشان توضیح دادند. 
آنها هرچه بیشتر توضیح می دادند، بیشتر عالقه مند می شدیم. می دیدیم پاسخ 
که  کارهایی  از  اینهاست. ما هم دربارۀ بعضی  از سؤاالت ما اینجا و نزد  خیلی 
کرده بودیم توضیحاتی دادیم. برای آنها هم جالب بود و در مواردی می گفتند ما از 
کاری نکرده بودیم. بعدازظهر در همان  کنون چنین  این روش اطالع نداشتیم و تا 
گروهی دیگر ترتیب دادند و فردا هم باز  بخش از بانک جهانی جلسۀ دیگری با 
جلسه ای دیگر. سه جلسۀ کاری سنگین از صبح تا ظهر و بعدازظهر تا غروب برگزار 

کاشمر، در فاصلۀ سال های 138۶ تا 1392 سفیر و نمایندۀ  1. محمد خزاعی، زادۀ 23 فروردین 1332 در شهر 
مردم  نمایندگی  اسالمی  شورای  مجلس  دورۀ  دومین  و  اولین  در  او  بود.  متحد  ملل  سازمان  در  ایران  دائم 
کارشناسی ارشد را در دانشگاه  گیالن و  کارشناسی را در دانشگاه  شهر رشت را به عهده داشت. خزاعی دورۀ 
کل سازمان  کرد. او در تیرماه سال 1393 به سمت معاون وزیر اقتصاد و رئیس  ج میسون امریکا تحصیل  جر

کمک های فنی و اقتصادی ایران منصوب شد. سرمایه گذاری و 
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کتاب هایی  کردیم و حجم انبوه  کتابخانۀ بانك جهانی بازدید  شد. عالوه بر آن از 
را که در این زمینه چاپ کرده بودند دیدیم. دنیایی از اطالعات و داده های علمی 
بود.  عالقه مندان  دسترس  در  و  شده  جمع آوری  کتابخانه  آن  در  تخصصی  و 
روز  یك  که  بود  قرار  اول  داشتیم.  واشنگتن  به  سفر  برای  روزه ای  دو  ویزای 
آقای  برنامه ریزی  را طبق  و بقیۀ سفر  کنیم  بانك جهانی دیدار  از  تا ظهر،  صبح 
فقط  ولی  کنیم،  دیدن  معماری  باارزش  کار  چند  از  و  بگردیم  شهر  در  خزاعی 

که در واشنگتن بگردیم. کردیم  نصف روز فرصت 
برگزار  که  پرباری شد. در خالل سه جلسه ای  به واشنگتن خیلی سفر  سفر 
گشت، توافق نامه ای با بانك جهانی امضا کردیم. بانک جهانی گفت ما آماده ایم 
بازسازی  و  نوسازی  شهر  یک  در  را  محله ای  تا  بدهیم  تسهیالت  و  وام  شما  به 
کنید. گروهی از کارشناسان را هم مأمور می کنیم تا به ایران بیایند و روش کار را به 
کنند. شخصی به نام آقای  کار را سازماندهی  کارشناسان بومی آموزش دهند و 
رئیس  عنوان  به  بود،  خاورمیانه  در  آنها  نمایندۀ  که  لبنان،  اهل  فتانی،  حبیب 
و شهرسازی  وزارت مسکن  رابط  و  کند  ایران سفر  به  ماه  هر  تا  تعیین شد  گروه 
بود. حاال  به واشنگتن  این حکایت سفر من  باشد.  بانك جهانی  و  با هبیتات 

می پردازم به ادامۀ ماجرای محلۀ شیرآباد زاهدان.

توافق با بانک جهانی اجرایی شد
سفر به امریکا و دیدار با مقامات بانک جهانی قبل از سفر به شهر زاهدان انجام 
شده بود. وقتی مدتی بعد در سفر به زاهدان محلۀ شیرآباد را دیدم، به ذهنم رسید 
که این محله از پرمشکل ترین مناطق ماست و برای همکاری با بانک جهانی از 
مناسب ترین موارد است. یکی از شرایط بانک جهانی برای همکاری و دادن وام 
که محل پروژه باید شهری دورافتاده و از محالت خیلی فقیرنشین باشد.  این بود 

شیرآباد این شرایط را داشت.
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کار آغاز شد. با مردم شیرآباد در جایی بیرون از محله  پس از طی مقدمات، 
کنند. بعد از  گفتیم یک شهردار برای خود انتخاب  گذاشتیم و به آنها  جلسه ای 
آن مهندسان و مسئوالن پروژه با شهردار برگزیدۀ مردم تعامل می کردند. مهندسان 
کارشناسان و شهردار  کارهای نقشه برداری را انجام می دادند و سپس با مشورت 
کدام محل برای ساختن  کدام مکان برای ساختن مدرسه و  که  تعیین می کردند 
کالنتری و... مناسب است. در واقع در شیرآباد هیچ یک از این  خانۀ بهداشت و 
با  کارها  این   باید تعریض می شدند. همۀ  کوچه ها هم  امکانات وجود نداشت. 
هدایت تیم بانك جهانی پیش می رفت. همکاری فوق العاده ای بین وزارت مسکن 
و مردم در آن طرح شکل گرفت. اهالی محل را راهنمایی می کردیم که خودشان بناها 
را تخریب کنند و زمین ها را برای ساختن بناهای جدید در اختیار بگذارند. به این 
ترتیب با وامی که بانک جهانی داده بود، مدرسه و خانۀ بهداشت و ساختمان های 
دیگر ساخته می شد. مردم خانه ها را تخریب می کردند، کوچه ها را تعریض می کردند 
و ما آنها را از نو می ساختیم و آسفالت می کردیم.1 بانک جهانی 120 میلیون دالر 

کالبدی نبود، موضوِع توسعۀ موزون  1. »در محالت نه گانۀ شهر، هشتاد و چهار پروژه تعریف شد. پروژه ها فقط 
کالبدی در نظر بود. ما در محلۀ شیرآباد، بعد از آن در محله های  و هماهنگ فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و 
کردیم. در شورای شهر جلساتی با علما و معتمدین این محالت  کار را شروع  گاراژ و بابائیان  کریم آباد، پشت 
کردیم تأسیس بعضی ان جی اوها و تشکل های مردم نهاد به ویژه در حوزۀ خانم ها تسهیل  گذاشتیم. تالش 
گرگیج بود و بعد به علت بیماری  گرگیج از سران قوم  که دختر آقای مهدی  شود. خانم جوان تحصیل کرده ای 
کرد.  که زمینه را برای حضور بانوان آماده می کرد، نقش بسیار مهمی ایفا  کانون هایی  فوت شد، در تشکیل 
که این طرح  کانون ها و ان جی اوهای زنان، با خانم های محله صحبت  و آنها را متقاعد و راضی می کردند  این 

کند. می خواهد زندگی شما را آسان تر 
با  مردم  آنها  ناهموار  و  تنگ  پس کوچه های  و  کوچه  در  داشتند.  نامساعدی  شدت  به  شرایط  محله ها  این 
که در حال وضع حمل بود روی چرخ دستی  خ دستی رفت و آمد می کردند. بیمار یا خانمی را  دوچرخه و چر
کنند و به بیمارستان و زایشگاه ببرند. با مردم فراوان صحبت شد تا آنها ضرورت  ج  می گذاشتند تا از محله خار
کردند و در نتیجه مشارکت مردم، چه مرد و چه زن، چه پسر و چه دختر، در بازسازی محله بسیار  کار را درک 
کار باز شود. همکاران من و دیگر دستگاه ها  زیاد بود. خودشان خانه یا دیوارها را تخریب می کردند تا مسیر برای 

کار را پیش می بردند. هم در صحنه بودند و 
که  کار می کردیم؟ ما در این طرح به واقع مدیریت واحد شهری را،  کار را باید چه  حاال نخاله ها و پسماند های 
←
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→
گرفتیم. دستگاه های دولتی دیگر، مانند  کردیم و نتایج بسیار مثبتی  یادگار آقای دکتر عبدالعلی زاده بود، تجربه 
راه و ترابری، ادارۀ برق، ادارۀ آب و فاضالب، سازمان آب و البته مردم و سمن های محلی و شهرداری زاهدان، 
کامیون ها و لودرها را می آوردند و نخاله ها را جمع می کردند و راه را باز می کردند تا مردم بتوانند ادامۀ مسیر را باز 
کار  کار بدون مشارکت مردم و سمن ها، روحانیون و معتمدین و سران قبایل ممکن نبود و ریشۀ آن  کنند. این 
که اینها دارند صادقانه با ما حرف می زنند. از نظر فکری پذیرفتند و با  فرهنگی بود. یعنی مردم پذیرفته بودند 
که زودتر خانه یا دیواری را تخریب  کردند. یک نوع مسابقه بین مردم به وجود آمده بود برای این  ما همکاری 
کنند تا مسیر باز شود. در زمینۀ اشتغال مردم محله هم هماهنگی هایی با سازمان صنایع دستی استان انجام 
کار شدند و یک سری آموزش هایی به خانم ها و دختر خانم های محله دادند. این افراد  شد و آنها هم وارد 
کیف های زنانه و لباس های محلی خیلی قشنگی تولید می کردند  کردند به سوزن دوزی و  پس از آموزش شروع 
کمکی به اقتصاد خانواده هم بود. خانم ها وارد اقتصاد خانواده شده بودند و همدلی و  و می فروختند. این 

گرفته بود. این یکی از نقاط مثبت طرح بود.  هماهنگی بینشان شکل 
کار تا این مرحله خیلی خوب پیش رفته بود ولی حاال مردم می گفتند خانۀ ما خراب شده، ما آب نداریم، 
که آن عبارت بود  کار بسیار مثبتی شروع شد  برق نداریم، روی این مخروبه ها چطور راه برویم؟ در این مقطع 
که از بانک جهانی آمده  که آقای دکتر از بانک جهانی خواستند. وقتی من برای دیدن نمایندگانی  از وامی 
گفتند می خواهیم به استان های دیگر برویم. پرسیدم پس چرا من را به تهران  بودند، به تهران آمدم، آنها 
کارشناسان اردنی بود. به او  گفتند آقایان می گویند ما می ترسیم به زاهدان برویم. یکی از این  خواسته اید؟ 
کردم و خوشبختانه  گفتم از چه می ترسید؟ جواب داد می گویند آن منطقه ناامن است. خالصه آنها را راضی 
که صنایع دستی تولید می کردند  کار خانم هایی را  کردند و با هم به زاهدان رفتیم. آنها را اول بردیم تا  قبول 
بین مردم  را  کارشناسان خارجی وقتی آن عشق و شوق، آن هماهنگی و همدلی، آن محبت  این  ببینند. 
چه  و  بوده  چگونه  محل  آن  وضع  که  دادیم  نشان  آنها  به  داشتیم  که  مستنداتی  با  شدند.  متأثر  دیدند، 
نقشه ای برای نوسازی و ایجاد حداقل خدمات و تأسیسات زیربنایی آن داریم. در هر صورت آماده سازی، 
که من از استان  ک برداری، جدول کشی و آسفالت انجام شد و نتیجۀ خیلی خوبی به دست آمد. روزی  خا
و آب شرب داشتند.  فاضالب  که شبکۀ  بودند  زاهدان  از شهر  نقاطی  تنها  این محالت  کردم،  خداحافظی 
ح هزینۀ خیلی زیادی داشت. دولت  شهر زاهدان هنوز شبکۀ فاضالب ندارد، ولی این محالت دارند. این طر
اعتبارات استانی.  تا  بگیرید  اعتبارات ملی  از  گذاشت؛  را  توانش  و تمام  کوتاهی ای نکرد  این زمینه هیچ  در 
از  ریالی،  دریافت  بدون  برق  شرکت  ترتیب.  همین  به  هم  معاونینش  کرد.  خوبی  همراهی  استاندار  آقای 
کرد.  کرد. شرکت آب و فاضالب شبکه های آب را احداث  محل اعتبارات خودش این محالت را برق رسانی 
ساخت  کردیم.  تعیین  آنها  خواست  مطابق  را  اولویت  و  شدیم  جویا  را  مردم  نظر  عمومی  خدمات  دربارۀ 
آموزش  متولی مثل  به تک تک دستگاه های  و  اجرا در ستاد تصویب می شد  از  قبل  و...  درمانگاه، مدرسه 
که توانست اعتبارات را به طرف  و پرورش، بهداشت و درمان و... ابالغ می شد. شورای شهر هم هر چقدر 
هماهنگی ها  و  کارها  این  همۀ  داشت.  نیاز  شهر  جاهای  از  خیلی  که  این  علی رغم  کرد،  هدایت  ح  طر این 
بود.  شهری  یکپارچۀ  مدیریت  تمرین  واقع  در  که  داشت  استان  توانمندسازی  ستاد  تصمیمات  در  ریشه 
که در مردم ایجاد شده بود. آنها امکان نداشت اجازه  یکی از نکات مهم این پروژه احساس مسئولیتی بود 
را  همه  چون  بزند،  آسیبی  بود،  شده  نصب  که  جدول هایی  مثال  برای  یا  جدید  امکانات  به  کسی  بدهند 
کالبدی را خودشان  که چون هزینه های مربوط به توسعه های  متعلق به خودشان می دانستند. دیگر این 
ح داده بودند، مانع توسعۀ حاشیه نشینی می شدند«  کرده و به طر داده بودند، یعنی خانه هایشان را خراب 
کل مسکن و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان(. )مصاحبه با آقای مهندس باران هاشم زهی، مدیر 
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که فکر می کنم تمام مبلغ را هم نگرفتیم و  کرده بود  وام برای این طرح تصویب 
کار خیلی خوب از آب  تنها با بخشی از آن پروژه را به سرانجام رساندیم. نتیجۀ 
نتایج  نبود،  شیرآباد  محلۀ  بازسازی  فقط  مشترک  کار  این  اجرای  فایدۀ  درآمد. 
در  هم  و  بود  راضی  خیلی  کار  حاصل  از  هم  جهانی  بانك  داشت.  هم  دیگری 
از  نیز  ما  شد.  آشنا  ما  کشور  مهندسی  و  فنی  ظرفیت های  با  کار،  مدت  طول 

تجارب آنها یاد می گرفتیم.
دانش  جهانی،  بانک  وام  از  ارزشمندتر  گفتم  فتانی  حبیب  آقای  به  بارها 
که شما به ما منتقل می کنید و من آمدن شما را بیش از آن پول   تجربی ای است 
می شد  باعث  و  می کرد  راهنمایی مان  می داد،  اطالعات  ما  به  او  دارم.  دوست 
و  مسکن  وزارت  کارشناسی  بدنۀ  خوشبختانه  شوند.  پخته تر  ما  کارشناسان 
کار برآید. بانك جهانی و  که به خوبی از عهدۀ  شهرسازی هم آنقدر توانمند بود 
کارشناسی ما را دیده  که در زیر و بم پروژۀ شیرآباد زاهدان توان بخش  هبیتات 
در  دیگری  منطقۀ  مسئولیت  به  را  فتانی  حبیب  آقای  کار،  پایان  از  بعد  بودند، 
نمایندۀ خودشان  به عنوان  را  نیکوسرشت  ناصر  آقای  و  کردند  جهان منصوب 
کار مسلط و صاحب قوۀ تشخیص  در خاورمیانه برگزیدند. ایشان به خوبی به 
فکر  می شناخت.  خوب  را  شهری  اقتصاد  و  بود  واقع بین  انسانی  بود؛  تحلیل  و 

می کنم ایشان هنوز هم نمایندۀ هبیتات در منطقۀ خاورمیانه باشد.1
کردند. وقتی  حدود یك سال و نیم بعد از شروع پروژه ما را به شیرآباد دعوت 

1. بعد از پایان دولت اصالحات، وزیر مسکن و شهرسازی برای کاهش بالیای طبیعی و مقاوم سازی ساختمان ها 
کرد. پس از آن هبیتات یك دفتر منطقه ای در تهران  در مقابل زلزله و... تفاهم نامه ای با ریاست هبیتات امضا 
کرد. این دفتر در داخل دفتر سازمان ملل در ایران قرار دارد. اولین مدیر آن فردی از وزارت خارجه و ایرانی  دایر 
کارمندان سازمان ملل است. »اتحادیۀ وزرای مسکن و شهرسازی آسیا و اقیانوسیه«  بود. دومین مدیرش از 
که اجالس وزرای آن هر دو سال یك بار برگزار می شود. دبیرخانۀ اصلی  به همت این دفتر تشکیل شده است 
کارگروه عمران و بهسازی بافت های فرسوده هم با جمهوری اسالمی ایران و آقای  آن در هند است. مدیریت 

نیکوسرشت است.
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کردند و  گوسفند قربانی  وارد محله شدیم، اهالی با دسته گل به استقبال آمدند، 
که شما  گفتم ببینید! اینها همان افرادی اند  کردند. آنجا به استاندار  اسفند دود 
آن موقع احساس  اینها مردم خوبی هستند، منتها  می گفتید ضدانقالب اند... 
احساس  امروز  اما  است.  قهر  و  جدایی  خودشان  و  حکومت  بین  می کردند 
دیگری دارند. به هر صورت امروز شیرآباد یکی از محله های خوب شهر زاهدان 

شده است و آن را مجدیه نام نهاده اند.
در آن دوره، دخالت وزارت مسکن و شهرسازی در دیگر محالت شهرهای 
گذاشت  مختلف، چه بعد از تجربۀ شیرآباد و چه قبل از آن، آثار خوبی به جای 
با  مردم  خود  کرد.  پیدا  کاهش  ملموسی  شکل  به  محالت  آن  در  مشکالت   و 
هدایت وزارت مسکن سرمایه گذاری و محالت را نوسازی و آباد می کردند. این 
باید تداوم پیدا می کرد. ولی متأسفانه دولت  که موفقیت آن آشکار بود،  برنامه  
به  مقوله ای  کند،  متمرکز  کار  این  بر  را  همتش  و  توجه  که  این  جای  به  بعدی 
کشید و به دنبال آن اذهان دولتمردان و مردم به سمت  نام مسکن مهر را پیش 

دیگری منحرف شد. 
با وجود این، هنوز ته مانده ای از آن روحیۀ بازسازی و نوسازی دیده می شود 
سیاست  آن  گر  ا است.  ضعیف  و  اندک  گرچه  می گیرد،  صورت  کارهایی  و 
یقین سیمای  به  امروز  بافت های شهری  پیدا می کرد،  تداوم  و  حمایت می شد 
که  ــــ  که در برنامۀ چهارم توسعه نوشته شده بود  خیلی بهتری داشتند و هدفی 
در ده سال همۀ بافت های فرسودۀ شهری بازسازی شوند ــــ محقق می شد. در آن 
که ممکن است آرامش و  از بابت زلزله و حوادث غیر مترقبه  صورت نگرانی ها 

امنیت جانی شهروندان را به خطر اندازد، از بین می رفت. 

ساختمان جدید مجلس شورای اسالمی
ساختمان جدید مجلس شاهکاری از هنر مهندسی ایرانی و باعث سربلندی 
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قلب  در  بهارستان،  میدان  در  ساختمان  این  است.  ایران  عمران  مهندسان 
دیده  را  یادی  ز یخی  تار حوادث  که  محلی  دارد،  قرار  تهران،  شهر  یخی  تار مرکز 
از  کشور،  سیاسی  یخ  تار مهم  وقایع  از  بسیاری  مشروطه،  انقالب  از  پس  است. 
و نخست وزیری شادروان دکتر  به ملی شدن صنعت نفت  وقایع مربوط  جمله 
محمد مصدق، به نوعی با میدان بهارستان پیوند داشته است. اهمیت میدان 
قدیمی  بنای  خوشبختانه  است.  آن  در  مجلس  وجود  خاطر  به  هم  بهارستان 

مجلس هنوز پابرجاست.
ارتفاع ساختمان جدید مجلس، طبق بلندترین نقطۀ آن )یعنی رأس هرم(، 
بهارستان  میدان  در  کسی  گر  ا اما  است.  بیشتر  آزادی  میدان  برج  از  متر  چند 
گر برجی  که بنایی به بلندی برج آزادی آنجاست. ا بایستد، احساس نمی کند 
به بلندی برج آزادی در بهارستان ساخته شود، فضای میدان به شدت تخریب 
همه  اطراف  فضاهای  و  می شود  تحقیر  مجلس  قدیمی  ساختمان  می شود، 
تحت تأثیر قرار می گیرند. یعنی چنین بنایی در عمل میدان را نابود می کند. اما 
االن در میدان بهارستان ساختمانی بلندتر از میدان آزادی ساخته شده است، 
ساختمان  داخل  از  کند.  احساس  و  ببیند  را  آن  بلندی  کسی  این  که  بدون 
ساختمان،  بیرون  از  ولی  می شود  دیده  آن  فضای  و  محیط  وسعت  مجلس، 
شده  بنا  آنجا  بزرگی  این  به  و  ابعاد  این  با  ساختمانی  که  نمی شود  احساس 
است. همۀ اینها به خاطر معماری و طراحی خاص ساختمان و شیوۀ ساخت 

آن است. 
یادی  ز و دقت  بررسی  این ساختمان  و ساخت بخش بخِش  برای طراحی 
کردیم. از  یادی صرف  که برای انتخاب نمای آن زمان ز انجام شد. یادم می آید 
گذاشتیم. اول قرار بود  کارشناسان نظر خواستیم و مسابقه ای برای آن  بسیاری از 
نمای این بنا شیشه ای باشد تا، به زبان نمادین، مظهر نور و بی رنگی باشد. ولی 
از سمت مغرب  آفتاب  نور  تابش  که  بعدازظهر  باشد،  گر شیشه ای  ا بعد دیدیم 
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است، شیشه ها نور را به درون میدان بهارستان بازتاب می دهند و ممکن است 
که در مغازه ها  ی یا رانندگی می کنند و حتی کسانی  که در میدان پیاده رو کسانی 
هستند آزار ببینند. در این صورت میدان بهارستان به محیطی بسیار ناهنجار و 

نامطلوب تبدیل می شد. پس از نمای شیشه ای منصرف شدیم.
را سنگ ساده  که نما  به این نتیجه رسیدیم  فراوان  بررسی  از  سرانجام پس 
کنیم، ولی برای این  که این سادگی در چشم بیننده خیلی یکدست جلوه نکند، 
کردیم. البته سنگ های استفاده شده در نما  آن را به صورت شطرنجی طراحی 
جنس و رنگشان یکسان است و فقط در قسمت هایی برجسته شده اند تا سطح 
که دو طرف بنا قرار  کاماًل صاف نباشد. حاشیه های هرم هم در دو استخری  هرم 
که پرنده ای را  دارد، وارد شده است. در مجموع ساختمان طوری طراحی شده 
که با بال هایش در دو طرف، به سمت قبله پرواز می کند.  در ذهن تداعی می کند 
گفتند چرا ساختمان  کردند و  وقتی ساختمان افتتاح شد، خیلی جوسازی 
ثۀ مصر شده و طرحش اسالمی نیست. آنقدر  هرمی شکل است؟ مثل اهرام ثال
که مجبور شدم به مجلس بروم و در جلسه ای جزئیات طرح  کردند  منفی بافی 
گفتم آیا منظور شما این  کردم و  را برای نماینده ها توضیح بدهم. از طرح دفاع 
گنبد  ساختمان  ی  رو بیاییم  شود،  اسالمی  بنا  شکل  که  این  برای  که  است 
کسی  گفته  که چه  یم، نه مسجد. دوم این  یم؟ قرار بوده است مجلس بساز بساز
هرم تنها متعلق به مصر است؟ هرم یك شکل مهندسی است. به عالوه ما در 
گنجانده ایم. این تنها یک هرم نیست، بلکه پرنده ای است  این هرم مفهومی  را 
کی و طهارت. سر و سینۀ پرنده  که بال هایش را از آب بیرون می  آورد. این یعنی پا
کعبه می رود. این یعنی پرواز  درست به سمت مکه و رو به قبله است و به سمت 
در مسیر الهی. این ساختمان از وسط نور می گیرد. یعنی تنها از خط قبله و از 
آسمان نور می گیرد نه از اطراف و جوانب. خالصه در آن جلسه نکاتی مثل این را 
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گفتم ما اثری اسالمی ساخته ایم.1 برای نماینده ها شرح دادم و 
کاماًل به روز است و امکاناتی نظیر آی تی دارد.  عالوه بر این موارد، ساختمان 
هر نماینده می تواند وقتی در صندلی خودش نشسته است، از رایانه و اینترنت 
رئیسه  هیئت  و  نماینده ها  به  را  پیامش  جا  همان   از  می تواند  کند.  استفاده 
نظر سازه  از  دارد.  قوی  و  گسترده  بسیار  فرمان  اتاق  کند. همچنین یك  منتقل 
هم ساختمان بسیار قدرتمند است. شاه تیرهای آن 42 متر طول دارند تا بتوانند 

سقف و فضا را پوشش دهند.2
همزمان که مراحل پایانی ساخت انجام می شد و به زمان افتتاح ساختمان نزدیك 

گانه از ساختمان  که به تهران آمده بودند، به طور جدا می شدیم، چند وزیر خارجی 

بازدید کردند. وزیر استرالیایی و وزیر کره ای )من بازدید از مجلس جدید را در برنامه های 

سفرشان قرار دادم( معتقد بودند طرح این بنا از ساختمان مجلس آنها بهتر است، 

خیلی جامعیت دارد. طراحی فضاها در آن خیلی خوب است. از زمان بهره بردای 

کار خوب انجام شده است. که  هم الحمدهلل همه راضی اند و این نشان می دهد 

گفت وگو دربارۀ سیاست های  که وارد وزارتخانه شدم، من و همکارانم برای بحث و  1. از همان روزهای اول 
کارشناسان،  شهرسازی فرصت زیادی صرف می کردیم. سرانجام پس از بحث های زیاد با آقای حبیب اللهیان و 
کمتری دارند  که ساختمان های هرمی بهتر است. این شکل ساختمان ها سایه اندازی  به این نتیجه رسیدیم 
کم توسط شهرداری ها را محدود می کنند. ساختمان های هرمی  که فروش ترا و در عین حال این فایده را دارند 
که چرا  از یك حدی بیشتر نمی توانند در ارتفاع باال بروند. هرم رفته رفته خودش راه خودش را می بندد. اما این 
که از مدیران و نیروهای آقای حبیب اللهیان  این سیاست اجرا نشد، داستانی داشت. آقای هیربد معصومی 
در  قالیباف  آقای  برای طرح هرمی مشارکت داشت، معاون شهرسازی  فرایند تصمیم گیری  و در همین  بود 
که طرح هرمی طرح فراماسونرهاست. روزنامه ها و خبرگزاری ها هم  کرد  شهرداری تهران شد. پس از آن اعالم 
گفتم خیلی از شما دلخورم. چرا این حرف  کردند. بعد از آن یك روز آقای معصومی را دیدم. به او  گفتۀ او را چاپ 
کردیم تا به این نتیجه رسیدیم. حاال چطور  کارشناسی  کار  که می دانی چقدر بحث و  بی اساس را زده ای؟ شما 
کار  که شهردار خوشش بیاید، می خواهی جلوی این  می گویی فراماسونرها این طرح را آوردند؟ شما برای این 
که ارتفاع ساختمان ها به ده طبقه محدود شود، در شهرداری مجوز ساختمان بیست  را بگیری تا به جای این 
که ما می خواهیم جلوی این حراج فضای شهر  طبقه بدهید و شهر را بفروشید تا پول بیشتری دربیاورید. حاال 

و آسمان شهر را بگیریم، شده ایم فراماسونر؟ بعد از آن خوشبختانه دیگر آن حرف تکرار نشد.
که به علت  کتابچه ای نوشته و تبلیغ و معرفی شود  که این موارد در  2. در پایان جلسه نماینده ها خواستند 

کار انجام نشد. تغییرات دولت این 
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وقت  ماه  هشت  هفت،  به  نزدیك  نیز  مجلس  صندلی های  انتخاب  برای 
کنیم. ده ها  که چه نوع صندلی هایی انتخاب  کردیم  گذاشتیم. خیلی مطالعه 
نشستیم  صندلی ها  ی  رو بارها  همکاران  و  خودم  شد.  ساخته  صندلی  نوع 
آقای  کردیم  خواهش  حتی  کنیم.  امتحان  را  راحتی شان  میزان  و  مقاومت  تا 
گفتیم  ی صندلی ها نشست.  ناطق نوری، رئیس مجلس، چند جلسه آمد و رو
ساعت  دو  ساعت،  یك  از  بعد  ببینید  فرصت  سر  نکنید،  عجله  و  بنشینید 
احساس  زود  آیا  نه؟  یا  است  مناسب  صندلی  این  می کنید  احساس  نشستن، 
کردیم. دربارۀ رنگشان مطالعه شد،  خستگی می کنید یا نه؟ همۀ اینها را آزمایش 

کارها زمان برد.1 دربارۀ دستگیره ها دقت شد. همۀ این 
کنیم. ده ها  کردیم در ساختن مجلس جدید از خرد جمعی استفاده  سعی 
بیان  را  نظراتشان  و  فنی   نگاه  و  کار دعوت  شدند  مراحل مختلف  در  مهندس 
کردند تا ساختمان مجلس بشود مظهر ظرفیت و توانایی  کردند. همه همکاری 
معماری و مهندسی ساختمان کشور. برای همین من هم به ساختمان کتابخانۀ 
یادی دارم.2 و جا دارد از مدیریت و تالش  ملی و هم به ساختمان مجلس عالقۀ ز
آقای تابش، مدیر عامل محترم سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و 

کنم. که هدایت این طرح ها را بر عهده داشتند قدردانی  عمومی، 

توسعۀ حرم حضرت معصومه )س(
به  بود. خدا  ارزشمندی  توسعۀ حرم حضرت معصومه سالم اهلل  علیها خدمت 
از  حرفی  خاتمی  آقای  از  قبل  شدند.  کار  این  بانی  که  بدهد  اجر  خاتمی  آقای 

گفت آمده ام از شما  کبر ترکان بعد از بازدید از ساختمان مجلس به من  1. دوست عزیزم، جناب آقای دکتر ا
که  می کند  منتقل  را  معنا  این  کند،  عمر  قرن ها  می تواند  که  مشخصات  این  با  بنایی  ساخت  کنم.  تشکر 
که ساخته می شود و در مقابل باد و باران هم مقاومت  جمهوری اسالمی می ماند. این ساختمان های سستی 

ندارد، خیلی موقت است. ولی این ماندگار است.
کتاب. ح ساختمان مجلس بنگرید به: »مصاحبه با آقای تابش« در پیوست  2. برای آشنایی بیشتر با طر
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گرفت و طراحی شد. الحمدهلل  کار زمان ایشان شکل  توسعۀ حرم نبود. ایدۀ این 
پروژه هم به دست آقای خاتمی افتتاح و یادگاری شد از دولت ایشان.

مدرنی  و  مذهبی  باشکوه  بنای  که  بود  این  ما  هدف  حرم  توسعۀ  طرح  در   
ساخته شود. از این رو در طراحی و ساخت آن از کاشی کاری و آیینه کاری استفاده 
گاهانه، دنبال تکرار معماری های گذشته نرفتیم. بلکه طراحی جدیدی  نکردیم. آ
که همه فکر می کنند از سنگ است،  کردیم. بخش جدید حرم ستون هایی دارد 
کرده و  که از بتون سفید است. بنا را مهندسان به شکل خاصی طراحی  در حالی 
که  کار خیلی زیبا شده است. مردم از قسمت های مختلفی  ساخته اند. نتیجۀ 
در حرم ساخته شده، فقط صحن را می بینند، نه طبقات زیرین را. به این خاطر 

نمی دانند چه ظرفیت و امکاناتی ایجاد شده است. 
زمان  آن  در  حرم  موجود  مساحت  برابر  ده  مسکن،  وزارت  توسعۀ  طرح  در 
طرف  آن  تا  که  نیز  طرح  دوم  بخش  شد.1   افزوده  مجموعه  به  بنا  و  ساختمان 
کرد، در زمان وزارت ما طراحی شد ولی بعد از دولت آقای  رودخانه ادامه پیدا 
ویژگی های  خاطر  به  هم  دارم،  عالقه  بناها  این  به  من  شد.  اجرایی  خاتمی 
مهندسی شان و هم به این خاطر  که خدا توفیق داد و در زمان مسئولیت  ما اجرا 

شد.2

ح توسعۀ حرم حضرت معصومه )س( بنگرید به: »مصاحبه با آقای تابش« در  1. برای آشنایی با جزئیات طر
کتاب. پیوست 

که زمان آقای مهندس محمد سعیدی کیا  کردیم  کار دیگری را هم شروع  2. »در زمان آقای دکتر عبدالعلی زاده 
که برای اطراف حرم مطهر امام رضا علیه السالم و حضرت  کار این بود  قانونش به تصویب مجلس رسید. آن 
تا  ایجاد شود  آنها اضافه شد( صندوقی  به  معصومه سالم اهلل  علیها )حرم حضرت شاهچراغ هم در مجلس 
بافت ها نوسازی شود و در ضمن سایر شیعیان غیر  یعنی  گردد.  تأمین  بافت اطراف حرم ها  هزینۀ نوسازی 
کار می توانست جذب  ایرانی با شرایطی بتوانند در این نقاط مذهبی و مقدس مالکیت داشته باشند. این 
کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت اطالعات، وزارت مسکن و وزارت  کند. قرار بود  سرمایۀ خوبی ایجاد 
کار  این  کند. اجرایی شدن  بررسی  را  نفرات و سرمایه گذاران  کمیسیون شرایط،  این  و  خارجه تشکیل شود 
کند و تبدیل به قانون شد. اما وقتی ابالغ شد دیگر من در آن بخش  که مجلس آن را تصویب  منوط به این بود 

از وزارتخانه نبودم« )آقای خواجه دلویی، مدیر شرکت بهسازی و عمران شهری(.



دفتر سوم

نظام اداری و مالی کشور





مدیریت بدون پول

مدیریت  نام  به  می کنم  استفاده  روشی  از  مدیریت  در  که  است  یادی  ز مدت 
بدون پول. می شود گفت از زمان استانداری این ایده را اجرا کرده ام. این حاصل 
سال  از  رسیده ام.  آن  به  اجرایی  کارهای  در  درگیری  اثر  بر  که  است  تجربه ای 
کارگاه های مختلف مهندسی و ساختمانی  کردم و در  کارآموزی را شروع   1353
فعالیت کردم. این کار هم برای من درآمد مالی داشت و هم باعث می شد تجربۀ 
کارگاه ها آشنا  کنم. از آن زمان با مناسبات مالی و اهمیت آن در  کسب  بسیاری 
کشور به خاطر این  که همه چیز وابسته  که شاهد بودم چقدر امکانات  شدم، چرا 

کد می ماند.  به پول است را
یا  روستایی  کیلومتری   30 جادۀ  می گیرد  تصمیم  پیمانکاری  کنید  فرض 
می کند.  شروع  را  کار  هم  او  و  می دهد  او  به  پول  مقداری  دولت  بسازد.  شهری 
بعد از مدتی دولت باید دوباره مبلغی پول به او بدهد اما نمی تواند. پیمانکار هم 
کارگاه را تعطیل می کند و در نتیجه لودر،  گونه است،  وقتی می بیند که وضع این 
کارگرانی  کارگاه معطل می ماند. مهندسان و  کار در  بولدوزر و همۀ ابزار مختلف 
که  که در پروژه مشغول اند بیکار می شوند. همۀ اینها به این دلیل رخ می دهد  هم 
منابع مالی پروژه تأمین نشده است. پول ممکن است دو ماه دیگر، سه ماه دیگر 

کار را تا آن زمان تعطیل می کنند.  یا سال آینده بیاید، ولی 
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و  بزرگ  مقیاس  در  گر  ا را  پروژه ها  در  معطلی  و  تعطیلی  این  خسارت  میزان 
برای  می شود.  بزرگی  بسیار  رقم  کنید،  ضرب  کشور  پروژه های  همۀ  سطح  در 
کرایه اش در هر ساعت صد هزار تومان است، روزانه باید دوازده،  که  مثال لودری 
کند و یك میلیون و سیصد چهارصد هزار تومان درآمد تولید  کار  سیزده ساعت 
که  کند. اما بر اثر تعطیلی پروژه معطل می ماند. در واقع ماشین آالت و امکانات 
گرفته  آماری  گر  ا می شوند.  بی مصرف  طور  این  کشورند،  دارایی های  از  بخشی 
وجود  ساختمان سازی  ابزار  دیگر  و  کامیون  و  لودر  تعداد  چه  کشور  در  که  شود 
کشور  یانی را به  که بیکار ماندن بخشی از آنها چه ز دارد، آن وقت معلوم می شود 

تحمیل می کند.

نمونه ای از روش مدیریت بدون پول
که از وزارت بازنشسته شدم، در سال 1385 به عنوان رئیس  چند ماه بعد از آن 
کار شدم. این شرکت متعلق به بنیاد  کباتان مشغول به  هیئت مدیره در شرکت ا
که برای بازدید از پروژه های شرکت به شمال رفتم، در  مسکن است. در سفری 
کارگاه ها دیدم لودر نو زیر آفتاب معطل رها شده است. پرسیدم چرا این  یکی از 
بخشداری  است.  شده  مشکل  دچار  پروژه  که  این   برای  گفتند  است؟  بیکار 
کار  اجازۀ  نتیجه  در  و  نمی کند  قبول  گرفته ایم  مسکن  بنیاد  از  که  را  پروانه ای 
کامیون ها  کار تعطیل است و ماشین آالت و  که  نمی دهد. االن چند ماه است 

کار نمی کنند.  هم شش ماه است خوابیده اند و 
و  کامیون  و  لودر  تعداد  چه  بدانیم  است  الزم  که  رسید  نظرم  به  جا  همان  
گرفتند عدد بزرگی به دست آمد.  که  یم. آمار  کباتان دار بولدوزر بیکار در شرکت ا
کباتان«  کردیم به نام شرکت »ماشین های ساختمانی ا به سرعت شرکتی درست 
که  و همۀ ماشین های شرکت را زیر مدیریت آن قرار دادیم. قرار شد هر پروژه ای 
کند. نرخ  به ماشین آالت نیاز دارد، آنها را به نصف قیمت از این شرکت اجاره 
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که مدیران پروژه ها نگویند برای ما  کردیم  اجاره را هم نصف قیمت روز تعیین 
گران تمام می شود و بروند ماشین آالت بخرند. 

که بابت اجارۀ  که ماشین آالت معطل نمانند. مدیر پروژه ای  هدف این بود 
کاری با آن نداشته باشند و قرار باشد لودر  که  لودر پول می دهد، به محض این 
چند روزی بخوابد، فوری ماشین را برمی گرداند و بیکار نگه نمی دارد و هر وقت 
کند، باز ماشین را اجاره می کند. در این وضعیت شرکت  دوباره به آن نیاز پیدا 
کار به پروژۀ دیگری بفرستد و از توان آنها  ماشین آالت می تواند ماشین ها را برای 

کند. بهره برداری بیشتری 
کار  گر تا دو ماه هم با ماشین آالت  قبل از ایجاد این سازوکار، مدیران پروژه ا
کار هیچ هزینه ای برای  نداشتند، ماشین ها را معطل نگه می داشتند. چون این 
هم  را  دستمزدش  و  می خوابید  بیکار  جا  همان  هم  راننده  نمی کرد.  ایجاد  آنها 

کباتان پرداخت می کرد. شرکت ا
از  یکی  به  تبدیل  کباتان«  ا ساختمانی  »ماشین های  شرکت  بعدها 
و  مدیران  شرکت  این  البته  شد.  کباتان  ا مجموعۀ  شرکت های  سودآورترین 
گرداننده های خوش فکری داشت. آنها ماشین آالت را اجاره می دادند و خارج از 
کباتان هم پروژه می گرفتند. مسئوالن این شرکت می دانستند  مجموعۀ شرکت ا
به  ماشین آالتشان  باید  بگیرند،  جدید  پروژه های  بتوانند  همیشه  که  این  برای 
می کردند.  تعمیر  و  نگهداری  خوب  را  آنها  نتیجه  در  باشد،  کیفیت  با  و  روز 
ی بعضی از ماشین هایش سه راننده  که رو کار این شرکت به جایی رسید  بعدها 
یج  کار می کردند. این شرکت درآمد خوبی داشت و به تدر بیست و چهار ساعته 
کارش را توسعه دهد. در نگاه مدیریت  کند و  توانست ماشین آالت نو خریداری 
که از امکانات بهترین و بیشترین استفاده را ببریم و هم زمان  یم  بدون پول ناچار
نگاه  نوع  این  نتایج  از  یکی  ماشین آالت  کنیم. شرکت  فکر  درآمد هم  تولید  به 

مدیریتی است.
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کارها نباید وابسته به پول باشند
کارگاه  های ساختمانی نقش پول بسیار  گفتم، قبل از انقالب در  که  همان طور 
کاری  هر  دیدم  رفتم  ارومیه  شهرداری  به  که  هم  انقالب  از  بعد  بود.  ملموس 

می خواهد شروع شود، اول می گویند پول. 
کارها وابسته به پول باشند و  که نمی شود همۀ  کم کم به این نتیجه رسیدم 
کار مقداری عوض شود. یعنی  که شکل  کردم الزم است  پول قدم اول شود. فکر 
کردن پول در جایگاه بعدی باشد،  کنند و پیدا  کار فکر  گام نخست همه به  در 
کاری را شروع نکنیم تا پول برسد. در واقع دو روش و دو دیدگاه وجود  که  نه این 
که مثاًل نیاز به صد میلیون تومان دارد، یك  کاری  که بگوییم در  دارد. یکی این  
میلیون، یك میلیون جمع می کنیم و وقتی صد میلیون یا هشتاد میلیون آماده 
که باقی آن تهیه شود. نگاه دوم  کار را شروع می کنیم و بعد منتظر می مانیم  شد، 
کار را شروع  که موجود است  که بگوییم با همین سه، چهار میلیونی  این است 
می کنیم و می کوشیم بقیۀ پول هم فراهم شود. در ضمن تمام تالشمان را می کنیم 

که پروژه تعطیل نشود. من دائم در این فکر بودم. 
بعد از شهرداری، معاون استانداری آذربایجان شرقی شدم. یك مشکل دیگر 
کشور درگیر جنگ بود و امکانات محدود شده  هم به مشکل قبلی اضافه شد. 
کاالها، از جمله تیرآهن، پیدا نمی شد. واردات نبود، تولید داخل  بود و بعضی از 
استان،  ساختمانی  پروژه های  کند.  برآورده  را  نیازها  نمی توانست  و  بود  کم  هم 
می رسید،  که  سقف  به  روستاها،  در  آن   امثال  و  طبقه  یك  مدرسه های  مثل 
تعطیل می شد تا تیرآهن برسد. مشکل بزرگی شده بود. نیاز به مدرسه فوری بود. 
کنندگان  اجرا به  ناچار  کند.  پیشرفت  کار  نمی داد  اجازه  تیرآهن  نبود  طرفی  از 
گر تیرآهن نیست، تیر چوبی که هست، از آن استفاده کنید. گفتند  پروژه ها گفتم ا
گفتم می دانم، ولی  نمی شود. چوب ده سال یا بیست سال بیشتر دوام نمی آورد. 
که خوب ساخته اید، شنارژ و بتون  کالس درس می خواهیم. شما دیوار را  االن 
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تیر  که سر جای خودش است. حاال در سقف به جای آهن،  و فونداسیون هم 
یم  که جنگ تمام شد، اینها را برمی دار چوبی قرار دهید. ده سال پانزده سال بعد 
بهره  از ساختمان ها هم  این مدت  که نمی کنیم. در  یم. ضرر  تیرآهن می گذار و 
که  نیمه تمام  مدرسۀ  یادی  ز تعداد  ترتیب  این  به  و  شدند  قانع  آنها  می بریم. 
کامل شد و در خدمت آموزش پرورش  مدت ها معطل مانده بود، ظرف چند ماه 

گرفت.1  قرار 
این ماجرا به سال های 61 و 62 برمی گردد. آنجا این تجربه را به دست آوردم 
کرد. باید آن بخش از مصالح را  کمبود مصالح نباید تعطیل  که پروژه را به خاطر 
کرد. اما در هر صورت نباید اجازه داد  که نایاب است با مادۀ دیگری جایگزین 
پروژه متوقف شود. این تجربۀ جدیدی بود و برای ساختارهای اداری مفید بود 
که با آهن و فوالد طراحی شده نمی شود تغییر داد و  که فکر می کردند نقشه ای را 
آن را بتونی یا چوبی کرد. در اجرای هر پروژه دو مسئله اهمیت دارد. اول این که از 
که شهامت  یاد نبریم هدف اصلی رساندن پروژه به بهره برداری است و دوم این 

کار انعطاف نشان دهیم. کنیم و در قسمت فنی و مهندسی  پیدا 

کشورهای »بی پول« ولی »توسعه یافته«
وظیفۀ  بودجه شدم.  و  برنامه  کمیسیون  و عضو  نمایندۀ مجلس  در سال 1363 
کشور هم  کشور است. شرایط آن روز  کمیسیون نظارت بر اجرای بودجۀ  اصلی این 
به گونه ای بود که تأمین نیازهای جنگ اولویت داشت و بودجۀ دستگاه ها و ادارات 
به سختی پرداخت می شد. همۀ دستگاه ها هم می آمدند و مشکالت خود را مطرح 
می کردند و پول می خواستند. برایم روشن تر شد که پول در امور کشور تبدیل به اصل 
کشور باشد.  کار و آبادانی  شده است و این وضعیت باید عوض شود. اصل باید 

کرد. روستاییان و  افزایش پیدا  کشت درخت تبریزی هم در آذربایجان شرقی  1. خرید تیر چوبی زیاد شد و 
کشت این درخت اقبال نشان دادند. که دولت خریدار است، به  باغداران وقتی دیدند 
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که ایران در پاسخ  گفته می شد  آن زمان، در بحبوحۀ جنگ، بعضی اوقات 
گر ما  که ا به دشمنی ها می تواند تنگۀ هرمز را ببندد. یکی دو بار از من سؤال شد 
کار اول خود ما را تهدید  گفتم این  تنگۀ هرمز را ببندیم چه می شود؟ در جواب 
گر جریان صادرات نفت از خلیج فارس قطع شود، دیگر پولی به  می کند. چون ا
که در کشور وجود دارد و پول را محور همۀ  دست ما نمی رسد و با توجه به نگاهی 
کارها می داند، همه چیز باید تعطیل شود و ادامۀ جنگ هم ممکن نخواهد بود. 
که حضرت امام )رضوان اهلل  گرفته بود  گریبان ما را  این وضعیت در شرایطی 
ما  بکشد  طول  هم  سال  بیست  جنگ  گر  ا می فرمودند  موقع  آن   تعالی  علیه( 
که شرایط ما با فرمایش ایشان تطابق نداشت.  ایستاده ایم. ولی واقعیت این بود 
از  و  بجنگیم  نفت سال ها  پول  بدون  بتوانیم  که  آماده می کردیم  را  باید خود  ما 

کنیم.  خود دفاع 
 یافتن راهی برای خروج از این وضعیت یکی از مشغله های فکری من و دیگر 
مسئوالن بود. بعدها که رفتم و کشورهای مختلف دنیا را دیدم، فهمیدم کشورهایی 
هستند که پول زیادی ندارند ولی خیلی آبادند. این نشان می داد نداشتن پول  مانع 
پیشرفت نیست. برای مثال سنگاپور کشوری است که از شهر تهران هم کوچك تر 
که مساحت  کیلومتر مربع مساحت دارد، در صورتی  کشور هفتصد  این  است. 
کوچک نه  کشور بسیار  کیلومتر مربع بیشتر است. این  امروز شهر تهران از هفتصد 
معدن دارد و نه مادۀ طبیعی دیگری که صادر کند. ولی برنامه دارد، عقل دارد، فکر 
دارد. به کمک فکر، به کشوری توسعه یافته و صاحب درآمد تبدیل شده است، تا 
آنجا که برای شکار و به دست آوردن درآمد کشورهای دیگر هم برنامه ریزی می کند. 
آنها به جای فروش مواد اولیه و ذخایر زیرزمینی، خدمات می فروشند. پاسخ این 
کار را می کنند، برمی گردد به نگاه رهبران و خرد مدیریتی آن  سؤال  که چگونه این 
که پول اصل نیست. خرد مدیریتی اصل  کشور. توسعۀ سنگاپور نشان می دهد 

است. دیدن شرایط این کشور نگاه من را دگرگون کرد.
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»خرد و تدبیر« مقدم بر »پول«
دربارۀ  یادی  ز کتاب های  خواندن  شد،  من  نگاه  تغییر  سبب  که  دیگری  دلیل 
کرده و توانسته اند خودشان  که از فقر مطلق و از نقطۀ صفر شروع  انسان هایی بود 
کسانی مثل محمد یونس1، بنیانگذار »گرامین  کشورشان را بسازند.  و در مواردی 
را  بنگالدش  کشور  هم  و  رسید  خودش  آرمان های  به  هم  که  بنگالدش،  بانك« 

کرد.  متحول 
لویدز  ادوارد  بود.  جالب  من  برای  هم  »لویدز«  بیمۀ  مالک  سرگذشت   
برای  کم کم به محلی امن  که این قهوه خانه  قهوه خانه ای در بندر لندن داشت 
که برای مثال مسافری  اجناس و بسته های مسافران تبدیل شد. ماجرا این بود 
موقع  به  بگیرد،  تحویل  را  امانتش  و  برسد  بندر  به  کشتی  با  صبح  بود  قرار  که 
که باید جنس را تحویل می داد نمی توانست منتظر  نمی رسید. از طرفی فردی هم 
بماند و کشتی اش در حال حرکت بود. در این حالت این فرد پیش لویدز می آمد 
گوشه ای بگذارد تا صاحب  را در قهوه خانه اش در  او می خواست آن بسته  از  و 
بعد  اما  را قبول می کرد.  امانت ها  این  لویدز  را تحویل بگیرد.  آن  و  بیاید  جنس 
گم  که ممکن بود بعضی از آنها  یاد شد، به طوری  از مدتی تعداد این بسته ها ز
ی بسته ها  کرد به نوشتن نام و مشخصات افراد بر رو شود. لویدز به ناچار شروع 
گر بالیی  که ا و شماره گذاری آنها. در ضمن پولی از صاحبان بسته ها می گرفت 
که به این شکل در آن قهوه خانه  کاری  سر امانتشان آمد، بتواند خسارت بدهد. 
انجام شد، اساس بیمه را شکل داد و آن قهوه خانه چی صاحب بیمۀ لویدز شد 

که االن مشهورترین موسسۀ بیمه در دنیاست.

گونگ بنگالدش، در خانواده ای نسبتًا فقیر به دنیا آمد. او  1. محمد یونس، زادۀ 28 ژوئن 19۴۰ در منطقۀ چیتا
 )Grameen bank( گرامین که توانست نخستین مؤسسۀ مالی را )بانک  کارآفرین بنگالدشی است  اقتصاددان و 
کند و به همین خاطر برندۀ  که اعتبارات بسیار ُخرد در اختیار مشتریان خود قرار می داد( در سال 197۶ تأسیس 
که همزمان برای دریافت جایزۀ صلح نوبل و  جایزۀ صلح نوبل در سال 2۰۰۶ شود. او در زمرۀ افراد نادری است 

جایزۀ نوبل اقتصاد، در سال 2۰۰5، نامزد شده بود. محمد یونس به »بانکدار فقرا« نیز معروف است.
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سر  شد  مجبور  که  ساله ای  شش  پنج،  بچۀ  پسر  یتر،  رو بارون  زندگی نامۀ 
لگد  با  مرا  می نویسد  او  است.  جذاب  بسیار  نیز  بفروشد،  روزنامه  چهارراه ها 
که در بچگی روزنامه  که از این چهارراه برو، اینجا سرقفلی دارد! همان  می  زدند 

می فروخت، بعد صاحب یکی از بزرگ ترین خبرگزاری های دنیا شد. 
سویی چیرو هوندا هم از همین افراد است. او پسر یك تعمیرکار دوچرخه بود. 
کودن است  که  کردند، به این دلیل  کالس هشتم بود او را از مدرسه بیرون  وقتی 
و نمی تواند یاد بگیرد. او ناچار به مغازۀ پدرش رفت. اما پدرش هم اجازه نمی داد 
که او دست به ابزار بزند. به همین خاطر ظهرها که پدرش در مغازه نبود، او آچارها 
را برمی داشت و چیزهایی برای خودش می ساخت. هوندا بعدها برای نخستین 
کم کم  که  کرد  درست  موتوری  دوچرخۀ  و  گذاشت  دوچرخه  ی  رو را  موتور  بار 
تبدیل به موتور سیکلت شد. او در پایان عمرش دومین مجموعۀ اتومبیل سازی 

بزرگ دنیا را داشت. 
خواندن سرگذشت و داستان زندگی این افراد بر من تأثیر می گذاشت. اینها 
هیچ یک پول نداشتند، اما توانسته بودند زندگی خود و بسیاری از هموطنانشان 

کار را با مدیریت و جایگزینی پول با ِخرد انجام داده بودند.  را بسازند. و این 
همۀ تجربه هایی که در ادارات و دستگاه های مختلف کشور به دست آورده 
بدون  »مدیریت  بگویم  که  شد  باعث  دیگران  موفق  تجربه های  مطالعۀ  و  بودم 
مدیریت  که  کردن  خرج  پول  وگرنه  است.  این  مدیریت  اصل  واقع  در  پول«. 
نیست. طرف می گوید پول بده من جاده بسازم، بیمارستان بسازم، پل بسازم. 
این آدم در واقع به زبان دیگری دارد به شما می گوید »به من پول بده تا خرج کنم«، 
کاالیی بخرد، جاده می سازد. این مدیریِت هزینه  که  فقط با آن پول به جای این  
که  که طرف بگوید بدون این  کار چندان مهمی نیست. هنر این است  است و 
از شما پول بخواهم، این جاده را می سازم، دو پروژه دیگر را هم راه می ا ندازم و از 
آنها پول پروژۀ اول را درمی آورم. یعنی برای مثال فردی بیاید و به دولت بگوید تو 
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کنی، آن را به من اجاره بده.  که پول نداری و نمی توانی از این معدن بهره برداری 
من از آن بهره برداری می کنم و به جای بهرۀ مالکانۀ معدن، این جاده یا اتوبان را 
برای تو می  سازم و از عوارض تردد خودروها در آن پولم را برمی دارم. یعنی می شود 
کرد. در نتیجه هم معدن ها آباد می شود  به جای پول، چیزهای دیگری را هزینه 

و هم جاده ها ساخته می شود.

مشارکت مردم در سازندگی
ساختن  در  جدی  مشارکت  به  که  کنیم  هدایت  سمتی  به  را  مردم  بتوانیم  گر  ا
از طرف دیگر مردم هم  و  کشور روشن می شود  موتور پیشرفت  کنند،  کشور فکر 
شروع  برای  واقع  در  کنند.  رشد  می توانند  کم کم  و  می کنند  باور  را  خودشان 
ید در  کشور دو راه بیشتر وجود ندارد. یکی این  که به مردم بگوییم برو سازندگی 
یم ــــ صد  خانه هایتان بنشینید. ما نفت را می فروشیم و کشور را برای شما می ساز
سال است این حرف زده شده و االن هم وضعیت کشور این است. راه دیگر این 
کنار شما و در  ید. دولت هم در  کشورتان را بساز که بگوییم مردم بیایید  است 
خدمت شماست. هر کس هر کاری می تواند انجام دهد. جالب است، جوانانی 
که بدانند بعد  کارشناسی می گیرند حتی یك واحد درسی نخوانده اند  که مدرک 
کرده ایم، می تواند  کجا می توانند فعال شوند. مهندس عمران تربیت  از دانشگاه 

کار را نمی شناسد.1 کند و بازار  کار  کجا  کند ولی نمی داند  محاسبه 
کنند  عادت  نه،  چه  باشند  تحصیل کرده  چه  افراد،  که  کنیم  کمک  باید 
به  آمد  کسی  بکنند.  می توانند  کار  چه  ببینند  و  کنند  نگاه  خود  بر  و  دور  به 

کار همان رشته قرار دهد.  1. وزارت علوم باید در همۀ رشته های دانشگاهی دو یا سه واحد برای آشنایی با بازار 
کجاها  کار شما در این زمینه هاست، به دانشجوی تاریخ بگویند در  که بازار  باید به دانشجوی عمران بگویند 
کرد تا وقتی از دانشگاه بیرون  کمك  کار بگردد. باید شکل حضور در بازار را به دانشجو معرفی و او را  باید دنبال 

کند. کجا باید آغاز  کار را از  آمد بداند 
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گفت  کار می خواهی؟  گفتم  کار می خواهم. به او  که  گفت  استانداری و به من 
گفتم ایشان را ببرید  کردم و  کار عار نیست. منشی را صدا  که  گفتم می دانی  بله. 
کند.  را شروع  کارش  تا  ایشان بدهد  به  پیش »باغبان باشی« و بگویید یك بیل 
گفت آقای استاندار  گل می کاشتند.  فصل بهار هم بود و در محوطۀ استانداری 
کار  گفت من یك وانت نیسان دارم و خودم  گفتم مگر ایرادی دارد؟  کارگری؟! 
کنید.  کارمندی به من بدهید یا مرا استخدام  کار  که  می کنم. آمده بودم اینجا 
کمك بگیری تا بتوانی نیسانت را تبدیل  کار داری، پس باید از من  که  گفتم شما 
کنی. این  که شاغلی رشد و ترقی  کنی تا در همین رشته ای  کامیون یا تریلی  به 
باید آموزش داده شود که هر کس چطور می تواند رشد کند. ظرفیت های کاری هر 

گردد و برای آن برنامه ریزی شود. کشور باید شناسایی  کس و هر 

کمک به مدیریت بدون پول فاینانس، روشی برای 
در دوران نمایندگی مجلس، در سال 1367 و در روزهای پایانی جنگ تحمیلی، 
گریبان بود. در این زمان  کشور همچنان با مشکالت و بحران های مالی  دست به 
کارخانه ای را از خارجی ها می خریم و  گرفتم. دیدم وقتی  نکتۀ دیگری را هم یاد 
کیفیت  بعد  که دو، سه سال  تعهد نمی  کند  فروشنده دیگر  را می دهیم،  پولش 
برای  کاری  او  واقع  در  نکند.  افت  و  باشد  اول  روز  مثل  کارخانه  محصوالت 
تحویل  را  کارخانه  می گیرد،  را  پولش  نمی کند.  تولیدی  کاالی  کیفیت  حفظ 
که به جای خرید نقدی،  می دهد و می رود. برای حل این اشکال متوجه شدیم 
به شما  بگوییم  ماشین آالت  فروشندۀ  به  یعنی  کنیم.  استفاده  فاینانس  از  باید 
کارخانه را راه بینداز و از  کن.  پول نمی دهیم. شما ماشین ها را به ایران منتقل 
یج بدهی ما به شما پرداخت  محصوالتی که کارخانه تولید می کند بردار تا به تدر
کارخانه را  شود. در این شکل از معامله طرف خارجی چون بخشی از محصول 
تا  کند  تولید  کارخانه در درازمدت محصول خوبی  که  کند  کاری  باید  می برد، 
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خودش بتواند آن محصول را در بازار بفروشد. پس در این صورت ناچار می شود 
کند و در  کیفیت خوب تولید  که برای چند سال جنس با  کارخانه ای به ما بدهد 

کند. که بیشتر عمر  کارخانه ای بسازد  ضمن 
در  را  فاینانس  مجلس،  بودجۀ  و  برنامه  کمیسیون  اعضای  عنوان  به  ما 
و  را دادیم  پاالیشگاه  و  پتروشیمی  انداختیم. مجوز دو، سه طرح  اول جا  برنامۀ 
کردیم. بعد از  کردند. در واقع این روش را تمرین  دستگاه ها هم رفتند و فاینانس 
گفتم مدیریت من  گرفتم.  کار  آن، وقتی استاندار شدم، همۀ این تجربیاتم را به 
کار کند، هر کس هم نمی تواند  مدیریت بدون پول است. هر کس می تواند بیاید 

خوش آمد!
گردی خدا بیامرز استاد حسین عظیمی هم مطالب بسیاری آموختم.1  از شا
کمیسیون  گاه به  کارشناس برنامه و بودجه بود. از این رو  یس،  کنار تدر ایشان در 

گفت وگو می کرد.  برنامه و بودجه می آمد و با نمایندگان بحث و 

جیب خالی دولت و پول فراوان مردم
کند.2  که هزینه  که دولت پولی نداشت  کشور ما آن زمان این بود  مشکل عمدۀ 
یادی در دست  داشتند. خوِد این معنای تورم است.  اما از طرف دیگر مردم پول ز
که در آن پوِل فراوان اقتصاد و جامعه را خفه می کند و چون  تورم یعنی وضعیتی 
گرانی پیش می آید. در آن  یاد است،  کاال و خدمات در جامعه ز پول به نسبت 
کاری انجام می شد تا دولت  کشور بسیار باال بود. بنابراین باید  زمان نرخ تورم در 
را  جامعه  یادِی  ز پول  و  بیندازد  کار  به  را  عقلش  کردن،  خرج  جای  به  بی پول، 

کند. این یکی از راه های واقعی مهار تورم بود. هدایت 
یاد است، ولی دست دولت  گفتم آقایان پول ز که شدم، به مدیران  استاندار 

کالس های خدا بیامرز دکتر حسین عظیمی خوانده بودم. 1. من چند واحد مدیریت مالی را در 
2. امروز هم این مشکل )بی پولی دولت و نقدینگی زیاد در جامعه( با شدت بیشتری وجود دارد.
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نیست. دست من و شما نیست، دست مردم است. هنر مدیریت شما در این 
که مردم بیایند و آنها را اجرا  کنید  که پروژه ها را به نحوی تعریف و اداره  است 
کند. از این روش هم مردم و  کنند. به عبارت دیگر پول مردم باید پروژه ها را اجرا 

هم دولت بهره می برند. 
و  شود  جدی تر  خیلی  پروژه ها  در  مردم  مشارکت  شد  باعث  تصمیم  این 
که می شود دولت  کم کم دیدیم  انجام دهیم.  استان  در  یادی  ز کارهای  بتوانیم 
اشکال   به  را  کار  این  کنند.  اجرا  را  آن  مردم  و  کند  معرفی  پروژه  بدهد،  برنامه 
مختلف انجام دادیم. هم اوراق مشارکت فروختیم و پول حاصل را در پروژه ها 
و  کسی می آمد  نمونه  برای  کردیم.  گذار  وا به مردم  را  پروژه ها  و هم  کردیم  هزینه 
می خواست در شهر تبریز یك مجتمع تجاری بسازد. شهرداری حساب می کرد و 
کنیم سیصد میلیون تومان است.  به او می گفت عوارض این ساختمان، فرض 
ما به شهرداری می گفتیم از او پول نگیرد. چون شهرداری تا پول را از او می گرفت 
که  کرده بود. پیشنهاد ما این بود  کند، تورم پول را الغر  و می خواست آن را خرج 
پروژه  او  به  تورم(  محاسبۀ  )با  کمتر  حتی  یا  میلیون  سیصد  اندازۀ  به  شهرداری 
کند، برای شهرداری  که به شهرداری پولی پرداخت  بدهد. یعنی او به جای این 
کاری انجام دهد. شهرداری از او می خواست یك زیرگذر نزدیك مجتمع تجاری 
گر تأثیر مثبتی بر مجتمع تجاری آن شهروند داشت، او  خودش بسازد. این پروژه  ا
که زیرگذر  با اشتیاق بیشتری آن را می پذیرفت. این فرد اول پروژۀ شهرداری را، 
یا پل بود، می ساخت، بعد سراغ پروژۀ خودش می رفت. چون می دید به خاطر 
طرف  آن  از  و  شد  خواهد  گران تر  شود،  تمام  دیرتر  شهرداری  پروژۀ  هرچه  تورم 
گران تر بفروشد و درآمد  پروژۀ خودش هرچه دیرتر تمام می شد، می توانست آن را 
کند.  و پیشرفت  آباد شود  باعث شد استان  این روش ها  کند.  کسب  بیشتری 
به طور  آبادی شهرشان  و  و احساس می کردند در عمران  بودند  راضی  مردم هم 

جدی مؤثرند. 
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مدیریت بدون پول در دولت
من این تجربه را به دولت آوردم و در دولت همین مسیر را ادامه دادم. در زمان 
کاهش یافته بود و نفت هر  کار دولت اصالحات، قیمت نفت به شدت  آغاز به 
کرده  بشکه حدود هفت، هشت دالر فروخته می شد. بی پولی دولت را سردرگم 
با  که  دستگاه ها  همۀ  و  عالی  آموزش  پرورش،  و  آموزش  بهداشت،  وزرای  بود. 
که به ما پول بدهید وگرنه اعتصاب  پول فراوان اداره می شدند، فشار می آوردند 
آقای  می شود.  چنان  می شود،  چنین  می شود،  تعطیل  بیمارستان ها  می شود، 
گفتم: »مثل  کالفه شـده بود. یک روز در جلسۀ دولت  خاتمی هم از این فشارها 

کار برعکس شده است.«  این  که 
آقای خاتمی پرسید: »چطور؟«

کار  گزارش  شما  و  دولت  به  بیاییم  و  کنیم  کار  ما  که  این   جای  »به  گفتم: 
من  پیشنهاد  می دهیم.  قرار  تنگنا  در  را  شما  و  می خواهیم  پول  دائم  بدهیم، 
که شما یك جواب روشن به ما بدهید و بگویید مگر روزگار جنگ را  این است 
گر تنگۀ هرمز هم بسته شود،  کرده اید؟ مگر در زمان جنگ نمی گفتیم ا فراموش 
کنید تنگۀ هرمز بسته شده  ما بیست سال می ایستیم و می جنگیم؟ حاال فرض 
است و نفت نمی فروشیم. اما جنگ تمام شده و در وضعیت صلحیم و اوضاع 
که  وزیری  هر  کنید.  اداره  را  وزارتخانه هایتان  ید  برو است،  جنگ  زمان  از  بهتر 
گر نمی تواند، به او بگویید  کند. ا کند، اداره  می تواند بدون پول وزارتخانه را اداره 
کار را  که بدون پول  یم  کسی را جای شما می گذار آقای وزیر! شما بفرمایید. ما 
که شما به همه یک هفته فرصت دهید تا  کند. پیشنهاد من این است  مدیریت 
که موجود است، می توانند وزارتخانۀ  گر با همین مقدار پولی  کنند و ببینند ا فکر 
کنند و بروند. نفر اول هم خود  گر نمی توانند، استعفا  کنند بمانند. ا خود را اداره 
یال پول اضافه از دولت نمی خواهم. حتی حاضرم به یك وزارتخانۀ  من، یك ر

کنم.«  کمك  دیگر هم 
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چه  ببینید  کنید  فکر  ید  برو است،  خوبی  حرف  »این  گفت:  خاتمی  آقای 
می شود؟«

دست  به  ارزشمندی  نتایجی  چه  می شد،  عمل  نگاه  این  اساس  بر  گر  ا
می آمد. آموزش و پرورش از وضعیت وابستگی صد در صد به دولت، می رسید 
به ده درصد وابستگی. در آن صورت دولت مجبور می شد به بخش خصوصی 
بهتر است  کند،  پرداخت  را  نمی تواند حقوق معلم  وقتی دولت  اهمیت دهد. 
کند. بیمارستان هم به همین  کار را اداره  مدرسه را به معلم بدهد و از او بخواهد 
دولت  باشند؟  دولتی  باید  بیمارستان ها  همۀ  گفته  کسی  چه  است.  شکل 
گذار و ده درصد آن را با امکانات دولتی اداره کند. تازه  بیمارستان ها را به مردم وا
بیمه ها بی معنی است. همۀ خدمات درمانی  گسترش  با  همان ده درصد هم 
گسترش  باید زیر پوشش بیمه باشد. دولت باید بیمه را خیلی جدی بگیرد و بر 
آن پافشاری کند. کاری کند که بیمه موظف باشد خدمات خود را درست و مؤثر 
بودجۀ  را بدون  کم شود، می توان هر دستگاه دولتی  این نگاه حا گر  ا کند.  ارائه 
دولتی اداره و تبدیل به مجموعه ای کرد که بتواند بدون پول نفت درآمدزایی کند 
که  یخچۀ شکل گیری روالی است  کند. این تار کشور عرضه  و خدمات خوبی به 

من به عنوان روش مدیریتی به آن باور دارم.1

کاری فقط با پول شدنی  که معتقدند هر  گروه آدم هایی  گروه اند. یك  که آدم ها دو  1. امروز باور من این است 
کنند و ماشین و خانه بخرند یا فرزندشان  است. اینها حرص پول دارند. دائم دنبال پول می دوند تا ثروتی جمع 
ج بفرستند. این  دسته هر چقدر هم پول به دست بیاورند، سیر نمی شوند. همیشه کمبود پول دارند.  را به خار
که پول برایشان مهم نیست. هدف برایشان مهم است. برنامه برایشان مهم است.  گروه دوم آدم هایی هستند 
گروه تالش می کنند مشکالت  و مسائلشان را در جامعه  که چقدر برای جامعه مفید باشند. این  این مهم است 
که پول دنبالشان می دود و هرگز به آنان نمی رسد. آنها را  کسانی اند  کنند. آنها  از طریق اندیشه و تدبیر حل 
کار می کنند، بیشتر به دیگران  که به دست می آورند، هزینه می کنند، بیشتر  از پولی  نمی شود خرید. بیشتر 
می بخشند. طمع کار نیستند. فرق آدم ها در این نوع نگاه است. این مطلب به زیربنای فکری من تبدیل شده 
کمی صحبت با هر  کشور، نمایندگان و... را با این نگاه ارزیابی می کنم. بعد از  کشور، مدیران  است. مسائل 
گروه است و چه  کدام  گروه دوم. متناسب با این  که در  گروه اول است یا از  که او از  کس می شود تشخیص داد 

باوری دارد با او صحبت و رفتار می کنم.



دفتر سوم: نظام اداری و مالی کشور  /  259

کشور ضرورت اصالح نظام اداری 
که وقتی سمت وزارت به من پیشنهاد شد، عالقه داشتم همچنان  گفتم  پیش تر 
در استانداری آذربایجان شرقی بمانم، چون احساس می کردم در آن کار به خوبی 
استان  در  کار  برای  هم  فضا  طرفی  از  مسلطم.  استان  مسائل  بر  و  افتاده ام  جا 
خیلی مطلوب شده بود. در استان آذربایجان شرقی یك منبر، یك تریبون، یك 
که ناراضی باشد و علیه استاندار، بخشدار و فرماندار حرف بزند.  روزنامه نبود 
که استاندار باشد، دارند برای استان  که دولت و نمایندۀ آن،  همه معتقد بودند 
کم بود. ما االن  کرد. فضای دل نشینی بر استان حا کمکشان  کار می کنند و باید 
کشور تشنۀ این فضا هستیم. در چنین فضایی استاندار بودن خیلی خوب و  در 
شیرین است. من هم به مردم عالقه داشتم و هم به آذربایجان و دوست داشتم 

کنم. کار  همان جا بمانم و 
که  مجلس  نمایندگی  زمان  در  ولی  نیایم.  تهران  به  که  بود  این  اولویتم 
کردم.  مطالعه  کشور  کالن  مدیریت  دربارۀ  رفتم،  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  به 
کار  که از مجلس به استانداری آمدم و دربارۀ طرح آمایش سرزمین  هنگامی هم 
یج مدیریت بدون پول باید به  که برای ترو کردم، این نگاه در من وجود داشت 
و  دولت  به  را  نگاه  این  می توان  که  آنجاست  در  رفت.  بودجه  و  برنامه  سازمان 
در  وزیر،  دستور  یا  ابالغ  که  صورتی  در  داد.  عمومیت  آن  به  و  کرد  منتقل  کشور 
بهترین شرایط، می تواند در وزارتخانۀ خودش اجرا شود و نمی تواند این نگاه را بر 

کند.  کم  بخش های دیگر حا
گر بنا باشد استان را ترک کنم، به سازمان برنامه  به این خاطر ترجیح می دادم ا
کشور و ساختار دولت تغییراتی  کنم در نظام برنامه ریزی  و بودجه بروم و تالش 
کار اجرا را از دولت بگیریم و از او بخواهیم  کنم. فکر می کردم الزم است  ایجاد 
که فقط مدیریت کند. در مقابل مردم را وارد کار کنیم. یعنی برنامه ریزی از دولت 
سهیم  کشور  ادارۀ  در  هم  مردم  طریق  این  به  ملت.  از  سازندگی  و  کار  و  باشد 
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می شوند و می توانند نظرات اصالحی به مسئوالن بدهند. این نگاه من بود.
شهرسازی  و  مسکن  وزارت  نامزد  شما  که  دادند  یادداشتی  من  به  وقتی 
وزارت  در  می کردم  فکر  نداشتم.  کار  این  به  انگیزه ای  و  عالقه  خیلی  شده اید 
که در ذهن داشتم وجود  یادی برای اجرای تغییراتی  مسکن و شهرسازی امکان ز
آذربایجان  این دلیل ترجیح می دادم در استان بمانم و دست کم در  به  و  ندارد 
قبول  را  ِسمت  این  و  کرد  تغییر  نظرم  شد  چه  که  این  دهم.  ادامه  را  کار  شرقی 

کردم، در بخش های قبل توضیح داده ام. 

غفلت بزرگ
که مدت هاست ذهن مرا  کشور وجود دارد  کالن  مطلب مهمی در باب مدیریت 
کالن مدیریتی دچار یک اشتباه یا  کرده است. به نظرم در نگاه  به خود مشغول 
که ندادیم.  کاری را در همان اول انقالب انجام می دادیم  غفلت شده ایم. باید 
کالِن نظام حاصل غفلت از آن  یادی از مشکالت مدیریتی  فکر می کنم بخش ز
آرمان های  و  اهداف  با  را  کشور  اداری  ساختار  کار،  ابتدای  در  باید  است.  کار 
کشورش به یک  انقالب متناسب می کردیم. فکر نکردیم هر حکومتی برای ادارۀ 
وقتی  بنابراین  است.  کشور  آن  مدیریت  ابزار  که  ساختاری  دارد،  نیاز  ساختار 
که ضروری ترین  کشوری عوض می شود، ساختار هم  حکومت و نگاه مدیریتی 
می خواهد  که  کسی  شود.  عوض  آن  با  متناسب  باید  است  کشور  ادارۀ  ابزار 
کفش  کند، باید ابزار خاصی همراه خودش داشته باشد. او به عصا و  کوهنوردی 
کوله پشتی ای با محتویات مخصوص نیاز دارد. این جزو ملزومات  کوهنوردی و 
کوه پیمایی است. کسی هم که می خواهد با خانواده اش به باغ یا چمنزاری برود، 
کوهنوردی به درد  کار را باید همراه داشته باشد. مسلمًا ابزار  ابزار مخصوص این 

این نفر دوم نمی خورد. 
گر حکومتی می خواهد سوسیالیستی باشد، در ساختار دولتش باید وزارت  ا
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از سوسیالیسم  به مفهومی  کند. چنین حکومتی بسته  آن درست  مانند  و  رفاه 
که در قانون اساسی اش پیش بینی شده و در اندیشۀ مدیرانش وجود دارد، باید 
گر بخواهد کشور را  برای مدیریت جامعه ساختار درست کند. حکومت دیگری ا
براساس اقتصاد بازاِر آزاد مدیریت کند، دنبال وزارت رفاه نمی رود، چون می گوید 
بنا بر رقابت است. او بورس را تقویت می کند. یعنی به ساختارها و مواردی توجه 

که ممکن است در نظر حکومت سوسیالیستی بدون اهمیت باشند.  می کند 
ـــــ  شاهنشاهی  حکومت  جایگزین  که  است  اسالمی  جمهوری  ما  نظام 
حکومتی بی تفاوت به دین ــــ شده است. این دو نوع حکومت خیلی با هم فرق 
گذشته  می کنند. با وجود این ما به ساختار مدیریتی و اداری باقی مانده از رژیم 
دست نزدیم. بعد از پیروزی انقالب با همان وزارتخانه ها، همان ادارات، همان 
کارمندی، همان قانون محاسبات، همان قوانین عمومی، همان قانون  سیستم 
گفته شود روز اول نمی شد همۀ قوانین را عوض  کار را ادامه دادیم. شاید  مالیات 
کار را می کردیم. نگاه  کرد. این حرف منطقی است، ولی باید بعد از مدتی این 
بعد  و  کند  پیدا  را  خود  جای  اسالمی  جمهوری  که  بود  این  )ره(  امام  حضرت 
که  بود  این  هم  روش  بهترین  تردید  بدون  کند.  اصالح  را  موارد  این  استقرار،  از 
جمهوری اسالمی بعد از مستقر شدن، قوانین را اصالح می کرد. منتها در همان 
گرفتار ناامنی  گروهک ها  گرفتار جنگ شدیم. کشور با توطئۀ  ماه های اول انقالب 
گرفته شد. جنگ را با همان ساختار  شد و در عمل فرصت اصالح ساختار از ما 
گذشته دادیم،  که در ساختار اداری رژیم  قدیمی پیش بردیم و شاید تنها تغییری 
انقالبی  نهاد  تعدادی  و  سازندگی  جهاد  وزارت  پاسداران،  سپاه  وزارت  تأسیس 
که همین نهادهای  کلی تغییر قابل توجهی نکرد. بماند  بود.1 اما ساختار به طور 

کنار نهادهای اصلی قرار دارند. مسئولیت رسمی  1. نهادهای انقالبی، مثل سازمان تبلیغات اسالمی، بیشتر در 
به عهدۀ وزارت ارشاد است. نمایندۀ مجلس هم وقتی درخصوص مسائل فرهنگی تذکر می دهد، به وزیر ارشاد 

تذکر می دهد، نه به رئیس سازمان تبلیغات اسالمی یا دیگر نهادهای فرهنگی.
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از مدتی در ساختار  انقالب و جهاد سازندگی هم بعد  کمیته های  انقالبی مثل 
گر تغییری هم در این  گذشته ادغام و حل شدند. ا رسمی اداری بازمانده از رژیم 
زمینه ها انجام دادیم، مثل ادغام ژاندارمری با شهربانی و تشکیل نیروی انتظامی، 
به اعتقاد من برای این بود که مسئلۀ کمیته های انقالب اسالمی را حل کنیم. این 

گذشته بود و نه طراحی یک ساختار جدید.  کار به نوعی ترمیم ساختار 
طراحی  اسالمی  جمهوری  نظام  برای  مناسبی  اداری  ساختار  امروز  تا  ما 
نظامی  نیست،  اسالمی  جمهوری  ساختۀ  ما  کنونی  اداری  نظام  نکرده ایم. 
کرده ایم و این حاصل  که ما همچنان آن را حفظ  گذشته است  به ارث مانده از 

غفلت ما بوده است. 

کار و تالش نظام اداری؛ بی تفاوت به 
حکومت  یت های  مأمور با  مانده  باقی  گذشته  یم  رژ از  که  اداری  ساختار  این   
انقالبی همخوان نیست، با انتظار مردم همخوان نیست. ما چهل سال است با 
یت های  یم خیلی با مأمور که دار یت هایی  که مأمور یم، در صورتی  این ساختار
گذشته تفاوت دارد. برای مثال »توسعه« در برنامه های شاه با آنچه  یم  عمومی رژ
تعریف  یک  توسعه  است.  متفاوت  می کنیم  دنبال  »توسعه«  عنوان  به  ما  امروز 
کشورها با توسعۀ صنعتی موافق اند،  که مورد توافق همه باشد. بسیاری از  ندارد 

کشاورزی و بعضی دنبال توسعۀ انسانی اند.1 بعضی دنبال توسعۀ 

کارشناسان می گویند روند توسعۀ جهان تا به حال غلط بوده و انسان دارد دنیا را با توسعه نابود  1. بسیاری از 
کردیم  گذشته اشتباه  کنیم. در  گذشته را جبران  می کند. »توسعۀ پایدار« به یک معنا یعنی اشتباهات توسعۀ 
باد،  انرژی های  از  باید  کردیم.  استفاده  توسعه  عامل  عنوان  به  فسیلی  سوخت های  و  زغال سنگ  نفت،  از 
گرم  گر این تغییر به سرعت انجام نشود، دنیا از بین می رود. نتیجۀ دو درجه  خورشید و آب استفاده می کردیم. ا
که ایران و منطقۀ ما را خشکسالی نابود می کند، آب اقیانوس ها باال می آید و از نیویورک  شدن زمین این است 
که  و لندن اثری نمی ماند، آمستردام و توکیو زیر آب غرق می شوند و... همۀ اینها نتیجۀ همین توسعه ای است 

کامی ها، حاال مفهوم توسعه در دنیا عوض شده است. سال هاست در دنیا دنبال می شود. با توجه به این نا
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آیا  می خواهد.  توسعه ای  نوع  چه  ایران  اسالمی  جمهوری  بدانیم  باید  ما 
توسعۀ صنعتی می خواهد؟ چه اندازه از اختالف طبقاتی را می پذیرد؟ ضریب 
نوع  چه  بگوییم  که  این  به  برمی گردد  اینها  همۀ  باشد؟  باید  چقدر  جینی 
که در نظر شاه بود با آنچه ما االن به دنبالش  توسعه ای را می طلبیم؟ توسعه ای 

هستیم، فرق دارد. 
متأسفانه صدا و سیمای ما نیز به این مسائل توجه نکرده است. در بند 21 
مقاومتی  اقتصاد  برای  گفتمان سازی  که  آمده  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 
گاه برنامه ای نداشته  وظیفۀ رسانۀ ملی و دانشگاه است. رسانه در این مورد هیچ 
بد  شاه  یم  رژ معتقدیم  چرا  نگفتیم  وقت  هیچ  طور.  همین  هم  دانشگاه  است، 
او  توسعه ای؟  نوع  چه  ولی  می خواست  توسعه  هم  شاه  است  درست  است. 
ابعاد  بود.  وابستۀ پیشرفته  اقتصاد  و یک  طالب اختالف طبقاتی بسیار شدید 
این سیاست باید باز شود. نظام اداری موجود با آن نگاه به توسعه سازگار است، 
راهبرد  یم  نمی شود. مجبور تغییر ساختار یک شبه  که  این  ما. ضمن  نگاه  با  نه 
کنیم. در این مدت  تغییر ساختار را در برنامه ای چهار یا پنج ساله تدوین و اجرا 
کار، قانون نظارت یا بازرسی و قوانین مادر باید  قانون محاسبات عمومی، قانون 
باید عوض شود.  اصالح شوند و بعد ساختار عوض شود. وظایف مدیران هم 
شرح وظایف وزرا بیشتر براساس همان معیارهای قبل از انقالب است، در دوران 

کرده ایم. پس از انقالب یک یا دو بند به آنچه وجود داشته اضافه 
که  کنیم  کاری  در نظام اداری انقالبی، وزیر باید نوآوری داشته باشد. باید 
کار نکرد بشود از او سؤال  گر  کرد. استاندار ا کار نکرد، بشود از او سؤال  گر وزیری  ا
کار نکردی ولی تا یک  کس نمی توان پرسید چرا  کرد. االن در ساختار ما از هیچ 
کردی؟ باید  که چرا این جور  کاری انجام می دهد، ده ها سؤال مطرح می شود  نفر 
کسی  کشور را اداره می کنیم،  جور دیگری عمل می کردی و... چهل سال است 
کارهای نکرده شان سؤال شده باشد.  که از دو مسئول به خاطر  بیاید نشان دهد 
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و  کارمندان  که  کارهایی است  برای  و پرونده است  ولی در عوض هرچه سؤال 
کارهای نکرده یک پرونده  مدیران انجام داده اند، چه درست و چه غلط. برای 
که  گونه نمی شد. باید بپذیریم  کار را می کردیم وضعیت این  گر این  یم. ا هم ندار
و بیکاری جوان ها نتیجۀ تصمیم های  اقتصادی  کشور، شرایط  شرایط عمومی 
کشور  می کردیم  کار  گر  ا نکردیم.  که  است  کارهایی  و  گرفتیم  که  است  غلطی 
وظایف  شرح  شود.  عوض  باید  وزرا  وظایف  شرح  معتقدم  من  می شد.  شکوفا 
دستگاه ها باید عوض شود. دستگاه ها باید موظف شوند مشکالت را قبل از این 

کنند.  که برای مردم دردسرساز شوند رفع 
کنترل برسد، سالمتی و جان  یم هوا آلوده شود، به حد غیر قابل  نباید بگذار
کنیم. متأسفانه پیشرو نیستیم.  کند، بعد از رفع آلودگی صحبت  مردم را تهدید 
گر  ا که  بگویند  می توانند  راحتی  به  همه  االن  چیست.  تهران  آیندۀ  می دانیم  ما 
وضعیت شهر تهران درست نشود، ده سال دیگر در این شهر چه خواهد شد. یعنی 
کیفیت خودروها همین باشد، آلودگی و دود همین باشد، ده سال  گر تعداد و  ا
کاری نکنیم، یک روز هزاران  گر به سرعت  ک خواهد بود. ا آینده چقدر وحشتنا
نفر تهرانی از آلودگی هوا از بین خواهند رفت. برای خارج شدن از وضعیت موجود 
گرفت.  کرد. باید از تجربۀ شهری مثل لندن عبرت  باید از تجربۀ دیگران استفاده 
ک هوای شهر چه کردند، همان  گر بدانیم لندنی ها برای رهایی از آلودگی وحشتنا ا
کار را انجام می دهیم و دیگر الزم نیست راه خالص شدن از این بحران را خودمان 
کردند. االن  کردند، موتورهایشان را عوض  کنیم. آنها سوختشان را عوض  کشف 
گازهای آلوده و دود خودرو  که  خودروها در دنیا دارد برقی می شود. چرا؟ برای این 
گریبانیم، همچنان  که با آن دست به  مردم را خفه نکند. اما ما با وجود بحرانی 
به مدیران  کسی هم پیدا نمی شود  کیفیت.  این  با  تولید می کنیم، آن هم  پراید 
کنید، الاقل ماشین برقی  که قرار است مونتاژ  کارخانۀ خودروساز بگوید شما  این 
به خودروساز  کس  که هیچ  این  برای  تغییر صورت نمی گیرد،  این  کنید.  مونتاژ 
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کشور و مردم را در  نمی گوید شما به چه حقی ماشین با موتور بنزینی می سازی و 
منجالب این گرفتاری بیشتر و بیشتر فرو می بری؟ اروپایی ها تصویب کرده اند که 
تا 20، 25 سال آینده دیگر خودرویی با سوخت فسیلی در شهرهایشان نداشته 
کرده اند.  گرفته و برنامه ریزی  باشند. همۀ ماشین ها برقی می شوند. آنها تصمیم 

کسی به ما بگوید در چه سالی قرار است خودروهای تهران برقی شوند؟ اما 
ناتوان  هم  عادی  مشکالت  حل  از  که  ماست  اداری  ساختار  واقعیت  این 
است. این ساختار اداری بعد از انقالب و در زمان جنگ به هر مصیبتی بود، 
کند. بعد از جنگ هم با همین  کمک و حضور مردم توانست جنگ را تحمل  با 
تورم  نرخ  اما  دهد،  انجام  سازنده ای  اقدامات  هاشمی  توانست  آقای  ساختار 
میانگین  طور  به  ساالنه  توانست  خاتمی  آقای  دولت  رسید.  درصد   45  ،40 به 
رشد  و  دهد  کاهش  را  بیکاری  درصد  یک  از  بیش  کند،  کم  را  تورم  درصد  دو 
که  کند. رشد در یک سال تا 8 درصد نیز رسید  کشور ایجاد  اقتصادی خوبی در 
از نظر دنیا قابل تحسین  بود. ولی من می گویم این موفقیت ها نه به خاطر ساختار 
کشور دست نیروهای انقالبی  که مدیریت  کشور، بلکه به خاطر این بود  اداری 
گذاشته شد و چهره هایی  کنار  که شرط انقالبی بودن مسئوالن  بود. از سال 84 
که سابقه ای در انقالب نداشتند، یا ضعیف بودند و یا فاسد،  کار آمدند  بر سر 
که نیروهای انقالبی آن  کنترل ساختار اداری از دست رفت، ساختاری  گهان  نا
که رام نمی شد، توانسته  را به زحمت در خدمت انقالب نگه داشته و مثل اسبی 
کنند. در بازه ای از زمان این اسب لجام گسیخته شد و البته آثار  بودند مهارش 
کار  با این نظام اداری دیگر نمی شود  که  آن برای همه روشن شد. معلوم است 
یم  که نیاز دار کرد. منتها باید به این باور برسیم  کرد. این ساختار را باید عوض 
باید طبق سند  اداری جدید  کنیم. در ساختار  را اصالح  کشور  اداری  ساختار 
که امام )ره(  کنیم  اقتصاد مقاومتی به حضور مردم اهمیت دهیم. نباید فراموش 
کارمندها  در جنگ به همت مردم پیروز شد. جنگ با ارتش و سپاه و ادارات و 
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که اعضای آن مردم بودند. هیچ یک از  پیروز نشد، با بسیج پیروز شد، بسیجی 
بسیجی ها دنبال درجه و حقوق و مدرک نبودند. اما االن رسیده ایم به ساختاری 
که خیلی راحت به مردم و ارباب رجوع می گوید به ما حقوقی نمی دهند و از مردم 
گذرش به اداره ها  گر  کس، اعم از خود مسئولین، ا پول مطالبه می کنند. االن هر 
کارش را انجام دهند؟ در ادارات  بیفتد، آیا می تواند بدون پرداخت حِق حساب 
گر پول نگیرند  گر مسئوالن را بشناسند، با ادب و احترام تیغشان می زنند. ا حتی ا
این  است.  سخت  خیلی  وضعیت  این  کردن  تحمل  نمی دهند.  انجام  کاری 
با خواسته های نظام جمهوری  باید ساختاری متناسب  که من معتقدم  است 

کارآمد باشد و هم نیازهای روز را پاسخ دهد.  که هم  کرد  اسالمی درست 
در  است  هنوز  که  هنوز  کند.  درک  را  دیجیتال  فضای  باید  جدید  ساختار 
که اثر انگشت برای  کسی هم توجه ندارد  بعضی ادارات اثر انگشت می خواهند. 
که 99 درصد مردم سواد نداشتند، در نتیجه اثر انگشت می گرفتند.  زمانی بود 
هم  و  انگشت  اثر  هم  و  می گیرند  امضا  هم  شرایط  و  زمان  به  توجه  بدون  حاال 

که نمی شود.1 امضای دیجیتال. این 
که نشان می دهد نظام باید با جدیت در پی  اینها مثال هایی ابتدایی است 
کند. آن وقت همه  کارآمد ایجاد و مستقر  تغییر ساختار اداری باشد و ساختاری 
کشور را اداره  که با یک دهم حقوق بگیرهای فعلی دولت می توانیم  خواهند دید 
کشور بشوند  کنیم حقوق بگیرهای  که محال نیست. تصور  کنیم. فرض محال 
یک دهم. آن وقت می شود نصف بودجۀ جاری فعلی را به این یک دهم بدهیم؛ 
برای  می ماند  هم  بودجه  دیگر  نصف  برابر.  پنج  می شود  کارمندان  حقوق  یعنی 
کار می کنند، چون حقوق  کارمندان خوب  هزینه های عمرانی. در آن صورت هم 

کارت ملی جایگزین شناسنامه و  گفتند  کنند.  کارت ملی درست  1. در دولت آقای خاتمی قرار شد برای مردم 
کارت ملی می خواهند و هم شناسنامه. جالب تر  که می روید هم  همۀ اسناد شناسایی می شود. اما االن هر جا 

کارت ملی را تعویض می کند و هم شناسنامه را! که ثبت احوال هم  این است 
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کارهای بیشتری انجام دهد.  که برای مردم  کافی می گیرند، هم دولت پول دارد 
کفاف اجاره خانۀ  که به ما می دهند، حقوق نیست.  ولی االن اینها می گویند این 
ما را هم نمی دهد. در نتیجه فکر می کنند حق دارند از مردم پول بگیرند. می گویند 
گر  کارت حضور و غیاب بزنیم، حاال شما ا که  دولت این حقوق را به ما می دهد 
امضا می خواهید باید پولش را بدهید. در ادارات خیلی وقیحانه این حرف ها را 

کارآمد نیست. که ساختار اداری فعلی مفید و  می زنند. این نشان می دهد 

»قانون محاسبات عمومی« ضد نوآوری مدیران 
است.  گرفته  صورت  تالش هایی  اداری  ساختار  اصالح  برای  حال  به  تا  البته 
قانون  یک  عنوان  به  عمومی،  محاسبات  قانون  شد  تالش  زمانی  در  مثال  برای 
اصالح  را  قانون  این  گرفتیم  تصمیم  دوم  دورۀ  مجلس  در  کند.  تغییر  کلیدی، 
بودند،  با مسائل محاسبات عمومی آشنا  که  انقالبی  از دوستان  کنیم. عده ای 
کردند. نمی گویم طرح خیلی خوبی بود، اما دوستان  پیش نویس طرحی را آماده 
کرده بودند آن قانون را اصالح کنند. اصالحیه را به شکل طرح  احساس ضرورت 
با  نمایندگان مبتکر  اما  نبود،  به دولت  این پیشنهاد متعلق  آوردند.  به مجلس 

کرده بودند.  کار را هماهنگ  بخش هایی از دولت 
واقع  در  که  دارایی  و  اقتصاد  وزارت  کارشناسان  از  عده ای  موقع  همان 
به  شروع  نمایندگان،  از  بعضی  همراه  به  بودند،  قانون  این  اصلی  مخاطبین 
که به دولت و دولتمردان بدبین  کردند. بعضی از نماینده های مجلس  کارشکنی 
کردند و نگذاشتند آن طرح اصالحی در مجلس تصویب شود.  بودند،1 جوسازی 

که چون با استاندار خوزستان اختالف جدی داشت، با  کریمی، نمایندۀ خوزستان،  1. از جمله خدا بیامرز فؤاد 
صراحت در مجلس می گفت همۀ استانداران دزدند مگر خالفش ثابت شود. قبل از ورود به مجلس من معاون 
گفتم این چه حرفی است  کنیم. به ایشان  که من و ایشان بگومگو  استاندار بودم. این سخن ایشان باعث شد 
که در وسط بحث عصبانی بود،  که خود من و رئیسم دزد بوده ایم. او هم  که می زنید؟ معنای آن این است 

گفت بله، همین طور است! 
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و  کارشناسان دیوان محاسبات و وزارت اقتصاد  کمک  از آن طرف خودشان با 
که  ــــ همین قانونی  آوردند  دارایی یک قانون محاسبات عمومی دیگر نوشتند و 
االن اجرا می شود. این قانون بر این مبنا نوشته شده که مدیران دزدند، مگر خالفش 
که می دانیم در اسالم اصل بر برائت است نه محکومیت.  ثابت شود. در صورتی 
کشور نوشتیم. نتیجۀ  یعنی خالف نظر اسالم یک قانون محاسبات عمومی برای 
اجرای این قانون این شد که همۀ مدیران خوبی که آمدند اسیر این ساختار و قانون 
کارآیی خود را از دست دادند و فرسوده شدند.  خشک و انعطاف ناپذیر شدند، 
گر به مدیر اختیاراتی داده شود،  این قانون و نگاهی که پشت آن است فکر می کند ا

کرد. یعنی این قانون به مدیر اعتماد ندارد.  او در اموال عمومی خیانت خواهد 
مدیر  به  دیوان  است.  کاغذ  برگۀ  به  اعتماد  عمومی  محاسبات  دیوان  در 
کرده ای؟  کدام مجوز  کاغذ،  کدام  کدام سند،  کار را براساس  می گوید شما این 
گر سندی برای آن نباشد، از مدیر خواهند پرسید  کار هر قدر هم خوب باشد ا آن 
که تو به چه حقی آن را انجام داده ای؟ این قانون ابتکار و نوآوری را از بین می برد. 
که  جایی  همان  برای  فقط  را  بودجه  است  موظف  مدیر  موجود  قانون  در 
مشخص شده هزینه کند. هیچ جای دیگری نمی تواند هزینه کند. مدیر می گوید 
گر این پول را جای دیگری هزینه نمی کردم، ده ها برابر خسارت وارد می شد.  من ا
اما دیوان محاسبات به او می گوید تو حق این کار را نداشتی، باید از مجلس اجازه 
می گرفتی، باید آن را به مجلس می بردی و قانون می کردی. مدیر می گوید تا من 
این را می آوردم به مجلس و اجازه می گرفتم، سیل همه چیز را برده بود. می گویند 

کار را انجام می دادی. کسب اجازه از مجلس این  در هر حال شما نباید بدون 
هم  انقالب  اوایل  در  است.  کشته  پیشاپیش  را  نوآوری  گونه  هر  قانون  این   
انقالب همه جا وجود داشت.  نبودند. حال و هوای  بلد  قانون  انقالبی  مدیران 
هم  گر  ا بده!  انجام  را  کار  فالن  برو  می گفتند  نداشت.  معنا  خیلی  اداری  روال 
کلمه  کاغذ پیدا می کردند و چند  می خواستند دستور شفاهی نباشد، یک تکه 
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ی آن می نوشتند.1 اجرای کار برای مدیران اولویت داشت. برای آنها کاغذبازی  رو
کردند، تحول ایجاد  که نوآوری  کثر مدیران انقالبی  اداری اصل نبود. در آن فضا ا
کردند، محکوم شدند. برایشان پرونده ساخته شد و به  کارهای انقالبی  کردند و 

قول معروف یک پایشان دائم در دادگاه بود.2 
و  نوآوری  و  بود  نوشته شده  به مدیر  اعتماد  براساس  ما  قانون محاسبات  گر  ا
کشور خیلی بهتر از این پیش می رفت.  کارهای  کارهای انقالبی را تشویق می کرد، 
شاید در جواب بگویند چنین کاری باعث می شد سوءاستفاده ها بیشتر شود. من 
معتقدم با همان نگاه انقالبی در مدیریت هم می شد شاخص ها و سنجه هایی 
گذاشت که تخلف را نشان دهد. شرایط هم از این بهتر می شد. نتیجۀ قانون فعلی 
عوض شدن سنجه هاست. االن در نظام مالی کشور سنجه »اسناد هزینه«، ترتیب 
کار چگونه است. پیامد  کیفیت  کس نمی گوید  و فرایند هزینه است. ولی هیچ 
می شنویم.  و  می بینیم  که  است  کثیفی  بندهای  و  زد  و  اختالس  کنونی،  قانون 
گر به مدیر اعتماد داشتیم باید می گفتیم  که در سنجۀ انقالبی ا در صورتی 
یم. نظام اداری ما تشویق ندارد. یعنی من  کنترل، تشویق هم دار که ما عالوه بر 
که حسابداری مبلغ  به عنوان وزیر یا استاندار از نظر قانونی مجاز نبودم بنویسم 
کارمند  کارمند پاداش بدهد. نظام اداری می گوید  ده هزار تومان به فالن مدیر یا 
وظیفه اش را انجام داده چرا به او پاداش می دهید؟ در نتیجه خیلی از آقایان وزرا 
کسی پاداش دهند، خیلی این دست و آن دست  یا مدیران وقتی الزم است به 

1. در اوایِل جنگ رفتن به جبهه هم خیلی ساده بود. خیلی از بچه ها سابقه نداشتند، سوار اتوبوس می شدند 
کردن پرونده برای اعزام به  کوتاه آموزش می دیدند و می رفتند جبهه. بعدها درست  و می رفتند، یک دورۀ 

جبهه رسم شد. 
کردم، بعد از آن چهار سال و نیم به دادگاه رفتم  که پنج سال استانداری  کتاب آقای استاندار نوشته ام  2. من در 
گفته بود  کرده بودم، خالفی هم مرتکب نشده بودم. بازرس پرونده هم  کار  و آمدم تا تبرئه شدم. من انقالبی 
کرده ام و نه  کار  گفتم من نه قانونی  گم نشده، ولی پول قانونی هزینه نشده است. به او  در این پرونده یک ریال 
کوشیده ام آن را در قالب قانون انجام دهم، ولی تخلف نکرده ام.  کرده و  کار  کرده ام. من انقالبی  قانونی هزینه 

که به مردم شده است. ثمره اش هم این خدماتی است 
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که خیلی مشمول این قانون  گیر بیاورند  می کنند. سعی می کنند پولی از جایی 
نباشد و بتوانند پاداش دهند.

و حرف  کرد  نوآوری  کارمندی  یا  گر مدیری  ا باید می گفتیم  ما  که  در حالی 
کرد، به اشکال مختلف  جدید و مفیدی در روش اجرای برنامه های دولت ارائه 
تشویق می شود. تنها ابزار تشویق در نظام اداری ما برای مدیران ارشد است که به 
کار خیلی  آنها مدال و نشان می دهند. آن هم تشریفاتی برای خودش دارد و البته 
که مدیران و  کافی نیست. باید از نظر قانونی راه را باز می کردیم  خوبی است ولی 

یسک و... برخوردار شوند.1  کارمندان از حق نوآوری و حق ر
گذشتۀ باشکوه فرد  نظام اداری ما در صورت بروز یک خطا به هیچ وجه به 
گرد اول بوده و نمره های خیلی خوب  که همیشه شا گردی را  نگاه نمی کند. شا
از  کرد؟  بیرون  مدرسه  از  می شود  گرفته  کم  نمرۀ  امتحان  یک  در  می گرفته،  اما 

گرد بدی است؟  که او شا گفت  کرد؟ می شود  تحصیل محروم 
کردند، پرونده ای در دادگاه دارند.  کار  که انقالبی  کثر مدیرانی  من می دانم ا
برای  پرونده ای  دادگاه  در  و  افتاد  زحمت  به  خیلی  بود  مدیران  همین  از  یکی 

کید می شود و مثال های زیادی در این باره بیان  کارکنان فراوان تأ کتاب های مدیریت بر اهمیت تشویق  1. در 
که حدود بیست سال در  کشورهای توسعه یافته، مهندسی  که در یکی از  می گردد. یکی از نمونه ها این است 
کارخانه حدود دو میلیون  کرده بود، در پروژه ای باعث شد  کرده و خدمات ارزشمندی هم ارائه  کار  کارخانه ای 
کند. خطای او علنی شد و مهندس هم اشتباه خود را پذیرفت. بعد از آن همه منتظر بودند ببینند  دالر ضرر 
که ببینم مدیر عامل شرکت چه  با این مدیر چه رفتاری می شود. یکی از استادان مدیریت می نویسد برای این 
تصمیمی در این باره خواهد گرفت، به آن شرکت رفتم و با مدیر عامل صحبت کردم و این مطلب را از او پرسیدم. 
کنون هنوز تصمیمی در این  که فهمیده ام این خسارت به ما وارد شده تا  گفت من از دو هفته قبل  مدیر عامل 
که این مهندس در این سال ها  گفت در این دو هفته دائم به این فکر می کنم  زمینه نگرفته ام. پرسیدم چرا؟ او 
کارخانه نفع رسانده است. حاال دو میلیون دالر  کرده و ده ها میلیون دالر به  چه خدمات ارزشمندی به ما 
گر موفق می شد باز میلیون ها  که ا کرده، ریسکی را پذیرفته  کار نبوده است، نوآوری  خسارت زده، عمدی هم در 
کرده است. در این مدت من به  کارخانه ضرر  دالر برای ما سود می آورد. ولی این دفعه ریسکش نتیجه نداده و 
همۀ اینها فکر می کردم تا امروز به این جمع بندی رسیدم که باید او را تشویق کنم. این یک نگاه سازنده و درست 
که نظام اداری ما را شکل می دهد یک چنین  مدیریتی است. در قانون محاسبات عمومی ما و دیگر قوانیِن مادر 

کاری خالف محض است. این مهندس باید به دادگاه برود، باید خسارت دهد و اخراج شود.
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که  ی می کند  کار که دادگاه  این است  واقعیت  بود می گفت.1  او درست شده 
که یک روز به او آفرین می گفتند و او  مدیر مجبور شود برود سراغ همۀ بزرگانی 
او  و  با قاضی پرونده بگیرند  کند تماسی  آنها خواهش  از  تا  را تشویق می کردند 
نمی دانند محتوای  که  بزرگان هم  کنند.  از مدیریتش دفاع  و  کنند  را سفارش 
اتهام  که  می شنوند  فقط  چیست،  مسئله  واقعیت  نمی دانند  چیست،  پرونده 
تخلف یا اختالس وارد شده، ممکن است با خودشان بگویند نکند درصدی 
از  می کنند  جرأت  چطور  وضعیت  این  در  باشد.  داشته  واقعیت  اتهام  این  از 
کنند،  گیر  رودربایستی  در  گر  ا که  است  این  نهایت  کنند؟  دفاع  خود  مدیر 
انقالبی  ی خوبی است،  نیرو آقا  این  که  با قاضی می گیرند و می گویند  تماسی 
کنید. از این بیشتر  کرده، شما در بررسی یک مقدار بیشتر دقت  است، تالش 

حمایت نمی شود.
تبرئه  و  است  نادرست  اتهامات  همۀ  که  دهد  نشان  بتواند  مدیر  هم  گر  ا
و  مدبر  مدیر  یک  عنوان  به  خدمت  سال ها  طول  در  که  را  اعتباری  دیگر  شود، 
کاردان به دست آورده، از دست می دهد. یعنی می تواند بی گناهی اش را ثابت 
یش پیش همکاران و مردم. بعد از آن  کند اما به قیمت از دست دادن تمام آبرو
که مثل مرحوم دکتر مصدق یک پتو  که می تواند بکند این است  کاری  هم تنها 
گوشه ای بنشیند و از خانه بیرون نیاید. این آخر و عاقبت  ی دوشش بیندازد،  رو

کشور است. مدیران انقالبی در این 

1. یک بار من و ایشان و آقای دکتر جهانگیری با هم صحبت می کردیم. آن موقع من وزیر مسکن بودم، آقای 
کاری  گفت زندگی  که درگیر رفت و آمد به دادگاه بودند؛  جهانگیری وزیر صنعت بود و ایشان هم وزیر بازنشسته 
که من یک ایستگاه از شما جلوترم. ما هر سه نفر  من و شما دو نفر خیلی به هم شباهت دارد، با این تفاوت 
نمایندۀ مجلس، استاندار و وزیر شده ایم. حاال من دوران وزارتم تمام شده وارد ایستگاه بعدی شده ام، اما 
گفت دادگاه! من در زمان نمایندگی،  شما هنوز در ایستگاه وزارتید. پرسیدیم این ایستگاه بعدی چیست؟ 
از  حمایت  نوآوری،  کشور،  به  خدمت  دنبال  به  همیشه  کرده ام،  کار  انقالبی  همیشه  وزارت  و  استانداری 
تشویق  و  بودند  راضی  هم  همه  موقع  آن  کند.  رشد  کشور  تا  بوده ام  خصوصی  بخش  از  حمایت  مبتکرین، 

کشانده اند.  می کردند. آقای رئیس جمهور هم خیلی رضایت داشت و تشویق می کرد. اما حاال مرا به دادگاه 
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دیدار با خدا بیامرز آیت اهلل شاهرودی
هاشمی  آیت اهلل  خدمت  روز  یک   1384 سال  در  وزارتم  روزهای  آخرین  در 
کمکم  خیلی  وزارت  دوران  در  ایشان  رفتم.  قضائیه،  قوۀ  رئیس  شاهرودی، 
به  خداحافظی  و  تشکر  برای  من  داشتند.  محبت  من  به  خیلی  می کردند، 
به  توجه  با  کردم  عرض  ایشان  به  صحبت ها  البه الی  در  بودم.  رفته  دیدنشان 
کنون به عنوان معاون شهردار، معاون استاندار، نمایندۀ  آنچه از سال 1358 تا 
مجلس، استاندار و وزیر تجربه کرده ام، جمع بندی من این است که با این سبک 
حاال  تا  گر  ا است.  آمده  سر  به  انقالبی  مدیران  دوران  کشور،  در  اداری  مدیریت 
چرخ کشور چرخیده به برکت همین روحیۀ انقالبی مدیران بوده که خودشان را به 
آب و آتش زده اند تا کارها انجام شود. اما با این بگیر و ببندها و سختگیری هایی 
که روحیۀ  که در مورد این مدیران صورت می گیرد، بعد از نسل ما، دیگر افرادی 
انقالبی دارند، قبول نمی کنند مدیر شوند. در نتیجه فقط افرادی مدیر می شوند 
که  شکلی  به  هم  آن  شود،  تمام  مدیریتشان  دورۀ  تا  می گذرانند  وقت  صرفًا  که 
کشور و نظام  که تعهدی به  کسانی می آیند  پرونده ای علیه شان درست نشود؛ یا 
گر الزم  کرده، بی سر و صدا جیبشان را پر می کنند و ا و انقالب ندارند و خدای نا

گفت چرا این را می گویید؟  ی  کشور فرار می کنند. آقای هاشمی شاهرو شد از 
که با مدیران انقالبی و دلسوز می شود، نتیجه اش  گفتم حاج آقا برخوردهایی 
همین است. من پنج سال استاندار بودم، بعد از آن چهار سال به دادگاه رفتم و 
آمدم. نمی دانم برای هشت سال وزارت باید چند سال به دادگاه بروم و بیایم؟ 
کار می کنم، ولی  که می گفتم انقالبی  واقعیت این است. در دورۀ وزارت با این 
که به اندازه ای  با توجه به تجربۀ استانداری و دادگاِه بعد از آن، حواسم جمع بود 
کارم به دادگاه نکشد. در دوران استانداری خودم را به آب  که  کنم  کار  انقالبی 
کشورهای همسایۀ  و آتش می زدم. عالوه بر رسیدگی به مسائل داخل استان، با 
استان هم ارتباط داشتم. در طول آن مدت یک سفر تفریحی نرفتم، یک سفر با 
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که با من همراه می شدند،  کار همه چیز من بود. همکارانی هم  خانواده ام نرفتم. 
که ما بریدیم، خسته شدیم. برای ما صبح، ظهر، بعدازظهر،  اعتراض می کردند 
شب نمانده است... در سفری به ترکیه، در حین بستن چمدان با طرِف معامله 
که به هتل آمده بود، چانه می زدیم. وقت را از دست نمی دادیم. ما با این روحیه 
داد  توفیق  الحمدهلل خدا هم  و  کنیم.  آباد  را  استان  تا  کردیم  کار  فشار  این  با  و 

گزارش به دادگاه رفتم.  کردیم. ولی بعد از آن به خاطر یک  کارهایی 
کنید. حداقل در تشکیالت قضائی  گفتم بیایید ساختار را اصالح  به ایشان 
که حقوق  از وزرای سابق )یک وزیر دادگستری  کنید. پنج نفر  یک شورا درست 
که با مسائل اجرایی آشنا باشند( را در آن شورا قرار دهید تا اگر  بداند و چهار وزیر 
بازرس یا مأموری علیه وزیر یا استانداری تخلفی را گزارش داد، قبل از این که پرونده 
به دادگاه برود و اعالم کنند که وزیر متهم است و روزنامه ها هم از وزیر روی پله های 
دادگستری عکس بگیرند و علیه او شایعه ها راه بیندازند، آن شورا وزیر را احضار 
گر توضیح آن مدیر شورا را متقاعد  کردی؟ ا کار را  کند و از او بپرسد شما چرا این 
کرد که او کاری انقالبی کرده که انجام آن ضرورت داشته و هیچ قصد سوئی وجود 
کارشناسان حاضر  گر  نداشته است، دیگر الزم نیست با او مثل متهم رفتار شود. ا
که او از خود لیاقت نشان داده، الزم است از ایشان تشکر  در شورا تشخیص دهند 
شود و به او نشان و پاداش بدهند. اگر هم آن شورا او را متهم تشخیص داد، الزم 
که فرد  است پرونده اش به دادگاه برود. یعنی بهتر است از زاویۀ نگاه مسئولیتی 
دارد، بررسی تخصصی صورت گیرد. بعد از آن در زیرمجموعه های نظام اداری هم 
گفت مدیر من درستکار است،  گر استانداری  کرد. ا باید به همین آدم ها اعتماد 
گاهی من بوده و تخلف نکرده و بیت المال ضایع نشده است،  آنچه انجام داده با آ
گر تخلف و دزدی رخ داد باید برخورد جدی شود،  باید سخن او را پذیرفت. البته ا
گر هزینه ای که پرداخت شده از ضررهای بزرگ تر پیشگیری کرده یا درآمدهای  ولی ا

بیشتری ایجاد کرده است، آن کار باید تشویق شود.
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برای ایشان مثالی زدم.1 گفتم زمانی که استاندار بودم، در فصل بهار رودخانۀ 
ارس طغیان کرد. دیوارۀ رودخانه از یک نقطه شکست و چون شیب عرضی ارس 
ک ایران جاری شد.   ک ایران است، بخش عمدۀ آب به سمت خا به سمت خا
گرفت. در نتیجۀ  کرد و در مسیر تازه ای قرار  مسیر رودخانه در آن قسمت تغییر 
از  مغان  دشت  کشاورزی  زمین های  از  هکتار  هزار  حدود  رودخانه،  بستر  تغییر 
که  گرفت.2 آن طرف رودخانۀ ارس هم  قرار  و آن طرف رودخانه  ایران جدا شد 

ک ایران محسوب نمی شود. دیگر خا
گفتند  و  آمدند  استانداری  به  روستایی ها  ماجرا  این  از  بعد  روز  چند 
در  و  ارس  طرف  آن  یم  برو نمی توانیم  ما  ولی  است،  کشت  فصل  است،  بهار 
آقای علی محمد  کشور،  وزیر  با  کنیم؟ من  کار  کنیم، چه  کشت  زمین هایمان 
گفتم چنین حادثه ای رخ داده و در نتیجه خط مرزی  گرفتم و  بشارتی،3 تماس 
سیاه  به  دست  مبادا  گفت  ایشان  بکنیم؟  باید  چه  حال  است.  شده  جابه جا 
تبعات  و  است  مهم  بسیار  کار  این  چون  نکنید،  اقدامی  هیچ  بزنید!  سفید  و 

کنیم! کنید تا ما بررسی  سیاسی و بین المللی دارد، صبر 
کبر والیتی، وزیر امور خارجه، شدیم. ایشان هم  دست به دامان آقای علی ا
گفت به هیچ وجه اقدامی نکنید. این مسئله باید از طریق روش های دیپلماتیک 

حل شود. ما این مشکل را حل می کنیم. 
یکی دو روز بعد باز با وزارت خارجه تماس گرفتیم که آقا چه شد؟ فصل کشت 

دارد می گذرد. باز گفتند دست به سیاه و سفید نزنید تا ببینیم چه می شود کرد. 
و  می زدیم  تلفن  فقط  نزدیم.  سفید  و  سیاه  به  دست  ما  روز  ده  هفته،  یک 
که با جمهوری آذربایجان  پیگیری می کردیم. در نهایت آقای بشارتی اطالع داد 

کرده ام.  کتاب آقای استاندار هم ذکر  1. این مطلب را در 
2. رودخانۀ ارس مرزهای ایران با همسایگان شمالی را مشخص می کند.

3. ایشان قبل از آن قائم مقام وزارت خارجه بود. 
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نقطه ای پیش  در  آنها می گویند چون مسئله  باره صحبت شده است.  این  در 
کنید، از نظر ما بالمانع است.  کاری  که در اشغال ارامنه است، هر  آمده 

گذاشته  مسلح  ی  نیرو ارامنه  رودخانه،  سوی  آن  در  که  بود  این  مشکل  اما 
ارمنستان  جمهوری  خارجۀ  وزارت  و  ایروان  با  رفت.  آنجا  به  نمی شد  و  بودند 
آن  نمی شود.  مربوط  ما  به  موضوع  بودند  گفته  هم  آنها  بودند.  گرفته  تماس  نیز 
تماس  آنها  با  باید  است،  قره باغ  ارامنۀ  مستقل  جمهوری  دست  در  منطقه 
به  را  آن  ارمنستان  فقط  که  بود  حکومتی  هم  قره باغ  ارامنۀ  جمهوری  بگیرید. 
کشوری در دنیا، از جمله جمهوری اسالمی ایران،  رسمیت می شناخت و هیچ 
موجودیت آن را قبول نداشت. در نتیجه وزارت خارجه هم می گفت چون چنین 
کار  دولتی را به رسمیت نمی شناسیم، با آنها تماس نمی گیریم. پرسیدم پس چه 

کنید تا ببینیم چه می شود. گفتند صبر  کنیم؟ 
معنی این حرف این بود که به این زودی ها از راه دیپلماتیک نمی شد به نتیجه 
کنم باید  رسید. من اگر می خواستم قانونی و مطابق دستور مقامات مافوق عمل 
کاری می خواهید بکنید، من  هیچ اقدامی نمی کردم و به مردم می گفتم بروید هر 
کاری انجام دهم. ولی من نمی توانستم بی تفاوت باشم و بیشتر منتظر  نمی توانم 
گفتم حاج  که یکی از بچه های جبهه بود،  بمانم. به معاون سیاسی استانداری 
مهدی برو و از نزدیک مسئله را ارزیابی کن! خودمان باید این گرفتاری را حل کنیم. 
کرد و به آنجا رفت. روز بعد به من  آقای مهندس مهدی رسولی فوری حرکت 
گفت: »دو تفنگچی ارمنی آن طرف در ساحل ارس نشسته بودند، به  زنگ زد و 
کرده  ایجاد  که  را  و ما می خواهیم خرابی هایی  کرده  گفتم رودخانه طغیان  آنها 
کردند. دیدم دارند از  کنش خاصی نشان ندادند و من و من  کنیم. آنها وا درست 
سرما می لرزند. به هر کدامشان یک پتوی سربازی دادم. آنها هم خیلی خوشحال 
کاری می خواهید بکنید. حاال ما  گفتند هر  ی سرشان کشیدند و  شدند، پتو را رو

کنیم...« کار را شروع  می توانیم 
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این را که شنیدم به سازمان آب گفتم، فوری بولدوزر گذاشتند و آب را به مسیر 
اصلی رودخانه برگرداندند. اصالح مشکل چند ساعت بیشتر طول نکشید. آب 
سر جایش برگشت و روستایی ها هم خوشحال شدند و رفتند سر زمین هایشان. 
گر زمین  گفت دو تفنگچی می گویند ا بعد آقای رسولی دوباره به من زنگ زد و 
گفتم  کاری می خواهید بکنید.  بیشتری می خواهید چند پتوی دیگر بدهید و هر 

ک خودمان بس است. نه به ایشان بگو همین خا
دادگاه  به  باید  انقالبی  کار  این  خاطر  به  من  حاال  گفتم  شاهرودی  آقای  به 
کرده ام؟ وقتی به آقای بشارتی تلفن زدم و ماجرا را شرح  کار خوبی  که  بروم یا این 
کار بزرگی  کاش آنجا بودم و دست و صورتت را می بوسیدم، چه  گفت  دادم، او 
کار من غیرقانونی بود. شما به عنوان  کردی! آقای والیتی هم خیلی تشکر کرد. اما 
کنید با مجوز  بازرس قضائی االن می توانید مرا به دادگاه بفرستید و از من سؤال 
کردی یا با مجوز وزیر خارجه؟ من دستور مقام مافوق را لغو  کار را  کشور این  وزیر 
کارشناس  کار خوب بوده یا بد؟ از نگاه  کردم. این  کردم و این مشکل ملی را حل 
گرفته، خالف  کشور و وزیر خارجه صورت  کار چون بدون اجازۀ وزیر  شما این 
گر آنجا مرزبانان ارمنی شلیک می کردند، درگیری می شد  قانون و تخلف است. ا
که فقط  کشته می شد، من باید به خاطر تشخیص یک بازرس بوروکرات  کسی  و 
گفتۀ مقامات  گر من به  ا را می بیند به دادگاه می رفتم. حاال  کاغذها  مجوزها و 
باالتر عمل می کردم و دست به سیاه و سفید نمی زدم و یک روستا متضرر و هزار 
کار درستی بود؟ شما به  کشور از دست می رفت  کشاورزی  هکتار از زمین های 

کار را تأیید می کردید؟  عنوان یک مدیر ارشد قضائی این 
به ایشان گفتم برای درک صحیح و کامل این قبیل موضوعات شما باید یک 
که پنج وزیر و چند استاندار باتجربه عضو آن باشند. در وسط  شورا داشته باشید 
که توضیح دادم، آقای  گرفت. اینها را  که نمی شود برای همه چیز اجازه  بحران 

کنیم. گفت باید برای این موارد فکری  شاهرودی 
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ساختار اداری باید اصالح شود
کالن اداری  کنیم. ما در ساختار  که باید ساختار اداری را اصالح  خالصه این 
کلی اشکال دارد.  یم.1 چیدمان وزارتخانه ها و روابط بین آنها به طور  مشکل دار
که مانند نخ تسبیح بخش های مختلف اداری را به هم وصل  قانون  های مادر 
بر  که  کشور  کل  بازرسی  قانون  کشور،  عمومی  محاسبات  قانون  مثل  می کنند، 
نیاز  کلیدی است،  که بسیار  کار  قانون  و  کشور نظارت می کند  اداری  ساختار 
ما  ساختار  با  وجه  هیچ  به  موجود  کار  قانون  دارند.  عمیق  و  جدی  اصالح  به 
و  دارند  گالیه  بابت  این  از  بعضی  است.  پیشرفته  بسیار  که  چرا  نیست.  جور 
کارش  که جهان سومی و در مسیر توسعه است، نباید قانون  کشوری  می  گویند 
که  کار سوئیس باشد، این درست نیست. این باعث می شود  مترقی  تر از قانون 
نیست  هماهنگ  ساختار  بقیۀ  با  قانون  این  چون  شود.  مشکل  دچار  ساختار 
کار می شود. این عده درست می  گویند. هم ساختار موجود  موجب اخالل در 
کار باید مقداری معتدل شود. ساختار  کار باید عوض شوند. قانون  و هم قانون 

کلی اقتصاد مقاومتی در 29 بهمن 92 ابالغ شد، به نظرم خیلی پربار و خوب آمد. آن  1. وقتی سیاست های 
از باب تشکر خدمت آقای هاشمی رفسنجانی رفتم،  کردم و دیدم عالی نوشته شده است.  را بارها مطالعه 
مشکالت  حاّلل  است،  جامع  خیلی  کرده،  تهیه  سندی  عجب  مصلحت  تشخیص  مجمع  گفتم  ایشان  به 
جمع  بندی  این  به  هم  تو  که  خوشحالم  خیلی  فرمودند  هاشمی  آقای  می شد.  ابالغ  زودتر  کاش  ای  است، 
کردم  کن. این سند باید در نظام مدیریتی جا بیفتد. سؤال  کار  رسیده  ای. برو درخصوص این مسئله بیشتر 
که در آن تغییراتی داده  اید؟ فرمودند  که از طرف دفتر رهبری به شما داده بودند یا این  این همان سندی است 
که چون تغییرات  که از طرف دفتر رهبری آمده بود، تغییر دادیم. تصور ما این بود  ما بخش هایی از آنچه را 
کرده بود برگردانند تا  که پیش  نویس سند را تهیه  زیاد شده، ممکن است رهبری دوباره آن را به همان نهادی 
کم یا زیاد  که یک واو از متن  نظر آنها را هم بگیرند و باز تغییراتی در آن داده شود. ولی دیدیم ایشان بدون این 
کار ما مورد قبول رهبری واقع شده است و ایشان  که  کردند. ما هم خیلی خوشحال شدیم  کنند، سند را ابالغ 
کاش این سند بعد از خاتمۀ جنگ ابالغ  گفتم  به مجمع تشخیص این اندازه اعتماد می کنند. به آقای هاشمی 
کشور باشد و این تغییرات باید انجام شود.  می شد. این سند می تواند محور تغییرات اساسی در ساختار اداری 
گذشت چند سال از ابالغ این سند، هنوز اقدامی جدی در موردش نشده این است  که االن با  اما علت این 
که ساختار موجود اداری و مدیریتی ظرفیت اقتصاد مقاومتی را ندارد. اقتصاد مقاومتی برای خودش ساختار 
خ دهد تا انقالب  دیگری می  خواهد. اقتصاد مقاومتی انقالبی اقتصادی و اداری است. این انقالب اداری باید ر

اقتصادی موفق شود. 
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کشور است. در ساختار موجود  که مورد نیاز انقالب و  هم باید به صورتی شود 
مدیر انقالبی له می شود. قوانین نظارت ما انقالبی نیستند و مطابق ضرورت  های 
کشور هم انقالبی نیستند، دیوانساالرانه  انقالب تعریف نشده  اند. قوانین جاری 
و بوروکراتیک اند. در این شرایط مدیر انقالبی زجر می  برد. یا باید به دادگاه برود، 

یا باید خون دل بخورد. این یکی از مشکل های اساسی نظام مدیریتی ماست. 
که بنا بر سخنان رهبران نظام باید همچنان انقالبی  یم  ما نظامی انقالبی دار
وضع  به  توجه  با  که  این  ضمن  باشد.  انقالبی  باید  نظام  عملکرد  پس  بماند. 
نابسامان کشور، اختالف طبقاتی شدید و فقر و بیکاری گسترده ای که در جامعه 
هست، جز از طریق اقدام  های انقالبی نمی شود جواب گرفت. اقدام  های انقالبی 
را  ساختارمان  یم  مجبور می  خواهند.  انقالبی  ساختاری  باشند،  هم  قانونی  که 
کشور و حال و هوای  کنیم و با ساختاری متناسب با نیازهای  هرچه زودتر عوض 

کنیم.  انقالب، جامعه را اداره و خواسته  های انقالب و مردم را برآورده 
 

مدیر انقالبی؟
که قانون را می  شناسد و آن را رعایت می کند. انقالب  مدیر انقالبی مدیری است 
ما براساس هرج و مرج نیست، انقالب اسالمی است. در نگاه اسالمی و قرآنی 
کاری خارج از نظم پذیرفته  کاری تقوای الهی و نظم است، هیچ  اولین شرط هر 
کارش باید بر نظم باشد.  نیست. یک مدیر اسالمی و انقالبی هم اصل و اساس 
گونه بی  نظمی و تخلف از قانون مردود است. ولی باید نکاتی را در نظر گرفت.  هر 
که در خاطرۀ دیدارم با آیت اهلل شاهرودی  برای مثال در ماجرای رودخانۀ ارس، 
که بگوید چون مطابق قانون در  کردم، آیا مدیر انقالبی مدیری است  به آن اشاره 
که وزارت  کرد، پس من تا زمانی  مسائل مرزی باید با اجازۀ وزارت خارجه عمل 
گر  ا ی دست می  گذارم؟ من در آن مسئله  کتبی ندهد، دست رو خارجه اجازۀ 
گر از اول بدون اطالع وزارت خارجه  کرده بودم؟ من ا کار درستی  صبر می کردم، 
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که  کار خالفی واقع شده بود. اولین حکم این بود  کشور اقدام می کردم،  و وزارت 
گیرد. ما با همۀ آقایان و  کاری در مرز نباید بدون اطالع وزارت خارجه صورت  هر 
کردم  یسک  گرفتیم، وقتی آنها از حل مسئله ناتوان ماندند، من ر مسئوالن تماس 
اینجا مدیر حق ندارد  با یک تدبیر مدیریتی وارد عمل شدم. در  کردم.  و اقدام 
کشور جواب نمی  دهد، من تماشاچی می  مانم.  که چون وزارت خارجه یا  بگوید 
کاری  کند. دوم، بتواند از  کار  که اول، با نظم  بنابراین مدیر انقالبی مدیری است 
کارش شفاف باشد. سوم، آمادگی پذیرش  کند، یعنی باید  کرده است دفاع  که 

مسئولیت شکست احتمالی را داشته باشد.1
و  عادت  پوستۀ  بتواند  و  باشد  داشته  نوآوری  که  است  کسی  انقالبی  مدیر 
تکرار را بشکند و طرحی نو دراندازد. حرف تازه ای بزند. مدیر انقالبی کسی است 
کند و قبل از درک آن نگوید: »قانون اجازه نمی  دهد.« او  که حرف مردم را درک 
که  کند. به مردم بگوید این  باید برای خواست منطقی مردم راه حل قانونی پیدا 
گر خواسته  ات را به شکل دیگری تغییر  شما می  خواهی غیرقانونی است، ولی ا
کنیم. من با بسیاری از مردم در  کاری  دهی، قانونی می شود و ما می توانیم برایت 

دوران استانداری و وزارت با همین روش به نتیجه می رسیدم. 

1. من در دوران استانداری و وزارت سعی می  کردم متن دستورم به مدیران را شفاف بنویسم. یک روز مدیر 
کل  گفت چرا این جور دستور می  دهید؟ چرا وقتی به مدیر  کل حوزۀ وزارتی، آقای مهندس مهرآبادی، به من 
کنید: 1. این اندازه زمین به فالن  زاهدان، شیراز یا بندرعباس دستوری می  دهید، می  نویسید به شرح زیر اقدام 
کنید و... این طور دستور دادن  کنید؛ 3. قسط  ها را این طور تنظیم  کس دهید؛ 2. قیمت را این طور حساب 
گر اشکالی پیش آید شما باید به  کرد. فردا بازرسان سراغ شما خواهند آمد و ا گرفتاری درست خواهد  برای شما 
کنید یا با رعایت قانون  گذار  کار را نکنید. بهتر است بنویسید این زمین را با رعایت قانون وا دادگاه بروید. این 
گر بناست فردا به دستور من ایراد  کشور وزیرم. ا گفتم برادر عزیز باألخره من در این  کنید. به او  قسط  بندی  اش 
گردن خود من باشد و جوابگویش باشم. عالوه بر  بگیرند، بگذار به خود من ایراد بگیرند. بگذار مسئولیت به 
این خیلی از بازرس  ها به این جور دستورها ایراد نمی  گیرند. چون می  گویند وزیر نوشته است. پیش قاضی هم 
کل باشد، پرونده  اش در استان رسیدگی می شود  گر دستور مدیر  ببرند، می  گوید وزیر این اختیار را دارد. ولی ا
کل ما به تعاونی مسکِن یکی از نهادهای امنیتی زمین  گرفتار مسائل محلی می شود. چنانکه یکی از مدیران  و 
کرد و  مورد نظرشان را نداد و سر از زندان درآورد. بعد از سال  ها، وقتی مسئول آن نهاد در استان ارتقا پیدا 

کل ما به زندان افتاد. اما با وزیر از این قبیل رفتارها نمی  توانند بکنند.  معاون وزیر شد، آن مدیر 
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که توضیح دهد. من می توانستم بگویم خواستۀ شما  وظیفۀ مسئول است 
ارجاع  تلفن چی  یا  به منشی  را  کار  قانون است. می شد  نیست، خالف  شدنی 
که خواسته شان خالف قانون است  دهم و به او بگویم به ارباب رجوع بفرمایید 
و نمی شود، وقت هم ندارم ایشان را ببینم. ولی وقت می دادم، توضیح می دادم، 
راهنمایی می کردم. او هم می رفت خواسته  اش را تعدیل می کرد، منطقی می کرد 

و بعد ما برایش انجام می دادیم. 

حساس بودن به حقوق مردم 
یادی  ز کور  بخشنامه  های  نهادها  از  بسیاری  در  می دیدم  وزارت  دوران  در  من 
منظور بخشنامه هایی  بود.  یاد  ز موارد  این  از  وزارت مسکن هم  در  دارد.1  وجود 
است که کار را هم برای مردم و هم دولت پیچیده می کند، بدون این که فایده ای 

داشته باشد.
قانون ثبت اسناد. در سال  به اصالح مواد 147 و 148  یم موسوم  قانونی دار
که نماینده بودم، خدا بیامرز هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس، به من   1366
گفت این همه حاشیه نشین در اطراف شهرها هستند که هیچ یک سند مالکیت 

کارخانه حق  که سازمان تأمین اجتماعی می  خواهد از آن حق بیمه بگیرد. این  کارخانه  ای را در نظر بگیرید   .1
کارش تخلف محسوب می شود، بیمه هم در مقابل او را ممنوع  الخروج می کند.  بیمه  اش را نمی  دهد و چون این 
که با هزار مصیبت  کارخانه را می  بندد. مالکی  کار را می کند و حساب  های  گرفتن طلبش همین  دارایی هم برای 
کارخانه  اش  که مالیات بدهد )منکر مالیات هم نیست(، آیا نباید اول  کارخانه را سر پا نگه داشته و پول ندارد 
که آن را به بیمه و دارایی  که دارد باید برود مادۀ اولیه بخرد یا این  کند تا بتواند مالیات بدهد؟ آیا با پولی  کار 
کارخانه را سر پا نگه دارد تا سود بیشتری به دست بیاورد و مالیاتش را هم پرداخت  بدهد؟ عقل می  گوید باید 
کشور مادۀ اولیه بخرد. این  ج از  گر مالیات ندهد ممنوع  الخروج می شود و نمی  تواند برود مثاًل از خار کند. اما ا
که وزارت اقتصاد و دارایی، مالیات را با چند سال تأخیر مطالبه می  کند. مالیات عملکرد  پیشامد برای این است 
سال 92 را در سال 95 می  گیرد. در این فاصله شرکت در پی تحریم  ها، بازار خارجی یا مواد اولیۀ خود را از دست 
داده و ورشکسته شده است. امروزه بسیاری از شرکت های تولیدی ورشکستۀ تحریم و تورم سنگین هستند. 
کمیت را می  پردازند. آیا بهتر نیست نظام مالیاتی را طوری  به عبارت دیگر این شرکت  ها هزینۀ سیاست های حا
کار به اینجا نکشد؟  کار اقتصادی همزمان با خرید و فروش، مالیات هم پرداخت شود تا  که در هر  کنیم  اصالح 
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ندارند، چون با قولنامه زمین یا خانۀ خود را معامله کرده اند. به خاطر همین کم کم 
بیشتر  از خانه های سنددار  دارد  کشور  در  قولنامه ای  واحدهای مسکونی  تعداد 
کنید تا بتوانیم به  می شود. بروید ببینید مشکل این قانون چیست، آن را اصالح 
این افراد سند دهیم. من اول با نظر ایشان مخالف بودم. معتقد بودم اینها بیخود 
حاشیه نشین شده اند و نباید حاشیه نشینی را تشویق کرد. آقای هاشمی در مقابل 
استدالل می کرد و می  کوشید مرا قانع کند. ایشان می گفت این واقعیت فقر است. 
از روستاهای مناطق  کرده اند. در زمان جنگ خیلی  از روستاها مهاجرت  اینها 
حاشیۀ  به  اینها  حال  هر  در  بودند.  دشمن  تیررس  در  چون  شدند،  خالی  مرزی 
شهرها آمده اند و دیگر به روستا برنمی  گردند. راه  حلی برای این مشکل پیدا کنید.
کره معلوم  گذاشتم و بعد از مذا کارشناسان ادارۀ ثبت چندین جلسه  من با 
شد باید دو ماده از قانون اصالح شود. یک اصالحیه نوشتیم با دو سال اعتبار. در 
کس زمین قولنامه ای داشت، می توانست  که قانون اعتبار داشت، هر  دو سالی 

کند و سند بگیرد. کند، تشریفات الزم را طی  زمین خود را به ادارۀ ثبت معرفی 
یادی از مردم توانستند سند بگیرند  کار خیلی خوب شد. هم عدۀ ز نتیجۀ 
که درآمدی برای دولت ایجاد شد.1 بعد از پایان دو سال، ادارۀ ثبت  و هم این 
کم بوده و الزم است دو سال دیگر هم آن را تمدید  گفت مدت اعتبار این قانون 
کنید. بعد از آن هم قانون دو سال، دو سال تمدید شد و این روند تا سال 1376 

که من وارد وزارت مسکن شدم ادامه داشت.
گذشت این مدت، وزارت مسکن متوجه شد این قانون برای بعضی  پس از 

هاشمی  آقای  تدبیر  به  می  خواندم،  را  دسوتو  نوشتۀ  سرمایه  راز  کتاب  وقتی  ماجرا،  این  از  بعد  سال  ها   .1
که به زمین  های  کرده بود  کتاب نویسنده به دولت های هند و مکزیک توصیه  گفتم. در آن  رفسنجانی احسنت 
کشورشان سند بدهند. چون در آن صورت مالک زمین می تواند سند را به بانک ببرد،  بدون سند رسمی در 
کار هم به نوعی باعث تولید ثروت در جامعه می شود و هم می تواند تا حدی از  وثیقه بگذارد و وام بگیرد. این 
کند. من آن موقع فهمیدم آقای هاشمی، این  کمک  مشکالت بیکاری جامعه بکاهد و به رونق اقتصاد ملی 

کرده است.  کشور  مرد بزرگ، با راهنمایی خود چه خدمتی به 
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خالف  طریق  این  از  و  است  شده  فرصت  به  تبدیل  ثبت  ادارات  کارمندان  از 
که قولنامه  اش تا سال 66 تنظیم شده، می  تواند  کس  گفته بود هر  می کنند. قانون 
آن را بیاورد و سند بگیرد. اما عده ای از این قانون سوء  استفاده می  کردند و برای 
که در سال 70، 72 معامله شده بود، قولنامه هایی به تاریخ سال 65  زمین هایی 
کرد. حتی بعضی  ها ظاهر  می  آوردند. یعنی تهیۀ قولنامه  های جعلی افزایش پیدا 
قانونی را هم رعایت نکرده بودند و قولنامه هایی می آوردند که تاریخش بعد از سال 
66 بود. اما کار این پرونده ها هم به روش  های معجزه  آسایی در ثبت انجام می شد. 
کرده  برای حل این وضعیت، وزارت مسکن و شهرسازی بخشنامه ای صادر 
بود که شهرداری  ها را موظف می  کرد برای دادن پروانۀ ساخت به زمین های دارای 
کنند. اما  سند اصالحی مواد 147 و 148 از ادارات مسکن و شهرسازی استعالم 
که ملکش چند  خود این بخشنامه هم مشکل جدیدی به وجود آورده بود. فردی 
کسی بوده و چه  دست خرید و فروش شده بود، نمی دانست زمین قباًل مال چه 
که سند شش دانگ دارد. پس وقتی  کرده است، فقط می دانست  کسی خالف 
گرفتن پروانه به شهرداری مراجعه می کرد، شهرداری هم  با سند شش دانگ برای 
از مسکن و شهرسازی استعالم می کرد. مسکن و شهرسازی در جواب می گفت 
کرده است. شهرداری  ادارۀ ثبت تخلف  و  قانونی صادر نشده  این ملک  سند 

نباید پروانه بدهد. 
که بخشنامه  در مقابل این وضعیت، من به عنوان مسئول می توانستم بگویم 
کردم  کنم؟ اما در یک مورد برخورد  است، خالف است، من چرا خودم را درگیر 
از شما استعالم  گفته  اید شهرداری  از مسئوالن مربوط پرسیدم شما برای چه  و 
شما  از  باید  شهرداری  چرا  دارد،  ثبتی  دانگ  شش  سند  که  کسی  برای  کند؟ 
استعالم کند؟ همان اشکالی را که شرح دادم بیان کردند. گفتم دلیل مضحکی 
کار شــما با ادارۀ ثبت وجود دارد، اما تاوان آن را مردم می دهند.  است. ایرادی در 
به  نیازی  یخ  تار این  از  که  کردم  صادر  بخشنامه ای  کرده اند؟  گناهی  چه  آنها 
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مسئوالن  به  است.  درست  رسمی  شده،  ثبت  که  سندی  نیست.  استعالم 
ید مسئله را در  کار به ایرادی برخوردید، برو گر در  گفتم ا مسکن و شهرسازی هم 
کنید، چرا مردم را عذاب می  دهید؟ چرا مردم را مثل  کنید و حل  دادگاه مطرح 

توپ فوتبال پاس کاری می کنید؟ 
انقالبی  انقالبی است. مدیر  ویژگی اصلی مدیر  کارآمدی  به عبارت دیگر، 
روال  به  و  بشکند  را  پوسته  ها  این  گاهی  باید  کند.  بسنده  پوسته ها  به  نباید 
را  ظرفیت  ها  این  باید  ما  قانون  برسد.  مردم  داد  به  باید  دهد،  خاتمه  نادرست 
از این ظرفیت  ها خالف قانون  به مدیر بدهد. ممکن است بگویند شاید مدیر 
که جلوی هر اقدام  کند. اما مگر از همین قانون سفت و سخت امروزی  استفاده 
ضوابط  گر  ا هم  صورت  آن  در  نمی شود؟  سوء  استفاده  می گیرد  هم  را  انقالبی 
اجازه  خودشان  انقالبی  مدیران  نمی شود.  ایجاد  مشکل  شود،  تنظیم  درست 

نمی دهند سوءاستفاده شود.1

مدیراِن هزینه
کشور بیرون  گردونۀ مدیریتی  کار بر مدیران انقالبی سخت شود و آنها را از  وقتی 
که فقط می توانند پول خرج  کسانی  کنند، جا برای »مدیران هزینه« باز می شود، 

هزار  ده  میلیاردی،  هزار  سه  اختالس  های  آیا  داشت؟  وجود  کشور  در  شرایطی  چنین   138۴ سال  تا  آیا   .1
کار بود؟ مشکالت و ایرادات بود اما ابعاد آن بسیار محدودتر  گرفتن در  میلیاردی وجود داشت؟ آیا اینقدر رشوه 
زندان  به  رئیس جمهور  اول  که می  بینیم معاون  از سال 8۴ است  بعد  بود.  نبود، تخلف  قاعده  و  روال  بود. 
که دیگر نمی  توانیم  کار به جایی رسیده  می  افتد، نمی  دانم آن دیگری چه می کند و فساد همه جا را می  گیرد. 
که  که وزرا اصالح شده   و آدم  های صالحی آمده  اند، بدنه آنقدر فاسد شده  کنیم. امروز با وجود این  آن را جمع 
گرفته  گر قوانین خیلی سفت و سخت شود جلوی فساد  که ا کرد. بنابراین این طور نیست  نمی شود درستش 
که از 8۴ به بعد شد، فساد  کار و میدان به آدم  های فرصت  طلب و بی  هویت داده شود، همان طور  گر  می شود. ا
همه جا را می  گیرد. متأسفانه در یک برهه  ای مدیرها یا خودشان فاسد بودند یا متأسفانه آنقدر ضعیف بودند 
کند. تعریف من از مدیر انقالبی  کرد. مدیر انقالبی قوی و سالم نمی  گذارد فساد رشد  که فساد در دامنشان رشد 

گی  هاست. داشتن این ویژ
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که خالقیت و البته دغدغه ندارند. مدیران  کنند. ویژگی مهم آنها هم این است 
می  کشند  جاده  می  سازند،  سد  نفت  درآمد  از  که  هستند  کسانی  همان  هزینه 
نباشد،  نفت  پول  وقتی  اما  می  بریم،  توسعه  سوی  به  را  کشور  یم  دار می  گویند  و 
را  کشور  نمی تواند  روحیه  این  و  افراد  این  کلی  طور  به  کنند.  کاری  نمی توانند 

توسعه دهد. این فقط توهم توسعه است. 
کاهش یافته است و صرف جاهای دیگری  که درآمد نفت  همین افراد امروز 
می شود، دائم از اهمیت جذب سرمایه گذاری خارجی حرف می زنند. اینها درک 
درستی از سرمایه  گذار خارجی ندارند. فکر می کنند سرمایه  گذار خارجی هم مثل 
وزارت نفت است که نفت را بفروشد، پولش را بیاورد به اینها بدهد که خرج کنند. 
گر روزی سرمایه  گذار خارجی به این کشور بیاید، پولی به اینها  که ا دیگر نمی  دانند 
این  می کند.  سرمایه گذاری  را  آن  اقتصادی  محاسبۀ  با  خودش  بلکه  نمی  دهد، 
قبیل مدیران چون تنها پول خارجی را می خواهند و نه سرمایه گذاری خارجی را، 
که شعار جذب سرمایۀ  کسی  زمینه را برای ورود سرمایۀ خارجی آماده نکرده اند. 
کند. سرمایه  گذار  ایجاد  را هم  باید در خودش ظرفیت پذیرش  خارجی می دهد 
سرمایه  گذار  صدها  برجام  از  بعد  بیاید؟  باید  طرح  کدام  اجرای  برای  خارجی 
کشورهای مختلف، با عالقۀ فراوان به ایران آمدند. از میان آنها چند  خارجی، از 
گفتند ما به سرمایه گذاری عالقه داریم  کنیم؟ آنها  سرمایه  گذار را توانستیم جذب 
کنید.  گفتیم پروژه  های فراوانی داریم، خودتان از بین آنها انتخاب  و ما در جواب 
سرمایه  گذار خارجی می  فهمد که این جواب نشان  دهندۀ بی  خبری و بی  اطالعی از 
کار اقتصادی است. او می  فهمد ما آمادگی جذب سرمایۀ  اصول سرمایه گذاری و 
خارجی را نداریم. پروژه باید آماده باشد، باید اجزا و ابعادش تعریف شده باشد 
کشور می  خواهیم فالن پروژه اجرا شود،  و به سرمایه  گذار بگوییم در فالن نقطه از 
کار باید آماده شده  کرده ایم. یعنی همۀ جزئیات  که تعیین  آن هم با مشخصاتی 
باشد. تحلیل بازار آن و همچنین وضعیتش با محیط   زیست روشن شده باشد. 
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کار هم باید  فقط مانده باشد نوشتن نام سرمایه  گذار بر روی پروژه. مقررات مالی 
کشور  کند و چگونه سودش را از  کشور  معلوم باشد تا او بداند چطور پولش را وارد 
انتقال پول تبدیل  که به محض شروع پروژه، مسائل مالی و  کند. نه این  خارج 
کنی، محیط  کار  به مشکل اساسی شود. میراث فرهنگی بگوید اینجا نمی شود 
مانع  تراشی  ادارۀ دیگر هم در حوزۀ تخصص خودش  آن  کند،    زیست مخالفت 
که  کنون داشته  ایم، اجازه نداده  تا که  نوع مدیریتی  که  این است  واقعیت  کند. 

کار ناآشناییم. کنیم. ما با این  خود را برای هیچ نوع سرمایه گذاری خارجی آماده 
را می  شناسد. فقط می تواند طرح  های بدون  مدیریت ما فقط دستور دادن 
توجیه اقتصادی و طرح  های مطالعه  نشده را با پول نفت انجام دهد. تا به حال 
فراوان  هزینۀ  با  دهیم،  انجام  را  دومش  فاز  مطالعات  که  آن  از  قبل  را  سد  چند 
ساختیم و وسط کار پشیمان شدیم؟ در سد گتوند این اشتباه رخ داد. قبل از این 
کنیم و بدانیم  یاچۀ سد را از نظر زمین  شناسی بررسی و مطالعه  که حوضچۀ در
ی  یاچۀ سد رو که در چه بالیی سر منطقه می آید، سد را ساختیم. بعد فهمیدیم 
ساخته  ایم.  شور  یاچۀ  در سد  این  احداث  با  واقع  در  و  می گیرد  قرار  نمک  بستر 
کافی مطالعه  که برای این پروژۀ بسیار مهم به اندازۀ  این نشان  دهندۀ این است 
نکردیم. متأسفانه اهل مطالعه و آماده  سازی نیستیم. اهمیت آن را نمی  دانیم.1 

کرده بود دیدم. از او پرسیدم این بنا را در  کار  که در ایران هم  1. در سفری به هلند، پروژۀ یک مشاور هلندی را 
گفتم چطور ممکن است؟ ما این را در خشکی  گفت در هجده ماه. به او  داخل دریا در چه مدت ساخته  اید؟ 
که ما صبوریم و پول نداریم، اما  گفت فرق ما با شما در این است  هم نمی  توانیم در هجده ماه بسازیم. او 
کلنگش را  شما عجولید، پولتان هم زیادی است. در نتیجه دربارۀ اجرای یک پروژه فوری تصمیم می  گیرید و 
کار معلوم می شود  می  زنید، مطالعات را هم در حین ساخت انجام می  دهید. به این طریق مشکالت در وسط 
و آن وقت راه برگشت هم نیست. ناچار این دست و آن دست می  کنید و پروژه سال  ها در میان راه معطل و 
کافی را به مطالعه اختصاص می  دهیم. بعد  بالتکلیف می ماند. ولی ما چون پول نداریم اول زمانی طوالنی و 
کار را شروع می  کنیم تا پایان هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد، چون در مطالعۀ  که  از آن می  دانیم از لحظه ای 
کار را هجده ماهه به  اولیه برای همۀ مشکالت احتمالی راه  حل پیش  بینی شده است. در نتیجه می  توانیم 

پایان برسانیم. 
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مدیران چنین پروژه  هایی »مدیران هزینه«  اند، نه مدیران تفکر، نه مدیران انقالبی 
کشور.  و بها دادن به دارایی  های 

ارزیابی مدیران ارشد
شود.  ایجاد  عملکرد  ارزیابی  نظام  باید  ارشد  مدیران  برای  که  گفته  ام  بارها  من 
که چهار، پنج سال استاندار و پس از آن وزیر بوده، الزم است در پایان دورۀ  مدیری 
خدمتش شورایی متشکل از آدم  های خبرۀ اجرایی و قانونگذار )مثل نمایندگان 
کند. این شورای  باسابقۀ مجلس و وزرای سابق و...( دربارۀ عملکردش قضاوت 
پنج یا هفت نفره از او بخواهد گزارشی از کارهایی که در دورۀ مسئولیتش انجام داده 
کارهایی  بنویسد. بنویسد با چه مشکالتی در استان یا وزارتخانه مواجه بوده و چه 
کارهایی الزم است انجام شود. در واقع از مدیر  می توانسته است انجام دهد و چه 
بخواهد که خودش، خودش را تحلیل کند. بعد اعضای شورا قضاوت کنند که آیا 
او تشخیص  های درستی داده است یا نه؟ و این طور می شود دانست که آیا این فرد 
کار از  می تواند باز هم مسئولیت یک نهاد مدیریتی مهم را بر عهده بگیرد یا نه؟ این 
که متأسفانه نداریم. به این خاطر  کارهای بسیار ضروری در نظام مدیریتی است 
که به چه دلیل در  گهان یک نفر وزیر می شود. هیچ معلوم هم نمی شود  که نا است 
گرفته و چه شایستگی هایی در مدیریت از خود نشان داده است؟  آن جایگاه قرار 
کنیم، آن وقت آن شورا می تواند نظر درستی دهد و   گر این مسائل را تحلیل  ا
که این آدم در سمت قبلی خود وزیر موفقی بوده است، پس می تواند  مثاًل بگوید 
را  گزارش موفقیت  ها و شکست  ها  در وزارتخانۀ دیگری هم موفق باشد. همین 
گر در کتابی جمع کنیم، مجموعه  ای ارزشمند و سودمند از تجربه  های مدیریتی  ا

کشور فراهم می شود.1

1. در آن صورت چه بسا الزم نباشد فردی چون من، با انتشار این کتاب، از دوران مدیریتش به مردم گزارش دهد.
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کشور  کلیدی  مدیرهای  و  شخصیت  ها  نباید  ما  که  است  این  دیگر  نکتۀ 
کارشناس سازمان بازرسی یا دیوان محاسبات  را فدای نظر یک یا دو بازرس و 
وجود  دستگاه ها  در  بی  اخالقی  و  نامطلوب  افراد  است  ممکن  همیشه  کنیم. 
داشته باشند که گزارش  هایی ناقص یا نادرست به دستگاه  های بازرسی بدهند، 
که دوران مدیریتش به پایان رسیده است )چون قبل  به خصوص دربارۀ مدیری 
گزارشی بلند باال  کار را ندارند(. در نتیجه بعد از رفتن مدیر  از آن جسارت این 
که پر از اتهام است. طبیعی است وقتی مدیری با چنین رفتاری  صادر می کنند 
مواجه شود، دیگر تمایل و اشتیاقی به پذیرش مسئولیت جدید نداشته باشد. 
و مدرکی  نمی کنند  او همکاری  با  ادارۀ سابق هم  کارمندان  وقتی حتی  آن هم 
برای تهیۀ دفاعیه در اختیارش قرار نمی  دهند تا برای دفاع از خود به دادگاه ببرد. 
همواره  کارند،  سر  که  مدیرهایی  که  است  این  هم  وضعیت  این  یان  ز کمترین 
یشۀ  ر روش  این  دیگر  عبارت  به  بزند.  سر  آنها  از  خطایی  مبادا  که  مراقب  اند 

مدیریت و نوآوری را در مدیریت خشک می کند.
استانداری  شد  قرار  گر  ا که  شود  درست  حرفه  ای  شورای  یک  باید  باألخره 
یا وزیری یا رئیس دستگاهی به دادگاه برود، اول در مقابل این شورا از عملکرد 
گر مدیری  کار او به دادگاه ارجاع شود. ا کرد  گر این شورا تأیید  کند و ا خود دفاع 
کار جدیدی انجام دهد تا مشکلی را حل کند، اما نتیجۀ  خواست نوآوری کند و 
کار او را تأیید کرد،  گر آن شورا  کمه شود. ا آن موفقیت  آمیر نبود، نباید آن مدیر محا

او نباید مجرم دانسته شود.
این  برای  و  پیشنهاد  این  بهتر  کردن  اجرایی  برای  که  است  این  من  تصور 
اجرایی  مدیران  از  باید  نیاید،  پیش  سیاسی  گرایش  های  دخالت  نگرانی  که 
که سن و سالی  پیشکسوت برای تشکیل شوراهای نظارت استفاده شود. افرادی 
گر حزبی و سیاسی باشند، چون به سنی رسیده  اند  گذشته است، حتی ا از آنها 
که از هوس مقام و قدرت فاصله گرفته  اند، بیشتر به مصلحت کشور فکر می کنند.
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گر شورایی با ارجاع  وجود این شوراها فایده  های دیگری هم دارد. برای مثال ا
پروندۀ یک مدیر به دادگاه مخالفت کند، آن وقت کارشناسان هم در کار بازرسی 
کنترل دیگر هم  و  بررسی  نهاد  که یک  بیشتری می کنند. می  فهمند  خود دقت 

که ممکن است به آنها بگوید تشخیصشان درست نیست.1 هست 

جلب مشارکت مردم در ادارۀ جامعه
یت داشتند: یا باید برای  در نظام شاهنشاهی، در طول 2500 سال، مردم دو مأمور
دفاع از شاه سرباز می شدند و می  جنگیدند، یا این که برای چرخاندن هزینه های 
کشمکش  بین  این  مالیات می دادند. همیشه هم در  و  و مملکت خراج  دربار 
که پول بیشتری بگیرد، اما مردم  بود. خشکسالی می شد، حکومت فشار می آورد 
انقالب می شد. حکومت  و  نتیجه شورش  در  نداشتند.  و دهقان  ها سرمایه  ای 
عوض می شد، کس دیگری می آمد و باز روز از نو روزی از نو. حکومت پهلوی هم 
که شاه نفت می فروخت و می خواست  همین ساختار را ادامه داد، با این تفاوت 
کثر مردم را وارد بازی نمی  کرد. حتی  کند. اما او نیز، جز عده ای، ا مملکت را آباد 
نهایت  در  می شد،  اداره  فالن  کارشناس  و  می کرد  تحصیل  می رفت  که  جوانی 
کارشناس هم  کار بر عهدۀ دربار و نزدیکان دربار بود. اعتراض  کاره   بود و  هیچ 
کمیت مردم خیلی به رسمیت شناخته نمی  شد.  به جایی نمی رسید. یعنی حا
برای  را  مردم  داده ایم.  ادامه  را  روش  همین  انقالب  از  بعد  نیز  ما  متأسفانه 
برای  و مثل آن می خواهیم، ولی  نماز جمعه  راهپیمایی،  شرکت در تظاهرات، 
که در طول چهل سال نوشته  کشور نه. در چهل بودجه ای  تصمیم  گیری در ادارۀ 

که به هر بهانه ای وزرا، استانداران و مدیران سابق را به دادگاه بفرستیم هنر نیست. یکی از بازرس  ها  1. این 
کرده  اید یا  گفت شما ساخت و پاخت  کار مدیران ایراد نگیریم، مسئوالن به ما خواهند  گر از  به من می گفت ا
کرده باشد و تخلفی نداشته  کار  کارتان را بلد نیستید، مگر نه چطور ممکن است مدیری هشت سال  می  گویند 

باشد.
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کنند و بگویند ارادۀ مردم این را می  خواهد؟ در  شد، آیا شد یک ردیف هم باز 
مشارکت  کشور  ادارۀ  در  بودند  عالقه مند  سال  چهل  این  در  که  مردمی  نتیجه 
کنند، فقط در دفاع مقدس و سال های نخست جهاد سازندگی حضور پررنگی 
گفتیم  و  کردیم  به خانه هایشان هدایت  را  آن ما در عمل مردم  از  بعد  داشتند. 
که تصمیم غلط  کنیم. هر جا هم  کشور تصمیم بگیریم و عمل  ید ما برای  بگذار
گرفتیم، به مردم گفتیم صبر انقالبی داشته باشید، تحمل کنید، خوب می شود.1
کشور اهمیت ندادیم، نتوانستیم با مردم ارتباط  ما به توان مردم در سازندگی 
که  است  این  مشکل  هم  االن  یم.  درآور گردش  به  را  آنها  سرمایۀ  و  کنیم  برقرار 
گرفتار تورم است. تورم یعنی پول اضافی در گردش در  دولت پول ندارد. کشور نیز 
گردش درآورد.  جامعه. این پول اضافه دردسرساز شده است. باید این پول را به 
گردش داشته باشد،  گر  کد بماند فاسد می شود، ولی ا گر را این پول، مثل آب، ا
گرفته است پول را  آبادانی ایجاد می کند. دولت ما، مثل همان 2500 سال، یاد 
کوچک شده  کند. اما االن چون خزانه  اش  بگیرد، به خزانه بریزد و بعد آن را خرج 
اقتصاد  را در  و نمی تواند پول  را بدهد  کارمندانش  است، فقط می تواند حقوق 
کنیم، سراغ مردم  کشور را عوض  کالن  گر برنامۀ  که ا گردش درآورد. در صورتی  به 
گر پولدارها به صحنه  یم و راه را برای حضور فعال آنها باز کنیم، آن وقت حتی ا برو

کردم، فرق حکومت مردمی با غیرمردمی به  خوبی  که قباًل هم اشاره ای به آن  کتاب ارزشمند راز سرمایه  1. در 
کردند از بانک  کتاب می  نویسد دولت های مصر و مکزیک خیلی تالش  بیان شده است. نویسنده در بخشی از 
کند تا از بانک جهانی چند صد میلیون  کوشید مدرک درست  جهانی وام بگیرند. دولت مصر پنج، شش سال 
گر این دولت عاقل بود، فکری به حال زاغه  نشینانش می کرد و به چند صد هزار آلونکی  دالر وام بگیرد. به نظر او ا
که ما  کاری  گر به اینها سند می داد و به رسمیت می  شناختشان  ـــ همان  که ساخته شده بود، سند می  داد. ا
در سال 13۶۶ با راهنمایی و پیگیری خدا بیامرز آیت  اهلل هاشمی رفسنجانی انجام دادیم  ـــ تحولی در اقتصاد 
که صاحب سند شده است، می تواند سندش را به بانک ببرد، وثیقه بگذارد، وام  کسی  خ می  داد.  ملی  اش ر
گر مصر به جای  کشور پیدا می شد. به نظر نویسنده ا گهان ثروتی در داخل  کاری شود. یعنی نا بگیرد و مشغول 
کار می  رفت، چندین برابر وام خارجی، سرمایۀ  گرفتن وام بانک جهانی، دنبال این  چندین سال دوندگی برای 

داخلی را زنده می کرد. 
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نیایند، با پول  های کوچک مردم می شود اقتصاد و جامعه را به حرکت انداخت.1
کارها دست مردم است. دولت ها پولی برای  کشورهای توسعه  یافتۀ دنیا  در 
فقط  دولت  نباشد.  طور  این  نظامی  بخش  در  فقط  است  ممکن  ندارند.  اجرا 
گر  ا هم  مردم  می کند.  اجرا  خصوصی  بخش  را  تصمیم  است،  تصمیم  گیرنده 
و تذکر می دهند و دولت هم  ببینند، خودشان اصالح می کنند  ایراد  در جایی 
گر  ا است.  مردم  دست  به  دولت  چشم  پا  ارو در  می دهد.  گوش  مردم  حرف  به 
مردم مالیات ندهند دولت خواهد مرد. مردم در سراپای این نظام  های حکومتی 
شرکت  رقیب  دولتی  شرکت  کجا  آنهاست.  دست  در  کارها  دارند.  حضور 
خصوصی می شود؟ کجا برق دست دولت است؟ کجا آب دست دولت است؟ 
کارآمدی  کجا درمان دست دولت است؟ همه را به مردم سپرده  اند. در نتیجه 
کنترل  کاهش یافته است. دولت نرخ  ها را  کرده و هزینه ها به شدت  افزایش پیدا 
کارتل  ها و تراست  ها شکل  که  کنترل می کند. مراقب است  می کند. اقتصاد را 
ک سیاه بنشانند. دولت این  که بازار را در اختیار بگیرند و مردم را به خا نگیرند 
کند.  کنترل می کند ولی حق ندارد با بخش خصوصی و با مردم رقابت  موارد را 

کوچک می شود. کنیم، آن وقت حجم دولت خیلی  گر ما هم این طور عمل  ا

پیشنهاد برای اصالح نظام اداری
آیت اهلل  برای  گزارشی  اول،  ماه  های  همان  در  شدم،  مجلس  نمایندۀ  وقتی 
نوشتم  نامه  آن  در  بودند.  رئیس جمهور  ایشان  موقع  آن  کردم.  تنظیم  خامنه ای 
کشور متحول شود و پیشنهادهایی هم ارائه  که به نظر من الزم است نظام اداری 
کردم. ایشان در زیر نامه با دست  خط خود به آقای مهندس میرحسین موسوی، 

گرد  1. البته منظورم تعاونی  ها نیستند. تشکیل تعاونی  ها تجربۀ اشتباهی بود. در تعاونی  ها آدم  های بی  پول را 
کاری بلد بودند و نه تخصصی داشتند و نه سرمایه ای. منظور من بیشتر  کثر آنها نه  آوردیم و به آنها وام دادیم. ا

شرکت های سهامی عام است.
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که به نظر من هم این روش  نخست  وزیر وقت، مطلبی به این مضمون نوشتند 
هرچه  و  کارشناس  امکانات،  است.  اداری  نظام  اساسی  راه حل  پیشنهادی 
ید تا این پیشنهاد را به صورت طرح اصالح  می خواهند در اختیار ایشان بگذار

نظام اداری دربیاورند.
هر  یعنی  کنیم.  کارمزدی  را  کشور  اداری  نظام  که  بودم  کرده  پیشنهاد  من 
که می  گذارد حقوق بگیرد. اساس  که می کند و تأثیری  کاری  کس متناسب با 
که به همه یک حقوق پایه بدهند و بقیۀ حقوق هر فرد وابسته به  طرح این بود 
که چطور  بودم  توضیح داده  با مثال هم  انجام می دهد.  که  باشد  کاری  میزان 
کرد. آقای هاشمی  می شود حقوق شغل  های مختلف را به این روش محاسبه 
کردند و پرسیدند پیشنهادت چیست؟ آن را  که از نامه باخبر شدند، من را صدا 
گفتم خدا بیامرز  بیشتر توضیح بده! من در شرح مطلب برای ایشان مثالی زدم. 
کار می کرد. من تابستان  ها همراه او می  رفتم و در ساختمان  پدرم در شهرداری 
بازی می کردم. در خالل  با سه  چرخه  ام  ی وسیعی داشت،  راهرو که  شهرداری 
بازی  های کودکانه متوجه نکته  ای شدم که برایم بسیار جالب بود. پدرم در اواخر 
می آمد،  مهمان  او  برای  وقتی  معمواًل  بود.  شده  شهردار  معاون  خدمتش  دورۀ 
می گفت  او  به  پدرم  و  می آمد  پیش  خدمت  یا  آبدارچی  می  زد،  را  اخبار  زنگ 
بیاورد،  را  چای  تا  اما  می رفت.  پیش  خدمت  این  بیاورد.  چای  مهمان  برای 
که مهمان بلند می شد و می رفت. بعد از رفتن مهمان تازه  آنقدر طول می کشید 
کارمندان آن رفیق شده بودم،  که با  چای می رسید. ولی در دبیرخانۀ شهرداری1 

می دیدم تا به پیش  خدمت می  گویند چای! چای فوری حاضر می شود. 
ی میز می گذاشت  متوجه شدم آبدارچی در اتاق پدر من، استکان چای را رو
و خارج می شد. ولی در دبیرخانه، وقتی استکان چای را می گذاشت، یک چیزی 

رفعت  نژاد  جمشید  آقای  و  وطن  سرباز  آقای  بود،  بایگان  ِسمت  در  صراف  یداهلل  آقای  قسمت  این  در   .1
اندیکاتورنویس بودند و دفتر می  نوشتند.
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که برمی  دارد »َپته« است. هر  برمی  داشت و می رفت. بعد فهمیدم نام آن چیزی 
که چای می آورد، یک پته برمی  داشت و هر پانزده روز یک بار پته ها را می داد و  بار 
یال می گرفت. در اتاق معاون شهردار چون از پته خبری نبود،  به ازای هر پته یک ر
یال می دادند،  چای هم دیر می آمد. ولی در دبیرخانه چون بابت هر چای یک ر

چای فوری حاضر می شد.
گفتم پرداخت دستمزد به  کردم و  این داستان را برای آقای هاشمی تعریف 
کارگران. آقای  کارمندان و  کارمزدی یعنی همین پته؛ یعنی دادن انگیزه به  شکل 
گفتند برو  هاشمی از طرح خوشش آمد. آن موقع من تازه وارد مجلس شده بودم. 
کن. به آقای مهندس موسوی تلفن زدند و  و این ایده را تبدیل به طرح عملیاتی 

گذاشتند.  موضوع را با ایشان در میان 
انتظارات  گفتند شما  کردند.  مرا دعوت  آقای مهندس موسوی یک جلسه 
را از خودت خیلی باال برده  ای. آقای خامنه ای این نامه را نوشته و آقای هاشمی 
که بدانم پیشنهادتان  کرده اند، برای من خیلی مهم است  هم طرح شما را تأیید 
مهندس  آقای  شنیدند،  مرا  توضیحات  وقتی  شود.  اجرا  می تواند  چگونه 
سیدمنصور رضوی، رئیس سازمان امور اداری استخدامی، را احضار کردند و نامۀ 
رئیس جمهور را به او نشان دادند و گفتند امکانات الزم را برای ایشان آماده کنید.
آقای سید ایمان داودی شمسی، معاون حقوقی نخست  وزیر، هم به تیم ما 
کردیم.  کار  با هم خیلی  و  بود  این موضوع عالقه مند  به  ایشان خیلی  پیوست. 
کردند. در  بعد از آن مرا برای جلسه ای به ادارۀ امور اداری و استخدامی دعوت 
آن جلسه آقای دری نجف  آبادی، آقای رضوی و آقای عبادیانی معاون پارلمانی 
اعضای  نفر  سه  ما  گفتند  که  بودند  حاضر  استخدامی  اداری  امور  سازمان 
و  مصاحبه  من  با  جلسه  پنج  می کنم  فکر  هستیم.1  کشور  اداری  نظام  شورای 

کشور هستیم. االن تردید دارم.  گفتند اعضای شورای امور استخدامی  1. یا 
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کردند. بعد از پنج جلسه سؤال و جواب و توضیح دادن  صحبت  هایم را ضبط 
کردم. پسندیدند و  کردن، من واژۀ »کارانه« را برای عنوان طرح انتخاب  و ضبط 
کردند به  گفتند این خیلی خوب است. سال بعد یک ردیف به بودجه اضافه 
نام کارانه و به مدیر هر دستگاه این اختیار را دادند که به کارمندانش کارانه دهد. 
کارانه وجود دارد. به هر حال  کارمندان بند  فکر می کنم االن هم در لیست حقوق 
گذشت و نتیجه ای به دست  گیر همان نظام اداری افتاد. مدتی  پیشنهاد ما باز 

کار آماده نکردند.  نیامد و امکاناتی هم برای 

گفت من با آبرویم معامله می  کنم آقای رفسنجانی 
که در  گذشته  یم  از رژ کنار مشکالت بازمانده  از آن، در  در زمان جنگ و پس 
ی و قوانین  نتیجۀ فشارهای جنگ تشدید شده بودند، عدم اصالح نظام ادار
کسانی  که شرایط برای  گونه ای  کرده بود. به  مادر نیز وضعیت نابسامانی ایجاد 
هاشمی  آقای  می  زنم.  مثالی  بود.  ترس  آور  داشتند،  اطالع  وضعیت  این  از  که 
گرفتار بودند. یا در مجلس بودند یا در جبهه  در سال های جنگ بسیار درگیر و 
در  شد،  تمام  که  جنگ  بپردازند.  ی  ادار نظام  اصالح  به  نداشتند  فرصت  و 
شوند،  ی  یاست جمهور ر نامزد  دارند  قصد  که  گفتند  ایشان  وقتی   68 سال 
خدمتشان  کنم.  صحبت  بتوانم  راحت  تر  تا  رفتم  دفترشان  به  مجلس  در  من 
کنم به خاطر  که می خواهم خدمتتان عرض  گفتم آقای هاشمی، این نکته ای 
یا عدم شناخت حضرتعالی نیست. شما هم این  کشور  از اوضاع  بی  اطالعی 
گستردگی ویرانی  های  کشور چیست. از  طور تعبیر نکنید. من می دانم مسائل 
کرد به   خوبی  کشور به خاطر آنها انقالب  که  تی  جنگ و قبل از جنگ و مشکال
گاهم. موقعیت شما در جامعه و نزد مردم را هم می  دانم. در اوج درگیری  های  آ
تبدیل  را  آن  خطبه  یک  با  شما  می  خوردیم،  شکست  عملیاتی  در  گر  ا جنگ 
رزمنده ها نشاط می دادید.  به  روحیه می دادید،  مردم  به  ی می کردید،  پیروز به 
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حال  این  با  می  دانم.  را  اینها  همۀ  من  بود.  مهم  خیلی  جنگ  در  شما  نقش 
ی  یاست جمهور ر برای  شما  هاشمی،  آقای  که  کنم  عرض  خدمتتان  آمده ام 
همه  این  نمی  توانید  سال  هشت  در  شوید،  رئیس جمهور  گر  ا نشوید!  نامزد 
بتوانید  شما  که  است  آن  از  خراب  تر  کشور  اوضاع  کنید.  اصالح  را  خرابی 
هشت ساله آن را سامان دهید. در نتیجه چهرۀ شما نزد مردم خراب می شود. 
فدا  را  خودتان  باشید.  تأثیرگذار  کشور  در  همچنان  شما  که  یم  دار نیاز  خیلی 
که مورد تأییدتان باشد و با شما هماهنگ باشد  نکنید. بهتر است از یک نفر 
که در این  کند. هر  کار  کنید. به او خط بدهید، برنامه بدهید، او برود  حمایت 
خواهد  خراب  مردم  چشم  در  سال  هشت  از  بعد  شود،  رئیس جمهور  شرایط 
کرد.  اصالح  را  آن  بشود  سال  هشت  در  که  است  آن  از  بیشتر  مشکالت  شد. 
ی خرابی  های باقی  مانده انگشت می  گذارند و  در نتیجه مخالفان می آیند و رو

شما را تخریب می کنند. 
هم  قدری  که  حالی  در  ایشان  کردم.  صحبت  ایشان  با  باره  این  در  خیلی 
را  حرف  این  نیت  خلوص  با  شما  که  می دانم  من  گفتند  بودند  کرده  بغض 
که نخواهم توانست همۀ این  کشور را می  دانم. می دانم  می  زنی. وضعیت اداری 
که  کشور بحرانی  تر از آن است  کنم. اما اوضاع  خرابی  ها را هشت ساله اصالح 
کردن به یک نفر دیگر، به عنوان رئیس جمهور، از این بحران عبور  بتوانیم با کمک 
یم هم مایه  گر الزم باشد از آبرو کار شوم. حتی ا کنیم. الزم است در این مقطع وارد 
کنم. درست است، در پایان این  می  گذارم تا بتوانم بخشی از خرابی  ها را جبران 
ی من برود ولی این آبرو چه زمان به درد می  خورد؟  چند سال ممکن است آبرو

کنم.  کنم و بیایم خدمت  یم معامله  که با آبرو االن وقت آن است 

طرح »آمایش سرزمین«
اجرای  کشور،  اداری  مدیریت  نگاه  تغییر  به  کمک  برای  تالش ها  از  دیگر  یکی 
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که وزیر شدم، چون تجربه  های  طرح »آمایش سرزمین«1 بود. من به محض این 
بودم  نتیجه رسیده  این  به  نمایندگی هم  و در دورۀ  را داشتم  دوران استانداری 
کردم این طرح را  کشور نیازمند طرح آمایش سرزمین است، به سرعت تالش  که 
کارشناس  ها  کردم و  کار را دادم. مکان الزم را آماده  کنم. همۀ هزینۀ  عملیاتی 
کار از وظایف سازمان  کردم. منتها چون این  کشور جمع  را هم از داخل و خارج 

گفتم آن را با سربرگ سازمان برنامه و بودجه انجام دهند. برنامه و بودجه بود، 
دکتر  آقای  به  بود،  هم  مهمی  خیلی  مرحلۀ  که  شد  آماده  کار  اول  فاز  وقتی 
طرح  شما  همکاران  شنیده  ام  گفتم  برنامه،  سازمان  رئیس  نجفی،  محمدعلی 
آمایش سرزمین را تهیه کرده اند. ایشان گفت چه طرحی است؟ گفتم طرح خوبی 
کتابچی، رئیس دفتر طرح آمایش سرزمین، بخواهید آن را برایتان  است. از آقای 

کرد. ید. ایشان قبول  کار عظیمی  شده، نتیجه را به دولت بیاور توضیح دهد. 
آمایش  طرح  کرده ایم،  بزرگی  کار  ما  گفت  دولت  در  ایشان  مدتی  از  بعد 
جلسه  ای  طی  دهید  اجازه  است،  آماده  طرح  حاال  داده  ایم.  انجام  را  سرزمین 
کار را پسندید.  کار را ارائه کنیم. بعد از ارائۀ طرح، آقای خاتمی هم خیلی  گزارش 

که مسائل خیلی مهمی در طرح بررسی شده است.  ایشان هم قبول داشت 
که به سیاست  گذاری و تعریف  گام دوم هم  گام شناخت بود.  گام اول طرح 
سو  کدام  به  آینده  در  می  خواهیم  ما  که  می کرد  روشن  می  پرداخت،  راهبردها 
کنیم. برنامه  های توسعه باید بر مبنای فاز دوم این طرح نوشته می شد.  حرکت 
فاز اول در همان جلسۀ هیئت دولت تصویب شد. پرسیدند فاز دوم را چه زمانی 

1. آمایش سرزمین ارزیابی نظام مند عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... است با هدف یافتن 
که آنها بتوانند، با انتخاب روش  هایی مناسب، توان سرزمینی را  کمک به بهره برداران. به این معنی  راهی برای 
برای برآورده ساختن نیازهای جامعه افزایش دهند و پایدار سازند. به بیانی دیگر، آمایش سرزمین یعنی توزیع 
متوازن و هماهنگ جغرافیایی تمام فعالیت های اقتصادی  ـــ   اجتماعی در پهنۀ سرزمین، متناسب با قابلیت ها 
که به سه مؤلفۀ مهم جمعیت، سرمایه، منابع طبیعی و محیطی  و منابع طبیعی و انسانی. پایدارترین آرایشی 

یک منطقه یا سرزمین ختم می شود برنامۀ آمایش سرزمین نامیده می شود.
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گذشت،  گفتند شش ماه دیگر. متأسفانه از آن شش ماه، چند سال  ید؟  می  آور
اما فاز دوم نیامد. 

که  که مرتب اعتراض می کردم  کنند  کت  که بنده را سا آخر سر هم برای این 
چرا این شش ماه تمام نشد، طرح عمرانی ده سالۀ استان هرمزگان را به دولت 
گفتند این فاز دوم طرح آمایش سرزمین است. طرح استان به استان به  آوردند و 
گفتم این طرح آمایش نیست. این برنامۀ  کردم و  دولت خواهد آمد. من اعتراض 
که طرح آمایش  عمران ده سالۀ یک استان است. ساختن فالن جاده و فالن سد 
کرد و آخر  سرزمین نیست.1 چالش بین من و سازمان برنامه و بودجه ادامه پیدا 
گفتیم. آقای خاتمی  که  که فهم ما از »آمایش سرزمین« همین است  گفتند  هم 
کارشان را انجام دهند. به این ترتیب  کوتاه بیا بگذار اینها بروند  گفتند  هم به من 

طرح آمایش سرزمین ابتر ماند.

ح آمایش سرزمین فاز شناخت بود. فاز دوم به تدوین راهبرد و سیاست ها مربوط بود و فاز سوم  1. فاز اول طر
به تدوین برنامه  های توسعۀ ملی می  پرداخت. بعد از آن باید برنامۀ توسعۀ استان  ها آماده می شد. قرار نبود 

ح آمایش برود به استان  ها و تکه  تکه شود.  طر



دفتر چهارم

خاطراتی از جلسات هیئت دولت





گفت وگوهای دولت مشارکت در 

به  باشم.  که در جلسۀ دولت فعال  نظر اخالقی مقید می دانستم  از  را  من خود 
که در دستور دولت قرار می گرفت مطالعه می کردم،  این خاطر هر مطلب و بحثی 
گاهی در جلسۀ  گردم تا با آ کارشناسی دربارۀ آن مطلع  و می  کوشیدم از نظرات 
دولت حاضر شوم. در دوران نمایندگی هم طرح ها و لوایح مجلس را با دقت و 
که در دولت بحث می شد،  وسواس بررسی می کردم. معمواًل دربارۀ هر موضوعی 
که نظر مخالف داشتند، خوشایند نبود.  کسانی  اظهار نظر می کردم و این برای 
بعضی از دوستان در دولت، متأسفانه فقط دربارۀ مسائلی که مربوط به وزارتخانۀ 
خودشان بود نظر می دادند و در بحث شرکت می کردند و در موارد دیگر بی تفاوت 
بودند و مطابق نظر وزیر مربوطه رأی موافق یا مخالف می دادند. من این روش را 
کابینه نظر  که اعضای  صحیح نمی دانستم. از نظر من مفهوم دولت این است 

گیرد.  دهند تا دربارۀ مسائل بحث جدی و مبادلۀ آرا صورت 

گذشته برکناری استانداران دولت 
است  کارهایی  برای  برنامه ریزی  به  بیشتر  توجه  دولت ها،  نخست  ماه  های  در 
که قرار است در چهار سال آینده انجام شود. عزل و نصب  ها و به ویژه تعویض 
کار آمدن  ی  کارهای مهم این دوران است. در ابتدای رو استانداران نیز از جمله 
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کشور قرار داشت. کار وزارت  دولت اصالحات، تغییر استانداران در دستور 
هیئت دولت در آن زمان در هر جلسه یکی، دو استاندار را جایگزین می کرد. به 
خاطر دارم که در اواسط شهریورماه، تغییر پنج استاندار در یك جلسه مطرح شد. 
بین این پنج نفر آقای رحیمی1 استاندار کردستان و آقای جهرمی2 استاندار فارس 
هم بودند. من این دو نفر را از گذشته می  شناختم و با آنها دوست بودم. در مجلس 
سوم آقای رحیمی نمایندۀ شهر قروه بود و آنجا با هم دوست و همکار بودیم. در 
سمینارهای  در  را  یکدیگر  بودیم،  استاندار  هم  با  همزمان  که  نیز  بعد  سال های 
در  بود.  طوالنی  خیلی  هم  جهرمی  آقای  استانداری  سابقۀ  می دیدیم.  مختلف 

دوران استانداری با ایشان آشنا بودم و نشست و برخاست داشتیم. 
مطرح  عزل  برای  استاندار  پنج  نام  وقتی  دولت  هیئت  شب  آن  جلسۀ  در 
کشور استانداران  گفتم وزارت  گرفتم و به حالت انتقاد  شد، برای صحبت اجازه 
سرنوشت  ولی  می  گذارد.  جایشان  به  را  جدیدی  افراد  و  می کند  عزل  فله ای  را 
پستی،  کرده اید؟  برایشان  فکری  آیا  می شود؟  چه  برکنارشده  استانداران  این 
کشور  در  افراد  این  حال  هر  به  گرفته  اید؟  نظر  در  اینها  برای  کاری  مسئولیتی، 
کار دارند و در جامعه جایگاهی برای خود دارند. با رأی ما یك  شبه تمام  سابقۀ 

کردستان، در دولت دوم محمود احمدی  نژاد، معاون  1. محمدرضا رحیمی، متولد 1333 در شهرستان قروه 
کردستان از سال 1372 تا 137۶، نمایندگی  اول رئیس جمهور بود. او پیش تر سمت هایی مانند استانداری 
قروه در مجالس دوم و سوم، نمایندگی سنندج در مجلس چهارم و ریاست دیوان محاسبات در مجلس هفتم 
را بر عهده داشت. در دولت محمود احمدی نژاد وی ضمن تصدی سمت معاون اولی، ریاست ستاد هماهنگی 
مبارزه با مفاسد اقتصادی را نیز عهده  دار بود. او در مقطعی نیز مشاور آیت اهلل محمد یزدی، رئیس وقت قوۀ 
کمه و به جرم ارتشا و تحصیل  قضائیه، بود. پس از پایان دولت دهم محمدرضا رحیمی توسط قوۀ قضائیه محا

مال از طریق نامشروع به زندان محکوم شد.
کابینۀ اول محمود احمدی نژاد و پیش  کار و امور اجتماعی در  2. محمد جهرمی، متولد 1337 در تهران، وزیر 
از آن معاون اجرایی شورای نگهبان بود. جهرمی در آبان 1388 به عنوان مدیر عامل بانک صادرات منصوب 
شد و پس از افشای فساد بانکی موسوم به اختالس سه هزار میلیارد تومانی در اوایل مهر 139۰ از ریاست بانک 
صادرات برکنار شد. در سوابق مدیریتی او معاونت سیاسی استانداری استان مرکزی، مدیر حوزۀ وزارتی وزیر 
کشور، استانداری زنجان، استانداری لرستان، استانداری سمنان، استانداری همدان و استانداری فارس در 

فاصلۀ سال  های 13۶1 تا 137۶ دیده می شود. 
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که آیا این رفتار، یعنی عزل و رها  موقعیتشان از بین می رود. سؤال من این است 
کردن آنها، درست و به جاست؟ 

آقایان  که مسئول اشتغال  گفتند من  کشور،  نوری، وزیر  آقای شیخ عبداهلل 
که برکنار می شود، یك حکم مشاوره می دهم تا  نیستم، فقط برای هر استانداری 

ببینیم بعد چه می شود.
این  بین  گفتم  دولت  همکاران  و  رئیس جمهور  آقای  به  خطاب  من 
از  ولی  نیستند،  هم  خط  شما  با  سیاسی  نظر  از  که  هستند  افرادی  استانداران 
شاید  دارند.  توجهی  قابل  توانمندی  برنامه ریزی  و  سازماندهی  مدیریت،  نظر 
کرد. فکر می کنم ما در حدود 150، 160  بشود از توانایی  شان به شکلی استفاده 
سفارتخانه در کشورهای مختلف دنیا داشته باشیم. بعضی از این سفارتخانه ها 
کشور برخوردار نیستند و فقط برای حفظ روابط  یادی در دیپلماسی  از اهمیت ز
دیپلماتیك ایجاد شده  اند. مثاًل وقتی نمایندۀ مجلس بودم، یک بار، به ایرلند 
من  برای  دیدم  رسیدم  مقصد  به  وقتی  بود.  باخبر  من  سفر  از  ایران  سفیر  رفتم. 
نیست  قرار  گفتم  و  کردم  تشکر  او  از  است.  منتظرم  و  گرفته  ی  آی  پی  و سالن 
که من در ایرلند  گفت در این پنج سالی  کار باشد. سفیر  این جور تشریفات در 
سفیرم، هیچ وقت مسئولی از ایران به اینجا نیامده است. حاال من به بهانۀ سفر 
شما پاویون را گرفته ام تا اینها بفهمند ایران در اینجا سفارت دارد. در واقع دولت 
که این سفارتخانه انجام دهد.  کار مهم و خاصی نداشت  ایران با ایرلند هیچ 
کردن  کت نگه داشتن و دور  کشورها از این سفارتخانه ها برای سا در بسیاری از 
کار منطقی و معقولی است. به  یسیون از مرکز استفاده می شود. این  مؤدبانۀ اپوز
کند. فرستادن  که این دولت هم از این روش  ها استفاده  نظرم چه اشکالی دارد 
کشورهای خارجی فوایدی دارد. آن فرد سه،  مخالفان  جدی به عنوان سفیر به 
کشور می ماند و وقتی می خواهد به ایران بیاید، باید از وزارت  چهار سال در آن 
تی  خارجه اجازه بگیرد و دلیل آمدنش را بگوید. به این ترتیب هم ارتباط تشکیال
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نمایندۀ دولت است،  و  و هم چون سفیر دولت  از دست می دهد  را  یارانش  با 
گفت  خواهد  شنونده  بزند،  حرفی  گر  ا چون  بزند.  حرف  دولت  علیه  نمی تواند 
هر  در  می کنی؟  مخالفت  آن  با  حقی  چه  به  هستی،  دولت  این  نمایندۀ  شما 
دردسری  است  ممکن  و  هستند  دولت  مخالف  که  افرادی  من  نظر  به  صورت 
برای  می  توانید  هم  بعد  فرستاد.  سفارتخانه ها  به  مؤدبانه  می شود  کنند،  ایجاد 
که ما خطی رفتار نمی کنیم و سفرای خود را از جناح  جناح مقابل ژست بگیرید 

مقابل انتخاب می کنیم.
وزیر  خرازی،1  کمال  آقای  کردم،  بیان  را  مطالب  این  من  که  این  از  بعد 
اعتراض  من  است؟  حرفی  چه  این  گفت  عصبانیت  با  گهان  نا خارجه،  امور 
یا  خارجه  وزارت  کرده اند.  ما  کفش  در  را  خود  پای  مسکن  وزیر  امشب  دارم! 

که شما می خواهید هر... را آنجا بفرستید.  سفارتخانه  ها... نیستند 
آقای  گفتم  ناراحتی  با  وزیر خارجه خیلی متأسف شدم.  این حرف  از  من 
هستند  دیگری  سیاسی  جناح  از  اینها  کنید!  توهین  ید  ندار حق  شما  خرازی، 
باشند،  نکشیده  زحمت  شما  از  بیش  گر  ا کرده اند.  خدمت  مملکت  به  ولی 
دارم.  آشنایی  آقایان  این  از  بعضی  با  نیست. من  از شما هم  کمتر  خدماتشان 
همین آقای جهرمی و آقای رحیمی با شما مشکل خطی دارند ولی نمی توانید به 

کنید! کنید. خوب است مؤدبانه صحبت  آنها توهین 
من  به  خطاب  و  کردند  پادرمیانی  خاتمی  آقای  رسید  اینجا  به  که  بحث 

کرد. ید ببینیم آقایان چگونه سفرایی منصوب خواهند  گفتند بگذار

کمال خرازی، زادۀ آذر 1323 در تهران، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسالمی ایران،  1. سید 
ایران در سازمان ملل متحد  امور خارجه در دولت سید محمد خاتمی و سفیری و نمایندگی  سابقۀ وزارت 
گذراند  کارنامۀ خود دارد. او تحصیالت ابتدایی و دبیرستان را در مدرسۀ علوی  از سال 1989 تا 1997 را در 
او  کرد.  تحصیل  آموزشی  مدیریت  و  تربیتی  علوم  عربی،  زبان  رشته  های  در  دکترا  تا  کارشناسی  مقاطع  در  و 
کانون پرورش فکری  سمت های مدیریت برنامه های سیما، معاون سیاسی وزارت امور خارجه، مدیر عاملی 

کودکان و نوجوانان و مدیر عاملی خبرگزاری جمهوری اسالمی را بر عهده داشته است.
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همکاری با وزارت ارشاد برای ساخت سینماهای جدید
کار دولت )در سال 76( آقای سید عطاءاهلل  در همان ماه  های نخست آغاز به 
آمار  و  سینما  صنعت  از  گزارشی  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  مهاجرانی، 
از  پس  که  بود  آمده  گزارش  آن  در  دادند.  دولت  هیئت  به  کشور  سینماهای 
کاهش یافته است و در حدود ششصد  پیروزی انقالب اسالمی تعداد سینماها 
پایینی دارند  کیفیت  آنها چون  از  که بخشی  کشور وجود دارد  سالن سینما در 
که دولت برای ساخت  گزارش این بود  مورد استفادۀ مردم نیستند. نتیجه گیری 

گیرد.  سالن سینما یارانه یا بودجه ای در نظر 
در آن روزها درآمد دولت چندان خوب نبود و برای بودجۀ جاری و عمرانی با 
کمک  که عالقه  مند به  مشکل مواجه بود. از این رو، جناب آقای خاتمی با این 
کردم  بود، ولی نمی توانست تصمیم بگیرد. وقتی دیدم چنین است، پیشنهاد 
که اجازه دهند من و آقای مهاجرانی به اتفاق هم راه  حلی برای این موضوع پیدا 

یم. این پیشنهاد پذیرفته شد. کنیم و طرح خود را به دولت بیاور
این  به  کردیم.  صحبت  چاره  راه    یافتن  برای  جلسه  دو  مهاجرانی  آقای  با 
در  یا  فرهنگسرا،  ساختن  جای  به  شهرداری  ها  است  خوب  که  رسیدیم  نتیجه 
کنند. با این نگاه، تبصره ای برای قانون بودجه  کنار آن، صنعت سینما را یاری 
کشور سینما می  ساخت،  که در هر شهر  که براساس آن به هر شهروندی  نوشتم 
ک  به اندازۀ سالن نمایش سینما، اجازۀ ساخت واحدهای تجاری ساخت واحدهای تجاری در همان پال

بدون پرداخت عوارض شهرداری داده می شد. 
کار درآمد  گفت این  کرد و  کشور مخالفت  هنگام بررسی این پیشنهاد، وزیر 
با همین درآمدها  گفتم شهرداری  ها  کاهش می  دهد. در جواب  را  شهرداری  ها 
فرهنگسرا می  سازند و برای ادارۀ آنها کارمند و کارگر استخدام می کنند و بهره  وری 
کمک  چندانی هم ندارند. حاال چه اشکالی دارد به جای ساخت فرهنگسرا، 
سینما  بلیت  فروش  از  هم  شهرداری  ها  و  بسازند  نمایش  سالن  های  مردم  کنند 
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و  شد  موافق  کشور  وزیر  توضیح  این  با  باشند.  داشته  درآمد  و  بگیرند  عوارض 
اسالمی  شورای  مجلس  در  و  افزوده   77 سال  بودجۀ  قانون  به  طرح  این  تبصرۀ 
نیز نوشته و تصویب  برنامۀ سوم توسعه  کامل این تبصره در  تصویب شد. متن 
شهرداری  ویژه  به  و  شهرداری  ها  اما  توسعه(.  سوم  برنامۀ  قانون   161 )مادۀ  شد 
کردند، تا جایی که مجبور شدم در مصاحبه  تهران از اجرای این قانون خودداری 
کرد  گر کسی به شهرداری رفت و درخواست پروانه برای سینما  با رسانه ها بگویم ا
کرد، به وزارت مسکن  و شهرداری از دادن جواز تجاری بدون عوارض خودداری 

کند.  و شهرسازی شکایت 
مجموعۀ  نخستین  و  نشست  بار  به  پیگیری  ها  سال  دو  از  پس  سرانجام 
یافت  سینمایی در تهران، براساس مادۀ 161 برنامۀ توسعۀ سوم، پروانۀ ساخت در

کرد. 

کرج زمین دانشگاه تهران در 
مختلف  دستگاه های  سوی  از  پیشنهاداتی  بار  چند  دولت  جلسات  در 
قانون  خالف  نبود،  ما  دقت  گر  ا که  شد  مطرح  شهری  زمین های  درخصوص 
که  نبود  شایسته  طرفی  از  و  نبود  دولت  شأن  در  کارها  آن  انجام  می شد.  اقدام 
کت و بی  تفاوت بنشینم. یکی از این موارد مربوط به زمین دانشگاه  من آنجا سا
که از آن به عنوان  کرج داشت  کرج بود. دانشگاه تهران زمین وسیعی در  تهران در 
کشاورزی استفاده می شد. در سال های دور و قبل از انقالب،  مزرعۀ دانشکدۀ 
که در خارج از محدودۀ شهر قرار داشت، به  کوچک بود، این زمین  کرج  وقتی 
این زمین داخل محدودۀ شهر  کرج  با رشد شهر  بود.  تهران داده شده  دانشگاه 
که چون این  شده بود. رئیس دانشگاه تهران نامه ای به آقای رئیس جمهور نوشت 
زمین  این  از  ما  نمی خورد.  کشاوزی  به درد  زمین داخل شهر شده است، دیگر 
کار ممکن نیست.  کارهای آموزشی استفاده می کردیم ولی االن دیگر این  برای 



دفتر چهارم: خاطراتی از جلسات هیئت دولت  /  305

کشاورزی  از  زمین  کاربری  که  کند  موافقت  دولت  می کنیم  خواهش  رو  این  از 
و  علمی  هیئت  اعضای  مسکن  تعاونی  به  زمین  این   و  کند  تغییر  مسکونی  به 

گذار شود. کارکنان دانشگاه تهران وا
آنها  برای  دیگر  زمین  این  که  بود  این  تهران  دانشگاه  رئیس  نامۀ  معنای 
در  که  زمین هایی  تمام  شهری،  زمین  قانون  مطابق  ندارد.  آموزشی  استفادۀ 
یت و  که این دستگاه  ها برای مأمور تصرف دستگاه های دولتی هستند، تا زمانی 
وظیفه شان به این زمین  ها نیاز دارند در اختیارشان باقی می ماند. اما وقتی به آنها 
نیاز نداشته باشند، بنا به درخواست وزیر مسکن و شهرسازی در اختیار وزارت 

مسکن و شهرسازی قرار می گیرند تا طبق قانون از آنها بهره برداری شود. 
بود.  داده  قرار  کار  دستور  در  را  تهران  دانشگاه  رئیس  نامۀ  دولت  هیئت 
و  جلسه  دستور  دولت،  جلسۀ  تشکیل  از  قبل  مدتی  که  بود  این طور  همیشه 
مدارک مربوط به آن برای وزرا فرستاده می شد تا از مباحث مطلع باشند.بنابراین 
دست  به  دولت،  جلسۀ  در  طرح  از  قبل  مدتی  نیز  تهران  دانشگاه  رئیس  نامۀ 
اعضای دولت رسیده بود. من پس از دیدن درخواست دانشگاه تهران، نامه ای 
به ادارۀ ثبت نوشتم و از آنها خواستم با توجه به عدم نیاز آموزشی دانشگاه تهران 
صادر  شهرسازی  و  مسکن  وزارت  نام  به  را  آن  سند  قانون  طبق  زمین،  این  به 
کار را انجام داد و سند به اسم وزارت مسکن  کنند. ادارۀ ثبت هم به سرعت این 

و شهرسازی شد. 
آقای  شد،  مطرح  تهران  دانشگاه  نامۀ  دولت  جلسۀ  در  وقتی  بعد  روز  چند 
رئیس جمهور از وزیر علوم خواستند در این باره توضیح دهد. وزیر علوم تا شروع 
گفتم من  کرد به توضیح دادن، من وقت خواستم. پرسیدند موضوع چیست؟ 
گفتم  کنم. آقای رئیس جمهور پرسیدند چطور؟  می خواهم در وقت صرفه  جویی 
گفتم چون  این موضوع دیگر منتفی است و جای بحث ندارد. پرسیدند چرا؟ 
که دیگر به این زمین نیاز آموزشی ندارند،  رئیس دانشگاه تهران نامه نوشته بودند 
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نام  به  را  زمین  سند  که  نوشتم  نامه  ثبت  ادارۀ  به  من  شهری،  زمین  قانون  طبق 
کار انجام شده است و ما طبق  کند. االن این  وزارت مسکن و شهرسازی صادر 
کارمندان و هیئت  کرد. اعضای تعاونی مسکن  قانون، از آن بهره برداری خواهیم 
که دارای  گر نیاز به زمین دارند، تقاضا بدهند، ما به هر یک  علمی دانشگاه هم ا
کشاورزی  شرایط باشند در جایی دیگر زمین خواهیم داد. اما آن زمین دانشکدۀ 
کرج دیگر متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی است. وزیر علوم از شنیدن  در 

کرد.  این خبر شوکه شد و حال بدی پیدا 
یاست دانشگاه تهران تماس گرفتند  آن جلسه به هر حال گذشت. بعد از آن ر
یاد، وزارت مسکن و شهرسازی  کردند. پس از رفت و آمد ز و آمدند و صحبت 
بهره برداری  زمین  از  دانشگاه  که  زمانی  تا  کرد  توافق  و  امضا  آنها  با  قراردادی 
آموزشی  کند، می تواند آن را در اختیار داشته باشد، اما سند به نام وزارت مسکن 
کند، باید  می ماند و هر موقع دانشگاه تهران بهره برداری آموزشی از آن را متوقف 

آن را به وزارت مسکن تحویل دهد.
 

زمین پارک پردیسان
خانم  بود.  شهرسازی  و  مسکن  وزارت  نام  به  پردیسان1  پارك  اراضی  تمام  سند 

1. پارك طبیعت پردیسان وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست، مشهورترین پارك طبیعت شهر تهران 
که در محدودۀ منطقۀ 2 شهرداری تهران قرار دارد. این پارك در شمال غربی تهران واقع شده است  و از  است 
شمال به بزرگراه همت و شهرک غرب، از شرق به بزرگراه شیخ فضل اهلل نوری، از غرب به مسیل رودخانۀ پونک 
و از جنوب به بزرگراه حکیم و بلوار مرزداران محدود می شود. بزرگراه یادگار امام در راستای شمالی جنوبی، 
این بوستان را به دو بخش تقسیم می کند. پیوند این بخش  ها به وسیلۀ دو پل برقرار می شود. از امکانات 
این بوستان موزۀ تنوع زیستی، موزۀ آب و باغ وحش است. وجود موزۀ تنوع زیستی با حیوانات و حشرات 
پارک جنگلی است. ساختمان سازمان حفاظت محیط  این  از جذابیت های دیگر  زنده  و  کسیدرمی  شده  تا
قرار دارد. در مهرماه سال 139۶، سازمان حفاظت محیط  این بوستان  نیز در قسمت جنوبی  ایران  زیست 
ــ  ــ با حفظ مالکیت  ــــ مدیریت، نگهداری و بهره برداری از این پارک را برای 15 سال به شهرداری تهران  زیست 

کرد. گذار  وا
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کار دولت درخواست داشت  یست، از آغاز  دکتر ابتکار،1 رئیس سازمان محیط   ز
نامه ای  باره  این  در  شود.  منتقل  یست  محیط   ز سازمان  به  اراضی  آن  سند  که 
هم به آقای رئیس جمهور نوشته بود. اراضی البته در اختیار آنها بود، اما وزارت 
یاد و اصرار  مسکن مالک قانونی آن به حساب می آمد. بعد از رفت و آمدهای ز
که ده هکتار بود، از زمین  ایشان، فضای مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن را 

کردیم. یست صادر  اصلی جدا و سند بقیه را به نام محیط   ز
گفت  گذشت، خانم ابتکار در جلسۀ دولت  که از این ماجرا  یکی دو سال 
مشکالت  ما  برای  اداره  اش  و  است  یاد  ز پردیسان  پارك  نگهداری  هزینۀ  چون 
کارکنان  که پارک پردیسان به تعاونی چند منظورۀ  دارد، هیئت دولت اجازه دهد 
و  اداره  سبز  فضای  عنوان  به  را  پارك  تعاونی  آن  و  شود  گذار  وا یست  محیط   ز

کند. نگهداری 
گفتم: »این تعاونی چند منظوره می خواهد آنجا چه بسازد؟«  به ایشان 

»چیزی نمی  سازد، فقط از پارک نگهداری می کند.« 
یست و به خاطر  »یعنی تعاونی می خواهد با حقوق کارمندان سازمان محیط   ز
گزاف پارک را  کند و هزینه های  خدا این درخت ها را آبیاری و از پارک نگهداری 
گر این طور است مدیران این تعاونی یا پول اضافه دارند، یا درست  کند؟ ا تقبل 

1. معصومه ابتکار، زادۀ 1339 در تهران، فرزند تقی ابتکار، دومین رئیس سازمان حفاظت محیط   زیست پس 
پتروشیمی شد، در  تکنیک در رشتۀ مهندسی  پلی  وارد دانشگاه  او در سال 135۶  انقالب اسالمی است.  از 
سال ۶۰ تغییر رشته داد و لیسانس خود را از دانشگاه شهید بهشتی در رشتۀ تکنولوژی پزشکی و فوق لیسانس 
و عضو هیئت علمی همین  گرفت  تربیت مدرس  از دانشگاه  )ایمونولوژی(  ایمنی شناسی  را در رشتۀ  و دکترا 
گروگان گیری در سفارت امریکا مشارکت داشت و  که در بحران  دانشگاه شد. ابتکار از جمله دانشجویانی است 
گروگان  گیران معروف بود. ابتکار مدتی را نیز در شورای سردبیری روزنامۀ کیهان انگلیسی  به عنوان سخنگوی 
کابینۀ دولت راه یافت. ابتکار در مرداد سال  که پس از انقالب به  به فعالیت پرداخت. او از نخستین زنانی است 
کار دولت هشتم  137۶ در دولت اصالحات به ریاست سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد و تا پایان 
در این سمت ماند. او نمایندۀ مردم تهران در شورای سوم شهر بود و در دولت نخست حسن روحانی دوباره 
به ریاست سازمان حفاظت محیط   زیست بازگشت. در دولت دوم حسن روحانی، ابتکار معاون رئیس جمهور 

در امور زنان و خانواده است. 
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یست  کارمندان سازمان محیط ز کنند. حقوق همۀ  نمی  دانند می خواهند چه 
گویا آنها نمی  دانند پارکی  هم نمی تواند هزینۀ نگهداری این پارک را جواب دهد. 

کرد؟«  با مساحت صد هکتار را نمی شود این طور اداره 
کافی  مثل  چیزهایی  است  »ممکن  گفتند:  ابتکار  خانم  گفتم،  که  را  این 

شاپ هم در پارک ساخته شود.« 
این حرف درست است. اصل مطلب هم همین است. می خواهند  »بله، 
کافی شاپ به مساحت هزار مترو یك رستوران به بزرگی دو هزار متر بسازند.  یك 
بعد هم خواهند گفت برای این که اینها منظره و چشم انداز خوبی داشته باشند، 
یم و همکف و منفی یک را هم تجاری می کنیم تا  رستوران را در طبقۀ دوم می  ساز

کار، پارک نابود خواهد شد.«  کار تأمین شود و... روشن است با این  هزینۀ 
که شما آمدید  گفتم: »آن موقع  در همان جلسۀ هیئت دولت به خانم ابتکار 
گفتید این پارک جزو اراضی چهارگانه ای1 است  از وزارت مسکن سند بگیرید، 
کاربری  گونه تغییر  یست باشد و هیچ  که سند آن طبق قانون باید به نام محیط   ز
موارد  این  جزو  پردیسان  پارک  بفرمایید  لطفًا  حاال  نیست.  پذیرفته  آن  در  هم 

هست یا نیست؟« 
گرفته و دیگر جزو آن موارد محسوب  »نه! این اراضی حاال در داخل شهر قرار 

نمی شود.« 
با تعجب گفتم: »وقتی از وزارت مسکن سند می خواستید، به ما نامه نوشتید 
گرفته  اید، می  فرمایید نیست؟  که سند  که پردیسان جزو این موارد است. حاال 
را  به غیر  گذاری  وا قانون شما حق  باشد، طبق  اراضی  قبیل  آن  از  پردیسان  گر  ا
گر این زمین مورد  ید. ا گر هم جزو آنها نباشد، باز شما حق فروش ندار ید. ا ندار
وزارت مسکن  باید در اختیار  قانون،  یست نیست، طبق  نیاز سازمان محیط   ز

1. مثل پارك های ملی، زیستگاه های حیات وحش، مناطق حفاظت  شده و... 
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به  گیرد. من به نام نمایندۀ دولت جمهوری اسالمی، نامه ای  و شهرسازی قرار 
کند، چون سازمان  که سند را به نام وزارت مسکن صادر  ادارۀ ثبت می  نویسم 
یست دیگر نیازی به آن ندارد. بعد از آن هم چون اینجا پارك و فضای  محیط ز
گر  سبز است، بهره برداری از آن، و نه مالکیتش، را به شهرداری می  دهیم. چون ا
بفروشد.  را  پارک  بخواهد  هم  شهرداری  است  ممکن  کنیم،  منتقل  را  مالکیت 
است.  قانون  خالف  چون  کند،  را  کار  این  ندارد  حق  یست  محیط   ز سازمان 

کند.« دولت هم نمی تواند خالف قانون را تصویب 
گفت وگوها، خانم ابتکار قانع و از پیشنهاد خود منصرف شدند.  بعد از این 

کارش جدی است.  که وزارت مسکن در  دیدند 
نام  به  دوباره  پارک  سند  که  می نویسم  نامه ای  گفتم  دولت  جلسۀ  در  من 
کرده بودم. چون در دولت  کار را  کاش همان موقع این  وزارت مسکن شود. ای 
آقای احمدی نژاد، دو یا سه بار پروندۀ پردیسان را به جلسۀ دولت بردند تا مجوز 
تی مواجه شدند و  گرفتند، اما با مشکال گویا بار سوم مجوز را  که  فروش بگیرند 
کنند. به این ترتیب پارک پردیسان بر اثر شانس و به  گذار  نتوانستند زمین ها را وا

طور اتفاقی جان سالم به در برد. 

رخداد 18 تیرماه 1378 و مذاکرات در جلسۀ دولت
و  تیر   18 واقعۀ  آمد،  پیش  اصالحات  دولت  دورۀ  در  که  دیگری  رویدادهای  از 
درگیری های سال 78 بود که موجب بحث و کشمکش  های فراوانی شد. داستان 
را همه می  دانند. عده ای از نیروهای انتظامی و چماق به دست ها، جمعه غروب 
کرده بودند. من روز یکشنبه قبل از  به خوابگاه دانشجویان در محلۀ امیرآباد حمله 
که به جلسۀ دولت بروم، بعد از خارج شدن از وزارتخانه، به کوی دانشگاه رفتم  آن 
کار وحشیانه ای انجام شده بود. اتاق  ها و درها،  و خوابگاه دانشجویان را دیدم. 
پنجره ها و تختخواب ها همه تخریب و شکسته شده بودند. خوابگاه به هم ریخته 
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بود و آثار ضرب و شتم بر بدن و چهرۀ دانشجویان دیده می شد. بعضی از آنها پس 
گریان بودند. این طرف و آن طرف  گذشت یکی دو روز از حادثه، هنوز متأثر و  از 
کوی دانشگاه هم، چند نفری مشغول نطق و سخنرانی بودند. فضای  در محوطۀ 
کم بود. در دوران دانشجویی  کوی دانشگاه حا فوق  العاده سنگین و نامناسبی بر 
در تبریز چند بار شاهد حملۀ گارد شاه و پلیس ضد شورش به خوابگاه ها بودم. اما 
واقعیت این است که صحنه  هایی را در خوابگاه امیرآباد دیدم که در دانشگاه تبریز 
ندیده بودم. وضعیت عجیب و بدی بود. فضا برای من هم بسیار سنگین بود. 
بعد از بازدید از دانشگاه به طرف پاستور رفتم. در شروع جلسۀ دولت، آقای 
در  که  است  تظاهراتی  و  خوابگاه  به  حمله  جلسه  موضوع  امروز  گفتند  خاتمی 
گفتند به  خیابان ها شده است. به آقای محمدعلی ابطحی، رئیس دفترشان، 
دفتر رهبری زنگ بزنید و برای بعد از پایان جلسۀ دولت ـ  ـــ که حدود ساعت هشت 
بعدازظهر می شدــ  ــ از ایشان اجازه و وقت بگیرید تا سه نفر از وزرا، به نمایندگی 
از هیئت دولت، نظر و دیدگاه هیئت دولت دربارۀ این مسائل را خدمت رهبری 
کنند و ببینند ایشان چه راهنمایی  هایی می کنند. آقای علی شمخانی  عرض 
وزیر دفاع، آقای اسماعیل شوشتری وزیر دادگستری و یك نفر دیگر از آقایان به 

عنوان هیئت سه نفرۀ دولت انتخاب شدند تا خدمت رهبری بروند. 
تعارف  آقایان  می کنم  خواهش  گفتند  خاتمی  آقای  بحث  شروع  از  قبل 
را  گفته ها  همۀ  آخر  در  بگویید.  ید  دار مطلبی  هر  و  نکنید  خودسانسوری  و 
ید  گفته نگذار جمع  بندی و خدمت رهبری عرض می کنیم. بنابراین حرفی را نا

تا اصل مطلب روشن شود. 
کردند.  مطرح  را  بحث هایی  دولت  عضو  خانم های  و  آقایان  از  یک  هر 
و بعضی محافظه  کارانه  و سیاسی  تند  بعضی  خیلی  بعضی خیلی احساسی، 
گفتم آقای رئیس جمهور  گرفتم و  که وقت  کردند. من آخرین نفر بودم  صحبت 
گفتند، ولی به نظر من اصل مطلب را بیان نکردند.  و دیگر دوستان مطالبی را 



دفتر چهارم: خاطراتی از جلسات هیئت دولت  /  311

با  که  فشار  گروه  نام  به  دارد  گروهی وجود  کشور  در  که  این است  مطلب  اصل 
سیاست های  خالف  می خواهد  کجا  هر  حزب اهلل  نام  به  و  اسالمی  شعارهای 
کارشکنی می کند. این مداخالت به هر قیمتی هم  کمیت مداخله و  دولت و حا
کسی، مقامی، دستگاهی هم اینها را تحت  تمام شود برای ایشان مهم نیست. 
کشور  در  را  یه  رو این  یج  تدر به  اینها  که   70 سال  از  قبل  نمی دهد.  قرار  پیگرد 
کردند، چون شعار حزب اهلل می دادند و بیشتر علیه رفتارهای جریان های  جاری 
هم  حمایت  و  نداشتند  آنها  با  مخالفتی  مردم  می گرفتند،  موضع  ضدانقالب 
که نظام  گذاشته  اند و در مخالفت با سیاست هایی  می کردند. ولی االن پا را فراتر 
دارد اجرا می کند، حرکت می کنند. نمونه  اش هم حمله به خوابگاه دانشجویان و 
که به بار آورده اند. من چون به چشم خود دیده  ام، می  گویم در  این فجایعی است 
زمان شاه چنین فاجعه ای در دانشگاه تبریز که از فضاهای پر تنش و تند سیاسی 
و  زدند  کردند،  نیامد. حمله  به وجود  نداد. هیچ وقت چنین فجایعی  بود، رخ 

شکستند، ولی نه به این شدت و نه به این وسعت. 
گروه  از  است،  داده  رخ  که  گونی  گونا موارد  به  توجه  با  کشور  بزرگان  بیشتر 
با این  را  کشور  که چگونه می  توان  باید روشن شود  برائت جسته اند. حال  فشار 
کشور  که مسئولیت ادارۀ  کرد؟ آیا می شود دولِت برگزیدۀ مردم  رفتار دوگانه اداره 
گهان  برابر مردم و نهادهای حکومتی پاسخگو است، به نا را بر عهده دارد و در 
شاهد کارهای خشن و بی رحمانه ای باشد که هیچ نقشی در آنها ندارد، ولی باید 
پاسخگوی مردم و رسانه ها باشد؟ چگونه ممکن است گروهی با نام های مقدس 
کس یا نهادی هم  و مورد احترام مردم عامل بی نظمی و قانون شکنی شود و هیچ  
گروه شناخته  شده هستند و  کند؟ اعضای این  نتواند از آنها پیشگیری یا پرسش 
که بتواند آنان را  کو دادستان یا مقام قضائی  عکس های آنان موجود است، ولی 

کند و دلیل اقدام غیرقانونی  شان را جویا شود؟ بازداشت 
امروز در کشور از یک سو دولتی قانونی و برگزیدۀ مردم روابط داخلی و خارجی 
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کشور را تنظیم و برنامه های توسعۀ مصوب مجلس شورای اسالمی را با همکاری 
در  و  گفت وگو  دنیا  با  ایران  مردم  و  حکومت  نمایندگی  به  و  می کند  اجرا  مردم 
جهت منافع ملی با کشورهای منطقه و جهان همکاری می کند؛ مسئولیت همه 
کارهای جاری را بر عهده دارد و انتقادها در داخل و خارج متوجه آن  حوزه ها و 
گر بخواهند کسی از مقامات یا  گروه فشاری وجود دارد که ا است و از سوی دیگر، 
گروه را با یاری برخی از نهادها  کنند، این  تشکیالت رسمی و غیررسمی را تنبیه 
که چنین بی نظمی  کدام مسئول می پذیرد  کسی یا  به سراغش می  فرستند. چه 
گردد و در روز روشن با جان و مال مردم بازی شود و  و قانو ن شکنی  ای حکم  فرما 

کسی هم پاسخگو نباشد؟
اظهارنظرهای  فرمودند  نفر  سه  آن  به  من  سخنان  از  پس  خاتمی  آقای 
مطرح  شده را به آقا بگویید و جمع بندی آقای عبدالعلی زاده را هم که جمع بندی 

کنید. یاد، خدمت ایشان عرض  کم و نه ز کرات این جلسه بود، نه  مذا
فردای آن جلسه، روز دوشنبه 21 تیرماه 1378، رهبر معظم انقالب در دیدار 
کردند  با جمعی از دانشجویان به همراه اقشار مختلف مردم سخنان مهمی ایراد 
از  نقل  به  اسالمی  انقالب  از  مهمی  بسیار  قطعۀ  عنوان  به  را  آن  کامل  متن  که 

سایت رسمی ایشان می  آورم.

متن کامل بیانات مقام معظم رهبرى در دیدار با جمعی از دانشجویان به همراه 
اقشار مختلف مردم1

21 /تیر/ 1378

یاد است،  گفتنی ز برادران و خواهران عزیز خیلی خوش آمدید. حرف هاى 

کرده، حمله  که از نظر من مهم تر از همه است و ذهن مرا مشغول  اما مطلبی 

به خوابگاه جوانان و دانشجویان است. این حادثۀ تلخ قلب مرا جریحه  دار 

1. http://www.leader.ir/fa/speech/1780.
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کرد. حادثۀ غیر قابل قبولی در جمهورى اسالمی بود. حمله به منزل و مأوا 

و مسکِن جمعی  ، به خصوص در شب یا در هنگام نماز جماعت، به هیچ 

کشور، چه دانشجویان  وجه در نظام اسالمی قابل قبول نیست. جوانان این 

این  براى  که  چیزى  گونه  هر  و  هستند  من  فرزندان  دانشجویان،  غیر  چه  و 

مجموعه ها مایۀ اضطراب و ناراحتی و اشتباه در فهم باشد، براى من بسیار 

ى  کسی بوده، فرق نمی کند؛ چه در لباس نیرو سخت و سنگین است. هر 

اسالمی  جمهورى  نظام  در  که  کسانی  با  مسلمًا  آن.  غیر  در  چه  انتظامی، 

است،  نکرده  فی 
ّ
تخل که  کسی  با  اما  شود،  برخورد  باید  می  کنند،  ف 

ّ
تخل

جوان  محیط  در  هم  آن  است،  استراحت  حال  در  خود  خانۀ  در  که  کسی 

گر برخورد شود. کار بسیار خطا و ناروایی است ا دانشجویی، 

کوى دانشگاه خارج شدند و حرف هایی  یست نفر از  که صد نفر یا دو این 

کسانی، در  که  زدند و شعارهایی دادند، بهانه و مجّوزى نمی  شود براى این 

کارهاى ناروایی انجام دهند،  هر لباس و با هر نامی، وارد آن محیط شوند و 

که  ى انتظامی در میان می  آید، عملی  که نام مقّدس نیرو به خصوص وقتی 

شما  می  کند.  سخت  تر  را  قضیه  گردد،  بدنام  انتظامی  ى  نیرو شود  موجب 

کشور، در جاده  ها، در مرزها، در  ى انتظامی در اطراف  که امروز نیرو می  دانید 

برخورد با اشرار، چه جانفشانی  هایی می  کند و چه زحماتی می  کشد. چقدر 

از اینها براى حفظ امنیت ما جان خود را از دست می  دهند. با این حال، به 

که چهرۀ این خدمتگزاران در نظر بعضی  وسیلۀ چند نفر عملی انجام شود 

بعضی  کرده اند،  نقل  که  طورى  آن  یا  است؟!  انصاف  این  آیا  گردد،  تیره 

یا  اتاق دانشجوى بسیجی  وارد  »یا زهرا«  و  نام مقّدس »یا حسین«  آوردن  با 

دانشجوى جانباز شوند و او را از خواب بپرانند، یا آن طور حوادثی را به وجود 

آورند، آیا این درست است؟! اینها قلب را می  فشارد. این همه جوان مؤمن، 

کشور در خدمت  عاشقان امام حسین، عاشقان فاطمه زهرا، در همه جاى 
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که این  کشور، در طول دوران دفاع مقّدس، در هر خطرى  اسالم، در خدمت 

کسانی با  کند، سینه سپر می  کنند و وارد می  شوند، اما بعد  کشور را تهدید 

استفاده از این نام  ها حوادثی را به وجود آورند. براى من حادثۀ خیلی تلخی 

که اطراف این حادثه تحقیق شود و بروند حادثه را  کردم  کید  بود. البته من تأ

درست بسنجند. قرار شد رئیس جمهور محترم و مسئوالن هیئت تحقیقی 

کسی را در این هیئت بگذارم. کنند. من هم ممکن است خودم  را تعیین 

من چند حرف دارم؛ یك حرف با دانشجویان، یك حرف با عموم ملت ایران، 

یك حرف به خصوص با شما جوانان، یك حرف هم با دشمن. حرف من به 

که مراقب دشمن باشید. دشمن را خوب بشناسید.  دانشجویان این است 

لباس خودى  در  که  را  کنید. غریبه  هایی  از شناسایی دشمن غفلت  مبادا 

خودشان را در همه جا داخل می  کنند بشناسید. دست  هاى پنهان را ببینید. 

هیچ کس به خاطر غفلت ستایش نمی  شود. هیچ کس به خاطر چشم  ها را بر هم 

گذاشتن مدح نمی  شود. اگر بر آدم غافل ضربه  اى وارد شد، اّول کسی که مسئول 

و مذموم است، خود اوست. مراقب باشید. دانشجو قشر  فاخر و باارزشی است. 

گرفته است. چند سال است سعی می  کنند بلکه  دشمن دانشجو را هدف 

بتوانند دانشجویان را در مقابل نظام قرار دهند، اما موّفق نشدند. بعد از این هم 

کنند و  موّفق نخواهند شد. اگر یك عّده نفوذى خواستند از فرصتی استفاده 

گل  آلودى ماهی بگیرند، وارد اجتماع دانشجویان شدند و شعارهایی  از آب 

کرد. نه،  که ما اشتباه خواهیم  کردند و حرف هایی زدند، خیال نکنند  درست 

کرد. ما مخاطب و طرِف خودمان را می  شناسیم. دانشجو  ما اشتباه نخواهیم 

که  کشور است. دشمن است  ق به این 
ّ
ق به ماست؛ متعل

ّ
فرزند ماست؛ متعل

کند،  می  خواهد با نام دانشجو یا با نام نفوذ در میان دانشجویان فساد و تباهی 

خود دانشجویان بایستی هوشیارانه متوّجه باشند.

در یك چنین موقعّیت و فصل حّساسی مثل این فصل سال  ــــ فصل امتحانات 
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که جوانی دارند، این فصل  که همه خانواده  هایی  کنکور  دانشجویی، فصل 

که جوانشان حواسش جمع  را می  گذارند  که می  شود، همۀ هّمت خودشان 

کدام دستی است، آن  کنکور موّفق شود  ــــ آن  باشد و بتواند در امتحان یا در 

که این طور  آیندۀ این مملکت و دانشگاه این مملکت است  کدام دشمن 

جوانان را به یك سمت انحرافی می  کشاند، سرگرمی درست می  کند و تشویق 

اّول  کنید؟!  نروید، اجتماع  که سراغ درس و سراغ امتحان  به این  می  نماید 

کند و تصمیم بگیرد، خوِد  که این جا باید هوشیارانه چشم خود را باز  کسی 

دانشجوست.

سال  بیست  که  شجاع  و  بزرگ  ملت  اى  می  کنم،  عرض  هم  ایران  ملت  به 

کشور بیرون راند، با قدرت پشت در نگه  که انقالب از این  است دشمنی را 

هوش  به  شود،  وارد  منفذى  هیچ  از  دشمن  این  که  نگذاشتید  و  داشتید 

باشید! این معناى حرف هاى مکّررى است که من در این چند سال به ملت 

که دشمن درصدد نفوذ است. هر پنجره  اى  کرده ام  ایران و به مسئوالن عرض 

کنید. دشمن امنیت ملی  کند، وارد خواهد شد، هوشیاری تان را بیشتر  پیدا 

واجب  تر  چیز  همه  از  ملت  یك  براى  ملی  امنیت  است.  گرفته  هدف  را  ما 

کند. براى سازندگی  کار  گر امنیت ملی نباشد هیچ دولتی نمی  تواند  است. ا

که هرج و مرج و ناامنی  گذاشته نخواهد شد. وقتی  هیچ سنگی روى سنگ 

اقتصاد  نه  شد؛  نخواهد  حل  مملکت  مشکالت  از  مشکلی  هیچ  باشد، 

مردم، نه فرهنگ مردم، نه مسائل اجتماعی مردم، نه مسائل سیاسی مردم. 

گرفته  وقتی امنیت نبود، همۀ اینها از بین خواهد رفت. دشمن این را هدف 

که البته می  فهمد و  کشور باید بفهمد،  است. این را ملت ایران در همه جاى 

می  داند. به حمداهلل ملت هوشیار است.

امیدهاى  به شما جوانان عرض می  کنم. جوانان عزیز! شما  یك حرف هم 

انقالب و اسالمید. رفتار شما می  تواند این مملکت را در جهت شکوفایی 
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با سرعت به پیش ببرد. وقتی جوان مملکت هوشیارانه، با تدبیر، با حلم و با 

گلستان  کشور  کند،  توجه به موقعّیت  ها حرف بزند و تصمیم بگیرد و عمل 

استفاده  فورًا  دشمن  بگذارند،  وسط  پا  کور  هیجانات  وقتی  شد.  خواهد 

جوان  که  معتقدم  من  می  کنم،  تکرار  هم  باز  گفته  ام،  بارها  کرد.  خواهد 

با  و آمادگی داشته باشد، منتها  بایستی در همۀ میدان  ها حضور  مملکت 

کنند،  کسانی به دانشگاه حمله  که مالحظه شد  گونه حرکاتی  انضباط. این 

گیرد، غلط و محکوم است.  ناشی از بی  انضباطی است، با هر نامی انجام 

گر با نام دفاع از والیت  گیرد، غلط است. ا گر با نام دفاع از دین هم انجام  ا

کسانی  گیرد، غلط است. مگر من بارها نگفته  ام در اجتماعات  هم انجام 

کس نباید رفتار خشونت  آمیز داشته باشد، چون این  که مخالف  اند، هیچ 

دشمن را خوشحال می  کند. بارها ما این حرف را گفتیم، چرا گوش نکردند؟! 

که خون شما را به جوش می  آورد  گر یك حرفی  گوش نمی  کنند؟! حتی ا چرا 

باید صبر  باز هم  کردندــــ  رهبرى  به  اهانت  کنید  مثاًل فرض  آورندــــ  زبان  به 

باید سکوت  کردند،  پاره  یا  و  گر عکس مرا هم آتش زدند  کنید. ا و سکوت 

کشور به آن نیازمند است، براى آن روزى  که  یتان را براى آن روزى  کنید. نیرو

ى جوان و مؤمن و حزب  اللهی باید در مقابله با دشمن بایستد، حفظ  که نیرو

کنیم یك جوان، یا یك دانشجوى فریب  خورده  اى هم   حاال فرض 
ّ

کنید. و اال

کرد، چه اشکالی دارد؟ من از او صرف نظر می  کنم. کارى  حرفی زد و 

که هست و هر جا هست. دشمنان  گویم، هر  و اما یك مطلب به دشمن می 

که  اصلی ما در سازمان هاى جاسوسی طّراحان این قضایا هستند. این پولی 

مجلس امریکا تصویب کرد که باید براى مبارزه با نظام ایران صرف شود، این 

کجا مصرف شد؟! معلوم است، براى همین  پول و چندین برابر این پول  ها 

که  بدانند  این دشمنان  نیست.  طور طّراحی  هایی مصرف می  شود، شّکی 

تعبیر  و غیرقابل  این مملکت یك خواب پریشان  به  امریکا  برگشتن  خواب 
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است. این عناصر داخلِی حقیر، این عناصر سیاسِی مطرود و منفور که ملت 

هجده،  کرد،  پرتاب  طرف  یك  به  و  آورد  بیرون  فاسدى  دندان  مثل  را  اینها 

نوزده سال است که کمین گرفته  اند تا از ملت و از امام و از نام امام و از راه امام 

کردند، در همین قضیه هم اشتباه  که اشتباه  انتقام بکشند. اینها هم بدانند 

کردند، خودشان را لو دادند و چهرۀ خودشان را مشخص کردند. درست است 

کردند، به دستگاه  که به دستگاه اّطالعاتی ما آن ضربۀ ناجوانمردانه را وارد 

و  اما عناصر خدمتگزار  کردند،  وارد  را  این ضربه  این جا  انتظامی ما هم در 

کسب  را  اّطالعات  و نشان جمهورى اسالمی  نام  و بدون  سربازان مخلص 

کار می  کند. نمی  توانند  می  کنند و می  فهمند که چه کسی در کجاست و چه 

این ملت را با این روش  ها از صحنۀ مبارزه در راه استقاللشان، در راه اسالم 

عزیزشان و در راه مبارزه با دشمنانشان عقب برانند.

که  آقایانی  کنیم.  عرض  سیاسی  خطوط  و  خّط  این  به  هم  نکته  یك 

برسید  حاال  هستید،  سیاسی  گرایش  هاى  و  سیاسی  خطوط  سردمداران 

این  بیهوده  ما می  گوییم شما خودی  ها وقتی سر قضایاى  که  این حرفی  به 

طور با هم درگیر می  شوید، دشمن سوءاستفاده می  کند. بفرمایید، این یك 

کرد؟! دیدید دشمن چگونه نیش خود  نمونه. دیدید دشمن چطور استفاده 

که همه یك طور  یم  ید. البته ما اصرار ندار کنار بگذار را زد؟! این مسائل را 

کار سیاسی و درگیرى سیاسی حّدى قائل شوید و خّط  کنند، اما براى  فکر 

آنقدر مشغول  که  با هم مبارزه نکنید  کتاب  و  ید. بی  حساب  قرمزى بگذار

که به دشمن اجازه دهید این طور بیاید و داخِل این میدان  ها بشود.  شوید 

گون دیگر چه جنجال و  گونا سِر این قضیۀ قانون مطبوعات و سِر قضایاى 

چه دعوایی به راه افتاد! همه  اش مسائل خّط و خطوط! براى چه؟ براى این 

خاص  سیاسی  جریان  یك  به  من  می  شود!  تصویب  مجلس  در  قانونی  که 

اشاره نمی  کنم، خطاب من به همه است. براى من، آن خط و این خط و هر 
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خّط سیاسی و سلیقۀ سیاسی دیگر تفاوت نمی  کند. براى من، مناط و مالك 

کشور و رعایت مصالح مردم و حفظ  راه خدا و راه امام و راه اسالم و حفظ 

به  متعلق  کس  فالن  که  نمی  کند  فرقی  من  براى  است.  مطرح  کشور  آیندۀ 

ق به خّط »ب« است. من به همه عرض 
ّ
کس متعل خّط »الف« است، فالن 

می  کنم؛ شما هم هشیار باشید.

آخرین جمله را هم به امام و مقتداى خودمان ولّی عصر ارواحنا فداه عرض 

که ما در راه خدا  گواهی بده  کنیم. اى سّید و موالى ما! پیش خداى متعال 

در  که  است  این  بنده  افتخار  و  آرزو  بزرگ  ترین  ایستاده  ایم.  نفس  آخرین  تا 

کنم. ان  شاءاهلل  این راِه پرافتخار و پرفیض و پربهجت جان خودم را تقدیم 

خداوند متعال شما را موّفق و مؤّید بدارد. 

والّسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته

خاطره  ای دربارۀ آقای احمدی نژاد 
تازه وزیر شده بودم و فضای اصالحات بر همه جا غالب بود. یک روز آقای باهنر1 
تشکل  یك  می خواهیم  ما  گفتند  و  آمدند  من  پیش  چمران2  مهندس  آقای  و 

کنیم، می  خواهیم نظر شما را هم در این باره بدانیم؟ صنفی مهندسی دایر 

کارشناسی معماری در دانشگاه علم و صنعت  کرمان، دانش آموختۀ  1. محمدرضا باهنر، زادۀ سال 1331 در 
تحصیل  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  در  اقتصادی  برنامه ریزی  رشتۀ  در  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  و  است 
کل جامعۀ اسالمی مهندسین و عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت است. باهنر در  کرده است. او دبیر 
ریاست  و  دوره های دوم، سوم، چهارم، پنجم، هفتم و هشتم و نهم نمایندۀ مجلس شورای اسالمی بوده 
کثریت مجلس پنجم را بر عهده داشته است. او عضو هیئت رئیسۀ مجالس چهارم، پنجم، هفتم،  کسیون ا فرا
هشتم و نهم بوده و نیابت رئیس مجالس هفتم و هشتم و نهم را بر عهده داشته است. او برادر محمدجواد 

که در سال 13۶۰ به شهادت رسید. باهنر، نخست وزیر ایران است 
کارشناسی ارشد، در دورۀ  2. مهدی چمران، زادۀ سال 132۰ در تهران و دانش  آموختۀ رشتۀ معماری تا مقطع 
دوم و سوم و سه سال از دورۀ چهارم شورای اسالمی شهر تهران، ریاست این شورا را به عهده داشته است. 

کوچک  تر شهید دکتر مصطفی چمران، وزیر اسبق دفاع، است. مهدی چمران برادر 
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به نظر من همۀ حرفه ها باید تشکل صنفی داشته باشند تا بتوانند در شغل و 
کنند. تا آن موقع در صنف مهندسان راه و ساختمان  حرفۀ خود هم  افزایی ایجاد 
و حوزۀ مسکن، یکی دو تشکل مثل »انجمن شرکت های ساختمانی« و »اتحادیۀ 
بودیم.  کرده  ایجاد  هم  را  انبوه سازان  انجمن  داشتیم.  ساختمانی«  شرکت های 
قوانین سازمان نظام مهندسی را هم آقای دکتر آخوندی و آقای مهندس کازرونی، 
وزرای مسکن قبلی، در مجلس به تصویب رسانده و حتی انتخابات آزمایشی آن 

کرده بودند.  را هم برگزار 
و  بگیرد  شکل  می تواند  هم  حزبی  صنفی  تشکل های  معتقدم  من  ولی 
جناح های سیاسی چپ و راست انجمن های مهندسی یا انجمن   های حرفه های 
دیگر را تشکیل دهند تا هم  افزایی و تکاپوی علمی در داخل جریان های حزبی هم 
رواج یابد. آقای باهنر و آقای چمران که پیش من آمدند، گفتند ما می خواهیم یك 
تشکل برای مهندسان راه و ساختمان ایجاد کنیم، آیا شما از ما حمایت می  کنید؟ 

گفتم بله! حمایت می  کنم. خیلی خوب است. شما این کار را انجام دهید. 
کار را شروع  که ما با موافقت شما  گرفتند  بعد از مدتی دوباره با من تماس 
کنیم، آیا شما می آیید  کرده ایم و می خواهیم موجودیت  انجمن را در مشهد اعالم 
اعالم  مراسم  در  و  رفتم  مشهد  به  و  کردم  قبول  کنید؟  سخنرانی  مراسم  آن  در 
موجودیت »انجمن اسالمی مهندسان ساختمان« صحبت کردم و گفتم این کار 
کانال وارد سیاست شوید و  خوبی است. شما جامعۀ مهندسی می  توانید از این 
یاست جمهوری  در مجلس حضور قوی تری داشته باشید و حتی در انتخابات  ر

کنید و فعال باشید. شرکت 
بعد از مراسم آقای باهنر به من گفت خیلی خوشحال شدم وقتی در سخنرانی 
یاست جمهوری  ر و  مجلس  انتخابات  در  مهندسی  جامعۀ  اعضای  شرکت  از 
برای  را  مهندس  یك  می خواهیم  ما  که  می دانستید  کجا  از  کردید.  صحبت 

کنیم؟ یاست جمهوری نامزد  ر
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ید؟«  گفتم: »واقعًا چنین فکری دار
صندلی  بر  را  مهندس  یك  یم  دار تصمیم  و  یم  دار را  نیت  این  ما  »بله 

رئیس جمهوری بنشانیم.« 
»فکر خوبی است. مشغول شوید، ما هم در خدمت شما هستیم.«

گذشت تا به دومین انتخابات شورای شهر رسیدیم. در آن انتخابات  زمان 
جناح  دست  به  تهران  جمله  از  و  شهرها  از  بعضی  در  شهر  شورای  کرسی  های 
راست افتاد و آقای چمران رئیس شورای شهر تهران شد. شورا آقای احمدی نژاد 
کشور، آقای موسوی الری،1 حکم  کرد. اما وزیر  را به عنوان شهردار تهران انتخاب 
آقای چمران  و  باهنر  آقای  دوباره  نمی کرد.  امضا  را  آقای احمدی نژاد  شهرداری 
ما  که  هستید  خاتمی  آقای  کابینۀ  در  وزیر  تنها  شما  گفتند  و  آمدند  من  پیش 
گفتند با آقای موسوی الری  کنیم.2 ماجرا را شرح دادند و  می توانیم با او گفت وگو 

کند.  کنید تا حکم آقای احمدی نژاد را امضا  صحبت 
پرسیدم: »ایشان چرا امضا نمی کند؟«

پرونده  اردبیل  استان  در  استانداری  زمان  از  احمدی  نژاد  آقای  »می  گویند 
که اینها بهانه است. احمدی  نژاد چون با خط  دارد. ولی برداشت  ما این است 

کشور حکم را امضا نمی کند.« دولت همراه نیست، وزیر 
این  حکم  چرا  پرسیدم  الری  موسوی  آقای  از  دولت  جلسۀ  حاشیۀ  در  من 

1. سید عبدالواحد موسوی الری، زادۀ 1333 در شهر ُمهر )جنوب استان فارس(، نمایندۀ مردم شهرستان 
الر در مجلس اول و نمایندۀ مردم تهران در مجلس سوم و معاون حقوقی   ــ پارلمانی سید محمد خاتمی بوده 
سال  در  پنجم  مجلس  توسط  نوری  عبداهلل  استیضاح  از  پس  و  است  مبارز  روحانیت  مجمع  عضو  او   است. 
کابینۀ دوم دولت اصالحات نیز این سمت  کابینۀ سید محمد خاتمی شد و در  کشور وارد  1377، به عنوان وزیر 

را به عهده  داشت. 
کارمند وزارت مسکن و  2. آن موقع مجلس هم در اختیار اصالح  طلبان بود و آقای باهنر نماینده نبود و چون 
کرد. ما هم با مشورت خودش، ایشان را با توجه به این  شهرسازی بود، به وزارتخانه آمد و خودش را معرفی 
که سال ها در مجلس بود و نائب رئیس مجلس شده و آدم خیلی محترمی بود، به عضویت هیئت مدیرۀ شهر 

کارهای حزبی خودش هم برسد.  کردیم تا فرصت داشته باشد به  جدید پرند منصوب 
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اردبیل  در  وقتی  احمدی نژاد  آقای  گفت  الری  آقای  نمی کنید؟  امضا  را  آقا 
و  خریده  گازوئیل  آذربایجان  جمهوری  از  استانداری،  نام  به  بوده،  استاندار 
ولی  داده اند،  هم  رسید  آذری  طرف  به  و  گرفته  تحویل  را  جنس  کرده اند،  وارد 
که پول آن را هم به  گازوئیل چه شده است. ضمن این  معلوم نیست سرنوشت 
طرف آذری نداده  اند. فروشنده حاال شکایت دارد و پولش را می خواهد. رسید 
آقای احمدی نژاد منصوب شده  از  که بعد  تحویل جنس هم دارد. استانداری 
آذربایجان  از  ما  آیا  دهد  نشان  که  نمی  کند  پیدا  سندی  و  مدرکی  هیچ  است، 
آقای  نه؟  یا  گرفته  ایم  تحویل  را  آن  ما  و  آمده  گازوئیل  آیا  خریده  ایم،  گازوئیل 
کارها را  صادق محصولی هم در استانداری مشاور آقای احمدی نژاد بوده و این 
مدیریت می کرده است. ما پرونده را به دادگاه فرستاده  ایم تا تعیین تکلیف شود. 
اردبیل  که نشان می دهد استانداری  ارائه می   کند  چون طرف آذری هم مدرکی 
گرفته است. به هر حال ممکن است برای آقای احمدی نژاد  گازوئیل را تحویل 
در این پرونده محکومیت مالی پیش بیاید و دادگاه رأیی علیه ایشان صادر کند. 
به خاطر همین حکم شهرداری را امضا نمی کنیم تا وضعیت پرونده روشن شود.
گر این مسئله را برای مردم توضیح دهید، مطلب خیلی  گفتم آقای الری، ا
موجود  خرید  سند  و  است  خریده  گازوئیل  استانداری  نمی افتد.  جا  آنها  برای 
کنند این بهانه  نیست. این چه ربطی به استاندار دارد؟ ممکن است مردم فکر 
با او این طور رفتار می کنند.  است و چون ایشان از جناح رقیب دولت است، 
گر شما به او حکم ندهید، می  روند یک احمدی نژاد دیگر می آورند  ضمن این که ا

کنید. ید حکم را امضا  و معرفی می کنند. باألخره شما مجبور
وزیر  با  خواست  من  از  باهنر  آقای  که  جلسه ای  در  که  این  جالب  تر  نکتۀ 
دفتر  از  می خواستم  و  شد  تمام  گفت وگویمان  که  موقعی  کنم،  صحبت  کشور 
گفت آقای عبدالعلی زاده ما می  خواهیم  خارج شوم، آقای باهنر با خنده به من 
کشور حکم شهرداری او را  احمدی نژاد در آینده رئیس جمهور شود ولی االن وزیر 
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گفتم حاال شهردار شدنش عیب ندارد. من صحبت می کنم  هم نمی  دهد. من 
تا مشکل حل شود. ولی رئیس جمهور شدنش را نمی دانم، باید خیلی دربارۀ آن 
که  کرد آقای باهنر. این صحبت در زمانی بین من و آقای باهنر رد و بدل شد  فکر 

یاست جمهوری سال 84 مانده بود. هنوز دو سال به انتخابات ر
حکم  و  حل  مشکل  تا  کردم  پیگیری  و  صحبت  زمینه  این  در  حال  هر  به 
آقای احمدی  نژاد امضا شود. خالصه این که پیش بینی آقای باهنر درست از آب 
که فکر می کنم زمانی  درآمد. آقای باهنر و دوستانش از آن مراسم در شهر مشهد، 
که یك مهندس را  که مجلس پنجم هنوز تمام نشده بود، به فکر این بودند  بود 

که بعد معلوم شد منظورشان آقای احمدی نژاد بوده است.1 کنند  رئیس جمهور 

جلسه ای با روحانیان و واعظان تهران
که  با امام جماعت وزارتخانه  ابتدای ورودم به وزارت مسکن و شهرسازی،  در 
یج رابطۀ دوستانه ای بین  فردی به نام آقای اسالمی قرائتی بود آشنا شدم. به تدر

گاه، روشن و اهل مطالعه ای بود.2 ما برقرار شد. ایشان روحانی آ
من در مناسبت های دینی و سیاسی در نمازخانه، در فاصلۀ بین دو نماز، 
چند دقیقه برای حاضران صحبت می کردم. ایشان از این صحبت ها استقبال 

گفت اینها بدون برنامه آمدند. برعکس برنامه داشتند، حساب  شده حرکت می کردند و باألخره از  1. نمی شود 
کردند. اصالح  طلب ها انتخابات سال  کوتاه  نظری یا تشخیص غلط سران اصالح  طلب هم استفاده  تشتت آرا و 
8۴ را 18 به 5 باختند. آنها 18 میلیون رأی داشتند ولی انتخابات را به 5 میلیون رأی احمدی نژاد باختند. 
کمی به مرحلۀ دوم رفت و برنده شد. مجموع آرای اصالح  طلب ها در مرحلۀ اول 18 میلیون  احمدی نژاد با رأی 
کاندیدای مشترك معرفی می کردند، در همان مرحلۀ اول انتخابات را می  بردند. آن زمان  گر آنها یک  بود. یعنی ا
کافی  که منصرف شوید. همه می گفتند ما رأی  کردم  کاندیداها خیلی بحث و صحبت  از  من با یکی دو نفر 
که شد  کوتاه نیامد و نتیجه آن شد  کس در حد خودش لجاجت به خرج داد و  داریم، دیگران رأی ندارند. هر 

گذشت. که  گذشت  کشور آن وقایع  و بر 
کند! ایشان برای تبلیغ در ماه رمضان به امریکا  2. آقای اسالمی قرائتی خیلی آدم خوبی است، خدا حفظش 
که آنجاست و برای خودش مسجد و درس و  رفت و همان جا ماند گار شد. االن نزدیک به پانزده سال است 

بحثی دارد.
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که خوانده بودیم، به یکدیگر  کتاب  های خوبی را  می کرد. ما با هم رفیق شده و 
دوستان  از  عده ای  با  ما  گفت  من  به  روز  یك  اسالمی  آقای  می کردیم.  معرفی 
کشور صحبت  روحانی ماهی یک شب دور هم جمع می  شویم و دربارۀ مسائل 
را  و دوستانم عالقه  مند شده اند شما  کرده ام  از شما نقل  می کنیم. من مطالبی 
کنند. آیا افتخار می دهید وقتی جلسه  در خانۀ ماست  ببینند و با شما صحبت 

کمال میل می  آیم.  گفتم با  بیایید و با دوستان ما آشنا شوید؟ 
کرد و برای شام به خانه شان رفتم. در جلسه  خالصه ایشان یك روز مرا خبر 
از  که  را  نفرشان  چهار  سه،  آنها  بین  از  که  بودند  حاضر  روحانی  نفر  سی  حدود 
لطف  من  به  خیلی  حاضران  شناختم.  بودند،  تهران  سرشناس   منبری  های 
کرده است و ما عالقه مند شده  ایم  گفتند آقای اسالمی از شما تعریف  کردند و 
به  صحبت ها  خالل  در  کردند.  صحبت  به  شروع  بعد  کنیم.  گفت وگو  شما  با 
جلسه  جّو  که  طوری  کردند.  شدیدی  انتقادهای  اصالحات  و  رئیس جمهور 

خیلی نامساعد شد. 
از آنها اجازه خواستم نکته ای را بگویم و بعد از آن، آنها به سخنانشان ادامه 
که علم من  گفتم آنچه شما دربارۀ آقای خاتمی می گویید، مطالبی است  دهند. 
که در وزارت ارشاد بودند می شناسم  به آن نمی رسد. من آقای خاتمی را از زمانی 
گرفته ام پشت سر روحانی و به ویژه  کودکی یاد  و ایشان را آدم متدینی می دانم. از 
گر  از آن زمان آموخته  ام. االن هم ا را  سید حرف نزنم، احترام به روحانی و سید 
با یک فرد روحانی روبه رو شوم، به ظاهر و باطنش نگاه نمی  کنم، از اعماق دل 
احترام می کنم. قبل از انقالب هم همین عقیده را داشتم. باالتر از روحانی هیچ 
خاتمی  آقای  نمی  بردم.  باالتر  روحانی  از  هم  را  خود  صدای  نمی نشستم.  وقت 
هم  دارند،  احترام  پدرشان  خاطر  به  هم  است.  خاتمی  روح  اهلل  آیت اهلل  فرزند 
خودشان شخصیت دینی محترمی هستند. به خاطر فضلشان و به خاطر این 
که رئیس جمهور و منتخب مردم هستند، احترامشان را بر خود واجب می  دانم. 
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که در غیاب  گر اجازه دهید، من نمی خواهم در جلسه ای باشم  که ا این است 
گفت وگو  و  شود  مطرح  ضعف   نقاط  شود،  صحبت هایی  درباره شان  ایشان، 
که یك روحانی پشت  کنم  جنبۀ بدگویی و غیبت پیدا  کند. من نمی توانم تصور 
موافق  گر  ا که  این است  پیشنهاد من  کند.  بخواهد غیبت  روحانی دیگری  سر 
وقت  کنم  خواهش  ایشان  از  و  دهم  شرح  خاتمی  آقای  برای  را  ماجرا  باشید، 
مالقاتی بدهند تا شما در حضور ایشان حرف هایتان را بزنید. فکر می کنم تحمل 
شما  ایرادات  ایشان  گر  ا می  پذیرد.  را  شما  انتقادات  و  است  یاد  ز خاتمی  آقای 
را  شما  شاید  و  می دهد  توضیح  وگرنه  می کند،  اصالح  را  خودش  کرد،  قبول  را 
که می  توانم از  کرد. من در مقابل انتقادات شما نه توضیحی دارم، نه این  متقاعد 
طرف ایشان صحبت کنم و به شما قولی بدهم. بنابراین گفتن این مطالب پیش 
کنیم.  من نمی تواند فایده ای داشته باشد. اجازه دهید این بحث را اینجا قطع 

کنیم. ید بفرمایید تا با هم صحبت  گر مطلب دیگری دار البته ا
متأثر  کمی  شدند،  مطلب  متوجه  که  حاضران  از  نفر  چند  کردم  احساس 
گشته و هیچ حرفی نزدند. بعد از شام کسی که در واقع رئیس  جلسه بود، خطاب 
به  را  نیستید، امشب مطلب مهمی  که روحانی  این  با وجود  گفت شما  به من 
آقای  به  حرفی  هیچ  جلسه  این  دربارۀ  می کنم  خواهش  من  کردید.  یادآوری  ما 
گر به این نتیجه  کردیم و یادآوری شما درست بود. ما ا خاتمی نزنید. ما اشتباه 
یم، خودمان از آقای خاتمی وقت می گیریم. شما زحمت  که حرفی دار رسیدیم 

کار را نکشید و صحبت های این جلسه را هم هیچ جا نقل نکنید. این 
بیان  جلسه  آن  در  که  را  مطالبی  من  و  آمد  پیش  مسئله ای  بعد  مدت  ها 
گفتم، ولی توضیحی دربارۀ افراد حاضر در آن جلسه و    شده بود به آقای خاتمی 
که جمعی از روحانیون بودند و چنین  گفتم  مشخصات آنها ندادم. همین اندازه 

حرف هایی  زدند. 
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کار برای »اشتغال«   مخالفت با طرح وزارت 
قرار  مورد بحث  که در هیئت دولت مکرر  بود  از دیگر مسائلی  اشتغال  موضوع 
کشور مسئلۀ بیکاری  می گرفت. همواره یکی از دغدغه های رهبری و دلسوزان 
کشور  در  کوچک  و  بزرگ  سرمایه گذاری های  مقدس  دفاع  سال  هشت  در  بود. 
انجام نشده و سرمایه گذاری های قبلی هم زیر بمباران و حمالت دشمن از بین 
کم  رفته بود. از این رو بعد از پایان جنگ، فرصت و زمینه برای اشتغال بسیار 
کار به عنوان رزمنده  به جبهه ها  ی  نیرو از  یادی  بر این بخش ز بود. عالوه  شده 
گرفتن جنگ و برگشت  کار و شغل نداشتند. اما با پایان  رفته بودند و نیازی به 
یجی رزمندگان به شهرها، بیکاری به عنوان یک معضل، به شدت به چشم  تدر
آمد و تبدیل به دغدغۀ همه شد. آن زمان هر وقت خدمت رهبری می رسیدیم، 
چه  می  پرسیدند  و  می دادند  نشان  حساسیت  اشتغال  و  کار  مسئلۀ  به  ایشان 
کرده اید؟ وضعیت اشتغال چگونه است؟ آمار بدهید!1 در دولت اصالحات هم 
کار  کار درخصوص وضعیت  ایشان هر جلسه از خود آقای رئیس جمهور و وزیر 
گزارش می خواستند. در نتیجه آقای رئیس جمهور هم از سازمان برنامه و هم از 
کنند، فکری  و اشتغال تالش  کارآفرینی  برای  که  بقیۀ دستگاه ها می خواستند 

کنند و طرحی بدهند. 
که فرصت  گفت همۀ دستگاه ها در تالش برای یافتن راهی بودند  می شود 
کار، آقای دکتر سید صفدر حسینی،  که یک روز وزیر  کنند. تا این  شغلی ایجاد 
آورد. این  بود، به صحن دولت  کرده  برنامه تهیه  کمك سازمان  با  که  را  طرحی 
طرح وعدۀ ایجاد سیصد هزار فرصت شغلی را می داد. ایجاد این تعداد شغل در 

کار چشمگیری بود.  یك سال خیلی 

1. ایشان به دو، سه مطلب حساسیت خاصی داشتند. یکی »اشتغال« بود و یکی مقولۀ »آب«. ایشان وزیر نیرو 
کنند. مطلب مهم  کشور ارائه  گزارشی از وضعیت آبی  که خدمتشان می  رسند،  کرده بودند هر جلسه  را موظف 

دیگر هم »کشاورزی« بود. 
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که مدتی قبل از تشکیل جلسۀ هیئت  گفتم، مرسوم بود  که قباًل  همان طور 
را  طرح  معمول  مطابق  من  می دادند.  قرار  وزرا  اختیار  در  را  کار  دستور  دولت، 
و  دهیم  آموزش  را  جوان  پسران  و  دختران  که  بود  این  موضوعش  کردم.  مطالعه 
مبنی  بودند  کرده  تهیه  طرح  برای  هم  مقدمه ای  کنیم.  تربیت  کفاش  و  خیاط 
گران  تر  و  دارد  خاص  مشتری های  دست  دوز  لباس   و  کفش  دنیا  در  که  این  بر 
پا و  ی انسانی ما نسبت به ارو فروخته می شود و بازار وسیعی هم دارد و چون نیرو
کاال  کنند، آن  کفش دست  دوز تولید  گر جوانان ما لباس یا  امریکا ارزان تر است، ا
پا و امریکا فروخته شود. آموزش هم ساده است.  می تواند به قیمت  باالیی در ارو
هر نفر چند ماه آموزش می  بیند و بعد با چند صد هزار تومان شاغل می شود. به 
نظر من به هیچ وجه ایدۀ خوبی نبود. به این خاطر خودم را برای مخالفت با آن 

کردم. آماده 
کار شروع به صحبت  در جلسۀ هیئت دولت، رئیس سازمان برنامه و وزیر 
که حجم صادرات و واردات در بازار  کردند و طرح را توضیح دادند. آمار دادند 
مزایای  از  خالصه  و  دارد  وضعیتی  چه  کفش  بازار  است،  چقدر  دنیا  لباس 
آقای  و  بود  اتمام  به  رو  بحث  ها  و  شد  زده  حرف ها  گفتند.  سخن  طرح  فراوان 
قصد  دولت  که  آمد  نظرم  به  کنند.  جمع  بندی  می خواستند  هم  رئیس جمهور 
آقای  به  گرفتم و خطاب  کردن وقت  برای صحبت  کند.  را تصویب  دارد طرح 
به  دارم.  شما  از  سؤال  یك  بگویم،  را  نظرم  که  این  از  قبل  گفتم  رئیس جمهور 
و  دیجیتال  و  رایانه  سمت  به  دنیا  که  زمانه  این  در  حاضرید  آیا  پدر  یك  عنوان 
کفاش و خیاط شوند؟  آی  تی و امثال آن حرکت می کند، اجازه دهید فرزندانتان 
آقای  می شوید؟  راضی  شما  آیا  شوند،  هم  دنیا  یك  درجۀ  خیاط  و  کفاش  گر  ا
که موضوع طرح  اند و چند میلیون جوانی  رئیس جمهور این سیصد هزار جوانی 
و  دختر  به  گر  ا شما  هستند.  شما  فرزندان  حکم  در  همه  بیکارند،  کشور  در  که 
رئیس جمهور،  عنوان  به  شوند،  خیاط  و  کفاش  نمی  دهید  اجازه  خودتان  پسر 
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شما  وگرنه  دهید،  سوق  کفاشی  و  خیاطی  به  هم  را  نفر  هزار  سیصد  این  نباید 
کشورند، تبعیض  که جوانان این  بین فرزندان خونی خود و فرزندان معنوی خود 
قائل شده و عدالت را رعایت نکرده  اید. شما به عنوان رئیس جمهور در حکم پدر 
دستور  باید  کنید،  رفتار  عدالت  با  می خواهید  گر  ا ید.  کشور جوان های  معنوی 
از  که وارد این طرح می شوند، دختر و پسر شما باشند. بعد  اولین نفراتی  دهید 
که  کنند. آن وقت می توانیم به مردم بگوییم  آن همۀ وزرا هم باید از شما تبعیت 
گرفته  ایم و چون آیندۀ این رشته را درخشان می بینیم، فرزندان  تصمیم درستی 

کرده ایم.  کار وارد  خودمان را هم در این 
نکتۀ دوم این که آقایان می گویند افراد را دو، سه ماهی آموزش می دهند و این 
کفاش و خیاط می شوند. من می گویم به جای دو ماه، دو سال  سیصد هزار نفر 
که  کفاشی می شوند  آیا با دو سال آموزش اینها خیاط و  به اینها آموزش دهید، 
یاد بفروشند؟ این  کارشان را در فروشگاه های معروف جهان با قیمت ز محصول 
کنند، آموزش ببینند تا  کنند، تمرین  کار  جوانان باید حداقل سی، چهل سال 
برسند به آن مرحله. از این سیصد هزار نفر، سی نفر ممکن است به آن سطح و 
به آن کیفیت برسند، بقیه می  شوند خیاط و کفاش معمولی، که امثالشان همین 
مشاغلی  صنعتی،  و  انبوه  تولید  حاضر  حال  در  بیکارند.  جامعه  این  در  االن 
حساب  نمی شود  دیگر  اینها  ی  رو و  انداخته  رونق  از  را  کفاشی  و  خیاطی  مثل 
بگویند  و  جوان  یك  به  بدهند  مرده  شغل  یك  می  خواهند  آقایان  وقت  آن  کرد. 
کن؟! این تفکر درست نیست. این طرح مطالعۀ  چهل، پنجاه سال با آن زندگی 
کارشناسی نشده است. ما باید جوانانمان را به سوی صنایع جدید ببریم. آقای 
آن  بار  چند  من  که  است  کارخانه ای  کرج  مخصوص  جادۀ  در  رئیس جمهور، 
به  بتوانیم  تا  ببیند  را  آنجا  که  بردم  را  یه  بار هم نخست    وزیر سور را دیده  ام. یک 
منتها  می شود.  تولید  کارخانه  آن  در  پارس  تلویزیون  بفروشیم.  تلویزیون  یه  سور
گذشته قراردادی  که در  کار می کند. علتش آن است  کارخانه نیم  شیفت در روز 
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رده  از  که مونتاژ می کنند  تلویزیون هایی  و  آلمان بسته  اند  گروندیک  کارخانۀ  با 
که  کارخانه آنقدر از بازار و سلیقۀ مشتری شناخت ندارند  خارج است. مدیران 
گروندیک ما بازار ندارد، اما در خیابان جمهوری مغازه ها  کنند چرا تلویزیون  فکر 
پر از تلویزیون  های ال  جی و سامسونگ است و بازارشان هم بسیار پررونق است. 
که بروند با این شرکت  ها قرارداد ببندند و محصوالت آنها  به فکرشان نمی رسد 
کارخانه به جای نصف شیفت باید با سه  کنند،  کار را  گر این  کنند. ا را مونتاژ 
کند.  کار اضافی جذب  ی  کند و حداقل یك و نیم برابر نیرو کار  شیفت ظرفیت 
کدام یک از  کند و ببیند  کند، باید بررسی  کار  گر می خواهد خدمت و  دولت ا
آن  تا  بریزد  برنامه ای  می  کند،  کار  شیفت  یك  دولتی  شرکت های  و  دستگاه ها 
کارش را به دو شیفت و سه شیفت برساند. بعد هم باب  شرکت بتواند ظرفیت 

کشور ایجاد می شود.  کند، آن وقت شغل در  صادرات را باز 
که بیاید خیاط  کند، نه این  دولت برای ایجاد اشتغال باید از تولید حمایت 
یم، در  کارگاه بساز کرده ایم و می  خواهیم  کند! ما وظیفۀ اصلی خود را رها  تربیت 
حالی که اول باید قدر همین کارگاه های موجود را بدانیم. شما به جای این که به 
کارگاه دارد و برای  بیکاران وام بدهید، وام را بدهید به کسی که چهل سال است 
کار مسلطید،  که شما به  کرده است. به او بگویید می  دانیم  کار ایجاد  پنج نفر 
بیشتر شود  کار  تا ظرفیت  برابر  کنید  را دو  که سرمایۀ خود  وام می دهیم  به شما 
که یك  فردی پول بدهید  به  گفته می شود  تا  ایجاد شود.  تازه  و فرصت شغلی 
کنیم؟ بله،  کمك  را اداره می کند، می  گویند به سرمایه دار  کارخانۀ پنجاه نفری 
او  است.  بلد  را  کار  که  کنید  کمك  سرمایه داری  به  و  باشید  داشته  شهامت 
کند. ولی  کارگاه صد و پنجاه نفری  کارگاه پنجاه نفری  اش را تبدیل به  می تواند 
کار بلد نیست پول می  دهید، او هم می رود  که  کار به فرد بیکاری  به جای این 
گر تا دیروز بیکار بود، حاال تبدیل می شود به بیکاِر بدهکار  پول را تلف می کند و ا

گردن دولت.  و دوباره می شود وبال 
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آقای  خود  هم  شدم،  احساساتی  من  هم  مطالب،  این  گفتن  حین  در 
گفتم با تبعیض دارید رفتار می کنید و بین فرزندان خودتان و  رئیس جمهور. وقتی 
مردم عدالت را رعایت نمی کنید، دیدم آقای رئیس جمهور خیلی ناراحت شد و 
کنید، الزم نیست ادامه  کنید! دیگر بحث را جمع  گفت بس  با حالتی بغض  آلود 
دهید! به این ترتیب طرح پیشنهادی اشتغال در جلسۀ دولت رأی نیاورد و رد شد.

گلخانه ای و اشتغال کشت  وزارت مسکن، 
دشواری  و  جدی  بحث های  از  هنوز  اما  برگشتم،  خانه  به  جلسه  اتمام  از  بعد 
که حال مرا دیدند، علت  که در آن جلسه مطرح شده بود، متأثر بودم. همسرم 
بوده است.  که ماجرا چه  ایشان توضیح دادم  برای  کمی  را پرسیدند.  ناراحتی 
گفتن آن ناراحتم. این بندگان خدا در سازمان برنامه  که از  گفتم امروز حرفی زدم 
کنند و  کرده بودند و می خواستند سیصد هزار شغل ایجاد  کار تالش  و وزارت 
را به هم زدم.  آنها  برنامۀ  و  کردم  اما من دخالت  کنند،  کم  کشور  را در  بیکاری 
آقای  با حرف های من منصرف شد.  که  را تصویب می کرد  دولت داشت طرح 

گفته  های من ناراحت شد. رئیس جمهور هم از 
که نتوانستم  کرد  در هر صورت آن شب آنقدر این موضوع ذهن مرا مشغول 
طرح  این  شاید  ایرادات،  و  مشکالت  همۀ  با  می کردم  فکر  خودم  با  بخوابم. 
می توانست سیصد هزار شغل ایجاد کند و سیصد هزار جوان را از بیکاری نجات 

کار شدم؟  کردم و مانع این  که چرا مخالفت  دهد. خود را شماتت می کردم 
صبح روز بعد خسته و خواب  آلوده از رختخواب بیرون آمدم و به وزارتخانه 
رفتم. زودتر از موعد هم رفتم. به وزارتخانه که رسیدم گفتم معاونین را برای جلسۀ 
که  شورای معاونین صدا کنند. در آغاز جلسه به معاونین گفتم همین اول بگویم 
گر در حین جلسه عصبانی  ا نتوانسته  ام حتی یک ساعت هم بخوابم.  دیشب 
علت  ندارم.  مساعدی  حال  نشوید!  دلخور  من  از  زدم  بی  ربطی  حرف  و  شدم 
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کنند، اما من  کشور ایجاد  که می خواستند سیصد هزار شغل در  هم این است 
دیشب  و  ناراحتم  بسیار  کار  این  از  وجدان  عذاب  حس  خاطر  به  شدم.  مانع 
شما  کنیم.  جبران  را  آن  اشتغال  ایجاد  با  باید  ما  حاال  بخوابم.  نتوانسته  ام  هم 
که بتوانیم بیش  کنید  کنید و طرح و برنامه ای تهیه  موظفید دربارۀ این قضیه فکر 

کنیم.  از سیصد هزار شغل ایجاد 
خودم هم پس از آن به این فکر می کردم که در وزارت مسکن چه کاری در این 
زمینه می توانیم بکنیم. مرتب معاون ها را تک  تک صدا می زدم و با آنها صحبت 
کجا رسیدید؟ پیشرفتی به دست آمده یا نه؟  می کردم و می  پرسیدم چه شد؟ به 
عمدۀ توجه ما متمرکز بر این بود که افراد بیشتری را تشویق کنیم که سرمایه هایشان 
را وارد بخش مسکن و بازسازی بافت فرسوده و امثال آن بکنند، یا سیاست های 
کنیم تا این بخش رونق بیشتری بگیرد و اشتغال  تشویقی بخش مسکن را بیشتر 

بیشتری ایجاد شود. ولی طرح ها و ایده ها در این زمینه به نتیجه ای نمی رسید.
که در اختیار داشت، زمین  که وزارت مسکن تنها امکانی  واقعیت این بود 
کم کم به فکر رونق  بود. باید با استفاده از زمین شغل ایجاد می شد. به این ترتیب 
گر ما مقداری زمین و امکانات به مردم می دادیم، آنها  کشاورزی افتادیم. یعنی ا
و هم  ایجاد می شد  نتیجه هم اشتغال  بیندازند. در  راه  کشاورزی  می توانستند 
که آن هم اهمیت داشت.  کشاورزی شکل می گرفت  این اشتغال حول محور 
کنیم. باید ایدۀ دیگری پیدا می کردیم  کشاورزی سنتی را تشویق  ولی قرار نبود 
را به شکل علمی و مدرن  کار  آنها  تا  کشاورزی می دادیم  را به مهندسان  کار  و 

کنند و دیگران تحت نظر آنها باشند.  مدیریت 
کشت  که آن عبارت بود از  کردیم  کار را پیدا  یج زمینۀ  به این ترتیب به تدر
که قطعات زمین را سی، چهل  گزینه ها این بود  گلخانه ای. شاید یکی دیگر از 
گر زمین ها  ا کنند، چون  باغ  به  تبدیل  را  آنها  تا  به متقاضیان اجاره دهیم  ساله 
اجارۀ  اما  را عوض می کردند.  زمین  کاربری  بالفاصله  را می فروختیم، خریداران 
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کاشت  برای  کافی  آب  مناطق  از  بسیاری  در  ضمن  در  نبود.  شدنی  هم  آنها 
کشت  یادی ایجاد نمی کرد. ولی  درخت وجود نداشت و درختکاری هم شغل ز

گلخانه ای در هر پنج هزار متر، ده شغل مستقیم ایجاد می کرد.
ختمی  مآب  محمد  مهندس  آقای  با  بالفاصله  تصمیم،  این  گرفتن  از  بعد 
و  بود  و صنعت مغان  کشت  ایشان مدیر عامل شرکت  کردم.  تلفنی صحبت 
کشاورزی همدان و آذربایجان شرقی را هم داشت.1 او  کل  سابقۀ مدیریت ادارۀ 
در گذشته چند بار دربارۀ کشت گلخانه ای با من صحبت کرده بود.2 به او گفتم 
گفت  گلخانه ای داری به من بده! آقای مهندس  کشت  هرچه اطالعات دربارۀ 
هشتگرد  در  که  است  قدیمیان  ژرژ  آقای  زمینه  این  در  فرد  موفق ترین  ایران  در 
گویا او  گلخانه ها را از نزدیک ببینیم. به ژرژ تلفن زد.  یم  گفتم برو گلخانه دارد. 
کار را ببیند، تا  که وزیر می خواهد بیاید  گفت حاال  کن شده بود. اما  در دوبی سا
گفتم نمی توانم منتظر آمدن  کنید تا من هم خودم را برسانم. من  هفتۀ آینده صبر 
کاردانی  گفت بهتر است منتظر بمانید. ژرژ انسان  او بمانم. آقای ختمی  مآب 
کردم تا ژرژ هم آمد  گر باشد اطالعات بیشتری به شما خواهد داد. صبر  است، ا
کمک  گلخانه ای  کشت  توسعۀ  به  کس  هر  می گفت  ژرژ  رفتیم.  بازدید  برای  و 
استعداد  کار  این  برای  ایران  در  ما  است.  کرده  ایران  به  بزرگی  خدمت  کند، 

یم.  یادی دار ز
در هر حال بعد از مدتی مطالعه و بررسی، تصمیم گرفتیم نهضت گلخانه ای 

کار آشنا شدیم. خیلی انسان بزرگواری  با یکدیگر ضمن  از دوستان صمیمی من است.  1. آقای ختمی  مآب 
است. 

گلخانه ای  کشت  کیش می گفت ما اینجا  کیش رفتم. رئیس منطقۀ آزاد  2. یك بار وقتی استاندار بودم به جزیرۀ 
راه انداخته  ایم. آن گلخانه را دیده بودم. شخصی در یك اتاقك پالستیکی خیار و بادمجان و گوجه فرنگی کاشته 
بود و می گفت محصوالت و تولیداتم را با لنج می برم به امارات و آنجا به چند برابر قیمت تهران می  فروشم. 
در زمستان هم طالبی تولید می کنم و با هواپیما می فرستم تهران و مشتری  ها به قیمت بسیار خوبی آن را 

گلخانه  ای خیلی خوشم آمد.  کشت  که از ایدۀ  می  خرند. همان جا بود 
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کشت و صنعت مغان استعفا  از مدیر عاملی  آقای ختمی  مآب  یم.1  بینداز راه 
کرد. من یك حکم مشاور وزیر به او دادم و او را به عضویت هیئت مدیرۀ شهرهای 
گلخانه  را  جدید  شهرهای  سبز  کمربندهای  همۀ  شد  قرار  درآوردم.  جدید 
کنیم. از این راه چند هزار شغل ایجاد می شد. اجرای آزمایشی را هم در منطقۀ 
گرفته  نظر  در  کار  این  برای  هکتار  صد  حدود  در  زمینی  کردیم.  آغاز  هشتگرد 
گلخانه ای آشنایی دارد یا هر  کشت  کس با  که هر  گهی دادیم  شد. در روزنامه ها آ
گلخانه ای شاغل شود، مشخصات  کشت  که می خواهد در  کشاورزی  مهندس 
گر می گفتیم وزارت مسکن  و مدارکش را به صندوق پستی شمارۀ فالن بفرستدــ  ــ ا
مسکن  وزارت  به  کار  جست وجوی  در  افراد  روز  هر  می دهد،  انجام  را  کار  این 
کارهای وزارتخانه دچار اختالل شود. بعد از  می آمدند و ممکن بود روال عادی 
که دوره هایی در  نفر  بین متقاضیان، جز یکی دو  که  بررسی مدارک معلوم شد 
گلخانه ای ندارد.  کشت  کس اطالعاتی در زمینۀ  کشور دیده  اند، هیچ  خارج از 
اما همۀ متقاضیان مهندس کشاورزی بودند. اولویت را به زوج هایی دادیم که هر 
گلخانه و پنج هزار متر زمین دادیم.  کشاورزی بودند. به هر زوج یك  دو مهندس 
که آقای  مجردها در مرحلۀ بعدی قرار داشتند. در هر صورت با مصاحبه هایی 

کردند، عده ای انتخاب شدند. ختمی  مآب و همکارانش با متقاضیان 
بعد از این مرحله باید برای اجرای این طرح منبع مالی تهیه می کردیم. با این 
که  کره شدیم. از آقای ختمی  مآب هم خواستم  کشاورزی وارد مذا هدف با بانك 
کند تا به این طرح وام دهند. مدیران بانك  کره  برای این منظور با مسئولین مذا
کشاورزی نیست  کار لوکس است،  گفتند این  کشاورزی در جواب درخواست ما 

که وزارت  گذار می کردیم. ولی مشکل این بود  کشاورزی وا 1. به طور منطقی ما باید اجرای این طرح را به وزارت 
کاری نمی کردند. همۀ این   گر طرح و زمین را به آنها می دادیم، آنها  کار را لوکس می دانست. پس ا کشاورزی این 
کار را  کسی متولی نبود، وزارت مسکن و شهرسازی اجرای این  کردیم و ناچار چون  موانع و موارد را محاسبه 

گرفت. بر عهده 
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و ما برای این کار پول نمی دهیم. من با آقای دکتر عیسی کالنتری، وزیر کشاورزی، 
گلخانه ای خیلی فانتزی است و  کشت  گفت  کردم. ایشان  در این مورد صحبت 
که می شود! چه فرقی  کار  گفتم کشاورزی نشود،  کار کشاورزی نمی شود. من  این 

گوجه فرنگی تولید و صادر می شود. می کند؟ محصوالت کشاورزی مثل خیار و 
گذاشتم و  کشاورزی،  جلسه ای با آقای دکتر جالل رسول اف، رئیس بانك 
تولید  که این طرح اشتغال  گفتم  با تفصیل توضیح دادم و  را  برای ایشان طرح 
کار  نفس  اما  است.  کالسیک  مفهوم  به  کشاورزی  که  نمی گوییم  ما  می کند. 
را  بیکار  کشاورزی  مهندسان  جمعیت  از  بخشی  می تواند  و  است  کشاورزی 

که همکاری  کند. کند. آقای رسول اف پذیرفت  شاغل 
بر  قرار  کردیم.  درخواست  تسهیالت  گلخانه  صد  ساخت  برای  ایشان  از 
بگذارند.  هشتگرد«  جدید  »شهر  شرکت  اختیار  در  یك جا  را  وام  کل  شد  این 
عهده  به  جدید«  شهرهای  »عمران  شرکت  هم  را  گلخانه ها  ساخت وساز  کار 
گلخانه ها را به  که شرکت عمران شهرهای جدید  گونه بود  کار این  گرفت. روش 
متقاضیان تحویل می داد و همزمان آنها را به بانک معرفی می کرد تا اقساط وام 

کنند. یج پرداخت  خود را به تدر
کار شروع  کلید حل مشکل شد.  واقع  در  پذیرفتن طرح  با  آقای رسول اف 
کردیم  به متقاضیان معرفی  و  را مشخص  و ما هم زمین ها  بانک پول داد  شد. 
باشند  حاضر  خودشان  گلخانه های  ساخت  هنگام  در  که  خواستیم  آنها  از  و 
گلخانۀ  دو  در  ساعت  چند  روز  هر  بودند  مکلف  متقاضیان  کنند.  کمک  و 
که همان جا دایر شده بود، حاضر شوند و آموزش ببینند. هزینۀ ساخت  نمونه 
بود.  کرده  پرداخت  جدید  شهرهای  شرکت  را  گلخانه  دو  این  راه  اندازی  و 
به  گلخانه ها  ساخت  تا  می دیدند  عملی  آموزش  گلخانه ها  این  در  متقاضیان 
کشت انجام  گلخانه یکی، دو دوره  پایان برسد. در مدت یک سال در این دو 
آغاز  را  فعالیتشان  متقاضیان  و  شدند  حاضر  و  ساخته  گلخانه ها  همۀ  تا  شد 
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که هر  کردند. هیئتی متشکل از شش نفر صاحب علم و تجربه هم تعیین شد 
گر نقصی یا ایرادی دیدند، یادآوری و مشکل  کنند تا ا گلخانه ها بازدید  هفته از 
کشت اول  گلخانه دارها به یاری خدا در  کنند. با این مراقبت دقیق همۀ  را رفع 
بود،  مهمی  مسئلۀ  خیلی  این  نشد.  خراب  کس  هیچ  محصول  و  شدند  موفق 
کشت اول از بین می رفت، این  افراد سرمایه ای برای رفع ضرر و ادامۀ  گر  چون ا
سرکشی  گلخانه ها  به  بار  یک  ماهی  هیئت  این  دوم،  کشت  در  نداشتند.  کار 
در  یا  دیدند،  کار  در  اشکالی  گر  ا بودند  موظف  گلخانه  داران  ولی  می کردند. 
کنند  کارشناسان را خبر  کردند، فوری  محصولشان آفت و امثال آن را مشاهده 

تا به مشکل رسیدگی شود. 
واژۀ  برای  گیرد.  پانیك1 صورت  کشت هیدرو گلخانه ها  که در این  قرار شد 
کتابی هم برای معرفی این  پانیك معادل فارسی »آبکشت« را انتخاب و  هیدرو
کشور شکل  کار در  کردیم. چون عالقه مند بودیم این  یع  کشت چاپ و توز روش 

یک نهضت به خود بگیرد. 
گزارش همۀ این فعالیت ها را به طور مرتب به آقای خاتمی می دادم. از همان 
گلخانه وارد مرحلۀ عملیاتی  کار  که  از این  ابتدا هم ایشان در جریان بود. قبل 
گفتم  ایشان شرح دادم.  برای  را  و همۀ ماجرا  رفتم  آقای خاتمی  شود، خدمت 
که آن شب بعد از جلسۀ دولت در زمینۀ  آقای رئیس جمهور واقعیت این است 
گرفتم از طریق وزارت  اشتغال من نتوانستم از شدت ناراحتی بخوابم و تصمیم 
این  به  فراوان  بررسی  های  از  پس  دهم.  انجام  خصوص  این  در  کاری  مسکن 
منطقۀ  دهیم.  رواج  را  گلخانه ای  کشت  ایران  در  می توانیم  که  رسیدم  نتیجه 

کشت نیازهای غذایی  ک. در این نوع  کشتی است بدون استفاده از خا کشت هیدروپانیک یا آبکشت شیوۀ   .1
کشت از شخم  گیاه است، افزوده می شود. این نوع  کشت  که بستر  گیاه با روش  های علمی اندازه  گیری و به آبی 
کاهش می یابد. در این روش ضد عفونی  زدن و آبیاری بی نیاز است و در آن، مصرف آب به صورت چشمگیری 

کم  هزینه است. گیاه بسیار ساده و  کردن محیِط رشد 
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خاتمی  آقای  کردیم.  انتخاب  طرح  این  برای  پایلوت  عنوان  به  هم  را  هشتگرد 
کشت را دیده  ام. در ایران  پا این روش  گفتند من در ارو خیلی خوشحال شدند. 
گرما این اجازه  گلخانه ای راه انداخت؟ آیا طبیعت و سرما و  کشت  هم می شود 
کیش و اطراف  گفتم در  را به ما می دهد؟ جزئیات را برای ایشان توضیح دادم. 
مشکلی  و  است  شدنی  ایران  در  کار  این  کرده اند؛  را  کار  این  ما  از  قبل  تهران 
که از تهران  گفتند یعنی می شود یك روز  کردند و  ندارد.1 ایشان خیلی ابراز عالقه 
گلخانه  از  پر  جاده  طرف  دو  مسیر،  طول  در  یم،  می  رو مشهد  یا  تبریز  سمت  به 
با رسانه ها مصاحبه   برو  گفتند  کار شدنی است.  این  تا حدودی  گفتم  باشد؟ 
که  گفتم اجازه دهید فعاًل خبر را اعالم نکنم. برای این  کن!  و این خبر را اعالم 
که  این  محض  به  است.  یاد  ز مخالف  ولی  ندارد،  طرفدار  یاد  ز خیر  کار  اینجا 
کارها بازی است.  که این  کنند  کسانی جوسازی  خبر اعالم شود، ممکن است 
یا دیگر  نباید وام بدهد و...  کشاورزی نیست و بانك  لوکس و بی  معنی است. 
انجام  را در سکوت  کارمان  اجازه دهید  نباشند.  موافق  مسئوالن ممکن است 
برای  را  مسائل  این  همۀ  آمدید،  افتتاح  برای  شما  که  روزی  ان شاءاهلل  دهیم. 

رسانه ها و مردم بیان می کنیم. 
وضعیت  از  می  دید  مرا  وقت  هر  خاتمی  آقای  برنامه،  این  اجرای  طول  در 
سال  اردیبهشت  در  می دادم.  گزارش  خدمتشان  من  و  می  پرسید  گلخانه ها 
کشت  گلخانه ها  کردیم.  گلخانه ای دعوت  1384 ایشان را برای افتتاح شهرك 
کار مسلط شده  کثر گلخانه  دارها که به  اول را انجام داده و زیر کشت دوم بودند. ا
در  را  گیاهان  هم  نفری  چند  می کردند.  استفاده  پانیك  هیدرو کشت  از  بودند، 

مثل  جایی  در  یعنی  است.  طبیعی  شرایط  بر  غلبه  برای  گلخانه ای  کشت  که  دادم  توضیح  ایشان  برای   .1
روش  با  کرد،  کشاورزی  ماه  شش  می شود  فقط  یخبندان  و  برف  بارش  هوا،  سردی  خاطر  به  که  آذربایجان 
گیاهان جدید و  کاشت  کشت،  کشت است. آن دو ماه وقفه هم برای تغییر  گلخانه  ای، زمین ده ماه از سال زیر 

کردن دوبارۀ آن است.  گلخانه  و آماده  تعمیر 
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گلخانه ای  کشت سنتی به روش  کم و بیش  که  یانده بودند  ک رو گونی  های خا
محسوب می شد.1

هزار  سه  کشت  سالن  یک  داشت،  وسعت  متر  هزار  پنج  که  قطعه  هر  در 
به  دو طبقه  در  متر،  پنجاه  اشغال  با سطح  متری،  و یك ساختمان صد  متری 
زمین  حداقل  که  این  برای  بود.  شده  ساخته  نگهبانی  و  دفتری  بخش  عنوان 
بیشتری  زمین  تا  ساختیم  دو طبقه  در  را  آن  دهیم،  اختصاص  ساختمان  به  را 
گلخانه ها  این  هشتگرد،  در  امروز  بماند.  باقی  آینده  در  گلخانه ها  توسعۀ  برای 
کرده اند.2  گلخانه  سالن های خود را توسعه داده  و تقریبًا همۀ زمین را تبدیل به 
شود،  گرفته  هم  زمین  ها  این  کاربری  تغییر  و  سوء  استفاده  جلوی  که  این  برای 
کاربری  اش غیر قابل تغییر باشد و  که هم  گلخانه ها را طوری نوشتیم  سندهای 
می شد،  فروخته  گلخانه  گر  ا یعنی  ممنوع.  دیگر  کاربری های  برای  فروشش  هم 

گلخانه را نگه می  داشت.  خریدار باید 
از  نفر  چند  رئیس جمهور  آقای  بر  عالوه  گلخانه  ای  شهرک  افتتاح  هنگام 
اعضای دولت هم حاضر بودند. آقای محمود حجتی3 در آن مراسم به من گفت با 

ریشه  از  را  درخت ها  گفتند  او  به  کارشناسان  اما  بود.  کاشته  درخت  گلخانه  اش  در  نفر  یک  آنها  بین  در   .1
کاری  که چنین  دربیاورد، چون خالف رویه بود. ولی بعدها متوجه شدیم اشکال از ما بوده و بی  خبر بودیم 
گلخانه عملکرد  گلخانه می کارند. این درختاِن میوه در  در دنیا متداول است و درخت  های پایه  کوتاه را هم در 
بهتری دارند. برای مثال در طول سال دو بار میوه می دهند یا در یك بازۀ زمانی چند ماهه میوه دارند. ما از این 
که  کردیم. ولی با این همه تصمیم درستی بود، چون نگران بودیم  کشت بی  خبر بودیم و با آن مخالفت  روش 
ج شود و آن زمین  گلخانه خار کنند و بعد باغ از زیر  گلخانه را تبدیل به باغ  مبادا بعد از درختکاری، به تدریج 

کاماًل خالف اهداف این طرح بود و اشتغال را از بین می  برد.  تبدیل به ویال و امثال آن شود. این دیگر 
کمربند سبز را به  کنند، بقیۀ  گرفتند طرح مسکن مهر را اجرایی  2. متأسفانه در دولت بعدی، وقتی تصمیم 
کردند و  گلخانه ها را هم قطع  گلخانه ها به مسکن مهر اختصاص دادند و در آن خانه ساختند. آب این  جای 
گلخانه  ها االن آب  مورد نیازشان را با هزار سختی با تانکر تأمین و در منبع  ها ذخیره  به مسکن مهر دادند. این  

کشت با همۀ این مشکالت مقرون به صرفه است و تولید ادامه دارد.  می کنند. ولی 
کشاورزی بود، آغاز شد. اما پس از آن، وزارتخانه  های جهاد سازندگی و  کالنتری وزیر  که آقای  3. طرح در زمانی 

کشاورزی ادغام شدند. هنگام بهره  برداری از طرح، آقای حجتی وزیر وزارتخانۀ جدید بود.
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چیزی که امروز در اینجا دیدم فهمیدم حق با شما بوده است. آقای حجتی1 وقتی 
در  را  صیفی  جات  باید  گفت  ابتدا  همان  از  شد،  وزیر  دوباره  روحانی  دولت  در 
گلخانه پرورش دهیم و سیاست هایی را برای حمایت از آن در نظر گرفت. درست 
گلخانه محدود ماند، ولی  گلخانه ای به همان هشتاد و پنج  که آن شهرك  است 
گلخانه ساخت. که می شود  کشور شکسته و نشان داده شد  جو مخالفت  ها در 
گلخانه  ای را پیگیری نکرد.  کشت  کار  کس  متأسفانه در دولت بعدی هیچ 
گلخانه را  کشاورزی هم  کشاورزی نیستم. وزرای  گفت من متولی  وزیر مسکن 
کار را دوباره شروع  جدی نگرفتند و این فرصت از دست رفت. ولی هر زمان این 
به رفع مشکل  که به خوبی می تواند  از بخش هایی  کنیم، ضرر نمی  کنیم. یکی 
گلخانه  ها حدود  گلخانه است.  کند، همین ساخت  کمک  کشور  بیکاری در 
یك پنجم آب مزرعه را مصرف و سه برابر مزرعه، محصول تولید می کنند، آن هم 

گونه آفت و میکروب.  کنترل  شده و عاری از هر  تولیدی 
گلخانۀ سه هزار متر مربعی برای ده نفر شغل مستقیم ایجاد می کند؛ دو  هر 
کارگر ساده. این جدا از مشاغلی  نفر مهندس و سه چهار نفر دیپلمه و بقیه هم 
مدت  این  در  من  خوشبختانه  می  شوند.  کار  این  درگیر  مستقیم  غیر  که  است 
به  که  دیده  ام  را  عالقه  مندانی  و  کرده  بازدید  کشور  در  متعددی  گلخانه های  از 
هشتگرد  گلخانه های  از  مدرن تر  و  بهتر  خیلی  گلخانه هایی  کنده  پرا صورت 
از این بخش حمایت شود، تصور می کنم با وجود شرایط  گر  کرده اند. ا احداث 
و  کنیم  ایجاد  حوزه  این  در  وسیعی  اشتغال  می توانیم  کشور،  کم  آبی  یا  بی  آبی 

که  گردید  کار  1. محمود حجتی در سال 133۴ در نجف  آباد اصفهان به دنیا آمد. در سال 135۴ وارد دانشگاه 
کرد. پس از پیروزی  پس از انقالب با دانشگاه صنعتی اصفهان ادغام شد و در رشتۀ مهندسی عمران تحصیل 
انقالب وارد جهاد سازندگی شد و سپس ِسمت استانداری سیستان و بلوچستان را عهده  دار شد. حجتی مدیر 
کرخه نیز بود. در دولت اول سید محمد خاتمی او وزیر راه و ترابری شد و در دولت دوم به عنوان  اجرایی سد 
گردید. در دولت اول و دوم حسن روحانی نیز حجتی عهده  دار تصدی وزارت  کشاورزی منصوب  وزیر جهاد 

کشاورزی شد.  جهاد 
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که  کارهای خوبی بود  یادی در مصرف آب انجام دهیم. این هم از  صرفه  جویی ز
کرد و به سرانجام خوبی رسید. چراغش را دولت روشن 

طرح  های مهم عسلویه )پارس جنوبی( 
منطقۀ  از  نفت،  محترم  وزیر  زنگنه،  بیژن  مهندس  آقای  دعوت  به  سال 1382  در 

جلسه  چند  از  پس  بازدید،  این  پیامد  کردم.  بازدید  جنوبی  پارس  طرح  و  عسلویه 

گفت وگو و تعیین کارشناسانی برای پیگیری، ایجاد همکاری بین دو وزارتخانه بود که 

سه طرح مهم زیر دستاورد آن شد:

برنامه  ریزی برای ساخت و ایجاد شهر جدید سیراف.1 این شهر در زمینی به 
مساحت 2000 هکتار و برای زندگی 120 هزار نفر طراحی شد. 

تعیین سه سطح پشتیبانی از طرح پارس جنوبی در پهنۀ سرزمین، که براساس 
آن همۀ استان  های کشور برای پیشبرد طرح موظف به اجرای تکالیفی می شدند. 

کنارۀ  برنامه  ریزی برای بررسی تأثیر پارس جنوبی بر آمایش سرزمین، به ویژه در 
چشم انداز  و  داشت  ویژه ای  اهمیت  برنامه  این  فارس.  خلیج  و  عمان  دریای 
صدور  هدف  با  کشور  جنوبی  کنارۀ  در  انرژی  َبر  صنعتی  شهرک  های  ایجاد  آن 
گاز )مادۀ خام اولیه(، محصوالت صنعتی صادر  محصوالت آنها بود تا به جای 
گاز و یک خط لولۀ آب  گواتر یک خط لولۀ  شود. براساس این برنامه از خرمشهر تا 
شیرین در زیر زمین و یک خط ریلی پرسرعت بر روی زمین و یک خط انتقال برق 
پرفشار بر باالی زمین ساخته می شد تا خدمات زیربنایی شهرک  های صنعتی و 
کیلومتر،  مسکونی تأمین شود. همچنین قرار شد به طور میانگین به فاصلۀ هر 60 
که  برای واحد هایی مانند صنایع فوالد، مس، شیشه، سرامیک، پتروشیمی و... 
مصرف گازشان باالست )سوخت یا مادۀ اولیه(، یک شهرک صنعتی بزرگ طراحی 

که رونق زیادی داشته، ولی در طول زمان از  کنونی پارس جنوبی است  1. سیراف نام بندری قدیمی در منطقۀ 
بین رفته و جز نامی تاریخی چیزی از آن باقی نمانده است.
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و سرمایه گذاری شود. محصوالت این واحدها بیشتر برای بازارهای خارجی تولید 
می شد و همین می توانست انگیزه ای برای جذب سرمایه  گذار خارجی باشد.

کارکنان  قرار شد میان هر دو شهرک صنعتی نیز شهری جدید برای زندگی 
کز آموزش عالی، دانشگاه  های فنی  آنها و مرا این واحدهای صنعتی و خانوادۀ 
کارگران  مهارت  افزایی  منظور  به  حرفه ای،  و  فنی  آموزش  کز  مرا و  مهندسی  و 
نیاز، طراحی و ساخته  کارکنان شهرک صنعتی و دیگر خدمات شهری مورد  و 
می شود. با اجرای این طرح، در طول 15 تا 20 سال آینده جمعیتی نزدیک به 20 
برای  کن می شدند و این راه خوبی  ایران سا نفر در خط ساحل جنوبی  میلیون 
جنوب  سیمای  طرح  این  بود.  بزرگ  شهرهای  جمعیت  افزایش  از  پیشگیری 
بار به بهره برداری  برای نخستین  ایران  که  را دگرگون می  کرد و فرصتی بود  کشور 

کند. یا و بازارهای جهانی فکر  جدی از در
کار دولت  ایجاد مقدمات هر سه طرح از سال 1383 آغاز شد، ولی با پایان 
به  و  تعطیل  طرح  سه  هر  یج  تدر به  جدید،  دولت  آمدن  کار  ی  رو و  اصالحات 

فراموشی سپرده شدند. 

طرحی برای پشتیبانی از هنرمندان تجسمی
در سال 1382 آقای احمد مسجد جامعی، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
هنرهای  آثار  بودن  ارزشمند  وجود  با  که  این  بر  مبنی  دادند  دولت  به  گزارشی 
یادی از آنها در  کم است و بخش ز تجسمی ایران، متأسفانه خریدار برای این آثار 
دست هنرمندان مانده است. حاال هنرمندان می خواستند دولت چاره ای برای 
که به  نبودند  آثار موزه ای  آثار در حد  این  که همۀ  بود  بیندیشد. روشن  کار  این 
موزه  های دولتی سفارش خرید داده شود. من چون به هنر عالقه  مندم، پیشنهاد 
این  برای  راه  حلی  آقای مسجد جامعی  با هماهنگی  تا  دادم فرصتی داده شود 

کنیم و به دولت ارائه دهیم.  موضوع پیدا 
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در جلسه  ای با آقای مسجد جامعی، پس از بررسی جامع موضوع، به نوشتن 
تبصره ای برای قانون بودجه رسیدیم. این تبصره به دستگاه  های اجرایی اجازه 
استفاده  و  هنری  آثار  خرید  به  را  خود  عمرانی  اعتبارات  از   %1 سقف  تا  می داد 
در  زیبا  نقاشی  تابلوهای  نصب  مانند  دهند،  اختصاص  پروژه ها  در  آنها  از 

ساختمان های اداری، درمانی، ورزشی و غیره. 
این تبصره به پیشنهاد مشترک آقای مسجد جامعی و من در قانون بودجۀ سال 
گذشت، آقای مسجد جامعی  که از سال 83  83 نوشته و تصویب شد. چند ماه 
گالیه   کرد که هیچ یک از دستگاه  ها در این زمینه کاری نکرده اند. به ایشان پیشنهاد 
کنند و سپس از دستگاه  ها بخواهند از این  کردم نمایشگاهی از آثار هنری برگزار 
کنند. نمایشگاه در تاالر وحدت برگزار  نمایشگاه بازدید و از آثار نمایشگاه خرید 
کارشناسی و قیمت  گذاری شد. من به همراه معاونان و  کارگروه  آثار هم توسط  و 
مدیران سازمان های اجرایی وزارتخانه از نمایشگاه بازدید و تعداد قابل توجهی از 
تابلوهای نقاشی و آثار هنری را خریداری کردیم. این کار در سال 83 که هیچ برنامۀ 
گام بلندی  دولتی یا غیر دولتی  ای برای معرفی و فروش آثار هنری وجود نداشت، 
کشور هم تکرار شد.  در پشتیبانی از هنر بود. این تبصره در برنامۀ چهارم عمرانی 

کامیون  های دست دوم واردات 
وزیران  هیئت  جلسۀ  در  بار  یک  ترابری،  و  راه  وزیر  خرم،1  احمد  مهندس  آقای 

گذراند. مدرک لیسانس خود  1. احمد خرم، زادۀ 1329 در اصفهان، تحصیالت مقدماتی خود را در همین شهر 
کرد و در دانشکدۀ فنی دانشگاه تهران ادامۀ تحصیل  را از دانشگاه تبریز در رشتۀ راه و سازهای مهندسی اخذ 
کرد و بعد از آن به شورای عالی انقالب  داد. احمد خرم فعالیت خود را از سپاه پاسداران آذربایجان شرقی آغاز 
و معاونت سیاسی استانداری  اوایل دهۀ شصت در معاونت عمرانی استانداری هرمزگان  فرهنگی رفت. در 
در  و  کرد  خدمت  خوزستان  و  همدان  هرمزگان،  استان های  استاندار  عنوان  به  سپس  کرد.  خدمت  بوشهر 
نهایت در دولت دوم سید محمد خاتمی به سمت وزارت راه و ترابری منصوب شد. خرم در سال 1383 توسط 

مجلس هفتم استیضاح و برکنار شد.
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کامیون دست دوم از آلمان  که وزارت راه و ترابری چهل هزار دستگاه  کرد  پیشنهاد 

کشور  که ناوگان حمل و نقل  کند. توضیح ایشان هم بر این مطلب استوار بود  وارد 

 2 یورو  حتی  و   3 یورو  استانداردهای  زیر  ما  کامیون های  بیشتر  و  است  فرسوده 

کامیون    ها اجازۀ ورود به  گونه  پا، این  ارو هستند و چون مطابق قوانین مصوب در 

پا را ندارند، به زودی در حمل و نقل و تجارت خارجی دچار بحران می شویم.  ارو

کاالهای ایرانی را  که داشتند نمی  توانستند  کامیون  های ما با وضعیتی  این یعنی 

کنند. برای رفع این مشکل آقای خرم می خواست از دولت  به خارج از کشور حمل 

اجازه بگیرد چهل هزار دستگاه کامیون دست دوم با استاندارد یورو 4 از آلمان وارد 

گردد و به عالوه مشکل رفت و  کند تا ناوگان  حمل و نقل جاده ای تا حدی نوسازی 

کثر  که حدا کامیون  ها می گفتند  پا برطرف شود. دربارۀ  کاال به ارو آمد و حمل و نقل 

کرده اند و با وجود دست دوم بودن، چندان هم فرسوده نیستند.  کار  پنج سال 

که دولت مخالفتی  پس از سخنان ایشان، از حال و هوای جلسه معلوم بود 
گفتم قبل از رأی  گیری دربارۀ این  گرفتم و  کردن وقت  ندارد. من برای صحبت 
سفری  در   1370 سال  در  کنم.  نقل  خاطره  ای   من  دهید  اجازه  اول  پیشنهاد، 
کنم.  بازدید  ولوو  کارخانۀ  از  که  شد  فراهم  برایم  فرصت  این  رفتم،  سوئد  به  که 
استقبال  ایران  نمایندگی  هیئت  از  میزبان  بودم.  مجلس  نمایندۀ  من  موقع  آن 
کرد، خیلی بیش از آنچه در موارد مشابه دیده می شود. این پذیرایی  گرمی  خیلی 
غیرمعمول برایم تعجب  آور بود. نمی  دانستم علت آن چیست. سر میز شام، به 
کرده و سنگ  گفتم شما به ما خیلی محبت  که میزبان ما بود  مدیر عامل ولوو 

کار چیست؟  گذاشته اید، فلسفۀ این  تمام 
گر دولت سوئد اجازه دهد ما با طال، باالی درب ورودی  گفت ا مدیر عامل 
شما  کشور  مدیون  ما  ایران.«  اسالمی  جمهوری  باد  »زنده  می نویسیم  کارخانه  
هستیم. با این جواب او، تعجب من خیلی بیشتر شد. پرسیدم چطور؟ مگر چه 

شده؟
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کارخانۀ »ولوو دیزل«  کردن  و در فکر تعطیل  بودیم  گفت ما ورشکسته شده 
اعالم ورشکستگی،  از  نداشتیم. پس  کار  ادامۀ  امکان  مالی  نظر  از  بودیم. دیگر 
امیدوار بودیم کسی بیاید و خط تولید ما را بخرد. همان زمان )اواخر سال 1367 و 
حول و حوش قبول قطعنامۀ 598( یك هیئت از ایران به سوئد آمد و برای خرید ده 
کرد.  هزار دستگاه اسب تریلی و ده هزار تانکر دنباله بندش قراردادی را با ما امضا 
آن موقعیت،  برای معامله نگذاشت. در  و شروطی هم  خوشبختانه هیچ شرط 
گر این هیئت شرط می کرد که خط تولید  که ا چنان وضعیت نامساعدی داشتیم 
کارخانه باید به ایران منتقل شود، دربست قبول می کردیم، دولت سوئد هم قبول 
می کرد. ولی خوشبختانه هیچ قید و شرطی نگذاشت و به لطف آن معامله، ما 
کارخانه دوباره راه افتاد و االن یکی از  کردیم.  از شرایط ورشکستگی نجات پیدا 

کامیون  سازهای دنیا هستیم. ما این را مدیون آن خرید بزرگ ایرانیم. مهم ترین 
چهل  رئیس جمهور  آقای  جناب  کردم  عرض  خاطره،  این  نقل  از  بعد 
بودند  حاضر  دستگاه  هزار  ده  برای  آنها  ولوو.  کارخانۀ  چهار  یعنی  کامیون  هزار 
یعنی  کامیون،  هزار  چهل  واردات  تصویب  بیاورند.  ایران  به  را  کارخانه شان 
کامیون  سازی در ایران فعال نشوند و به جای آنها  کارخانۀ  که چهار  تصویب این 

ماشین  های دست دوم از آلمان وارد شوند. 
کردم آیا شما می دانید این ماشین  ها در پنج  خطاب به آقای خرم هم عرض 
کامیون  در آلمان و ایران این  کرده اند؟ تفاوت استفاده از  کار  سال چند ساعت 
مالک  آلمان  در  که  صورتی  در  است،  کامیون  مالك  راننده  ایران  در  که  است 
کامیون  ها  مالك  راننده ها  واقع  در  نقل  اند.  و  حمل  شرکت های  کامیون ها  کثر  ا
کامیون سه،  کار می کنند و اجرت می  گیرند. شرکت  ها برای هر  نیستند، با آنها 
چهار راننده دارند که پشت سر هم و بدون وقفه با آن ماشین می  رانند تا از کامیون 
کرد، موتور  رانندگی  راننده وقتی هشت ساعت  کثر استفاده بشود.  و وقت حدا
این  به  رانندۀ بعدی می دهد.  را تحویل  کامیون  را خاموش نمی کند، بالفاصله 
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در  اما  نمی شود.  خاموش  کامیون  ها  موتور  وقت  ها  خیلی  گفت  می شود  ترتیب 
کامیون است، وقتی خودش استراحت  ایران این طور نیست. راننده چون مالک 
کامیون بیست و چهار ساعته  پا  کامیون هم استراحت می کند. در ارو می کند، 
کار  سال  پانزده  معادل  حداقل  سال،  پنج  در  کامیون ها  از  آنها  می کند.  کار 
کامیون  های پانزده ساله وارد ایران می کنید  ید  می کشند. به عبارت دیگر شما دار

کامیون  های پنج ساله.  نه 
به مالکین  کامیون ها متعلق  این  این نکته درست است.  گفت  آقای خرم 
تا  سه  کامیون  هر  است.  نقل  و  حمل  شرکت های  به  متعلق  نیست،  شخصی 

کار می کشند.  یاد  چهار راننده دارد و از ماشین  ها ز
گفتند مسئله پیچیده  که من این توضیحات را دادم آقای خاتمی  بعد از آن 
این  است  بهتر  گرفت.  تصمیم  سادگی  همین  به  مورد  این  در  نمی شود  و  شد 
گیرد تا در آنجا  موضوع در اختیار »کمیسیون صنایع و امور زیربنایی دولت« قرار 

گزارش شود. خوب بررسی و جمع  بندی شود و به دولت 
که آقای  جلسۀ دولت تمام شد و آقایان وزرا داشتند از سالن خارج می شدند 
کمیسیون صنایع و امور  گفتند من این پیشنهاد را به  کردند و  خاتمی مرا صدا 
ید و این پیشنهاد  زیربنایی فرستادم. با همین نگاه که در دولت مطرح کردید، برو
کارخانه ها فعال شوند،  کامیون  سازی در کشور راه بیفتد و  که  را طوری جلو ببرید 
کمیسیون صنایع و  کامیون وارد شود. من هم پذیرفتم. آن موقع رئیس  که  نه این 

امور زیربنایی دولت من بودم.
کامیون تولید  که فکر می کردیم می توانند  کردیم و از شرکت هایی  کار را شروع 
کردیم. یك جلسه هم با آقای مهندس فردوس، مدیر  کنند، دعوت و با آنها مذاکره 
عامل شرکت ماموت، صحبت کردم. به ایشان گفتم شما که با این حجم گسترده 
تریلی و دنباله  بندهای کامیون  می  سازید، چرا خوِد کامیون را تولید نمی کنید؟ ایشان 
کارخانۀ اسکانیای اسپانیا  کار بودم. حتی با  گفت من چند سال قبل دنبال این 
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که قرار شد من نمایندگی  کردیم  کردم و پیش  نویس قراردادهایی را هم تهیه  مذاکره 
آنها را به عهده گیرم و در ایران کامیون اسکانیا تولید کنم. به وزارت صنایع مراجعه 
کارخانۀ  کشور به  که در  گفتند  که مجوز بگیرم، اما بعد از معطلی زیاد به من  کردم 
خودرو  »ایران  کارخانه های  حاضر  حال  در  نیست.  نیازی  کامیون  سازی  جدید 
کامیون تولید می کنند. ظرفیت این دو  که هر دو دولتی  اند،  دیزل« و »سایپا دیزل« 
کفایت می کند. در نتیجه موافقت اصولی هم به من ندادند. کشور  کارخانه برای 
وضعیت این دو کارخانه روشن بود. به  رغم حمایت دولتی، مدل هایی تولید 
که دولت داده بود،  که متعلق به سال ها قبل بود. با تکیه بر اختیاراتی  می کردند 

کند. گفتم برود و قرارداد اسکانیا را زنده  کار را دادم و به آقای فردوس  ترتیب 
کردم تا  کار در حدود سال 80 انجام شد. با دو سه نفر دیگر هم صحبت  این 
کره شوند و خط  های تولید دیگری را وارد  کارخانه های خارجی دیگر وارد مذا با 
کنند. قرارداد اسکانیا عملیاتی شد و من در اواخر دولت اصالحات یا در  کشور 
تردد  را در حال  کامیون های اسکانیا  از  آقای احمدی نژاد تعدادی  اوایل دولت 
کامل می شد.  کارخانۀ ماموت  که قطعات آن به طور نیمه  آماده وارد و در  دیدم 
کارخانه دنباله بند را هم در ایران می   ساخت و محصول را به بازار می داد. در  این 
گشت و جلوی  کارساز  که از سفر سوئد به یادم مانده بود،  هر صورت خاطره ای 

گرفته شد.  کامیون دست دوم آلمانی به ایران  واردات چهل هزار 

مخالفت با پیشنهاد ساخت مسکن ارزان 
گفت دانشجویان انجمن اسالمی دانشگاه علم  به خاطر دارم روزی یکی از دوستان 

و صنعت برای تولید مسکن ارزان پیشنهادی دارند، بد نیست نظرات آنها را بشنوید. 

گفتند اساس پیشنهاد ما این  گذاشتیم و سه نفر جوان دانشجو آمدند.  جلسه ای 

به  و  بسازد  ارزان  قیمت  مسکن  دارد،  اختیار  در  که  زمین هایی  در  دولت  که  است 

قیمت تمام  شده به محرومین واگذار کند تا قیمت مسکن کاهش یابد.
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گفتم این طرح قابل اجرا نیست. نکتۀ اول این که مشکل مسکن در شهرهای 
می سازند،  خودشان  مردم  که  خانه ای  کوچك  شهرهای  در  نیست.  کوچك 
نیاز  شهرها  قبیل  این  در  می شود.  تمام  ارزان تر  می سازد  دولت  که  خانه ای  از 
در  است.  بزرگ  شهرهای  در  اصلی  مشکل  نیست.  ارزان  مسکن  به  چندانی 
شهرهایی مثل تهران، اصفهان و مشهد دولت دیگر زمینی در داخل شهر ندارد 

که در آن خانۀ ارزان  قیمت بسازد. 
در جواب گفتند دولت در خارج از محدودۀ شهرهای بزرگ، زمین های منابع 
کند. این  کند و در آنها خانه  سازی  طبیعی در اختیار دارد، اینها را وارد محدوده 
کم و  گران نیستند. در نتیجه در قیمت تمام  شدۀ مسکن، قیمت زمین  زمین ها 

گرفته می شود.  بیش حذف می شود و فقط هزینۀ ساخت از خریدار 
وارد  با  دلیل  دو  به  ولی  ندارند،  قیمتی  زمین ها  این  که  است  درست  گفتم 
که بین زمین های منابع  کردن این زمین ها به داخل محدوده مخالفم. یکی این 
کشاورزی  طبیعی تا خط محدودۀ شهری، زمین  های مردم و به ویژه زمین های 
کنیم،  گر زمین های منابع طبیعی را بخواهیم داخل محدوده  واقع شده است. ا
زمین های  رفتن  بین  از  یعنی  این  یم،  بیاور هم  را  کشاورزی  زمین های  باید 
کار باعث بزرگ شدن شهرها می شود. شهر هر چقدر  که این  کشاورزی. دوم این 
این  اداره  اش هم سنگین تر.  و هزینۀ  بزرگ  تر شود، مدیریتش پیچیده  تر می شود 
و  پهنا  در  شهرها  که  این  جای  به  خاطر  همین  به  نیست.  کشور  مصلحت  به 
کنند، بهتر است به طور عمودی بزرگ شوند. وقتی  ی سطح زمین توسعه پیدا  رو
شهرها توسعۀ سطحی پیدا می کنند باید به همۀ محالت جدید خدماتی مثل 
که به  مدرسه، درمانگاه، امنیت و حمل و نقل داد و اینها همه هزینه هایی است 

دولت و دستگاه های دولتی و عمومی تحمیل خواهد شد.
که پیشنهادشان عملیاتی نیست.  گفت وگو به این نتیجه رسیدند  باألخره بعد از 

کرده بود، تلفن زدم و  گرفته و این دانشجویان را سفارش  که با من تماس  به دوستم 
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توضیح دادم که به این دالیل این طرح  شدنی نیست.

کردند. من  البته بعد از دولت ما، این طرح را تحت عنوان مسکن مهر مطرح 
که طرح مسکن  کردم  تلویزیون اعالم  برنامۀ »مثلث شیشه ای« در  سال 85 در 
این  اما  کند،  ایجاد  مسکن  مردم  برای  نمی تواند  و  نیست  کارشناسی  شده  مهر 
که دولت تا ده ها سال هم نتواند خودش  کند  که چاهی  درست  استعداد را دارد 

را از آن نجات دهد و بیرون بیاید. 1
مهر  مسکن  که  مسائلی  به  چقدر  روحانی  آقای  دولت  که  دیدیم  آن  از  بعد 
مناطق  بعضی  در  که  است  جالب  داشت.  اعتراض  و  ایراد  بود،  کرده  درست 
کسی حاضر نیست برود  که شده این خانه ها را ساخته  اند، ولی  با هر مصیبتی 
آماده  آپارتمان  ها  این  برای  زیربنایی شهری  امکانات  کن شود. چون  آنها سا در 
امکان  و  است  دور  خیلی  مادر  شهر  از  ساختمان ها  گرفتن  قرار  محل  نیست. 

دسترسی فراهم نیست.2

کار آمد. از جملۀ آن شعارهای بزرگ بی  پشتوانه، حرف  هایی  1. آقای احمدی  نژاد با شعارهای خیلی بزرگی روی 
که ایشان خیلی روی طرح  کرد. درست زمانی  که دربارۀ مسکن مهر به زبان راند و خیلی دربارۀ آن تبلیغ  بود 
»مسکن مهر« مانور می  داد، در سال 85 من را برای شرکت در برنامۀ زندۀ »مثلث شیشه ای« به تلویزیون دعوت 
گفتم آقای رشیدپور من بیایم برای  کردند. آقای رضا رشیدپور مجری برنامه بود. دعوت ایشان را قبول نکردم. 
شما دردسر درست می شود. من حرف  هایم را با صراحت می  زنم، برنامه هم زنده است و شما نمی  توانید آن 
گفت برنامۀ ما انتقادی است. شما بیایید حرفتان را  کنید و این برای شما دردسر می شود. ایشان  را سانسور 
گفتم سیاست آقای  که سیاست مسکن مهر سیاستی غلط است.  گفتم  کردم و آنجا  بزنید. من در برنامه شرکت 
که از نظر تخصصی  گفتم  احمدی  نژاد در بخش مسکن، تنبیه نسل جوان است. دالیل سخنم را نیز برشمردم و 

کارشناسی، در بقیۀ حوزه  ها هم سیاست آقای احمدی  نژاد سیاست های درستی نیست. و 
کم  بضاعت با  2. عالوه بر اینها، این خانه  ها معضالت اجتماعی به دنبال دارند. وقتی دولت عدۀ زیادی از افراد 
کشورهای دیگر،  کند. در  گی  های فرهنگی متفاوت را در یک محل جمع می کند، باید به تبعات آن هم فکر  ویژ
کردند و بعد فهمیدند مرتکب چه اشتباه بزرگی شده  اند، یعنی با دست خود عدۀ زیادی از افراد  کار را  مثل این 
کرده اند. بعد از آن مجبور شدند دوباره هزینۀ مادی و انسانی زیادی صرف  گوشه ای از شهر جمع  فقیر را در 
کرده بودند،  که نادانسته برای آن درست  کوچ دهند و شهر را از معضلی  کنند تا این افراد را به جاهای دیگر 
کردیم. امیدوارم در جامعۀ اسالمی ما، به دلیل آشنایی  نجات دهند. اما ما بدون توجه به این تجربیات عمل 
کارشناسان پیش  بینی می کنند  کمتر دیده شود. ولی با این همه  مردم با مسائل دینی و اخالقی، این مشکالت 

کند. که در آینده در ساختمان  های مسکن مهر، مشکالت اجتماعی بروز 



دفتر چهارم: خاطراتی از جلسات هیئت دولت  /  347

پیشرفت ایران در علم هسته  ای
خبر دستیابی ایران به دانش هسته ای در دولت آقای خاتمی علنی و افشا شد. از 

که آقای رضا امراللهی1 رئیس سازمان انرژی  زمان دولت جناب مهندس موسوی 

کار  هسته ای بودند، فعالیت ها و تحقیقاتی در زمینۀ انرژی هسته ای آغاز شده و 

هیچ وقت متوقف نشده بود. 

گفتند خوشبختانه  کردند و در برنامه ای تلویزیونی  آقای خاتمی خبر را اعالم 
کرده است و می تواند اورانیوم را غنی  امروز ایران به دانش هسته ای دست پیدا 
انرژی  بین  المللی  آژانس  داشت.  دنیا  در  گسترده ای  بازتاب  خبر  این  کند. 
مقررات  و  قوانین  تأسیسات شد. طبق  این  از  بازدید  به سرعت خواستار  اتمی 
آنها اجازه  داده  به  باید  و  کنند  بازدید  کز  از این مرا آنها حق داشتند  بین  المللی 
کارشناسان سازمان جهانی انرژی اتمی  آمدند و از تأسیسات  می شد. بنابراین 
را دیدند. برای دنیا شوك عجیبی بود.  ایران  کردند و پیشرفت  های فنی  بازدید 
که به شدت غافلگیر شده بودند، بالفاصله به تکاپو  امریکا و دولت های غربی 
کردند پروندۀ فعالیت های  کنش  های مختلفی نشان دادند و تالش  افتادند و وا

هسته ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ببرند. 
به شورای  ما  پروندۀ  گر  ا که  این مسئله بحث شد  آن موقع در دولت دربارۀ 
چه  کار  این  و  بکند  می تواند  چه  امنیت  شورای  می شود؟  چه  برود  امنیت 
پیدا  یت  مأمور دولت  طرف  از  خارجه  امور  وزارت  دارد؟  ما  برای  پیامدهایی 

آقای هاشمی  پایان ریاست جمهوری  تا  از  زمان نخست وزیری    مهندس میرحسین موسوی  امر اللهی  1. رضا  
تحصیالت  از  پس  شد.  متولد  یزد  در   1325 سال  در  او  بود.  ایران   اتمی  انرژی  سازمان  رئیس    رفسنجانی 
مهندسی  ارشد  کارشناسی  ایران،  ملی  دانشگاه  در  را  فیزیک  کارشناسی  دورۀ  متوسطه،  و  ابتدایی 
بلژیک  در  مل  هسته ای  تحقیقات  مرکز  در  را  هسته ای  مهندسی  دورۀ  و  امریکا  المار  دانشگاه  در  را  برق 
در  نیز  و  پذیرفت  ایران  اتمی  انرژی  سازمان  در  را  متعددی  مسئولیت های   1359 سال  از  پس  وی  گذراند. 
که  زمانی  همان  در  امراللهی  پرداخت.  تدریس  به  طوسی  نصیرالدین  خواجه  و  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه 
کرد.  مسئولیت سازمان انرژی اتمی را به عهده داشت، دکترای فیزیک پالسما را از دانشگاه پاریس دریافت 
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کند و  گرفتن ابعاد مختلف، دربارۀ این مسئله تحقیق جدی  که با در نظر  کرد 
گزارشی تحلیلی به دولت ارائه دهد تا وزرا به طور مشخص بدانند شورای امنیت 
کنش  های  برای وا را  ایران انجام دهد و دولت خود  کارهایی می تواند علیه  چه 

کند. احتمالی آماده 
دولت  برای  گزارشی  مدتی  از  بعد  و  کردند  کارشناسی  مطالعات  آقایان 
آوردند. خالصۀ گزارش این بود که ابزار برخورد شورای امنیت، تحریم  و تنبیه های 
بیش  و  کم  بود.  زمینه های مختلف خواهد  در  ایجاد محدودیت  و  بین المللی 
گزارش  ایران تحمیل شد در آن  بر  که در زمان دولت بعدی  همان تحریم هایی 
تا  امنیت  شورای  فشارهای  که  بودند  کرده  ذکر  گزارش  در  بود.  شده  پیش بینی 
کنیم، آنها می  توانند  که هر قدر ما بیشتر پافشاری  کجا می تواند پیش برود و این 
کار  دامنۀ تحریم  ها و تنبیه ها را بیشتر کنند و حتی در مراحل نهایی ممکن است 

به حملۀ نظامی به ایران هم بکشد.
سیاست های  اتخاذ  و  تحریم  دربارۀ  بحث هایی  شدن  مطرح  موازات  به 
که  پای غربی خواستند  کشورهای ارو تنبیهی علیه ایران، امریکایی ها و به ویژه 
گر دانش هسته ای  خود را  که ا کره با ایران وارد شوند. آنها پیشنهاد دادند  از در مذا
کنید، ما حاضریم به شما امتیازاتی دهیم. امتیازها عبارت بود از صدور  محدود 
که  مجوز برای وارد شدن ایران به سازمان تجارت جهانی،1 لغو همۀ تحریم هایی 

که قوانین جهانی تجارت  1. سازمان تجارت جهانی )World Trade Organization( سازمانی بین المللی است 
که  کشورهایی هستند  را تنظیم و اختالفات بین اعضا را حل و فصل می کند. اعضای سازمان تجارت جهانی 
کرده اند. مقر سازمان تجارت جهانی در شهر ژنو  موافقت نامه های این سازمان )حدود 3۰ موافقت نامه( را امضا 
در سوئیس قرار دارد. تا سال 2۰1۶ تعداد 1۶۴ کشور عضو این سازمان شده اند. کشورهای عضو سازمان تجارت 
آنها اعمال  باید به اصول این سازمان پایبند باشند و در صورت عدم پایبندی، مجازات هایی علیه  جهانی 
گر  کاملة  الوداد. طبق این اصل، ا می شود. مهم ترین این اصول عبارت اند از: 1( اصل عدم تبعیض و اصل دولت 
کند، این امتیاز یا تعرفه باید به تمام شرکای  کشورهای عضو اعمال  کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفه ای بر یکی از 
همگرایی های به  که  دارد  نیز  استثنا  یک  اصل  این  البته  یابد.  تعمیم  جهانی  تجارت  سازمان  عضو  تجاری 
←
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تا آن موقع علیه ایران اعمال شده بود1 و پرداخت مطالبات مالی ایران.
را  کره   راه مذا و  ببندند  را  ایران  تهدید علیه  باب  که  این  برای  آقای خاتمی 
کردند و در شورای امنیت ملی هم جوانب  قوی تر پیش ببرند، با دولت مشورت 
به  را  اورانیوم  غنی  سازی  ایران  که  کردند  موافقت  سرانجام  و  بررسی  را  ماجرا 

کند. صورت داوطلبانه تعلیق 
به  حساب  شده،  خیلی  شکل  به  اورانیوم،  غنی  سازی  داوطلبانۀ  تعلیق 
کشور بعضی افراد  معنای مدیریت بحران از سوی ایران بود. آن موقع در داخل 
کنش  وا از  کمی  هم  غربی ها  کردند.  قضیه  این  از  غریبی  و  عجیب  تعبیرهای 
آنها  کند.  تعلیق  را  غنی  سازی  ایران  نداشتند  انتظار  چون  خوردند،  یکه  ایران 
آنها خواهند  نتیجه  و در  از خود نشان می دهد  تندی  رفتار  ایران  فکر می کردند 
توانست فوری پرونده را به شورای امنیت ببرند و ایران را تنبیه  کنند. ایران در واقع 

با اعالم تعلیق داوطلبانۀ غنی  سازی راه تحریم را بست. 
مقام معظم رهبری در رمضان سال 82 در دیدار با مسئولین نظام به این مسئله 

 →
که سازمان  کشور مربوط می شود. این استثنا بدین معناست  گمرکی بین چند  اقتصادی مانند اتحادیه های 
تجارت جهانی، سایر پیمان های تجاری )مانند اتحادیۀ اروپا یا نفتا( را نیز به رسمیت می شناسد. 2( استفاده 
از محدودیت های غیر تعرفه ای در تجارت همچون سهمیه بندی و صدور پروانۀ واردات ممنوع است و کشورها 
کنند. 3( پس از حذف موانع تجاری  تنها با استفاده از وضع تعرفه های گمرکی مجازند از صنایع داخلی حمایت 
کاهش دهند. البته  کنند و به  تدریج آن را  گمرکی خود را تثبیت  کشورها می بایست تعرفه های  غیر تعرفه ای، 
که با مشکل در پرداخت ها مواجه هستند، استثنا  کشورهایی  کشاورزی، در  این اصل نیز در مورد محصوالت 
نظام  برقراری  توسعه،  حال  در  کشورهای  در  تولیدی  محصوالت  رقابت  به  کمک  برای  شده است. ۴(  قائل 
کشورها مجاز است. 5(  این  فرآورده های  از  به بعضی  امتیازات تجاری  اعطای  با هدف  ترجیحی  تعرفه های 
که جنبۀ فروش زیرقیمت تمام شده داشته باشد )Dumping( نیستند.  گونه اقدامی  کشورها مجاز به انجام هر 
کاالهای داخلی و وارداتی رفتار یکسانی داشته باشند. 7( در مورد سیاست های  کشورها در مورد  ۶( الزم است 
کره  کرد و حل و فصل اختالفات ناشی از روابط تجاری نیز باید از طریق مذا بازرگانی باید با دیگر اعضا مشورت 

گیرد. صورت 
که در آن زمان علیه ایران وجود داشت از طرف امریکا اعمال شده بود و ارتباطی هم به  1. بیشتر تحریم  هایی 
مسائل هسته ای نداشت، مثل تحریم فروش هواپیمای مسافربری یا سرمایه  گذاری در صنعت نفت ایران و...
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که با مطرح شدن اخبار هسته ای تحرك  ویژه ای در جامعۀ  پرداختند1 و فرمودند 
این دانش  به  کشور  که  این  از  و خوشحال شدند  امیدوار  مردم  ایران شروع شد. 

دست پیدا کرده است و سردمداران دنیا هم از این توانمندی ایران نگران شدند. 
دولت های  هراس  و  نگرانی  و  طرف  یك  از  ملت  هیجان  و  خوشحالی 
غربی از طرف دیگر، فضای خاصی را به وجود آورده بود. باألخره با تدبیر آقای 
که آن موقع دبیر شورای عالی امنیت بودند،  رئیس جمهور و جناب آقای روحانی 
تعلیق داوطلبانۀ غنی  سازی رسمًا اعالم شد تا دنیا راستِی سخن و عمل ایران را 
که ایران قصد استفادۀ نظامی از دانش هسته ای را ندارد. رهبری  ببیند و بداند 
گرفتند. یک  گروه موضع  دو  تعلیق  »با شروع  که  فرمودند  آن سخنرانی خود  در 
و می گفتند  بودند  ناراحت  تعلیق  از قبول  که  برادران مسلمانی  و  گروه خواهران 
این عقب  نشینی  نباشید  نگران  ایشان می گویم  به  پذیرفتید؟ من  را  تعلیق  چرا 
کار هسته ای  گروه دومی می  گویند بقیۀ  کتیکی است. اما  نیست این یك اقدام تا
کار نیست و ما همچنان  که توقفی در  کنید. من به اینها می  گویم  را هم متوقف 

به مبارزه ادامه خواهیم داد.« 

1. بخش هایی از سخنان رهبر معظم انقالب دربارۀ مسئله هسته ای، در دیدار با مسئوالن نظام در تاریخ 11 آبان 
ح زیر است: »همه توّجه داشته باشند که خالصۀ آنچه اتفاق افتاد این است که صهیونیست  هاى  1382، به شر
اسالمی  جمهورى  به  نسبت  حقدشان  و  کینه  که  امریکا  کنونی  کمۀ  حا هیئت  و  فلسطین  سرزمین  غاصِب 
در  را  کنند، شعارى  استفاده  به هدف خود  براى رسیدن  رذالت  آمیزى  از هر وسیلۀ  و حاضرند  ندارد  نهایت 
کار، افکار عمومی و خیلی از دولت ها را  که ایران دنبال سالح اتمی است. براى این  کردند  سطح دنیا درست 
که تالش علمی و فناورى  که اجماع جهانی به این جا برسد  کردند و بعد از جنجال، هدفشان این بود  حّساس 
که صهیونیست  ها  کرد؟ باید اجازه داد  کار باید  اتمی ایران موجب بیم عمومی در دنیا شده است. این جا چه 
که نخیر، این طور نیست؟ مسئوالن  کرد  کنند یا نه، باید نشان داد و روشن  و امریکایی  ها تبلیغات خود را تکرار 
کنند و بگویند نخیر، بیایید قضیه را ببینید. آنچه  که روشن  کردند  محترم نظام این درایت و تدبیر را انتخاب 
که در نقطۀ مشّخصی  که بیایند و عملیات غنی سازى  اى را  کرده، این است  کنون جمهورى اسالمی قبول  که تا
که خیال  که هر جاى دیگرى هم  که وجود دارد و اجازه هم داشتند  که آنها هم آمدند و دیدند  است، ببینند، 
که تبلیغات صهیونیست  ها دروغ است. این یك  می  کنند عملیات غنی  سازى هست، بروند و ببینند تا بدانند 

راِه مسالمت  آمیز براى حفظ فناورى هسته  اى است.
←
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 →
که چیز  کسان تبلیغ می  کنند  که بعضی  ما به هیچ قیمتی حق نداریم این فناورى را از دست بدهیم. این 
که آنچه به دست آمده، بسیار برجسته و زیاد  زیادى به دست نیامده، این هم درست نیست. این را بدانید 
کارشناسان و انسان  هاى وارد و مّطلع داورِى  گر زیاد نبود، دشمنان ما را این قدر حّساس نمی  کرد.  است. ا
گر امروز  کشور ما بومی است؛ مهم این است. ا که در  درستی در این مورد دارند. ما به فناورى  اى رسیده  ایم 
که البته نخواهند توانست،  که در اختیار جمهورى اسالمی است، دشمنان ما بتوانند،  همۀ دستگاه  هایی را 
کسی عاریه و وام نگرفته  ایم و متخّصصان هوشمند  از بین ببرند، این فناورى از بین نمی  رود، چون آن را از 
کز قدرت جهانی بود، تا صد سال  گر به میل غربی  ها و مرا کنند. البته ا خود ما توانسته  اند به آن دست پیدا 
کار علی رغم میل  کند و این  که جمهورى اسالمی به چنین فناورى  اى دست پیدا  دیگر هم نمی  گذاشتند 
گرفته است. بنابراین آنچه به دست آمده ارزشمند است و این دانش ارزشمند را نه  آنها و تحریم ما انجام 
که از دست بدهد  کشور حق ندارد  دولت، نه مسئوالن، نه سازمان انرژى اتمی و نه هیچ فردى از افراد این 
این  وارِد  که  آنهایی  گر  ا البته  گرفت.  نخواهد  و  نگرفته  معامله  اى هم صورت  کند. قطعًا  معامله  آن  روى  و 
گفت وگو با مسئوالن جمهورى اسالمی شدند، بخواهند با جمهورى اسالمی سِر این قضیه به چالش بیفتند و 
کنند، همه چیز به هم خواهد ریخت و قطعًا از جمهورى اسالمی تو دهنی خواهند خورد و بالشك  زیاده  طلبی 
که به حمداهلل در  ما در این زمینه مطلقًا حاضر به دادن هیچ امتیازى نخواهیم بود. ما این فناورى و آنچه را 
کشور عزیزمان از پیشرفت  هاى چشمگیر علمی و تحقیقی به دست آورده  ایم، باید حفظ  بخش  هاى مختلف 
کراِت انجام  گرفته وجود دارد، غیر منطبِق با واقع  که دربارۀ مذا کنیم. ]...[ به نظر بنده هر دو نوع نظریه  اى 
گفت این طور  که باید  که افراد مؤمن و غیور ما تصّور می  کنند دولت تسلیم شد،  است. یك طرز فکر این است 
کار دیپلماسی است. طرز  تا این جا وجود نداشته است. این یك حرکت سیاسی و  نیست و هیچ تسلیمی 
کرد  که عّده  اى خیال می  کنند دیگر نباید معّطل  که در نقطۀ مقابِل طرز فکر اّولی است، این است  فکر دیگر 
کنند! این هم درست نیست و دستپاچه شدن است.  و هرچه آنها می  خواستند باید داد تا مبادا بهانه  گیرى 
که دیگر قاّلب  که عّده  اى از دشمنان جمهورى اسالمی دارند و خیال می  کنند  از طرف دیگر، این تفّکر هم 
کرده و چاره  اى ندارد، درست نیست. نخیر، این طرز فکر هم خوش  خیالی و  گیر  در دهان جمهورى اسالمی 
که به منافع جمهورى اسالمی خدشه  که به نقطه  اى برسد  کرده باشیم  خیال خام است. ما در هر جا حرکتی 
و تردید وارد شود، همان جا آن حرکت را بدون هیچ تردیدى قطع می  کنیم. بنابراین ما راه  هاى مسالمت  آمیز 
که خّط قرمزش این است  کشور و این دستاورد طی می  کنیم،  و همراه با عّزت جمهورى اسالمی را براى حفظ 
کنیم« ما  گر بخواهند بگویند »ما می  خواهیم اطمینان پیدا  ا کنند.  که بخواهند در امور داخلی ما دخالت 

کار در حّدى انجام خواهد  که تا االن اّتفاق افتاده است، بعد از این هم همین  کارى  حرفی نداریم و همین 
 ←

همۀ  کردن  قانع  و  بود  بغرنج  بسیار  زمان  آن  اجتماعی  و  سیاسی  شرایط 
صحنۀ  در  مسئله،  این  موازات  به  نبود.  آسانی  کار  کشور  داخل  در  دیدگاه ها 
آن  در  می کرد.  مقابله  غربی  کشورهای  تهدیدات  با  باید  دولت  نیز  بین  المللی 
از کردند،  تأیید  را  غنی  سازی  تعلیق  که  این  بر  عالوه  رهبری  مقام  سخنرانی، 
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که باعث شدند غربی  ها نتوانند آن  کردند  آقای خاتمی و آقای روحانی هم تشکر 
کنند. واقعیت این است  که می خواستند در جهان علیه ایران ایجاد  فضایی را 
کرده بودند تا  که امریکایی  ها و اروپایی  ها، در آن مقطع زمانی، مقدمات را آماده 
فشارهای بیشتر علیه ایران را آغاز کنند. آنها توانسته بودند موافقت دیگر کشورهای 
بزرگ را در این زمینه جلب کنند. آقای خاتمی دو مرتبه در دولت گفتند که سفرای 
که رهبران ما اعالم  گفته  اند  ایشان آمده و  گانه پیش  چین و روسیه هر یک جدا
گر پروندۀ ایران به شورای امنیت برود، رأی ما تابع رأی امریکا خواهد  که ا می کنند 
به  پرونده  که  کنید  کرد. شما تالش  امریکا مقاومت نخواهیم  ما در مقابل  و  بود 
که در همان زمان در ایران، بسیاری فکر می کردند  شورای امنیت نرود. در حالی 

این دو کشور به نفع ایران عمل می کنند و قطعنامۀ ضدایرانی را وتو خواهند کرد.

→
شوراى  هم  بعد  و  است  اسالمی  شوراى  مجلس  عهدۀ  بر  قانون،  طبق  نهایی،  تصمیم  گیرِى  البته  گرفت. 
کنون دولت هیچ تصمیمی نگرفته و نمی  تواند هم بگیرد.  ع و قانون بسنجد. تا که بایستی آن را با شر نگهبان 
کنون مسئوالن محترم، چه آقاى دکتر روحانی  که تا کاِر مقّدماتی انجام داده  اند. آنچه  االن مسئوالن محترم 
که با دّقت و مالحظۀ جوانب  کشیدند، این است  و چه آقاى رئیس جمهور و مسئوالن دیگر، حقیقتًا زحمت 
کارى برخالف مبانی و اصول انجام نگیرد. بنده هم مّطلع هستم و  که  کرده  اند و حواسشان جمع است  کار 
کارى انجام می  گیرد،  که برخالف ضوابط، اهداف و عّزت ملی و جهتگیرِى نظام اسالمی  کنم   هر جا احساس 
کنون چنین مسئله  اى پیش نیامده و به فضل الهی  گذاشت و جلوش را می  گیرم.  البته تا مطمئنًا نخواهم 
کرات  که در این مذا کار را پیش ببرند. ]...[ یکی از مسائلی  امیدواریم بعد از این هم بتوانند با همۀ جهات، این 
که ما نه تنها با انرژى اتمی صلح  آمیز  گفتند، این بود  ح شد و آن را بعضی از اروپایی  ها و دیگران  جهانی مطر
کش را هم می  دهیم. از نظر ما این  در ایران مخالفتی نداریم، بلکه خودمان برایشان نیروگاه می  سازیم و خورا
که غربی  ها بخواهند براى ما بسازند و سوختش را هم بدهند، به  موضوع قابل قبول نیست، زیرا آن نیروگاهی 
گر این نفتی  گفتم ا گروگان دادن ایران و ایرانی است! من یك وقت راجع به نفت  درد ایران نمی  خورد؛ آن به 
کشورهاى این منطقه است، در دست اروپایی  ها بود و بنا بود آنها به شما مردم ایران و مردم سایر  که دست 
که امروز نفت تولید می  کنند، بفروشند، براى هر استکانش جاِن شما را می  گرفتند. حاال میلیون  ها  کشورهایی 
گر غربی  ها بخواهند سوخِت  که بابت آن می  دهند، مثل ندادن است. ا بشکه را به ثمن َبخس می  خرند و پولی 
نمی  دهیم! چرا فالن حرف  گفتید؟  را  به هزاران شرط می  دهند: چرا فالن حرف  را  آن  بدهند،  را  ما  نیروگاه 
تولید  را خودمان  نیروگاه  این حرف  ها نمی  رود. ما سوخِت  بار  زیر  نگفتید؟ نمی  دهیم! جمهورى اسالمی  را 
که از لحاظ مقّررات بین  المللی هم مجاز است. البته تهیۀ سوخت داراى فناورِى باال و فرایند بسیار  می  کنیم، 

.)www.leader.ir( »]...[ کشور است مهم، پیچیده، حّساس و اثرگذار در سطح عام و فناورى 
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و  امنیت  شورای  به  پرونده  رفتن  و  بعدی  دولت  حساب  نشدۀ  رفتارهای 
آقای  که دولت  امریکا نشان داد  با  و چین  و همراهی روسیه  تصویب تحریم ها 
خاتمی با درك درست موقعیت جهانی و وضعیت شورای امنیت، از خطرات 
شود.1  تحمیل  کشور  بر  زمان  آن  تحریم ها  که  ندادند  اجازه  و  کردند  پیشگیری 
و  نداشت  حساب  شده  کار  به  اعتقادی  کلی  طور  به  بعدی  دولت  متأسفانه 
گر ما به جای هشت  کرد. ا کارشناسی عمل  هشت سال، در همۀ حوزه ها، غیر 
کوبیدن  کارشناسان دلسوز، مشت بر سندان  سال لجاجت، بی توجهی به نظر 
عمل  منطقی  و  درست  خواندن،  پاره  کاغذ  را  امنیت  شورای  قطعنامه  های  و 
ی  کشور در دنیا منزو می کردیم، این اندازه فشار به مردم وارد نمی شد، این قدر 

نمی شد و تبعات فراوان آن را متحمل نمی شدیم.
آقای روحانی در چهار سال اول ریاست جمهوری فقط توانست بخشی از این 
کند و هنوز بقیۀ تحریم ها به بهانه  های مختلف به قوت خود باقی  تحریم ها را لغو 
گذشته،  که چند سال از پایان دولت آقای احمدی نژاد  است. یعنی با وجود این 
هنوز کشور به وضعیت سال 84 که ایشان رئیس جمهور شد، برنگشته است. البته 
رفع تبعات زیانبار تحریم  ها و رفتارهای غیر کارشناسی دولت از جامعه ده ها سال 
طول خواهد کشید. میزان باالی بیکاری ، رکود اقتصادی، تعطیلی کارخانه ها و نیز 
مسائل اجتماعی منفی که زاییدۀ آن فضا بود، تا مدت  ها جامعه را آزار خواهد داد. 
گر با تدبیر و عقل رفتار می شد، این مشکالت پیش نمی  آمد. ما آن زمان اگر نصف  ا
که برای برجام شد انجام می دادیم، می توانستیم بدون دادن این همه  را  تالشی 
هزینه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، نزدیک به حد امروزی توان هسته ای 
از  بهتر  خیلی  می کردند،  پیشنهاد  موقع  آن  غربی  ها  که  شرایطی  باشیم.  داشته 
که  امروز بود. آن زمان این اندازه تحریم  شورای امنیت علیه ایران وجود نداشت 

که لغو تعلیق غنی  سازی  1. وقتی آقای احمدی نژاد در سال 8۴ رأی آورد، به آقای خاتمی خیلی فشار آوردند 
کند. را اعالم 
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غربی  ها وعده دهند در صورتی که ایران اقداماتی بکند آنها حاضرند این تحریم  ها 
با  می توانست  کار  این  دهند.  جدید  امتیازهای  بودند  ناچار  بلکه  کنند،  لغو  را 
کارشناسی و ادامۀ فرایند راستی  آزمایی عملکرد ایران،  کار  خونسردی و با تکیه بر 
بدون هزینه های تحریم انجام شود. اما متأسفانه غلط عمل شد و راه پرهزینه  ای 
را بر ایران تحمیل کردند. آنها جواب کار حساب  نشده شان و فشارها و تنگناهایی 
داد. خواهند  خداوند  پیشگاه  در  روزی  کردند  درست  ایران  مردم  برای  که  را 

تعامل با امریکا
دربارۀ رابطۀ ایران با امریکا در طول هشت سال دولت آقای خاتمی چند بحث 
وجود  باب  این  در  که  سؤال هایی  از  یکی  بود.  مطرح  دولت  هیئت  در  عمده 
نابودی  آیا منظور  امریکا چیست؟«  بر  از شعار مرگ  »منظور  که  بود  این  داشت 
مردم امریکاست یا منظور نابودی دولت امریکاست؟ یا این که تغییر رفتار دولت 
آدم  امریکا  گر  ا بودند  فرموده  )ره(  امام  حضرت  بار  یك  است؟  نظر  مورد  امریکا 
گر بگوییم منظور از مرگ بر امریکا آدم شدن  شود ما با او رابطه برقرار می کنیم. ا
گر  ا اما  دارد.  فاصله  خیلی  مرگ  با  امام  گفتۀ  نیست.  درست  که  امریکاست 
گر هم  که سلطه فقط خاص امریکا نیست. ا مراد از این شعار نفی سلطه است 
منظورمان مرگ بر صهیونیسم است )چون می  گوییم امریکا را هم صهیونیست ها 

اداره می کنند(، باید منظورمان را واضح  تر بگوییم. 
بحث دیگر آتش زدن پرچم امریکا به عنوان سمبل یك ملت بود. سؤال این 
بود که این کار چه پیامی با خود دارد؟ پرچم هر کشور بیش از این که به حکومت 
کشور متعلق باشد به مردم تعلق دارد و از اسناد هویتی یك ملت است. در  آن 
این صورت آتش زدن آن چه معنا و پیامدی خواهد داشت؟ این هم از مطالبی 

که بعضی وقت ها در دولت مطرح می شد.  بود 
که هنوز آقای مهاجرانی وزیر بود، خدمت  کار دولت، زمانی  یك بار در اوایل 
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مقام معظم رهبری رسیدیم. آنجا صحبتی پیش آمد و آقای خامنه ای فرمودند 
در  امریکا  بر  امروز مرگ  ولی  نیستم،  امریکا مخالف  بر  با حذف شعار مرگ  من 
تبدیل  ما  ملی  وحدت  به  و  کرده  پیدا  جایگاه  شده،  ملی  وحدت  عامل  ایران 
گفته نشود، بگویند به  گر بعضی از دوستان می گویند مرگ بر امریکا  شده است. ا

که عامل وحدت ملت ما باشد؟ یم  جای آن چه بگذار
وقتی رهبری چنین سؤالی  برد.  فرو  به فکر  را  آن جلسه من  ایشان در  سؤال 
که  است  این  واقعیت  بیابیم.  را  آن  پاسخ  کنیم  تالش  باید  می کنند،  مطرح  را 
کردم، دیدم دین اسالم می تواند بهتر از مرگ بر  من دربارۀ این مسئله خیلی فکر 
امریکا عامل وحدت ملی باشد. ایرانی بودن، زبان فارسی و فرهنگ و ادبیات 
یخ هزاران  ایران  زمین می تواند عامل وحدت  بخش قدرتمندی برای ما باشد. تار
کرده اند،  زندگی  هم  با  قرن  ها  که  ایرانی  اقوام  همۀ  مشترک  تجربۀ  و  ایران  سالۀ 
کرد. من  می تواند عامل وحدت ما باشد. عوامل وحدت  بخش را باید جست وجو 
کردم. یکی  کید  بعد از آن دیدار با رهبری، بر امر هویت و هویت شهری خیلی تأ
از اسناد وحدت  بخش ما همین هویت شهری است. هویت شهری نماد تمدنی 
گرفتیم  که تصمیم  که در آن منطقه زندگی می کنند. با این نگاه بود  مردمی است 

کنیم. دربارۀ هویت شهری برنامه  ریزی 
که رهبری هم در یک دیدار مطرح  کردن دربارۀ این مسائل، همان طور  بحث  
کارهای ذاتی دولت است. ما هم درخصوص  کردند، وظیفۀ دولت است، جزو 
این موارد بحث و تبادل نظر می کردیم. بحث رابطه با امریکا هم پیش می آمد. 
یم. به ویژه زمانی که بیل کلینتون  بعضی معتقد بودند به سمت برقراری رابطه برو
امریکا  در  دموکرات ها  نرم  تر  برخورد  از  می گفتند  آنها  بود،  امریکا  رئیس جمهور 
که خیلی رسمی نباشد و در  کنیم، رابطه  ای  استفاده و شکلی از رابطه را برقرار 
کار  عین حال شدت تخاصم کمتری داشته باشد. از نظر طرفداران این نگاه این 
کردن از حملۀ نظامی و به جای حمایت  باعث می شود امریکا به جای صحبت 
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یستی مثل منافقین و تقویت مخالفین حکومت، احساس  گروهك های ترور از 
گفت وگو شود.  که می تواند با دولت ایران وارد  کند 

طرح نظر در این زمینه ها در واقع وظیفۀ هر وزیری است. دولت باید جای طرح 
کارشناسی وزارت خارجه تحلیل  گونه بحث ها باشد و وظیفۀ اصلی بدنۀ  این 
ابعاد این مسائل است. اغلب از این قبیل بحث ها مطرح می شد و آقای خاتمی، 
به عنوان رئیس دولت، جمع  بندی  بحث ها را به رهبری انتقال می دادند و نظرات 
که  کالم در دولت مطرح می کردند. آن زمان با وجود این  ایشان را به عنوان ختم 
که بهتر است از شدت تخاصم  ها با  در خیلی از موارد به این نتیجه می رسیدیم 
گر در سازمان  امریکا بکاهیم ــ  ــ نه این که رابطه برقرار کنیم  ــــ یا پیشنهاد می شد که ا
ملل آقای کلینتون پیش  قدم شد و دست دراز کرد، ما هم دست بدهیم، ولی آقای 

که با رهبری داشت از این مسائل پرهیز می کرد.  خاتمی با تبادل نظرهایی 
که  با این حال دولت قدم های خوبی در این زمینه برداشت. در دو مرتبه ای 
آقای خاتمی در سازمان ملل سخنرانی کردند، دربارۀ دولت امریکا، و به ویژه ملت 
کوشیدند حتی انتقادهای خود را نیز با بیانی  کردند و  امریکا، با احترام صحبت 
کنند. جنایت های امریکا در حق ملت ایران  کینه  توزی بیان  فاضالنه و به دور از 
که  که مردم دنیا بپسندند، با ادبیاتی  را برشمردند، ولی نه با تندی، بلکه با زبانی 
متانت و وزانت فرهنگ ایران را به دنیا نشان دهد. نتیجۀ همۀ اینها این شد که ما 
کردیم. اول، حساب بقیۀ کشورهای جهان را از امریکا  در دنیا جایگاه خوبی پیدا 
گفتارمان را با بقیه خیلی نرم و  کردیم. بعد، لحن بیان و ادبیات  و اسرائیل جدا 
دوستانه کردیم. درخصوص امریکا و حتی اسرائیل هم به جای دشنام و فحاشی، 

کرده اند و دارند می کنند.  گفتیم اینها به ما چه ظلمی  کردیم. یعنی  گری  افشا
و  متین  رفتارهای  از  ایران  مردم  از  بسیاری  پسندید.  را  ادبیات  این  دنیا 
و  تجربه ها  دوران  آن  در  کشورها  دیگر  و  آسیا  پا،  ارو مردم  و  دولت ها  آبرومندانۀ 
که چقدر راحت می توانستند ویزای  خاطره های خوبی دارند. خاطراتی مثل این 
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به  احترام  اندازه  چه  خارجی  فرودگاه  های  در  یا  بگیرند،  را  خارجی  کشورهای 
که در حدود  پاسپورت ایرانی از قبل بیشتر شده بود. در مقابل همۀ مردم دیدند 
توهین  ایرانی  پاسپورت  به  فرودگاه های خارجی  در  تا 92، چقدر  سال های 85 
کشورها مردم به ایرانی ها بی  اعتنایی  کردند. بسیاری از این   شد، چقدر در سایر 
توهین  ها و تحقیرها نتیجۀ رفتار و ادبیات دولت و رئیس دولت در آن سال ها بود 

که در دنیا بازتاب پیدا می کرد. 
این  رفتارها نتیجۀ دو سیاست، دو روش و دو جهان  بینی بود. یك روش این 
که  گر دشمنی وجود دارد، دایرۀ آن را به واقعیتی  که همه را دشمن نبینیم. ا بود 
گر  ا اسرائیل.  به  کنیم  محدود  را  اسرائیل  با  دشمنی  کنیم.  محدود  دارد،  وجود 
با  رابطه  مان  و  امریکا  با  کنیم به دشمنی  را محدود  یم، آن  امریکا دشمنی دار با 
که با ما مشکلی  یادی هستند  کشورهای ز کشورها را به امریکا پیوند نزنیم.  بقیۀ 
ندارند، اما با امریکا یا اسرائیل هم رابطۀ خوبی دارند. رابطۀ خوب آنها با امریکا 
داشته  نگاهی  چنین  گر  ا کنیم.  حساب  دشمن  را  آنها  ما  که  نمی شود  دلیل 
ی می کنیم. این روش به خود ما آسیب می  رساند  باشیم، خودمان را در دنیا منزو

وگرنه برای اسرائیل یا امریکا مشکلی ایجاد نمی شود. 
به  احترام  ادبیات  بود،  دنیا  به  احترام  ادبیاِت  خاتمی  آقای  فاخر  ادبیات 
کشورها و ملت  ها و حتی احترام به ملت امریکا و تفکیك حساب آنها از رفتار 
به  امریکا  خارجۀ  امور  وزیر  دوران،  همان  در  که،  این  نتیجه  بود.  امریکا  دولت 
کرده بود، عذر  کودتای 28 مرداد به ایران  که امریکا در ماجرای  خاطر بدی هایی 
دشمن  طرف  از  را  کنش  وا این  خاتمی  آقای  فاخر  و  باوقار  ادبیات  آن  ساخت. 
و بی احترامی  توهین  با  ادبیات همراه  نتیجۀ هشت سال  آن  از  پدید  آورد. پس 
کرد. ما در دنیا تنها ماندیم.  به دنیا و به ویژه امریکا را هم دیدیم. دنیا ما را طرد 
گردید ما بارهای سنگین تری را در زمان  نگاه ها به ما منفی شد و همین باعث 

کشیم.  تحریم به دوش 
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آورد،  ارمغان  به  کشور  برای  احمدی نژاد  آقای  دولت  آنچه  معتقدم  من 
که دولت آقای خاتمی چقدر در سیاست خارجی موفق بوده است.  نشان داد 
نهادهای  از  دعوت  و  اورانیوم  غنی  سازی  داوطلبانۀ  تعلیق  مثل  سیاست هایی 
تا  بود  عاقالنه تر  و  کم  هزینه تر  بسیار  ایران  گفته  های  راستی  آزمایی  برای  جهانی 
کرات سنگین دربارۀ برجام و هزینه های  تالش برای رفع تحریم ها. همۀ این مذا
که برگردیم به شرایط قبل از  کردیم، برای این است  که تحمل  کمرشکن تحریم  

که هنوز نتوانسته  ایم.  تحریم، 
که باید با دولت امریکا رابطه  هرگز دولت آقای خاتمی به این نتیجه نرسید 
که چگونه با امریکا  گفت وگو می شد  یاد بحث و  کنیم، ولی در این زمینه ز برقرار 
کنیم. در جریان حملۀ امریکا به عراق، در دولت و نهادهای حکومتی  برخورد 
بحث های خیلی مهمی درگرفت که چه موضعی باید بگیریم و در این جنگ چه 
جایگاهی باید داشته باشیم. بخش اصلی این بحث ها در شورای عالی امنیت 
ملی صورت می گرفت، ولی در جلسۀ دولت هم با حضور وزیر خارجه، وزیر دفاع 
که به هر حال نقشی در تصمیم  گیری برای  و خود آقای رئیس جمهور و مسئوالنی 

جنگ و صلح دارند، این مباحث مطرح می شد. 

سخنان آقای خاتمی در آخرین جلسۀ دولت 
کابینه  اش را معرفی  بعد از آن که آقای احمدی  نژاد رئیس جمهور شد و وزرای 

 کرد، دو، سه هفته زمان الزم بود تا وزرای پیشنهادی از مجلس رأی اعتماد 

اصالحات  دولت  جلسۀ  آخرین  در  کنند.  آماده  را  کار  مقدمات  و  بگیرند 

یک  آخر  جلسۀ  در  که  است  مرسوم  گفت  کابینه  اعضای  به  خاتمی  آقای 

جمع  بندی از عملکرد دولت انجام شود، ولی امروز نه من حوصلۀ صحبت 

می  گویم  قدر  همین  جمع  بندی  در  شنیدن.  حوصلۀ  شما  نه  و  دارم  کردن 

آقای  به  را  دولت  که  کردید  اداره  را  کشور  طوری  آقای   به  را  دولت  که  کردید  اداره  را  کشور  طوری  نکند،  درد  دستتان  که 
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که در دو جلسۀ  احمدی نژاد تحویل دادید. احمدی نژاد تحویل دادید. همین افتخار هم برای شما بس 

یاست ایشان جلسه را تشکیل دهید. اما یکی، دو نکته  آینده باید تحت ر

گفتند  کردند به آقای دکتر خرازی و  که حیف است نگویم. بعد رو  هست 

گفتند  عبدالعلی زاده  آقای  دولت  کار  اول  در  می آید  یادتان  خرازی  آقای 

که عزل  می  کنید، به عنوان سفیر  بعضی از این استاندارهای دولت قبل را 

دولت  از  عضوی  به  تا  بفرستید  دارند  متوسطی  اهمیت  که  کشورهایی  به 

تبدیل شوند و در داخل مسئله  سازی نکنند؟ آن موقع به نام آقایان رحیمی 

کشور  از  را به سفارتخانه های خارج  اینها  گفتند  و  و جهرمی هم اشاره شد 

گفتید اینها چنین و چنان  اند و  بفرستید، اما حضرتعالی ناراحت شدید و 

جایشان در وزارت خارجه نیست. حاال بفرمایید با این سفرایی که منصوب 

گر چند نفری از این افراد را هم به عنوان  کشور زدید؟ ا گلی به سر  کردید چه 

می آمد؟  زمین  به  آسمان  برمی خورد؟  جایی  به  می کردید  منصوب  سفیر 

که می  بینید. حاال شورای نگهبان در روستاها هم  نکردید و نتیجه این شد 

کنترل می کند. حتی دیگر به طور  شعبه دارد و اصالح  طلب ها را از زمان تولد 

کار را آقای  کسی از زیر قلم اینها جان سالم به در نمی  برد. این  تصادفی هم 

که به ساختار شورای نگهبان سازمان دادند.  کردند  جهرمی و آقای رحیمی 

وگرنه فقهای بزرگوار شورای نگهبان و حقوقدانا ن آن نه این توان را دارند و نه 

کنند و بدنۀ شورای نگهبان را این قدر  که برنامه ریزی  وقت و حوصلۀ آن را 

ید!  کردند، حاال چوبش را بخور کنند. این افراد شورا را بزرگ  بزرگ 

که وقتی آقای تابش به عنوان معاون وزیر  ید  نکتۀ دوم، آقایان به یاد می  آور

رأی دادید، ولی همه   او  به  با من  رودربایستی  به خاطر  مسکن معرفی شد، 

چرا  گرفتی؟  رأی  تابش  برای  ما  از  چرا  که  کردید  سرزنش  مرا  و  آمدید  بعد 

تابش باید در این دولت معاون وزیر باشد؟ حاال می  خواهم به شما بگویم 

که آقای تابش معاون وزیر مسکن و شهرسازی است،  در این هشت سال 
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کارش وارد  کرده است و هیچ ایرادی بر  کارش خیلی خوب عمل  نه تنها در 

که آقای  کنید  نیست، بلکه نمی  توانید در این هشت سال، یک نمونه پیدا 

که حتی در جلسات  گفته باشد. من خبر دارم  کلمه ای علیه دولت  تابش 

کسی از ما حضور نداشته است و همه از جناح راست  که  حزبی  خودشان 

گر هر یک  کرده و این نقطۀ قوتی است. ا بوده اند، آقای تابش از دولت دفاع 

و  نبود  این  کشور  تابش در وزارتخانۀ خود داشتید، االن فضای  از شما یك 

کاردان  معاون  یك  شما  از  یک  هر  گر  ا نمی شد.  طور  این  اصالحات  وضع 

عاقل و قابل، مثل آقای تابش از جناح راست داشتید، او رابطۀ بین شما و 

کار را نکردید. همین دو نکته برای  جناح راست را تلطیف می کرد. اما این 

کافی است. جمع  بندی 
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آقای خاتمی و مجلس ششم

یافت  های  در ابتدا بگویم نظرات من در باب اصالحات براساس تحلیل  ها و در
که می  گویم، نزد خود دالیلی دارم. شخصی  ام است و برای هر مطلبی هم 

آقای  برای  نفس  گیری  و  بسیار سخت  دورۀ  یاست جمهوری  ر دورۀ نخست 
برای  بودند  گرفته  تصمیم  ایشان  دوره،  این  پایان  در  که  طوری  به  بود،  خاتمی 
شخصیت های  متعدد  و  مکرر  درخواست  های  ولی  نشوند.  نامزد  انتخابات 
مختلف، جریان های روشنفکری، جامعۀ علمی و دانشگاهی و اقشار مختلف 
مردم، ایشان را از این تصمیم منصرف کرد. از طرف دیگر در انتخابات سال 1380، 
هیچ یک از شخصیت های سرشناس و رجل سیاسی جناح اصالح  طلب برای 
که آقای خاتمی  کاندیداتوری به میدان نیامد. در واقع پیام این غیبت این بود 
باید دوباره رئیس جمهور شود. این عوامل باعث شد آقای خاتمی تصمیم خود را 
گفتند  یخی  به میدان بیایند.1 ایشان در سخنانشان  بگیرند و با آن سخنرانی تار

که در چهار سال  1. سید محمد خاتمی در حین ثبت  نام برای نامزدی در انتخابات، با اشاره به بحران  هایی 
که با وجود فشارهای  گذاشته بود، در برابر خبرنگاران، به مردم اطمینان داد  ریاست جمهوری خود پشت سر 
کلمات چند بار  گفتن این  طاقت  فرسا و نامالیمات فراوان، بر عهد پیشین خود با ایشان پابرجاست. هنگام 

کند. او در پایان سخنانش این ابیات را خواند:  گرفت و مجبور شد حرفش را قطع  گلویش را  بغض 
اســـتاده ام   چو   شـــمع،  متــرسان  ز  آتشـــــم گریز    نباشـد   ز    سوز   و   ساز   در  عاشـــــقی      
کنم کـجا  سر  بر  ســــر  فـــرو  بردم  در  آنجا  تا   عشـق دردانه ست و من غواص و دریا میکده   
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که »برخالف میلم، در پی درخواست های عمومی به صحنه آمدم.« آن دوره با 
نیمۀ دوم عمر مجلس ششم همزمان بود و از نظر سیاسی، دورۀ پرتنش و دشواری 

به حساب می آمد. 
ناشیانۀ  و  تند  رفتارهای  مجلس  این  گفت  می شود  ششم  مجلس  دربارۀ 
که بین عملکرد مجلس ششم و شخصیت آقای  کید می  کنم  یادی داشت. تأ ز
که مجلس ششم  باید تفکیك قائل شد. درست است  ایشان  خاتمی و دولت 
امر به  اما این  کثریت نماینده ها اصالح  طلب بودند،  و ا بود  مجلس اصالحات 
خاتمی  آقای  که  است  همان  می کند،  هرچه  مجلس  این  که  نبود  معنی  این 
کامل با دولت آقای خاتمی هماهنگ  که این مجلس به طور  می خواهد، یا این 
است، این طور نبود. من شاهدم در مواردی آقای خاتمی می گفتند اینها خون 
گفتند: »این مدعیان اصالحات، این  به دل من می کنند! حتی یك بار به من 
این  افتاده  اند.«  از من پیش  و  ندارند  را هم قبول  مدعیان دوم خرداد، خوِد من 
که در درون جبهۀ اصالحات وجود داشت. در  نشان  دهندۀ رفتارهای خامی بود 

آن دوره مجلس ششم مظهر رفتارها و برخوردهای تند اصالح  طلبان بود. 
نظر  اقداماتشان  دیگر  و  تحصن  موضوع  در  ششم  مجلس  تندروهای 
گر  ا یا  نمی  پرسیدند،  را  خاتمی  آقای  نظر  یا  نمی کردند.  رعایت  را  خاتمی  آقای 
کار خود را می کردند. این  می  پرسیدند و آقای خاتمی مخالفت می کرد، آنها باز 
که  صورتی  در  می نوشت،  خاتمی  آقای  حساب  به  مقابل  جناح  را  ی ها  تندرو
که فشار سیاسی بر  آقای خاتمی مبرا از این  رفتارها بود. همۀ اینها باعث می شد 
یاست جمهوری، فشار خودی های  آقای خاتمی بیش از حد باشد. در دورۀ دوم ر

تندرو بر آقای خاتمی به اوج خود رسید. 
یاست جمهوری  البته با وجود همۀ این سختی  ها، دولت توانست در دورۀ دوم ر
که سند چشم انداز بیست ساله  کند. از جمله این  کارهای خوبی  آقای خاتمی 
کرد و به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأیید رهبری رساند.  را تهیه 
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از  که در ایران به عنوان سند بیست ساله تهیه شد. قبل  این اولین سندی بود 
انقالب هم چنین سندی وجود نداشت. همچنین دولت برنامۀ چهارم توسعه 
که باید از  کرد و با وجود همۀ مشکالت و فشارها، موفق شد این برنامه را  را تهیه 
سال 85 اجرا می شد، در شهریور 83 به مجلس تحویل دهد، یعنی یك سال و 
نیم زودتر از زمان مقرر. همیشه دولت ها برنامۀ توسعه را دیرتر از موعد به مجلس 
که شش ماه  می دادند. حتی در زمان شاه، یکی از برنامه ها وقتی تصویب شد 
به  نیز،  چارچوب  بندی  و  محتوا  نظر  از  چهارم  برنامۀ  بود.  گذشته  اجرایش  از 
کارشناساِن برنامه  نویسی و اقتصاددان  های صاحب نظر، بهترین برنامۀ  اعتراف 
کنون، چه قبل از انقالب و چه بعد از آن، در ایران نوشته  که تا  توسعه ای است 
شده است. این برنامۀ دانش  بنیان، پیشرو و آینده نگر مبتنی بر آمایش سرزمین 

که متأسفانه اجرا نشد. بود 

کنفرانس برلین پخش فیلم 
کنفرانس چند نفر  کرد. در آن  کنفرانس برلین را پخش  شبی تلویزیون ایران فیلم 
کرده بودند.1 در بخش هایی  از افراد دانشگاهی و فعاالن سیاسی ایرانی شرکت 

آلمان  و به  تا 21 فروردین 1379 از سوی  حزب سبز  از 19  که  کنفرانس برلین نام همایش سه روزه ای بود   .1
کنفرانس نزدیک به دو ماه بعد  دعوت  بنیاد هاینریش بل  در خانۀ فرهنگ های جهان در  برلین  برگزار شد. این 
از انتخابات  دورۀ ششم مجلس شورای اسالمی  در ایران برگزار می شد و تعدادی از فعاالن سیاسی و نویسندگان 
شده  دعوت  کنفرانس  این  به  ایران  سیاسی  تحوالت  مورد  در  سخنرانی  برای  اصالح  طلب  جناح  به  نزدیک 
آلمانی  و  ایرانی  گفت وگو بین شخصیت های  برقراری  را  آن  از  کنفرانس هدف  این  بودند. شرکت کنندگان در 
کنفرانس از یک سو مورد مخالفت  برای ترمیم و بهبود وضع افکار عمومی آلمان ها نسبت به ایران اعالم  کردند. 
برخی  کنش  وا با  داخل  در  دیگر  سوی  از  و  گرفت  قرار  کشور  از  ج  خار اپوزیسیون  گروه های  برخی  اعتراض  و 
کارگری ایران از مخالفان اصلی این برنامه بود. تلویزیون  کمونیست  جریان های محافظه  کار مواجه شد. حزب 
و 3۰  کنفرانس، در دو شب متوالی 29  از سخنرانی های نشست های  از بعضی  برنامه ای 3۰ دقیقه ای  ایران 
کرد. در این فیلم صحنه هایی از عریان شدن یک مرد، رقصیدن یک  فروردین ماه 1379 از شبکۀ اول، پخش 
زن، فریادهای مرگ بر جمهوری اسالمی و سران آن و بخش هایی از سخنرانی سخنرانان پخش شد. جنجال 

گرفت. کنفرانس برلین یک هفته بعد از تمام شدن آن شروع شد. ماجرا به سرعت باال  اصلی بر سر 
←
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کدیور، نمایندۀ  کنفرانس اتفاقات ناخوشایندی رخ داده بود و خانم جمیله  از آن 
که از سخنرانان بود وقتی وضعیت سالن را نامناسب دیده بود،  مجلس ششم، 
که  کرده بود. ولی بقیۀ افراد در جلسه مانده بودند. فردای آن شبی  سالن را ترک 
کرد، ما در سعدآباد جمع شده بودیم.  کنفرانس برلین پخش  گزارشی از  تلویزیون 
کشاورزی، آقای محمد صدر معاون وزیر خارجه، آقای  من، آقای حجتی وزیر 
ساعت  از  رئیس جمهور  آقای  خود  و  یاست جمهوری  ر حقوقی  معاون  ابطحی 
کنیم.  را بدرقه  آقای علی عبداهلل صالح  تا  هفت صبح به سعدآباد رفته بودیم 
با  قراردادی  هم  حجتی  آقای  بودم.  یمن  و  ایران  مشترك  کمیسیون  رئیس  من 
مناسبت  به  هم  بقیه  بود،  آمده  سعدآباد  به  خاطر  این  به  بود،  کرده  امضا  آنها 

یتشان حضور داشتند.  مأمور
ابطحی  آقای  بودیم،  صالح  عبداهلل  آقای  رسیدن  منتظر  که  فاصله ای  در 

کرد؟« کرد؟ چه فیلم بدی پخش  کار  گفت: »دیدید دیشب تلویزیون چه 
گزارش بدی بود...«  گفت: »بله، خیلی  کرد و  یکی دیگر از دوستان هم تأیید 

من پرسیدم: »کدام برنامه ؟«
کنفرانس برلین بود.« که دربارۀ  »گزارشی 

»من آن برنامه را دیدم، اتفاقًا خبررسانی خوبی بود...«

→
 آیت اهلل خامنه ای و آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در نماز جمعۀ تهران، در سخنرانی  های خود به این مسئله 
گسترده ترین  کنفرانس برپا شد و ماجرا به یکی از  پرداختند. در بعضی از شهرها تظاهرات اعتراضی علیه این 
همۀ  برای  قضائی  دستگاه  آن  از  پس  شد.  تبدیل  خاتمی  محمد  سید  ریاست  دوران  سیاسی  بحران های 
تبلیغ علیه نظام  و  امنیت ملی  اقدام علیه  اتهام  به  آنها  و  کنفرانس حکم احضار فرستاد  شرکت  کنندگان در 
بازجویی شدند. از میان شرکت  کنندگان، حسن یوسفی اشکوری ابتدا به اعدام و سپس به هفت سال زندان 
گنجی ابتدا به ده سال و سپس به شش سال زندان محکوم شدند. اشکوری بعد از چهار سال و نیم  کبر  و ا
پهلوان،  چنگیز  افشاری،  علی  از:  بودند  عبارت  کنفرانس  این  در  شرکت  کننده  نفر  هفده  شد.  آزاد  زندان  از 
عزت اهلل  سپانلو،  محمدعلی  روانی پور،  منیره  رئیس دانا،  فریبرز  دولت آبادی،  محمود  جالیی پور،  حمیدرضا 
شهال  گنجی،  کبر  ا کردوانی،  کاظم  کدیور،  جمیله  کار،  مهرانگیز  علوی تبار،  علیرضا  شرکت،  شهال  سحابی، 

الهیجی، خدیجه مقدم، حسن یوسفی اشکوری.
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گفتند: »چه چیز خوبی داشت؟«  هر دو با پرخاش 
باور  وقت  نمی دادند، من هیچ  نشان  را  فیلم  آن  گر  ا بود.  نظر من خوب  »به 
که  که آقای یوسفی اشکوری، به عنوان یك روحانی، در جلسه ای بوده  نمی کردم 
بعضی از حاضرین عریان شده اند و ایشان هم از جای خود تکان نخورده و در 

جلسه مانده است.«
کار می کرد؟« »باید چه 

»ایشان باید بلند می شد و از سالن بیرون می رفت. همان طور که خانم کدیور 
کسی جلوی ایشان را می گرفت؟  گر ایشان می خواست بیرون برود  بیرون رفت. ا

نشستن در آن وضعیت با لباس روحانیت چه معنایی دارد؟« 
گفت: »وقتی وزیر دولت اصالحات این طور  یکی از دوستان حاضر به طعنه 

می گوید، ما به مردم و به جناح راست چه بگوییم؟«
گوش می کردند. بحث بین من و سه،  کت نشسته بودند و  آقای خاتمی سا

گرفت. کرد و باال  که نظر مخالف داشتند ادامه پیدا  چهار نفری 
شما  نیست.  اصالحات  این  نمی شود.  طور  این  آقایان  »ببینید  گفتم:  من 
هر  نکرده  اید.  تعیین  مرز  و  حد  آن  برای  ولی  اصالحات  نام  به  داده  اید  شعاری 
که ممکن است از  کرد، می گوید این اصالحات است. در صورتی  کاری  کس هر 
کنیم،  کار ربطی به اصالحات نداشته باشد. ما باید مرزبندی  نظر من و شما آن 
کنیم. برای مثال  کنیم و شاخص های اصالح  طلبی را هم تعیین  حدود را روشن 
دزدی  که  است  کسی  نمی  گوید،  دروغ  که  است  کسی  اصالح  طلب  بگوییم 
خیانت  اصالح  طلب  نمی کند،  رفتار  اخالق  خالف  که  است  کسی  نمی کند، 
کسی اصالح  طلب  کنیم و بگوییم چه  نمی کند و... باید این معیارها را تعیین 
است. در نتیجۀ نبود این شاخص ها، االن منافقین طرفدار اصالحات شده  اند. 
کس مخالف جمهوری اسالمی است  شاه  دوست  ها اصالح  طلب شده  اند. هر 
که اینها را  ید؟ می  پذیرید  می گوید من اصالح  طلبم. آیا شما این افراد را قبول دار
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کس با  که هر  کنید  اصالح  طلب بدانیم؟ باید برای اصالحات چارچوبی تعیین 
کنفرانس برلین به  هر مشخصاتی درونش نگنجد. آقای اشکوری در آن لحظه در 
تشخیص خودش عمل کرده است نه به تشخیص اصالحات. حاضر بودن در آن 
جلسه ربطی به اصالحات ندارد. اصالحات با آن موافق نیست، ولی هزینه اش 
همین  اصالحات  که  می کند  تبلیغ  ما  رقیب  چون  می پردازد.  اصالحات  را 
کدیور و آقای اشکوری به عنوان اصالح  طلب  از بین خانم  است. من می گویم 
از سالن  و  نکرده  را تحمل  که جلسه  کدیور  کرده اند؟ خانم  رفتار  کدام  درست 
ید به  که با لباس روحانی آنجا نشسته؟ شما مجبور بیرون رفته یا آقای اشکوری 
کدام را درست  کار درست است. هر  عنوان اصالح  طلب بگویید یکی از این دو 

کار نفر دیگر را خارج از اصالحات بدانید.«  دانستن، 
کنید این  گفت: »تمام  در اینجا آقای خاتمی با عصبانیت وارد بحث شد و 
کش می دهید؟ ایشان راست می گوید! نمی  توانید  بحث را! چرا حرف را بیخود 
کسی را در محدودۀ آن راه بدهید  کس و نا کنید و هر  کلمۀ اصالحات را مطرح 
و بگویید این شد اصالحات. اصالحات باید حریم داشته باشد، حدود داشته 
کس  فالن  که  گفت  بشود  تا  باشد  داشته  معیار  باشد،  داشته  تعریف  باشد، 
نشده  دیگری  آن  و  شده  اصالح  طلب  و  داده  تطبیق  معیارها  این  با  را  خودش 

که نمی شود داخل دایرۀ اصالحات دانست.« است، وگرنه هر مدعی را 
چند هفته بعد از این ماجرا، در شب 14 خرداد، آقای رئیس جمهور در حرم 
حضرت امام )ره( سخنرانی داشتند. من هم آنجا بودم. ایشان در آن سخنرانی 
تعریف  چارچوب  اصالحات  برای  باید  ما  که  فرمودند  مضمون  این  به  مطالبی 
کسی  نا و  کس  که هر  باشد  این طور  نباید  کنیم.  را مشخص  آن  و حدود  کنیم 
آمد زیر علم اصالحات سینه زد، بگوییم او اصالح  طلب است. ما نباید اجازه 
که نه اصالحات را قبول دارند، نه جمهوری اسالمی را قبول دارند،  کسانی  دهیم 
کنند. خواسته  هایشان علیه جمهوری اسالمی را به نام اصالحات بیان و عملی 
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کابینۀ دوم آقای خاتمی رأی اعتماد به 
کابینۀ دوم آقای خاتمی  گرفتن رأی اعتماد و عضویت در  که وزرا برای  هنگامی 
متفاوت   76 سال  با  مجلس  شرایط  شدند،  معرفی  مجلس  به   1380 سال  در 
کار آنها آشنا  کرده بودند و نمایندگان با روش  کار  بود. در سال 80 وزرا یك دوره 
بودند. پیش از جلسۀ رأی اعتماد، نمایندگان با وزرای پیشنهادی جلساتی در 
که بیشتر آنها از جریان اصالحات  ساختمان مجلس برگزار  کردند و نماینده ها 
خواسته  های  و  ایرادات  و  کردند  گفت وگو  آنها  با  وزرا  سابقۀ  به  توجه  با  بودند، 
کار در دور اول وزارت غلط بوده است،  که فالن  خود را   گفتند. برای مثال  گفتند 
کارها انجام شود و... در واقع نمایندگان این پیام را به وزرا  که باید فالن  یا این 
کنید، به شما رأی اعتماد می دهیم وگرنه رأی  گفته  های ما را قبول  گر  که ا دادند 

نخواهیم داد.
کمال خرازی، وزیر خارجه،  من و آقای علی یونسی،1 وزیر اطالعات، و آقای 
برای شرکت در یکی از این جلسات غیررسمی دعوت شدیم. جلسه آغاز شد 
و  خط  وزیر  سه  هر  برای  و  کردند  صحبت  و  آمدند  تریبون  پشت  نماینده ها  و 
که تا آن موقع او را  که رسید، نمایندۀ چناران،  کشیدند. نوبت به من  نشان هایی 
گرفت. او سخن خود را با انتقادات تندی شروع  نمی شناختم، پشت تریبون قرار 
کرد و گفت آقای عبدالعلی زاده شما از نظر سیاسی مردودید. شما نان اصالحات 
معاونان  دادید.  باج  راست  جناح  به  ولی  شدید،  اصالحات  وزیر  و  خوردید  را 
کردید تا هوای شما را در دولت های آینده داشته  خود را از جناح راست انتخاب 
گر معاونان خود را عوض نکنید و  باشند و شما بتوانید همچنان وزیر بمانید. ا

ج شدن  1. علی یونسی، متولد سال 133۰ در شهر نهاوند، پس از استعفای قربانعلی دری نجف آبادی و خار
کابینۀ نخست سید محمد خاتمی، در سال 1379، جایگزین او در وزارت اطالعات شد و این سمت را در  او از 
کرد. پیش از آن، یونسی رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح بود. او در  دولت دوم آقای خاتمی نیز حفظ 
مهرماه 1392 از سوی حسن روحانی، به عنوان دستیار ویژۀ رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و 

مذهبی منصوب شد. 
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به شما رأی نخواهیم داد.  باز نکنید ما  ی اصالحات  به رو را  وزارتخانه  درهای 
گفت در  با این روش نمی  توانید وزیر بمانید. آنچه آقای مرادی در سخنرانی  اش 

مجموع اهانت  آمیز بود. 
که از  که به اتفاق آنها در جلسه بودم، در مقابل انتقاداتی  دو وزیر محترمی 
ی می کنیم  گفتند ما با مجلس همکار کنش مالیمی نشان دادند و  آنها شد، وا
از  و  باشد  تعامل  و مجلس  بین دولت  ان  شاءاهلل  باید  یم،  دار اما معذوراتی هم 
گرفتم، به روش دیگری  که برای جواب پشت تریبون قرار  این قبیل سخنان. من 
گفتید  مطالبی  اینجا  شما  گفتم  چناران  نمایندۀ  به  خطاب  کردم.  صحبت 
همین  به  بزنید.  را  حرف ها  این  که  گفته  اند  شما  به  نبود.  شما  خود  حرف  که 
گوش هایشان  که به آنها جواب می دهم. می  گویم پنبه را از  خاطر من نه به شما، 
که  بود  خواهد  همان  مدیریت  در  من  روش  بشنوند.  خوب  و  بیاورند  ن  بیرو
انتخاب  ی  شایسته  ساالر مبنای  بر  را  وزیر  معاونان  من  است.  بوده  گذشته  در 
که  گذاشته  ام  کرده ام نه براساس وابستگی حزبی و سیاسی و با آنها قرار اخالقی 
کار تخصصی  کار سیاسی نکنند. در محیط وزارتخانه همه باید  در وزارتخانه 
که  کس مختار است  از وزارتخانه هر  ن  بیرو اما در  انجام دهند،  را خوب  خود 
کس نمی  شوم. تا امروز هم  کند. من مانع هیچ  زندگی و عقاید خودش را دنبال 
آنها به این قرار وفادار بوده اند. بنابراین من هم به حمایت از آنها وفادارم. شما 
را  خود  رفتار  و  می کنیم  قبول  بفرمایید،  ید  دار ما  تخصصی  کار  به  ایرادی  گر  ا
که  ی  را  که من این قبیل حزب  باز اصالح می کنیم. در غیر این صورت بدانید 
بنا  گر  ا باج بدهم؟  به جناح راست  باید  ندارم. من چرا  در نظر شماست قبول 
که  گروه شمایید. باید به شما باج بدهم  گروهی باج بدهم تا بمانم، آن  باشد به 
که قدرت را از دست داده و  ید. جناح راست  مجلس و دولت را در دست دار
گفتن این حرف  اعتراف  ی رفته، من برای چه به او باج بدهم؟ شما با  کنار به 
جناح  و  بود  نخواهید  آینده  مجلس  در  که  کرده اید  رفتار  ی  طور که  می کنید 
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مردم  که  می کنید  فکر  هم  گر  ا شد.  خواهد  پیروز  آینده  انتخابات  در  راست 
صورت  این  در  که  شماست،  اختیار  در  آینده  مجلس  و  دارند  عالقه  شما  به 
متعلق  آینده  مجلس  معتقدید  گر  ا اما  ندارد.  معنا  مقابل  جناح  به  دادن  باج 
که می  زنید؟!  کنید. این چه حرفی است  به آنهاست، در رفتارتان تجدید نظر 
که به این قبیل مطالب سبک  گفتن ندارند  که آقایان حرفی برای  معلوم است 

متوسل شده  اند. 
گرزین،1 جلو آمد،  آقای غالم  از نماینده ها،  پایین آمدم، یکی  که  تریبون  از 
نه  می خواهیم،  را  همین  ما  وزیر!  می گویند  این  به  گفت  و  بوسید  مرا  صورت 

کند.2 که با یك توپ و تشر عقب  نشینی  وزیری را 
داد.  به من  رأی خوبی  آقای خاتمی، مجلس  کابینۀ دوم  در  در هر صورت 
از دو سال به  را ادامه دادند و بعد  کارشکنی  با وجود این، تندروها مخالفت و 
کردند3. اما آن هم به لطف خدا و  بهانه  های مختلف زمینۀ استیضاح مرا فراهم 

کروبی خنثی شد.  کمك آقای  با 

کشمکش بین مجلس و دولت استیضاح وزرا؛ 
دولت  با  چندان  خاتمی  آقای  یاست جمهوری  ر دوم  دورۀ  در  ششم  مجلس 
همراهی نکرد. از جمله کارهای مجلس در این مدت استیضاح  بعضی از وزیران 
دلیل  شدم.  استیضاح  که  بودم  وزیرانی  جزو  هم  من  بود.  خاتمی  آقای  دولت 

انتخابی  حوزۀ  از  اسالمی  شورای  مجلس  ششم  دورۀ  نمایندۀ  سوادکوه،  در   13۴1 متولد  گرزین،  غالمرضا   .1
قائم  شهر، جویبار و سوادکوه بود.

که وارد بحث شویم،  گفت آقای رئیس جمهور قبل از این  2. فردای آن روز در ابتدای جلسۀ دولت آقای یونسی 
کنم. ایشان در جلسۀ  که از طرف خودم و اعضای دولت، از آقای عبدالعلی زاده تشکر  من وظیفۀ خود می دانم 
گفت بله  کردند. آقای خاتمی  کردند و برای دولت آبروداری  خصوصی مجلس باشهامت با نماینده ها صحبت 

کرده اند.  که از موضعی قوی برخورد  من هم تشکر می کنم، شنیدم 
کرات در صفحه ۴۴5 آمده است. 3. مأخذ مشروح مذا
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کل مسکن و شهرسازی استان آذربایجان  استیضاح من در ظاهر تعویض مدیر 
که قباًل   کار بود. همان طور  شرقی بود، ولی در پشت پردۀ آن حرکتی حزبی در 
که چرا نیروهای مشارکتی  را در وزارت  گفتم، آنها دائم به من اعتراض می کردند 
که یا از جناح راست هستند  کار نمی  گیری؟ چرا آدم هایی را آورده  ای  مسکن به 

یا سیاسی نیستند؟ اینها اصالح  طلب نیستند و باید عوض شوند.
همین آقایان در جریان رأی اعتماد دوم به من می گفتند باید معاونان خود را 
عوض کنی و کسانی از اصالح  طلبان تندرو را به جای آنها منصوب کنی. روشن 
که من زیر بار نمی  رفتم، ولی آنها فشار می آوردند و سرانجام استیضاح مرا در  بود 
کل مسکن آذربایجان  کردند. بهانۀ استیضاح هم تعویِض مدیر  مجلس مطرح 
که  که هر آدم عاقلی می فهمد دلیلی  گفتم  شرقی بود. من در جریان استیضاح 
ناشیانه  را  آن  چون  البته  است.  بهانه   یك  تنها  شده  بیان  من  استیضاح  برای 
کرده اند، اشکال قضیه خودش را بیشتر نشان می دهد. آقای مهندس  طراحی 
ی اقدم و آقای  ی حسینی، آقای مهدو میرطاهر موسوی و آقای سید مهدی پور
من  استیضاح  برای  که  بودند  کسانی  جمله  از  تبریز،  نمایندگان  اعلمی،  کبر  ا
کرده بودند. این افراد صحنه  گردان استیضاح بودند. هیچ یک قبل  امضا جمع 
بگویند  برای مثال  و  کنند  با من صحبت  نیامدند  بار  از استیضاح حتی یک 
کل آذربایجان شرقی تجدید نظر نکنید، شما را استیضاح  گر در مسئلۀ مدیر  ا

می کنیم. 
حضرت امام )ره( فرموده بودند نمایندگان از مجوز استیضاح سوء  استفاده 
دعوت  او  از  ید  دار مشکل  وزیری  با  گر  ا نیست.  اول  قدم  استیضاح  نکنند. 
نتیجه  به  گر  ا کنید  طرح  را  موضوع  ید،  بگذار جلسه  بنشینید،  او  با  کنید، 
باره  این  در  بسته  درهای  پشت  مجلس  کمیسیون  های  در  و  ید  برو نرسیدید، 
شما  است،  وزیر  با  حق  که  دادند  نظر  کمیسیون  اعضای  گر  ا کنید.  صحبت 
گفتند حق با نماینده است و وزیر  کمیسیون هم  گر اعضای  کنید. ولی ا قبول 
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کنید. نپذیرفت، آن وقت او را استیضاح 
طی  را  فرایند  این  کردند  استیضاح  را  من  که  نماینده هایی  از  یك  هیچ 
که برگۀ استیضاح من امضا و به هیئت رئیسۀ مجلس داده  نکردند. بعد از آن 
گفتم آقا شما چرا  کردم. به او  ی اقدم را دعوت  شد، برادِر روحانی، آقای مهدو
شما  آیا  کنید،  را  کارها  این  بود  فرموده  امام  کردید؟  رفتار  امام  فرمایش  خالف 
مرا  شما  آیا  کنید؟  صحبت  من  با  آمدید  بار  یك  شما  آیا  کردید؟  را  کارها  این 
گفت نه!  کرده اید؟  که حاال برگۀ استیضاح را امضا  کردید  کمیسیون دعوت  به 
گفت چرا و رفت و امضایش  که امام فرموده نیست؟  یه ای  گفتم آیا این خالف رو

گرفت. را پس 
گفتم این روش  که  بر این  کردم. عالوه  با آقای پوری حسینی هم صحبت 
که پدرت  کردم، شما می دانی  یۀ مورد نظر امام است، به ایشان عرض  خالف رو
ی؟  چقدر به من محبت دارد. شما وقتی به تبریز برگردی آیا به دیدن پدرت نمی  رو
کار  کردی؟ دربارۀ این  که چرا فالنی را استیضاح  ایشان از شما نخواهد پرسید 
انداخت و حرفی  پایین  را  این استیضاح چیست؟ سرش  کرده  ای؟ دلیل  فکر 
که مسئلۀ  نزد و رفت. البته امضایش را هم پس نگرفت. در هر حال روشن بود 
تغییر  اما چون  بود.  تی  بهانه است. مسئلۀ اصلی  فشار تشکیال کل  تغییر مدیر 
که قضیه طبیعی  را بهانه قرار داده بودند، برای این  کل آذربایجان شرقی  مدیر 
کند، باید نماینده های تبریز برگۀ استیضاح را امضا می کردند. آخر سر هم  جلوه 

کردند.  از شش نمایندۀ تبریز، چهار نفر پای برگۀ استیضاح را امضا 
که  گفتم هر بیننده ای می  فهمد  در جلسۀ استیضاح خطاب به نمایندگان 
کل، وزیر را استیضاح نمی کنند. پشت این  به خاطر مسئله ای مثل تغییر مدیر 
که از من باج  کسانی هستند  یگردانی می کنند.  استیضاح جریان های حزبی باز
گر به من رأی اعتماد  می خواهند و من به آنها باج نخواهم داد. االن هم می گویم ا
فشاِر  باِر  زیر  من  شد.  نخواهد  عوض  من  روش  بمانم،  وزیر  همچنان  و  دهید 
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گر هم رأی اعتماد ندهید و من  کلی را عوض نمی  کنم.1 ا سیاسی، معاون یا مدیر 
از زیر بار مسئولیت وزارت خالص شوم، از همۀ شما ممنون خواهم بود و می  روم 
بزرگی  افتخار  بودن  وزیر  می کنم.  خدمت  انقالب  و  کشور  به  دیگری  سنگر  در 
گر شما این افتخار را از من بگیرید من باز هم خدمتگزاری می کنم.  است، ولی ا

که مجلس به دولت وارد می کرد.  این استیضاح یکی از نشانه  های فشاری بود 
یاست جمهوری آقای خاتمی دورۀ سختی بود. حاال که از آن زمان  دورۀ دوم ر
با  آقای خاتمی  و منش  رفتار  به  مرور می کنم،  را  گذشته  دور شده  ایم، هر وقت 
تحسین نگاه می کنم. ایشان با وجود همۀ آن فشارها یك بار لب به شکایت باز 
گری نکرد. خط  مشی ایشان همیشه دفاع از جمهوری اسالمی  نکرد. یک بار افشا
یاست جمهوری هم روش و نگاه  و منافع کشور و پرهیز از تنش بود. بعد از دوران ر

آقای خاتمی ثابت ماند.

تعطیلی روزنامه  ها
که  بود  غریبی  و  عجیب  رفتارهای  دولت،  سیاسی  گرفتاری  های  دیگر  از 
بخش های دیگر حکومت انجام می  دادند، ولی دولت باید آنها را توجیه می کرد. 
مسئله ای مثل قلع و قمع روزنامه ها و مطبوعات از آن جمله بود. برخوردهایی که 
آن موقع آقای به عنوان قاضی و بعد دادستان با مطبوعات انجام داد، عاقالنه  
که بستن روزنامه هیچ مشکلی را حل نمی کند بلکه مشکل را  نبود. معلوم بود 
شرایطی  چنین  در  می کند.  تیزتر  را  شیشه  شیشه،  شکستن  می کند.  هم  بیشتر 

این  نوشتم  زیرمجموعه  برای  من  آمد،  پیش  است،  وزیر  یک  برای  شرایط  بدترین  که  استیضاح  »وقتی   .1
و  کردیم  هم  را  کار  همین  کنیم.  ح  مطر مجلس  در  را  خود  مثبت  عملکرد  و  کارآمدی  ما  تا  است  فرصتی 
کرده  که از ایشان انتقاد  کردند. حتی در مواردی  استیضاح شکست خورد. آقای دکتر با قاطعیت تمام دفاع 
که  کلی  گفتند مدیر  کنار بگذارد، آقای وزیر خیلی محکم  که چرا وزیر می  خواهد یک مدیر بسیجی را  بودند 
کس باشد من او را برکنار می کنم« )2 آذر 1395، مصاحبه با آقای درویش زاده،  گوش به حرف وزیر ندهد، هر 

مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن(.
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کرد تا نه بشکند و  باید از شیشه در جای خودش و به صورت درست استفاده 
نه چیزی را بُبرد. 

و  غلط  کاری  ما،  روزگار  در  ویژه  به  بیان،  آزادی  بردن  بین  از  برای  تالش 
گر عده ای از این ابزار  گویای مردم  اند. ا نشدنی است. رسانه ها و روزنامه ها زبان 
کار آن عدۀ معدود، با  از  که برای جلوگیری  کنند، دلیل نمی شود  سوء  استفاده 
رسانه برخورد کنیم و روزنامه را ببندیم و بعد این بهانه را به دست مخالفان دهیم 
کار پسندیده ای  که بگویند دستاورد جمهوری اسالمی بستن روزنامه است. این 

نیست. 
آن زمان دولت با بستن روزنامه ها مخالف بود. اما این مخالفت را باید چنان 
کند.  رفتار  فقیه  ولی  نظر  مغایر  می خواهد  دولت  نشود  تصور  که  می داد  نشان 
این است  واقعًا نظر ولی فقیه  آیا  که  این سؤال جدی هم وجود داشت  هرچند 
که هنوز برایش جوابی به  که رسانه ها تعطیل شود؟ این از آن سؤال هایی است 

دست نیاورده  ام.
که با رسانه ها، نویسندگان، ناشرها و امثال آنها شد، بسیار  مخالفت  هایی 
گذشته حاصل خوبی نداشته  یخ سی سال  که نظایر آن هیچ وقت در تار تند بود 
کشورهای دنیا هم بیهودگی این رفتارها ثابت شده است.  است. در بسیاری از 
که تعطیلی روزنامه و دورۀ جلوگیری از آزادی بیان  کشوری در دنیا نباشد  شاید 
کشوری از روز اول  یخ نشان می دهد آزادی بیان در هیچ  را تجربه نکرده باشد. تار
کرده اند، ولی  وجود نداشته است. همۀ حکومت    ها ابتدا با آزادی بیان مخالفت 
که الزم است آزادی بیان وجود داشته باشد.  یج به این نتیجه رسیده  اند  به تدر
پایداری  ارکان اصلی  از  کشور است؛  از عوامل اصلی استقالل یك  بیان  آزادی 
از  کشور در مقابل فساد داخلی و فشار خارجی است. بسیاری  و مقاومت یك 
تهیه  بیان  آزادی  برای  چارچوبی  رسیدند،  نتایج  این  به  که  این  از  بعد  کشورها 
از آزادی بیان  ی نکنند و  از این چارچوب پیرو که  کسانی  گفتند فقط  کردند و 
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مقابله  متخلف  با  تنها  امروز  آنها  شد.  خواهند  مجازات  کنند،  سوء  استفاده 
ما  می  بستند،  را  روزنامه ها  قبل  سال  صد  آنها  بیان.  آزادی  اصل  با  نه  می کنند 
که باید  کار را می کنیم و تجربۀ ناموفق آنها  را تکرار می کنیم. در حالی  امروز این 
کنیم و  یخ و از تجربۀ دیگر ملت  ها درس بگیریم. باید رفتار آنها را تحلیل  از تار

اشتباه آنها را انجام ندهیم.
ضمن این که آزادی بیان یکی از شاخص های اصلی مکتب اسالم است. این 
افتخار ماست که حضرت امیرالمؤمنین )ع( به مردم می  فرماید من که خلیفه  ام، 
کنید. حضرت امیرالمؤمنین )ع(  کردم، شما مرا به راه راست هدایت  گر تخلف  ا
تا زمانی که کسی خروج مسلحانه علیه حکومت نمی  کرد، جلوی او نمی  ایستاد، 
نه حقوقش را از بیت المال قطع می  کرد و نه حق شهروندی  اش را منکر می شد. ما 
سخنان ائمه )ع( را برای همه نقل می کنیم، این درس  ها را از نهج البالغه به دنیا 

می دهیم اما در عمل، مقداری مغایر با آنها رفتار می کنیم. 

اختالف بر سر انتخابات مجلس ششم
انتخابات مجلس ششم شورای اسالمی هم داستان عجیبی داشت و برخالف 
اول  سال  دو  از  مردم  شد.  ویژه ای  سیاسی  یداد  رو به  تبدیل  انتخابات،  دیگر 
ایشان  رفتار شخصی  و  آقای خاتمی رضایت داشتند. منش  یاست جمهوری  ر
کشور  گرفته بود، فضای خوبی را در  که دولت در پیش  کنار سیاست هایی  در 
در  تا  کردند  جزم  را  خود  عزم  مردم  که  بود  عمده ای  دلیل  این  بود.  کرده  ایجاد 
آن  آنچه  اما  بدهند.  رأی  آقای خاتمی  به فهرست طرفداران  انتخابات مجلس 
که در شمارش آرای تهران رخ  کرد، وقایعی بود  انتخابات را مقداری مسئله دار 
کشور، نامزدهای اصالح  طلب و طرفداران آقای خاتمی به  داد، وگرنه در سطح 
چهارم  دورۀ  در  که  کروبی  آقای  تهران  در  گرفتند.  رأی  مردم  از  و  آمدند  میدان 
با بی مهری در انتخابات روبه رو و حذف شده بود و در مجلس  پنجم هم نامزد 
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نشده بود، رأی خوبی آورد و بعد هم به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد.
کشید و صندوق  ها  در آن انتخابات شمارش آرا در شهر تهران خیلی طول 
که اشکال در انتهای جدول رده  بندی  چند بار بازشماری شدند. جالب است 
آرا  بازشماری  که  بار  هر  و سی  ام.  نهم  و  بیست  رتبه  های  در  یعنی  بود،  نامزدها 
نفر  روز  یک  ایشان  می کرد.  تغییر  رفسنجانی  هاشمی  آقای  رتبۀ  می شد،  انجام 
بیست و نهم بود، روز بعد نفر سی  ام می شد، بعد سی و یکم و... رتبۀ ایشان در 

تالطم بود.
در واقع رفتار خیلی نادرستی با مرحوم آیت اهلل هاشمی انجام شد. در زمان 
تبلیغات انتخاباتی مجلس ششم، برای اولین بار نام آقای هاشمی را در فهرست 
کاندیداهای جناح چپ قرار نداده بودند. در مجلس  های اول، دوم و  انتخاباتی 
سوم هر دو جناح نام آقای هاشمی را در فهرست خود قرار داده بودند. در مجالس 
که ایشان رئیس جمهور بودند. در انتخابات مجلس ششم،  چهارم و پنجم هم 
کرد و جناح چپ  که فقط جناح راست از نامزدی ایشان حمایت  اولین بار بود 
و اصالح  طلب ها نام ایشان را در فهرستشان قرار ندادند. این نحوۀ رفتار با آقای 
ایجاد  یادی  ز آنها بحث  و در میان هواداران  هاشمی، در درون اصالح  طلب ها 
کرد. در جریان شمارش آرا، تقابل با ایشان به حدی رسید و آنقدر رأی ایشان را 

کار منصرف شد. که آخر سر ایشان از ادامۀ  تغییر دادند 
که آقای  که بازشماری آرای تهران جریان داشت، قبل از این  در همان موقع 
کروبی رفتم. وقت اذان مغرب  هاشمی انصراف دهند، من شبی به دیدن آقای 
بزرگوار  همیشه  کروبی  آقای  کردیم.  صحبت  نشستیم،  و  خواندیم  را  نماز  بود. 
گفتم من از  بودند و میدان را برای انتقاد و صحبت باز می گذاشتند. به ایشان 
که از شما بخواهم به این  که با آقای هاشمی می شود ناراحتم، آمده ام  رفتاری 
کار  کنند. به نظر می  رسد  کار را نکنند. زودتر شمارش آرا را تمام  افراد بگویید این 
را بی  جهت کش می دهند. نتایج شمارش آرا را قطره  چکانی اعالم می کنند، این 
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انقالب هستیم،  کشتی  ما همه  سرنشینان  کروبی،  آقای  نیست.  رفتار درست 
کم  کم  کشتی در تالطم توفان  ها دچار ضربه های شدیدی شده و  گویی این  اما 
از  کوچکی  تختۀ  به  را  دستش  هاشمی  آقای  حاال  می شود.  مشکل  دچار  دارد 
در  هم  کشتی  سکان  می رود.  پایین  و  باال  دارد  و  گرفته  بحران  زده  کشتی  این 
یادی  کشتی ضربه  های ز که این  حال حاضر دست  شماست. اما متوجه باشید 
که برنده اید  دیده، شکسته و سکانش چندان به درد نمی خورد. شما فکر نکنید 
کار تمام شده است. این نحوۀ رفتار با یاران امام برنده ندارد، برای همه ضرر  و 

یان است. و ز
کنیم؟«  کار  گفتند: »می  گویی چه  کردند و  گوش  کروبی  آقای 

و  کینه  توزی ها  این  بحث ها،  این  از  فارغ  و  انتخابات   از  فارغ  می گویم  »من 
باید این  یاران امام بودند، ویژگی اولشان  که  کسانی  ید.  کنار بگذار را  رقابت ها 
که مثل حضرت امام )ره( نخست برای جامعه و بعد در میان خودشان،  باشد 
یکدیگر  کنار  امروز  امام  یاران  شما  چرا  باشند.  صمیمیت  و  رحمت  یای  در
شما  از  یکی  به  روز  هر  که  است  خاطر  همین  به  کنده اید؟  پرا چرا  نیستید؟ 
امروز  شوید،  مجلس  وارد  نتوانستید  چهارم  مجلس  در  شما  می خورد.  ضربه 
آقای هاشمی نمی تواند و حذف می شود. فردا نوبت شخصیت دیگری است. 
را  کنش  ها چه مشکلی  وا این  کند؟  پیدا  ادامه  باید  نادرست  این مسیر  کجا  تا 
مجلس  انتخابات  ماجرای  هاشمی،  آقای  انصراف  و  استعفا  با  می کند؟  حل 
کشور در جریان  ششم تمام شد ولی به اعتقاد من، رفتار دوستان ما در وزارت 
انتخابات مجلس ششم در شأن شخصیت آقای خاتمی، رئیس دولت، نبود.« 

سابقۀ جریان اصالح  طلب
همۀ انسان  ها و جوامع نیازمند اصالحات  اند. من همیشه اصالحات را بر مبنای 
یتی دینی می  دانم.  امر به معروف و نهی از منکر می  سنجم و آن را وظیفه و مأمور
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کسانی  کمان، مدیران و  طبق آیات صریح قرآن و آموزه  های نهج  البالغه همۀ حا
که در جامعه مسئولیت دارند باید اصالح  طلب و اصالح  گرا باشند. یعنی باید 
ظرفیت امر به معروف و نهی از منکر را داشته باشند. امر به معروف و نهی از منکر 
کند نمی تواند  که نتواند خودش را اصالح  کسی  هم از خود انسان شروع می شود. 
کند و منادی اصالحات باشد. من همواره با همین نگاه فرایند  دیگران را اصالح 
یا  درست  و  اصالحات  برای  من  معیار  هم  االن  کرده  ام.  یابی  ارز را  اصالحات 
باید  یا  کار اصالحی  از منکر است.  و نهی  به معروف  امر  کاری،  بودن هر  غلط 
کارهای بد باز دارد.  کند، یا از  کارهای بهتر  کار( را تشویق به  مردم )و خود عامل 

کار اصالحی است. گر یکی از این دو ویژگی را داشته باشد، می توانیم بگوییم  ا
کار دولت و جریان اصالحات برمی  گردم. دولت آقای  بعد از این مقدمه به 
یا  اصالحات  بی تردید  است.  شده  معروف  اصالحات«  »دولت  به  خاتمی 
این  واقعیت  ولی  این دولت هم وجود داشت،  از  تفکرات اصالح  طلبانه پیش 
گرفت.  که جریان سیاسی اصالحات بعد از انتخابات خرداد 76 شکل  است 
می توانست  که  داشتیم  سیاسی  تشکل  یک  تنها  شاید   76 سال  انتخابات  در 
البته  بود.  سازندگی«  »کارگزاران  حزب  هم  آن  باشد،  تأثیرگذار  انتخابات  بر 
این  در  هم  مبارز«  روحانیون  »مجمع  مانند  دیگر  سیاسی  جریان های  بعضی 
زمینه فعال بودند و تالش می کردند، ولی به صورت یک جریان سیاسی حزبی 
که دامنۀ پوشش آن وسیع باشد و بتواند مردم و جریان های روشنفکری را در بر 
که از نظر سیاسی رقیب  بگیرد نبودند. مجمع روحانیون جریانی از روحانیت بود 
مردم  با  اندازه  چه  تا  که  این  ولی  می آمد،  حساب  به  مبارز«  روحانیت  »جامعۀ 
کرده بود، سخن دیگری است. درست  کار سیاسی  یا  ارتباط داشت  و جامعه 
انتخابات  نامزد شدن در  به  را  آقای خاتمی  روحانیون مبارز«  که »مجمع  است 
این  بتوان  نمی  کنم  فکر  ولی  کرد،  هم  حمایت  او  از  و  تشویق  یاست جمهوری  ر
تشکل را در انتخابات سال 76 از تأثیرگذاران عمده دانست. برای اثرگذاری بر 
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که یک حزب یا جریان سیاسی در استان  ها و شهرستان  ها  انتخابات الزم است 
کند و رأی جمع  کشور تبلیغ  که در تمام سطح  فعال باشد و توانایی داشته باشد 

کند. چنین تأثیری را در سال 76 از این تشکل ندیدیم.
این بخشی از دالیل پیروزی آقای خاتمی بود، اما من این پیروزی را بیشتر 
که مردم می خواستند به جناح راست رأی ندهند.  مرهون و مدیون این می دانم 
یکردهای جریان راست بود. برای فهم بهتر این مسئله باید  این شاید به خاطر رو
انقالب  از  بعد  مقطع  در  سیاسی  جریان های  یارویی  رو ماجرای  و  گذشته  به 
اسالمی نگاهی انداخت. در مجلس اول شورای اسالمی، یعنی تا حدود سال 
و جریان  هایی مثل نهضت  امام  بین جریان خط  63، درگیری سیاسی اصلی 
آزادی، جبهۀ ملی و شدیدتر از آن سازمان مجاهدین خلق بود. با این حال، در 
کسی خیلی مخالف ورود جبهۀ ملی و نهضت آزادی به  انتخابات مجلس اول 
مجلس نبود. همه نگران سازمان مجاهدین خلق بودند، چون تضاد و درگیری با 
یج نیروهای انقالبی به جای  که به تدر آنها جدی بود. در دوران مجلس اول بود 

رقابت، با جبهۀ ملی و نهضت آزادی درگیر شدند.1
کشور مطرح شدند. در  در مجلس دوم جریان  های راست و چپ بیشتر در 
گرفتند  ی هم قرار  دولت آقای مهندس موسوی دو جریان راست و چپ رو در رو
که سه وزیر از جناح راست و سه وزیر از جناح چپ برکنار  و تا آنجا پیش رفتند 

کاهش یابد.2 کمی  شدند تا تنش  ها در دولت 
کثریت مطلق را داشت و نه جناح راست. اما  در مجلس دوم نه جناح چپ ا
یک اقلیت عاقل و بینابینی در مجلس بودند که بحث  ها، جدل  ها و استدالل  ها 

را  یکدیگر  حذف  و  درگیری  آن،  به  وفادار  سیاسی  جریان  های  که  بود  انقالب  برای  بزرگی  زیان  البته  این   .1
کردند.  جایگزین رقابت 

گنابادی از جناح چپ و آقایان عسگراوالدی، مرتضی نبوی و پرورش از  2. آقایان بهزاد نبوی، سرحدی  زاده و 
جناح راست.
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کشور می  دیدند، به نفع  که بهتر و مناسب به حال  کدام را  گوش می کردند و هر  را 
آن رأی می دادند و آن طرح یا الیحه هم رأی می آورد.1 

بودند.  متمایل  چپ  جناح  به  بیشتر  )ره(  امام  سوم،  مجلس  انتخابات  در 
انقالب  را  انقالب  سوم،  مجلس  انتخابات  مناسبت  به  پیامی  در  ایشان 
و  فقر  جنگ  ما  جنگ  گفتند  و  کردند  تعبیر  کاخ  نشینان  مقابل  در  کوخ  نشینان 
غناست. در نتیجه مجلس سوم مجلسی چپ  گرا شد. در تهران فهرست جریان 
چپ با قاطعیت رأی آورد و شخصیت  های معروفی مثل آیت  اهلل محمد یزدی و 
حتی آقای ناطق نوری از جناح راست نتوانستند وارد مجلس شوند. همین باعث 
انتخابات تهران پیش بیاید. می گفتند مگر می شود در  تأیید  شد تعلل هایی در 
کس وارد مجلس نشود  تهران انتخاباتی سالم برگزار شود و از جناح راست هیچ 
نفر  انتخابات تهران می  دانستند. حضرت امام )ره( سه  را دلیل تقلب در  و این 
کردند. در نتیجه حضرت  کردند. آنها سالمت انتخابات را اعالم  را مأمور بررسی 
کند و فرمودند در  که انتخابات را تأیید  امام)ره( به شورای نگهبان مهلت دادند 
غیر این صورت خودم آن را اعالم خواهم کرد. در پایان این مهلت، شورای نگهبان 
اطالعیه ای داد که برحسب امر حکومتی ولی فقیه، انتخابات تهران تأیید می شود. 
رفتند.  نگهبان  شورای  از  جنتی  آقای  سوم،  مجلس  تشکیل  از  بعد  ماه  سه  دو، 

که مجلس دوم بهترین مجلس جمهوری اسالمی بوده است. هم جناح راست و هم  1. اعتقاد من بر این است 
گروه سی، چهل نفری  کثریت تعیین  کننده نبودند. یک  جناح چپ در آن حضور فعال داشتند، ولی هیچ یک ا
کدام از این دو جناح حرف عاقالنه ای در مجلس  که نه راست بود، نه چپ. هر  هم در مجلس حضور داشت 
گروه سوم به آن رأی می  داد. در نتیجه آن ایده و نظر تبدیل به قانون می شد. یعنی در مجلس دوم  می  زد این 
گر حرف منطقی بزنند، رأی بیاورد. هیچ یک از جناح  ها  که ا هم جناح چپ و هم جناح راست امید داشتند 
که رئیس بود،  خود را در موقعیت اقلیت مطلق نمی  دید. در هیئت رئیسۀ مجلس هم جدا از آقای هاشمی 
نائب  رئیس  ها و اعضای هیئت رئیسه ترکیبی از راست و چپ بودند و این ترکیب جلوۀ خیلی خوبی داشت. در 
کثریت آن در اختیار جناح چپ بود، تندروی  هایی دیده شد. در مجالس چهارم و پنجم هم  که ا مجلس سوم، 
که این مجالس از نظر  گرفت، تندروی  هایی وجود داشت. واقعیت این است  که در دست جناح راست قرار 

کارآمدی داشتند. بعد از اینها هم مجلس ششم با آن مشخصات تشکیل شد.  سیاسی مشکالتی در 
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مجلس  انتخابات  به  رسیدیم  تا  گرفت  قدرت  چپ  جناح  ترتیب  این  به 
کرد و چهل نفر از نماینده  های  گسترده ای  که شورای نگهبان قلع و قمع  چهارم 
کثریتی از جناح  مجلس سوم رد صالحیت شدند. در نتیجه مجلس چهارم با ا
از  گسترده ای  صالحیت  های  رد  هم  شهرستان  ها  در  البته  شد.  تشکیل  راست 
کشور  کار بدعت بزرگی در انتخابات  گرفت.1 این  نامزدهای جناح چپ صورت 
شد و شورای نگهبان تعریف تازه ای از دایرۀ اختیارات خود در نظارت ارائه داد 

که در زمان حیات امام )ره( سابقه نداشت. 
رد  با  شد  تالش  و  داشت  مشابهی  وضعیت  بیش  و  کم  هم  پنجم  مجلس 

کثریت ترکیب مجلس راست نگه داشته شود.  صالحیت نیروهای چپ، ا
انتخابات  فضای  از  متأثر  ششم،  مجلس  انتخابات  نتایج  ولی 
یاست جمهوری خرداد 76  یاست جمهوری سال 76، متفاوت بود. انتخابات ر ر
گرفت و رقابت داغی بین آقای ناطق نوری2  در قالب یک دو قطبی واقعی شکل 
گرفت.3 آقای ناطق شناخته  شده  تر از آقای خاتمی بود. آقای  و آقای خاتمی در 
کشور می  شناخت، ولی تودۀ مردم آشنایی  خاتمی را جامعۀ هنری و روشنفکری 
چندانی با ایشان نداشتند. برای همین، خود آقای خاتمی هم بر این باور بودند 

را در صفحات پیشین نوشته  ام.  که مشروح وقایع آن  1. من هم در بین نمایندگان رد صالحیت  شده بودم 
گاهی  که  هم  این  شوند.  صالحیت  رد  بودن  چپ  اتهام  به  مجلس  دورۀ  چند  نمایندگان  که  بود  تعجب  آور 
می  گویند تندروهای جناح چپ رد صالحیت شدند نادرست است. در بین ردشده  ها افرادی مثل آقای سوری 
در  من  بودند.  جبهه  بچه  های  بودند.  میانه  رو  و  معتدل  افرادی  که  بودند  ایشان  امثال  و  ملک  آسا  آقای  یا 

مجلس و در رسانه  ها برخورد تندی از اینها ندیده بودم. 
که آن موقع آقای ناطق نوری در تقسیم  بندی  ها در جناح راست قرار می  گرفت، ولی ایشان  2. درست است 
که با افراد جناح چپ هم روابط حسنۀ خود را حفظ می کردند و تقسیم  بندی  های سیاسی  آنقدر منصف بودند 
را در عمل چندان مراعات نمی  کردند. آقای ناطق معتقد بودند هر دو جناح سیاسی به انقالب اسالمی، امام، 

رهبری و قانون اساسی وفادارند و دلسوز انقالب  اند و تنها در بعضی از مسائل اختالف سلیقه دارند. 
3. شخصیت آقای ناطق نوری همیشه برای من محترم بوده و هست. در طول مجلس دوم و سوم همیشه 
احترام ویژه ای برای ایشان قائل بودم. االن هم به دلیل استقالل رأی و واقع  بینی ایشان، این احترام و ارادت 

افزایش یافته است.
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که  دادند  رأی  این  به  مردم  نهایت  در  اما  آورد.  نخواهند  رأی  انتخابات  در  که 
رئیس جمهورشان از جناح راست نباشد. آنها جریان راست را نمی خواستند. 

عملکرد  شد.  ششم  مجلس  انتخابات  زمینه  ساز  انتخابات  این  نتیجۀ 
ششم،  مجلس  انتخابات  تا  شدند  رئیس جمهور  که  زمانی  از  خاتمی  آقای 
کرد و به نفع جناح چپ تغییر داد. حتی بعضی  کشور را دگرگون  فضای عمومی 
سردمداران جناح راست هم با دیدن عملکرد خوب دولت آقای خاتمی امیدوار 
گرفته بود،  که نام اصالحات به خودش  که می شود با دولت آقای خاتمی  شدند 
و  عمومی  فضای  ششم  مجلس  انتخابات  در  مبنا  همین  بر  کرد.  کار  کشور  در 
عملکرد دولت مانع از آن شد که شورای نگهبان کاندیداهای جناح رقیب را قلع 
و  آوردند  باالیی  رأی  انتخابات  در  اصالحات  جریان  کاندیداهای  کند.  قمع  و 
کثریت مجلس را به دست آورند. بدین ترتیب مجلس ششم، مجلس  توانستند ا

اصالح  طلب شد.
کم کم  که نامزدهای انتخابات مجلس  از همان ابتدای رقابت های تبلیغاتی 
از  برخی  کردم  احساس  من  گفتند،  را  و   نظراتشان  کردند  سخنرانی  به  شروع 
ایشان در خط  مشی اخالقی و رفتاری آقای رئیس جمهور نیستند. ما در دولت از 
دیدگاه آقای خاتمی دربارۀ انقالب، قانون اساسی، رهبری، مردم، جامعه و آیندۀ 
کشور شناخت خوبی به دست آورده بودیم. اما سخنان برخی از نامزدها با این 
دیدگاه ها تفاوت داشت. به ویژه برخی سخنان آنان دربارۀ رهبری و والیت فقیه 
با دوستانی  که باعث شد من  بود  تا آن حد نگران  کننده  کمیت  رفتار حا نوع  و 
که در دولت  کالنتری  مثل آقای مهندس غالمرضا شافعی و آقای دکتر عیسی 
گفتم وضعیت چندان خوشایند نیست. بعضی  آنها  به  کنم.  بودند، صحبت 
از این افراد ممکن است با استفاده از اعتبار آقای خاتمی رأی بیاورند و به این 

ک به نظر می رسد. خاطر آینده خطرنا
از  پیش  نطق    های  در  آقایان  و  خانم  ها  این  ششم،  مجلس  تشکیل  از  بعد 
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بیشتر  خیلی  نگرانی  ها  و  کردند  صحبت  بی  پرواتر  خود  مصاحبه  های  و  دستور 
کردم باید خودمان را برای چالش  های جدی  ای  شد. من از همان موقع احساس 
کنیم.  آماده  شد،  خواهد  ایجاد  اصالحات  درون  در  و  اصالحات  نام  به  که 

اصالح  طلبان از شکست درس نگرفتند
ریاست جمهوری  انتخابات  سال،  یک  فاصلۀ  به  ششم،  مجلس  پایان  از  بعد 
که  کار مجلس راست گرای هفتم نگذشته بود  برگزار می شد. هنوز یک ماه از آغاز 
خدمت آقای کروبی رفتم. به ایشان عرض کردم االن الزم است هر کاری در دست 
و  که دولت  این  با وجود  که چرا  کنید  و تحلیل  بررسی  و  بگذارید  کناری  دارید 
و  داد  اتفاقات رخ  این  بود،  اختیار جریان اصالحات  در  باال  اکثریت  با  مجلس 
که به شهادت آمار  عدم موفقیت مجلس بر دولت هم سایه انداخت؟ در حالی 
کشور، هشت ساِل دولت آقای خاتمی است.1 به نظرم  موفق  ترین دورۀ اقتصادی 
باید گروهی از کارشناسان را مأمور کنید تا دالیل این عدم موفقیت را تحلیل کنند. 
که چرا شورای نگهبان در انتخابات مجلس ششم نامزدها را قلع و  کنند  بررسی 
گرفت، اما در انتخابات مجلس هفتم آن  قمع نکرد و مجلس اصالحات شکل 
که دالیل شکست مجلس ششم  کنند  کرد و آن اتفاقات افتاد؟ تحلیل  طور عمل 
که در مجلس هفتم هم  کنیم  کسب صالحیت  چه بود؟ چرا ما نتوانستیم آنقدر 
درها به روی ما باز باشد و نتوانند در انتخابات کاندیداهای اصالحات را رد کنند؟

1. در این دوره به کمک خرد و عقل جمعی، دولت توانست با حفظ رونق در کشور، به آرامی سالی دو درصد نرخ 
کاهش دهد. پیام این نتایج و آمار این  تورم و بیش از یک درصد بیکاری را )به طور میانگین در هشت سال( 
کشور رونق دارد. امید در دل جوانان  کارش مسلط است و اقتصاد  که این دولت عاقالنه عمل می کند و بر  بود 
کشور  از  ج  ایران می  آمدند. حتی سیاسیون خار به  بودند  کشور  از  ج  که خار آنهایی  بود،  کشور شکوفا شده 
می گفتند ما می  خواهیم به ایران برگردیم آیا می  توانیم یا نه؟ البته این در دورۀ اول مسئولیت آقای خاتمی بود. 
گرفت و سخت  گیری زیاد شد، متأسفانه مهاجرت و فرار مغزها شروع  کم کم شدت  که برخوردها  در دورۀ دوم 
گرم بود، قلب  ها و دل  ها به هم  کشور خیلی  که فضای  شد. ولی در چهار سال اول ریاست جمهوری ایشان 

کنند. کار  کشور  نزدیک شده بود، همه احساس می کردند باید بیایند و در 
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کار  این  من  است.  درست  شما  حرف  گفتند  و  کردند  تأیید  کروبی  آقای 
دوباره  من  گذشت.  ماه  چند  شود.  روشن  کامی  نا دالیل  تا  می دهم  انجام  را 
گفتند  گرفت؟  صورت  کاری  آیا  آقا  حاج  کردم  عرض  و  رسیدم  خدمتشان 
یاد است. باز هم خبری نشد. حدود یک سال  انجام خواهد شد، ولی مشغله ز
گرفتن بود. باز  یاست جمهوری در حال شکل  کم کم فضای انتخابات ر گذشت. 
کروبی رفتم. غروب بود. نماز مغرب و عشاء را خواندیم و نشستیم  خدمت آقای 
یاست جمهوری نامزد  به صحبت کردن. به ایشان گفتم حاج آقا مبادا شما برای ر
از تحلیل دالیل شکست اصالحات در مجلس ششم، نباید هیچ  شوید. قبل 
کنید و بعد با چشم باز و برنامۀ  گونه مسئولیتی را بپذیرید. باید اول آن را تحلیل 
اصالحات.  بزرگان  از  دیگر  کس  هر  یا  شما  کنید،  شرکت  انتخابات  در  روشن 
گیرد. نباید  کار انجام  گذشته و دیر شده، ولی باید این  گفتند زمان  کروبی  آقای 

بدون مطالعه وارد انتخابات شویم. 
گفتند بدون بررسی نامزد نمی  شوم. ولی  که ایشان  ماحصل جلسه این شد 
کروبی دعوت  هرچه به زمان انتخابات نزدیک  تر می شدیم، افراد بیشتری از آقای 
نامزد  نهایت هم  در  کنند.  انتخابات شرکت  در  که  اصرار می کردند  می کردند، 
گفتم حاج آقا این قرارمان نبود. شما نباید بیایید،  شد. باز من خدمتشان رفتم. 
میدان  وارد  گذشته  شکست  درس  های  از  استفاده  با  باید  می  آیید؟  چه  برای 
گر این طور و بدون مطالعه بیایید، دوباره همان آدم  ها هم می آیند، همان  شوید. ا
نکردید،  بررسی  که  شما  می شود.  تکرار  شکست  ها  همان  و  می آیند  جریان  ها 
بکنید.  باید  کاری  چه  بار  این  بدانید  تا  نکردید  شناسایی  را  شکست  عوامل 
گر  ا شویم،  وارد  حاال  بگذار  نیست!  حرف ها  این  وقت  دیگر  االن  گفت  ایشان 

کار را ادامه می  دهیم. انتخاب شدیم، با دقت بیشتری 
یاست جمهوری سال 84 نامزد شدند. در آن  بنابراین ایشان در انتخابات ر
انتخابات هرچه با دیگر نامزدهای اصالح  طلب صحبت کردیم و خواهش کردیم 



386  /  خاطرات آقای وزیر

که منصرف شوند تا رأی اصالحات بر یک نفر متمرکز شود، نپذیرفتند. هر یک 
از نامزدها می گفت من انصراف نمی  دهم، رأی مردم با من است. از طرف دیگر 
مرحوم آیت  اهلل هاشمی رفسنجانی هم، بعد از ماجراهای سال 78، با زخمی از 
اصالحات به میدان آمدند. اما این بار هم متأسفانه نه اصالح  طلب  ها از ایشان 

کردند و نه اصول گراها. حمایت 
که  جناح تندرو، اصول گرا در آن انتخابات به سراغ آقای احمدی  نژاد رفت 
کس فکر نمی کرد رأی بیاورد. حتی رأی جناح راست در آن انتخابات در  هیچ 
که تبلیغات  ابتدا به نفع آقای قالیباف بود، اما در میانۀ انتخابات، به بهانۀ این 
آقای  سمت  به  او  از  حمایت  فلش  نیست،  کافی  و  مناسب  قالیباف  آقای 
که توانست در مرحلۀ  احمدی  نژاد چرخید و آقای احمدی  نژاد با 5 میلیون رأیی 

اول به دست بیاورد به مرحلۀ دوم رفت. 
ی هم هیجده میلیون رأی  نامزدهای اصالح  طلب و مرحوم آقای هاشمی رو
گر بر یک نامزد متمرکز می شدند، همان مرحلۀ اول تکلیف انتخابات  که ا آوردند 
دوم  مرحلۀ  به  انتخابات  کار  و  نشد  کار  این  متأسفانه  ولی  می شد.  مشخص 
که در سال های قبل  کشید. در مرحلۀ دوم آقای هاشمی با فضاسازی مفصلی 
علیه  اش صورت گرفته بود، کار دشواری در پیش داشت. در تبلیغات انتخاباتی 
و  عمل  غیرمنصفانه  و  بد  خیلی  هاشمی  آقای  علیه  اصول گرا  تندرو  جناح  نیز 
و  خورد  شکست  بیاورد،  رأی  نتوانست  هاشمی  آقای  نهایت  در  و  کرد  تبلیغ 

کار آمد. ی  جریان آقای احمدی  نژاد رو

مراحل سه  گانۀ اصالحات
گفتم، به نظرم می توان سه مرحلۀ  با توجه به آنچه تا اینجا دربارۀ روند اصالحات 
مجزا برای اصالحات در نظر گرفت. یک مرحله مرحلۀ شکل  گیری آن است که از 
خرداد 76 شروع می شود و تا آغاز انتخابات مجلس ششم ادامه دارد. در این دوره 
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که ملت،  بود  و موفق  به قدری خوب  انجام دادند  آقای خاتمی  که  اصالحاتی 
کشور، جامعه، رهبری و موافقان و مخالفان همه جذب شدند و منجر به آن شد 
که حتی شورای نگهبان در انتخابات مجلس ششم، برخالف انتخابات مجالس 

کثر نامزدها اجازۀ حضور در رقابت را بدهد.  کند و به ا قبل، خیلی باز عمل 
کار مجلس ششم آغاز می شود.  مرحلۀ دوم در دولت اصالحات، با شروع به 
یادی  ز خیزهای  و  افت  شاهد  کرد،  فعالیت  ششم  مجلس  که  سالی  چهار  در 
حین  در  مجلس،  کار  به  آغاز  از  قبل  کمی  بودیم.  کشور  سیاسی  فضای  در 
رفتاری  بود،  خاتمی  آقای  منش  با  متفاوت  که  رفتارهایی  از  یکی  انتخابات، 
اصالح  طلبان  مخالفت  شد.  رفسنجانی  هاشمی  آیت  اهلل  بیامرز  خدا  با  که  بود 
که در آخر آقای هاشمی را وادار به  با این بزرگوار و نحوۀ شمارش آرا و امثال آن 
که در مغایرت با نظر و روش آقای خاتمی،  کرد، همه رفتارهایی بود  کناره  گیری 
که تا آخر  اما به نام اصالحات انجام  گرفت. این آغاز فصل دوم اصالحات بود 

کرد.  مجلس ششم هم ادامه پیدا 
که از عمر مجلس ششم می  گذشت، این جدایی بین منش و روش  هر روزی 
روش  این  البته  می شد.  بیشتر  مجلس  کثریت  ا روش  و  منش  و  خاتمی  آقای 
از نمایندگان  خواستۀ همۀ نمایندگان اصالح  طلب مجلس نبود. بلکه بخشی 
عمل  در  می  کشاندند.  خود  دنبال  به  را  مجلس  و  می کردند  پیش  تازی  تندرو 
صحنه  گردان مجلس بودند. اختالف رفتاری بین دولت و بخشی از نمایندگان 
خیلی  خاتمی  آقای  روز  یک  می داد.  نشان  را  خود  بیشتر  روز  به  روز  مجلس 

کجا رسیده...« کار به  گفت: »نمی  دانی  دردمندانه به من 
کردم: »مگر چه شده حاج آقا؟«  عرض 

که این مدعیان اصالحات خود من را هم به عنوان دوم  »کار به جایی رسیده 
خردادی و اصالح  طلب قبول ندارند!«

برای  و  خاتمی  آقای  نام  به  که  کسانی  که  بود  درد  و  تأسف  باعث  خیلی 
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گرفته بودند، حاال شده بودند سنگی بر سر راه ایشان و  حمایت از او از مردم رأی 
تی ایجاد می کردند.  مشکال

کرد و  که در مجلس ششم بیش از همه فشارها را تحمل  کسی  من معتقدم 
کروبی  کرد، شخص آقای  کشور و رهبری خدمت  بیش از همه به اصالحات و 
نشان  درستی  موضع  گیری  های  ششم،  مجلس  یاست  ر سمت  در  ایشان،  بود. 
که  کرد  فراموش  نباید  را  کروبی  آقای  جملۀ  این  که  گفته  ام  بارها  من  دادند. 
)ره(  امام خمینی  زمان  گفت: »چطور در  تندرو  نماینده  های  به همین  خطاب 
که جانشین امام حکم حکومتی  شما حکم حکومتی را قبول داشتید، ولی حاال 
ولی  جایگاه  ندارد،  فرقی  چه؟  یعنی  حکومتی  حکم  می گویید  می کند،  صادر 
کنیم.«  فقیه یکی است. حکم حکومتی برای ما مطاع است و باید از آن اطاعت 
که ایشان داشت،  کروبی و مواضعی  خیلی از تندروهای اصالحات از آقای 
کروبی این جریان را در مجلس مهار می کرد. با وجود  ناراضی بودند. ولی آقای 
که دولت آقای خاتمی دولت موفقی بود، ولی تندروها لطمه  های سنگینی  این 
به دولت و شخص  را  که نگاه رهبری  بود  این  بزرگ  ترین لطمه هم  آن زدند.  به 
پایان مجلس  در  را احساس می کردیم.  تغییر  این  ما  دادند.  تغییر  آقای خاتمی 
گسترده ای مطرح شد. یعنی جواب آن  ششم موضوع رد صالحیت  ها به صورت 
خوش  بینی شورای نگهبان در انتخابات مجلس ششم با رفتارهای تند مجلس 
که فضای بسته ای در انتخابات مجلس هفتم  ششم داده شد و نتیجه این شد 
ایجاد گشت. در مقابل رد صالحیت  ها، عده ای از نمایندگان مجلس در آخرین 

ماه  های عمر مجلس ششم، دست به تحصن در مجلس زدند. 
بودند.  مخالف  هم  کروبی  آقای  بودند.  مخالف  رفتار  این  با  خاتمی  آقای 
از  که صحبت می  کردم،  از دلسوزان و بزرگان اصالحات  با هر یک  آن موقع من 
رفتار نمایندگان مجلس ششم و تحصن ایشان ناراضی بودند. هیچ یک به این 
که این آقایان برای نمایندگان  کار رضایت نداشتند. ولی متأسفانه با وجود این 
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گوش نکردند و تحصن  گفتند تحصن نکنید، آنها  متحصن پیغام فرستادند و 
کشور  کردند. این حرکت حساب  نشده شکاف عمیقی بین جناح چپ و راست 
که اصول گرا بود. این بار جناح  کرد و از دل آن، مجلس هفتم بیرون آمد  ایجاد 

راست با نام اصول گرا به میدان آمد. 
گفته شد، مرحلۀ دوم اصالحات تا پایان مجلس  که  در هر حال، همان طور 
ششم بود. این مرحله بی  شک با شکست مجلس شناخته می شود. سایۀ این 
شکست در سال پایانی عمر دولت اصالحات بر آن سنگینی می کرد. رسانه  های 
اصول گرا و جناح راست به شدت به دولت فشار می  آوردند. حتی صدا و سیما 
کار به  هم از جادۀ انصاف خارج شده بود و آشکارا علیه دولت تبلیغ می کرد. 
یجانی،  که آقای خاتمی رئیس سازمان صدا و سیما، آقای علی الر جایی رسید 
کرد. این کشمکش  ها تا پایان عمر مجلس حادتر شد. با  را از جلسۀ دولت اخراج 
تحصن نمایندگان مجلس دیگر حمله ها علیه اصالحات تندتر و شدیدتر شد و 

شکاف بین دو جناح سیاسی به اوج رسید. 
دولت  نخست  سال  دو  در  که  مثبتی  فضای  از  می توانست  ششم  مجلس 
آقای خاتمی در کشور وجود داشت، استفاده کند و آن شکاف بین چپ و راست 
کار  کند، اما این  کمرنگ و این دو جریان را مثل دو بال انقالب به هم نزدیک  را 
تندروهای  جواب  در  شد.  گسترده  خیلی  جریان  دو  این  بین  فاصلۀ  و  نکرد  را 
که در  ی به وجود آمدند  اصالح  طلب، در درون اصول گراها هم جریان  های تندرو
نهایت در تشکیالت »جبهۀ پایداری« مجال بروز یافتند. دربارۀ تندروهای جناح 
که این جریان به جناح  گفته بودم  راست، من سال 85 در مصاحبۀ تلویزیونی 
جبهۀ  و  احمدی  نژاد  آقای  جریان  حال،  هر  به  ماند.  نخواهد  وفادار  هم  راست 
که یک  که ما در مجلس ششم پدید آوردیم، شکافی  پایداری زاییدۀ شکافی بود 

کردند و تبعاتش تا امروز هم ادامه دارد. کشور ایجاد  عده به نام اصالحات در 
از پایان دوران مجلس ششم و دولت اصالحات  بنابراین مرحلۀ سوم، بعد 
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که آقای احمدی  نژاد با همراهی یک جریان خاص و ویژه به قدرت رسید.  است 
نفرات شاخصی از جناح راست در رئیس جمهور شدن آقای احمدی  نژاد خیلی 
که در انتخابات  نقش داشتند. شاید این افراد انتظار داشتند به خاطر خدمتی 
که  شدند  متوجه  یج  تدر به  ولی  گیرد،  قرار  قبول  مورد  توصیه  هایشان  کرده اند، 
ی آنها نیست. از یک زمانی به بعد می شد  احمدی  نژاد با تالش آنها آمده، اما نیرو
است.  کرده  جدا  اصول گرا  آقایان  از  را  حسابش  احمدی  نژاد  آقای  که  فهیمد 
ی خودشان نیاورند. بعدها  منتها این آقایان تالش می کردند این مسئله را به رو

رفته  رفته این فاصله بیشتر شد.
و  اصول گراها  بین  فاصله  ایجاد  و  اصالحات  تخریب  در  احمدی  نژاد  آقای 
آقای  هاشمی،  آیت  اهلل  انتخابات  در  او  داشت.  کلیدی  نقش  اصالح  طلب  ها 
کروبی و بقیۀ نامزدها را خیلی ناجوانمردانه آماج تهمت  های  ناطق نوری و آقای 
شدت  به  کشور  سران  و  نظام  به  نسبت  را  عمومی  افکار  باور  و  داد  قرار  خود 
که او بخشی از رأیش را مدیون همین تخریب  کرد. واقعیت این است  مخدوش 
نامزدهای  تبلیغات  زمان  در  چنانکه  بود.  هاشمی  آیت  اهلل  ویژه  به  کشور  سران 

کذب باورناپذیری را بر زبان آورد. انتخاباتی در تلویزیون سخنان 
ی کار آمدن او، فصل سوم اصالحات شروع شد. اصالحات در این دوره  با رو
گرفت. در این دوره اصالحات دیگر نه رسانه ای  زیر فشار و حمالت شدید قرار 
شخصیتی  رهبری  مقام  نظر  در  خاتمی  آقای  هنوز  اما  جایگاهی.  نه  و  داشت 
ایشان  با  بار  یک  هفته ای  و  داشتند  عالقه  خاتمی  آقای  به  رهبری  بود.  محترم 
بود.  یاست جمهوری  ر دورۀ  دیدارهای  ادامۀ  در  دیدارها  این  می کردند.  دیدار 
آقای خاتمی تذکر  به  با صراحت  و در مواردی  با اشاره  گر الزم می شد،  ا رهبری 
حفظ  خاتمی  آقای  احترام  که  می کردند  بیان  را  خود  نظر  گونه ای  به  می دادند. 
که چرا از کسانی حمایت می کنید  کرده بودند  شود. ولی چند بار هم این گالیه را 
و  تحصن  در  عملکردشان  می گویید  خودتان  و  ید  ندار قبولشان  خودتان  که 
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موارد دیگر درست نبوده است؟ چرا از خود دورشان نمی کنید؟ در مرحلۀ سوم 
کشور برای اصالح  طلبان  یادی در صحنۀ سیاسی  گرچه مشکالت ز اصالحات ا

وجود داشت، فضا در مجموع قابل تحمل بود.
که از  گونه ادامه داشت تا رسیدیم به سال 88. در چهار سالی  شرایط همین 
گذشته بود، منفی بودن عملکرد او برای برخی از سران  دولت آقای احمدی  نژاد 
که به دست  جناح راست هم روشن و مسلم شده بود. مردم هم با تجربۀ تازه ای 
آورده بودند، دیدشان به اصالحات خیلی بهتر شده بود، چون عملکرد دولت 
خوب  حاال  را  آن  مثبت  نکات  و  می کردند  قضاوت  منصفانه  را  خاتمی  آقای 
اصالحات  دولت  علیه  که  تبلیغاتی  جنگ  آن  دیگر،  طرف  از  می  فهمیدند. 
آقای  دولت  به  نسبت  انتقادی  جو  برعکس  و  نداشت  وجود  بود،  افتاده  راه  به 

گرفته بود.  احمدی نژاد شکل 
هم  است؛  ایران  اسالمی  جمهوری  یخ  تار در  استثنایی  سالی   1388 سال 
نامزدهای  نظر  از  هم  گرفت،  شکل  سال  این  در  که  انتخاباتی  فضای  نظر  از 
انتخاباتی و هم از نظر نتیجۀ انتخابات و پیامدهای آن. اصالح  طلبان امیدوار 
که آقای احمدی  نژاد از خود نشان داده است، طبقۀ  کی  بودند با عملکرد اسفنا
از او قطع امید  کشور )حتی در میان جناح اصول گرا(  روشنفکر و تحصیل  کردۀ 
گزینۀ بهتر بگردند. جناح رقیب هم نقاط ضعف خود  کرده باشند و دنبال یک 

را می  دانست. 
در انتخابات این سال آقای خاتمی تمایلی به نامزد شدن نداشتند. در همان 
کردم، انتخابات در پیش  زمان من یک بار خدمتشان رسیدم و به ایشان عرض 
نامزد  به  را  شما  تا  کنند  صحبت  شما  با  بیایند  دوستان  دارد  احتمال  و  است 
کنند، اما شما نپذیرید. شما توان مدیریت و دلسوزی خود را نشان  شدن راضی 
ید به صحنه برگردید. بعدها در پاسخ به خبرنگاری که  داده  اید و دیگر نیازی ندار
گفتم آقای خاتمی نیازی  از من پرسید آیا شما موافقید آقای خاتمی نامزد شود؟ 



392  /  خاطرات آقای وزیر

به قدرت ندارند، قدرت نیازمند آقای خاتمی است و باید دنبال ایشان بدود.1 
با این حال، شخصیت  های سیاسی و حزبی، پس از رفت و آمدهای بسیار، 
که دوباره به میدان انتخابات بیاید. به محض این  کردند  آقای خاتمی را وادار 
که نامزد خواهد شد، روزنامۀ کیهان در تیترش نوشت: »از  کرد  که ایشان اعالم 
کرد.  سرنوشت بی  نظیر بوتو عبرت بگیرید!« یعنی آقای خاتمی را تهدید به ترور 
بگوید  کیهان  به  نبود  هم  کسی  و  شد  انجام  روشن  روز  در  بزرگی  تهدید  چنین 
تهدید  را  یاست جمهوری  ر انتخابات  نامزد  روزنامه! شما چه حقی داری  آقای 
که مواضعشان در روزنامۀ  کنی؟ این تهدید نشانگر ترس اصول گراهای تندرو بود 
آقای  به  متعلق  مردم  کثریت  ا رأی  می  دانستند  چون  می شد.  منعکس  کیهان 

خاتمی است. 
موسوی  آقای  به  سیاسی  شاخص  چهره  های  از  عده ای  هم  طرف  آن  از 
مراجعه کردند تا ایشان را راضی به حضور در انتخابات کنند. آقای موسوی گفته 
گر آقای خاتمی نیاید من می  آیم. چون قرار نبود این دو نفر با هم رقابت  بودند ا
گر آقای موسوی بیاید من نمی  آیم. در نهایت  کنند. آقای خاتمی هم می گفت ا
کردند و آقای میرحسین موسوی  کناره  گیری  پس از مدتی آقای خاتمی از رقابت 

به میدان آمدند.
وقتی حضور آقای مهندس موسوی در انتخابات قطعی شد، من خدمتشان 

و  بین  المللی  و نظام می تواند در سطح  آقای خاتمی سرمایۀ ملی ماست  که  بوده  این  1. نظر من همیشه 
کشور  کشورها هم می کنند. در هیچ  که بقیۀ  کاری است  جهانی از وجهۀ آقای خاتمی خیلی بهره ببرد. این 
در  او  از  بلکه  نمی کنند،  خراب  را  رئیس جمهور  چهرۀ  ریاست جمهوری،  دوران  طی  از  بعد  توسعه  یافته ای 
را در  ایدز  با  از قدرت، پرچم مبارزه  کناره  گیری  از  کلینتون بعد  سطح جهانی استفاده می کنند. برای مثال 
کلینتون دارند، نگرششان  که به  کرد. االن مردم افریقا به خاطر عالقه ای  افریقا برداشت و خوب هم عمل 
ادیب، یک شخصیت دارای  به عنوان یک  آقای خاتمی  از  ما هم می  توانستیم  بهتر شده است.  امریکا  به 
ایشان می  توانستند در جهان  ببریم.  امامی، در مسائل جهانی، چنین سود  مواضع روشن اسالمی و خط 
سیاسی  و  اجتماعی  درآمد  کشور  برای  کم  بسیار  هزینه ای  با  و  کنند  ایران  چهرۀ  بهبودی  به  زیادی  کمک 

کنند. زیادی در دنیا ایجاد 
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رفتم و از ایشان پرسیدم آقای مهندس، سال 68 )که با تغییر قانون اساسی، نهاد 
نخست  وزیری به پایان خود رسید( وقتی از شما سؤال کردم بعد از این می خواهید 
گرفت و جز  کار اجرایی به عهده نخواهم  که من دیگر  کنید؟ فرمودید  کار  چه 
کرد. فرمودید می خواهم تا آخر عمر نخست  وزیر امام  کاری نخواهم  معلمی و هنر 
بمانم و البته همین را هم از شما در این سال های طوالنی دیدیم. اما چطور شد 

که حاال وارد مبارزۀ انتخاباتی شده  اید؟ 
به  نمی خواستم  من  گفتند  صریح  خیلی  جواب،  در  موسوی  مهندس 
احساس  که  شده  وسیع  آنقدر  کشور  ادارۀ  در  انحراف  ولی  برگردم،  سیاست 
تکلیف می کنم بیایم و جلوی این انحراف را بگیرم. این روش موجود خط امام 
را نابود می کند. من می خواستم نخست  وزیر امام بمانم، اما اندیشۀ امام و خط 
امام دارد از بین می رود. دیگر اینجا نخست  وزیر ماندن هنر نیست. من می  آیم، 
را بگیرم. دروغ در سطح  از جانم می  گذرم تا جلوی انحراف  یم می  گذرم،  آبرو از 
کشور را به دست یک  کشور قابل تحمل نیست. من قبول نمی  کنم  مدیران عالی 
ی می کند. این  یم. روش او )رئیس جمهور وقت( ما را در دنیا منزو دروغگو بسپار
و  می دهد  نشان  ما  از  زشتی  چهرۀ  می  ریزد؛  هم  به  دنیا  در  را  ما  وضعیت  روش 
یۀ امام نبود، این خط امام نیست. من  »ایران  هراسی« در دنیا راه می  اندازد. این رو

که اینها خط امام نیستند.  می  آیم تا بگویم 
انتخاباتی،  رقابت  های  در  داشتم،  موسوی  آقای  به  که  ارادتی  خاطر  به  من 

هرچه در توان داشتم در تبلیغ آقای موسوی انجام دادم. 
یادی را در جامعه  انتخابات 88 برگزار شد، اما نتیجۀ انتخابات مشکالت ز
چهار  در  یاست جمهوری  ر کاخ  در  احمدی  نژاد  آقای  حضور  تداوم  کرد.  ایجاد 
کرد. حاال  سال دوم، لجاجت و برخورد خصمانۀ او را با جریان اصالحات بیشتر 
یت احمدی  نژاد این  که چند سالی از آن وقایع می  گذرد، احساس می کنم مأمور
کند و راه رسیدن  که تا می تواند شکاف بین اصول گرا و اصالح  طلب را بیشتر  بود 
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به تفاهم و وحدت ملی را در کشور ببندد که البته متأسفانه در این راه موفق شد.1 
این دوران دشوار هم در مرحلۀ سوم اصالحات قرار می گیرد. مرحلۀ سوم تا پایان 

کار دولت آقای احمدی  نژاد ادامه داشت و دوران تحمل فشارها بود.
مرحلۀ اول، یعنی مرحلۀ شکل  گیری، آسان بود. شخصی به نام آقای خاتمی 
و  کار  بر  دقت  به  دولت  گرفت.  شکل  اصالحات  دولت  بعد  و  آورد  رأی  آمد، 
وظیفه  اش متمرکز شد و پیش رفت، اما مجلس اصالحات راه دیگری را رفت.2 در 
کارنامۀ موفق  کار خودش را با جدیت انجام داد و نتایج آن را در  هر صورت دولت 
دولت آقای خاتمی می  بینیم. حتی مقبولیت بعدی اصالح  طلب  ها در سال 88، 
مدیون عملکرد دولت آقای خاتمی و منش و شخصیت و اخالق ایشان است. 
اما، در نظر من، مجلس ششم مجلس موفقی نبود، چون لطمۀ زیادی به جریان 
اصالحات زد و به عمیق شدن شکاف بین جناح  های چپ و راست کمک کرد. 
که از خرداد 76 تا  کند. همان   طور  که می توانست این شکاف را ترمیم  حال آن 
انتخابات مجلس ششم، عملکرد آقای خاتمی و دولتش فضا را طوری تلطیف 

که نه اصول گرا و  که امروز آقای احمدی  نژاد افشا شده و دولت معتدل آقای روحانی سرکار آمده  1. با وجود این 
کند، باز شکاف بین دو جناح عمیق است. آقای  نه اصالح  طلب است بلکه سعی می کند بینابین اینها حرکت 
روحانی تا همین دیروز در جبهۀ اصول گرایی دسته  بندی می شد و با پافشاری آقای هاشمی اصالح  طلب  ها 
کردند. آقای هاشمی هم نگفتند آقای روحانی اصالح  طلب است، بلکه  در انتخابات از آقای روحانی حمایت 
تنها هر  امروز خیلی ادعای اصالحات نکرده است.  تا  آقای روحانی هم  اعتدال است.  ایشان در خط  گفتند 
کرده اند. او خودش را در خط  کرده چون در انتخابات پشتیبانی  اش  که رأی آورده، از اصالح  طلب  ها تشکر  بار 
که  که آقای هاشمی قصدشان این بود  اعتدال می  داند، نه اصول گرا و نه اصالح  طلب. احساس من این است 
کم  بین اصول گرا و اصالح  طلب یک پل بزنند به نام جریان اعتدال تا بتوانند هر دو طرف را جذب و فاصله را 
که از سال 92 به بعد سَمتی نداشته و در منصبی نبوده، تمام تالشش در  کنند. اما آقای احمدی  نژاد با این 
کند  کند و نگذارد اعتدال این فاصله را پر  که شکاف میان این دو جریان را عمیق  تر  این مدت این بوده است 

و متأسفانه موفق بوده است. 
کردند،  کار  کردند، و دیگران را هم دعوت به این  2. وقتی عده ای از نمایندگان مجلس ششم تهدید به استعفا 
گفتم استعفا برای چه؟ ما سرباز  که نظر شما چیست؟ شما هم استعفا می دهید؟  خبرنگاری از من پرسید 
که خدا توفیق داده و جمهوری اسالمی میدان را برای  نظامیم. ما همیشه دنبال فرصتیم برای خدمت. حاال 

کار فراهم است، چرا استعفا دهیم؟  گذاشته و زمینۀ  ما باز 
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که شورای نگهبان از فکر حذف رقیب در انتخابات بیرون آمد و مجلس را  کرد 
گر این مجلس اصالحات مثل آقای خاتمی رفتار می کرد،  به اصالحات سپرد. ا
بدون تردید دولت های بعدی هم اصالح  طلب می شدند و شخصی مثل آقای 
احمدی  نژاد نمی توانست به میدان بیاید. یعنی زمینه های پیروزی شخصی مانند 
او به وجود نمی  آمد. اصالحات در مرحلۀ دوم هنوز قدرتمند بود، اما ضربه دید و 

کرد. که تحت فشار قرار داشت، مقداری خودش را ترمیم  در مرحلۀ سوم 

مجلس ششم و اصالحات
و  و اتحاد مردم  آینده، پیوستگی  به  افزایش امید مردم  به  باید منجر  اصالحات 
به  بود.  این  خاتمی  آقای  نگاه  شود.  اجتماعی  سرمایۀ  تولید  به  منجر  خالصه 
همین دلیل هم ایشان با هیچ نهادی درگیر نشد، چون همه را جزو نهادهای الزم 
رهبری  طرفداران  از  بعضی  و  مقابل  جناح  اما  می  دید.  اسالمی  جمهوری  برای 
رفتار تندروهای مجلس را به پای آقای خاتمی نوشتند، چون فکر می کردند آنها 
یاران خاتمی  اند و آقای خاتمی هم رفتار آنها را می  پسندد. اما به این نکته دقت 
نمی کردند که آقای خاتمی همین که با این گروه تندرو هم صدا و همراه نمی شود، 

یعنی مخالف آنان است. 
من چند بار با برخی از نمایندگان اصالح  طلب مجلس در این باره صحبت 
که مردم به شما داده اند، قدر بدانید. وقت مجلس  گفتم فرصتی را  کردم. به آنها 
یارویی با رهبری تلف نکنید. سعی کنید مشکالت اساسی مملکت را  را برای رو
گر شما به مشکالت کشور رسیدگی کنید، مردم هم  با تمرکز و اراده برطرف کنید. ا
به توانایی شما ایمان می آورند. ولی شما هنوز در زمینۀ توانایی  های خود امتحان 
گرفته  اید و حاال هم  پس نداده  اید، بلکه به اعتبار نام آقای خاتمی از مردم رأی 
که مطابق نظر آقای خاتمی نیست، هزینه می کنید. شما  آن اعتبار را در مسیری 

کنید. باید اول توانایی خودتان را اثبات 
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گفتند شما دخالت  متأسفانه این نمایندگان جواِب سر باال دادند و به من 
نکنید! ما این فرصت را از دست نمی  دهیم.

که می توانست از نظر  در واقع رویکرد مجلس ششم پرداختن به مسائلی بود 
گذران زندگی و مسائل روزمرۀ مردم  سیاسی بهره هایی داشته باشد، ولی اثری بر 
نداشت. آن موقع مسئلۀ بیکاری، ضعف اقتصاد کشور و امثال آن به شدت امروز 
کار و پیشرفت داشتند. اما  وجود نداشت، ولی باألخره مردم در این زمینه ها توقع 

متأسفانه مجلس به این مسائل نمی  پرداخت و به آنها کمتر اهمیت می  داد. 
اصول گرایان  مقابل  در  سال ها،  آن  در  گفت  می شود  کلی  تحلیل  یک  در 
کرده بودند، جناح چپ یا اصالح  طلب بر تقویت  که در برخی از نهادها تجمع 
اصول گراها،  از  دلسردی  دلیل  به  هم  مردم  بود.  کرده  تمرکز  خود  مردمی  پایگاه 
اصالح  طلبان  که  شد  شروع  آنجا  از  مشکل  ولی  رأی  دادند.  اصالح  طلب  ها  به 
کنند.  استفاده  آن  از  و  رفتار  قدرت  پایگاه  مانند  مردمی  پایگاه  با  خواستند 
که از این قدرت پایگاهی برای خدمت به مردم بسازند. به این خاطر  نخواستند 
که می  گویم در مجلس ششم برای بررسی و رفع مشکالت مردم، به ویژه در  است 
امور اقتصادی، به طور جدی کاری صورت نگرفت. این مجلس برخورد سیاسی 
کارهای خود قرار داد. از آن طرف اصول گرایان هم بازویی  با مسائل را در سرلوحۀ 
کمیت، در برابر اصالح  طلب  ها شدند و درگیری شدت  برای برخی نهادهای حا
کشمکش هنوز ادامه دارد. این دو جناح متأسفانه به این واقعیت  گرفت و این 
کنند، نه به پیشبرد  کشور فکر  که هر دو وظیفه دارند به پیشرفت  توجه نکردند 

اهداف سیاسی و سالیق خودشان.

تغییر نگاه تدریجی رهبری به دولت
کابینه به اتفاق آقای  که تازه تشکیل شده بود، همۀ اعضای  دولت آقای خاتمی 
بود. در حین  رفتیم. جلسه خصوصی  آیت اهلل خامنه ای  رئیس جمهور خدمت 
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مهاجرانی  آقای  گفتند  و  مهاجرانی  آقای  به  کردند  رو  خامنه ای  آیت اهلل  جلسه 
کرد؟  آقای خاتمی پیشنهاد  به  ارشاد  به عنوان وزیر  را  کسی شما  می  دانید چه 
خاتمی  آقای  گفتند  خامنه ای  آیت اهلل  کرد.  بی  اطالعی  اظهار  مهاجرانی  آقای 
کند. دو بار در این  که فردی روحانی را به عنوان وزیر ارشاد معرفی  دنبال این بود 
گفتم  کردند. من به ایشان  کردند و نفراتی روحانی را مطرح  باره با من صحبت 
ید وزیر ارشاد روحانی باشد؟ آقای خاتمی جواب دادند اصراری  چه اصراری دار
ندارم، اما فکر می کنم نظر شما این است که روحانی باشد. گفتم نه، غیر روحانی 
را  روشنفکر  و  تحصیل  کرده  دوستان  از  فردی  گر  ا دارد؟  اشکالی  چه  باشد  هم 
معرفی کنید، خیلی هم خوب است، برای مثال همین آقای مهاجرانی خودمان، 
دارد  اشکالی  چه  می  شناسیم.  را  ایشان  است،  سوادی  با  و  تحصیل  کرده  آدم 

ایشان وزیر ارشاد شود؟ 
که پیرامون آن سخن و اختالف نظر  وزارت آقای مهاجرانی از موضوعاتی بود 
فراوان بود و کسانی فکر می کنند قرار گرفتن ایشان بر کرسی وزارت ارشاد در تضاد 
نمونه ای  کردم،  بیان  که  و خاطره ای  این سخنان  اما  بوده است.  رهبری  نظر  با 
دولت  کار  به  شروع  از  پس  ماه  چند  دولت  و  نظام  رهبری  رابطۀ  نوع  از  است 
خامنه ای  آیت اهلل  با  دولت  دوم  دیدار  در  گفته ها  این  می کنم  فکر  اصالحات. 

بیان شد. 
اعضای  و  خاتمی  آقای  توجه  مورد  همیشه  فقیه  ولی  جایگاه  و  شأن  حفظ 
که در جلسۀ دولت دربارۀ مسئله ای  که پس از آن  دولت بود. بسیار پیش می  آمد 
کارشناسی  رأی  گیری می شد، آقای خاتمی می فرمودند نظر شما آقایان وزرا نظر 
که به این طرح رأی دادید و تصویب شد، ولی من احساس   است و درست است 
عمل  رهبری  نظر  به  ما  می دهید  اجازه  آیا  باشد.  این  مغایر  رهبری  نظر  می کنم 
دولت  و  خاتمی  آقای  که  ویژه ای  احترام  می کردند.  موافقت  وزرا  همۀ  کنیم؟ 
ایشان به جایگاه ولی فقیه داشتند اظهر  من  الشمس بود. خط قرمز ما در دولت، 
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رهبری بود، هم نظرات و هم رهنمودهای ایشان. 
تشکیل  از  پس  ویژه  به  یج،  تدر به  حسنه  و  خوب  روابط  این  متأسفانه  اما 

ی  های آن، شکننده شد. مجلس ششم و تندرو

کار سیاسی یعنی تندروی؟
کردم. بیشتر هم هدفم  ی مجلس ششم صحبت  من با بعضی از عناصر تندرو
خودم  برای  تا  کنم  استفاده  داشتم  آقایان  با  که  دوستی  ای  رابطۀ  از  که  بود  این 
کمی نگاه آنها  گر بتوانم  ی می کنند و ا که چرا این آقایان اینقدر تندرو روشن شود 
را تعدیل کنم. ولی در گفت وگو با این دوستان، بیشتر متهم می شدم که سیاست 
که  را نمی  فهمم و در نتیجه به نظرات من توجه نمی شد. من معتقد بودم و هستم 
گفت وگو و حل مسائل از طریق روش  های آرام است. سیاست  سیاست عرصۀ 
مقابلش  طرف  بتواند  که  است  موفق  کسی  سیاست  در  دارد.  تفاوت  جنگ  با 
کند. به همین دلیل باید نظر همۀ طرف  های درگیر را بشنود و با آنها  را متقاعد 
که درک من از سیاست با درک بعضی از دوستان تندرو  کند. روشن بود  گفت وگو 
از دوستان اصالح  طلب  که هنوز بعضی  برای همین است  بود. شاید  متفاوت 

می  گویند عبدالعلی زاده رگه هایی از اصول گرایی دارد.1
به نظرم این تحلیل ناشی از نگاه خاص و غیر واقعی این دوستان به سیاست 
آشنا  رفسنجانی  آیت  اهلل هاشمی  با شخصیت مرحوم  انقالب  اول  از  ما  است. 
توانایی آقای هاشمی بهره می  بردند. آقای هاشمی  از  بودیم. راست و چپ هم 
هاشمی  آقای  با  ما  می گفتند  دو  هر  چپی  ها  و  راستی  ها  که  داشت  شخصیتی 
رقیب  می شد،  یاست  ر کاندیدای  هاشمی  آقای  مجلس  در  وقتی  هستیم. 
نداشت. نه راستی  ها رقیب آقای هاشمی می شدند و نه چپی  ها. همه می گفتند 

گوش  که انسان باید  گرایش  های اصالح  طلبی می  دانند. اما واقعیت این است  1. اصول گراها هم من را دارای 
کند.  کس سخن خوبی شنید، آن را تأیید  شنوا داشته باشد و از هر 
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کافی است و رأی می دادند. سال ها بعد تندروهای همین راست  آقای هاشمی 
تهمت  زدند،  ضربه  کردند،  حمله  هاشمی  آقای  به  حساس  مقاطع  در  چپ  و 
این  در  راست و چپ  بردند. متأسفانه عقالی  زیر سؤال  را  زدند و شخصیتش 
کاندیدای  که آقای هاشمی  کردند. در انتخابات مجلس ششم  مقاطع سکوت 
کردند.  کم  لطفی  مجلس شدند، عده ای از اصالح  طلب  ها در حق ایشان بسیار 
هاشمی  آقای  تنها  نه  اصول گراها  هم   84 سال  یاست جمهوری  ر انتخابات  در 
ایشان  از  هم  اصالح  طلب  ها  و  کوشیدند  تخریبش  در  بلکه  گذاشتند،  تنها  را 

چندان دفاعی نکردند. 
که  کردند  رفتار  طوری  باز  بی  مهری  همه  این  مقابل  در  هاشمی  آقای  ولی 
که از دنیا رفتند، هم اصالح  طلب  ها و هم اصول گراها به ایشان احساس  روزی 
گذشته را جبران  تعلق خاطر و ارادت می کردند و هر یک به نوعی می خواستند 
انتخابات  کردند  ـــ  شرکت  آن  در  که  انتخاباتی  آخرین  در  هاشمی  آقای  کنند. 
یاد به دست آوردند. مفهوم این رأی  خبرگان  ــــ باز رأی اول تهران را با اختالف ز
که فقط اصالح  طلب  ها به ایشان رأی نداده  اند، بلکه اصول گراها هم از  این بود 
که آقای هاشمی در فهرست انتخاباتی آنها نبود.  کرده اند، با این  ایشان حمایت 
روش و منش آقای هاشمی مثالی عالی از رفتار یک نخبۀ سیاسی و منطبق 
گیریم، باید بگوییم حرکتی  ک  گر این روش را مال کار سیاسی است. ا با اصول 
که به هر دو جناح احترام بگذارد و آنها را به عنوان دلسوزان  مستقل و خردمندانه 
که  کسی نیست  کند، سیاست و روشی درست است. سیاستمدار  کشور قبول 
که اعتقاد دارد،  که به راهی  کسی است  کند، بلکه  مدام جنجال و های و هوی 
کنیم، مثل یک  گر حرکت  ا این روش  با  کند.  راه خدمت  آن  و در  بماند  وفادار 
با  مالزمتی  سیاسی  کار  معتقدم  که  روست  این  از  کرده ایم.  عمل  سیاستمدار 

ی و افراط ندارد. تندرو
که درگیری و تضاد بین دو جناح چپ و راست در  واقعیت هم این است 
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سال های نخست دولت اصالحات این اندازه شدت نگرفته بود. هنوز سیاسیون 
که در دولت آقای احمدی  نژاد دیده شد، دچار نشده  به آن افراط  گرایی بی  حدی 
اصالح  طلبی  جایی  گر  ا و  می  گشتند  را  کنار  و  گوشه  ایشان  دولت  در  بودند. 
می یافتند، حذفش می کردند و به جایش یک اصول گرا می گذاشتند. در دولت 
اصالحات هنوز این نگاه مسموم در جامعه رواج نیافته بود. دولت اصالحات 
هم  و  اصالح  طلب  ها  هم  که  دولتی  بود،  هاشمی  آقای  دولت  میراث  دار 
اصول گراها در آن حاضر بودند. آقای هاشمی به راست و چپ میدان داده بود و 
که آمد خیلی  کابینه داشت. دولت آقای خاتمی هم  از هر دو جریان وزرایی در 
کند. در وزارت  که مدیران وابسته به جناح راست را حذف  حساسیت نداشت 
راست  جناح  جزو  موقع  آن  که  بودند  وزیر  آخوندی  آقای  من،  از  قبل  مسکن، 
محسوب می شدند. وقتی من به وزارتخانه آمدم، شاید نیمی از معاون  های آقای 
آقای  از  حتی  داشتم.  نگه  اصرار  به  را  افراد  این  خودم  کردم.  حفظ  را  آخوندی 
کنم تا ایشان ما  که اجازه دهد برایش حکم مشاور صادر  کردم  آخوندی خواهش 
کسی  کند. تا این حد تفاهم بین دو جناح سیاسی وجود داشت.  را راهنمایی 
کرد. به همین  احساس نمی کرد اصالح  طلب  ها اصول گراها را قلع و قمع خواهند 
را  وظیفه  اش  که  است  سیاست  به  نگاه  نوع  یک  این  بود.  مساعد  فضا  خاطر 
کاستن از تنش  ها و اختالفات داخلی می  داند و می  کوشد دیدگاه  های دو جناح 
کند. در مقابل، تفسیر دیگر از سیاست به  کمک به جامعه هم  سو  را در جهت 

کردن مرزهای بین جناح  ها و تالش برای حذف رقیب فکر می کند.  پررنگ 

آقای خاتمی و تندروها
اصالحات  جریان  تندرو  افراد  با  خاتمی  آقای  رابطۀ  نوع  دربارۀ  اوقات  بعضی 
که چون آقای خاتمی نقش  پرسش هایی مطرح می شود. برداشت من این است 
اصالحات  جبهۀ  که  کنند  عمل  طوری  نمی  خواهند  دارند،  را  اصالحات  پدر 
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آقای  کنند.  را دور هم جمع  ایشان می خواهند همه  گروه تقسیم شود.  به چند 
نیروهای فکری و سیاسی در   از  خاتمی معتقد است ما در داخِل »یک طیف« 
حرکتیم. در این طیف نیروهای معتدل هستند، تندروها هم هستند. این طور 
که  که آقای خاتمی به یک بخش تمایل داشته باشد. ایشان در مواقعی  نیست 
مثال  برای  می کند.  را  کار  این  مالحظه  بدون  بزند،  را  نهایی  حرف  است  الزم 
موسوی  مهندس  از  نبود  حاضر  اصالحات  از  جریانی   ،88 سال  انتخابات  در 
کرد. مشارکتی  ها هم  کند. اما آقای خاتمی با قدرت از ایشان حمایت  حمایت 
کردند. در رقابت بین آقای روحانی و آقای  با تعلل اعالم حمایت و همبستگی 
عارف در انتخابات سال 92 نیز آقای خاتمی از نامزدی آقای روحانی حمایت 
کرد. بخشی از اصالح  طلب  ها آقای عارف را تشویق می کردند در صحنه بماند، 
بزنگاه  های مجلس ششم،  در  گرفت.  آنها تصمیم  نظر  آقای خاتمی خالف  اما 
گفتند  تندروها  زمان  آن  نکرد.  همراهی  تندورها  با  خاتمی  آقای  تحصن،  مثل 
مخالفت  آنها  تحصن  با  هم  آشکارا  خاتمی  آقای  اما  کند.  استعفا  باید  دولت 
جبهۀ  که  کند  رفتار  طوری  می  کوشد  خاتمی  آقای  حرف هایشان.  با  هم  کرد 
هم  دور  را  طیف  این  همۀ  می خواهد  او  نشود.  پاره  پاره  و  متالشی  اصالحات 
کار موفق بوده است. البته آقای خاتمی در این راه  کند. تا امروز هم در این  جمع 

یادی می شود. متحمل فشار ز

تندروی، افراط؛ نفوذ
دهم.  توضیحی  باره  این  در  است  خوب  شد،  صحبت  ی  تندرو از  که  حاال 
ی در سیاست از دو حالت خارج نیست. فرد یا سیاست را نمی  شناسد  تندرو
کنسولگری عربستان در مشهد،  یا نفوذی است. برای مثال در جریان حمله به 
کردند. البته  کار را  اثری از درک الفبای سیاست دیده نمی شود. افراد تندرو این 
کنند،  تظاهرات  کنسولگری  یا  سفارتخانه  یک  مقابل  در  بروند  دارند  حق  همه 
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شعار دهند و اعتراض خودشان را بیان کنند. ولی وقتی عده ای به سفارتخانه ای 
که به  حمله می کنند، سنگ و مواد آتش  زا پرت می کنند، در عمل مثل آن است 
که نمی  دانند  کرده اند. این افراد چگونه اهل سیاست  اند  کشور حمله  ک آن  خا
کشور است و نباید به آن  کنسولگری مثل حریم سرزمین آن  حریم سفارتخانه و 

کرد؟  تعرض 
گرفتند، فضای دیگری بر  که جوانان انقالبی سفارتخانۀ امریکا را  اول انقالب 
یخی ما با امریکا هم شرایط ویژه ای داشت. به هر حال  کم بود و رابطۀ تار کشور حا
که  کنسولگری عربستان  آن مورد متفاوت بود. ولی حمله به سفارت انگلیس و 
گر حمله به  یادی برای ما داشت. ا کشوری اسالمی است، تبعات بین  المللی ز
ی آدم  هایی بدانیم که سیاست را نمی  فهمند،  سفارت انگلیس را محصول تندرو
نفوذی  کار عناصر  کنسولگری عربستان  به  گفت حمله  بیشتر می شود  یقین  با 
که اینها از نادانی تندروهای داخلی هم استفاده می کنند.  است. طبیعی است 
نفوذی  عربستان  کنسولگری  به  حمله  کننده  افراد  همۀ  که  نیست  این  منظورم 
کمی افراد نفوذی خط می دهند و غوغا راه می  اندازند،  دشمن  اند. همواره تعداد 
کار آنها دامن می زنند و آن را جلو می  برند. افراد  ولی همین نادان  های تندرو به 
یادی برافروخته، جنگ  های بزرگی  یخ جهان آتش  های خانمان  سوز ز تندرو در تار
یادی شده  اند. به این خاطر در هر جریان  یختن خون  های ز کرده   و مسبب ر به پا 
تندرو اول باید دنبال نفوذی  ها بگردیم، بعد از آن دنبال آدم  های کم  سواِد سیاسی 

که می خواهند خودشان را خیلی دانا نشان بدهند. 
کم  سوادی  ی دوستان اصالح  طلب ما نتیجۀ  که تندرو تصور من این است 
آنها  از  عده ای  ولی  تحصیل  کرده اند،  اغلب  اصالح  طلب  ها  بود.  آنها  سیاسی 
ی می  افتند. شاید  کمی دارند و به این دلیل در دامن تندرو اطالعات سیاسی 
هم آن موقع کسانی نفوذ کرده بودند که وظیفه داشتند فضا را تند و افراطی کنند. 
این احتمال را هم باید در نظر گرفت. برای همین بود که بعد از پایان دورۀ مجلس 
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که قدمی  از این  کردم قبل  به ایشان عرض  و  کروبی رفتم  آقای  ششم، خدمت 
کارگروهی ویژه دالیل شکست  یم و وارد انتخابات شویم، باید  در سیاست بردار
مجلس ششم را بررسی کند و بگوید چرا اصالحات شکست خورد. چون حرکت 
کردن بدون دانستن آنچه در اطراف ما می  گذرد، فایده ای ندارد. منظور من این 
گر پای نفوذی هایی در میان  کامی را تشخیص دهیم. ا که باید اول دلیل نا بود 
که با  گر عامل قضیه تندروهایی بوده  کسانی  اند. ا بوده است باید بدانیم آنها چه 
کنار زد. نباید اجازه  تشخیص غلطشان این فضا را به وجود آورده  اند، باید آنها را 
کار بیایند، صحنه  گردان شوند و باعث شوند سر ما باز  افراد دوباره سر  داد این 
ی سیاسی را حاصل یکی از این دو  که من تندرو به سنگ بخورد. خالصه این 

کم  سوادی سیاسی. می  دانم: اول نقش نفوذی  ها و دوم 

معنای نفوذی چیست؟
باید بدانند  را نفی می کنند،  وقتی مردمی می  گویند نه شرقی، نه غربی و هر دو 
کرد، بلکه به فکر دشمنی بیشتر  که شرق و غرب نه تنها با آنها رفاقت نخواهند 
نظر  از  و  دارد  منطقه  در  مهمی  بسیار  راهبردی  موقعیت  ایران  بود.  خواهند 
از انقالب  سیاسی نقش بزرگی در این بخش از جهان بازی می کند. ایران پس 
داعیۀ حکومت اسالمی داشته و نوید انقالب اسالمی را به مردم مسلمان جهان 
کوچک،  گروه  این  و  آورده  پدید  را  لبنان  حزب  اهلل  که  است  ایران  است.  داده 
دهد.  شکست  را  اسرائیل  جنگ،  دو  در  است  توانسته  محدود،  خیلی  توان  با 
این پدیده زاییدۀ انقالب ایران است. وقتی ایران چنین موقعیتی پیدا می کند، 
یخ نشان می  دهد  تار کند؟  نفوذ  امریکا نخواهد در آن  که  کرد  آیا می شود تصور 
کشورهای  حرفۀ روس  ها و امریکایی  ها و بیشتر از همه اسرائیل نفوذ و دخالت در 
کدام  یخ  تار طول  در  اینها  طور.  همین  هم  انگلیس  آنهاست.  تخریب  و  دیگر 
شک  نباید  بگذارند؟  خود  حال  به  را  ما  که  کرده اند  رها  خود  حال  به  را  کشور 
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گر  ا دارند.  نفوذی هایی  ایران  در  بدسابقه  کشورهای  این  االن  همین  که  کنیم 
گر پیچیده  ترین  کنیم در اطراف ما نفوذی وجود ندارد، در اشتباه محضیم. ا فکر 
که  بدانیم  باید  باز  باشیم،  داشته  هم  را  ضداطالعاتی  سازمان های  قوی  ترین  و 
و  ی  ها  شورو هم  امریکایی  ها،  هم  یخ  تار طول  در  چنانکه  هست.  نفوذ  احتمال 
کرده اند، ولی  هم انگلیسی  ها پیچیده  ترین سیستم  های ضداطالعاتی را درست 
مدیران همان سیستم  های ضداطالعاتی نفوذی از آب درآمده  اند. یعنی طرف 
و  در پست  ها  که  نیست  این طور  بفرستد.  نفوذی  کجا  و  مقابل می  داند چطور 
که  که من می  گویم، عاملی است  کند. آن نفوذی  جاهای بی  اهمیت نفوذی وارد 
کشور تأثیرگذار باشد،  کند، می تواند در تصمیم  گیری  های  می تواند جریان  سازی 

به تصمیم  گیرندگان به طور نامحسوس خط بدهد. 
ما در این زمینه خیلی باید حساس باشیم. به ویژه روس  ها در ایران سابقۀ 
طوالنی دارند. کار حزب توده در ایران نفوذ بوده است. حزب توده االن کجاست؟ 
آیا  است؟  رفته  بین  از  کاماًل  ایران  تودۀ  حزب  که  باشیم  دلخوش  می توانیم  آیا 
دنیا  در  خود  قدرت  توسعۀ  به  روسیه  میل  و  آن  جاسوسی  تشکیالت  و  روسیه 
کند دنبالۀ خط  کس فکر  که حزب توده در ایران تعطیل شود؟ هر  اجازه می دهد 
تعطیل شده،  بوده،  ایران  در  روسیه  و  ی  منافع شورو که در خدمت  توده  حزب 
بیکار  هم  امریکایی  ها  دیگر  طرف  از  است.  ساده  اندیشی  و  خوش  بین  انسان 
که  می کنند  را  خود  تالش  کثر  حدا و  می دهند  نفوذ  را  خود  عناصر  ننشسته  اند، 
که به منافع امریکا لطمه بزند. هر  گامی بردارند  کشورهای مستقل  اجازه ندهند 
گوشه  ای آتشی  گرفتیم از تنش بین ایران و غرب بکاهیم، از  که ما تصمیم  زمان 

کرد.  روشن شد و میانۀ ما و غرب را متشنج 
شدند،  سعودی  مدیریت  ضعف  قربانی  ما  حجاج  که  منا  فاجعۀ  از  بعد 
گردید. اما حمله به سفارت  مظلومیت ایران بر جهان معلوم شد و سعودی متهم 
کنسولگری عربستان ورق را برگرداند و سعودی در دنیا تبدیل به چهرۀ مظلوم  و 
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و  تصادف  پای  به  می شود  را  آن  امثال  و  رخداد  این  آیا  شدیم.  متهم  ما  و  شد 
دستکاری  را  مسائل  روند  کسانی  که  کرد  قبول  می توان  یعنی  گذاشت؟  اتفاق 
که  گرفت. این است  یخ سراغ  یاد می توان در تار از این قبیل موارد ز نکرده اند؟ 
کشورهایی مثل امریکا، انگلیس  من فکر می کنم میزان اثرگذاری عناصر نفوذی 

و روسیه و اسرائیل را باید بسیار جدی دانست و مراقب آن بود.

مرزهای اصالحات 
که  کرده  ام  عرض  خاتمی  آقای  خدمت  هم  بار  دو  یکی  گفته  ام،  همیشه  من 
که  است  فکری  جبهۀ  یک  اصالحات  باشد.  رها  اندازه  این  نباید  اصالحات 
کسی را به عنوان اصالح  طلب  باید چارچوبش تعیین شود. باید بگوییم ما چه 
بگوییم  می توانیم  بزند،  حرف  اصول گراها  علیه  که  کس  هر  به  آیا  یم.  دار قبول 
در  می خواهند  که  آنها  برای  باید  اصالحات  سران  معتقدم  من  اصالح  طلب؟ 
کنند، از  گیرند مختصات و مشخصاتی را تعریف  چارچوب اصالح  طلبی قرار 
برای مثال  برنامه  های اجتماعی.  تا  گرفته  برنامه  های شخصی برای خودسازی 
گاه نباشد و  که اهل مطالعه نباشد، از مسائل اجتماعی آ بگویند اصالح  طلبی 
در این باره نظر نداشته باشد، در روزنامه ها مقاله ندهد، در تریبون  ها سخنرانی 
دیگران  افکار  به  روشنایی  بخشی  منشأ  شهرستانی  و  شهری  محافل  در  نکند، 
که من می خواهم  کند  نباشد، اصالح  طلب نیست. چنین فردی نمی تواند ادعا 

نامزد اصالح  طلبان در مجلس باشم. 
یف و چارچوب  ها اصالح  طلبی به اندازه ای دچار آشفتگی  در نبود این تعار
درونی شد که در بعضی از شهرها چون اصالح  طلب  ها نتوانستند به یک فهرست 
گذار کردند. به ویژه  مشترک برای شورای شهر یا مجلس برسند، رقابت را به رقبا وا
کرده  بعد از خرداد 92 و رأی آوردن آقای روحانی این مسئله شدت بیشتری پیدا 
است. این هوای نفس است. مگر دو اصالح  طلب می توانند تا این اندازه با هم 
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که تابع  کنند؟ آدمی  ی یک فهرست تفاهم  که نتوانند رو اختالف داشته باشند 
هوای نفسش است چگونه می تواند اصالح  طلب باشد؟ اولین قدم برای اصالح 
از درون و از نفس شروع می شود. اولین شرط عضویت در جبهۀ اصالحات این 
است که فرد بگوید برادر من از من اصالح  طلب  تر است و حتی برسد به مرحله ای 
کوتاه می  آیم. همۀ  کشور از حرفم  که بگوید من به صالحدید اصالحات و آیندۀ 
یاد  آقای خاتمی،  از مرشد اصالحات،  باید  دارند  ادعای اصالح  طلبی  که  آنها 
بلکه  نکرد،  ترس عقب  نشینی  از  انتخابات سال 88  در  آقای خاتمی  بگیرند. 
گر آقای  کرد تا یک نقطۀ قدرت برای اصالحات به وجود بیاورد. ا عقب  نشینی 
خاتمی در آن انتخابات شرکت می کرد، به پیروزی می رسید. اما خاتمی نیامد به 
که مبادا اصالحات و جمهوری اسالمی دچار خدشه شوند. با وجود  خاطر این 
گاه به خاطر هوای  گذارد و آن  این الگو، چگونه می توان اسم خود را اصالح  طلب 
نفس باعث شد اصالحات در انتخابات شورای شهر و مجلس شکست بخورد 

و یک حوزۀ انتخابیه را از دست بدهد.

کرد؟ چه باید 
کند و چارچوب اعتقادی  که اصالحات باید از آن استفاده  حاال فرصتی است 
کسی  گفت اصالح  طلب.  کسانی می شود  تا معلوم شود به چه  بنویسد  را  خود 
که در جبهۀ ما جای می گیرد، یعنی در عمل این چارچوب فکری و عقیدتی را 
کرده است و در داخل این چارچوب فکری و عقیدتی خودش را می  سازد.  قبول 
نیست.  انتخابات  فقط  اصالحات  بدهد.  برنامه  پیروانش  به  باید  اصالحات 
اصالحات  کوچک  واحدهای  روستاها  و  شهرها  در  باید  اصالح  طلب  ی  نیرو
را  مطالعاتشان  گزارش  هسته  اعضای  از  باید  هسته  این  مدیر  و  دهد  تشکیل 
چه  می خوانند،  روزنامه هایی  چه  می خوانند،  کتاب  هایی  چه  که  این  بگیرد، 
به  باید  هم  هسته ها  مدیران  خود  دارند...  اجتماعی  مسائل  از  جمع  بندی  ای 
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که وارد چارچوب اصالح  طلبی  گزارش دهند. باید آنهایی  مدیران باالدستشان 
می شوند در این قبیل موارد آموزش ببینند. 

از  یکی  جماعت  نماز  منکر.  از  نهی  و  معروف  به  امر  یعنی  اصالحات 
که  مکه  به  فرمودند  )ره(  امام  است.  اصالحات  در  معروف  به  امر  ستون  های 
این  به  از نمازگزاران، بدون توجه  مشرف می  شوید، هر موقع رسیدید به جمعی 
که شیعه اند یا اهل سنت، به آنها بپیوندید. در دولت الحمدهلل به برکت وجود 
آقای خاتمی، هر موقع جلسه با اذان ظهر یا اذان مغرب مصادف می شد، دولت 
بعد  می  خواندیم.  جماعت  نماز  خاتمی  آقای  سر  پشت  و  می کردیم  تعطیل  را 
آیا  کارمان را ادامه می دادیم. استثنایی هم در این روش نبود.1 اما  از اقامۀ نماز 

جناح  های سیاسی ما و اصالح  طلب  ها هم امروز همین طور عمل می کنند؟ 
می آید  دست  به  که  فرصت  هایی  از  باید  اصالح  طلب  ها  من  اعتقاد  به 
که  دارم  یقین  من  کنند.  تنظیم  را  اصالحات  عقیدتی  منشور  و  کنند  استفاده 
که از آنها دارم،  کروبی و دیگر بزرگان اصالحات، با شناختی  آقای خاتمی، آقای 

کاهل و سست باشد قبول ندارند.2 که در عباداتش  به هیچ وجه مریدی را 
گر بخواهد همین طور جلو برود، بعدها در  که اصالحات ا واقعیت این است 
این  که االن هم  یخ قضاوت  های متفاوتی درباره  اش خواهد شد. همان طور  تار
قضاوت  ها وجود دارد. بخش عمده ای از این قضاوت  های متفاوت به خاطر نبود 
منشور رسمی در جبهۀ اصالحات است. بخش دیگر هم به خاطر باز بودن درهای 

گفته شود. چون بعضی می  گویند این دولت خیلی به نماز اهمیت  که این موارد در خاطراتم  کید دارم  1. من تأ
نمی  داده است.

2. این دو بزرگوار هیچ وقت دنبال مرید نبوده  اند، آنها همراه می  خواهند، هم فکر می  خواهند؛ همراه و هم فکر 
کروبی، هم آقای خاتمی و هم آقای مهندس موسوی از آمران به معروف و ناهیان  معتقد و متعهد. هم آقای 
از منکرند. من هر سه را از نزدیک می  شناسم و هر سه را به عنوان عزیزان پیشرو خودم قبول دارم. هر سه را 
یاران وفادار امام و دلسوز نظام و انقالب اسالمی و مردم ایران می  دانم. در هر شرایطی هم ارادتم را به آقایان 

کرده  ام و می  کنم.  اظهار 
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کس به هر شکلی از راه می  رسد، متأسفانه پذیرفته  که هر  جبهۀ اصالحات است 
کس برای مثال به شخصیت  می شود. این ضعف در اصول گراها هم هست. هر 
کند یا به اصالحات ناسزا بگوید، اصول گرایان  کروبی توهین  آقای خاتمی یا آقای 

آن فرد را از خود می  دانند. آن طرف هم متأسفانه این فاجعه وجود دارد. 

گرداند. خداوند همۀ ما را به راه راست هدایت و انقالب اسالمی را پیروز 

آمین
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مصاحبه با آقای پیروز حناچی

سابقۀ آشنایی
که به وزارت مسکن و شهرسازی بیایم، شاید یکی، دو بار بیشتر با  من قبل از این 
که از  آقای دکتر عبدالعلی زاده دیدار نداشتم. ولی ما یك دوست مشترك داشتیم 
که طراح  آقای مهندس بهروز پورشریفی  فرماندهان مهندسی جنگ بود. مرحوم 
پل  های خیبر و بعثت بود و اقدامات مهندسی زیادی در جنگ انجام داده بود. 
ایشان مشاور آقای عبدالعلی زاده در استانداری آذربایجان بود. زمینۀ دیگر آشنایی 
که من مشاور عالی اجراکنندۀ طرح فرهنگسرای  من با آقای عبدالعلی زاده این بود 
که شهرداری تهران در جنوب تهران در منطقۀ پانزده ساخته بود. این  خاوران بودم 
تیم متشکل از مهندسان جوانی بود که شاید مسن  ترین آنها من بودم. آن موقع آقای 
رفسنجانی رئیس جمهور بودند و برای افتتاح فرهنگسرا آمدند. آقای عبدالعلی زاده 
هم در جریان این پروژه بودند. بعد از مدتی ایشان این تیم مهندسی را به تبریز دعوت 
کردند تا در مسابقۀ »میدان بزرگ آذربایجان« از تجربیاتشان استفاده شود. این دو 

مورد زمینۀ آشنایی من با آقای عبدالعلی  زاده قبل از ورود به وزارت بود. 
مقارن اواخر دورۀ ریاست جمهوری آقای هاشمی، من رئیس »مرکز آموزش عالی 
این  از  بعد  کار می کردم.  کازرونی  آقای  با مرحوم  و  بودم  فرهنگی«  سازمان میراث 
کازرونی من را برای معاونت نظام مهندسی به آقای  که دولت عوض شد، مرحوم 
عبدالعلی زاده معرفی کردند. با توجه به سابقۀ کاری که داشتم، ایشان پذیرفته بودند 
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و مقرر شد در »معاونت نظام مهندسی« که آن وقت بخش روابط بین الملل وزارتخانه 
را هم شامل می شد، مشغول به کار شوم. من آن موقع خیلی جوان بودم و حدود سی 
و چهار سال داشتم. این جابه  جایی در همان سال نخست وزارت ایشان انجام شد. 

نظام مهندسی
یکی از اولویت  های جدی کاری در نظام مهندسی اجرای »قانون نظام مهندسی« 
بود. تا قبل از آن مهندسان فقط یك پروانۀ سفید در دست داشتند. ما باید هم 
هم  و  بنشیند  خودش  درجۀ  در  کس  هر  تا  می  کردیم  درجه  بندی  را  مهندسان 
به شکل  نظام مهندسی  قانون  زمان،  آن  از  قبل  تا  برگزار می  کردیم.  را  انتخابات 
آزمایشی در حال اجرا بود. در حقیقت این اولین دورۀ اجرای رسمی قانون بود. 
کار خیلی سختی بود. ما باید پنجاه هزار مهندس را در پایه های سه، دو و یك 
طبقه  بندی و آیین  نامۀ ارشد را هم مشخص می کردیم. برای اجرا سازوکاری وجود 

گرفته است و قوتی دارد.  که جانی  نداشت. نظام مهندسی هم مثل االن نبود 
خاطرم هست در اولین انتخابات نظام مهندسی از همۀ طیف  های سیاسی 
در  افرادی  هم  آزادی  نهضت  و  مذهبی  ها  ملی   ـــ  از  یعنی  بودند.  کرده  شرکت 
کار  انتخابات حاضر بودند. افراد حرفه  ای هم بودند. اجرای یك چنین انتخاباتی 
کامپیوتری  که حرف و شبهه ای پیش نیاید، آن انتخابات را  سختی بود. برای این 
گروه  های حاضر در آن. همان روز هم نتایج انتخابات  برگزار کردیم، با نظارت همۀ 
را اعالم کردیم. همه نتایج را به راحتی قبول کردند، چون انتخابات شفاف و روشن 
بود. فکر می  کنم همان روز تا بعدازظهر نتایج انتخابات به »مجمع عمومی نظام 
مهندسی« که بعد از آن باید »شورای مرکزی« این نهاد را تشکیل می  داد، اعالم شد. 
کرد. بعد از  یك نکتۀ جالب را هم اینجا بگویم. االن دیگر می شود به آن اشاره 
اعالم نتایج انتخابات رفتیم برای تشکیل »شورای مرکزی نظام مهندسی«. در شورای 
مرکزی واقعه ای رخ داد که اغلب در جلسات مشابه دیده می شود. یک نوع البی بین 
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نمایندگان شهرستان  ها علیه نمایندۀ تهران اتفاق افتاد و از تهران هیچ کس در میان 
سه نفر اول قرار نگرفت. چهارمین نفر آقای مهندس غرضی بود و نفر اول مهندس 
کردم. ایشان رأی اول  که در ابتدا اشاره  پورشریفی، اخوی همان مهندس پورشریفی 
کشور را به دست آورده بود و االن یکی از بهترین پیمانکاران کشور است. به دلیل این 
که اولین دورۀ ایجاد نظام مهندسی بود از ایشان خواهشی کردم. به ایشان گفتم شما 
نفر اولید و این حق شماست که در جای خود بمانید، ولی برای این که دورۀ اول است 
و می خواهیم نظام مهندسی و رئیس آن در سطح و تراز کابینه معرفی شود، اگر ممکن 
که آقای مهندس غرضی  باشد و شما اعالم انصراف بکنید، نفر چهارم باال می  آید 
کنیم.  کشور معرفی  به عنوان رئیس نظام مهندسی  را  ایشان  و ما می  توانیم  است 
فراموش  را  این  و من هیچ وقت  پذیرفت  فروتنی  با  پورشریفی  آقای مهندس 
نمی کنم. حق مسلم ایشان بود که اولین رئیس سازمان نظام مهندسی کشور شود، 
اما با بزرگواری کنار کشید. االن که به آن رویداد نگاه می کنم، نمی دانم کار درستی 
کردم یا نه، شاید نباید دخالت می  کردیم و اجازه می  دادیم امور روند خودش را طی 
آنقدر  افراد  از  بعضی  شود.  ثبت  تا  گفتم  خاطره ای  عنوان  به  را  این  ولی  می  کرد. 
بزرگوارند که حق مسلم خود را به خاطر مصلحتی بزرگ  تر به راحتی واگذار می کنند.
فکر می کنم آقای عبدالعلی  زاده هم در جریان این کار قرار داشتند و موافق بودند. 
کشور باید در تراز  که اولین رئیس نظام مهندسی  کار این بود  استدالل  ما برای این 
کابینه ظاهر شود و نباید جایی، پشت دری معطل بماند و باید بتواند قدرت چانه  زنی 
ساختار  در  مهندسی  نظام  که  بود  الزم  این  برای  اینها  همۀ  باشد.  داشته  باالیی 
کند. در هر حال به خاطر جایگاه سیاسی نظام  کشور جای خود را پیدا  مدیریتی 

مهندسی این کار را کردیم. 

جشنوارۀ مهندسی ساختمان
که در دورۀ وزارت آقای عبدالعلی  زاده در این حوزه انجام  کارهایی  یکی دیگر از 
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شد، برگزاری دومین »جشنوارۀ مهندسی ساختمان« بود. جشنوارۀ اول در زمان 
آقای دکتر آخوندی انجام شده بود. ما دومین جشنواره را در محل سالن اجالس 
از اجالس سران  بعد  که  بود  اولین نشستی  این  کردیم. فکر می  کنم  برگزار  سران 
برگزار می شد. برگزاری نشست در آن مکان برای  کنفرانس اسالمی در آن سالن 
از  را  مهندسان خیلی جذاب بود. خیلی هم استقبال شد، چون آن ساختمان 
کنفرانس ها طراحی نشده بود.  نزدیک ندیده بودند. آن ساختمان برای این جور 
سالِن آن االن تجهیز شده و مانیتورهای بزرگی دورش قرار گرفته است، اما آن زمان 

کنیم.  که بتوانیم پرزنت  های علمی را در آن برگزار  ما مصیبتی داشتیم برای این 
یکی از بخش  های جشنواره تقدیر از مهندسان پیشکسوت بود. برای انتخاب 
کمک خواسته  از جامعۀ مشاوران  و  از تشکل  های حرفه  ای مهندسی  افراد  این 
گرفت  قرار  تقدیر  مورد  جشنواره  آن  در  هست  یادم  که  کسانی  از  یکی  بودیم. 
که همه به اتفاق به ایشان نظر مثبت داشتند. هرچند  مرحوم دکتر قالی بافان بود 
گفتیم مسائل سیاسی ربطی به  گفته بودند ایشان را معرفی نکنید، اما ما  به ما 
مهندسان  از  بسیاری  و  است  حرفه  ای  مهندس  یك  ایشان  و  ندارد  مسئله  این 
که به سالن جشنواره آمد،  کشور زیر دست ایشان تربیت شده  اند. ایشان تا وقتی 
کند.  یافت  که قرار است از دست آقای رئیس جمهور لوح تقدیر در نمی  دانست 
که  کریمیان بود  گرفت، مرحوم مهندس  که مورد تقدیر قرار  کسانی  یکی دیگر از 
کالنتری قائم  مقام وزارت راه و شهرسازی شد. ایشان پدر شهید،  در زمان شهید 
که  کارهای بزرگی  از  از مهندسان باتجربه و عضو شورای عالی فنی بود. خیلی 
در وزارت راه انجام شده بود، محصول فکر و پیگیری  های ایشان بود. نفر دیگر، 
که در جبهه بینایی  اش را از دست  مهندس پرویز شاطری از مهندسی جنگ بود 

که از آنها تقدیر شد.  داده بود. افراد دیگری هم بودند 
یادم هست در آن برنامه از شرکت »سرمایه گذاری مسکن« برای دومین بار تقدیر 
شد. این شرکت استاندارد قابل قبولی در ساخت ساختمان داشت. به هر کسی که 
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برنده می شد یك لوح و یک نماد جشنواره توسط آقای رئیس جمهور داده می شد.
یست ها خواسته  یکاتور کار که ما از  از بخش  های جنبی آن جشنواره این بود 
که اولین جایزه را به آقای  یکاتور بکشند. خاطرم هست  کار بودیم در مورد مسکن 
یکاتور بزرگ  بزرگمهر حسین پور دادیم که آن زمان هنوز شناخته  شده نبود. یك کار

کشیده بود.  انتقادی در مورد مسکن 
رحمت  خدا  کنیم.  چاپ  آقا  گل  در  را  نمایشگاه  آن  به  رسیده  آثار  بود  قرار 
بود.  آمده  خوشش  و  دیده  را  یکاتورها  کار و  آمده  صابری  کیومرث  مرحوم  کند، 
کار استفاده  ای خیلی هوشمندانه از ظرفیت هنر برای  کرد. این  خیلی هم تقدیر 

توسعۀ یك موضوع مهندسی بود.

دریافت مطالبات از سوریه
آقای  وزارت  قرار می  گرفت، در  ما  کار  که در حوزۀ  بین  الملل هم  روابط  در بخش 
کمیسیون مشترك ایران و  کار بسیار مهمی انجام شد. مسئولیت  عبدالعلی  زاده 
کمیسیون دستورهای عادی داشت.  سوریه به عهدۀ ما بود. به طور معمول این 
اجرا  پروژه  سوریه  در  که  ایرانی  شرکت  های  از  عمدتًا  مشترك،  کمیسیون  در  ما 
زیادی  تعداد  ترانسفو«  »ایران  شرکت  مثال  برای  می  کردیم.  پشتیبانی  می  کردند، 
کمیسیون بود.  ترانسفورماتور به سوریه فروخته بود. این از جمله دستورهای عادی  
یا شرکت »سابیر« که آنجا کار می  کرد یا جهاد که در سوریه سیلو می  ساخت. اغلب 
کمیسیون مشترك از فضا و توان سیاسی برای پشتیبانی از شرکت  های ایرانی  در 
استفاده می کردیم. اگر اشتباه نکنم، سال 77 بود که قرار شد آقای رئیس جمهور به 
سوریه و بعد به عربستان سفر کنند. وظیفۀ هماهنگی  دستور کار و موضوعات سفر 
که چه موضوعاتی  سوریه به عهدۀ ما بود. در جلسات ابتدایی بحث بر سر این بود 
در دستور کار گذاشته شود. از موضوعاتی که از طرف وزارت مسکن پیشنهاد شد، 
تأدیۀ بدهی های سوریه به ایران بود. گفتیم این مسئله اصلی  ترین دستور سفر آقای 



416  /  خاطرات آقای وزیر

خاتمی باشد تا شاید موضوع به طریقی حل شود. تا حدودی هم روشن شده بود که 
حافظ اسد بیمار است و مدت خیلی طوالنی در قید حیات نخواهد بود. 

کار  این اصلی  ترین دستور  که  یم  بینداز کشور جا  در داخل  تا  اول،  قدم  در 
دیگر  بخش  های  در  دوستان  از  خیلی  چون  کردیم.  صرف  انرژی  کلی  باشد، 
کرات  گذاشتن آن در دستور مذا یه بدهی  اش را نمی  دهد،  دولت می گفتند سور
کنید ندهد، اما در عوض ما موضوع را  کار بیهوده  ای است. ما می گفتیم فرض 
یم. در این زمینه خیلی  کرده  ایم و همیشه حالت طلبکاری خود را دار پیگیری 
بحث شد. آقای خاتمی قبل از سفر جلسه  ای گذاشتند و به همۀ مسئوالن مربوط 
که  کرد  یه در زمانی از ما حمایت  گفتند یادتان باشد باألخره سور به این مسئله 
کشوری از ما حمایت نمی  کرد. من نمی  گویم طلبمان را دنبال نکنید، ولی  هیچ 
و  مضاعف  سود  ی  رو خیلی  و  کنید  لحاظ  را  موضوع  این  محاسبه،  نحوۀ  در 

جریمۀ دیرکرد و اینها اصرار نکنید.
کرات قرار گرفت  در هر صورت با تالش  هایی که شد، این مسئله در دستور مذا
گر  و تبدیل به اصلی  ترین محور شد. فکر می  کنم این موفقیت خیلی بزرگی بود. ا
یه  آن موقع این کار را نکرده بودیم، شاید هیچ وقت نمی  توانستیم پول خود را از سور
کارشناسی و در ردۀ معاونین وزرا و حتی  که در جلسات  پس بگیریم. جالب این 
یه و رئیس بانك مرکزی و وزرا نتیجه  ای به  در جلسه با حضور نخست  وزیر سور
یه را به مقصد  که آقای خاتمی می خواستند سور دست نیامد. در آخرین ساعاتی 
اواخر  داشتند.  اسد  حافظ  آقای  با  خصوصی  جلسۀ  یك  کنند،  ترک  عربستان 
جلسه اعالم کردند که نخست  وزیر و آقای عبدالعلی  زاده و آقای نوربخش هم وارد 
که من می دانم بازپرداخت این پول برای  گفته بود  جلسه شوند. آنجا آقای اسد 
ما در این شرایط خیلی سخت است، ولی برای دوستان ایرانی  ما هم البد این 
کار قرار داده  اند. به همین خاطر من می  خواهم این  موضوع مهم بوده که در دستور 
یه با لیر سوریه پرداخت شود. در  قضیه حل شود! بنابراین توافق شد بدهی سور
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کرده  که در سوریه  نتیجه هم بدهی پیمانکاران ایرانی بابت سرمایه  گذاری  هایی 
که معمواًل دولت ما برای زوار ایرانی، مثل اجارۀ  بودند داده شد و هم هزینه  هایی 
یه  هتل،  بلیط هواپیما و امثال آن پرداخت می کرد. قرار شد هزینه  های ما در سور
به لیر سوری پراخت شود. در هر صورت این گره باز شد و طلب ما هم فکر می  کنم 
مستهلك شد و تمام شد. این از بزرگ  ترین کارهایی بود که در آن سفر اتفاق افتاد.1
از  دکترا(  پایان  نامۀ  از  دفاع  )برای  ساله  یک  دورۀ  یك  برای  من  آن  از  بعد   

وزارتخانه جدا شدم.

معاونت معماری و شهرسازی
کار به وزارتخانه برگشتم.   بعد از دفاع از رسالۀ دکترا و حدود یک سال دوری از 
به حوزۀ  آقای عبدالعلی  زاده  به تشخیص  بنا  وزارتخانه شدم،  وارد  دوباره  وقتی 
در  یادی  ز کارهای  حبیب اللهیان  آقای  من  از  قبل  رفتم.  شهرسازی  و  معماری 
از آنها نیمه تمام مانده بود. یکی از اصلی ترین  که بخشی  این حوزه انجام داده 
در  بار  اولین  برای  مطالعات  این  بود.  تهران  شهری  مجموعۀ  مطالعات  آنها 
مقیاسی خیلی فراتر از محدودۀ مناطق بیست و دوگانۀ تهران صورت می  گرفت. 
برای  مطالعه  این  بگیریم،  نظر  در  مربع  کیلومتر   700 را  تهران  همۀ  مساحت  گر  ا
تا  جنوب  از  و  هشتگرد  تا  فیروزکوه  از  مربع،  کیلومتر  هزار   16 حدود  مساحتی 
حسن آباد قم، انجام می شد. خاطرم هست که 12 جلسۀ شورای عالی شهرسازی 

که خیلی جالب بود. مرحوم اسد در همان جلسۀ آخر  1. از آن سفر خاطرات دیگری هم در ذهنم مانده است 
کمك نمی کرد. همین طور هم بود. یعنی با  کس به آنها  که هیچ  کردیم  کمك  گفته بود ما موقعی به ایرانی  ها 
گفته بود  کرد. اسد  کم بود، ولی ایشان رابطه با عراق را به هم زد و از ما حمایت  که در سوریه حزب بعث حا این 
کشورهای عربی بود  ـــ از ما حمایت  کس  ـــ منظورش  که هیچ  کرد  من مطمئنم ایران موقعی از ما حمایت خواهد 
نمی  کند. این را من خودم از ایشان شنیدم. آن موقع سفیر ما در سوریه آقای شیخ االسالم بود، می  توان این 
که وقتی آقای خاتمی داشت سوریه را به  گرفت. یك نکتۀ جالب دیگر هم این بود  مطلب را از ایشان سراغ 
گفت شما  قصد عربستان ترک می  کرد، آقای اسد هواپیماهای جنگنده  اش را به افتخار آقای خاتمی پرواز داد و 

که چند سال است این هواپیماها به افتخار شخصی بلند نشده  اند.  می دانید 
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کرد. شاید شورای  کمیتۀ فنی به این مطالعه اختصاص پیدا  و حدود 25 جلسۀ 
نتیجۀ  در  باشد.  گذاشته  وقت  اندازه  این  طرحی  برای  کمتر  شهرسازی  عالی 
تمرکز طوالنی مدت بر این طرح، زبان مشترکی در دولت به وجود آمده بود. چون 
اعضای اصلی شورای شهرسازی، اعضای اصلی »کمیسیون زیربنایی دولت« 
کمیسیون زیربنایی دولت تبدیل  هم هستند، مطالعات مجوعۀ شهری تهران در 
با  می آمد  که  برنامه ای  هر  و  طرح  هر  یعنی  معیار.  و  محك  نوعی  به  بود  شده 

مطالعات مجموعۀ شهری تهران مقایسه می شد. 

گیر قانون یا ضابطۀ دست و پا 
از  خیلی  توانست  شد،  انجام  دوره  این  در  که  شهری«  مجموعۀ  »مطالعات 
حتی  کند.  هدایت  را  سرمایه  گذاری ها  از  خیلی  و  اصالح  را  دولت  تصمیمات 
یك سند دولت هم برایش منتشر شد. ما از مطالعات مجموعۀ شهری تهران، در 
حقیقت، کاهش تمرکز در حوزه  های مختلف، از جمله حوزه  های مسکونی تهران 
را تعقیب می  کردیم. خروجی این مطالعات بر چهار یا پنج محور بود. یکی مدیریت 
به  توجه  و یکی هم  و جاده  ای  ریلی  نقل  و  توسعۀ حمل  یکی  بود،  واحد شهری 
کید می شد که نظام و حکومت به  مسکن کم  درآمدها. در مطالعات بر این نکته تأ
ناچار باید برای این  موارد برنامه داشته باشد و نمی  تواند آنها را به حال خود رها کند.
دوم  شورای  با  که  بود  این  آن  و  آورد  هم  بدشانسی  یک  مطالعات  این  اما   
رسمیت  به  را  چیز  هیچ  تهران،  شهردار  احمدی  نژاد،  آقای  شد.  مصادف  شهر 
که آمد همین مطالعات مجموعۀ شهری  اولین چیزی هم  نمی  شناخت. سراغ 
کارش را درست انجام دهد،30  گر بخواهد  کس در وزارت مسکن باشد، ا بود. هر 
درصد کارش به تهران مربوط است. ما هم آن موقع به طور طبیعی با بعضی مسائل 
قانون عمل  که شهرداری در چارچوب  بودیم و می  دیدیم  شهر تهران درگیر شده 
و مصوبات شورای عالی شهرسازی می گفت  قانون  به  نمی  کند. شهردار جدید 
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»ضوابط دست و پا گیر.« البته منظورم این نیست که دیگر شهرداران به طور کامل 
گر این ضوابط را قبول نداشتند،  قوانین را رعایت می  کردند، اما به هر حال حتی ا
که شهردار شده بود، به وضوح قانون  دست  کم حفظ ظاهر می  کردند. ولی ایشان 
را ضوابط دست و پا گیر می  خواند. آقای احمدی  نژاد هیچ عالقه  ای به شهرسازی 

و قواعد و اصول آن نداشت، بلکه اصول شهرسازی را مانع خودش می دانست.
شورای  در  را  شهری  مجموعۀ  مطالعات  طرح  جلسات  از  یکی  هست  یادم 
کردیم و اهمیت موضوع را توضیح دادیم. انتظار داشتیم افرادی  شهر تهران برگزار 
کند. آن  آن استقبال  از  بود،  کار  این  که متخصص  آقای مهندس چمران  مثل 
کرد »مطالعات  کرد و اعالم  موقع شورای شهر تهران مکاتبه ای با رئیس مجلس 
که یك چنین عنوانی در  کرده بود  مجموعۀ شهری تهران« را قبول ندارد. اضافه 
قانون نیامده است. مصوبۀ هیئت وزیران را هم به »هیئت تطبیق قوانین مجلس« 
کنند. هیئت تطبیق قوانین مجلس هم  که آن را لغو  کردند  ارسال و درخواست 
نیامده است، مصوبۀ هیئت  قانون  در  لفظ »مجموعۀ شهری«  که  این دلیل  به 
کرد. در یکی از بخش  های مصوبۀ هیئت وزیران بر مدیریت متمرکز  وزیران را لغو 
گر به جای مخالفت، به این مصوبه تمکین  کید شده بود. آن زمان ا و هماهنگ تأ
می  کردند، شاید االن از لحاظ تمرکز مدیریت در مجموعۀ شهری تهران وضعیت 
ارائه  را  طرح  این  شهر  شورای  جلسۀ  در  وقتی  نمی  کنم  فراموش  داشتیم.  بهتری 
گرفتید؟ این حرف  ها چه  گفت چرا وقت ما را  کاشانی به ما  کردیم، آقای حبیب 

ربطی به ما دارد؟ 

طرح اراضی عباس  آباد
که ما برای اولین بار در بعد  که شاید استثنایی هم بود این بود  کار خوب دیگر  یك 
از انقالب طرح اراضی عباس  آباد را در همین دوره، یعنی در تیرماه 84، در »شورای 
عالی معماری و شهرسازی« تصویب کردیم. باید از مرحوم مهندس میرمیران، مدیر 
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کنم. ایشان یك روز  عامل شرکت »مهندسین مشاور نقش جهان پارس« هم یادی 
گفت من یك ایده  برای عباس  آباد دارم. دیدیم ایدۀ قابل قبولی است. به او  آمد و 
گفت من می  روم  گفتم شهرداری تهران این را نخواهد پذیرفت. مهندس میرمیران 
گرفته بود و هم نظر  گفت وگو می  کنم. رفته بود هم نظر مثبت مصلی را  و آنجا هم 
کار شورای عالی  که موافق بودیم. پس طرح را در دستور  شهرداری تهران را. ما هم 
شهرسازی آوردیم و تصویب کردیم. کارهایی که االن می بینید در این منطقه انجام 
شده، مثل »پارك آب و آتش«، »پل طبیعت«، »کتابخانۀ ملی« و... همه نتیجۀ آن 
طرح است که بخش  عمده اش اجرا شد. البته در مواردی هم شهرداری تخلف کرد. 
که طرحی با نگاه ایجاد فضای  ولی در مجموع برای اولین بار در بعد از انقالب بود 
سبِز باز و فرهنگی به تصویب رسید و تبدیل شد به یکی از اقدامات مهم آن دوران. 

کاربری مسکونی قانون منع فروش زمین  های فاقد 
که زمان آقای حبیب اللهیان شروع  کارهای مهم آن دوره طرحی بود  یکی دیگر از 
که  می داد  نشان  ما  یابی های  ارز رسید.  نتیجه  به  ایشان  از  بعد  ولی  بود،  شده 
بخش عمده ای از تعرضات شهرها توسط تعاونی های مسکن صورت می گیرد. 
کاربری مسکونی  کردیم به اسم قانون »منع فروش زمین  های فاقد  قانونی پیشنهاد 
در امر مسکن برای تعاونی ها.« تعاونی  ها زمین  های اطراف شهرها را می خریدند، 
تش را حل  ید و مشکال بعد فشار می  آوردند که این زمین  ها را داخل محدوده بیاور
یاد بود. هدف این قانون جلوگیری از این روند بود.  کنید. تعداد این موارد خیلی ز
کنم از معدود  کرد و فکر  دولت این را به عنوان الیحه به مجلس ششم پیشنهاد 

که شورای نگهبان و مجلس ششم بر آن اتفاق نظر داشتند.  مواردی بود 
گر این امر بد و غلط است،  که ا تنها ایراد شورای نگهبان به مصوبه این بود 
چرا در قانون فقط برای تعاونی  ها ممنوع شده، باید برای همۀ اشخاص حقیقی 
و حقوقی منع شود. به این ترتیب این مصوبه معروف شد به »قانون منع فروش«.
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الیحۀ تعاریف
»الیحۀ  قانون  شد،  تصویب  و  تنظیم  دوره  این  در  که  هم  دیگر  مهم  قانون  یك 
محدودۀ  شهر،  حریم  شهر،  محدودۀ  مفاهیم  ما  قانون  این  در  بود.  یف«  تعار
این  گنجاندیم.  قانون  در  را  آنها  و  کردیم  واحدی  تعریف  را  و...  شهرك  روستا، 
یف وجود نداشت و این  مسئلۀ خیلی مهمی بود. چون اتفاق نظر دربارۀ این تعار
منشأ خیلی از سوء استفاده ها شده بود. برای مثال ما در مورد حریم شهر، شانزده 
عبارت مختلف در قوانین داشتیم، عبارت  هایی مثل حوزۀ استحفاظی، حریم 
استحفاظی، حریم شهر، محدودۀ استحفاظی و... همۀ اینها یك معنا داشت. 
این هم از کارهای بسیار مهمی بود که مرحوم دکتر حسن حبیبی دستورش را داده 
گیج شده  ایم و تفاوت اینها را نمی فهمیم،  که در دولتیم،  گفته بود ما  بود. ایشان 

کند. بهتر است تعریف روشنی از آنها داده شود تا این بحث  ها خاتمه پیدا 
کمیسیون عالی معماری و شهرسازی با آقای مهندس محمدحسین  من در 
کشور بود، همکار شدم. ایشان آدم سلیم النفسی است و  که معاون وزیر  مقیمی 
کنار می گذارد. برای  کشور مطرح باشد، مصلحت شخصی را  هر جا مصلحت 
کشور مخالف بود  یف و خیلی از موارد مشابه، وزارت  مثال در همین قانون تعار
کند. این  که وزارت مسکن حریم و محدوده را در شورای عالی شهرسازی تعیین 
حالی  در  می  دانستند.  کشور  وزارت  حق  و  کشوری  تقسیمات  جنس  از  را  کار 
از قضا  بود و جنس سیاسی نداشت.  از موضوعات شهرسازی  که این موضوع 
شهرسازی  حوزۀ  در  نتوانیم  وقت  هیچ  می شد  باعث  کار  این  دانستن  سیاسی 
به  مربوط  االن می  توانیم مسائل  ما  که  بود  قانون  آن  با تصویب  بگیریم.  تصمیم 

کنیم.  محدوده و حریم را در شورای عالی شهرسازی مطرح 
و  داشتیم  مقیمی  آقای  با  خوبی  دورۀ  ما  بگویم  می  خواهم  صورت  هر  در 
کلی هماهنگ بود و خیلی وقت  ها در دولت حرف  کالن  ما به طور  نقطه نظرات 
مشترك می زدیم. یك علت این اتفاق نظر »مطالعات مجموعۀ شهری تهران« بود 
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را فراهم  گفت وگو  کرده بود. همیشه وقتی فضای  که زبان مشترك بین ما ایجاد 
می کنیم، خیلی بهتر نتیجه می گیریم.

کتاب  ها نشر 
که منتشر شد. شاید تهیه و تدوین  یکی دیگر از خروجی های آن دوره مکتوباتی بود 

بعضی از این آثار از قبل شروع شده بود، ولی در این دوره به نتیجه رسید. دلیلش هم 

این بود که آقای عبدالعلی زاده به انتشارات خیلی عالقه داشت. یکی از کتاب  هایی 

که در دوره های قبل  کتابی دربارۀ میدان توپخانۀ تهران بود؛ تحقیقی  که منتشر شد 

کردیم. االن اگر در شهرداری تهران بحث بهسازی  انجام شده بود و ما آن را منتشر 

میدان توپخانه مطرح می شود و بسیاری به آن حساس  اند، به خاطر انتشار این کتاب و 

مطالب آن است. فکر می  کنم وزارت مسکن و شهرسازی آن موقع بیست عنوان کتاب 

از جنس کتاب  های ترویجی منتشر کرد. یك سری کتاب  دربارۀ هویت شهری را هم 

خود آقای عبدالعلی زاده به سازمان ملی زمین و مسکن سفارش داده بودند. این یکی 

کتاب  ها یکسان نبود  کیفیت همۀ  کارهای خیلی خوب و مؤثر آن دوره بود. البته  از 

و نوسان داشت. بعضی ها خیلی خوب بود، بعضی ها هم انتظار را برآورده نمی  کرد.

شرکت در نشست هبیتات
که در آن همۀ تجربیات در  هبیتات هر سه سال یک بار نشستی برگزار می  کند 
کردیم این بود  که در آن دوره  کارهایی  حوزۀ مدیریت شهری بیان می شود. یکی از 
که برای اولین بار، همۀ اعضای کمیتۀ فنی را که در دبیرخانه همکاری می کردند، 
برای شرکت در این نشست به بارسلون فرستادیم. جلسۀ خیلی خوبی بود، چون 
در  در عرض یك هفته،  فشرده،  به شکل  را  تجربیات خود  دنیا  کشورهای  همۀ 
چطور  دنیا  کشورهای  ببیند  می خواهد  کسی  گر  ا می  گذاشتند.  دیگران  اختیار 
تی مواجه  اند  شهرهایشان را اداره می کنند، برنامه هایشان چیست، با چه معضال



پیوست ها  /  423

و آنها را چطور حل می کنند و چه چیزهایی االن در ادارۀ امور شهرها از اهمیت 
تعداد  مسکن  وزارت  شرکت   کند.  نشست  آن  در  باید  است  برخوردار  باالتری 
داشتند،  شهری  برنامه  ریزی  نظام  در  مهمی  نقش  که  را  خود  نیروهای  از  یادی  ز
کانادا و بارسلون شرکت داد. االن هم وقتی این  در دو اجالس هبیتات در تورنتو 
اجالس برگزار می شود، مسئولینی از شهرداری  ها و وزارت مسکن فعاالنه در آن 

که خوشبختانه به نتیجه رسید.  شرکت می کنند. این هم یکی از مواردی بود 

زلزلۀ بم و بازسازی و هویت
یکی از اتفاقات مهم در زمان وزارت آقای عبدالعلی  زاده، وقوع زلزلۀ بم بود. دولت 
کرد. ما ستادی را برای  با جدیت از فعالیت  های وزارتخانه در این زمینه حمایت 
بازسازی تشکیل داده بودیم و برای اولین بار شیوۀ برخورد در بازسازی متفاوت 
بود. بازسازی شعاری به این مضمون داشت: مشارکت، هویت و پایداری. قبل 
از آن، فقط به پایداری فکر می کردیم. ولی ثبت جهانی بودن بعضی بناهای بم و 
کنیم.  اهمیت بازسازی آن، باعث شد دو نکتۀ دیگر هم به مقولۀ پایداری اضافه 
معماری  بر  مبتنی  و  دفاع  قابل  بازسازی  دوم  و  بازسازی  در  مردم  مشارکت  اول 
که دولت به  کار خیلی تالش شد. مثاًل برای همان هشتاد متری  بومی . برای این 
که  کردیم. جالب این  مردم کمك می کرد، فکر می کنم شش هزار نوع پالن طراحی 

همۀ اینها با استفاده از نظرات مردم طراحی شد. 

انتقاد به دوران وزارت
اگر دورۀ وزارت آقای عبدالعلی  زاده را به دو دوره تقسیم کنیم، می  توان گفت دورۀ اول 
خیلی کّمی بود. برای مثال ساخت 77 هزار واحد مسکونی اجاره به شرط تملیك 
گرفته می شود،  که به مسکن مهر  کار بسیار خوبی بود، ولی شبیه همین ایرادهایی 
به آنها هم وارد بود، البته خیلی کمتر. شاید علتش سیاست های سازمان ملی زمین 
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و مسکن بود. سازمان در دورۀ اول هیچ با بخش شهرسازی همراه نبود. جداگانه 
که شما یا معاون  کردم  گله  حرکت می  کرد. من یك بار هم به آقای عبدالعلی زاده 
با سیاست های شهرسازی  اگر دارید چرا آنچه اجرا می شود  یا  شهرسازی ندارید 
که اینجا بلندمرتبه  سازی  هماهنگ نیست؟ آیا شما باید بروید فالن  جا قول دهید 
خواهد شد؟ این باید براساس مطالعه و مکان  یابی های قبلی گفته شود. این موارد 
وجود داشت. واقعیت این است که وزارتخانۀ ما از یك طرف باید جوابگوی مسئلۀ 
به  شاید  که  می کرد  رعایت  را  سیاست هایی  باید  دیگر  طرف  از  و  می  بود  مسکن 
افزایش کمیت مسکن منجر نمی شد. این دو با هم جمع نمی  شد. ولی ایده آل این 
کمتری  کرد. هم عوارض  که مشکل مسکن را از مسیر »شهرسازی« تعقیب  است 
دارد، هم کم  خطرتر است و هم پربازده  تر. تجربیات قدیمی کشور هم همین را نشان 
می دهد. برای مثال، سیاست »ساخت شهرهای جدید« یکی از خروجی های این 
مسیر بود. سیاست »ساخت شهرك های مسکونی« در پیش از انقالب که کم و بیش 

کیفیت داشتند، یکی دیگر از این خروجی  ها بود.
نتایج  بودن  دسترس  در  علت  به  شاید  دکتر،  آقای  وزارت  دوم  بخش  در  ولی 

»مطالعات مجموعۀ شهری تهران« خیلی وضعیت بهتر شد. ما هم آن موقع تجربۀ االن 

را نداشتیم. شاید اگر به اندازۀ امروز تجربه داشتیم، نتایج خیلی بهتر از این می شد. 

کشور هم به نسبت وضعیت متعادلی داشت.  ولی در مجموع، نتیجه خوب بود. 

ویژگی  های آقای وزیر
استاندار  ایشان  است.  بامعرفتی  و  اخالقی  آدم  بسیار  عبدالعلی زاده  آقای 
بود  نماینده  داشت.  آشنایی  اجرایی  کار  با  بود،  کرده  اجرایی  کار  فراوان  و  بود 
این  با  ایشان  بود.  بود. بسیار هم مردمدار  کرده  کار  و در سطح اهالی سیاست 
کوچه و  گرفته بود. در تبریز هنوز هم مردم در  خصوصیات در جایگاه وزارت قرار 

بازار به نیکی از ایشان یاد می کنند.



مصاحبه با آقای مصاحبه با آقای علیرضا تابش علیرضا تابش 

ورود به وزارت مسکن
دکتر  آقای  بود.  گذشته  خاتمی  آقای  جناب  دولت  کار  به  شروع  از  مدتی 
که می خواهند  گرفتند  که وزیر مسکن و شهرسازی بودند تماس  عبدالعلی زاده 
گفتند  عبدالعلی زاده  آقای  رفتم.  مسکن  وزارت  در  ایشان  دفتر  به  ببینند.  مرا 
و  دولتی  ساختمان های  »مجری  سازمان  ادارۀ  مسئولیت  من  که  عالقه  مندند 
کنم و البته با  گفتم اجازه دهید چند روزی فکر  عمومی« را به عهده بگیرم. بنده 
کند، دوست  کردم. خدا ایشان را رحمت  کازرونی هم مشورت  مرحوم مهندس 
کردم، تشریف آوردند منزل ما و آنجا  صمیمی بنده بودند. ایشان را شام دعوت  
گفتند پیشنهاد خود من هم  کازرونی  گذاشتم. آقای  مطلب را با ایشان در میان 
کارهای  است،  خوبی  جای  اداره  آن  بوده،  همین  عبدالعلی زاده  دکتر  آقای  به 
کارهای جدیدی هم شروع  خوبی آنجا شروع شده، می توانید آنها را ادامه دهید و 
گفتم از نظر  گرفتم و  کنید. بعد از بررسی و مطالعه، با آقای عبدالعلی زاده تماس 
من اشکالی ندارد، ولی این موضوع باید در دولت مطرح شود و الزم است شما 
گفتند بله، به آن مسائل توجه دارم.  با آقای رئیس جمهور هم صحبتی بکنید. 
گفتند آقای رئیس جمهور هم  گرفتند و  بعد از چند روز ایشان دوباره با من تماس 

کردند و مسئله حل شده است.  استقبال 
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سابقۀ آشنایی 
ایشان  وزارت  از  قبل  به  عبدالعلی زاده  دکتر  آقای  با  من  آشنایی  سابقۀ  البته 
بودم  اجتماعی  و  سیاسی  معاون  کشور  وزارت  در  من  که  زمانی  به  برمی گردد، 
با هم  ارتباطی صمیمی  و ایشان هم استاندار آذربایجان شرقی بودند. آن موقع 
کشور  از استانداران موفق وزارت  آقای عبدالعلی زاده یکی  برهه  داشتیم. در آن 
کرده بودند. قبل از آن، در اوایل پیروزی  یادی در آذربایجان  بودند و خدمات ز
فکر  و  کردند  کار  به  شروع  کشور  وزارت  در  ایشان  که  زمانی  اسالمی،  انقالب 
گرفتند، همزمان  می کنم حکم معاونت عمرانی استانداری آذربایجان شرقی را 
که ما همدیگر را  کردستان را داشتم. روزی  من هم حکم معاونت عمرانی استان 
دیدیم، وزارت کشور هنوز به این ساختمان جدید نیامده بود و در محل قبلی، در 
خیابان بهشت، نزدیك پارك شهر بود. آنجا با هم آشنا شدیم. بعد از آن من مدتی 
سرپرست استانداری شدم. ایشان هم مدتی در ارومیه بودند و بعد در مجلس 
کردند. در طول همۀ این مدت ما با هم آشنا بودیم، ولی  و استانداری فعالیت 

مراودۀ نزدیک نداشتیم. 

بحران ساختمان های ناتمام 
که مسئلۀ پیچیده ای هم بود، وجود تعداد  که با آن مواجه شدیم  اولین موضوعی 
کشور بود. ساخت تعداد  یادی ساختمان های نیمه تمام بیمارستان در  خیلی ز
که همه مصوبۀ مجلس را داشت.  گذشته شروع شده بود  یادی بیمارستان در  ز
آن سال قیمت نفت خیلی پایین آمده و اعتبارات دولت به شدت محدود بود. 
توقع مردم و درخواست نمایندگان برای ساخت سریع بیمارستان محلشان هم 
کردیم و اولین اقدامی  معضلی برای ما شده بود. با آقای عبدالعلی زاده مشورت 
به  کردیم  اصرار  ما  بود.  نیمه تمام  ساختمان های  اولویت بندی  شد،  انجام  که 
هم  این  کنیم.  تکمیل  را  دیگر  بعضی  پروژه ها،  این  از  بعضی  تعطیلی  قیمت 
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سیاست  این  از  مردانه  ایشان  گرفت.  قرار  عبدالعلی زاده  آقای  موافقت  مورد 
در  شیوه،  همین  با  کردند.  سپر  سینه  مجلس  در  مخالفت ها  مقابل  در  و  دفاع 
دستور  در  تکمیل  برای  را  آموزشی  بزرگ  بیمارستان  چند  اول  سال های  همان 
که ایشان وزیر بودند، آنها را ساختیم و افتتاح  گذاشتیم و سال دوم و سومی  کار 
کرمان، بیمارستان یزد و بیمارستان بزرگی در زاهدان  کردیم. بیمارستان آموزشی 
بیمارستان  ها  از  تعدادی  وقتی  ترتیب  همین  به  شد.  تکمیل  که  بود  مواردی  از 
کرمانشاه،  گرفت. بیمارستان مهم  کار قرار  تکمیل شد، ساخت بقیه در دستور 
فکر می کنم  بود.  این جمله  از  یاسوج  بیمارستان  و  آموزشی همدان  بیمارستان 
در طول آن دو دورۀ چهار ساله، وزارت مسکن و شهرسازی بیمارستان هایی با 

کرد و تحویل داد.  گنجایش حدود سه هزار تخت را تکمیل 

احداث ساختمان مجلس شورای اسالمی
پروژۀ ساختمان  قرار داشت،  ما  کار  در دستور  که  پروژه هایی  از مهم  ترین  یکی 
مجلس شورای اسالمی در میدان بهارستان بود. این پروژه به یک معنا دو بخش 
که بر اثر آتش سوزی آسیب  داشت. یك بخش تعمیر و مرمت مجلس سابق بود 
گرچه به  کار ا یادی دیده و ترمیم آن از زمان آقای دکتر آخوندی آغاز شده بود.  ز

کرده بود.  پایان نرسیده بود، ولی به نسبت پیشرفت خوبی 
آن طرف ساختمان مجلس جدید هم در مرحلۀ فونداسیون و پی ریزی بود. 
کوتاه ترین زمان ممکن به  که این ساختمان در  کردیم برای این  تالشی مجدانه  
بهره برداری برسد. برای این پروژه ها یک هیئت راهبری درست کردیم و عده ای از 
کشور و مشاورین و طراحان در آن هیئت راهبری پروژه را  بزرگان فنی و مهندسی 
گرفتند. مرحوم مهندس میرمیران، مرحوم مهندس بهروز احمدی، آقای  بر عهده 
به عنوان  آقای مهندس جالل صادقی هم  و  زین الدین  مهندس حسین شیخ 
مجری طرح مشخص شدند. آقای مهندس سپهری هم در آن هیئت بودند و از 
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که ارتباط ما را  طرف مجلس هم آقای مهندس محمود جمالی منصوب شدند 
با جناب آقای ناطق نوری، رئیس مجلس شورای اسالمی، به طور مستقیم برقرار 

کردند. می کردند و پشتیبانی تام و تمامی از این پروژه 
خاص  خیلی  پروژه  این  دارد.1  یادی  ز پنهان  و  پیدا  زوایای  مجلس  پروژۀ 
یابی می شد و با کیفیت خیلی خوبی هم انجام شد. یکی از هوشمندی هایی  ارز
یك  که  مخالفت هایی  رغم  به  که  بود  این  کرد  کمک  طرح  این  ساخت  به  که 
عده  ابراز می کردند، ما مجلس شورای اسالمی را به میدان بهارستان بردیم. آقای 
مهندس میرمیران طرح جامعی برای میدان بهارستان داد تا این میدان باسابقۀ 
پیشینۀ  مشروطه  انقالب  از  بهارستان  شود.  مدنی  میدان  یك  به  تبدیل  شهر 
آغاز  بهارستان  از  که  ایران هم  نوین  قانون  گذاری  یخی دارد. سابقه و قدمت  تار
شده بود، اجرای طرح در این محل را بیشتر معنادار می کرد. با وجود مشکالت 
آقای  که  شد  افتتاح  دوره ای  از  بعد  البته  شد.  ساخته  ساختمان  خوشبختانه 

ناطق نوری در مجلس بودند.
یخته بودند. یك نوع سازه  کار را ر گفتم، قبل از ما فونداسیون  که  همان طور 
که شبیه سازه های ساختمان قدیم بود و شرکت پلمیر مشاور  طراحی شده بود 
کردیم و خیلی از بخش های سازه در این زمان  طرح بود. ما یك طراح انتخاب 
در  است  موجود  االن  که  کمیسیون ها  ساختمان  این  مثال  برای  شد.  طراحی 
کدام از این موارد، فاصله ای  برنامۀ ابتدایی نبود و به طرح اولیه اضافه شد. هر 
یک ساله یا یک سال و نیمه بین تعیین تکلیف، تولد پروژه تا اجرا و تحویل را 

کار این پروژه خیلی به سرعت و شبانه روزی انجام شد. طی می کردند. 
که االن در حال بهره برداری است، در مجاورت مدرسۀ  ساختمان مجلس 
شهید مطهری یا مدرسۀ سپهساالر سابق و در مجاورت ساختمان قدیم مجلس 

و  کرده، عکس ها  که در مورد ساختمان مجلس شورای اسالمی منتشر  کتابی  آقای مهندس صادقی در   .1
تصاویر روزهای ساخت آن را قرار داده است. 
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که االن ساختمان دفتر  قرار دارد. در مجاورت میدان بهارستان ساختمانی بود 
و  گرفتیم  را  آن  بود.  تلویزیون  ساختمان  قباًل  آنجا  است.  مجلس  نمایندگان 
گر  کرده بود ا کردیم به مجلس. در این میان مشاور فکر  کردیم و ملحق  بازسازی 
که داخل آن باشکوه باشد، به یک تاالر پارلمانی نیاز  بخواهد ساختمانی بسازد 
که علی القاعده باید سی، چهل متر ارتفاع داشته باشد. اما چنین بنایی از  است 
بیرون به شکل مکعبی مرتفع درمی آمد که باعث می شد دید تمام مناطق اطراف 

کور شود. 
خیلی دربارۀ این مسئله فکر و صحبت شد. االن همه می بینند که ساختمان 
که از بیرون تظاهر آنچنانی ندارد و سیما  مجلس یکی از ساختمان هایی است 
و منظر محله را به هم نریخته است. ولی داخلش تاالری ساده و باشکوه است، 
که مورد  تی هم نیست  که در عین حال خیلی لوکس و تجمال با تزئینات خاص، 
در  که  است  خوبی  خیلی  ساختمان های  از  یکی  مجلس  بنای  باشد.  انتقاد 
که همۀ  یم  کمتر ساختمانی به این خوبی و استواری دار تهران ساخته شد. ما 
تجهیزات ایمنی الزم در زیرش قرار داشته باشد و در مقابل حوادث امن باشد. 

این ساختمان خیلی ساختمان مهمی است.1
تحویل  و  می کردیم  تجهیز  می ساختیم،  که  را  ساختمان هایی  ما  معمواًل 
کار تجهیز را به عهدۀ بهره بردار قرار نمی دادیم. در ساختمان مجلس  می دادیم. 
تمام  شد.  طراحی  مجلس  ساختمان  مبلمان  تمام  شد.  عمل  طور  همین  هم 
صحن  و  کمیسیون ها  جلسات،  اتاق های  در  موارد  بقیۀ  و  میزها  صندلی ها، 
همه  می شد،  نمونه سازی  ابتدا  مبلمان  اجزای  شدند.  اجرا  و  طراحی  اصلی 

که مسئول ساخت مجلس بودند، از چند  1. با اجازۀ رئیس وقت مجلس، جناب آقای ناطق نوری، هیئتی 
کشورهای دیگر چگونه طراحی و ساخته  که ببینیم مجالس  کردند. هدف این بود  مجلس بزرگ دنیا بازدید 
استرالیا، عربستان  از ساختمان های مجلس  کردم.  بازدیدها شرکت  از  تا  یکی دو  شده  اند. خود من هم در 
از  و  کردیم  صحبت  مسئولینشان  با  و  گرفتیم  عکس  و  کردیم  دیدن  دیگر  کشور  دو  یکی  و  آلمان  سعودی، 

که مفید به نظر می رسید بهره بردیم. ایده هایی 
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خیلی  هنرمندان  می شد.  نصب  و  ساخته  بعد  و  می کردند  تأیید  می دیدند، 
گرفتند و انجام دادند. کار را بر عهده  برجسته ای این 

مرمت مدرسۀ شهید مطهری
کار ساختمان مجلس که داشت تمام می شد، آقای امامی کاشانی تماس گرفتند و 
گفتند خوب است وزارت مسکن و شهرسازی مدرسۀ سپهساالر یا شهید مطهری 
کاشی های نما در حال  کند. چون بنای آن خیلی قدیمی بود و  را هم بازسازی 
ریختن بود و ساختمان داشت از بین می رفت. این مطلب را با آقای عبدالعلی زاده 
کردند. نامه ای به رئیس جمهور وقت  گذاشتم و ایشان خیلی استقبال  در میان 
آقای خاتمی نوشتیم، ایشان هم موافقت کردند. اعتباری برای این پروژه گذاشتیم 
و کار را آغاز کردیم. آن مدرسه را مرمت و بازسازی اساسی کردیم. همۀ حجره های 
مدرسه نوسازی شدند، با این مالحظه که همه چیز بنا مطابق همان طرح و شکل 
کاشانی از وزارت مسکن و  اصلی  اش بازسازی شود. در آخر پروژه آیت اهلل امامی 

شهرسازی و آقای عبدالعلی زاده بسیار تقدیر و تشکر کردند.

کتابخانۀ ملی ساختمان 
که آن هم داستان مفصلی  کتابخانۀ ملی بود  یکی دیگر از پروژه های بسیار مهم 
که  دارد. مشاور طرح آقای مهندس محسن میرحیدر بود. آقای خاتمی قبل از آن 
آیت اهلل  به مرحوم  زمان  بودند. همان  کتابخانۀ ملی  رئیس  رئیس جمهور شوند، 
کتابخانۀ ملی معظم  گفته بودند جمهوری اسالمی باید یك  هاشمی رفسنجانی 
کرده بودند. وزارت مسکن و شهرسازی  داشته باشد. آقای هاشمی هم موافقت 
بودند  گرفته  عباس آباد  تپه های  در  را  زمین هایی  بود.  شده  طرح  مجری  هم 
روزهای  آخرین  در  اجرایی  عملیات  و  زده  را  کلنگش  موقع  همان  شهرداری  و 

دولت آقای هاشمی شروع شده بود. 
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به  را  امیری  ایرج  مهندس  آقای  من  داشت.  اهمیت  خیلی  هم  پروژه  این 
در  جلساتی  هفته  هر  بودجه.  سازمان  طرف  از  کردم،  انتخاب  مجری  عنوان 
کیفیت انجام  کار خیلی خوب و با  کارها داشتیم.  سازمان برنامه برای پیگیری 
شد. طراح مرحوم مهندس شریعت زاده بودند و آقای مهندس متقی هم زحمت 
کتابخانه در همان دوره افتتاح رسمی  کشیدند.  یادی در معماری داخلی بنا  ز

گشت.  شد و به یکی از پروژه های معماری شاخص تبدیل 

ساختمان های فرهنگستان  ها و موزۀ قرآن
ساختمان  دادیم،  ادامه  را  آن  هم  ما  و  بود  شده  آغاز  که  دیگری  پروژۀ 
فرهنگستان های جمهوری اسالمی بود. ساختمان فرهنگستان زبان و ادبیات 
فارسی در زمان ما تمام شد، ولی ساخت بقیۀ فرهنگستان ها بعد از ما ادامه پیدا 
کرد. مرحوم دکتر حسن حبیبی خیلی عالقه  مند بودند به فرهنگستان ها. ایشان 
که یك میدان فرهنگی در تپه های عباس  آباد درست شود و  پیشنهاد  داده بود 

گردد.  این منطقه به یك محور فرهنگی تبدیل 
که آن  کردیم و به سرانجام رساندیم  که ما طرحی را اجرا  کنم  این را هم اضافه 
موقع عدۀ اندکی متوجه اهمیت آن شدند. شاید االن هم خیلی ها از آن بی خبر 
باشند. موزۀ قرآن هم به ابتکار مرحوم دکتر حبیبی بود. ایشان یك بار با من تماس 
گفتند الزم است ما یك موزۀ  قرآن  گرفتند و بعد یادداشتی برای من فرستادند و 

در تهران داشته باشیم.
طرح یک بنا قبل از انقالب برای موزه تهیه شده بود. مطابق نقشه همۀ بنا هم 
ی زمین باشد. محل آن پشت ضلع جنوبی  زیر زمین بود و قرار نبود اثری از آن رو
شبانه روزی  شد.  ساختمان  آن  احداث  مشغول  مجری  سازمان  بود.  مرمر  کاخ 
کار  که در ایام عید هم برای اطمینان از سرعت  کار می کردیم. یادم هست  هم 
برای بازدید می رفتم. مرحوم آقای دکتر حبیبی هم می آمدند. مشاور طرح مرحوم 
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خوبی  به  کار  بودند.  صادقی  مهندس  آقای  مجری  و  احمدی  بهروز  مهندس 
مجری  آنها  همۀ  بعدها  که  بودند  مشغول  آنجا  جوان  ی  نیرو چند  شد.  انجام 
شدند. موزه تجهیز شد و قرآن های خطی و آثار ارزشمند هنری هم به آنجا منتقل 
که آقای عبدالعلی زاده هم برای  کارهای خوب فرهنگی بود  گشت. این یکی از 

کار بودند.  یاد می آمدند و با جدیت پیگیر  بازدید ز
همان طور که گفته شد، طرح این بنا قبل از انقالب تهیه شده بود و چون کاخ 
مرمر جزو میراث فرهنگی بود، نباید در اطرافش تا شعاعی مشخص بنایی ساخته 
کرده بودند. آن محدوده به لحاظ  می شد. بنابراین تمام بنا را در زیر زمین طراحی 
مسائل حفاظتی مجلس هم شرایط خاصی داشت. حراست مجلس دور آن را 
کشیده بود و حتی اجازۀ تردد هم نمی داد. یك بار با آقای عبدالعلی زاده  دیواری 
کردیم برای بازدید تشریف  که رئیس مجلس بودند، خواهش  از آقای ناطق نوری 
که موزۀ  که بعد از آن  که مشکل چیست و این  بیاورند. برای ایشان توضیح دادیم 
یاد خواهد شد و نباید مانعی سر راه آنها باشد.  قرآن افتتاح شود، رفت و آمد مردم ز
گفتند تا من اینجا نشسته ام  ایشان مسئولین حراست و حفاظت را خواستند و 
کید  گفت وگو می کنم باید تمام موانع برداشته شود! تأ و چای می خورم و با آقایان 
که به نیروهای فنی اجازه داده شود دیوارها و حصارهای دور محل را هم  کردند 
کار شد  کفایت شود. این  که وجود داشته  کنند و به همان نرده های سابق  جمع 
کردیم و در اختیار موزۀ قرآن قرار دادیم. در تجهیز موزه  و ما آنجا را محوطه سازی 

کردند. ایشان مسئول تجهیز موزه بودند.  آقای مسجد جامعی خیلی تالش 

توسعۀ حرم حضرت معصومه )س(
که آقای عبدالعلی زاده وزیر شده بودند، بنا به تقاضای  در همان روزهای اولی 
آقای  از  )س(،  معصومه  حضرت  مقدسۀ  آستانۀ  تولیت  مسعودی،  آیت اهلل 
رئیس جمهور جلسه ای در دفتر ایشان تشکیل شد. در آن جلسه عده ای از وزرا 
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که حرم مطهر در  و چند نفر از مسئولین هم بودند. حرف آقای مسعودی این بود 
ایشان  این مشکالت حل شود.  که  کند  کمك  دارد، دولت  تی  قم مشکال شهر 
کافی وجود ندارد، امکانات نیست. آنجا در هر حال  می گفتند برای زائران جای 
مرکز حوزۀ علمیه است و طالب دائم در حرم رفت و آمد دارند. ایشان مسائل و 
تا  راه  حلی می  داد.  از حاضران هم  کردند. هر یک  را مطرح  مشکالت متعددی 
کارها به عهدۀ  کند. این  آن زمان مرسوم نبود دولت در توسعۀ حرم ها دخالت 
را می کرد، قم هم آستانه ای داشت  کار خودش  آستانه های مقدس بود. مشهد 
که یك ساختار مهندسی از بیرون برود در حرم ها،  و یک دفتر فنی. مرسوم نبود 
کند. من پیشنهادی به آقای  طراحی و اجرا را به عهده بگیرد و مشکلی را حل 
کنند. ایشان از پیشنهاد استقبال  گفتم در جلسه مطرح  عبدالعلی زاده دادم و 
که اجازه بدهند وزارت مسکن و  بود  این  کردند. پیشنهاد  را مطرح  آن  و  کردند 
برای توسعۀ آن  و  کند  برای طرح جامع حرم مشاور بگیرد، مطالعه  شهرسازی، 

کردند.  کند. قبول  یك پیشنهاد ارائه 
آمدیم و در سازمان مجری، آقای مهندس حسین شیخ زین الدین از شرکت 
کردیم. او رفت و مطالعاتش را انجام داد  مشاور باوند را به عنوان مشاور انتخاب 
و  فیزیکی  برنامۀ  یك  کرد،  بررسی  را  مشکالت  آورد.  طرحی  حرم  توسعه  برای  و 
گر بخواهیم حرم را توسعه دهیم،  کرد و پیشنهاد داد ا گرام حرکتی ترسیم  یك دیا
کار را انجام دهیم. دو یا سه ماه بعد آن جلسه  کدام سمت و چطور باید این  از 
تجدید شد. در یك اتاق، قبل از شروع جلسه، تابلوها و عکس هایی زده بودیم 
که نشان می داد قم چه وضعیت و نیازی هایی دارد و طرح توسعه ، طرح جامع 
بوی  و  رنگ  به همین خاطر  این جلسه  دارد.  ویژگی هایی  تفصیلی چه  و طرح 
که  گرفت. همۀ حاضران در جلسۀ قبلی هم آنجا بودند. پیشنهاد دادیم  دیگری 
کنند. آقای عبدالعلی زاده  گذار  طرح توسعه را به وزارت مسکن و شهرسازی وا

کار را به عهده می گیرند.  گفتند مسئولیت  هم 
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کمک خدا و حضرت معصومه )س( اعتباری برای این  کار شروع شد و با 
کردیم برای طرح توسعۀ حرم. خیلی ها  گرفته شد. مسابقه ای برگزار  پروژه در نظر 
که مرحوم مهندس  کردند. یك هیئت ژوری تشکیل شد و یادم هست  شرکت 
کازرونی هم رئیس هیئت ژوری بودند. همۀ مشاوران به زیرزمین مجلس مشروطه 
کارها  و  کردند  ارائه  را  طرح هایشان  و  نقشه ها  و  آمدند  دارد،  حوض خانه ای  که 
کدام از  داوری شد. در آن داوری ها دو طرِح برجسته تر معرفی شدند، ولی هیچ  
طرح ها قابل قبول و اجرایی نبودند، فقط بعضی ایده های خوبی داده بودند. فکر 
یم.  کنیم و آن ایده ها را در اختیارش بگذار کردیم یك مهندس مشاور انتخاب 
که در آن  کار به آقای مهندس میرحیدر سپرده شد. یك هیئت هم تشکیل شد 
مهندس  آقای  احمدی،  مهندس  آقای  مرحوم  کازرونی،  مهندس  آقای  مرحوم 
رضا دیشیدی هم حضور داشتند. بعد آقای مهندس دیشیدی همکار مهندس 

کارهای نقوش اسالمی و نازك کاری شد.  میرحیدر در 
و  کردند  تعیین  بودجه  ای  پروژه  این  اجرای  برای  بعد  سال  شد.  آغاز  کار 
آقای مهندس  و  ایران شهر«  انتخاب شد. شرکت »مجتمع عمرانی  پیمانکاری 
نواب خیلی با عالقه مشغول شدند. پروژه خیلی به سرعت انجام شد. قرار هم 
و  باور نمی کردند  افتتاح شود. بسیاری  آقای خاتمی  پایاِن دولت  تا  که  بود  این 
کاری نخواهد شد. اما خوشبختانه همین طور  که چنین  می گفتند قطعی است 

شد و پروژه در روزهای پایانی دولت افتتاح شد.
را  آنها  کردیم، من  که تهیه  را  از این پروژه دارم. نقشه های قم  من خاطره ای 
گرفته بودیم، من  خدمت مقام معظم رهبری بردم. یك شب تابستانی بود. وقت 
ی  و آقای مسعودی رفتیم خدمت ایشان. آقای محمدی گلپایگانی هم بودند. رو
کرده بودیم و ورق به ورق توضیح می دادیم و جلو می رفتیم.  فرش نقشه ها را باز 
و دقیقی می پرسیدند. یك مسجد قدیمی  ریز  مقام رهبری هم خیلی سؤاالت 
کنیم و داخل  به نام مسجد محمدی هم آنجا بود. ما می خواستیم آن را خراب 
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جزو  گفتم  می شود؟  چه  مسجد  این  تکلیف  پرسیدند  ایشان  یم.  بیاور طرح 
قبر  )که همین طور هم شد(.  گفتند حتمًا جزو شبستان شود  شبستان است. 
گفتم در  کار می کنید؟  اوتاد هم آنجا بود. ایشان فرمودند این قبر را چه  از  یکی 
که  طوری  به  یم،  می دار نگه  را  قبر  و  می کنیم  ایجاد  بتونی  کس  با یك  زمین  زیر 
آخر هم دعا  و در  کردند  گیرد. سؤاالت خیلی دقیقی  قرار  در قسمت شبستان 
که سرعت عمل در  کردند  کید  کار امیدوارند. تأ گفتند خیلی به نتیجۀ  نمودند و 
کاری سریع و به موقع انجام شود، شیرینی اش  گفتند هر  اجرا خیلی مهم است. 
را مردم احساس می کنند. یك خاطره هم از مرحوم دادمان دربارۀ سرعت عمل 
که طرح اجرا و تمام شد، خود ایشان یک شب،  کردند. بعد هم  کارها تعریف  در 
که دیده بودند،  کرده بودند. آنجا را  سرزده و بدون اطالع، تشریف برده و بازدید 
کرد و ما  کرده بودند. بعد از آن طرح توسعه ادامه پیدا  خیلی دعا و اظهار رضایت 
ضلع غربی، در واقع صحن جواد االئمه )ع(، را ساختیم. توسعۀ مسجد اعظم را 
کرد، ولی توسعۀ بخش جنوبی در  بعد از آن انجام دادیم. طرح توسعه ادامه پیدا 

زمان آقای عبدالعلی زاده انجام شد. 
که برای  یکی از ویژگی های مهندسی این طرح استفاده از بتون سفید است 
است؛  خاص  آن  بتون  مصالح  همۀ  یعنی  کردیم.  استفاده  آنجا  در  بار  اولین 
سیمان، سنگ و همۀ آنچه در آن استفاده شده، سفید رنگ است. ظاهر و باطن 
این بتون یکی است. در ایران از دورۀ صفویه به این طرف، نمای ساختمان ها 
کار  یا  کاشی می گذاشتند،  ی آن  تزئین می کردند، رو را  و در واقع سطح دیوارها 
از دو  و سازه  کچر  با استرا تزئیناتی  یعنی پوستۀ  انجام می دادند.  یش  رو دیگری 
جنس متفاوت بود. ولی در زمان های قدیم تر این طور نبوده است. برای مثال در 
که خود ساختمان را با  دوران سلجوقی نمای ساختمان نیز از همان آجری بود 
آن می ساختند. این ساختمان جدید حرم در قم هم بتونی است. ستون ها هم 
از بتون  آنها نیامده است. ستون ها و سرستون ها  ی  تزئینی رو همین  طور. هیچ 
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گر نیاز به نظافت و الیه برداری باشد، تا  سفید است. هر چهل، پنجاه سال هم ا
که بر  که پایین بروند، همین بتون سفید است. حتی آیات قرآنی هم  هر عمقی 
کردیم و در دل همین  گانه نوشتیم، قالب بندی  ی دیوارها دیده می شود، جدا رو
بتون  همه  نیز  شده  درست  قرآن  آیات  از  که  کتیبه هایی  آن  دادیم.  انجام  بتون 
گذاشت،  که  سمیناری  در  ایران  بتون  انجمن  بعد  سال های  در  است.  سفید 

جایزۀ بتون برتر را به همین پروژه داد.

احداث صحن و سرای عمار یاسر و اویس قرنی
کشور انجام داد، پروژۀ احداث  که سازمان مجری در خارج از  یکی از پروژه هایی 
قرنی رحمت اهلل  علیهما در  یس  او و  یاسر  برای مرقد عمار  و سرا  مقبره و صحن 
گفتند من خدمت  یه بود. یک روز آقای دکتر عبدالعلی زاده مرا خواستند و  سور
یس قرنی  که قبر او کردیم. آقا عالقه  مندند محلی  مقام رهبری رسیدم و صحبت 
که این محل، محل  و عمار یاسر در آن واقع است، بازسازی شود. به این خاطر 
روایت  به یك  بنا  امیرالمؤمنین )ع(  که موال  جنگ صفین است. محلی است 
توقف  نبرد  برای  محل  آن  در  روز،   33 دیگر  روایتی  براساس  و  ماه،  دو  یخی  تار
یادی داشته است، از جمله عمار یاسر که در خود  داشته اند. آن جنگ شهدای ز

کنار رود فرات، دفن شده اند.  کنار خیمه گاه، در  محل واقعه و در 
ید صحبت  آقای عبدالعلی زاده گفتند با آقای گلپایگانی تماس بگیرید و برو
کردم. ایشان هم همین توضیحات را  کنید. من هم خدمتشان رفتم و صحبت 

یه قرار داشت.  دادند. محل جنگ صفین و در واقع پروژۀ ما در شهر رقه سور
ینب )س(  یارت حرم حضرت ز من قبل از آن فقط یکی دو بار آن هم برای ز
از مهندسان  و ببینید. من هم به همراه یکی  ید  برو گفتند  یه رفته بودم.  به سور
یه رفتم. سفیر ما در آنجا آقای حسین شیخ االسالم بود. از  سازمان مجری به سور
ایشان پرسیدیم رقه کجاست؟ گفت 600 کیلومتر ناقابل تا دمشق راه است. از راه 
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که از حلب می گذرد، نزدیک  کیلومتر راه است، از راه طوالنی تر  کوتاه تر حدود 600 
حرکت  زود  صبح  ما  و  گذاشت  ما  اختیار  در  ماشین  یك  است.  کیلومتر   700
رقه  شهر  در  اسالمی  جمهوری  رسیدیم.  آفتاب  غروب  نزدیك  بعدازظهر  کردیم. 
گرفتیم و رفتیم  هیچ دفتر و اداره ای نداشت. با عربی دست و پا شکسته  آدرس 
یس  یه داشتند برای او دیدیم قبرستانی در آنجاست. البته روحانیون شیعی سور
که ناپایدار هم بود. بعدًا آن را خراب  قرنی و عمار بنای محقری احداث می  کردند 

کردیم. کردیم و از نو شروع به ساختن 
یخ آنجا را تا حدودی خوانده بودم، به همین خاطر فضا و تصور وقایعی  من تار
که در آن محل رخ داده بود، انسان را متأثر می کرد. باألخره در آن جنگ و در آن 

مکان موال امیرالمؤمنین )ع( حضور داشته است. 
کنار هم نیستند و با فاصله ای از هم قرار دارند.  یس قرنی  قبر عمار یاسر و او
َکعب واقع است. او  یك مقدار آن طرف تر، با فاصله ای حدود 100 متر، قبر ُابی بن  
کنار این قبرها فاتحه ای خواندیم. شب شده  هم از صحابۀ رسول خداست. در 
ید، دیر وقت است. به قهوه خانه ای رفتیم و شامی  که چرا نمی رو بود. دربان آمد 
خوردیم و برگشتیم آمدیم. نزدیك صبح به دمشق رسیدیم و برگشتیم به ایران. 
وضعیت را برای آقای عبدالعلی زاده توضیح دادم و پرسیدم یعنی ما آنجا نیرو 
کرد و  کمك  کنیم. در همین اثنا خداوند  که چه  و امکانات ببریم؟ مانده بودیم 
آستان  معاون  پیش تر  که  دیشیدی  مهندس  آقای  اتفاقی،  خیلی  بعد  روز  چند 
قدس و از برجسته ترین نیروهای آستان بود و زمان مرحوم آقای طبسی بازنشسته 
آقای دیشیدی  با  گفت  به من  از همکاران  گرفت. یکی  قرار  راه ما  بود سر  شده 
گفتم  کردم و  کند؟ با ایشان صحبت  کمك  کن و ببین می تواند به ما  صحبت 
شما مجری این  طرح شوید. یك تیم هم برای طراحی انتخاب می کنیم. ایشان 
کرد. در سفر بعد ما ایشان را هم با خود به  کرد و با مقدماتی قبول  هم مدتی فکر 
یه بردیم. به سازمان نظام مهندسی آنجا رفتیم و نقشه های قبرستان و شهر را  سور
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کردیم و با تیم خودمان در آنجا یك دفتر شکل دادیم و وارد  گرفتیم. یک تیم پیدا 
از ایران هم نیروهای فنی می بردیم، ولی  طراحی شدیم. بعد هم اجرا آغاز شد. 
کار مقید بودم  بیشتر نیروها را از همان محل می گرفتیم. خود من هم در ابتدای 
و هر سه هفته یک بار، دو سه روز به آنجا می رفتم. بعدًا هر ماه یك بار می رفتم. 
گرفته بودیم. در دمشق پیاده می شدیم و با ماشین به رقه می رفتیم. در  راه را یاد 
آنجا محل اقامتی فراهم شده بود. در نهایت صحن خیلی خوبی طراحی شد؛ دو 
گنبد و مناره و در زیرش ضریح. دور تا دور صحن طبقۀ پایین و طبقۀ باال  حرم با 
هم غرفه های بزرگی برای اقامت مسافران ساختیم. چون اهل تسنن هم به آنجا 
کعب خیلی اعتقاد داشتند و معتقد بودند  خیلی عالقه  مند بودند. به ابی بن  

یس قرنی1 هم خیلی ارادت داشتند. حاجت می دهد. به عمار و او
آقای  هم  باری  سه  دو،  شد.  ساخته  آنجا  و  کرد  کمك  خدا  صورت  هر  در 
از  که  پول هایی  از  هم  را  کار  هزینۀ  کردند.  بازدید  و  آمدند  عبدالعلی زاده  دکتر 
اما  داشت،  بدهی  ما  به  نفت  بابت  یه  سور کردیم.  فراهم  داشتیم  طلب  یه  سور
که اینجا خرج شود. اما ما  مسئولینش می گفتند این پول را نمی دهیم، ولو این 
گرفتیم. حافظ اسد خیلی به این پروژه عالقه  مند  رفتیم و پولش را از حافظ اسد 
گلپایگانی،  محمدی  آقای  عبدالعلی زاده،  آقای  افتتاح  مراسم  در  بود.  شده 
کنم  آقای جنتی و مرحوم آقای غیوری حضور داشتند. اما این را هم باید اضافه 
رقه ساختیم  ما در  آنچه  به دلیل جنگ،  همۀ  که متأسفانه در سال های اخیر، 

او هیچ  به هر قیمتی اطاعت می کرد.  او  از  و  بود  به مادرش عالقه  مند  که بسیار  کسی است  اویس همان   .1
که برای زیارت رسول  گرفت  وقت به خدمت پیامبر )ص( نرسیده بود. از مادر پیر و بیمارش چند روزی فرصت 
خدا )ص( به مدینه برود و به سرعت برگردد. او بعد از چند روز راه رفتن به سختی خود را به مدینه رساند، اما 
که  کند. در نهایت برای این  که چه  حضرت رسول )ص( در مدینه نبودند و از شهر بیرون رفته بودند. مردد ماند 
کرده باشد، بدون زیارت رسول خدا )ص( به خانه اش برگشت و دیگر هم هیچ وقت  به عهد خود با مادر عمل 
کند. وقتی رسول خدا )ص( به مدینه و خانه برمی گردند، می فرمایند بوی اویس به  نتوانست ایشان را زیارت 
که بعد می فرمایند اویس در بهشت همنشین من خواهد بود. این  مشامم می رسد. در روایت این طور آمده 

کردیم.  حدیث را باالی قبر اویس نصب 
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ویران شده است. شهر رقه برای مدتی نسبتًا طوالنی یکی از محل های استقرار 
که آنجا را از بین بردند.  داعش بود. آنها به قدری با این مرقدها دشمنی داشتند 
شده  زیبا  هم  کار  نتیجۀ  بودند،  شده  عالقه  مند  آنجا  به  محلی  مردم  از  خیلی 
که شر  بود. آن صحن به محل توقف و اقامت برای مردم تبدیل شده بود. حاال 
کم شده، خیلی عالقه دارم دوباره آن   یه  این دشمنان اسالم و بشریت از سر سور

کنیم. محل را بازسازی 





اصفهانـ  شهر جدید بهارستانـ  افتتاح مجموعه 160 واحدیـ  1379

ـ 1380ـ  پکن دیدار با وزیر دفاع چین 
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موسوی، میرحسین  70، 72، 290، 347، 392
موسوی، میرطاهر  372



452  /  خاطرات آقای وزیر

مهاجرانی، عطاءاهلل  303
مهرآبادی  279

میرحیدر، محسن  430
 ،420-419  ،137 هادی    سید  میرمیران، 

428-427
میریان، محمود  84، 92، 125

ناصرالدین شاه  135
)حجت االسالم(    کبر  علی ا نوری،  ناطق 
 ،382 -381 ،241 ،143 ،72 ،70 ،29-28

432 ،429-428 ،390
نبوی، بهزاد  380

نبوی، مرتضی  380
نجفی، محمدعلی  126، 295

نریمان، محسن  103
نقره کار شیرازی، عبدالحمید  202

نواب  107، 434
نوربخش، محسن  174

نوری حسین آبادی، عبداهلل  31، 301، 320
نیکوسرشت، ناصر  149، 236

کبر  274 والیتی، علی ا
الویری، مرتضی  229

هاشم زهی، باران  118، 235
)آیت اهلل(  کبر  علی ا رفسنجانی،  هاشمی 
 ،155  ،140  ،94  ،79  ،72  ،70  ،48  ،31
 ،377  ،366  ،289  ،281-280  ،277

430 ،398 ،387-386
هاشمی شاهرودی )آیت اهلل(  272

هاشمی، سید رضا  71، 74، 85، 96
هدایت زاده  40

یزدی، محمد )آیت اهلل( 300،  381
یوسفی اشکوری، حسن  366

یونسی  157، 369، 371
یونسی، علی  369



اراك  150
پا  112، 290، 326، 335، 341، 343،  ارو

356 ،349
ارومیه  25، 29، 44، 58، 94، 134، 144-

426 ،248 ،145
اسالم آباد غرب  52

اصفهان  31، 58-57، 72-71، 96، 104، 
 ،205 ،201-200  ،150 ،140 ،126 ،122-121

345 ،340 ،337 ،223 ،216-215
 ،233-232  ،149  ،100  ،94  ،13 امریکا  
 ،392  ،357  ،355-353  ،347  ،307

405-402
اهواز  150

ایران  4، 11، 13، 17، 27، 53، 55، 57- 
 ،112  ،107  ،102  ،100  ،85-84  ،72  ،59
 ،152  ،150  ،149  ،146  ،141-137  ،125
 ،188-187  ،182-181  ،179  ،174  ،155
 ،208-207  ،204-203  ،199-196  ،194
 ،250 ،238 ،236 ،233-231 ،222 ،218
-284  ،275-274  ،263-262  ،254
 ،316-314  ،312  ،306  ،302-301  ،285
-341  ،339  ،335-334  ،331  ،318
-365  ،358-352  ،350-347  ،344

 ،407 ،404-403 ،392-391 ،384 ،366
438-435 ،428 ،417 ،415

ایروان  275
 ،34-32  ،29-28  ،17  ،9  ،4 آذربایجان  
 ،71-70 ،58 ،53 ،51-48 ،40-39 ،37
 ،141-140  ،137  ،100  ،94  ،87  ،85  ،83
 ،249-248  ،216  ،205  ،170  ،168  ،164
 ،340 ،335 ،331 ،321 ،274 ،260 -259

426 ،411 ،373-372
آذربایجان شرقی  4، 9، 17، 29-28، 32، 
 ،100 ،94 ،71 ،58 ،53 ،50 ،49 ،40 ،37
 ،331  ،260-259  ،249-248  ،168  ،140

426 ،373-372 ،340
آذربایجان غربی  58، 87

آسیا  236،356
 ،342-341  ،328  ،208  ،207  ،11 آلمان  

429 ،365
آمل  198

بازار ارومیه  134
بازار قزوین  139
بازار وکیل  134
باغ الله زار  135

بانك اقتصاد نوین  199

نمایه مکان ها



454  /  خاطرات آقای وزیر

بانك جهانی  234-231، 236
کشاورزی  50، 333-332 بانك 

بانك مرکزی  48، 174، 184، 416
برج آزادی  238

برلین  13، 208-207، 366-365، 368
بم  11-10، 14، 124، 130، 134-132، 143، 

423 ،236 ،165 -162 ،152
بندرعباس  150، 219، 279

بنگاه معامالت ملکی  195-193
بوشهر  55، 126، 219، 340

کرمان  427 بیمارستان آموزشی 
بیمارستان آموزشی همدان  427

کرمانشاه  427 بیمارستان مهم 
بیمارستان یاسوج  427

پارک پردیسان  13، 309-306
پارك آب و آتش  420

پارك دانشجو  222
پارك ملت  228

پل طبیعت  420
تاالر وحدت  12، 222، 340

تبریز  10، 26، 29-28، 31، 33، 36، 39، 
 ،92-91  ،86-85  ،72-70  ،50  ،43-42
-134 ،125-124 ،118 ،104 ،100 ،96-94
 ،202  -200  ،172  ،170  ،169  ،150  ،141
 -310  ،256  ،221-220  ،216  ،205-204

424 ،411 ،373-372 ،340 ،335 ،311
تهران  4-3، 13، 29، 31، 33، 36، 39-
 ،79  ،72-70  ،61  ،57  ،51  ،45-44  ،40
-110  ،108-107  ،104  ،101  ،99  ،86-85
 ،132  ،125-124  ،118  ،116-114  ،112
 ،150  ،147  ،140-139  ،137  ،135-134
-184  ،182  ،170  ،169  ،161-160  ،158
 ،216  ،214-212  ،206-204  ،192  ،185

 ،236-235  ،229-227  ،223-222
 ،300  ،265-264  ،259  ،250  ،240  ،238
 ،323-322 ،320 ،318 ،307-304 ،302
-376  ،366  ،345  ،340  ،335  ،331
 ،422-417 ،413 ،411 ،399 ،381 ،377

431 ،429 ،424
چهار محال و بختیاری  71

چهارراه شهید بهشتی  141،201
چهارراه نیایش  228،229

حرم حضرت معصومه )س(  12، 14، 241-
432 ،242

حسینیۀ ارشاد  158
خانه و باغ اتحادیه  135
خانۀ امین السلطان  135

خانۀ فرهنگ های جهان  365
خرمشهر  58، 109-108، 338

خوزستان  32، 109، 223، 267، 340
خیابان »شاه«  135

خیابان جمهوری  107، 135، 328
خیابان ولیعصر  228، 229

دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهران  99
دانشگاه تهران 13، 70، 99، 306-304، 340

دانشگاه سهند  216
دانشگاه شهید بهشتی  96، 202، 307

یای عمان  61، 338 در
دشت مغان  274

دفترخانۀ اسناد رسمی  195
دمشق  436، 437، 438

دوبی  331
 ،233  ،231-230  ،122-121  ،12 زاهدان  

427 ،279 ،237-235
زنجان  61، 83، 166، 300

یست خاور  170 ز



نمایه  /  455

ساحل ارس  275
ساختمان اجالس سران  10، 78، 80، 141

ساختمان بهارستان  42
اسالمی   شورای  مجلس  جدید  ساختمان 

428-427 ،237 ،14 ،12
سازمان استاندارد  167

سازمان صنایع دستی استان  235
سازمان ملل  112، 232-231، 236، 302، 

356 ،347
سرخس  58

سعدآباد  79،366
سوئد  342-341، 344

سیرجان  58، 127
سیستان و بلوچستان  58، 96، 118، 121، 

337 ،235
شرکت سیما چوب  77

شهر جدید سیراف  338
شهرداری ارومیه  145، 248

شهرداری زاهدان  235
شیراز  72، 94، 97-96، 134، 201، 279

شیرآباد  12، 231-230، 234-233، 236-
237

یس قرنی  14،  صحن و سرای عمار یاسر و او
436

صدا و سیما  77، 192، 205، 389
عالی قاپوی قزوین  139

عباس آباد  14، 420-419، 431-430
عسلویه )پارس جنوبی(  13، 338

َکعب  437 قبر ُابی بن 
قزوین  139، 140، 202

قم  33، 70، 140، 179، 417، 435-433
کنفرانس برلین  13، 366-365، 368

کاخ مرمر  431، 432

کتابخانۀ ملی  39، 241، 420، 430
کلیسای جلفا  204

الله زار  135، 139
مازندران  32، 56، 83

مالزی  146
 ،31  ،25  ،14  ،12 اسالمی   شورای  مجلس 
 ،312  ،304  ،237  ،232  ،159  ،88  ،59

428 ،427 ،371 ،365 ،318
مجموعۀ صاحب االمر  141، 201

محلۀ مقصودیه  216
مدرسۀ شهید مطهری  14، 428، 430

مرکز  تحقیقات ساختمان و مسکن  166
مس سرچشمه  57

مسجد ارك  228-227
مسجد جامعی  339، 340، 432

کبود یا مسجد جهانشاه  136 مسجد 
مسجدی در برلین  207

مشهد  61، 72، 126-125، 170، 201، 319، 
433، 401 ،345 ،335 ،322

مناطق شهرداری  158
میدان امام خمینی )توپخانه(  135، 422

میدان بهارستان  42، 238، 239، 427-
429

میدان دکتر علی شریعتی  170
میدان عتیق اصفهان  201

میدان فرش  201
میرجاوه  58
نایروبی  231

یاست جمهوری  30 نهاد ر
ی انتظامی  31، 68، 156، 230، 262 نیرو

واشنگتن  233-232
وزارت اطالعات  157-156، 160، 242، 369

وزارت بهداشت  93، 144-143
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وزارت مسکن و شهرسازی  10-9، 19-17، 
 ،73-72  ،70-69  ،66-65  ،40  ،29  ،25
 ،110-109  ،103-102  ،88  ،86  ،84-82
 ،169  ،164  ،162  ،153  ،138  ،124-123
-236 ،233 ،231 ،215 ،193 ،189-188
 ،322 ،320 ،308-304 ،282 ،260 ،237

433 ،430 ،427 ،422 ،411 ،332
هرمزگان  84،296،340

هشت گرد  126-125، 333-331، 335- 
417 ،337

همدان  72-71، 300، 331، 340، 427
یزد  56، 110، 201، 219، 347، 427

یمن  366


