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در هر بار تمرین پناهگیری ،در
محلهای امن پناهگیری کنید
تا انجام این عمل در زمان
وقوع زلزله ،نیاز به صرف وقت
نداشته باشد.

رهبر معظم انقالب:

نگاه جامع به
تهدیدها
و فرصتها

آیتاهلل خامنهای ،رهبر معظم انقالب اسالمی ،صبح روز پنجشنبه در دیدار با نمایندگان منتخب ملت در مجلس
خبرگان رهبری ،طی سخنانی گفتند« :در موضوع فضای مجازی میتوان دو نوع برخورد داشت؛ یک برخورد همراه
باتدبیرودقتوبرخورددیگرهمراهباسهلاندیشیوندیدنپیچیدگیهایموضوعوسهلانگاریوبیتفاوتینسبت
به آن ».ایشان با تأکید بر «نگاه جامع به تهدیدها و فرصتها» در بخش دیگری از سخنان خود گفتند« :تجربیات ما
از نحوه عملکرد آمریکاییها و اروپاییها بسیار زیاد است اما تجربه اخیر مربوط به برجام و تعهداتی که آمریکاییها
باید انجام میدادند اما زیر آن زدند ،در برابر دیدگان ما است و باید در برخورد با آمریکا و جبهه مقابل ،از این تجربیات
استفادهشود».
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مطرحمیشود».اوهمچنینگفتکههنوز
تخریبی در  62پرونده بــاغ اتفاق نیفتاده
و قرار بر این اســت کمیتهای کارشناسی
بهطور دقیق پرونده این  62باغ را بررســی
کند و اگر این مکانها دارای درختان انبوه
باشد ،با مالکان وارد مذاکره شده تا پول آنها
پس داده یا حقوق مکتسبهشان در زمینی
دیگر به آنها داده شــود« .اگر باغی جنبه
تاریخی داشت ،از این لیست حذف خواهد
شد و بیشــتر مجوزها مربوط به باغهایی
بود کــه درختانش خشــک و جرایم آنها
پرداخت شده و دیگر باغ نیستند .در دوره
گذشته مدیریت شهری 700میلیارد بابت
این پروندهها از صاحبــان باغ گرفته و آنها
میتوانستند از طریق دیوان عدالت اداری،
حکم قضائی بگیرند که شورا هوشمندانه
اجازه ساخت در باغاتی که همچنان سبز
هستندرانداد».
بایدبراساسقانونرفتارشود
«شــهرداری منطقه  »22در فهرستی
که ســلطانی منتشــر کرده وجود دارد.
فهرســتی که در آن به غیــر از منطقه
 ،22تعاونی مســکن کارکنان و اعضای
بسیج شهرداری تهران و تعاونی مسکن
کارکنان شــهرداری هم وجــود دارد و
همین عناوین در کنار سازمانهایی چون
تأمین اجتماعی ،ستاد اجرایی فرمان امام
و بنیاد مستضعفان واکنشهای فراوانی
را به دنبال داشته است .در این میان ،علی
نوذرپور ،شــهردار منطقه  22در واکنش
به حضور ایــن منطقه در فهرســت به
«شهروند» میگوید« :منطقه  22تملک
ندارد .در محدوده  22باغهایی وجود دارد

که ممکن است منظور این باغها باشد یا
ممکن است منظور تعاونیهای وابسته به
شهرداری باشد که تقریبا تمام تعاونیها
در منطقه  22اســت .بخشی از تعاونیها
وابسته به شهرداری است ،اما معاونتها
و سازمانهای دولتی هم تعاونی دارند که
ممکن اســت در باغهای منطقه باشد».
او میگوید که نمیدانــد چرا نام منطقه
 22در این فهرســت است؛ با وجود آنکه
در این منطقه باغ کمی وجود دارد و اکثر
باغها مربوط به مناطق یک و دو اســت:
«از سوی دیگر درخواست ساختوساز و
مسیر صدور پروانه ساختمانی بهخصوص
در منطقه  22بسیار طوالنی است .افرادی
که در این منطقه توانستهاند مجوز بگیرند
چند ســالی درگیر بودهاند و تنها کسانی
از سد این ماجرا گذشــتهاند که عوارض
و حقوق شــهرداری را بهصــورت کامل
پرداختکردهاند».
نوذرپور تعداد باغهایی را که در منطقه
 22مجوز گرفتهاند ،نمیداند اما میگوید

کســی که زمینش باغ اســت ،متخلف
نیســت و زمانی که مجوز جدیدی صادر
میشود باید حقوقی برای افرادی که در
قانون قبلی بودهاند ،قایل شد« :نمیتوان
با مســائل ،انتزاعی برخورد کرد .شورای
پنجم خــودش مصوبه برج-بــاغ را لغو
کرده و خود همــان شــورا از میان این
همه پرونده  62پرونده را بهدلیل اینکه
مراحلشان را طی کرده بودند ،مجوز داده
است .این شــورا محدودیتهای فراوانی
برای ذینفعانی که باغ داشتند و مراحلی
را هم طــی کردهاند ،ایجاد کرده اســت.
بســیاری از اینها ممکن است متعلق به
بنیادها و سازمانها باشند که زمینشان را
به افراد حقیقی فروختهاند».
به گفته شهردار منطقه  ،22شهرداریها
در آینده بــا پروندههای بســیاری روبهرو
خواهنــد شــد که مدعــی هســتند و
درگیریهایی به وجود خواهد آمد با افرادی
که بخشــی از راه را طــی کردهاند که باید
فکری برای آن هم کرد.

نگاه

حاشیههای نشست اخیر مجمع عمومی خانه احزاب:

خانه احزاب ناتوانتر از احزاب

شهروند| نشست خانه احزاب که روز پنجشنبه تشکیل
شد،باحاشیههاییهمراهبود.درجریانبرگزاریایننشست
که در وزارت کشــور برگزار شــد ،بین اعضای فراکسیون
مســتقلین و اعتدالگرایان خانه احزاب بر سر لیست نهایی
این فراکسیون برای حضور بین کاندیداهای شورای مرکزی
خانه احزاب درگیــری و زدوخورد در گرفت .در مورد علل و
چرایی تنش ایجاد شده آنگونه که رسانهها آوردهاند ،ماجرا
از این قــرار بوده که «محمد زارعفومنی» ،مدیر مســئول
روزنامه صدای اصالحات و دبیرکل حزب مردمی اصالحات
که از این فراکسیون نامزد شده ،به درج نامش در برگ رأی
بدون اجازهاش ،با فریاد و هیاهو اعتراض کرد .این اتفاق برای
دقایقی جلســه مجمع عمومی خانه احزاب را دچار تشنج
کرده بود .احمد کریمیاصفهانــی ،رئیس دورهای مجمع
عمومی خانه احزاب و عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری
ت گرفته در این جلســه گفته که
با کنایه به درگیری صور 
«مردم انتظار دارند احزاب بلوغ سیاســی و رفتاری خود را
نشاندهند،نهاینکهاینگونهرفتارهاراب هنمایشبگذارند».
خانهاحزاب؛کارکردهاوالزاماتحزبیگرایی
کارکرد ضعیف ،عدمتمرکز ،خطدهی و سیاستورزی

مبتنی بر مناسبات مدرن بر اتمسفر سیاسی ایران از سوی
احزابمسألهاینیستکهبرایتمامیجریانهاوگروههای
سیاسی قابل کتمان باشد .بررسی خانه احزاب و همچنین
تعیین عیار و اثرگذاری سیاسی آن بر روند تحوالت سیاسی
واجتماعیایرانکنونیمیتواندجایگاهایننهادرامشخص
کند .چند مــاه پیش بود که خانه احــزاب در بیانیهای که
درواقع بــه ارایه راهکارهایی برای خروج از شــرایط فعلی
کشور مربوط میشــد ،پرداخت .در متن این بیانیه که به
گونهای ابعاد مختلفی را تحت پوشــش قرار میداد ،آمده
بود که «در حوزه اقتصاد تامین استقالل اقتصادی جامعه
و ریشــهکنکردن فقر ،فســاد ،تبعیض و تامین نیازهای
اساسی انســان در جریان رشــد و افزایش نقش مردم در
روند توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور؛ در حوزه سیاسی
پذیرش اصل آزادی و برقراری دموکراسی و فعالیت احزاب،
گروهها،اجتماعاتوافزایشمیزانمشارکتمردمدرتعیین
سرنوشــت خود و کشــور؛ در حوزه فرهنگ رشد فضایل
اخالقی و اســتمرار دینباوری مردم و در حوزه موضوعات
اجتماعی نیز توجه و شکلگیری و بقای عدالت اجتماعی
خاصــه در اصــول  30، 29و  49از دغدغههای اساســی

احمد توکلــی ،عضو
مجمع تشخیص مصلحت
نظــام در بخشــی از
گفتوگوی مفصل خود با
باشــگاه خبرنگاران جوان
گفته است« :قضات عادل و پاکدست در دستگاه
قضابسیاروجوددارند.دراینبارهاستنادمیکنمبه
پروندهای که در زمان خودش پر سروصدا بود .در
آن پرونده یکی از نماینــدگان مجلس از جایگاه
حقوقــی خــود سوءاســتفاده کــرد و از بنیاد
مستضعفاندربابلسرزمینینزدیکبهدریاگرفت
بهقصداینکه میخواهددرآنزمینکارفرهنگی
کند .بعد از زمانی اقدام به تفکیک و قطعهبندی
زمین کــرد و آن را به تفکیــک فروخت و درآمد
حاصله را در یک حســاب قرضالحسنه به قصد
اعطای وام به جوانان واریز کرد .بنیاد مستضعفان
هنگامی که متوجه این موضوع شد ،از او شکایت
کرد .دادگاه این نماینده مجلس را به اســتفاده از
رانت دولتی محکوم کرد .بنیاد مستضعفان پس از
این حکم برای احقاق حقوق خود خواستار اِعمال
مــاده  ۱۸آن زمان شــد و ...از رئیس قوه قضائیه
درخواست تجدید نظر کرد .در این پرونده توجه
کنید که متهم یک نماینده به نسبت پر سروصدا و
صاحب قدرت در استان خود است و میتواند در
نهادهایمهماستاناعمالنفوذکند.قاضیدادگاه
روحانی معمولی بود
تجدید نظر در آن پرونده یک
ِ
و قدرتی نداشت ،دادگاه تجدید نظر بعد از بررسی
پرونده ،حکم دادگاه اول را اعالم کرد .حضور این
دسته از قضات در قوه قضائیه جزو افتخارات این
نهاداست».

پیوستن به  FATFدست مفسدان
اقتصادی را میبندد
عبدالرضا هاشمزایی،
نماینــده تهــران در مجلس
گفت« :پیوستن به  FATFو
 CFTجلوی ایجــاد رانت و
اختالســگران اقتصــادی را
خواهد گرفت .از زمانی که ما از
طرف سازمان ملل تحریم شدیم و چندین قطعنامه به
علت خوب عملنکردن دولتهای سابق علیه ما صادر
شــد ،مجبور به دورزدن تحریمها شــدیم .در آن موقع
افرادی که امروز مفسد اقتصادی شدهاند را برای دورزدن
تحریمها تشــویق میکردیم .مادامی که ما مجبور به
دورزدن قوانین به این شــکل باشــیم سوءاســتفاده و
اختالس نیز وجود خواهد داشــت .امروز ما رسما اعالم
میکنیم که تحریمهای یکجانبه آمریکا را دور خواهیم
زد.اینکارنیزتوسطعدهایبایدانجامشود؛اینافرادباید
خیلی خویشتندار باشند که در برابر رانتی که برای آنها
ایجاد میشود ،بایستند؛ اما حقیقت این است که مادامی
که رانت وجود داشته باشد و ما مجبور به دورزدن قوانین
باشیم،پروندههایقضائیمرتبطبافسادمالیواقتصادی
نیزوجودخواهندداشت.بندهیکیازموافقانبرجامبودم
ومعتقدبودمکهبرجامبایدتوسعهمییافت».

خبر

خيليســال اســت كه ميداند خبرنگارم؛ تا حاال چيزي
در مورد نوشــتن درباره خــودش و بقيــه توانيابها از من
نخواسته بود .من هم با اينكه چندينبار گزارش و مصاحبه
در مورد مشــكالت معلوالن در جامعه و اينكــه از حداقل
حقوق شهروندي هم برخوردار نيستند ،نوشتهام و در آينده
هم مينويسم ،اما كمتر در مورد سوژه خبری و گزارشی با او
حرف زدهام .آخرينباري كه ديدمش گفت« :ميشه در مورد
ما بنويسي؟» كه گفتم تا االن هم خيلي نوشتهام؛ چشم .چي
بنويسم؟ميخواهيحرفبزنیمخودتبگيمنبنويسمش؟»
گفــت« :داري ميبيني ديگه! در مــورد همه چیزم بنويس؛
در مورد اينكه يكســاله تنهايي نميتونم دستشــويي برم
چون سراميكاش ُسر هست .خونه قبلي رو بابا كف سرويس
بهداشــتياش رو موزاييك كرده بود از اون قديميها؛ اونجا
طوري بود كه حداقل كارهاي خودم رو ميتونستم انجام بدم،
اما اين خونه نشد كه درستش كنند .پيش خودشون گفتند
چندبار كه برم عادت ميكنم اما نشد؛ چندبار زمين خوردم،
دندونهام شكســت و لبم پاره شــد ،ديگه ميترسم بدون
كمك برم توی دستشــویی؛ مامان و بابا هم اسیر من شدند.
یهمسافرتدرستوحسابینمیتونندازاسترسمنبروند».
داشتم فكر ميكردم پيش پا افتادهترين و عاديترين كار
آدمهاي عادي براي كسي كه معلوليت دارد ،ميتواند دغدغه
باشد.ادامهدادكه«بنويسخيليوقتهدلمميخوادتاپاساژي
كه سرچهارراه باز شده برم ،اما تا مدتها وروديش رمپ ويلچر
و كالسكه نداشت و االن هم كه درستش كردند ،آسانسورش
درستوحسابيراهنيفتاده؛بنويسسهسالميشودكهحرم
امام رضا(ع) نتوانستم بروم .خودم كه قبلتر هم نميتونستم؛
هربار كلي به مامان و بابا زحمت ميدادم و اذيت ميشدند تا
من را دو روز ببرند مشهد؛ ديگه توانش را ندارند .منم بهشان
فشار نميآورم .اما دلم ميپوســه توي اين خونه .بنويس تا
راهنمايي بيشتر نتونستم مدرسه بروم؛ مدارس خاص خيلي
به ما دور بود تا همون مقطع هم بابا هميشه من رو ميرسوند.
اكثر دوستان معلولم هم مثل من نصفهنيمه درس خوندند؛
با چندتاشون هنوز در ارتباطم.آهان راستي بنويس هرجا كه
جشن عروسي دعوت ميشويم اول بايد بپرسيم پاركينگ و
آسانسور دارد يا نه؟ يعني من ميتوانم خوشحال باشم و آماده
شوميابايدمثلاكثروقتهابمانمخانه».
چندبار ميان صحبتها سرش را به نشانه افسوس تكان
ميدهد و چند ثانيهاي به روبهرويش خيره ميشود؛ زندگي
روزمرهاش به چهارديواري خانه محدود ميشود .پدر و مادر
هرچه توانســتهاند در چهار دهه زندگــي برايش كردهاند؛
از فراهمكردن امكانات رفاهي و پشــتوانه مالي تا پركردن
كمبودها با پاسخگويي به عالیق و خواستههايش؛ هرچند
كه بسياري از آنها برايشــان خيلي سخت بوده است .البته
فقط پدر و مادر حامی او هستند .خودش هم خیلی خوب
میداند اگر خانواده حمایتش نمیکرد ،حتما االن گوشــه
یکی از آسایشگاههای تهران افســوسهای چندبارهاش را
قورت میداد .شوربختانه حمایتهای سیستمی و قانونی
از حقوق شهروندان در کشور ما بسیارکم است؛ دلخوشی
هم اگر باشد از جانب «انجیاو»های حامی معلوالن است
نه جای دیگر .خندهدار اســت که بگوییم حمایتها از یک
معلول به چنــد دههزار تومان مســتمري ماهيانه محدود
ميشود .هرچه در این باب گفته شود تکرار و تکرار و تکرار
است به امید روزی که بتوانیم شــاهد تغییرات اساسی در
قانونگذاری و مدیریت اجرایی در حق توانیابها باشیم.
بنويسهايش ادامه داشت ،همينطور داشت ميگفت و من
داشتم فكر ميكردم كه چطور ميتوانم خوشحالش كنم؛
مثال عكسهايي كه دوست دارد را برايش چاپ كنم؛ همين
دلخوشيهايكوچكراضياشميكند.

شهروند| بعــد از گذشــت دو هفته از
تصمیم شــورای شــهر برای دادن مجوز
ساختوساز در  62باغ تهران ،همچنان این
خبر داغ است و پیگیری رسانهها و مردم از
چرایی ارایه چنین مجوزی و درخواســت
آنها برای اعالم اســامی اشخاص حقیقی و
حقوقی که این مجوزها را دریافت کردهاند،
عاملی شده تا اعضای شورای شهر نسبت به
آن واکنش نشان دهند .بهاره آروین ،رئیس
کمیته شفافیت شورای شــهر تهران روز
پنجشــنبه از نامهای گفته که براساس آن
از شهردار تهران خواسته شده تا اطالعات
تمامی پروندههای برج-با غ را منتشر کند.
«بر همین اساس برای انتشار مشخصات
پروندههای برج-باغ شاخصهایی در نظر
گرفتیم که باید اطالعاتشــان براساس
شماره پرونده شهرســازی ،منطقه ،تراکم
صادره طبق پروانه و تراکــم صادره طبق
پایــان کار ،تعداد طبقات طبــق پروانه و
تعداد طبقات طبق پایانکار ،مســاحت
زمین ،صورتجلسه شورای معماری ،رأی
کمیســیون ماده  ۱۰۰و غیره در لیســت
مشخصاتشانقیدشود».
اوهمچنینگفتهبهنظرمیرسدکهتعداد
پروندهها زیاد باشــد و امیدوارند براساس
اطالعاتی که شــهرداری در اینخصوص
منتشر میکند ،بتوانند آمار دقیق و شفافی
از برجهایی که در ۱۵سال گذشته براساس
مصوبه برج-باغ ساخته شــدهاند به افکار
عمومیارایهدهند.
از نوشتن این نامه دو روز میگذرد و این
درحالی اســت که پیش از انتشار آن یاشار
سلطانی ،روزنامهنگار در توییتی فهرستی
را منتشــر کرد که در آن تعدادی از مالکان
این  62باغ حضور داشــتند .او در توییتش
نوشت« :اســامی تعدادی از مالکان  62باغ
که اخیرا از شورای شهر تهران مجوز احداث
برجگرفتهاند!کاشخودشورایشهرتهران
در اینباره شفافسازی میکرد .چند روزی
منتظر ماندم که شــورا لیســت را منتشر
کند ،اما بیفایده بود .چرا همه جریانهای
سیاســی از شفافســازی نگرانند؟» در
فهرست او از ســازمانها و ارگانهایی نام
برده شده که هنوز و در لحظه نوشتن این
مطلب بیواکنش بودهاند و حتی محسن
هاشمی ،رئیس شورای شــهر تهران هم
در پاســخ به این پرسش که گفته میشود
صاحبانبیشتراینباغات،نهادهایدولتی،
بیمارستانها ،بانکها و خیریهها هستند،
گفته «من مالک هیچکدام از این  62باغ را
نمیشناسمواینهاگمانهزنیهاییاستکه
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تدوینکنندگان قانون اساسی بوده است ».فارغ از بروز این
تنشها ،این نهاد در انتشــار بیانیههای خود از موضوعاتی
کلیشهای و ابتداییترین اصول مانیفست سیاسی تحزب
فراتر نرفته است .این درحالی اســت که قانون اساسی به
صراحت رئوس آن را در تبیین و تکوین ساختار حزبی در
کشورآوردهاست.
حزبیگراییدورازمناسباتسیاسی
احزاب و فعالیت حزبی بهعنوان نهاد و ســازوکاری که
نبض سیاست و همچنین مکانیســمی که فرآیند قدرت
را به شکلی قانونی و با مشــارکتدادن مردم پیش میبرد،
اهمیتی راهبردی و اساسی در جامعه دارد .با توجه به اینکه
وضع کنونی جامعه ما که با بحرانهایی چون فساد مالی و
اقتصادی ،آسیبهای اجتماعی ،بیکاری ،ضعف مدیریتی
و بســیاری موارد دیگر دســتوپنجه نرم میکند و ارکان
جامعه را با تهدیدهای جدی مواجه کرده ،آگاهیرسانی و
ترسیم فضایی واقعی از این شرایط به مردم رسالت سیاسی
و تاریخی احزاب است .اما اتفاقات اخیر و عملکرد چندین
ساله خانه احزاب ،ناتوانی این نهاد را در انجام چنین رسالتی
ترسیممیکند.

ایستادگی قاضی جوان
مقابل نماینده رانتخوار

دولت تصمیمی برای
سهمیهبندی بنزین ندارد

مدتی است که صحبت از سهمیهبندی بنزین
مطرح میشود .موافقان این طرح دالیلی هم برای
آن ارایه میکننــد که مهمترینش قاچاق بنزین
و نظارت بر این امر اســت .با این حال روز گذشته
بهروز نعمتی ،ســخنگوی هیأترئیسه مجلس
درباره احیای کارت ســوخت و ســهمیهبندی
ب ه عنوان راهکارهای ارایهشــده از ســوی مرکز
پژوهشهای مجلس گفــت« :در رابطه با قاچاق
سوخت جلسات متعددی میان دولت و مجلس
بهویژه در «ستاد عالی اطالعرسانی کشور» برگزار
شده است و مباحث مورد کارشناسی دقیق قرار
گرفتهاند؛اماسهمیهبندیبنزینوهرنوعسوخت
دیگر مخالفت بسیاری از اعضا را به دنبال داشت».
سخنگوی هیأترئیسه مجلس در توضیح دالیل
مخالفت خود با سهمیهبندی بنزین تأکید کرد:
«مردم این روزها با مشکالت اقتصادی بسیاری
دست به گریبان هســتند ،بنابراین کوچکترین
تغییر قیمت یا دو نرخیشدن بنزین حبابهای
کاذب قیمت را به دنبــال دارد و تــورم بیش از
گذشتهخواهدشد».

