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رویداد

شهروند| بعــد از گذشــت دو هفته از 
تصميم شــورای شــهر برای دادن مجوز 
ساخت وساز در 62 باغ تهران، همچنان این 
خبر داغ است و پيگيری رسانه ها و مردم از 
چرایی ارایه چنين مجوزی و درخواســت 
آنها برای اعالم اســامی اشخاص حقيقی و 
حقوقی که این مجوزها را دریافت کرده اند، 
عاملی شده تا اعضای شورای شهر نسبت به 
آن واکنش نشان دهند. بهاره آروین، رئيس 
کميته شفافيت شورای شــهر تهران روز 
پنجشــنبه از نامه ای گفته که براساس آن 
از شهردار تهران خواسته شده تا اطالعات 
تمامی پرونده های برج -باغ  را منتشر کند. 
»بر همين اساس برای انتشار مشخصات 
پرونده های برج-باغ شاخص هایی در نظر 
گرفتيم که باید اطالعات شــان براساس 
شماره پرونده شهرســازی، منطقه، تراکم 
صادره طبق پروانه و تراکــم صادره طبق 
پایــان کار، تعداد طبقات طبــق پروانه و 
تعداد طبقات طبق پایان  کار، مســاحت 
زمين، صورت جلسه شورای معماری، رأی 
کميســيون ماده ۱۰۰ و غيره در ليســت 

مشخصات شان قيد شود.« 
او همچنين گفته به نظر می رسد که تعداد 
پرونده ها زیاد باشــد و اميدوارند براساس 
اطالعاتی که شــهرداری در این خصوص 
منتشر می کند، بتوانند آمار دقيق و شفافی 
از برج هایی که در ۱۵ سال گذشته براساس 
مصوبه برج-باغ ساخته شــده اند به افکار 

عمومی ارایه دهند. 
از نوشتن این نامه دو روز می گذرد و این 
درحالی اســت که پيش از انتشار آن یاشار 
سلطانی، روزنامه نگار در تویيتی فهرستی 
را منتشــر کرد که در آن تعدادی از مالکان 
این 62 باغ حضور داشــتند. او در تویيتش 
نوشت: »اســامی تعدادی از مالکان 62 باغ 
که اخيرا از شورای شهر تهران مجوز احداث 
برج گرفته اند! کاش خود شورای شهر تهران 
در این باره شفاف سازی می کرد. چند روزی 
منتظر ماندم که شــورا ليســت را منتشر 
کند، اما بی فایده بود. چرا همه جریان های 
سياســی از شفاف ســازی نگرانند؟« در 
فهرست او از ســازمان ها و ارگان هایی نام 
برده شده که هنوز و در لحظه نوشتن این 
مطلب بی واکنش بوده اند و حتی محسن 
 هاشمی، رئيس شورای شــهر تهران هم 
در پاســخ به این پرسش که گفته می شود 
صاحبان بيشتر این باغات، نهادهای دولتی، 
بيمارستان ها، بانک ها و خيریه ها هستند، 
گفته »من مالک هيچ کدام از این 62 باغ را 
نمی شناسم و اینها گمانه زنی هایی است که 

مطرح می شود.« او همچنين گفت که هنوز 
تخریبی در 62 پرونده بــاغ اتفاق نيفتاده 
و قرار بر این اســت کميته ای کارشناسی 
به طور دقيق پرونده این 62 باغ را بررســی 
کند و اگر این مکان ها دارای درختان انبوه 
باشد، با مالکان وارد مذاکره شده تا پول آنها 
پس داده یا حقوق مکتسبه شان در زمينی 
دیگر به آنها داده شــود. »اگر باغی جنبه 
تاریخی داشت، از این ليست حذف خواهد 
شد و بيشــتر مجوزها مربوط به باغ هایی 
بود کــه درختانش خشــک و جرایم آنها 
پرداخت شده و دیگر باغ نيستند. در دوره 
گذشته مدیریت شهری 7۰۰ ميليارد بابت 
این پرونده ها از صاحبــان باغ گرفته و آنها 
می توانستند از طریق دیوان عدالت اداری، 
حکم قضائی بگيرند که شورا هوشمندانه 
اجازه ساخت در باغاتی که همچنان سبز 

هستند را نداد.«
باید براساس قانون رفتار شود

»شــهرداری منطقه 22« در فهرستی 
که ســلطانی منتشــر کرده وجود دارد. 
فهرســتی که در آن به غيــر از منطقه 
22، تعاونی مســکن کارکنان و اعضای 
بسيج شهرداری تهران و تعاونی مسکن 
کارکنان شــهرداری هم وجــود دارد و 
همين عناوین در کنار سازمان هایی چون 
تأمين اجتماعی، ستاد اجرایی فرمان امام 
و بنياد مستضعفان واکنش های فراوانی 
را به دنبال داشته است. در این ميان، علی 
نوذرپور، شــهردار منطقه 22 در واکنش 
به حضور ایــن منطقه در فهرســت به 
»شهروند« می گوید: »منطقه 22 تملک 
ندارد. در محدوده 22 باغ هایی وجود دارد 

که ممکن است منظور این باغ ها باشد یا 
ممکن است منظور تعاونی های وابسته به 
شهرداری باشد که تقریبا تمام تعاونی ها 
در منطقه 22 اســت. بخشی از تعاونی ها 
وابسته به شهرداری است، اما معاونت ها 
و سازمان های دولتی هم تعاونی دارند که 
ممکن اســت در باغ های منطقه باشد.« 
او می گوید که نمی دانــد چرا نام منطقه 
22 در این فهرســت است؛ با وجود آن که 
در این منطقه باغ کمی وجود دارد و اکثر 
باغ ها مربوط به مناطق یک و دو اســت: 
»از سوی دیگر درخواست ساخت وساز و 
مسير صدور پروانه ساختمانی به خصوص 
در منطقه 22 بسيار طوالنی است. افرادی 
که در این منطقه توانسته اند مجوز بگيرند 
چند ســالی درگير بوده اند و تنها کسانی 
از سد این ماجرا گذشــته اند که عوارض 
و حقوق شــهرداری را به صــورت کامل 

پرداخت کرده اند.«
نوذرپور تعداد باغ هایی را که در منطقه 
22 مجوز گرفته اند، نمی داند اما می گوید 

کســی که زمينش باغ اســت، متخلف 
نيســت و زمانی که مجوز جدیدی صادر 
می شود باید حقوقی برای افرادی که در 
قانون قبلی بوده اند، قایل شد: »نمی توان 
با مســائل، انتزاعی برخورد کرد. شورای 
پنجم خــودش مصوبه برج-بــاغ را لغو 
کرده و خود همــان شــورا از ميان این 
همه پرونده 62 پرونده را به دليل این که 
مراحلشان را طی کرده بودند، مجوز داده 
است. این شــورا محدودیت های فراوانی 
برای ذینفعانی که باغ داشتند و مراحلی 
را هم طــی کرده اند، ایجاد کرده اســت. 
بســياری از اینها ممکن است  متعلق به 
بنيادها و سازمان ها باشند که زمينشان را 

به افراد حقيقی فروخته اند.«
به گفته شهردار منطقه 22، شهرداری ها 
در آینده بــا پرونده های بســياری روبه رو 
خواهنــد شــد که مدعــی هســتند و 
درگيری هایی به وجود خواهد آمد با افرادی 
که بخشــی از راه را طــی کرده اند که باید 

فکری برای آن هم کرد. 

همه اش را بنويس
راضیه زرگری
روزنامهنگار

خيلي  ســال اســت که مي داند خبرنگارم؛ تا حاال چيزي 
در مورد نوشــتن درباره خــودش و بقيــه توان یاب ها از من 
نخواسته بود. من هم با این که چندین بار گزارش و مصاحبه 
در مورد مشــکالت معلوالن در جامعه و این کــه از حداقل 
حقوق شهروندي هم برخوردار نيستند، نوشته ام و در آینده 
هم مي نویسم، اما کمتر در مورد سوژه خبری و گزارشی با او  
حرف زده ام. آخرین باري که دیدمش گفت: »ميشه در مورد 
ما بنویسي؟« که گفتم تا االن هم خيلي نوشته ام؛ چشم. چي 
بنویسم؟ مي خواهي حرف بزنيم خودت بگي من بنویسمش؟« 
گفــت: »داري مي بيني دیگه! در مــورد همه چيزم بنویس؛ 
در مورد این که یک ســاله تنهایي نمي تونم دستشــویي برم 
چون سراميکاش ُسر هست. خونه قبلي رو بابا کف سرویس 
بهداشــتي اش رو موزایيک کرده بود از اون قدیمي ها؛ اونجا 
طوري بود که حداقل کارهاي خودم رو مي تونستم انجام بدم، 
اما این خونه نشد که درستش کنند. پيش خودشون گفتند 
چندبار که برم عادت مي کنم اما نشد؛ چندبار زمين خوردم، 
دندون هام شکســت و لبم پاره شــد، دیگه مي ترسم بدون 
کمک برم توی دستشــویی؛ مامان و بابا هم اسير من شدند. 

یه مسافرت درست و حسابی نمی تونند از استرس من بروند.«
داشتم فکر مي کردم پيش پا افتاده ترین و عادي ترین کار 
آدم هاي عادي براي کسي که معلوليت دارد، مي تواند دغدغه 
باشد. ادامه داد که »بنویس خيلي وقته دلم مي خواد تا پاساژي 
که سرچهارراه باز شده برم، اما تا مدت ها ورودیش رمپ ویلچر 
و کالسکه نداشت و االن هم که درستش کردند، آسانسورش 
درست و حسابي راه نيفتاده؛ بنویس سه سال مي شود که حرم 
امام رضا)ع( نتوانستم بروم. خودم که قبل تر هم نمي تونستم؛ 
هربار کلي به مامان و بابا زحمت مي دادم و اذیت مي شدند تا 
من را دو روز ببرند مشهد؛ دیگه توانش را ندارند. منم بهشان 
فشار نمي آورم. اما دلم مي پوســه توي این خونه. بنویس تا 
راهنمایي بيشتر نتونستم مدرسه بروم؛ مدارس خاص خيلي 
به ما دور بود تا همون مقطع هم بابا هميشه من رو مي رسوند. 
اکثر دوستان معلولم هم مثل من نصفه نيمه درس خوندند؛ 
با چندتاشون هنوز در ارتباطم.آهان راستي بنویس هرجا که 
جشن عروسي دعوت مي شویم اول باید بپرسيم پارکينگ و 
آسانسور دارد یا نه؟ یعني من مي توانم خوشحال باشم و آماده 

شوم یا باید مثل اکثر وقت ها بمانم خانه.«
چندبار ميان صحبت ها سرش را به نشانه افسوس تکان 
مي دهد و چند ثانيه اي به روبه رویش خيره مي شود؛ زندگي 
روزمره اش به چهاردیواري خانه محدود مي شود. پدر و مادر 
هرچه توانســته اند در چهار دهه زندگــي برایش کرده اند؛ 
از فراهم کردن امکانات رفاهي و پشــتوانه مالي تا پرکردن 
کمبودها با پاسخگویي به عالیق و خواسته هایش؛ هرچند 
که بسياري از آنها برایشــان خيلي سخت بوده است. البته 
فقط پدر و مادر حامی او هستند. خودش هم خيلی خوب 
می داند اگر خانواده حمایتش نمی کرد، حتما االن گوشــه 
یکی از آسایشگاه های تهران افســوس های چندباره اش را 
قورت می داد. شوربختانه حمایت های سيستمی و قانونی 
از حقوق شهروندان در کشور ما بسيارکم است؛ دلخوشی 
هم اگر باشد از جانب »ان جی او«های حامی معلوالن است 
نه جای دیگر. خنده دار اســت که بگویيم حمایت ها از یک 
معلول به چنــد ده هزار تومان مســتمري ماهيانه محدود 
مي شود. هرچه در این باب گفته شود تکرار و تکرار و تکرار 
است به اميد روزی که بتوانيم شــاهد تغييرات اساسی در 
قانون گذاری و مدیریت اجرایی در حق توان یاب ها باشيم. 
بنویس هایش ادامه داشت، همين طور داشت مي گفت و من 
داشتم فکر مي کردم که چطور مي توانم خوشحالش کنم؛ 
مثال عکس هایي که دوست دارد را برایش چاپ کنم؛ همين 

دلخوشي هاي کوچک راضي اش مي کند.

یادداشت

 دولت تصمیمی برای 
سهمیه بندی بنزين ندارد

مدتی است که صحبت از سهمیه بندی بنزین 
مطرح می شود. موافقان این طرح دالیلی هم برای 
آن ارایه می کننــد که مهمترینش قاچاق بنزین 
و نظارت بر این امر اســت. با این حال روز گذشته 
بهروز نعمتی، ســخنگوی هیأت رئیسه مجلس 
درباره احیای کارت ســوخت و ســهمیه بندی 
به  عنوان راهکار های ارایه شــده از ســوی مرکز 
پژوهش های مجلس گفــت: »در رابطه با قاچاق 
سوخت جلسات متعددی میان دولت و مجلس 
به ویژه در »ستاد عالی اطالع رسانی کشور« برگزار 
شده است و مباحث مورد کارشناسی دقیق قرار 
گرفته اند؛ اما سهمیه بندی بنزین و هر نوع سوخت 
دیگر مخالفت بسیاری از اعضا را به دنبال داشت.« 
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در توضیح دالیل 
مخالفت خود با سهمیه بندی بنزین تأکید کرد: 
»مردم این روز ها با مشکالت اقتصادی بسیاری 
دست به گریبان هســتند، بنابراین کوچکترین 
تغییر قیمت یا دو نرخی شدن بنزین حباب های 
کاذب قیمت را به دنبــال دارد و تــورم بیش از 

گذشته خواهد شد.«

کسی که باغ دارد، متخلف نیست

 

شهروند|  نشست خانه احزاب که روز پنجشنبه تشکيل 
شد، با حاشيه هایی همراه بود. در جریان برگزاری این نشست 
که در وزارت کشــور برگزار شــد، بين اعضای فراکسيون 
مســتقلين و اعتدالگرایان خانه احزاب بر سر ليست نهایی 
این فراکسيون برای حضور بين کاندیداهای شورای مرکزی 
خانه احزاب درگيــری و زدوخورد در گرفت. در مورد علل و 
چرایی تنش ایجاد شده آن گونه که رسانه ها آورده اند، ماجرا 
از این قــرار بوده که »محمد زارع فومنی«، مدیر مســئول 
روزنامه صدای اصالحات و دبيرکل حزب مردمی اصالحات 
که از این فراکسيون نامزد شده، به درج نامش در برگ رأی 
بدون اجازه اش، با فریاد و هياهو اعتراض کرد. این اتفاق برای 
دقایقی جلســه مجمع عمومی خانه احزاب را دچار تشنج 
کرده بود. احمد کریمی اصفهانــی، رئيس دوره ای مجمع 
عمومی خانه احزاب و عضو جبهه پيروان خط امام و رهبری 
با کنایه به درگيری صورت  گرفته در این جلســه گفته که 
»مردم انتظار دارند احزاب بلوغ سياســی و رفتاری خود را 
نشان دهند، نه این که این گونه رفتارها را به  نمایش بگذارند.« 

خانه احزاب؛ کارکردها و الزامات حزبی گرایی
کارکرد ضعيف، عدم تمرکز، خط دهی و سياست ورزی 

مبتنی بر مناسبات مدرن بر اتمسفر سياسی ایران از سوی 
احزاب مسأله ای نيست که برای تمامی جریان ها و گروه های 
سياسی قابل کتمان باشد. بررسی خانه احزاب و همچنين 
تعيين عيار و اثرگذاری سياسی آن بر روند تحوالت سياسی 
و اجتماعی ایران کنونی می تواند جایگاه این نهاد را مشخص 
کند. چند مــاه پيش بود که خانه احــزاب در بيانيه ای که 
درواقع بــه ارایه راهکارهایی برای خروج از شــرایط فعلی 
کشور مربوط می شــد، پرداخت. در متن این بيانيه که به 
گونه ای ابعاد مختلفی را تحت پوشــش قرار می داد، آمده 
بود که »در حوزه اقتصاد تامين استقالل اقتصادی جامعه 
و ریشــه کن کردن فقر، فســاد، تبعيض و تامين نيازهای 
اساسی انســان در جریان رشــد و افزایش نقش مردم در 
روند توسعه و پيشرفت اقتصادی کشور؛ در حوزه سياسی 
پذیرش اصل آزادی و برقراری دموکراسی و فعاليت احزاب، 
گروه ها، اجتماعات و افزایش ميزان مشارکت مردم در تعيين 
سرنوشــت خود و کشــور؛ در حوزه فرهنگ رشد فضایل 
اخالقی و اســتمرار دین باوری مردم و در حوزه موضوعات 
اجتماعی نيز توجه و شکل گيری و بقای عدالت اجتماعی 
خاصــه در اصــول 29 ،3۰ و 49 از دغدغه های اساســی 

تدوین کنندگان قانون اساسی بوده است.« فارغ از بروز این 
تنش ها، این نهاد در انتشــار بيانيه های خود از موضوعاتی 
کليشه ای و ابتدایی ترین اصول مانيفست سياسی تحزب 
فراتر نرفته است. این درحالی اســت که قانون اساسی به 
صراحت رئوس آن را در تبيين و تکوین ساختار حزبی در 

کشور آورده است. 
حزبی گرایی دور از مناسبات سياسی

احزاب و فعاليت حزبی به عنوان نهاد و ســازوکاری که 
نبض سياست و همچنين مکانيســمی که فرآیند قدرت 
را به شکلی قانونی و با مشــارکت دادن مردم پيش می برد، 
اهميتی راهبردی و اساسی در جامعه دارد. با توجه به این که 
وضع کنونی جامعه ما که با بحران هایی چون فساد مالی و 
اقتصادی، آسيب های اجتماعی، بيکاری، ضعف مدیریتی 
و بســياری موارد دیگر دســت وپنجه نرم می کند و ارکان 
جامعه را با تهدیدهای جدی مواجه کرده، آگاهی رسانی و 
ترسيم فضایی واقعی از این شرایط به مردم رسالت سياسی 
و تاریخی احزاب است. اما اتفاقات اخير و عملکرد چندین 
ساله خانه احزاب، ناتوانی این نهاد را در انجام چنين رسالتی 

ترسيم می کند.  

حاشيه های نشست اخير مجمع عمومی خانه احزاب:   

خانه احزاب ناتوان تر از احزاب

شهردار منطقه 22 از حضور اسم این منطقه در فهرست 62 باغی می گوید که قرار است تخریب شوند
ون

ریب
ت
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آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی، صبح روز پنجشنبه در دیدار با نمایندگان منتخب ملت در مجلس 
خبرگان رهبری، طی سخنانی گفتند: »در موضوع فضای مجازی می توان دو نوع برخورد داشت؛ یک برخورد همراه 
با تدبير و دقت و برخورد دیگر همراه با سهل اندیشی و ندیدن پيچيدگی های موضوع و سهل انگاری و بی تفاوتی نسبت 
به آن.« ایشان با تأکيد بر »نگاه جامع به تهدیدها و فرصت ها« در بخش دیگری از سخنان خود گفتند: »تجربيات ما 
از نحوه عملکرد آمریکایی ها و اروپایی ها بسيار زیاد است اما تجربه اخير مربوط به برجام و تعهداتی که آمریکایی ها 
باید انجام می دادند اما زیر آن زدند، در برابر دیدگان ما است و باید در برخورد با آمریکا و جبهه مقابل، از این تجربيات 

استفاده شود.« 

رهبر معظم انقالب:

نگاه جامع به 
 تهديدها
و فرصت ها

شروع صفحه آرایی
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در هر بار تمرین پناه گيری، در 
محل های امن پناه گيری کنيد 

تا انجام این عمل در زمان 
وقوع زلزله، نياز به صرف وقت 

نداشته باشد.

گاه
ن

 ايستادگی قاضی جوان
مقابل نماينده رانت خوار 

عضو  توکلــی،  احمد 
مجمع تشخیص مصلحت 
از  بخشــی  در  نظــام 
گفت وگوی مفصل خود با 
باشــگاه خبرنگاران جوان 
گفته است: »قضات عادل و پاکدست در دستگاه 
قضا بسیار وجود دارند. در این باره استناد می کنم به 
پرونده ای که در زمان خودش پر سروصدا بود. در 
آن پرونده یکی از نماینــدگان مجلس از جایگاه 
حقوقــی خــود سوءاســتفاده کــرد و از بنیاد 
مستضعفان در بابلسر زمینی نزدیک به دریا گرفت 
به قصد این که می خواهد در آن زمین کار فرهنگی 
کند. بعد از زمانی اقدام به تفکیک و قطعه بندی 
زمین کــرد و آن را به تفکیــک فروخت و درآمد 
حاصله را در یک حســاب قرض الحسنه 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 ۱۸ آن 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 می تواند در 
نهاد های مهم استان اعمال نفوذ کند. قاضی دادگاه 
تجدید نظر در آن پرونده یک روحانِی معمولی بود 
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 

نهاد است.«
  

پیوستن به FATF دست مفسدان 
اقتصادی را می بندد

هاشم زایی،  عبدالرضا 
نماینــده تهــران در مجلس 
گفت: »پیوستن به FATF و 
CFT جلوی ایجــاد رانت و 
اختالســگران اقتصــادی را 
خواهد گرفت. از زمانی که ما از 
طرف سازمان ملل تحریم شدیم و چندین قطعنامه به 
علت خوب عمل نکردن دولت های سابق علیه ما صادر 
شــد، مجبور به دورزدن تحریم ها شــدیم. در آن موقع 
افرادی که امروز مفسد اقتصادی شده اند را برای دورزدن 
تحریم ها تشــویق می کردیم. مادامی که ما مجبور به 
دورزدن قوانین به این شــکل باشــیم سوءاســتفاده و 
اختالس نیز وجود خواهد داشــت. امروز ما رسما اعالم 
می کنیم که تحریم های یک جانبه آمریکا را دور خواهیم 
زد. این کار نیز توسط عده ای باید انجام شود؛ این افراد باید 
خیلی خویشتندار باشند که در برابر رانتی که برای آنها 
ایجاد می شود، بایستند؛ اما حقیقت این است که مادامی 
که رانت وجود داشته باشد و ما مجبور به دورزدن قوانین 
باشیم، پرونده های قضائی مرتبط با فساد مالی و اقتصادی 
نیز وجود خواهند داشت. بنده یکی از موافقان برجام بودم 

و معتقد بودم که برجام باید توسعه می یافت .«


