سوء تغذیه هزار کودک در جوار پایتخت گردشگری غذایی کشور
احمد زاهدی لنگرودی

فعال اجتماعی

در آخرین هفته آذر ماه امســال ،معاون حمایت
و ســامت کمیته امداد گیالن در رشت خبر از
شناســایی  ۹۶۲کودک زیر پنج سال دارای سوء
تغذیه در مناطق محروم استان گیالن داد و گفت:
« ۴۱دهستان از  ۱۲شهرســتان در گیالن جزء
مناطق محروم هستند».
ضریب محرومیت شهرســتانها بر اساس نبود
امکاناتی از قبیل مراکز بهداشتی و درمانی ،مراکز
آموزشی ،آب آشامیدنی ،انشعابات آب و برق و گاز
محاسبه میشــود .به این ترتیب و بر اساس آمار
رسمی ارائه شده ،مردم محروم بسیاری در استان
گیالن وجود دارند که از حداقل امکانات زندگی
اجتماعی محرومند و کمیته امداد تنها تعدادی را
شناسایی و امدادرسانی کرده است.
عزیز پورعزیزی اســتاد دانشــگاه گیالن وضع
زندگی مردم محروم و حاشــیه نشــینان استان
را در گفتوگو با یک پایگاه خبری محلی چنین

توصیف میکند« :اگر بــه بقالیهای محلههای
فقیرنشــین بروید و از مغازهدارها بخواهید دفتر
بدهیهای مشــتریان را به شما نشــان دهند؛
بدونشک زنان بیوه و فقیرانی خواهید یافت که
اجناس و مایحتاج شان را بصورت نسیه میخرند و
صبر میکنند تا یارانههایشان را دریافت کنند یا از
اینکه از جایی به آنان کمک برسد .شاید احساس
شود حجم بدهیهای آنان بسیار کم خواهد بود،
ولی برای آنان بار سنگینی در زندگیشان هست.
حتی برخی از جوانان متأهل تحصیلکرده بیکار
دنبال گرفتن فطریه هســتند و تالش میکنند
از هر روزنهای هزینههــای زندگی خود را تأمین
کنند».
فقر در استان گیالن فراگیر شده .این موضوع جدا
از سایر مناطق کشور نیست که در سالهای اخیر
و به دلیل بحران اقتصادی و سوءمدیریتها دچار
فقر شــدهاند .تا جایی که استاندار جدید گیالن
هم اذعان دارد« :کشــاورزان گیالنی نمیتوانند
نیازهــای اولیه زندگی خود را تأمین کنند و اکثر
روستاییان در استان گیالن زیر خط فقر زندگی
میکنند».
گفته شده که فقر گیالن زیر سرسبزی آن نهفته

است .البته این همه حقیقت نیست .فقر در گیالن
زیر درو غ پنهان نگهداشته شده .ارائه چهره جعلی
از رفاه و سعادت روستائی گیالنی در رسانههای
رســمی مخصوصا صدا و سیماست که گویی نه
رسانه مردم این استان ،بلکه صرفا صدای نهادهای
رسمی و دولتی است.
پیگیری سیاســتهای غلط گذشــته که با نام
توسعه اجرا میشوند ،توجه به منطقه آزاد انزلی
و بیتوجهی بــه انتقادها و نارضایتی مردم که در
تنگنای معاش هســتند مانع از آن میشــود که
رفاه و تأمیــن منافع مردم در اولویت باشــد .به
عنوان مثال حتی استانداری که به وجود فقر در
میان روســتاییان اظهار کرده ،همچنان از ادامه
توسعهای سخن میگوید که در سالیان گذشته
باعث افزایش فقر و شکاف طبقاتی شده .بیآنکه
به لزوم تغییر سیاســت به نفع مردم بیاندیشد تا
شاید به رفع فقر بیانجامد .در حالی شعار توسعه
گردشــگری سر داده و گردشــگرها را به گیالن
دعوت میکنند کــه به دلیل نبود امکانات و عدم
مراعات رفاه و تأمین امکانات گردشگری ،هجوم
گردشگران جز تخریب طبیعت نتیجهای ندارد؛ و
بیشرمانه از رشت به عنوان «پایتخت گردشگری

غذایی ایران» ســخن میگویند که دســت کم
هزار کودک دچار ســوء تغذیه و نیازمند کمک
شناسایی شدهاند.
اما این همه منظره برای تماشــا نیست .در دیگر
سو هم البته هســتند هتلداران و سرمایهدارانی
که فرزندانشان با اتومبیلها و کاالهای لوکس و
الکچری وارداتی در صفحات اجتماعی شبکههای
اینترنت ،به فخرفروشی و نمایش زندگی مرفه و
سرمایهدارانه خویش مشغولند .دست در دست
و شــریک با آنان که خوشخــوراک و پایتخت
دوســتند و دنبال برندســازی از شبهه فرهنگ
بومی و کســب منفعت با نامگذاریهای مبتذلی
مانند «شهر خالق خوراک»« ،رشت زیبا» و ...با
ایجاد حس رقابت تجاری در شهرستانهای بزرگ
شــرق و غرب ،از زمینخواری و ساحلخواری و
جنگلخواری و کوهخــواری و غارت منابع مردم
فقیر ،منافع خویش را کســب میکنند .به غیر از
این نوکیسهها ،مقاطعهکارانی که با مدیران شهری
همکاســهاند و حتی نهاد خاصــی که میتوانند
بیپیگرد و پاسخگویی هر معاملهای را در انحصار
خود داشته باشند ،در این روند شریکند .فقر مردم
محروم استان نتیجه چنین مناسباتی است.
سجاد جعفری کارشناس اجتماعی ،با ارائه بخشی
از آمار رســمی در ضمیمه اســتانی یک روزنامه
رسمی ،گرچه توسعه گردشگری و حمایت دولتی

از بخــش خصوصی را به عنوان چــاره کار مکررا
مطرح میکند ،اما درباره فقــر در گیالن اذعان
میدارد که« :گیالن یکی از پنج استانی است که
تعداد افراد تحت پوشش کمیته امداد آن باالست
و این نشانه وجود فقر در استان است .بیشترین نرخ
مهاجرت روستا به شهر در گیالن اتفاق میافتد
و دلیل آن به صرفه نبودن اقتصاد کشــاورزی و
نبود امکانات رفاهی نظیر گاز ،راه آســفالته،آب
شرب و شبکه مناسب برق در روستاهاست .رفاه
اقتصادی در گیالن از  ۱۹استان کشور پایین تر
است و ...همچنین آمار طالق در گیالن باالست
و طبق آمار به ازای هــر  ۳ازدواج ،یکی به طالق
میانجامد .عوامل اصلی طــاق فقر اقتصادی،
بیکاری و اعتیاد است».
این روزها به بحران بیــکاری ،بحران بیحقوقی
کارگران نیز اضافه شــده اســت .یعنی عالوه بر
آنکه جوانــان یک خانواده به دلیــل عدم امکان
اشتغال ،درآمدی نداشــته و از نظر اقتصادی به
درآمد یک تن از شاغلین خانواده وابسته هستند،
به دلیل بحران و رکود اقتصادی ،بخش زیادی از
مزدبگیران و کارگران نیز مدتهاست دستمزدی
دریافت نکردهانــد .چنین وضعیتی اســت که
آســیبهای اجتماعی در مناطق حاشیهنشین
استان زیاد و زندگی را دستخوش تغییراتی ازجمله
سوءتغذیه کودکان کرده است.
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هیچکس عالقهای به
روشنشدن پشتپرده مسائل
مالی شهرداری تهران ندارد

گفتو گو

تشریح وضعیت جسمانی رضا شهابی در گفتوگو با همسرش

کسی کاری نکرده...

رضا شهابی ،از کارکنان ســابق شرکت واحد
اتوبوســرانی تهران و حومه و یکی از مؤسسان
سندیکای کارگران شــرکت واحد اتوبوسرانی
تهران که پس از تحمل شش سال حبس دوباره
به زندان رفت ،وضعیت جسمانی خوبی ندارد.
رضا شهابی  44ســاله  22خرداد سال  89در
پی اعتراضات صنفی راهی زندان شد و پس از
گذراندن شش سال حبس ،دوباره به گذراندن
بیش از یک ســال زندان محکوم شد .او در این
دوره در اعتراض به محکومیت مجددش دست
به اعتصاب غذا زد ،اعتصاب غذایی که حاصلی
برای او نداشت و تنها بیماری فشار خوناش را
تشدید کرد و حال خبرهایی از او در خصوص دو
سکتهاش در دو هفته اخیر منتشر شده است .با
ربابهرضایی،همسررضاشهابی،درموردوضعیت
جسمانی او گفتوگو کردهایم.
شنیدهایم که آقای شهابی در زندان سکته
کردهاند .در آخرین مالقاتی که با ایشــان
داشتید،وضعیتجسمانیشانچگونهبود؟

طی دو هفته گذشــته ،همســرم دو بــار در زندان
رجاییشهر دچار سکته مغزی شده است و همچنان
وضعیت جسمانی ایشان وخیم است و از اعزامش به
بیمارستان برای درمان ممانعت میشود.
چهارشــنبه  22آذر بــا آقــای شــهابی در زندان
رجاییشهر مالقات داشتیم .گفتند سکته خفیفی
داشتند .زیر چشــمها گود افتاده بود و سمت چپ
صورت و بدن بیحس بود .گویا فردای روز مالقات
با ما ،در پنجشنبه  23آذر ،مجددا حالشان بد شد و
خوندماغ شده بودند .ایشــان را به درمانگاه زندان
بردند .گفتنــد این حال بد به خاطر فشــار عصبی
است .تا شنبه بدون هیچ پزشک متخصص و مراجعه
به بیمارســتانی در همان حال در زندان گذشت .تا
اینکه 25آذر ایشان را به بیمارستان امام خمینی برای
یکسری آزمایشات ،سی تی اسکن ،نوار قلب و مغز و
داپلر بردند ،اما متأسفانه یکسری دستگاهها نبود و
آزمایشها کامل انجام نشد .ایشان را با همان حال

بردند به زندان .تا چهارشنبه  29آذر که به روال هر
هفته دوبار با ایشان مالقات کردیم .وضعیتشان خیلی
وخیمتر شده بود .پلک سمت چپ کامال افتاده بود و
عضالت سمت چپ صورت و بدنشان کامال بیحس
شده بود .مویرگهای چشم ،آسیب دیده و آبریزش
شدید از چشم چپ دارند.
گویا پزشــک بیمارســتان گفته بود که باید حتما
تحتنظــر باشــند و تا مشــخص شــدن جواب
عکسبرداریها و آزمایشها حتما داروی فشار باید
مصرف شود .اما دارو در زندان به اندازه کافی نیست.
از چهارشنبه به بعد .من دیگر اطالعی از وضعیتشان
ندارم .پیش از اینکه همسرم سکته کند جراح مغز
و اعصاب رضا ،اعالم کرده بود که رضا شــهابی توان
تحمل زندان را ندارد .با این حال همسرم از  ۱۸مرداد
با وجود اینکه دوره محکومیت حبســش به پایان
رسیده است همچنان در زندان نگهداری میشود.
خانم رضایی فرزندی دارید؟

بله ،یک دختر  10ساله و یک پسر  15ساله.

آنها هم در مالقاتهای هفتگی همراهتان
هستند؟ مواجههشان با وضعیت پدرشان
چگونه است؟

بلــه ،همیشــه .نمیدانم چــه بگویم .خــب ،برای
دختربچهای که از 4سالگی و پسربچهای که از 9سالگی
پدرش را در زندان مالقات میکند ،وضعیت ســخت
است .آنها بعد این مدت شرایطشان را پذیرفتهاند ،اما
قطعا اثرات زیادی رویشان گذاشته .روح و روانشان را
در سن رشد تحتتأثیر قرار داده است.
پس از پایان محکومیت شش ساله ،آقای
شهابی چند وقت است که زندان هستند؟

در ســری جدید چهار ماه و نیم است که در زندان
هستند .در این دوره هم با وجود اعتصاب غذاهایی
که در اعتراض به حکم جدید بوده اســت وضعیت
فشار خونشان متغیر شــد و به این دو سکته مغزی
انجامید .در حال حاضر و با وجود امکانات کم زندان
رجاییشهر ما به شدت نگران سالمتیشان هستیم.
در این مدت ممر درآمدتان چه بوده است؟

ندارد .حتی آب گرم هم برای استحمام در دسترس
زندانیها نیست.

رضا که پس از  22خرداد  89و شــروع زندان از کار
اخراج شــد و کمی پس از آن با راهاندازی فروشگاه
ترشــیجات زندگی را هر چند سخت ،میگذرانیم.
ی کسب میشود.
تنها درآمدم با همین فروش ترش 

در این مدت پیگیری هم کردهاید و امیدی
به آزادی آقای شهابی دارید؟

خیلی سخت اســت .برای خود رضا سختتر است.
چون زندان رجاییشــهر در واقع هیــچ امکاناتی

آقای ربیعی ،وزیر کار ،گویا عنوان کردند
پیگیر این موضوع هستند .آیا از آن طریق

با وجود اینکه شما ساکن تهران هستید،
چرا آقای شهابی در زندان رجاییشهر کرج
هستند؟ این موضوع مالقاتهای هفتگی را
برای شما سخت نمیکند؟

وعدههای زیــادی دادهاند ،از دادســتانی تا وزارت
کار و مجلس قول رســیدگی دادند ،اما متأسفانه تا
امروز کسی کاری نکرده اســت و حتی اوضاع بدتر
هم شده است.

روزنامهنگار

در بلندترین شب سال وقتی مردم پایتخت داشتند
خاطره ترس زلزله شــب قبلش را با برپایی شادی
فرامــوش میکردند خبر دســتگیری باز در صدر
اخبار نشســت .در بلندترین شب ســال ماموران
پلیس پایتخت بیش از  200دختر و پســر را در دو
مهمانی (لواســان و فرمانیه) دستگیر کردند .طی
ماههای گذشته این چندمین مورد دستگیری در
مهمانیها است که خبرش منتشر میشود و حاال
دو ســوال به ذهن متبادر میشود آیا با دستگیری
جلوی مشکالت اجتماعی و اخالقی گرفته میشود
و دومین سوال مربوط به سخنان حسن روحانی در
همایش منشور حقوق شهروندی است که به شدت
روی کلمات «حریــم خصوصی» تاکید کرد .حال
باید دوباره بررسی کرد جایگاه حریم خصوصی در
میان دستگیریها کجاست .یادمان نرود که همین
چند سال پیش بود دختر جوان مشهدی از ترس
دستگیری در پارتی از طبقه ششم به پایین سقوط
کرد و به مرگ سالم کرد.
واژه حریم خصوصی در حقوق شهروندی

پلیس اعالم کرد  230نفر را در پارتیهای شــب
یلدا گرفته است ،موضوع این است که هر بار برنامه
شادیای وجود دارد پلیس اعالم میکند که وارد
یک مکانی شده است و تعدادی را دستگیر میکند.
مدتهاست این اتفاق رخ میدهد و هیچ تغییری
در ماجرا رخ نــداده و دوم اینکــه رئیسجمهور
وقتی از حقوق شــهروندی صحبت کرد از حفظ
حریم شخصی افراد سخن گفت .در همین زمینه
هوشــنگ پوربابایی ،وکیل پایه یک دادگستری
به «جامعه فــردا» میگوید«:ایــن موضوع از دو
جنبه قابل بررسی است ،یکی بحث رعایت حقوق

در مرحله اول بیماری ایشــان باید به نحو مطلوبی
پیگیری و اقدامات درمانی انجام شود .سپس باید به
وضعیت محکومیت مجدد ایشان که ما آن را قبول
نداریم رسیدگی شــود و درخواست آزادی هر چه
سریعتر همسرم را داریم.

حفظ حرمت حریم خصوصی

حرمت حریم خصوصی افراد حفظ شود
سارا غضنفری

آخرین درخواست آقای شهابی در شرایط
فعلی چیست؟

همسر
رضا شهابی
میگوید:
وعدههای
زیادی دادهاند،
از دادستانی
تا وزارت کار
و مجلس قول
رسیدگی
دادند ،اما
متأسفانه تا
امروز کسی
کاری نکرده
است و حتی
اوضاع بدتر هم
شده است

حقوق شهروندی

آیا دستگیری در مهمانیها عالج واقعه است؟

شهروندی اســت و دیگری بحث دخالت نیروی
انتظامی در اماکن غیرعمومی یا اماکن خصوصی
اســت .من درباره حقــوق شــهروندی بارها در
سخنرانیها و مصاحبههایم گفتهام که آن چیزی
که رئیسجمهور تحت عنوان حقوق شــهروندی
مطرح کرد چیزی غیر از آنچه که در قوانین اساسی
ما یا قوانین آیین دادرسی کیفری یا قانون احترام
به حقوق آزادیهای مشروع که در سال  83تصویب
شده نیســت .میدانید که قوه مجریه صرفا از این
قوانین رونمایی کرد یا به عبارتی غبارروبی کرد از
چیزی که قبال وجود داشته است .همچنین بحث
الزام یا عدم الزام آن را هم ما در جامعه نه به لحاظ
قانونی میتوانیم بار حقوقی بدهیم نه ســایر قوا
مکلف هستند که از این آییننامه یا منشور تمکین
کنند ،زیرا مجوز قانونی نــدارد و فقط قوه مجریه
آن را تدوین کرده اســت .اخبار دقیقی هم مبنی
بر اینکه آیا خود حــوزه دولت یا قوه مجریه به این
آییننامهای کــه خودش تصویب کرده و رونمایی
کرده پایبند است یا نیست،وجود ندارد و آیا گزارش
آن به صورت ملموس به مردم داده میشود یا خیر؟
در این حوزه حداقل ما بــه عنوان جامعه حقوقی
خیلی مطلع نیستیم .بنابراین اگر بخواهیم نتیجه
این حرفها را بگوییم اوال سایر قوا که قوه قضائیه
یا مقننه و سازمانهای زیرمجموعهشان است تابع
این حقوق نیســتند و طبیعیاست که نیستند و
مطلب بعــدی در خصوص خود دولت اســت که
هنوز جوابگویی کامل راجع به این حوزه را نداشته
است ،اما در خصوص اتفاقی که  230نفر را نیروی
انتظامی در مهمانیهای شب یلدا دستگیر کرده
اســت ،ذکر شده که این افراد شــادی میکردند،
مختلط بودند و مشروبات الکلی مصرف میکردند.
اگر علت دستگیری شادی کردن باشد که واقعا یکی
از حقوق اساسی ملت زیر سئوال میرود ،یعنی ما
باید بپذیریم که شادی حق ملت است ،هیچ کس

توانستهاید کاری کنید؟

بله ،آقای ربیعی هــم قول پیگیری دادند ،اما تا االن
کاری انجام نشده است.

نمیتواند در هیچ مقامی این حق مکتسبه و بدیهی
افراد را از آنها ســلب کند .اگر برخی معتقدند که
این حق چه حقی است که در هیچیک از نصوص
یا متون قانونی ذکر نشــده بایــد گفت دلیلش به
لحاظ بداهت موضوع است و هیچ قانونگذاری در
هیچجایدنیاچنینحقیراذکرنمیکند،اگربحث
اختالط زن و شوهر بوده یا اختالط افراد (دختر و
پسر) بوده که هر اختالطی موضع جرم نیست ،شما
میبینید که در یک اداره و دانشگاه هم دختر و پسر
با هم مختلط هســتند ،بنابراین به صرف مختلط
بودن یک مهمانی جرم اتفاق نیفتاده است .حتی
در مهمانیهای خانوادگی که خیلی از افراد محرم
هم نیستند نمیتوانند موضوع جرمانگاری اتفاق
افتاده باشد».
پوربابایــی ،درباره شــربخمر در این دســته
مهمانیهــا که معموال از آن به عنــوان جرم یاد
میشــود نیز گفت« :اما در مورد وجود مشروبات
الکلی در مهمانی ،اگر وجود مشــروبات الکلی به

عنوان جرم بیان شده باشد ،که موضوع شربخمر
اســت و اگر بحث شربخمر باشــد طرف یا باید
تظاهر به شــربخمر بکند که مصداق ماده 637
و  638قانون مجازات اسالمی است که به معنای
تظاهر در علن اســت ،اگر نه به صــورت قاچاق
شربخمر صورت گرفته است این طبیعی است
که حتما باید گــزارش نیروی انتظامی و با وجود
ادله متقن در محل وقوع جرم قانون آیین دادرسی
به صراحت بیان کرده باشد که باید دستور و مجوز
موردی راجع به این موضوع صادر شود و با نظارت
مقام قضایی نسبت به توقیف آالت جرم اقدام شود.
بنابراین تنها موردی کــه میتواند موضوع عمل
مجرمانه قرار گیرد وجود یا اســتفاده مشروبات
الکلی در محل مخفی است که این موضوع قطعا
باید مجوز مقام قضایی داشته باشد که اگر چنین
مجوزی نداشــته باشــد به نظر تحصیل دلیل به
صورت غیرمشروع و غیرقانونی بوده و اساسا باید
اینها را آزاد کنند».

در مورد مهمانیها از نظر حقوقی اعالم میشــود
باید اثبات شود که افراد حاضر در مهمانی در حال
شــربخمر بودند و ادله هم وجود داشته باشد،اما
ســوال این اســت آیا در تمام مواردی که داشتیم
ممکن اســت چنین اتفاقی بیفتد که همان لحظه
از لحاظ حقوقی تأیید شود و نیروی انتظامی داخل
مجموعه شوند؟ آیا از لحاظ حقوقی چنین چیزی
امکانپذیر است که بروند و این تعداد زیاد را دستگیر
کنند؟هوشنگپوربابایی،وکیلپایهیکدادگستری
در پاسخ به این سواالت نیز میگوید«:اینکه ورود به
مکان مهمانی امکانپذیر است یا خیر؟ قانونگذار
تصریح کرده و میگوید در صورتی که شما در علن
یا در اماکن عمومی به موضــوع مجرمانه برخورد
میکنید این را میتوانید به عنوان جرم مشــهود
تلقی کنید و ضابط دادگســتری باید با جمعآوری
وسایل و آالت جرم نسبت به دستگیری متهم هم
اقدام کند ،این موضوع به خصوص شــامل زمانی
اســت که در اماکن عمومی با این موضوع برخورد
میکنید ،اما زمانی که وارد حریم و اماکن خصوصی
افراد میشوید قانون با احتیاط بیشتری نسبت به این
موضوع پرداخته است ،یعنی حرمت حریم خصوصی
را نگاه داشته و گفته در صورتی که وارد حریم و اماکن
خصوصی افراد شــدید حتما باید به صورت متقن
اطالع پیدا کنید که ادله جرم در آنجا وجود دارد و
بعد از مقام قضایی درخواست کنید که مجوز ورود
به شما بدهد و سپس با رعایت تمام موازین قانونی و
شرعی نسبت به دستگیری متهم یا جمعآوری آالت
و ادوات جرم اقدام کنید .اینکه تعداد آن چقدر باشد
مالک نیست ،مالک روش دستگیریاست ،عرض
من این است که آیا دستگاه یا ضابط نیروی انتظامی
با رعایت چنین مواردی رفتــار کردهاند؟ حتی در
فرمان هشــت مادهای حضرت امام(ره) هم وجود
دارد که امام میگویند اگر در جایی که وارد شدید
مثال به اتهام گرفتــن آالت قمار رفتید و اگر دیدید
آالت مواد مخدره هم وجود دارد حق ندارید به آنها
ورود کنید شما مخصوصا رفتید که آالت قمار کسب
کنید و حق ندارید وسایل مجرمانه دیگری را جذب
و کســب کنید .این موضوع به معنی حفظ حرمت
حریم خصوصی است».
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پوربابایی:
اگر علت
دستگیری
شادی کردن
باشد که واقعا
یکی از حقوق
اساسی ملت
زیر سئوال
میرود ،یعنی
ما باید بپذیریم
که شادی حق
ملت است،
هیچ کس
نمیتواند در
هیچ مقامی
این حق
مکتسبه و
بدیهی افراد
را از آنها سلب
کند

تحقیق و تفحص از
شهرداری ،یک مأموریت
ناممکن
جامعه فردا :به غیــر از مردم گویا هیچکس
دوســت نــدارد زوایــای پنهان حســاب و
کتابهای شــهرداری در  14ســال گذشته
روشن شــود .اســفندماه پارســال بود که
موضــوع تحقیق و تفحص از شــهرداری در
مجلس مطرح شد که با البیهای شهرداری
رأی نیاورد .حاال بــاز هم تحقیق و تفحص از
شهرداری مطرحشده ،اما اینبار در کمیسیون
عمران مجلس و موافقان و مخالفان آن مساوی
شدهاند.
فرجاهلل رجبی ،عضو کمیسیون عمران مجلس،
گفته طرح تحقیــق و تفحص مدتها در این
کمیســیون طرح شده بود و در رأیگیریای
که روز یکشنبه هفته گذشته انجام شد ،هشت
نماینده به انجام تحقیق و تفحص و هشــت
نفر هم به انجامنشــدن آن رأی دادهاند .این
در حالی است که کمیسیون عمران مجلس
 23عضــو دارد که روز رأیگیــری  6نفر آنها
غایب بودند و یک عضو کمیسیون هم پیش از
رأیگیری از جلسه خارج شده است.
این موضوع باعث ســردرگمی در کمیسیون
عمران شــده ،چون آییننامــه مجلس درباره
برابرشدن آرا سکوت کرده است .بر همین اساس
کمیسیونعمرانمجلسنامهایبههیأترئیسه
فرستاده تا تکلیف را مشخص کند .با این حال
عزتاهلل یوسفیان مال ،عضو کمیسیون آییننامه
مجلس ،بهطور قطع این طرح را رد شده میداند.
یوسفیان در گفتوگو با خبرگزاری برنا گفته هر
طرحی برای تصویب باید نصف بهعالوه یک رأی
بیاورد که در این مورد چون آرا مســاوی شده،
قطعا رأی نیاورده است.
این طرح از طرف اعضای اصالحطلب مجلس
مطرح شــده بود و انتظار میرفت از حمایت
اعضای آن در کمیســیون عمران برخوردار
شود ،اما بر اساس اخبار منتشرشده یک عضو
اصالحطلب مجلس که نامش فاش نشده است
هنگام رأیگیری از جلسه خارج شده است.
خبر خروج عضو اصالحطلب کمیسیون عمران
مجلس از جلســه رأیگیری یادآور جریان
رأیگیری قبلی دربــاره تحقیق و تفحص از
شهرداری تهران است .آن زمان هم موافقان
تفحص از شهرداری درباره البیهای شهرداری
با مجلس برای رد تحقیق و تفحص هشــدار
داده بودند .امــا پس از رأینیاوردن این طرح
رحمتاهلل حافظی ،رئیس وقت کمیســیون
خدمات شهری شورای شــهر تهران ،مدعی
شــده بود« :برادر یکی از اعضای کمیسیون
عمــران مجلس ۱۰میلیارد تومــان تراکم از
شهرداری گرفته است».
محمود صادقی ،نماینده مــردم تهران ،هم
درباره البیهای صورتگرفته در مجلس برای
رأینیاوردن تحقیق و تفحص از شــهرداری
در اســفندماه سال گذشــته گفته بود« :دو
ی نیاوردن تحقیق
نفر از لیست امید برای رأ 
و تفحص از شــهرداری محور البیگریها»
بودنــد .او همچنین با اشــاره بــه البیهای
سنگین و واضح شــهرداری اضافه کرده بود
برای تصویب طرح تحقیق و تفحص فقط ۱۵
رأی دیگر الزم بود.
طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در
پی واگذاری امالک بدون رعایت ضوابط خاص
به افراد خاص در مجلس کلید خورده بود ،اما
قرار بود این طرح در ســه محور از شهرداری
تهران تحقیق و تفحص کنــد .محور اول این
طرح درباره چگونگی واگذاری امالک ،دیگری
درباره چگونگی اجرای پروژههای مشارکتی و
محور ســوم درباره نحوه تغییر کاربریها در
تهران بود.
اصرار برخی نمایندگان مجلس به انجامنشدن
تحقیق و تفحص از شهرداری این شائبه را ایجاد
کرده که افــرادی در اتاقهای تصمیمگیری
عالقهای به روشنشدن پشــتپرده مسائل
مالی شــهرداری تهران ندارند .این را قاســم
میرزایینکوهر ،عضوکمیســیون شــوراها و
امور داخلی مجلس ،پیشــتر تأیید کرده بود.
او گفته« :برخی نمیخواهند فساد و رانتی که
در رابطه با شهرداری وجود دارد و همچنین
بیمباالتیها هیچ کجا ثبت و منعکس شود .به
همین دلیل ابر و باد ماه و خورشید و فلک همه
دست به دست هم دادند که تحقیق و تفحص
از شهرداری نتیجه نداشــته باشد ».پرسش
اصلی این اســت که از ایــن بیمباالتیهای
مالی شهرداری چه کسانی منتفع شدهاند که
هیچکدام از گروههای سیاسی ایران عالقهای
به روشنشدن آن ندارند.

