
نخستین جدال رو در روى کاندیداهاى انتخابات ریاست جمهورى
فردا  انجام مى شود

تاکتیک مناظره نامزدها

على پیرحسین لو
فعال مدنى

این روزها همه از لزوم مبارزه با فساد و سوءاستفاده 
در شــهر و شــهردارى تهران ســخن مى گویند و 
از شــوراى پنجم شــهر تهران انتظار دارند که این 
هدف را اولویت اصلى خود قرار دهد. آنها اســتدالل 
مى کنند که شهردار تهران از قدرت بى مهار و ثروت 
نجومى بهره مند است که بســیارى از وزارتخانه ها 
ندارند و باالتر از آن اختیار گسترده و دست بازى در 
هزینه کرد این منابع دارد که وزیران دولت هم ندارند. 
مطرح کنندگان این بحث حق دارند، اما غالبا توجه 
نمى کنند که صرف گفتن آن نیاز و این معضل کافى 
نیست و کارى از پیش نمى برد؛ باید دید چرا شوراى 
شهر چهارم نتوانســته اســت در این زمینه حتى 

کوچکترین ایفاى نقش موثرى داشته باشد.
اگر از اعضاى اصالح طلب شــوراى فعلى شــهر 
بپرسیم، مى گویند ما در اقلیت بودیم و رئیس شورا 
حتى به اندازه  یک اقلیت 13 نفــر از 31 نفر هم به 
ما اجازه  اعمال نظــر و اثر نمى داد. ایــن عذر البته 
براى کسانى که سابقه  سیاسى و صبغه تشکیالتى 
دارند، مسموع و مقبول نیست اما به  هر حال مطرح 

مى شود.
اگــر از همراهان دیریــن و کارکنــان کهنه کار 
شهردارى و شورا هم بپرسیم، پاسخ شان این است که 
تا بوده همین بوده و فساد و ایرادات، ساختارى شده 
و کار زیادى نمى شود، کرد. اگر از ناظران بیرونى هم 
بپرسیم، احتماال به ضعف ها و نارسایى هاى قانونى 
اســتناد مى کنند تا اســتدالل کنند که شــورا در 
اختیارات گسترده و مطلق العنانى شهردار تهران و 

پیچیدگى هاى نهاد شهردارى کار خاصى نمى تواند 
از پیش ببرد.

اشاره به یک مصداق به خوبى مى تواند نشان دهد 
که چرا و چگونه برخالف همــه  توجیهات مذکور، 
شــوراى چهارم درواقــع نه تنهــا در برابر موقعیت 
فسادانگیز شهردار و شهردارى مقاومت نکرد بلکه با 

آن همراه شد.
اواخر تیر  سال گذشــته، طرحى در صحن علنى 
شوراى شهر مطرح شــد که امضاى 22 عضو شورا 
(از 31 نفــر) زیر آن بود. موضوع طرح لغو بخشــى 
از اختیارات غالبا مالى بود که اعضاى شــوراى شهر 
تهران در نخستین دوره به شــهردار تفویض کرده 
بودند. این طرح، همسویى آشکارى با قانون و منافع 
مردم داشت. قانون شــوراها در چند بند از ماده  71 
تصریح مى کنــد که تصویب بودجــه (و نیز اصالح 
و متمــم آن)، معامالت و عوارض شــهرى برعهده  
شوراى شــهر اســت. تبصره  ذیل بند 14 این ماده 
اما به شــورا اختیار داده که بخشى از این اختیار را با 
تعیین سقف مالى به شــهردار تفویض کند. در این 
بند تصریح شده که شورا «مى تواند» چنین کند، اما 
عجیب است که مخالفان طرح مذکور، این طرح را 
غیرقانونى مى خوانند و با همین بهانه طرح به کشوى 

میز رئیس شورا منتقل مى شود.
اما یک اتفاق قابل تأمل در این جلسه مى افتد که 
پشت پرده  شوراى چهارم را به خوبى نشان مى دهد: 
وقتى جلسه  شوراى شهر غیرعلنى مى شود، تعداد 
موافقان از 22 نفر به 11 نفر کاهش مى یابد. اسامى 
11 نفرى که پس از غیرعلنى شدن جلسه، امضاى 
خود را از طرحى که موجــب نارضایتى محمدباقر 
قالیباف شده پس گرفته اند، مشخص است؛ سه نفر از 
آنها عضو فراکسیون اصالح طلبان هستند! بگذریم از 
این که دو نفر از هفت عضو شورا که از ابتدا با این طرح 

مخالف بوده اند، نیز عضو فراکســیون اصالح طلبان 
بوده اند؛ دو نفرى که ظاهــرا اصالح طلب بوده اند اما 
در عمل همیشه در صف نخست حمایت از شهردار 
فعلى قرار گرفته اند. طبعا مردم حق دارند بدانند که 
اینها کیستند؛ به ویژه کسانى که به محض غیرعلنى 
شدن جلسه نظر خود را برمى گردانند و خصوصا آنها 
که نام اصالح طلب را یدك مى کشند اما حضورشان 

کام قالیباف را شیرین مى کند. 
اما مهمتر این است که چه شرایط و روابطى حاکم 
است که اعضاى شورا اینگونه از محقق کردن وظیفه  
نظارتى خود بر شــهردار و شــهردارى ناتوان نشان 
مى دهند. کار که به اینجا مى رسد، نه تکرار کلیدواژه  
پاکدستى راهگشاســت و نه سر تکان دادن و تأسف 

خوردن از فراگیرشدن فساد.
بایــد راه حل ارایــه داد و در وضعیتــى که بعد از 
رأى دادن و تا انتخابات بعدى، مــردم هیچ امکانى 
براى کنتــرل نمایندگان خود در شــورا ندارند و از 
احزاب پاسخگو هم فعال خبرى نیست، عجالتا تنها و 
مهمترین وعده اى که باید از نامزدهاى شوراى بعدى 
گرفت، سه مورد است: شفافیت، شفافیت و شفافیت.

نخســتین گام براى شــفاف کردن فعالیت هاى 
این حوزه هم شــفاف کردن فرآیندهاى داخل خود 
شوراست. وب ســایت شوراى شــهر تهران که در 
آن هیچ اثرى از طرح ها، دســتور جلسات، مشروح 
مذاکــرات و جزییــات تذکرها و نطق هــا و... دیده 
نمى شــود، نماد نمایاِن نبود شفافیت در شوراست. 
یکشنبه هاى غیرعلنى شوراى شهر تهران، مصداق 
عیان پنهانکارى در نهادى اســت که مردم قبل از 
همه از آن توقع صداقت و شفافیت دارند. اینهاست 
که درواقع شورا را ناتوان از کنترل روابط فسادآمیز 
در شهردارى کرده است؛ وگرنه صداقت و صراحت با 

مردم سخت نیست، اگر بخواهیم.

w w w. s h a h r va n d - n e w s p a p e r. i r
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تهران 3 برابر گرانتر اداره شد
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 صفحه 2

حاضر نیستم به زمان 
قبل از برجام برگردیم

محمدرضا باهنر

  روحانى زمانى روى کار آمد که تورم 44 درصد 
بود، االن تورم 30 درصد کاهش پیدا کرده است

   صفحه 2

جهان

 رئیس جمهورى آمریکا  در آستانه انتخابات 
ریاست جمهورى ایران، خواستار لحن تندتر 
وزارت خارجه آمریکادر قبال کشورمان  شد

فشار ترامپ
به برجام
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سازمان اموال و امالک ستاد تعـدادی از امالک تجاری و مسکونی و ... را در تهران و سایر استانها از طریق مـزایده کتبی و بصورت 
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   روحانى و جهانگیرى با تقسیم کار
دفاع از دستاورد هاى دولت یازدهم را در دستور کار قرار خواهند داد

   کاندیداهاى جمنا تمام توان خودرا براى به چالش کشیدن دولت مستقر به کار خواهند گرفت

زیست پذیرى

 گفت و گوى «شهروند» با کرامت اهللا زیارى 
مدیر گروه جغرافیاى انسانى دانشگاه تهران 

در باره توسعه پایدار شهرى

تهران
ناکجا آباد است

   صفحه 11

اقتصاد

   3 هزار طرح عمرانى بر زمین مانده از 
دولت گذشته 400 هزار میلیارد تومان 

هزینه به جاى گذاشت
   تکمیل طرح هاى عمرانى دولت 

احمدى نژاد حداقل 20 سال زمان مى برد

    بیشتر نامزدهاى ریاست جمهورى در 
آستانه نخستین مناظره انتخاباتى به جز 

برخى وعده ها، هنوز برنامه اقتصادى 
مشخصى را اعالم نکردند

    سعید لیالز اقتصاددان: انتخابات دوره 
دوازدهم گفتمان مشخص سیاسى

و اقتصادى ندارد
    مهدى پورقاضى رئیس کمیسیون 

صنعت اتاق تهران: وعده هاى بى پایه و 
اساس نشانه بى برنامگى کاندیداهاست

میراث پرخرج 
کلنگ ها

بى برنامه ها 

   صفحه هاى 4 و 5

فرشــید غضنفرپــور|  گپ وگفــت سرخوشــانه 
اسحاق جهانگیرى معاون اول دولت یازدهم و درعین  حال 
نامزد انتخابات ریاست جمهورى دوازدهم با خبرنگاران را 
به دلیل دســت پُر او براى مناظره هاى انتخاباتى پیش رو 
تعبیر کرده انــد. از اتفاق او درباره مناظره ها هم ســخن 
گفته، برخالف نقل قول رسانه هاى منتقد دولت مبنى بر 
این که جهانگیرى و روحانى با برگزارى مناظره ها در زمان 
مقرر مخالفت کرده انــد، او گفته؛ «من درهمه مناظره ها 
شــرکت مى کنم و اگر 10 مورد از ایــن مناظره ها برگزار 
شود، در آن شــرکت خواهم کرد؛ البته رئیس جمهورى 
واقعا کارهاى زیادى دارد و نمى توان گفت هرجلســه اى 
که گذاشته مى شود، رئیس جمهورى هم باید در آن حاضر 
باشــد، هرچند که دراین مناظره ها شــرکت مى کنند و 
برنامه هایشان را براى شرکت درآن تغییر داده اند.» به دلیل 

هیجان باالى مناظره هاى زنده تلویزیونى میان نامزدهاى 
انتخابات ریاســت جمهورى و نیز تأثیر تعیین کننده این 
مناظره ها بر آراى قسمتى ازجامعه که هنوز براى انتخاب 
نامزد مورد نظر خود به جمع بندى نرسیده اند، برگزارى 
این مناظره ها ازمدت ها پیش محل بحث و جدل فراوان 
بوده اســت. محبوبیت مناظره هاى زنده به  حدى است 
که پس ازتصمیم شــوراى نظارت بر تبلیغات انتخابات 
ریاست جمهورى دوازدهم براى پخش برنامه ضبط شده 
مناظره ها، منتقــدان دولت تالش کردنــد از این رویداد 
به عنوان موضعــى براى حمله به دولت اســتفاده کنند، 
اما تنها اســحاق جهانگیرى نیســت که به واسطه ذهن 
محاســبه گر و اطالعات دقیقى که از اجراى امور توسط 
دولت دارد، مى تواند بــه پدیده مناظره هاى انتخابات 96 

تبدیل شود...
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شوراى ناشفاف؛ ناظر ناتوان


