
شهرداری د  ــا فس ر  غبا و  گرد  یا   آ
ند؟ پوشا می  ا  ر ز  هوا ا

انتشارات عرصه سوم - ۱۳۹۶







شهرداری د  ــا فس ر  غبا و  گرد  یا   آ
ند؟ پوشا می  ا  ر ز  هوا ا



5

گرد و غبار فساد شهرداری اهواز را می پوشاند؟ آیا 

ــا گــرد و غبــار فســاد شــهرداری  آی
اهــواز را مــی پوشــاند؟

گــر چــه زندگــی روزمــره اهالــی ایــن اســتان را مختــل  گــرد و غبــار در خوزســتان، ا افزایــش حجــم 
ــا پوشــاندن فســاد در شــهرداری اهــواز، موقتــا  ــا ب کــرده ولــی ظاهــرا ایــن خاصیــت را داشــته ت
ــا  ــه تنه ــه ن ــد، بطوریک کن ــیج  ــی، بس ــت محیط ــران زیس ــن بح ــل ای ــرای ح ــاد ب ــه اتح ــه را ب هم
شــهرداران خوزســتان بلکــه اعضــای شــورای شــهر تهــران نیــز در حمایــت از خوزســتان، تمــام 

قــد ایســتاده انــد.

گیــری بــود امــا بســیج نیروهــا و توجــه  هفتــه اول اســفند ۱۳۹5 بــرای خوزســتان، هفتــه نفــس 
ــده  ــه ایــن اســتان، بارقــه هــای امیــد را زن ــی ب ــه ســفر حســن روحان کشــوری از جمل مقامــات 
کوتــاه  کشــور بــوزد. هرچنــد هنــوز روشــن نیســت آیــا در  ک بــه ایــن منطقــه از  کــرد، تــا هــوای پــا

مــدت مــی تــوان بــه بهبــود وضعیــت خوزســتان امیــدوار بــود یــا نــه؟

اهواز شهرداری  گسترده  تخلفات 
کــه بــا شــهردار ایــن شــهر، مدتهاســت در ســتیز اســت و در هــر  رئیــس شــورای شــهر اهــواز 
گــذارد، ایــن هفتــه بــا فراخــوان شــهرداران  مصاحبــه ای بــر تخلفــات شــهرداری صحــه مــی 
کوتــاه نمــی آییــم و بایــد بــا  گفتــه از حــق شــهروندان  گــرد و غبــار،  خوزســتان بــه حــل بحــران 
کنیــم. هوشــنگ شــیرمرادی، اعتــراض مــردم بــه  ارائــه خدمــات شایســته، ایــن بحــران را حــل 
کنــار بگذاریــم. گفتــه بایــد بــرای حــل مشــکالت، اختالفــات را  شــهرداری را واقعــی خوانــده و 

گســترده شــهرداری اهــواز پــرده برداشــته  از تخلفــات  امــا در مصاحبــه ای دیگــر، پــرده  او 
ک، تصــرف  گــذاری امــال کارکنــان، وا گســترده در اســتخدام  اســت. او شــهرداری را بــه تخلفــات 
گفتــه  کــرده و  عدوانــی، ســاخت و ســازهای غیرمجــاز و قلــع و قمــع غیرمجــاز درختــان، متهــم 
بــود: اســتخدام هــای غیــر قانونــی بخــش ناچیــزی از تخلفــات شــهرداری اهــواز بــه شــمار 
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مــی آیــد. البتــه هنــوز صحــت و ســقم ایــن تخلفــات تاییــد نشــده و هــر زمــان مراجــع قضایــی 
کنیــم چــه  ــری اعــالم  ــد آن زمــان مــی توانیــم بصــورت دقیــق ت ــه نهایــی را انجــام دادن تاییدی
کــه اختــالل جــدی در زندگــی  افــرادی بصــورت مســتقیم در ایــن تخلفــات دخیــل بودنــد. 

کنان ایــن اســتان را در برداشــته اســت. روزمــره، ســا

تکلیف شــهردار تهران به حل مشکالت خوزستان
ــر حــل  ــرد و غبــار، اختالفــات شــورا و شــهردار، ب گ ــون بحــران  کان در حالیکــه در اهــواز بعنــوان 
کــرده، اعضــای شــورای شــهر تهــران بــا تصویــب طرحــی دوفوریتی، شــهردار تهران  بحــران غلبــه 
کــه بــا امضــای ۲۹ نفــر از اعضای شــورای  ح  کردنــد. در ایــن طــر کمــک بــه خوزســتان  را ملــزم بــه 
شــهر تهــران )بجــز دو عضــو غایــب( بــه هیــات رئیســه شــورا تقدیــم و تصویــب شــد،  شــهرداری 
ــتان در  ــاختی خوزس ــکالت زیرس ــع مش ــوص رف ــه ای  درخص ــه الیح ــا ارائ ــد ب ــف ش ــران مکل ته
کنــد. اعضــای شــورای  حــوزه آب، بــرق، تلفــن و… نســبت بــه حــل مشــکالت ایــن اســتان اقــدام 
شــهر تهــران، خــود را شــهروندان افتخــاری خوزســتان خوانــده و خــود را مکلــف بــه حمایــت از 

مــردم ایــن اســتان دانســتند.
گفتنــی اســت یکــی از اعضــای شــورای شــهر تهــران بــه نــام شــجاع پوریــان پیــش از ایــن از 

نماینــدگان اســتان خوزســتان در مجلــس ششــم و هفتــم بــوده اســت.

ــتان های تهران افزودن قابلیت فعالیت فرهنگی به بوس
کــه شــهرداری را  اعضــای شــورای شــهر تهــران بــه یــک فوریــت طرحــی رای مثبــت دادنــد 
ــد.  کن ــی  ــای تهــران مکلــف م ــتان ه ــه بوس ــی ب ــزودن قابلیــت فعالیــت فرهنگی-آموزش ــه اف ب
ح مــی  کمیســیون فرهنگــی شــورای شــهر تهــران در تشــریح جزئیــات ایــن طــر کری رئیــس  شــا
گویــد: »در حــال حاضــر اغلــب بوســتان ها فاقــد فضــای فاخــر و برنامه ریــزی بــرای برپایــی تئاتــر 
کرســی تــالوت قــرآن هســتند  گالــری نمایــش آثــار هنــری و حتــی  کنســرت،  خیابانــی، اجــرای 
ــود.« او  ــتفاده نمی ش ــل اس کام ــور  ــه ط ــتا ب ــن راس ــود در ای ــاخت های موج ــت زیرس و از ظرفی
کیــد رهبــر ایــران مبنــی بــر معرفــی قهرمــان هــای شــرقی نظیــر رســتم و ســهراب  بــا اشــاره بــه تا
ســازمان  بــا  تنگاتنــگ  تعاملــی  در  می توانــد  زیباســازی  »ســازمان  افزایــد:  مــی  ســندباد  و 
بوســتان ها و فضــای ســبز نســبت بــه طراحــی و تولیــد آثــار حجمــی و جانمایــی آنهــا در پارک هــا 
کــودکان و نوجوانــان بیشــتر آمــاده شــود و  کنــد تــا ایــن فضاهــای تفرجــی بــرای اســتفاده  اقــدام 

ــا ایــن قهرمان هــا نیــز در اذهــان شــهروندان بازآفرینــی شــوند.« ضمن
گروهــی از نویســندگان بــه منظــور  کمیتــه فرهنگــی شــورای شــهرتهران از اعــالم آمادگــی  رئیــس 
ســاعات  در  می تواننــد  نویســندگان  »ایــن  گفــت:  و  داد  خبــر  طرحــی  چنیــن  بــا  همــکاری 
مشــخصی بــا حضــور در بوســتان ها و در مجــاورت المان هــای حجمــی مذکــور، داســتان هایی 

ــد.« کنن ــت  ــدگان روای کنن ــد  ــرای بازدی ــرقی را ب ــای ش از قهرمان ه
ح  هزینــه هــای اجــرای و مراحــل اجرایــی در جریــان بررســی و تصویــب جزئیــات ایــن طــر

شــد. خواهــد  مشــخص 
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ملکی تاریخی در قلب تهران در آســتانه تخریب
ــا هشــدار نســبت بــه فــروش و تخریــب ملکــی 7 هــزار متــری  یــک عضــو شــورای شــهر تهــران ب
در قلــب تهــران، برجــای مانــده از دوران قاجاریــه و پهلــوی، خواســتار هماهنگــی شــهرداری 
ک  گفتــه: »یکســری امــال و ســازمان میــراث فرهنگــی در هنــگام صــدور پروانــه ســاخت شــده و 
کــه در اختیــار اشــخاص حقیقــی و حقوقــی اســت ولــی  تاریخــی در شــهر تهــران وجــود دارد 
ک  کــرده: »چــون ایــن امــال متأســفانه شناســایی و ثبــت نشــده اســت.« حکیمــی پــور اضافــه 
ک مجموعه هــای  ثبــت نشــده اند بعضــًا دارای ارزش هــای میــراث فرهنگــی و در ایــن امــال

تجــاری ســاخته می شــود.«
کــه متعلــق  حکیمــی پــور بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ملــک 7 هــزار متــری در خیابــان حافــظ 
بــه دوره قاجــار و پهلــوی اســت در اختیــار یکــی از ارگانهــا بــوده و پروانــه ســاخت داده انــد و در 
کــرده: »هماهنگــی میــان شــهرداری و ســازمان میــراث فرهنگــی در  حــال فــروش اســت تصریــح 
کــه احتمــال دارد دارای ارزش میراثــی باشــند، ضــروری  کــی  خصــوص صــدور پروانــه بــرای امال

است.«

اینجا هر پرسشی بی پاســخ و مستوجب توهین است
ــا شــورای شــهر شــباهت  ــه وداع ب ــه ب ک یــک عضــو شــورای شــهر تهــران ایــن هفتــه در نطقــی 
داشــت، بــا برشــمردن مشــکالت شــهر تهــران، اظهــار داشــت اینجــا هــر پرسشــی سیاســی تلقــی 
مــی شــود و آن را مســتوجب توهیــن و تهدیــد و ندامــت مــی داننــد. غالمحســین مختابــاد 
کــه مــا نماینــدگان  گــوش مــا مــی رســد ایــن اســت  بــا بیــان اینکــه آنچــه از مــردم تهــران بــه 
گفــت: »واقعیــت تلــخ اماغیــر  خوبــی بــرای اســتیفای حقــوق آنــان در شــهر تهــران نبــوده ایــم 
گرفتــه اســت بحــران زلزلــه  قابــل انــکار اینکــه شــهر تهــران در عصــر هــم آینــدی بحــران هــا قــرار 
ــه ، ترافیــک ، بــی ثباتــی در  کاهــش رشــد اقتصــادی ، مهاجــرت هــای بــی روی ، آلودگــی هــوا، 
آمــد شــهرداری، ســاخت و ســاز هــای بــی رویــه و وارونگــی ســاخت و ســاز، رشــد بــی رویــه فقــر 
کــه در نــگاه عمیــق حتــی تهــران را در  ک و …. عواملــی هســتند  گــری ، فرســایش خــا و تکــدی 
کشــور  آســتانه فرســایش تمدنــی قــرار داده انــد ، در چنیــن شــرایطی حتــی تــوازن اســتراتژیک 
ــی  ــد م ــران تهدی ــت را در ته ــان زیس ــایش بنی ــن فرس ــت و ای ــوردن اس ــم خ ــه ه ــال ب ــز در ح نی
ــرون رفــت از ایــن  ــرای ب ــرای حــل ایــن مشــکالت وجــود دارد . ب ــوز امیدهایــی ب ــا هن کنــد، ام
ــه  ــاره ی ایــن تصمیمــات تلــخ ب مشــکالت بایــد تصمیمــات تلــخ و ســختی بگیریــم ، بایــد درب
گفتگــو نشســت و بــدون لکنــت زبــان در بــاره آنهــا بــه بحــث نشســت و دلیرانــه بــه تصمیــم 

رســید.«
کــرد: »در اینجــا هــر ســوالی از شــهرداری بــی پاســخ و در نهایــت سیاســی اســت.  او اضافــه 
ــی اســت.  ــخ و سیاس ــی پاس ــهری ب ــم ش ــای عظی ــروژه ه ــرای پ ــام ب ــای انج ــوال از هزینــه ه س
ج هــای ســمن هــا بــی پاســخ  ک نجومــی بــی پاســخ و سیاســی اســت. ســوال از خــر ســوال از امــال
و سیاســی اســت . ســوال اینکــه بودجــه هــای اختصــاص داده شــده بــه تجهیــز ســازمان آتــش 
گــر مــی شــد تهــران االن بایــد مجهــز تریــن نــاوگان آتــش نشــانی  کــه ا نشــانی چــرا محقــق نشــده 
خــاور میانــه را بــه خــود اختصــاص میــداد نــه اینکــه در آتــش ســوزی یــک ســاختمان قدیمــی 
گرفتــه  امــا ســرپا و مســتحکم؛ جــان دههــا شــهروند شــریف و آتــش نشــانان شــهید و مظلــوم 
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گرد و غبار فساد شهرداری اهواز را می پوشاند؟ آیا 

کمــک بــه ســازمانهای  شــود!؟ بــی پاســخ و سیاســی اســت!؟ ســئوال اینکــه میلیاردهــا تومــان 
خیریــه خودســاخته تحــت چــه شــرایطی بایــد از ســوی شــهرداری پرداخــت شــود بــی پاســخ 
کتــر آنکــه نماینــدگان شــما در شــورای شــهر در پــی ســئوال هــای  و سیاســی اســت!؟ و دردنا
بحــق خــود نیــز آمــاج انــواع تهمتهــا نیــز قــرار میگیرنــد و… تــو خــود حدیــث مفصــل بخــوان ازیــن 

مجمــل!؟«

ــهرداری تبریز در آستانه صدور حکم پرونده متخلفان شورا و ش
کل دادگســتری آذربایجــان شــرقی از آمــاده شــدن پرونــده متخلفــان شــورا و شــهرداری  رئیــس 
گفتــه: »در پرونــده شــورای شــهر تبریــز بــرای ۴۴ نفــر  تبریــز بــرای صــدور حکــم خبــر داده و 
کمــه ایــن افــراد در دادگاه بــه اتمــام رســیده و ایــن پرونــده  کیفرخواســت صــادر شــده و محا
کــرده بــزودی  در آســتانه صــدور حکــم اســت.« حجــت الســالم حکمــت علــی مظفــری اضافــه 

حکــم قضایــی متخلفــان صــادر مــی شــود.
کارکنــان شــهرداری تبریــز  کنــون در ایــن پرونــده ۴۴ نفــر از اعضــای شــورای شــهر و مدیــران و  تا
کمــه شــده انــد. از ایــن تعــداد ۴ نفــر عضــو  بــه اتهــام تبانــی و ارتشــاء بــه دادگاه فراخوانــده و محا
ج  کارکنــان شــهرداری و ۲۴ نفــر از پیمانــکاران شــهرداری و افــرادی خــار شــورای شــهر، ۱6 نفــر از 
گرفتــه  کالهبــرداری صــورت  از مجموعــه شــهرداری هســتند. میــزان تخلــف ایــن افــراد و حجــم 

هنــوز بــه طــور رســمی اعــالم نشــده اســت.
کاندیداهــای انتخابــات پنجمیــن  چهارمیــن دوره شــورای شــهر رو بــه اتمــام اســت و ثبــت نــام 
ــور  کش ــن وزارت  ــش از ای ــود. پی ــی ش ــاز م ــور آغ کش ــر  ــر در سراس ــه دیگ ــه هفت ــوراها، س دوره ش
و هیــات نظــارت بــر انتخابــات شــوراها در تــالش بودنــد تــا زمــان ثبــت نــام را جلــو بکشــند 
کاندیداهــا طبــق برنامــه اعــالم شــده قبلــی از روز ۲۹  ولــی موفــق نشــدند. بنابرایــن ثبــت نــام 
اســفند بــه مــدت شــش روز انجــام خواهــد شــد. انتخابــات پنجمیــن دوره شــوراها همزمــان بــا 

انتخابــات ریاســت جمهــوری روز ۲۹ اردیبهشــت ســال آینــده برگــزار مــی شــود.
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ســازمان غیــر دولتــی و ناســودبر »عرصــه ســوم« در ســال ۱۳۸۹ / ۲۰۱۰ در آمســتردام )هلنــد( 
گروهــی از کنش گــران مدنــی و  بنیــان نهــاده شــد و بــه ثبــت رســید. ایــن ســازمان بــه کوشــش 

گرفته اســت: ــا اهــداف زیــر شــکل  شــخصیت های علمــی ایرانــی و غیــر ایرانــی در هلنــد ب
• ترویج و گسترش اندیشه های مدنی، صلح آمیز، دموکراسی و حقوق بشر
• ظرفیت سازی سازمان ها، کنشگران جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر

• ترویج و گسترش اخالق مدنی و فرهنگ کارهای داوطلبانه
• آسان سازی دسترسی، گردش و مبادله آزاد اطالعات

• و ایجــاد فضایــی مناســب بــرای تبــادل نظــر، گفت و گــو بیــن کنش گــران جامعــه مدنــی و دیگــر 
گروه هــای اجتماعــی

از دیــدگاه پایه گــذاران »عرصــه ســوم«، جامعــه مدنــی کانــون مقاومــت، تهدیــد قــدرت سیاســی 
و عرصــه قدرت یابــی شــهروندان اســت. جامعــه مدنــی مرکــز بــروز خالقیت هــا، ابتــکارات تــازه 
اجتماعــی و مدرســه آمــوزش و تمریــن دموکراســی، تســاهل، مــدارا، شــهامت و اخــالق مدنــی 
کانــون تولیــد، انباشــت ســرمایه اجتماعــی و عرصــه آزادی،  اســت. جامعــه مدنــی همچنیــن 

رهایــی و برابــری اســت.


