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نقش مردم  درمقابله با 
آلودگي هوا

 مردم در پاسخ به فراخوان عضو شوراي شهر، پيشنهادهايي براي
مقابله با بحران آلودگي هوا ارائه كردند

رمزگشايي از       افزايش قيمت بنزين       و گازوئيل
دولت: افزايش قيمت بنزين و گازوئيل فعال در حد پيشنهاد است و هنوز قطعي نيست

هر ليتر بنزيــن 1500تومــان و هر ليتر 
گازوئيل 400تومان؛ اين پيشنهاد رسمي 
دولت به مجلس در قالب اليحه بودجه سال 
آينده است. دولت مي گويد اگر مجلس به 
اين پيشــنهاد رأي دهد از محل افزايش 

500توماني هر ليتر بنزين و 100تومان هر 
ليتر گازوئيل مي توان 17هزار و 400هزار 
ميليارد تومان پول به دســت آورد و از آن 
براي ايجاد اشتغال اســتفاده كرد. البته 
اين پيشنهاد دولت در حالي مطرح شده 

كه مشخص نيست 
آيــا منظــور دولت 

افزايش قيمت هر ليتــر بنزين معمولي از 
1000تومان به 1500تومان و به تناسب 

افزايش قيمت بنزين سوپر است يا نه. 

صفحه4 را 
بخوانيد

توسعه حمل ونقل عمومي و استفاده از آن هميشه به عنوان يكي از 
راهكارهاي اصلي مقابله با آلودگي هوا و ترافيك عنوان مي شود. در 
روزهايي هم كه تهران و برخي از كالنشهرهاي ديگر آلودگي شديد 
هوا را تجربه مي كنند،  استفاده از حمل ونقل عمومي مي تواند براي 

جلوگيري از تشديد آلودگي هوا كمكي باشد. 
اما غيراز اين شــهروندان نيز در قبال خود و 

ديگر همشهريان مسئوليت هايي را بر عهده دارند.  نخستين گام 
استفاده كمتر از خودروهاي شخصي است.

صفحه3 را 
بخوانيد
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به مناسبت فرارسيدن سالروز رونمايي از منشور حقوق 
شهروندي، ديگر بار بحث بررســي اين حقوق مطرح 
شده است. سابقه قضيه را پيش از هر چيز بايد در قانون 
اساسي جمهوري اسالمي ايران، به ويژه اصول دوم، سوم و كل محتويات فصل سوم 
اين قانون مشتمل بر اصل نوزدهم تا چهل و دوم آن و نيز اصول چهل وسه، نود، يكصد 
و شصت وپنج، يكصد و شــصت و نه، يكصد و هفتاد و نه اين قانون جست وجو كرد، 
كه به ويژه فصل سوم، حقوق ملت كه عبارت آخري، حقوق بشر و حقوق شهروندي 
است، برشمرده شده است. سپس در سال 1383آيت اهلل شاهرودي در بخشنامه اي 
خطاب به مراجع قضايي، انتظامي و اطالعاتي كشور، مواردي از اهم حقوق شهروندي 
را كه بيشتر به مسائل قضايي مربوط بود، اعالم كردند. اين بخشنامه تقريبا بالفاصله 
يعني با فاصله 2 ماه به صــورت قانون احترام به آزادي هاي مشــروع و حفظ حقوق 
شــهروندي درآمد كه در دوم خرداد 1383در روزنامه رسمي كشور منتشر شد. در 
عين حال در اجراي بند 15اين قانون ستادي براي پيگيري مفاد آن تشكيل و مقررات 

و دستورالعمل نحوه كار اين ستاد در 20ماده تدوين شد.
متعاقبا در قانون برنامه چهارم توسعه مواد يكصد و يكصد وسي به مواردي اختصاص 
يافت كه نكات عمــده حقوق شــهروندي را دربرمي گيرد و در مــاده يكصد براي 
نخستين بار تعبير »منشور حقوق شــهروندي« به كار برده و در بندهاي ماده100 
محورهاي اصلي اين منشــور بيان شد. در ماده يكصد وســي نيز نحوه قانونگذاري 
درخصوص اين حقوق مقرر شده  است. سرانجام آقاي حسن روحاني، رئيس جمهور 
در نخستين دوره انتخاب خود به اين سمت وعده تدوين منشور حقوق شهروندي را 
دادند و مدت كوتاهي پس از انتخاب، متن اوليه اين منشور منتشر شد. با توجه به تبع 
قضيه و پيچيدگي موضوع و اينكه اين منشور دربردارنده حقوق بسيار متنوع و قابل 
شرح و بسطي بود، تكميل و تبيين آن به درازا كشيد، اما سرانجام در آذر 1395اين 

منشور به طور مقنح و مدون منتشر شد.
از آنچه گفتيم مي توان به اين نتيجه رسيد كه ما در نظام قضايي و حقوقي خود از نظر 
مبنا و مستندات حقوق شهروندي با خأليي مواجه نيستيم و در اين خصوص بحث 
بسيار شــده و ضمانت هايي اجرايي هم در بيشتر موارد در متون كيفري پيش بيني 
و برقرار شده است. حال اين سؤال مطرح اســت كه چرا باوجود اينكه مبناي نظري 
حقوق شــهروندي را شــايد به نحو اكمل داريم و ابعاد مختلف آن تشريح و روشن 
شده است و از طرف ديگر ايران از امضا كنندگان اوليه اعالميه جهاني حقوق بشر بوده 
و در سال1354ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي را نيز تصويب كرد ه است، 
بازهم مقوالتي چون عدم اعتنا به حقوق شهروندي و خدشه به حقوق قضايي مردم و 

مسائلي مانند اينها مطرح مي شود و موارد كم و جزئي هم نيست؟
علت را بايد در وهله اول در عدم آموزش جست وجو كرد. بارها گفته و نوشته ايم حقوق 
شهروندي بايد به صورت رسمي از مقطع دبســتان تا پايان دبيرستان تدريس شود و 
به طور عمومي و غيررسمي نيز از طريق مطبوعات و به ويژه صداو سيما به مردم آموزش 
داده شود. نتيجه اين خواهدبود كه از يك سو آنان كه صاحبان حق هستند به طور روشن 
متوجه مي شوند كه حقوقي دارند و نتيجه اين آگاهي مطالبه خواهد بود و از ديگر سو 
مجريان قانون و آنان كه مسئول ايفا و اجراي اين قانون هستند وقتي در مقابل مطالبه 
جدي مردم قرار گيرند ناچار به تمكين خواهند بود و اينگونه نخواهد بود كه وقتي مجري 
و مأمور منتسب به حاكميت در مقام انجام وظيفه آنچه را قانون بر عهده او گذاشته اجرا 
مي كند، مردم در طرف ديگر اينگونه بپندارند كه مورد لطف واقع شده اند و مجري نه 

انجام وظيفه، بلكه محبت و عنايت مي كند كه مي تواند نكند!
نتيجه ديگر آموزش وقتي فراگير شود اين است كه موضع طلبكار يعني كل آحاد مردم و 
بدهكار يعني كل نظام از صدر تا ذيل تعريف و روشن مي شود. به اميد روزي كه صرفا در 
مورد حسن اجرا و توسعه چشمگير توجه به حقوق شهروندي گفت وگو گنيم. وااهلل اعلم 

پاره اي از علــل آلودگي هواي تهــران را بايد در عوامل 
طبيعي جست وجو كرد. موقعيت اقليمي تهران نشان 
مي دهد كه هميشه از شرق به غرب و شمال به جنوب 
تهران جريانات باد و هوا وجود داشــته اســت اما به دليل بلندمرتبه سازي هاي انجام 

شده در سال هاي گذشته اين مســيرها از بين  رفته و به عبارتي 
گلوي تنفسي تهران مسدود شــده اند. از سوي ديگر آب و هواي 

مطلوب تهران با از بين رفتن باغات و درختان قديمي شهر زدوده شده است. همچنين 
ميزان بارش برف و باران در تهران هر سال كاهش يافته و خشكسالي روي داده است.

مسئوليت اجتماعي در بحران آلودگي هواحقوق شهروندي بايد آموزش داده شود

شهرنامهيادداشت

بهمن كشاورز
 حقوقدان

حسين باهر
جامعه شناس

 عملكرد دولت در حوزه زنان 
درگفت وگو با معصومه ابتكار

 ايران درودي: 
قدردان شهردار هستم اما 

مي ترسم افتتاح موزه ام را نبينم

گفت وگو با رئيس مركز اصالح 
نژاد جهادكشاورزي

ادامه در 
صفحه3

  طرح تحول سالمت 
به عنوان حق مهم 

 شهروندي
 متوقف نخواهد شد

  در زندگي خصوصي 
مردم تفحص نمي كنيم 
  دانشجوي ستاره دار 

نخواهيم داشت
  هر بودجه اي به هر 

دستگاهي پرداخت شود 
در سايت براي اطالع 
مردم منتشر مي شود

  فضاي مجازي 
و ارتباط مردم با دنيا را 

حفظ خواهيم كرد
  هيچ چيز گران

  نخواهد شد، مگر اينكه
 به مردم بگوييم پولش

كجا صرف مي شود 

 رئيس جمهور در اجالس ملي
گزارش حقوق شهروندي

اعالم كرد

6 قول روحاني 
درباره حقوق 

شهروندي

2 سنا
- اي

صي
خلو

ير 
  ام

س:
عك

 دام سبك 
قرباني فقر مرتع شد
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شهردار و اعضاي شوراي شهر درباره آلودگی هوا، 
 حمل و نقل و پايداری تهران مقابل حوادث 

با رئيس مجلس گفت و گو كردند

3محور مذاكره 
 مديران شهری
با رئيس مجلس

3

رئيس مجلس  افزايش 
 حقوق نمايندگان  را

 تكذيب  كرد
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