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واکنش به محتوای جلسه شورای ششم و دیوان عدالت اداری درخصوص باغات

بازگشت به باغ ُکشی
نــورا حســینی: ســلیقه مدیران و 
تصمیم گیران جدید شــهر در حفظ 
مدیران  بــا  باغات  و  ســبز  فضای 
پیشین تهران تفاوت بنیادین دارد. 
اولین تغییر مهمی که شورای ششم 
از همان روزهــای ابتدایی آغاز به 
کارش بــه دنبال آن بــود، اصالح 
که  مصوبه ای  بود؛  خانه باغ  مصوبه 
شورای پنجم آن را جایگزین مصوبه 
برج باغ کرده بود. به گفته بســیاری 
از کارشناســان مصوبه برج باغ طی 
یک دهــه انگیزه ساخت وســاز در 
باغات تهــران و تخریــب چندین 
هکتار باغــات ارزشــمند تهران را

فراهم کرد.

به تازگی مدیران شــهری و اعضای شــورای شــهر با رئیس 
دیوان عدالت اداری دیدار کرده اند. بر اســاس بازتاب خبری این 
دیدار، یکی از اصلی ترین محورهای گفت وگوی طرفین موضوع 
باغــات در تهران بوده اســت. مهدی چمران که در ســال های 
گذشته انتقادهای زیادی را به دلیل مصوبه برج باغ تحمل کرده 
و بعد از بازگشــت دوباره به عرصه مدیریت شــهری در جواب 
همه انتقادها با دفاع دوباره از مصوبه برج باغ ها مشکل اصلی 
را در نظــارت بر اجرای دقیق این مصوبه دانســته و منتقدان را 
متهم به سیاســی کاری کرده بود، در این دیدار به رئیس دیوان 
عدالت اداری گفته اســت: کســانی که باغ دارند تنها می توانند 
۱۵ درصد باغ خود را در دو طبقه بسازند و همین مصوبه منجر 
به شکایات بســیار در دیوان شده اســت. انتظارم این است که 
قضات دیوان مطابق با قانون به این شــکایات رسیدگی کنند و 

آرای صادره از شورای شهر به کارشناسان واگذار نشود.
حکمت علی  مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری، هم در این 
نشســت گفت: زمانی که در دادگستری بودم، بیشتر گرفتاری ها 
و شــکایات در این زمینه مربوط به تغییــر کاربری بود. یک گله 
پنهان در دل برخی از مراجعان وجود دارد؛ آن هم این است که 
در شــهرها فضای سبز مناسبی وجود ندارد، در باغات نیز اجازه 
ســاخت داده نمی شــود؛ ازاین رو ما مجبور هستیم که برخالف 
قانون عمل کنیم. آیا با عدم صدور پروانه توانســته ایم باغات را 

حفظ کنیم، اگر موفق نبوده ایم، باید قانون اصالح شود.
 انتقادها را به جان بخرید، مصوبه خانه باغ را اصالح کنید

مدتی پیش هم مهدی بابایی، رئیس کمیته حفظ و گسترش 
فضای سبز و باغات شورای ششم شهر تهران، با اشاره به اینکه 
رویکرد صددرصد ســلبی درخصوص حفاظت از قطع درختان 
را متوقف نمی کند، به انتقاد از مصوبه شــورای پنجم در جهت 
حفــظ باغات تهــران پرداخته و گفته بــود  نگاهی را که رئیس 
شــورای شــهر تهران درخصوص خانه باغ ها و ساخت وساز در 
این حوزه دارند، قبول دارم؛ چون رویکرد صددرصد ســلبی که 
دوره پنجــم در حوزه حفاظت از درختــان پیش گرفت، موفق 
نبوده اســت. مدلی کــه پیش از دوره پنجم اجرا می شــده، به 
دلیل اجرانشدن صحیح مصوبه از سوی شهرداری تهران دچار 
اشــکاالتی بوده؛ اما مصوبه شــورا، مصوبه خوبــی بوده، ولی 
شــهرداری تهران در اجرای آن تخلفاتی انجام داده و شــورای 
پنجــم به  جای اینکه نظارت را قوی کند و شــهرداری را در این 
حوزه ســرخط کند، یک مصوبه صددرصد ســلبی گذاشته که 
بعد حدود چهار ســال و نیم از این مصوبه، موفقیت آمیز نبوده و 
نه  تنها جلوی قطــع درختان را نگرفته، بلکه کم  و بیش درختان 

را قطع می کند.
او از اعضای کمیســیون معماری و شهرسازی خواسته بود 
که جایگزین مصوبــه خانه باغ را پیگیری کننــد؛ هرچند که به 

گفته او اگر این تغییرات را دنبال کنند، با یک هجمه غیر عادالنه 
رسانه ای روبه رو می شوند؛ اما این را به جان بخرند و این اقدام 

را انجام دهند.
  مصوبه برج باغ نمی تواند مدعی صیانت از باغ باشد

محمد ســاالری، رئیس کمیســیون معماری و شهرســازی 
شــورای پنجم شــهر تهران، درباره انتقادهایــی که به مصوبه 
خانه باغ می شــود و آن را در حفاظت از باغات بی اثر می دانند، 
به «شرق» می گوید: هنوز هم نگاه بازگرداندن مصوبه برج باغ ها 
پیگیری می شــود و این نگاه نمی تواند مدعی صیانت از باغات 
شهر تهران باشد. نگاهی که نزدیک به دو دهه مسئولیت اداره 
شهر را بر  عهده داشته و نگاهی کاالیی و کالبدی صرف به شهر 

دارد.
او ادامــه می دهد: نگاهی که اعتقاد دارد شــهر باید فروش 
بــرود، از زمین تا هوای شــهر و از محل این فروش یک ســری 
پروژه های شهری با رویکرد عمرانی ایجاد شود و این رویکرد را 

خدمت به شهر می دانند.
ســاالری معتقد است: آنها در محدوده زمانی که مسئولیت 
اداره امور شهر را بر  عهده داشــتند، قطعا اقدامات ارزشمندی 
انجام دادند که جای تقدیر و تشکر دارد؛ اما در حوزه صیانت از 
باغات و فضای ســبز به هیچ عنوان نمی توانند مدعی صیانت و 

حفاظت از باغات باشند.
او با اشاره به آمارهایی که در دو دهه اجرای مصوبه برج باغ 
از تخریب باغات به دســت آمده، می گوید: عدد و رقم ها کامال 
شــفاف اســت؛ از دوســتانی که می گویند نگاه گذشــته باعث 
می شود مردم درختان را حفظ کنند، یک سؤال دارم و آن اینکه 
در دوره اجرای مصوبه برج باغ چند درصد این باغات ارزشمند 

تهران از بین رفت؟
ســاالری ادامــه می دهــد: در شــهر تهــران دو نــوع باغ 
داریــم؛ باغات به هم پیوســته و انبوه و باغــات پراکنده. باغات 
به هم پیوسته شهر تهران در شــمال غرب و شمال شرق تهران 
متمرکز هســتند. در همان دوره، تصاویر هوایی نشــان می دهد 
بیــش از ۷۰ درصد باغات انبوه ارزشــمند شــهر به طور کلی از 
دست رفته است. درباره باغات پراکنده همین اتفاق تکرار شده، 
در دوره دوم شــورای شهر تهران و شهرداری آقای احمدی نژاد 
که مصوبه برج باغ رویه شــد و بعدا در شورای  عالی شهرسازی 
هم به عنوان پیوست چهارم طرح جامع شهر تهران قانون شد.
به گفته ســاالری، گزارش رســمی معاونت شهرســازی و 
معماری شهرداری تهران در ابتدای شورای پنجم یعنی زمانی 
که شــورا مصوبه برج باغ را لغو کرد و در صــدد جایگزینی آن 
بود، حکایت از آن داشــت که حدود ۱۳۰ هکتار باغ ارزشــمند 
با درختان کهن ســال بعضا چند صد ســاله بــه موجب مصوبه 

برج باغ در شهر تهران از دست رفته است.

 تخریب باغات درآمد چندانی برای شهرداری نداشت
نتیجــه این همــه ساخت وســاز و بارگــذاری در این باغات 
برای شــهرداری و شهروندان چه بوده است؟ رئیس کمیسیون 
معماری و شهرســازی شورای پنجم شــهر تهران در پاسخ به 
این پرســش می گوید: برای شــهروندان از دست دادن فضاهای 
بســیار ارزشــمند باغ هایی کــه دارای ارزش اکولوژیک بودند. 
با توجه به مشــکالت زیست محیطی که شــهر تهران دارد، این 
باغ ها می توانست محل حضور مردم باشد. این در حالی بود که 
تخریب این باغ ها با همان نــگاه کاالیی و درآمدی هم مابازای 
آنچنانــی نداشــت؛ چراکه گزارش ها نشــان می دهد از ســال 
۸۶ تا ســال ۹۶، ۱۳۰ هکتار باغ زیر بارگذاری درخور توجه رفته 
و در نهایت کمتر از یک درصد عوارضی که شــهرداری از محل 
ساخت وساز در شهر تهران در این ۱۰ سال نصیبش شده از محل 
بارگذاری در باغات بوده است؛ یعنی حدود هزار میلیارد تومان 
درآمد از این محل نصیب شــهرداری تهران شده و مابازای آن 
۱۲۹ هکتار باغ با درختان چند صد ســاله و چند ده ساله از دست 
رفته اســت و بنابراین ضرورت دارد دوستداران محیط زیست و 
آقای زاکانی به عنوان شــهردار تهران، جلســه ای گذاشته و این 
موارد را بررســی کنند. اعضای شورای شهر کنونی و مشاورانی 
که شــهرداری تهران را برای درآمدزایی تشویق به لغو مصوبه 
شورای پنجم می کنند، بدانند از این محل درآمد چندانی نصیب 
شهرداری نمی شــود جز اینکه در تاریخ شــهرداری و مدیریت 

شهری این دوره به عنوان یک نقطه ضعف جدی باقی بماند.
 ازبین بــردن درختــان، ماهیــت باغ بــودن ملــک را  تغییر 

نمی دهد
ساالری با اشاره به اینکه بارها اعالم شده مصوبه خانه باغ که 
مجوز بیش از دو طبقه و ســطح اشغال ۱۵ درصد را نمی دهد، 
باعث شــده صاحبان این باغ ها درختان را خشــک کنند و حتی 
در جلسه با ریاست دیوان عدالت اداری نیز این موضوع مطرح 
شده است، می گوید: خشــک کردن این درختان افزون بر جرایم 
درخور توجهی که به موجب مصوبه شورا دارد، باعث نمی شود 
نوعیت باغ عوض شــود و همچنان آن پــالک باغ می ماند و به 
موجب مفاد طرح تفصیلی و بر اســاس مقرراتی که در فرایند 
صدور پروانه در کمیســیون های ماده هفت حاکم است، حتی 
اگــر یک نفر همه درختان یک باغ را خشــک کند، به هیچ عنوان 
آن عرصــه از باغ بودن خارج نمی شــود؛ کمااینکه هم در دوره 
پنجم و هم در دوره چهارم و ســوم و هم این دوره که پرونده ها 
در شورا برای تشخیص باغ و غیر  باغ مطرح می شود، بارها دیده 
شــده پرونده ها شامل زمین هایی است که حتی یک درخت هم 
ندارند یا درختان بسیار محدودی دارند و حد نصاب درخت برای 
باغ بــودن را ندارند، ولی چون در تصاویر هوایی در ســوابق این 
پرونده ها درخت بوده و درختان در طول زمان از دست رفته اند، 

آنها باغ شــناخته می شــوند و بنابراین کسانی که این سخنان را 
مطــرح می کنند، می خواهند صورت مســئله را پــاک کنند و به 
شــکلی فرافکنی کرده و ذهنیت ها را مخدوش کنند. دوستانی 
که در مقام تصمیم گیری و تصمیم سازی هستند، بهتر می دانند 
که از شاخصه های تشخیص باغ یا غیر  باغ صرفا داشتن درخت 
در وضع موجود نیست و این قانون مصوب مجلس است و در 
آیین نامه های مالک عمل برای تشــخیص باغ هم تصریح شده 
که یکی از دالیل باغ بودن داشــتن درخت در ســال های گذشته 

است.
رئیس کمیســیون معماری و شهرسازی شورای پنجم شهر 
تهران اضافــه می کند: در دوره های چهــارم و پنجم هم بارها 
اعــالم کردم که نبایــد رویکردهای شــورا، شــهرداری و نظام 
تصمیم گیری در قبال باغات صرفا ســلبی باشــد؛ یعنی توأم با 
رویکرد سلبی باید رویکرد ایجابی نیز داشته باشد و شورای شهر 
تهران در دوره پنجم هم زمان با تصویب مصوبه خانه باغ، عالوه 
بر اینکه با رویکرد ســلبی میزان ساخت وساز را محدود کرد، از 
طرف دیگر بسته های تشویقی برای بهره برداری یا ایجاد کاربری 
ســازگار و متناسب با باغات را مصوب کرد و به شهرداری اجازه 
داد کســانی که صاحبان این باغ ها هســتند بتوانند حتی بدون 
تأمین پارکینگ در این باغ ها کاربری هایی در حوزه های فرهنگی، 
گردشگری، تفرجگاهی و... داشته باشند. اعضای شورای ششم 
هم می توانند این نگاه را توســعه دهند و بســته های تشویقی 
جدی تــری را به این حوزه اضافه کنند. این ســخن که با مجوز 
ساخت وســاز در باغات درختان حفظ می شــود، به طنز شــبیه 

است.
 ایجاد دادگاه تخصصی برای رسیدگی به تخلفات شهرسازی

او پیشــنهاد می دهد: در چنین جلساتی که اعضای شورای 
شــهر با مقامات قضائی دارند، به جای آنکه تصمیم مشــترک 
بگیرند و با یکدیگر همراهی و همدلی کنند که دوباره در باغات 
بارگذاری شــود و ساخت وســاز به باغات باز گردد، در راســتای 
عملیاتی کــردن مفاد طرح جامع و طرح تفصیلی شــهر تهران 
با همدیگر همکاری کنند. یکی از اقدامات بســیار خوبی که در 
طرح جامع سال ۸۶ شهر تهران پیش بینی شده، ایجاد دادگاه ها 
یا دادسراهای تخصصی مربوط به عدول از مقررات شهرسازی 
و معماری در شهر تهران اســت. اینکه برخی از مسئوالن اعم 
از مسئوالن قضائی یا مسئوالن اجرائی یا مسئوالن شورای شهر 
این اختیــار را به خود می دهند که بگویند مجوز ساخت وســاز 
در باغات بدهیــم، بازمی گردد به این دادســراها و دادگاه های 
تخصصــی. در همه ســال ها و در همه مدیریت هــا، تخلفاتی 
بسیار جدی در این حوزه ها صورت گرفته و دیدیم که یک مرجع 
قانونی و نهاد نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور یا مقامات 

قضائی به صورت جدی به آن ورود نکردند.
تخلفاتی که باعث ازبین رفتن باغ های این شــهر شــد. رونق 
امضاهای طالیی و ساخت وسازهای انبوهی که در اصل حقوق 
عمومی ســایر شــهروندان را در نظر نمی گیرد، بــه دلیل نبود 
دادگاه های تخصصی گســترده شــد و از طرف دیگر شهروندان 
به عنوان صاحبان شــهر نمی توانســتند یا نمی دانستند چگونه 
از این تصمیم گیران و تصمیم ســازانی که ایــن اتفاقات را رقم 
می زنند شــکایت و دادخواهی کنند و موجب می شــد این روند 
ادامه پیدا کند. اگر امروز شهروندان تهرانی، کمپین های محیط 
زیســت و جامعه مدنی آشنایی الزم را داشته باشند که چگونه 
از تصمیم ســازان و تصمیم گیران شــکایت کنند، آنگاه بســاط 
تصمیمات و مصوباتی که مغایر با حقوق عمومی شــهر و حق 

بر شهر است برچیده می شود.
 پرونده برج باغ ها را در اختیار مردم قرار دهید

علی اعطا، ســخنگو و عضو شــورای پنجم شهر تهران هم 
دربــاره دفــاع از مصوبه برج بــاغ و تالش برای احیــای آن به 
«شــرق» می گوید: مصوبــه برج باغ که طی ۱۵ ســال، باغ های 
تهــران را به برج و بتن و آهن تبدیل کرد، چه جای دفاعی دارد. 
دوستان دسترسی های ســامانه شهرسازی را به روی عموم باز 
کنند و تمام پرونده های ساختمانی برج باغ را به صورت شفاف 
در اختیــار عموم قرار بدهند. مردم قضاوت می کنند که برج باغ 
که در دوره های دوم، سوم و چهارم شورا مالک عمل بود، باعث 

حفظ باغ های شهر شد یا لغو برج باغ.
وی ادامــه می دهــد: برخــی از دوســتان خــود را انقالبی 
می دانند، اما وقتی می خواهند در رابطه با مسائل باغ های شهر 
تصمیم بگیرند، چشم خودشــان را به روی همه تذکرات مقام 
معظم رهبری می بندند و به ســمت سوداگری زمین می غلتند. 
اتفاقا کاری که ما در شــورای پنجم برای نجات باغ های تهران 
از چنگ برج باغ ســازان انجام دادیــم، کاری انقالبی بود. من در 
جلســه لغو مصوبه برج باغ در ۲۲ اســفند ۹۶ در صحن علنی 
شــورا به عنوان مخبر کمیسیون مشــترک (شهرسازی و محیط 
زیست) صحبت کردم، سابقه تصویب برج باغ، تبعات منفی آن 
و راهکار فعلی را توضیح دادم و بخش هایی از فرمایشات مقام 
معظم رهبری هم در رابطه با موضوع صیانت از محیط زیست 
و باغ ها و باغستان ها را در همان جلسه قرائت کردم و موضوع 
را شــرح دادم. تا جایی که مطلعم در شــورای ششم این گونه 
نیست که همه افراد مدافع احیای مصوبه برج باغ باشند. برخی 
از دوستان شورای ششم در یک سال اخیر مواضع خوب و قابل 

دفاعی در حفاظت از باغات گرفته اند و خوب عمل کرده اند.
 نمی شود برج باغ را احیا کرد

سخنگوی شورای پنجم شــهر تهران درباره انتقادهایی که 
به مصوبه خانه باغ می شــود هم توضیح می دهد: در استدالل 
برخی از دوستان شورا که از مصوبه ما در شورای پنجم اشکال 
می گیرند، یک اشکال اساسی وجود دارد که آن را عمدا یا سهوا 
نادیده می گیرند. می گویند مصوبه خانه باغ شورای پنجم موفق 
نبود، چون کســی نرفته اســت برای ساخت وساز در باغ پروانه 
بگیرد. تفاوت اینجاســت کــه آنها ساخت وســاز در باغ را یک 
پیش فرض ضروری می دانند و ما برعکس، عدم ساخت وســاز 
در باغ را یک ضرورت می دانیم. آنها در ســمت ساخت وساز در 
باغ ها ایســتاده اند، ما در سمت منع ساخت وساز در باغات. لغو 
مصوبه برج باغ یکی از نقاط عطف شــورای پنجم بود. جمعی 
از اعضــا اراده کردند و با وجود همه فشــارها با جدیت پای آن 
ایستادند. ساعات طوالنی موضوع بررسی شد و جلسات طوالنی 
صرف اقناع سایرین شد تا بتوان با اجماع آن را به نتیجه رساند. 
کار ســاده ای نبود. من خاطرم هســت پیش از انتخابات شورا، 
در یکی از جلســاتی که با برخی دوســتان تشکل های حرفه ای 
و تخصصی داشــتیم، گفتم جمع دوستان ما اگر به شورا برویم، 
برج باغ را لغو خواهیم کرد. می گفتند کار ساده ای نیست و شما 
مطالباتی ایجاد نکنید که نتوانید به آن پاسخ بدهید. اما جمع ما 
در شــورای پنجم بررسی ها و مطالعات الزم را کرده بود و اراده 

کرد این اقدام مهم را انجام بدهد و انجام داد.
این عضو سابق شورای شهر تهران ادامه می دهد: من برای 
آقــای مهندس چمران احترام زیادی قائل هســتم اما معتقدم 
در جلســه شورای شــهر تهران و دیوان عدالت اداری، مطالبی 
که در بحث باغات از قول ایشــان در خبرگزاری ها مطرح شــده 
اگر درست باشد، متأســفانه آدرس غلط داده شده است. البته 
مســئوالن دیوان عدالت اداری هم کسانی نیستند که یک طرفه 
بــه قاضی برونــد. موضوع برج باغ کامال روشــن اســت که با 
باغ های شــهر تهران چه کار کرد. کاری که شــورای پنجم هم 

انجام داد و برج باغ را لغو کرد، روشن است.
به گفتــه اعطا دوســتان می دانند که نمی شــود برج باغ یا 
چیزی شــبیه به آن را به راحتی احیا کرد. اوال تشکل های مدنی 
و زیســت محیطی و تخصصی و همچنین رســانه ها نسبت به 
موضوع باغات حساســیت جــدی پیدا کرده انــد؛ بنابرین ابعاد 
اجتماعی موضوع بســیار جدی تری از ابعاد فنی و حقوقی آن 
اســت. ثانیا مانع دوم بر ســر راه احیای برج باغ، شــورای عالی 
شهرسازی و معماری اســت. بعید است آنها با احیای برج باغ 
موافقت کننــد. به نظرم دوســتانی که در پی احیــای برج باغ 
هســتند، این دو مطلب را می دانند وگرنه در این یک سال اخیر 

که بارها درباره آن صحبت کرده اند، اقدام می کردند.

علی اعطا: مــن برای آقای چمران احترام زیادی 
قائل هســتم اما معتقدم در جلســه شورای شهر 
تهــران و دیوان عدالت اداری، مطالبی که در بحث باغات 
از قول ایشــان در خبرگزاری ها مطرح شــده اگر درست 
باشــد، متأســفانه آدرس غلط داده شــده اســت. البته 
مســئوالن دیوان عدالت اداری هم کســانی نیســتند که 
یک طرفه بــه قاضی بروند. موضوع برج باغ کامال روشــن 
است که با باغ های شهر تهران چه کار کرد. کاری که شورای 

پنجم هم انجام داد و برج باغ را لغو کرد، روشن است.
محمدســاالری : نگاهي که شهر را کاال مي داند و   
باعث از بین رفتن صدها هکتار باغ شــده است، 

نمي تواند مدعي صیانت از درخت باشد
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