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اهالى؛ ضمیمه شهرى . پرونده ویژه توسعه یا تحدید فضاهاى همگانى شهرى

بــاغ فریدنی در ازگل، زمین ســنگان، زمین شــماره یک و دو شــهید 
چمــران و چندین و چنــد زمین و باغ دیگر در تهران و شــهرهای دیگر، 
هرکدام با متراژهای مختلف در لیســت مولدســازی کشــور قرار گرفته؛ 
زمیــن  و باغ هایی که احتمال ساخت وســازها بعد از فــروش آن امری 
محتمل اســت و بســیاری نســبت به این نوع بهره برداری ها انتقاداتی 
مطــرح می کنند. از کاهــش رفاه و مطلوبیت امکانات شــهری به دلیل 
افزایش ســاختمان های مســکونی و تجاری تا فروش اموالی در دست 
دولــت کــه صاحبان اصلــی آن مردم هســتند، ولی طبــق نظر برخی 
حقوق دان ها مصونیت هئیت نظــارت امکان هر اظهارنظر و انتقادی را 
در این باره غیرممکن کرده اســت. موضوعی که سیداحسان خاندوزی، 
وزیــر اقتصاد پیش تر در مورد علت مصونیــت قضائی هیئت هفت نفره 
مولدســازی اظهار کرده بود؛ طبق تجارب گذشــته زمانــی که دولت با 
بخش غیردولتی وارد تعامل می شــود، باید کار کارشناســی و شفافیت 
صورت بگیرد که فســاد شــکل نگیرد. باید پیمانکار از این مطمئن باشد 
که پروژه ای که روی آن کار می کند، به راحتی قابل برگشــت نیست و قرار 
نیســت از او گرفته شــود. این فرایند به فعاالن اقتصادی اطمینان خاطر 

می دهد. بر این اساس ۸۵ میلیون نفر ناظر همه مصوبات هستند.
احتمال فاجعه ای برای یک شهر با مولدسازی

در بیــن اموالی که در لیســت مولدســازی قرار گرفتــه، تعداد قابل 
توجهی زمین و باغ در شــهرهای مختلف به خصوص تهران به چشــم 
می خــورد که محل بحث بســیاری بــرای نــوع بهره بــرداری آن قرار 
گرفته اســت. موضوعی که محمــود اوالد، متخصص اقتصاد شــهری 
در گفت وگــو با «اهالی» به مقوله مولدســازی های اخیر اشــاره می کند 
کــه اینها اموال دولت نیســت بلکه اموال مردم در اختیار دولت اســت 
و می گوید: «درواقع دولت نباید به فکر حداکثرســازی ســود باشد، بلکه 
باید به فکر حداکثرســازی مطلوبیت و رفاه مردم باشــد. اگر رفاه مردم 
مدنظر باشــد باید ببینیم که این زمین و امکانات چگونه در راستای رفاه 
عمومــی جامعه قــرار می گیــرد. در اینجا منظور آیندگان هم هســتند، 
حتی نباید به نفع مردم امروز، شــرایط را برای آیندگان سخت کنیم. اگر 
این طــور نگاه کنیم، این اراضی اگر بــه کاربری های عمومی مثل فضای 
ســبز، جاده ها، معابر، زیرساخت ها و غیره اختصاص پیدا کند رفاه مردم 
را افزایش می دهد و لزوما نباید منجر به ســود شــود. حتی اگر ملک یا 

زمینی باشد که تشخیص دهیم برای خدمات اجتماعی مؤثر نیست باید 
آن را بــه بخش خصوصی واگذار کرد تــا معادل آن در جای دیگر زمین 
برای خدمــات عمومی در نظر بگیریم». این اقتصــاددان در مورد علت 
تعداد باالی باغ و زمین های لیســت مولدسازی ادامه می دهد: «اینها از 
وزارت کشــاورزی و آموزش وپرورش شروع کردند. اگر از هر زمین خالی 
بخواهیم بهره برداری کنیم، االن یک میلیون و ششــصد و چهل و هفت 

نگاهی حقوقی و اقتصادی به مقوله مولدسازی

هشداری برای تهران با مولدسازی

هزار، ۱۹۵ کیلومترمربع مساحت کشور است و تقریبا ۷۵ درصد آن خالی 
و زمین است، قرار است هرچه زمین خالی داریم را بسازیم و مولدسازی 
کنیم؟ پس حق آیندگان چیســت؟ در این صــورت کل کره خاکی را باید 
ساخت وســاز کنیم. نباید در هر زمین خالی بهره برداری و ساخت وســاز 
کرد». اوالد به زمین های مناطق باالی شــهر تهران در طرح مولدسازی 
و احتمال ساخت وســاز در آن اشــاره می کند که: «این یک فاجعه است 
که برای مولدســازی آنها را قید کنیم. طرح جامع تهران در منطقه یک 
شــهرداری هیچ بلندمرتبه ای ندیده بود و ۸۰ الی ۹۰ درصد بلندمرتبه ها 
از طریق تغییر کاربری و تغییر پهنه در کمیسیون ماده پنچ در منطقه پنج 
ایجاد شــده، آن قدر ساخت وساز در منطقه یک، دو و سه انجام شده که 
االن به یک فاجعه  تبدیل شــده، در حدی که کمی برف می آید به سرعت 
ترافیــک ایــن مناطق قرمز می شــود. این حجم از ســاختمان و برج که 
ساخته شــده زیرســاخت نیاز دارد. حال اگر همان چند زمین و باغ هم 
در طرح مولدســازی به ساختمان و برج تجاری و مسکونی تبدیل شود، 
دیگــر مطلوبیتی برای آن منطقه باقی نمی ماند و فاتحه شــهر خوانده 

خواهد شد».
خطر نادیده گرفتن قانون اساسی

این مــدت در مورد طرح مولدســازی بحث های بســیاری مطرح 
شــده و بخشی از نگاه حقوقی به این ماجرا بوده که مصونیت هئیت 
مولدســازی را مورد نقد قــرار دادند. علی دشــتی، حقوق دان حوزه 
شــهری بر این باور است که مولدســازی مصوبه ای است که در حال 
حاضر بســیاری از قوانین قانون اساســی را نقض می کند و اختیارات 
مطلقی به اعضای هئیت مولدســازی داده تا هر کاری که به نظرشان 
در راســتای مولدســازی الزم اســت را انجام دهند. او بــه «اهالی» 
می گوید: «با وجود اختیارات موســعی کــه این هئیت دارد و از طرف 
دیگــر مصونیت از اقدامات و تصمیماتی که دارند، قابل بازخواســت 
نیســتند؛ در صورتی که در نظام حقوقی ما هر امری که خالف قانون 
باشد، قابل پاسخ گویی است و مشخصه های نظام مردم ساالر پاسخ گو 
بودن مسئوالن در هر سطحی است». مطابق اصول قانون اساسی این 
افراد هم باید پاسخ گو باشند، اما طبق مصوبه مولدسازی آنها مصون 
هســتند و از نظر یــک حقوق دان این مصونیت مغایر قانون اساســی 
است. درواقع ســران قوا مصونیتی را که خود نداشتند، به افراد دیگر 
اعطا کردند. در بحث حقوقی شــما وقتی می توانی چیزی را به کسی 
بدهی که خودت آن را داشــته باشی، حال وقتی من مصونیت ندارم 
چطور آن را بــه دیگری بدهم؟ ما در نظام حقوقی مســئول و اقدام 
بدون پاســخ نداریم، اما در این مصوبه به گفته خودشــان یک ســری 
قوانین را تا مدتی غیرقابل اجرا کردند. با این مصوبه ما نظام حاکمیت 
قانون را به فراموشــی سپردیم. بنابراین اولین بالیی که این مصوبه بر 
ســر کشور خواهد آورد این است که قانون از بین خواهد رفت و دوره  
حاکمیت قانون به سر می آید و تعطیلی بسیاری از قوانین مثل قوانین 
شــهری، محیط زیســت و امثالهم را در پی خواهد داشــت». قانون 
اساســی بســیاری از شــرایط را برای ورود حمایت قانونی پیش بینی 
کرده اســت. دشــتی در مورد پیش بینی قانون برای چنین شــرایطی 
ادامه می دهد: «قانون تقریبا همه چیز را پیش بینی کرده اســت؛ و در 
اصل ۵۹ قانون اساســی آمده: اگر چیزی در قوانین پیش بینی نشــده 
باشــد و یک معضل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی باشد می توان آن را 
همه پرسی کرد، نظر مردم را پرسید تا براساس آن اقدام کنند. یک سری 
موارد به مجلس شورای اسالمی اختیار داده که در مواقع اضطراری 
تصمیماتی گرفته شــود، از طرف دیگر شــورای عالی امنیت ملی هم 
یک سری اختیارات دارد، یعنی ما کانال هایی داریم که وقتی کشور در 
بحران قرار می گیرد تصمیماتی اتخاذ شــود، اما ماجرای مولدســازی 
ناظــر به اینها نیســت. ایراد اصلی در این مصوبه اختالط قوا اســت. 
تفکیک قوا در نظام حقوق اساســی مفهوم دارد، یعنی مجلس باید 
قانون گذاری کند، دولت باید اجرا کند و قوه قضائیه نظارت کند. تلفیق 
این ســه با هم مخالف قانون اساسی است. فلسفه تفکیک قوا در این 
اســت که هر کدام از قوا کار خودشــان را انجام دهند. هرچند رئیس 
قوه قضائیه اختیاردار قوه قضائیه است، در قوه مجریه رئیس جمهور 
اختیــاردار این قوه اســت، اما رئیس مجلس، رئیــس اداری مجلس 
است و نباید باالتر از سهم آن ۲۹۰ نفر نماینده حرف دیگری بزند چون 
فقط رئیس مجلس هستند. البته شاید با همه فشارهای رسانه ای که 
اتفاق افتاده اعضای هئیت مولدسازی اتفاقا خیلی دست به عصا راه 
بروند، موضوع این است که صرف نظر از عملکرد این آقایان، ما اجازه 
داده ایم قانون نادیده گرفته شــود و نظام حقوقی به هم بریزد که این 

بدترین اتفاقی است که در کشور افتاده».

 نسترن فرخه

هرج ومرج در پی مولدسازی

دربــاره طرح مولدســازی باید بــه این نکته اشــاره کرد که 
طبق ماده ۱۱۵ قانون محاســبات عمومــی، اگر بخواهند ملک 
دولتی را بفروشــند، باید رئیس دســتگاه اجرایی مربوطه ابتدا 
این درخواســت را بدهد و بعد هئیت وزیــران تصویب کند. در 
مرحله بعد باید در بودجه ســاالنه مجلس هم با آن موافقت 
شــود که مثال چنین ملکی به فروش برســد یا نرســد. االن در 
مولدسازی، به طور مثال این هئیت هفت نفره روی یک مدرسه، 
باشگاه وزارت نفت و جاهای دیگر برای فروش دست می گذارد 
و حتی اگــر آن وزارتخانه مخالفت کنــد و بگوید با فروش آن 
ملک مخالف اســت و به ملکش نیاز دارد هم اهمیتی نخواهد 
داشــت. درواقع وزرا و دســتگاه اجرایی در کار یکدیگر دخالت 
می کنند و اختالفاتی به وجود آمده اســت. حال با وجود اینکه 
باید امالک در مزایده قرار گیرد، قیمت پایه اعالم و با بیشــترین 
قیمــت فروخته شــود، امــا متأســفانه می بینیم ایــن روند در 
مولدســازی الزامی برای مزایده ندارند. یعنی تشریفات قانونی 
کنار رفته و هرج ومرجی در این طرح ایجاد شــده اســت. باید 
توجه کنیم که دولت این اموال را برای اداره مملکت در دست 
گرفته، ولی وقتی اعالم می شــود این اموال را می خواهد برای 
جبران کسری بودجه بفروشد یعنی ورشکست شده و درآمدها 
کافی نیست. پس اگر روند به شکل دیگری پیش برود که رونق 
ایجاد شــود، درآمد دولت هم باال خواهد رفت و بخشی از این 

مشکالت حل خواهد شد.

 سیدصادق مصطفوى کاشانى
حقوق دان


