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بنیاد مهدویت
سیرجان

یادداشت
به بهانه روز جهانی نابینایان روز عصای سفید  23مهر

راهم را هموار کن،
همه چیز را خواهم دید

 سیدمحمد رضوینسب
روز جهانی عصای سفید هر ساله در  15اکتبر مصادف با
 23مهر در برخی سالها  24مهر جشن گرفته میشود .این
سداشت و گرام یداشت دستاوردهای نابینایان روز
روز برای پا 
عصای سفید نامیده میشود .استفاده از عصا به عنوان وسیله
کمکی در رفت و آمد نابینایان از قرنها پیش متداول بوده
است ولی استفاده از عصای سفید به شکل امروزی و به عنوان
نمادی برای شناخت نابینایان از جنگ جهانی اول به این سو
رواج یافته است.

در سال  1921میالدی یک عکاس اهل شهر بریستول
انگلستان با نام جمیزبیگز در اثر یک سانحه ،بینایی خود را
از دست داد .وی برای در امان بودن از خطر وسایل نقلیه که
در خیابانهای محل زندگی وی در حال رفت و آمد بودند،
از عصایی به رنگ سفید که به راحتی برای همگان قابل دید
باشد استفاده کرد .پس از آن دو تن از برجستهترین محققین
آمریکایی؛دکترناولپریریاضیدانودکترجاکوپسنتنبروک
حقو قدان توانستند قانونی را در پانزدهمین روز از ماه اکتبر به
تصویب برسانند و این روز را به عنوان روز جهانی نابینایان
نامگذاری کنند .در این قانون کلیه حقوق اجتماعی فرد
نابینا به عنوان عضوی از یک جامعه متمدن انعکاس یافته
است .نابینایان حق استفاده از کلیه امکانات معمول در جامعه
را دارند .آنان حق دارند از پیادهروها ،خیابانها ،بزرگراهها و
وسایل حمل و نقل همگانی ،کشتی ،هتل ،اماکن عمومی،
مراکز تفریحی و مذهبی استفاده کنند .اگر در بعضی اوقات
محدودیتی برای استفاده از این تسهیالت و اماکن وجود

داشته باشد باید فراگیر همه افراد جامعه باشد و اگر شخص یا
سازمانی فقط برای نابینایان در استفاده از تسهیالت همگانی
محدودیت ایجاد کند یا حقوق نابینایان را نادیده بگیرد ،مجرم
شناختهمیشود.رانندگانوسایلنقلیهموظفبهرعایتکامل
حقوق نابینایانی هستند که هنگام عبور و مرور از عصای سفید
استفادهمیکنند.درایرانخوشبختانهاجرایقانونبینالمللی
عصای سفید اجرایی شد و بر اساس این قانون؛ تمام افرادی
کهبدوناستفادهازهرگونهوسایلنقلیهموتورییاغیرموتوری
حرکت کنند نظیر افرادی که با صندلی چر خدار ،چرخدستی،
کالسکه ،سبدهای چر خدار ،واکر،
عصای سفید و ...به عنوان عابر پیاده
محسوب میشوند .رانندگان وسایل
نقلیه موظف به رعایت و احترام به
این قانون شده و تخطی از آن میتواند
مشمولجریمهبشود.
یکی از عادات رفتاری برخی
شهروندان این است که در اعتراض
به بیدقتی یا بیمباالتی راننده یا عابر
این عبارت را بر زبان میآورند« :مگر
کوری؟» حال آنکه نابینایان با دقت و
نظم کارهای خود را انجام میدهند و چنانچه این تعبیر به
گوش نابینایی برسد ،او را سخت میرنجاند.
یک نابینا فقط نابیناست .حتی درباره دیدنها میتوان با
او صحبت کرد چه رسد به شنیدنیها و موسیقی که تبحر
بیشتری درباره آنها دارد .نوع رفتار برخی از ما درباره
نابینایان بهگونهای است که انگار با معلول ذهنی و فردی
کمهوش طرف هستیم .حال آنکه باید بدانیم نابینا فقط
توگو با او مثل یک کودک
نابیناست و دلیلی ندارد هنگام گف 
صحبت کنیم یا تصور کنیم که قادر به برقراری ارتباط نیست.
یادمان باشد هر یک از ما در معرض خطراتی از این دست
هستیم .یک سانحه ،یک اتفاق پیشبینی نشده ،یک بیماری
و دهها علت دیگر میتواند خدای ناخواسته ما را نیز به همین
وضعیتمبتالکند.
عصای سفید پرچم استقالل یک نابیناست .روز عصای
سفید روز به رسمیت شناختن استقالل و حقوق نابینایان
است .این روز مبارک باد.
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 سارا پورمختار
هر دم از باغ شورای پنجم بری میرسد
و حاشیهسازیهای محمدرضا عربگویینی
تمامی ندارد .از نصب بنر در شهر گرفته ،تا ترک
جلسه انتخاب شهردار .حاال نوبت به زیر سئوال
بردن و غیرقانونی خواندن عضویت و حضور
محمداسماعیل خواجویی در شورای شهر رسیده
است.
چند روز پیش محمدرضا عربگویینی که
خود را منتخب اول شهر معرفی میکند ،پس
از درگیری لفظی با محمداسماعیل خواجویی با
ارسال نامهای خطاب به فرماندار و نماینده شهر
عضویت وی را غیرقانونی برشمرد و خواستار سلب
عضویت او شد.
در این نامه آمده است« :با توجه به آخرین
اصالحات قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابات
شوراهای اسالمی کشور مصوب  96/4/28و
استناد بند 1و  2ماده  32آن قانون اعضای
هیات مدیره اتحادیههای صنفی و هیات رییسه
اتاق اصناف نمیتواند همزمان عضو شورای شهر
باشد ،اما متاسفانه آقای محمداسماعیل خواجویی
رییس اتحادیه مکانیسیونها و رییس اتاق اصناف
شهرستان سیرجان ،همزمان عضو شورای این
شهر نیز میباشد که مطابق با قانون فوقالذکر و
موضوع استفساریه مصوب  84/10/25عضویت
همزمان در شورای اسالمی با تصدی مناصب
اداری مذکور در ماده 32منافات دارد».
 بهدنبالخصومتشخصینیستم
محمدرضا عربگویینی بر غیرقانونی بودن
عضویت محمداسماعیل خواجویی اصرار دارد و به
قانون و استفساری ه آن استناد میکند اما قطعی
شدن این موضوع را منوط به نظر فرماندار و نماینده
م یداند« :تا جایی که آقای خواجویی در انتخابات
ثبتنام و شرکت کردند ،منع قانونی وجود ندارد
اما بعد از تصویب قانون است که مشکل ایجاد
میشود چون خود قانونگذاران هم م یدانستند که
این قانون بعد از انتخابات شوراها ابالغ میشود در
استفساریه مصوبه  84 /10 / 25آمده است «آیا
ممنوعیتتصدیمناصباداریمذکوردربندهای
 1و  2ماده  32قانون پس از عضویت در شوراهای
یاد شده نیز تسری دارند یا خیر؟» و مجلس هم
در پاسخ جواب داده است «بلی ،عضویت همزمان
در شوراها با تصدی مناصب اداری مذکور در ماده
 32منافات دارد».
از آنجا که این نامه درست بعد از درگیری
لفظی بین این دو عضو شورا منتشر شد این نکته
به ذهن میرسد که انتشار آن به دلیل خصومت

پاسارگاد شائبه غیرقانونی بودن عضویت یک عضو شورا را بررسی میکند

در شورای شهر معرکهای برپاست
 محمدرضا عربگویینی :برای بعضی دیگر از اعضای شورا هم نامههایی آماده کردهام
 محمداسماعیل خواجویی :اگر مسایلی درباره عربگویینی بازگو کنم در این شهر
جایگاهی نخواهد داشت
شخصی بوده
است .عربگویینی
در پاسخ به این
موضوع و دلیل
انتشار نامه گفت:
«این را قبول دارم
که بعد از آن بحث،
نامه را منتشر کردم
اما اینها مسایل
د ر و نسا ز ما نی
و درونشورایی
هستند و من به
دنبال اجرای قانون
هستمونمیخواهم
به این حاشیهها
دامن بزنم .این
نامهها را از قبل آماده کرده بودم و اگر آن بحثها
هم اتفاق نیفتاده بود ،نامهها را منتشر میکردم و به
دنبالخصومتهایشخصینیستم».ازقرارمعلوم
اقدامات عربگویینی به همین جا ختم نمیشود
چرا که وی در ادامه افزود« :از این دست موارد
زیاد است که در روزهای آینده از آنها هم رونمایی
میکنم».
او در پاسخ به این که برای سایر اعضا هم
نامههایی از این دست آماده کردهاید ،گفت« :نه
برای همه اعضا ،این افراد باید در شورا بمانند
حتی دوست دارم آقای خواجویی هم در شورا
بماند ،ایشان میتواند از ریاست اتاق اصناف استعفا
دهند».
 اگر قانون بگوید از فردا شورا نمیآیم
اسماعیل خواجویی از جزییات نامهای که در
خصوصغیرقانونیبودنعضویتشدرشورامنتشر
شده است ابراز بیاطالعی میکند« :من هنوز نامه
را ندیدم و اطالع دقیقی از موضوع و جزییات آن
ندارم».
وی در توضیح بیشتر در رابطه با موضوع قانون
و مصوبه جدید مجلس ادامه داد« :سال گذشته

رییس اتاق اصناف کشور با توجه به اینکه بخش
زیادی از جامعه شهری را اصناف تشکیل میدهند،
موضوع حضور حداکثری اصنافیها در شوراها و
همچنین انتخاب شهردار از بین آنها را مطرح کرد.
با مطرح شدن این موضوع دولت احساس خطر
کرد و بالفاصله به مجلس پیشنهاد داد که چنانچه
هیئت مدیره اتحادیهها بخواهند کاندیدای شورای
شهر شوند ،باید از اتحادیه انصراف دهند و این قانون
تصویب شد .اما از آنجایی که اصنافیها در تهران و
ایران حرف برای گفتن زیاد دارند و همیشه نقش
موثری داشتهاند ،بعد از تصویب این قانون بالفاصله
به شورای نگهبان اعتراض کردند و شورای نگهبان
هم این مصوبه را تایید نکرد و اواخر سال گذشته
اعالم شد هیئت مدیره اتحادیهها هم میتوانند
برای عضویت در شورای شهر ثبت نام کنند و این
موضوع مسکوت ماند» .خواجویی در ادامه افزود:
«بعدازبرگزاریانتخاباتشوراها،اینقانونبهتایید
شورای نگهبان رسیدکه برای انتخابات دور ششم
شوراها الزماالجراست و به عضویت بنده ربطی
ندارد و مربوط به آینده میشود ،این موضوع خیلی
مهم و پیچیدهای نیست» .وی که امیدوار است تا

آن زمان باز هم این
قانون تغییر کند
ادامه داد« :البته
اگر باز هم اصناف
به دنبال اصالح
این قانون نباشند
چرا که با این قانون
حق اصنافیها
ضایع میشود و
حتما این موضوع از
طریقاصنافکشور
پیگیریمیشود».
خواجویی در
پاسخ به دلیل
انتشار این نامهها از
سوی عربگویینی
گفت« :آقای عربگویینی اول برود مشکل
خودشان را حل کند که اگر خیلی مسایل را درباره
او بازگو کنم ایشان در این شهر جایگاهی نخواهد
داشت ،عربگویینی همسن بچه کوچک من است
و شأنم اجازه نمیدهد با او بحث کنم و در حدی
نیست که بخواهم جوابگوی او باشم ،مسئولینی که
به آنها نامه زده خودشان جوابش را میدهند ،اگر از
نظر قانونی عضویت من مشکل داشته باشد با رضا
و رغبت از فردا شورا نمیآیم ،ولی چنین چیزی
نیست».
 حضور اسماعیل خواجویی در شورای
شهرمنعقانونیندارد
در هفتهنامه زرنگار درباره اظهار نظر شهباز
حسنپور آمده است« :حضور اسماعیل خواجویی
در شورای شهر منع قانونی ندارد .بنده به عنوان
رییس فراکسیون اصناف در مجلس ،ابالغ این
مصوبه مجلس را به برخی شهرهای دیگر هم
ارسال کرده ام ،این مصوبه مربوط به دور بعدی
شوراهاست و در این دوره حضور اسماعیل
خواجویی در شورای شهر منع قانونی ندارد».
 ایراد از قانونگذار است

علی نوذرپور معاون سابق سازمان شهرداریها
و دهیاریها کشور در رابطه با این موضوع به
پاسارگاد گفت« :این قانون درست است که فرد
نمیتواند همزمان هم عضو شورای شهر باشد و هم
عضو اتحادیه ،ولی تاریخ تصویب آن بعد از انتخابات
شورای شهر است لذا نافذ و موثر نیست .بر اساس
قانونقبلیآقایخواجوییمیتوانستهعضوشورای
شهر باشد و انتخاب و عضویتش صحیح است چرا
که قانون عطف بماسبق نمیشود و قانون قبلی را
زیر سئوال نمیبرد یعنی انتخاب این فرد صحیح
است».
رییس جامعه مهندسان شهرساز ایران در
ادامه به وجود اختالفنظرهایی که درباره این
قانون وجود دارد نیز اشاره میکند« :البته بعضیها
استنباط و تاکید میکنند که چون بین انتخابات و
آغاز به کار شوراها مدت زمانی فاصله وجود داشته
است و این قانون قبل از آغاز به کار شوراها تصویب
شده لذا نافذ است ،اما تا جایی که بنده در جریانم و
اطالع دارم وزارت کشور در صدد استفساریه جدید
از مجلس است که تکلیف این قانون مشخص شود
اما نظر غالب کارشناسی این است که قانونی که
اصالح شده چون بعد از انتخابات است نافذ نیست
و عطف بماسبق نمیشود بنابراین عضویت آن
فرد صحیح است و نمیشود متعرضش شد» .وی
درباره رای مجلس در این مورد معتقد است« :در
زمان ثبتنام و شرکت در انتخابات چنین قانونی
وجود نداشته ،فرد در انتخابات شرکت کرده و
مردم به او رای دادهاند ،حاال بعد از عضویت او
قانون جدیدی وضع شده که نمیتواند عضو شورا
باشد .نظر اکثر کارشناسان و نمایندگان مجلس بر
این است که این قانون برای دور بعد نافذ است و
چون در زمان شرکت در انتخابات این قانون وجود
نداشته و به نظر بنده استفساریه این قانون بدین
شکل میآید طبق قانون قبلی انتخابش صحیح
است و میتواند عضو شورا باقی بماند».
نوذرپورکه سابقه حضور در وزارت کشور را
دارد ،وجود چنین مشکالتی را از ناحیه قانونگذار
م یداند و معتقد است برای تصمیمگیری درباره
این موضوع باید منتظر تفسیر نهایی مجلس از
این قانون ماند« :این ایراد قانونگذار است که قوانین
متناقض را پشت سر هم تصویب میکند و مرتبا
قانون را تغییر میدهند و کم و زیاد میکنند ،هنوز
تفسیر نهایی مجلس از این قانون به وزارت کشور
نیامده است و تا آن زمان این عضو شورا میتواند
همزمان هم شورا باشد و هم رییس اتاق اصناف».
تالش پاسارگاد برای تماس با فرماندار و گرفتن
نظرایشانبینتیجهماند.

