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سرمقاله
بسمه تعالی

 تهران، شهری که اگر چه پیشنیه تاریخی 
آن به دوران نوسنگی باز می گردد ولی اوج 
که  زمانی  از  شاید  را  آن  عظمت  و  شکوه 
از  را  این شهر  کرد  قاجار تالش  محمدخان 
زندیه پس بگیرد و آن را پایتخت ایران اعالم 

کند، دانست. 
در این حال با افول قاجار و روی کار آمدن 
شهر  این  پهلوی  پوش  چکمه  رضاخان 

سرآغازی بود برای ورود به دنیای مدرن. 
دنیایی که تا آن زمان اصل و اصالتش بر سنت 
ها و آیین ها استوار بود و قرار بود اما یک 
شبه مدرن و به رنگ و لعاب غربی درآید. این 
شهر با حضور پررنگ اجنبی ها مناقشه ای 
شد بر سر داد و ستدهای سیاسی و اقتصادی 
که همچنان تاثیرات خود را پابرجا نگه داشته 
اند و عاقبت هم با پیروزی انقالب اسالمی 57 
تهران همچنان پایتخت ایران ماند و با رشد 
روزافزون و برق آسای ساختمان ها، اتوبان ها 
و معابر شهری، این شهر به شکلی درآمد که 

اکنون می بینیم. 
شهری که در کنار همه مواهبش اما مصائبی 
هم دارد، اگر چه مصائب بیست و چهارمین 
بغرنج  رفته  رفته  جهان  پرجمعیت  شهر 
رفتن  بین  از  و  هوا  آلودگی  از  تر می شود؛ 
به  سر  های  برج  تا  گرفته  گیاهان  پوشش 
را  انتظارات  که  زلزله ای  و  کشیده  فلک 
تهران  اینها  همه  با  اما  است،  آورده  سر  به 
برای تهرانی ها کمتر جای دوست داشتنی 
شده است شاید دیگر این شهر که مقیاس 
کوچک شده ای است از ایران بزرگ، در دل 
خود تساهالت و تسامحاتی را هم میان کرد 
و لر و ترک و گیلکی همه اقوام و ادیان به 
که  شهر  این  طرفی  از  است.   آورده  وجود 
المان  ایران اسالمی است  در  نماد پایتخت 
های شهرسازی اش کمتر نشانی از فرهنگ 
و مذهب برخوردار است. از معماری های کج 
و معوج گرفته تا نمادهای مدرنی که کمتر در 
کنار خود نماد مذهب را که نشان از پایبندی 
ایرانیان از دیرباز به دین مبین اسالم بوده به 

همراه داشته باشد. 
تهران، شهری که در کنار طبقه متوسط  پر 
فقر  و  ثروت  الیه  یا  طبقه  دو  از  جمعیتش، 
به  روز  که  .فقری  برد.  می  رنج  نیز  افراطی 
روز پررنگ تر می شود و ثروتی که روز به 
روز فاصله ها را عمق می بخشد. اما با همه 
مشکالت ریز و درشت، تهران را هنوز هم می 
برای آینده درخشان  توان دوست داشت و 
ترش تالش کرد تا شهری در خور شایستگی 
از  شماره  این  در  شفقنا  باشد.  ساکنانش 
تهران  تا  است  کرده  تالش  خود  نامه  ویژه 
بررسی و  ابعاد و مقیاس ها مورد  را در همه 
کنکاش قرار دهد. از ترافیک و آلودگی و فقر 
و دستفروشی تا سیاست ها و سیماها و برنامه 
ها و در آخر آنچه بیش از همه باید مورد توجه 

قرار گیرد آینده این شهر است. 
آینده ای که به نظر و با روندی که در حال 
طی شدن است در عرصه های مهمی چندان 
بعد  در  بخواهیم  اگر  اما  رسد.  نمی  روشن 
تصویری  و  داشته  اقدامی  رسانه  و  فرهنگ 
رسم کنیم، این ویژه نامه شاید بتواند تلنگری 
بشود از گذشته و امروز تهران و آینده ای که 

در برابر ما خواهد بود.

6.  احمد مسجدجامعی، عضو شورای شهر تهران
توجه به 

حیثیت و کرامت انسانی 
در برنامه ریزی های شهری

10. حجت االسالم مرتضی جوادی آملی
 استاد حوزه علمیه قم

از آرمان شهر پیامبر)ص(
تا آرمان شهر ایران 

16. درجستجوی یک لقمه نان

18. اگر می توانید یک شب را
 میهمان این خانواده باشید!

زیرخط فـقر

20. روایت  زندگی
در فقر و اعتیاد در محله »دروازه غار«

درد مشترک یک محله

24. دستفروشی 
از بین رفتنی نیست!

28. تلف شدن 21 میلیون ساعت 
از عمر تهرانی ها در ترافیک

40. علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران 
وقتی در شورا همسو باشیم

 دیگر دعوای سیاسی  نداریم

44. ناصر فکوهی از سبک زندگی شهروندان 
تهرانی و تأثیر آن بر معضالت کالنشهر می گوید

خــطر انفجارفضاهای زیرزمینی
 در شهر تهران جدی است

48.  دکتر جواد صادقی 
سبک زندگی در تهران متفاوت

50. فضای شهری و نمادهای مذهبی 
در میزگرد شفقنا

 مردم تهران را در انتخاب نمادهای 
مذهبی شهر مشارکت دهیم

58. دکتر حسین ایمانی جاجرمی
آوارگان اقلیمی 

مشکل آینده پایتخت ایران 

832

22

30

25

46



 اخالق و فرهنگ
شهروندی

شفقنا/ ویژه نامه تهران
شماره 5  آذر 97

۶

از همان ابتدا که پای اقوام و طوایف گوناگون از چهار گوشه 
این کشور بزرگ به تهران باز شد، آنها تهران را همچون خانه 

خود دانسته و در آن احساس غربت نکردند.
تهران سابقه تاریخی کهن و سنت های فرهنگی خاص خود 
را دارد و از این جهت کم از هیچ شهر و والیت دیگر ایران 
ندارد. تهران با ری آغاز شد که قدمتی هفت هزار ساله دارد. 
تهران با تجریش پیوسته است که قدمتی حدود ۳۰۰۰ سال 
دارد و آثار آن در قیطریه یافتنی است. آثار سفالی۵۰۰۰ 
ساله هم در واوان از دل خاک آمده است. پس تهران هم 
سابقه تاریخی طوالنی دارد هم سنت فرهنگی ارزشمند و 
قطعاً این سنت فرهنگی و غنای تاریخی به مردمان تهران این 
ظرفیت روحی و فرهنگی را داده است که پذیرای هموطنان 
خود از اقصی نقاط کشور باشند ونیز پذیرای اتباع کشورهای 
گوناگون به عنوان مهمان و مهاجر. کثرت و تنوع فرهنگی 
ارزش بی بدیلی برای تهران است. ساکنان تهران بیش از همه 
چیز می توانند و باید به این ارزش و گنجینه خود ببالند و برای 
آینده روشن تر خود از آن بهره ببرند. بناهای زیبا، باغهای 
دل انگیز، رویدادهای تاریخ ساز و موسسات تمدنی جدید و 
قدیم در تهران کم نبوده و نیستند اما همه اینها وقتی ارزش 
جدی می یابد که تنوع و تکثر فرهنگ ها و آیین ها در تهران 
به رسمیت شناخته شود که خوشبختانه شناخته و تهران 

امروز؛تهران همه مردم ایران شده است.
اما تهران صدا و رنگ و لحن مخصوص به خود را نیز دارد. آن 
تنوع و تکثر که در مورد آن سخن گفتیم باعث نشده تا صدای 
واضح و متفاوت تهران شنیده نشود. رواداری، تالش بی وقفه، 
بیداری۲۴ ساعته،و پیشاهنگی برای تغییر و بهتر شدن، صدا 

و تصویر متفاوت تهران است.
اختصاص روزی به نام تهران شبیه به آن است که انسان ها را 
در روزی خاص متوجه قلب خود کنیم. این قلب برای آنکه 
امید و رونق و شادی منتشر کند نیاز به مراقبت دارد، نیاز به 
شناخته شدن دارد. البته تهران وجوه مهم و متفاوتی دارد 
یک وجه آن تاریخ است. تاریخ تهران با ری، شروع  می شود و 
با شمیرانات ادامه می یابد و به گسترش سده اخیر می رسد . 
بنابراین پیداست که اگر بخواهیم در مورد ری، تجریش و 
تهران حق مطلب را ادا کنیم، به تالش همبسته و مضاعفی 
نیاز داریم که در آن عالوه بر پرداختن به وجوه تاریخی و 
جغرافیایی و کالبدی تهران به جنبه های اجتماعی و فرهنگی 
و در یک کالم انسانی تهران هم توجه شود. اما هرگاه سخن 
از شهر به میان می آید، به ذهن برخی ترکیبی از تعدادی 
پالک به همراه معابری که این پالکها را به یکدیگر متصل 
نموده به یاد خواهد آمد. لذا چون با یک نگاه کالبدی صرف به 
شهر نگریسته شده ضرورتی دیده نشده که به شهر همچون 
انسان است که عقل و قلب و اعضایی دارد و هر کدام بخشی از 
گردش امور را عهده دارند و رشد و حیاتی دارند و هیچ انسانی 
از هیچ کدام آنها بی نیاز نیست. چنین شهری می تواند در 
کنار انسان ها باشد و زندگی و معیشت انسانی را هموار کند. 
به واقع شهر و انسان همان عالم کبیر و صغیر هستند که در 
نزد قدما از یک مقوله شمرده می شدند و مکمل یکدیگر 

شفقنا:  در متمم قانون اساسی مشروطیت، تهران به 
طور رسمی به عنوان پایتخت معرفی شده است. این 
تصمیم در روز 1۴ مهر 1۲86 نهایی شد. تهران پیش از آن با 
عنوان دارالخالفه مطرح بود و حتی در روزنامه وقایع اتفاقیه 
ستونی با عنوان اخبار دارالخالفه تهران وجود داشت.قابل توجه 
آن که گرچه تهران »دارالسلطنه« بود ولی عمدتاً در دوره 
ناصری »دارالخالفه« نامیده شد، در یادداشت های شخصی 
ناصرالدین شاه نیز مکرر از این تعبیر استفاده شده است. در این 
زمینه باید رقابت های منطقه ای بر سر سروری جهان اسالم 
میان ایران و عثمانی را در نظر گرفت. هر چند به دربار عثمانی 

»باب عالی« گفته می شد.
تهران در قدیم روستایی نسبتا بزرگ بود که میان شهر ری که 
عروس دنیا خوانده می شد و در کوهپایه های البرز قرار داشت. 
نخستین بار نام تهران در مآخذ کهن در زندگینامه »ابوعبداهلل 
محمدبن حماد تهرانی« در قرن سوم آمده  است. پس از حمله 
مغوالن به ری و تخریب این شهر، تهران بیش از پیش رشد 

کرد و گروهی از اهالی مهاجر ری را نیز در خود جای داد.
محمدخان  آقا  سوی  از  پایتخت  عنوان  به  تهران  انتخاب 
قاجار چند دلیل داشت که مهم ترین آن ها نزدیکی به اراضی 
ایالت  استقرار  محل  با  آن  مجاورت  و  ورامین  حاصلخیز 
ساوجبالغ و ایالت غرب ساکن در ورامین،یعنی هواخواهان 
وی در حوالی تهران بود به عالوه تهران در فالت قاره اشراف 
بزرگ  امپراطوری  جغرافیایی  مرکز  در  نوعی  به  و  داشت 
کهن ایران بود.جز این، تهران با استرآباد و مازندران که در 
حقیقت ستاد اصلی نیروهایش بود فاصله چندانی نداشت. 
امروزه تهران مرکز وزارتخانه ها، اداره ها و مراکز علمی کشور 
است و هم اکنون نمایندگی های سیاسی بیش از ۹۰ کشور 
جهان در تهران وجود دارد. موزه ایران باستان، کتابخانه ملی، 
مجموعه کاخ های پیشین، بوستان ها و فضای سبز را می توان 
از مکان های دیدنی تهران نام برد. تهران از همان روزها که به 
عنوان پایتخت انتخاب شد، دربرگیرندگی شگفت انگیزی از 
خود نشان داد. این درست که همه ایرانیان از هر شهر و منطقه 
و دین و مذهب به مهربانی و مردم داری شهره اند، اما حتما 
ویژگی افزونتری در میان ساکنان بومی تهران بوده و هست که 

 توجه به حیثیت و 
کرامت انسانی در 

برنامه ریزی های شهری

 پیش از تهران، همین کلمه 
 به صورت »طهران« و این

 شهر به عنوان »دارالخالفه«
 شناخته می شد با آن که در

این جا خالفتی برقرار نبود

 نظر به اینکه حق حیات
 انسانی، یک حق فطری
 است بایستی تصمیم گیران
 و برنامه ریزان شهری حق
 حیات انسانی را به رسمیت
 بشناسند و به کیفیت
 زندگی انسانها فراتر از
کالبد و کمیت بها داده شود

بودند. شهِر برخاسته از چنین نگرشی برای انسان نیست، بلکه 
انسانها برای آن شهر هستند. امروزه آنچه در برنامه ریزی شهری 
به فراموشی سپرده شده، حیثیت و کرامت انسانی است. اگر همه 
ابعاد انسان در شهر دیده شده بود، کیفیت زندگی او برای ما )به 
عنوان شهرسازان، مدیران و تصمیم گیران شهر( مهم مشهود می 
شد و شهر و برنامه ریزی های آن به گونۀ دیگری شکل می گرفت. 
در شهرسازی انسانگرا، شهر به مثابه یکموجود زنده در نظر گرفته 
می شود. در اینجا حیات و زندگی شهر به معناییک حیات معمول 
حیوانی وگیاهی نیست بلکه به معنای حیات کالبدِی پیوند خورده 
با انسان و زندگی او است.  در چارچوب این نوع نگاه به شهر، 
مدیران و تصمیم گیران شهری بایستی ابتدا به شناخت جامعی 
از گرایشها و باورها و آداب و رسوم مردم آن شهر دست یابند. 
هرگونه تغییرات فضایی بایستی با توجه به این اصول و باورها انجام 
گیرد. در این حالت شهرساز و مدیر شهری نمی تواند هرگونه که 
خواست شهر را بر طبق نظر شخصی خود تغییر دهد. عدم توجه 
به ابعاد انسانی سبب ایجاد نوعی تعارض میان کالبد شهر و فرایندها 
و رفتارهای اجتماعی انسانها خواهد شد. البته همواره آدمی در این 
میان، راه حل خود را خواهد یافت؛ لکن شهر در خدمت این آدمها 
قرا نگرفته و شهر با رفتار و خواسته های آنان در تعارض خواهد بود. 
بنابراین آنچه که در برنامه ریزی شهری امروز فراموش شده، حق 
حیات است، حق حیات نه به معنای حیات حیوانی و نباتی، بلکه به 
معنای گستردۀ آن یعنی حق حیات انسانی. این حق فطری برای 
انسان در ساختارهایی جلوه نمایی می کند. در مرحله اول حق 
دسترسی به مسکن، آب و هوای سالم و زمانی که این نیازهای 
اولیه برآورده شد، این حق حیات بسط پیدا کرده و نیازهای ثانویه 

مطرح می گردد: احترام، آزادی،عدالت، کرامت انسانی و...
نظر به اینکه حق حیات انسانی، یک حق فطری است بایستی 
تصمیم گیران و برنامه ریزان شهری حق حیات انسانی را به 
رسمیت بشناسند. در این دیدگاه به کیفیت زندگی انسانها فراتر 
از کالبد و کمیت بها داده می شود. چرا که برای پاسخ  گویی به 
نیازهای انسانی، شبکه ای از روابط و سازمانها شکل می گیرد که 
این سازمانها و روابط در نهایت سبب ارتقای کیفیت زندگی خواهد 
شد. با چنین نگرشی، شهر به ویژه شهرهای بزرگ همچون امانتی 
گرانبها در دست مدیران و تصمیم گیران شهری است که می 
بایست در امنیت و احساس امنیت ظاهری و باطنی در حفظ 
و نگهداری آن کوشا باشند. در این صورت مدیریت شهری حق 
نخواهد داشت که به هر نحوی که خواست در شهر دخالت و 
تصرف کند. زیرا در این فضا انسانها زندگی می کنند و انسانها حق 
حیات دارند. بنابراین ما نمی توانیم با ارادۀ معطوف به قدرت در 
شهر تصرف کنیم. بلکه این ارادۀ معطوف به حق حیات و عواطف 
انسانی باشد. در این صورت مسئولین و متولیان شهر در برابر 
تخریب فضاهای سبز طبیعی و آلودگی شهر، ساخت و سازهای 

بی رویه و... نمی توانند بی تفاوت باشند.
با این رویکرد طبیعت و هویت و تاریخ و فرهنگ و تمدن نه تنها 
مانع پیشرفت  شهریست بلکه زمینه ساز تحول و تغییر و توسعه 
پایدار آن است. توسعه ای که نه تنها منابع و منافع کهن را حفظ 
می کند بلکه با به روز سازی آنها زمینه بهره برداری بهینه را فراهم 
می آورد. وقتی حیات شهری با زندگی انسان پیوند می خورد شهر 

نیز به یک موجود موثر و زنده تبدیل می شود.

اما و اگرهای
 زیست مسلمانی

 شفقنا/  ما قواعد، آداب و جزییات اخالقی 
بسیاری داریم، اما گاه نمی توانیم تشخیص 
بدهیم که از این موارد پسندیده، کدام یک را باید 
انتخاب کنیم یکی از مشکالت جامعه امروز ما این 
است که قواعد اخالقی ما سلسله مراتب و اولویت 
بندی روشنی ندارد در نتیجه این ابهام، همچنین 
موجب  موقعیتی  اقتضائات  و  ساختاری  عوامل 
در  اخالقی  و  مسلمانی  زیست  شدن  کمرنگ 

جامعه شده است. 
منظور از قواعد در زیست مسلمانی لزوما قواعد 
فقهی نیست، رابطه فقه و اخالق یک رابطه عموم 
و خصوص من وجه است. باید ابتدا ویژگی های 
زیست اخالقی و مسلمانی مورد بررسی قرار بگیرد 
عمل  بیشتر  زیست  نوع  این  از  من  منظور  که 
اخالقی است. حضرت علی )ع( در نامه ۳1 نهج 
البالغه، به قاعده کلی اخالقی اشاره کرده است که 
»هر آنچه برای خود می پسندی برای دیگران نیز 
بپسند« و »آنچه دوست نداری به تو بگویند، به 
دیگران نگو« و »آنچه از دیگران زشت می داری، 
برای خود نیز زشت بدار«. .این قاعده به عنوان 
کلی ترین الگوی اخالقی به شمار می رود که اگر 
به درستی بکار گرفته شود، نتیجه آن یک زیست 
اخالقی است. هر چند زیست اخالقی پیچیدگی 

ها و دشواری هایی هم دارد.
یکی از مشکالت جامعه امروز ما، فقدان قواعدی 
تعیین  را  اخالقی  عمل  های  اولویت  که  است 
کند،در واقع ما قواعد و آداب و جزییات اخالقی 
بسیاری داریم، اما گاه نمی توانیم تشخیص بدهیم 
که از این موارد پسندیده، کدام یک را باید انتخاب 
کنیم و چرا، و در شرایطی که این دو با هم در 
لزوما  اخالق  کنیم.  رفتار  چگونه  بودند  تعارض 
انتخاب بین خوب و بد نیست گاهی مواقع شرایط 
جامعه به گونه ای است که مجبور می شویم بین 
دو خوب یا دو بد یک امر را انتخاب کنیم بنابراین 
در زیست اخالقی باید ابتدا اولویت های اخالق 
مشخص شود تا بتوان بر اساس این قواعد رفتار 
کرد. بطور کلی در ادبیات مذهبی، فهرست بسیار 
زیادی از فضایل و رذایل اخالقی و گناهان کبیره 
بندی  اولویت  و  مراتب  سلسله  اما  دارد،  وجود 
و  تعارض ها  مواردی که  لذا در  ندارد.و  روشنی 
اجتماعی رخ می دهد،  و  اخالقی  دوراهی های 
فرد نمی داند بر اساس کدام قاعده باید رفتار کند. 
مطالعات تاریخی بیانگر این نکته است که مردم 
و  محتاط  البته  و  مداری  اخالق  مردمانی  ایران 
سازگار نیز بوده اند. نتایج پیمایش ها هم گرایش 

مردم به اخالق را نشان می دهد.
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 دکتر محمدرضا عضو شورای شهر تهران احمد مسجد جامعی  
جوادی یگانه کارشناس پژوهشگر تهران



گم گشتگی انسان دینی 
در هویت های شهری 

امروز

شفقنا- هویت های انسانی  و در این بحث شاید بیش از هر 
چیز هویت های شهری، باید بر اساس  علم و منطق و به 
خصوص  فناوری تعریف می شد: شهر آرمانی باید شهری  به غایت 
منطقی، خودکار و اطالعاتی و سرشار از رفاه می بود اما ما در حال 
رسیدن به شهری هستیم به غایت سرکوب گر،  شهری که در آن 
اصل اساسی و تعیین کننده »سراسر بینی « )panoptisme( فوکویی 
قدرت و ثروت،  و کنترل حیات  بر اساس فرایندهای مرگ ، کنترل 
لذت بر اساس درد  و سلسله مراتبی شدن لذت و درد  بر اساس 
مناسکی هستند که ظاهرا باید بر آمده از یک »انسان دینی« جدید 
باشد، اما  انسانی که در حقیقت وجود ندارد و در جستجوی خویش 
است. شهروندی دیگر نه می توان در قالب قرارداد اجتماعی تعریف 
شود، نه در قالب اخالق، نه در قالب معنویت، نه در قالب فناوری و 
از همین رو   مناسک شهری ولو مناسکی خودانگیخته هر چه بیشتر 
به مثابه  قالب هایی  الزامی و  ناگزیر خود را می نمایند. هویت های 
واحد و قطعی  ناممکن شده اند،  و در این شرایط هر گونه هویت 
یابی، ولو هویت های  مقطعی و متداخل ظاهرا تنها راه های ممکن 

به نظر می رسند.
در این میان، دین بازگشتی بی شک گسترده در جوامع انسانی 
دارد.  شاید این امر را بتوان با بازگشت بسیاری از ارزش های دیگر 
که دولت های مدرن تصور می کردند برای همیشه به خاک سپرده 
اند، همراه باشد: خانواده، عشق و عواطف جمعی، طبیعت خالص، 
بدن بیولوژیک و از این رو،  نباید  شگفت زده شد که چرا هر یک از 
این پدیده ها، مناسک خود را  تجدید می کنندو درست زمانی که 
تصور می شود که برای همیشه از میان رفته اند همچون ققنوسی از 
میان خاکستر خود بر می خیزند و زندگی جدیدی را آغاز می کنند. 
روسو ، تمدن را سقوط انسان می دانست  اما سقوطی بی بازگشت، 
و به باور او مساله دیگر نه بازگشت بلکه  تالش برای ساختن  آنچه 
بود که باقی مانده است بر اساس اخالقی که می توان داشت و 
ساخت. این همان هویت پسا مدرنی است که ما بدان نیاز داریم و به 
باور من شهر است که می تواند با قالب های فیزیکی و  ذهنی خود 
به ما بدهد: با کالبدهایی که همچون الیه هایی بی پایان بر یکدیگر 
قرار گرفته اند و با ذهنیت هایی که در آن در قالب روایت هایی بی 
پایان شهری انباشته شده اند. از این رو این شعار  قدیمی »شهر  
آزادیبخش است « را امروز باید به گونه ای دیگر تفسیر کرد و از 
آزادیبخشی تخیل شهری سخن گفت  که باید بتواند فراتر از زمان 
روزمرگی و  مکان  تکرار خطی، به زمان- مکانی  خالق  در پیوندی 
میان  واقعیت و خیال برسد که شاید هنر بهترین شکل تجلی آن 

باشد و مناسک بهترین شکل تحقق آن.    
به گمانم در سطح  زندگی شهری باید تعادل را حفظ کرد.  گاه 
می بینیم که برخی از مسئوالن تصور می کنند که با شکل گرایی 
مناسکی  می توانند معنا را تقویت کنند. برای مثال  در سطح شهرها 
تعداد شعار نویسی ها و تابلوهای مذهبی را زیاد می کنند. این کار 
به نظر من  چندان منطقی ندارد و لزوما منجر به تقویت دینداری 
نمی شود و حتی این خطر  را دارد که افراد را به واکنش بکشاند. 
برعکس،  شهر باید بتواند مدیریتی منطقی داشته باشد.  منظور از 
مناسک دینی و حضور شکلی و صوری دین در یک شهر اسالمی 
این نیست که در و دیوارها را  از شعارهای دینی بپوشانیم. یا بهتر 
است بگوییم که این کار  غیر خالقانه ترین شکلی است که دین می 
تواند به خود بگیرد.  من شهر اسالمی را بیش از هر چیز در رفتار  
آدم های آن شهر می بینم. یعنی اگر روزی توانستیم شهری داشته 
باشیم  که آموزه های دینی را در رفتار شهروندان و در روزمرگی اش  
دائما مشاهده کنیم، آدم هایی داشته باشیم مهربان، عادل،  همدل، 

۸

 شفقنا- موضوع شهری شدن،  یکی از فرآیندهای بسیار 
تعیین کننده تحوالت جامعه ایرانی در نیم قرن اخیر بوده 
نباید صرفا به مثابه یک فرآیند توسعه  است. شهری شدن، را 
فضایی در نظر گرفت، بلکه در اصل یک فرآیند اجتماعی است که 
ابعاد مختلفی با خود دارد. به همین دلیل متمایز و مجزا از زندگی 
مردم نیست، بلکه در تعاملی پویا با حیات اجتماعی قرار داد و به 
فرآیند  و رشد شهری شدن، خودش یک  توسعه  عبارت دیگر 
فرهنگی و اجتماعی است. با توجه به اینکه شهری شدن به مثابه 
یک ارزش برتر در سیستم مدیریت اجتماعی ما تعریف شده، عمال 

اشکال دیگر حیات اجتماعی مانند روستا و عشایر نه تنها سرکوب 
می شوند بلکه از لحاظ ارزشی تخریب هم شده اند، در نتیجه 
صورت آشفته فرآیند توسعه شهری، عمال موجب کاهش ذخیره 
اجتماعی و فرهنگی ما شده است. مهمتر از همه آنکه فرآیندهای 
آموزش شهروندی که مقتضیات و ضروریات شهری شدن هستند،  
به هیچ وجه متناسب با سرعت و گستره رشد اجتماعات شهری 
نیستند. به همین دلیل نوعی آشفتگی فرهنگی و سبک های 
زندگی در فضاهای شهری را مواجه هستیم که عمال هزینه های 
زیادی را بر جامعه وارد می کند. فارغ از آرمان گرایی در حوزه 
هویت ایرانی اسالمی ما باید بپذیریم که هویت ایرانی اسالمی ما 

همین چیزی است که در شهرها می بینیم.
تجربه شهری شدن و مطالعات شهری از هرکجای جهان باشد، 
می تواند برای بهبود وضعیت ما بسیار مناسب باشد. ضمن اینکه 
ایران ایجاد  همه این کژتابی هایی که تصویر شهری شدن در 
کرده، بیش از آنکه ناشی از الگوی غربی باشد، ناشی از عملکرد 
بد مدیران و سیاستگذاران شهری است. مدیریت نادرست و غلبه 
تصمیمات شخصی و گروهی بر تصمیم گیری علمی و منطقی 
این شکل درهم شهر ایرانی را ایجاد کرده است. من با هویت 
واقعیت  در  ندارم، اما  کاری  انتزاعی  و  آرمانی  اسالمی  و  ایرانی 
موجود، هویت ایرانی اسالمی ما همان چیزی است که در این 
شهرها می توان دید. به هر حال در همه شهرهای ایران، اکثریت 
قریب به مطلق ساکنان، مدیران، مهندسان، معماران، و...، مسلمان 
ایرانی هستند. لذا هر آنچه را که شاهدیم از همین هویت درآمده 
است. گویی باید دنبال یک قربانی بود که گناه آشفتگی نظام های 
شهری را به گردن آن انداخت، اگر هم اینگونه است ، این قربانی 
الگوی غربی یا شرقی نیست، کنشگران مسلمان ایرانی هستند که 

این واقعیت از دل عملکرد آنها سربرآورده است.
مفهوم بی هویتی، یک مفهوم تخیلی است، زیرا در واقعیت نمی توان کسی 
یا اجتماعی را یافت که بتوان گفت بی هویت است. اما مساله نسبت 
هویت جدید و هویت قدیم است. اگر آنچه را که شما بی هویتی شهری 
نامیده اید، را بپذیریم، این بی هویتی ناشی از بی هویتی ساکنان مسلمان 
ایرانی این شهرها و همچنین بی هویتی مدیران و مسئوالن آنهاست. اما 
در باب نسبت هویت قدیم و جدید شهرها، این مساله بستگی به شرایط 
فرهنگی و مهمتر از همه درکی است که از هویت جدید و قدیم در مردم 
و مسوالنشان وجود دارد. اگر هویت سنتی،  در همان چند بنا و چند فرم 
معماری باشد،  ما آن را از دست داده ایم، و البته به سادگی هم می توان 
آن را مجددا ساخت. اما هویت در نوع زندگی و تفکر و احساس مردم 
ریشه داد،  لذا اگر قرار است هویت های سنتی باقی بمانند، باید فضاهایی 
الزم برای تداوم، تکرار و تجربه زنده و جاری از آنها وجود داشته باشد، 
لذا در شهر امروز ایرانی اگر نشانی از هویت های سنتی نیست، به دلیل 
آنست که مدیران فرهنگی و شرایط زندگی به گونه ای هستند که این 
هویت سنتی نه تنها طرد بلکه تخریب هم می شود. اما در همه حال 
شهرنشینان، هویت خود را دارند، زیرا انسان بی هویت را نمی توان یافت، 
هرچند ممکن است بر اساس سیستم ارزشی جامعه، یک نوع از هویت، 

نامناسب و یا منفی تلقی شود.
متاسفانه جامعه ما دچار دوگانگی های تقابلی خاصی در حیات فرهنگی 
اش شده است. به همین دلیل شکاف عمیقی میان زندگی رسمی و 
غیررسمی، زندگی فضاهای بیرونی و عمومی با زندگی فضاهای خصوصی 
و درونی وجود دارد. این شکاف، که البته در یک منطق دقیق با هم مرتبط 
هم هستند، همراه با فرمالیسم فرهنگی که در مدیران و سیاستگذاران 
فرهنگی جامعه وجود دارد، این وضعیت نابسامان را ایجاد کرده است. 
حداقل در سه دهه اخیر توسعه شهر تهران به دست متخصصان و مدیران 
متعهد و معتقد بوده است، لذا باید اشکال کار را نه در بطن الگوهای 
شهری، بلکه در عملکرد این مدیران دانست که این شهر هر روز بیشتر و 
بیشتر دچار نابسامانی فرهنگی و اجتماعی می شود. فقط نگاهی کوتاه به 
منطق ساخت و ساز  مسکن در تهران نشان می دهد که وقتی در متولیان 
دولتی و حتی نخبگان اقتصادی، صرف منفعت پولی فقط مطرح است و 
هیچ معیار دیگری برای آن وجود ندارد، مشخص است که وقتی جایی 

مانند شهرداری قرار است بخش مهمی از بودجه اش از طریق فروش 
پروانه ساخت کسب شود یا بساز و بفروشهایی که جان  و مال  و خانواده 
مردم را در زیر سقف های سست و بیمایه مسکن های ساخته شده قرار 
میدهند،  چه انتظاری می توان از از سایر عرصه ها داشت. همان منطق 
غیراخالقی ساخت و ساز، عمال وارد زندگی مردم هم می شود. به همین 
دلیل مسکنی که بنیادش بر نفع غیراخالقی باشد، ساکنان آنومیک و 
نابهنجاری را هم تولید خواهند کرد. اشکال کار هم در مردم است و هم 
در مسئوالن.هرکدام به نوبه خود و به سهم خود در این وضع و ایجاد 

آن شریک هستند.  
شهرنشینان  اینکه  است،  آگاهی  عدم  از  ناشی  مشکالت  از  برخی 
از مولفه ها و معیارهای مطلوب و  و شهرسازان، اطالع و آگاهی الزم 
استاندارد را ندارند، لذا به سبب همین جهل و عدم آگاهی، خطاهایی 
نوع  اما  استراتژی ها و سیاست گذاری ها رخ می دهد.  و  رفتارها  در 
دیگری از خطاها، ناشی از عدم آگاهی نیست، لزوما همه شهروندان در 
همه حوزه ها، بی اطالع از رفتارد درست نیستند، بلکه رفتار صحیح و 
معیار و هنجار درست را می دانند، اما به دلیل منافع شخصی، از انجام آن 
سرباز می زنند. در مدیران شهری هم این مساله هست که به هر دلیل 
غیر قانونی ای، مجوز یک ساخت غیر استاندارد یا تداوم یک پروژه غلط 
را صادر می کنند. که در پس این خطای دوم، ترجیح منافع شخصی و 
گروهی بر منابع عمومی و ملی است. به نظر می رسد مهم ترین مسائل 
را هم شهرنشینان و شهرسازان، باید از این ریشه دانست که از یکسو 
استانداردها را نمی دانند و مراکزی برای آموزش و آگاهی بخشی در این 
حیطه ها نداریم واز سوی دیگر در حیطه هایی که استانداردها وجود 
دارند، سیستم های پیگیری و تنبیه در موقع خطا وجود ندارد. به همین 
دلیل است که شما میتوانید مسکن غیر استاندارد بسازید و با اندکی 
جریمه، پایان کار آن را بگیرید. به همین سبب فضای شهری و شهرسازی 
در ایران )علی رغم متخصصان بسیار خوبی که داریم(، همانند یک باغچه 
ای شده که بدون باغبان و به صورت علف های هرز در حال رشد و 
گسترش است، و اندک گیاهان )بناهای( مفید را نیز از بی می برد. در 
نتیجه نیاز به یک برنامه جامع و همه جانبه هم برای ارتقای شهرنشینان 
و هم برای ارتقا و مهمتر از همه پیگیری قانونی و در صورت لزوم مجازات 

قانوی برنامه های شهرسازی و شهرسازان داریم.
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ادامه از صفحه 7 

 اما ابهام در اولویت های اخالقی، همچنین عوامل 
اقتضائات موقعیتی موجب کمرنگ  ساختاری و 

شدن عمل اخالقی در جامعه شده است.
ای  پسندیده  کار  سوظن  و  اعتمادی  بی  مثال 
در  علی)ع(  حضرت  که  همانگونه  اما  نیست، 
حکمت 11۴ می فرمایند: »اگر بدکاری بر زمانه 
و مردم آن غالب شود و کسی به دیگری گمان بد 
برد فقط خود را فریب داده است«. یعنی اینکه در 
جامعه ای که اکثریت افراد آن قواعد اخالقی را 
رعایت نمی کنند، اگر کسی  رعایت کرد، احساس 

بالهت و سرخوردگی در او شکل می گیرد.
برای  نام  ثبت  اخیر،  سالهای  در  آن  بارز  نمونه 
دریافت یارانه های نقدی از سوی دولت بود که 
میزان  ثروتمند صادقانه  افراد  از  ای  در آن عده 
درآمد و سرمایه خود را ذکر کرده و انصاف ورزیده 
بودند اما حاضر به انصراف از دریافت یارانه نشدند، 
و نیز عده ای از ثروتمندان نیز اطالعات دقیقی 
از ثروت خود ارائه نداده بودند. اما این دو دسته 
بر خالف کسانی که به توصیه دولت از دریافت 
یارانه  هنوز  است  سال  دو  دادند،  انصراف  یارانه 
می گیرند. بنابر این صداقت و انصاف در جامعه 
ما  جامعه  در  گفت  نمی توان  است.  شده  تنبیه 
زیست مسلمانی وجود ندارد، اما باید قواعد تعیین 
و شرایط ساختاری تغییر کند تا زیست مسلمانی 
محقق شود، در غیر این صورت، این نوع زیست 
این  نیز  آن  دلیل  است.  شده  دشوار  جامعه  در 
است که موقعیت ها و ساختار اجتماعی بر عمل 
که  است  معروفی  جمله  نیست.  فراهم  اخالقی 
»جهان سوم جایی است که اگر بخواهی کشورت 
را آباد کنی، خانه ات ویران می شود و اگر بخواهی 
خانه ات را آباد کنی باید به کشورت خیانت کنی« 
و در بیشتر موارد، چنین است. در جامعه ای که 
ثروت  بر  و  است  حال حذف  در  متوسط  طبقه 
ثروتمندان و تعداد فقرا مداوما افزوده می شود، 
و موقعیت های عمل و ساختارهای اجتماعی نیز 
موید این وضعیت است، نمی توان انتظار داشت 
به  زیست مسلمانی محقق شود. یعنی سیستم 
گونه ای عمل می کند که اگر این نوع زیست، 
غیرعقالنی و دشوار است. هرچند بخشی از قواعد 
زیست مسلمانی در دست مردم است، اما بخش 
ساختارها  و  ها  موقعیت  یعنی  آن،  مهم  بسیار 
باید  سیستم  شود.  فراهم  حکومت  توسط  باید 
شرایط الزم برای زیست اخالقی را فراهم کند و 

موقعیت های معارض با آن را پرهزینه کند.

9

استاد جامعه شناسی ناصر فکوهی

و مساله ای به نام
هویت ایرانی- اسالمی

استادیار انسان شناسی فرهنگی دکتر جبار رحمانی
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 با توجه به آرمان شهری که پیامبر )ص( در زمان خود 
متصور بودند و تا اندازه ای به این آرمان شهر دست یافتند 
اگر بخواهید ویژگی های شهری و مدنیت این آرمان شهر 

را بیان کنید چه مؤلفه هایی می دانید؟
آرمان شهر یک پیشینه بسیار طوالنی دارد و در اندیشه حکمای 
ایران باستان و یونان و بعدها نیز در نزد حکمای اسالمی و دیگر 
اندیشان شکل خاص خودش را داشت و دارد. هر مکتبی نیز به 
نوبه خودش بر اساس باورها، نگاه معرفتی، دانش ها، بینش ها و 
روش هایی که در درون خود دارد یک آرمان شهری را تصور می 
کند و طبیعی است که این آرمان شهرها با یکدیگر یکسان نیستند 
و هر کدام بر اساس عقبه و پشتوانه علمی و معرفتی که دارند رنگ 
می گیرند و گاهی اوقات چه بسا در تضاد و تعارض با یکدیگر 
هم قرار بگیرند. مثال آرمان شهرهایی که مکتب کمونیسم پیش 
روی خود دارد و مطرح می کند یک سوسیالیزم تخیلی است که 
در حقیقت هیچ نمادی با آنچه که در اندیشه حکمای گذشته 
خصوصا حکمای اسالمی هست را ندارد؛ بنابراین این مقدمه را 
آرمان  باشیم که  نداشته  را  این  تا تصور  این عرض کردم  برای 
شهر فقط یک امر آرمانی است بلکه وحدانی، یکپارچه و مبتنی بر 

اندیشه های مختلف است.
هجرت پیامبر )ص( از مکه به مدینه سرآغاز شکل گیری مدنیت 
اسالمی و رفتن به سمت اندیشه های بلند اسالمی است. در آرمان 
شهری که انبیای الهی و به ویژه رسول گرامی اسالم وعده دادند 
حزن، اندوه، غم، نگرانی، مرگ و بیماری وجود ندارد و همواره 
هرچه انسان بخواهد برای او فراهم است و از ان به عنوان بهشت 
َعًدًن یاد می شود و این حقیقت آرمان شهری است که برای همه 
انسان های اهل ایمان، دیانت و فرهنگ دینی و بعد از مرگ برای 
معتقدان و دین باوران شکل می گیرد اما آنچه که در فضای دنیا 
و طبیعت مطرح است همان مسیری است که رسول گرامی اسالم 
)ص( پیش رفتند. وقتی حضرت از مکه به مدینه هجرت کردند 
مدینه شهری بود که به نام یثرب شناخته می شد و آثاری از 
مدنیت و تمدن در آن وجود نداشت بلکه همواره جنگ، اختالف، 
و  و دختران  زنان  افراد خصوصا  بردن  بین  از  و  نزاع کشمکش 
همچنین مظاهر تمدن جاهلی کامال در آنجا هویدا بود. اما وقتی 
پیامبر در مدینه طلوع کردند نشانه های اختالف، جنگ و نزاع 
برطرف شد و زمینه های وحدت و اخوت جایگزین شدکه اولین 
مؤلفه مدنیت و آرمان شهری است. پیامبر )ص( حتی قبل از اینکه 
مسجد بنا کنند در همان روزی که وارد مدینه شدند فرمودند: 
»تَاخوا فِی اهلل اََخَویًًن اََخَویًًن«، بیایید بر اساس یک عهد الهی بین 
خودتان برادری و اخوت را حاکم کنید و هر کسی در شهر یک 
برادری داشته باشد که در زمینه ارتباط اجتماعی از جایگاهش 
استفاده کند. این از نگرش های آرمانی است که ارتباط انسان ها 

بر اساس اخوت و برادری ایمانی و نه برادری 
که بر اساس زاد و ولد است باشد. این اولین 
پایگاهی است که به عنوان وحدت و اخوت از 
مظاهر تمدنی و آرمانی شکل می گیرد. فراتر 
از بحث اخوت و برادری خداوند می فرماید 
»ما در  بین آن جمعیتی که همواره اختالف 
و تنازع داشتند الفت ایجاد کردیم«. خداوند 
بین دل های آنها الفت و صمیمیت ایجاد کرد 
را دوست می داشتند و هرگز  لذا همدیگر 
حاضر نبودند که آسیب و زیانی به دیگری 
وارد شود و در حقیقت اوج هماهنگی حتی 
فراتر از برادری و اخوت به الفت و صمیمیت 
گیرد  می  شکل  انسان  قلب  و  نهاد  در  که 

پرداخته شده بودند. 
بنابراین رهبران جامعه اگر بخواهند به آرمان 
شهری بیندیشند باید خودشان منشأ وحدت، 
دوستی و الفت باشند. اگر رهبران جامعه به 
اختالفات دامن بزنند و یا خود منشأ اختالف 
مدنیت  از  که  است  طبیعی  باشند  تنازع  و 
اسالمی و آرمان اسالمی به دور  افتاده اند. 

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است 
که عقبه و منبع این آرمان شهری که رسول گرامی 

اسالم از آن سخن می گوید چیست. در حقیقت آن عقبه عبارت 
است از وحی و عقالنیت وحیانی که از وحی متأثر است. سعادت 
و فضیلت انسان را چه امری مشخص می کند. آیا خود انسان 
این امکان را دارد که بتواند فضائل و کماالت خودش را بشناسد 
و آنگونه که به سعادت دنیا و آخرتش مربوط می شود فهم کند 
یا نیازمند این است که از وحی الهام بگیرد. بنابراین یکی دیگر از 
مواردی که باید به آن توجه کرد این است که منبع آرمان شهری 
باید وحی باشد و عقالنیت وحیانی از آن وحی خبر دهد و آگاه 
کند. در همان روز اول حضرت در مدینه مسجد را پایه گذاری 
کردند چون مسجد موطن تبیین وحی بوده است و پیامبر گرامی 
اسالم در مسجد ضمن عبادت پروردگار حقایق دینی را تبیین 
می فرمودند و آنچه که به عنوان وحی بود را برای جامعه تفسیر 

و بیان می کردند.  
مورد دیگری که به عنوان ویژگی آرمان شهری در عهد رسول خدا 
مطرح است مسئله قائم به قِسط بودن جامعه است نه تنها قِسط و 
عدل در جامعه باید وجود داشته باشد بلکه همه آحاد جامعه باید 
به قِسط و عدل قیام کنند. این، یکی از مؤلفه های اصلی و اصیل 
آرمان شهری در جامعه نبوی است؛ یعنی جامعه ای که در آن 
عدل وجود نداشته باشد و افراد جامعه به عدل قیام نکنند و قائم به 

قِسط نباشند جامعه آرمانی نخواهد بود. جامعه ای که افرادش 
به قِسط و عدل نیندیشند و همت نگمارند، ظلم و جور و َقسط 
جایگزین عدل می شود. افرادی که اهل ظلم و َقسط هستند 
قطعا جور و ستم را در جامعه حاکم می کنند و این مسئله ای 

است که با آرمان شهری سازگار نیست.
گیرد  آرمان شهری شکل می  فضای  در  که  دیگری  ویژگی 
این است که معروف در جامعه معروف باشد و امر به معروف 
مورد پذیرش و پسنیده باشد و همچنین منکر در جامعه منکر 
شناخته شود و نهی از منکر نیز در جامعه مورد پذیرش باشد. 
آن جامعه ای که معروف را نشناسد و به تحقق آن تعهد نداشته 
باشد یا منکر را نشناسد یا بشناسد و در جهت تحقق آن تالش 

کند آن جامعه نیز از ویژگی های شهر آرمانی دور است. 

  هدف پیامبر )ص( از خلق چنین آرمان شهری چه 
بود؟ آیا زندگی مردم در شهرها فارغ از قوم، مذهب و 

اعتقادات نیز می تواند مورد توجه قرار گیرد؟
قرار است آنچه را که پیامبران می آورند برای مردم تفهیم کرده 
و مردم را به آن امر دعوت کنند و سعی کنند این امور تحقق 
پیدا کند اما اگر عده ای نپذیرفتند، انکار کردند و در مقابل به 
دین، مذهب، قومیت و ملیت دیگری بودند هرگز آنها مورد نفی و طرد نیستند. در عصر پیامبر گرامی 
اسالم، هم مشکرین بودند  و هم اهل کتاب و پیامبر صرفا برای اینکه آنها دارای گرایش های مذهبی 
و حتی کفر و شرک بودند در مقابلشان نمی جنگیدند بلکه آنها را به خیرخواهی فرا می خواندند. اگر 
موجبات نگرانی را برای جامعه اسالمی فراهم می کردند یعنی حمله، توطئه یا فتنه ای داشتند جهاد 
و دفاع الزم بود. اما اگر کسی نمی پذیرفت و به این دعوت پاسخ مثبت نمی داد مورد طرد نبود و با او 
متناسب با احکام خاص خودشان عمل می شد و این قضیه هیچ منافاتی با جریان آرمان شهری ندارد. 
انبیا نیامدند تا جنگ و فتنه ایجاد کنند بلکه آمدند که زمینه های خیر و سعادت را به جامعه معرفی 
کنند البته همانطور که گفته شد بحث توطعه، فتنه گری و قیام علیه جامعه اسالمی و احکام آن دفاع 

و پاسخ قوی و شدید اسالم را به همراه دارد.

  به نظر شما فقر و حاشیه نشینی و معضالت اجتماعی تا چه اندازه به شهرها لطمه زده و 
این اندازه از فقر محصول چه چیزهایی است؟

حاشیه معموال به خاطر روشن  و واضح نبودن متن ایجاد می شود اگر متن روشن و واضح بود و تغییر 
و پیچیدگی نداشت حاشیه شکل نمی گرفت. با توجه به اینکه پیچیدگی هایی در فضای اقتصادی، 
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در شهرهای کالن به ویژه تهران وجود دارد طبیعی است که آثار و ثمرات 
سوء آن به مناطق دیگر نیز اصابت خواهد کرد و طبیعی است که حاشیه هایی ایجاد خواهد شد که 
تحمیلی بر متن هستند.  متاسفانه حاشیه نشینی یک اتفاق بسیار خطرناک و نامناسب است که امروزه 
بار سنگینی بر دوش حکومت، دولت و ملت گذاشته است و سامان بخشی آن کار بسیار دشواری است 
و تا اصول اصلی به درستی اتفاق نیفتند افرادی که بی جهت از روستاها و مناطق دور و نزدیک آمدند و 
آسیب هایی که به لحاظ مسائل طبیعی و اجتماعی به این بخش های جامعه وارد می شود فجایایی را 
به بار خواهد آورد. حاشیه نشین ها در پهنه زندگی خود همواره به کارهای خالف و ناصواب دست می 

زنند و جرم و جنایت ها و اتفاقات بسیار مذموم و ناپسند را بر جامعه تحمیل می کنند.

  در شهری مانند تهران چطور می توان برنامه هایی به کار بست که هم دینداران و هم 
غیر آن بتوانند استفاده کنند؟ یعنی شما  می توانید شهر تهران را متناسب با یک زیست 

دینی مقایسه کنید؟
اصول و کلیت تهران یک شهر بالغی، متدین نشین، فرهنگی و اصیل است و البته برای این جامعه فاخر 
می شود یک نظام شایسته ای را ایجاد کرد اما تا زمانی که اختالف های سیاسی دامنه دار و ریشه دار 
وجود دارد و تنش های اجتماعی مبتنی بر آنهاست این اتفاق که فکر کنیم آنها بتوانند در یک زندگی 
مناسب کنار هم قرار گیرند بسیار سخت است. ابتدا باید این اختالفات  و  وهم نسبت به اینکه عده ای 
اهل توطئه و نفاق اند را کنار زد و همه را با یک نگاه دید. اگر اشتباه و لغزشی هم وجود داشت نادیده 
گرفته شود. مطمئنم که اگر این اختالفات سیاسی که ریشه پیدا کرده و زخم و مزمن شده تا جراحی 
نشود و از جامعه کنده نشود بدن تهران به سالمت و نشاط اولیه خودش برنخواهد گشت. تا زمانی که  
بیماری مزمن در بدن بیمار وجود داشته باشد همچنان آسیب می بیند و اگر در یک دوره ای نشاطی 

احساس می کند مقطعی وگذراست و اصیل نیست.

  همانطور که می دانید در شهر تهران انواع و اقسام سبک های زندگی وجود دارد اما شاید 
بتوان گفت المان های دینی یا هویت بخشی کمرنگ باشد نظر شما چیست؟

سنت های اصیل، الهی، نبوی و علوی المان های اجتماعی ما هستند وقتی این سنت ها که باعث 
بیداری و نشاط جامعه است وجود نداشته باشند طبیعی است که نمی توانیم انتظار داشته باشیم که 
در جامعه کمرنگ نباشند. برای ایجاد این المان ها باید سنت ها، روش ها و فضایی که اهل بیت )ع( 
به آن اهتمام می ورزیدند را احیا کنیم. مثال محرمی که حسینی باشد و با اندیشه ها و آرمان های امام 
حسین )ع( نزدیک باشد می تواند تا حدودی این قضیه را ترمیم کند و سامان ببخشد ولی اگر بخواهیم 
این مکتب حسین )ع( را با غذاها و اطعام های سخیف تامین کنیم طبیعی است که هرگز نمی تواند 
المان بزرگ والیت ساالر شهیدان بر جامعه اثرگذار باشد اگر بخواهیم از مداحی های سخیف و رفتار 
نامناسب و فعالیت هایی که سطحی هستند استفاده کنیم نمی تواند برای جامعه ما اثر بخش باشد 
بلکه باعث ایجاد نفرت و کوچ کردن عده ای از قافله حسینی و دور ماندن از این نهضت می شود چرا 

که اینان فکر می کنند مکتب اباعبداهلل )ع( اینگونه است.

از آرمان شهر پیامبر)ص(
تا آرمان شهر ایران 

حجت االسالم جوادی آملی: 
اختالفات سیاسی، تهران را از نشاط دور کرده

شفقنا- شبنم قدمی: پیامبر اسالم )ص( در دوران حیات خود به ویژه پس از هجرت از مکه به مدینه آرمان شهری را مطرح 
کرده و متصور بودند که تا اندازه ای نیز به آن دست یافتند. به گفته حجت االسالم جوادی آملی از جمله مهمترین ویژگی های 
یک آرمان شهر ایجاد برادری و اخوت بین افراد، قائم به قِسط و عدل بودن و همچنین مورد پذیرش قرار گرفتن و معروف و منکر در 
یک جامعه است لذا رهبران و سردمداران یک جامعه اگر می خواهند که به آرمان شهر دست یابند پیش از همه خود باید منشأ وحدت 
و دوستی و نه جنگ و تنازع باشند. او معتقد است در حال حاضر به دلیل وجود انحرافات در فضای سیستم سیاسی و اقتصادی شهرهای 
ایران به ویژه تهران از جریان آرمان شهری  دور افتاده است و به عبارتی دیگر آن مسیری که به عنوان آرمان شهری به آن می اندیشیدیم 
در فعلیت جامعه به خصوص شهر تهران وجود ندارد.در همین راستا شفقنا درباره آرمان شهر پیامبر )ص( و همچنین چگونگی به تحقق 
پیوستن آن در دنیای امروز با  حجت االسالم مرتضی جوادی آملی استاد حوزه علمیه قم و رییس بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء 

گفتگویی انجام داده است که در ادامه می خوانید:

اگر بخواهیم شهرهای امروزی در ایران  به خصوص شهر تهران را با آرمان شهر پیامبر )ص( مقایسه کنیم چه 
اندازه فاصله دارد؟ آیا ما توانسته ایم یک زندگی نیمه مرفه برای مردمانمان در شهرها فراهم کنیم؟

متاسفانه خیر. شاید در زمانی به این مسیر می اندیشیدیم و حتی قدم های بسیار مثبتی هم در این رابطه برداشته شده باشد اما 
بعدها بر اساس انحرافی که در فضای حکومت سیاسی و اقتصادی اتفاق افتاد متاسفانه از جریان آرمان شهری دور افتادیم. جامعه 
ای که وحدت، صمیمیت و الفت را از دست بدهد و به اختالف، تشتت و پراکندگی دچار شود و افرادش به جای آنکه اهل قِسط 
و عدل باشند و بتوانند در مقابل ظلم و جور بایستند خود به اموری همانند اختالس و نظایر آن مبتال شوند و همچنین جامعه 
ای که در آن امنیت اقتصادی وجود نداشته باشد و افراد نتوانند بر اساس استعدادها، امکانات و شرایط عادالنه زیست اقتصادی 
و اجتماعی داشته باشند طبیعی است که از ویژگی ها و مؤلفه های آرمان شهری دور است. بنابراین ضمن اینکه پیام اندیشه، 
مکتب و انقالب ما این بود که جامعه به سمت آرمان شهری حرکت کند اما امروزه متاسفانه دور از این واقعیت ها هستیم و به 
رقم امتیازات و شرایط مهمی که کشور به برکت انقالب برایش حاصل شده اما ایجاد انحراف ها، اختالف ها و تنازعاتی که دامنه 
دار و ریشه دار شدند و موجبات نگرانی بخش های مختلف را فراهم کردند طبیعی است که از این مسیر دور شده ایم. تهران نیز 
اگرچه توان، امکانات و منابع انسانی فراوانی دارد اما از آنها به درستی استفاده نمی شود و نیروهای انسانی و اصیلی که می توانند 
به راحتی این شهر را با همه وسعت و دامنه اش به درستی مدیریت و راهبری کنند کمتر در صحنه حضور دارند. آن مسیری که 

به عنوان آرمان شهری به آن می اندیشیدیم در فعلیت جامعه به خصوص شهر تهران وجود ندارد.

قبایل و مذاهب  پیامبر )ص( گروه ها،  در زمان 
مختلف زندگی می کردند ایشان چطور چنین آرمان 
در  ساکنان  تقریبا  که  کردند  گذاری  پایه  را  شهری 

امنیت به سر می بردند؟
اقتصاد شایسته و  از ویژگی های آرمان شهر داشتن  یکی 
می  قریش  سوره   ۴ آیه  در  خداوند  است.  مناسب  امنیت 
َخًوٍف«؛  َمًن  آَمَنُهًم  َو  ُجوٍع  ِمًن  اًَطَمَعُهًم  »اَلَِذی  فرماید: 
اًَطَمَعُهًم ِمًن ُجوٍع یعنی یک اقتصاد متعادل که هیچ کس در 
آن منطقه گرسنه نباشد. همه باید در اقتصاد و استفاده از یک 
نوع زندگی مرفه متناسب برخوردار باشند. در فضای حکومت 
حداقل  یک  از  باید  همگان  که  است  این  معنایش  دینی 
امکاناتی که نگرانی و تشویشی برای زندگی کسی نداشته 
باشد بهره مند باشند و در عین حال از امنیت و امان حکومت 
نیز رخوردار باشند. ُجوٍع در حقیقت نماد عدالت اقتصادی 
است و امنیت هم جایگاه خودش را دارد بنابراین فرقه ها 
و گروه های مختلف تا زمانی که توطئه و فتنه علیه جامعه 
اسالمی نداشته باشند از امنیت و اقتصاد متعادل برخوردارند.
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حوزه تهران را باید حلقه واسط میان حوزه های بزرگ و اصلی آن 
عصر، مانند نجف، کربال، اصفهان و نیز حوزه های فرعی شهرستانهای 
ایران دانست. محمد حسن آشتیانی، حاج مال علی کنی، شیخ فضل 
اهلل نوری، محمد تقی آملی، سید احمد خوانساری، مهدی الهی 
قمشه ای و ابوالحسن شعرانی از علمای مشهور حوزه علمیه تهران 
بودند. حوزه علمیه تهران در مسائل سیاسی مثل نهضت تنباکو، 
جنبش مشروطه خواهی، مبارزه با اقدامات دین ستیزانه رضاشاه، 
نهضت ملی شدن نفت، واقعه پانزده خرداد و انقالب اسالمی ایران 

نیز فعال بود.
حجت االسالم والمسلمین محمدهادی رحیمی صادق، مدیر حوزه 
علمیه تهران درباره فعالیت فعلی حوزه علمیه تهران و نقش این حوزه 
در فرهنگ دینی تهران پایتخت ایران، به شفقنا می گوید: حوزه 
علمیه تهران در بخش برادران هم اکنون با 7۳ واحد آموزشی یکی از 

بزرگترین حوزه های علمیه کشور است. در حوزه علمیه 
تهران حدود 8 هزار و 8۰۰ طلبه در سطوح مختلف 
در حال تحصیل هستند و عالوه بر مباحث رسمی 
حوزوی، رشته های تخصصی و مباحث جنبی هم در 

حوزه علمیه تهران مطرح است.
وی می افزاید: همان مباحث جاری حوزه ها یا همان 
مباحثی که در حوزه علمیه قم مورد توجه و تدریس 
هست، در واحدهای آموزشی تهران هم مطرح هست 
مضاف بر اینکه تهران اقتضائات خاص خود را دارد از 
جمله توجه به مباحث تبلیغی، حضور در بین جوانان 
و مدارس آموزش و پرورش، بحث آشنایی با زبان و 
آموزش زبان دوم و سوم، مباحث مبلغ در عرصه بین 
الملل، بصیرت افزایی و حوزه انقالبی اقتضائاتی است 
که در تهران مورد توجه قرار می گیرد. به هر حال 
نگاهی که به حوزه تهران وجود دارد نگاه ویژه ای است 
و طبیعی است که باید اقدامات خاصی در حوزه تهران 
انجام شود لذا ضمن اینکه ما زیر مجموعه حوزه علمیه 
قم هستیم و همه مباحث، مصوبات و ابالغیه ها را اجرا 

می کنیم طبیعی است که در برخی از موارد براساس اقتضائات حوزه 
استان هم باید تالش هایی صورت گیرد که خوشبختانه در حال 

انجام است. 
دینی  فرهنگ  بر  تهران  علمیه  حوزه  گوید:  می  صادق  رحیمی 
پایتخت بسیار تأثیرگذار است که در این راستا برنامه ریزی برای 
تربیت جوانان، حضور در مدارس آموزش و پرورش، ارتباط با نهادها 
و دستگاه های فرهنگی استان و مباحثی از این دست در دستور کار 
حوزه علمیه تهران قرار دارد. الزم است به این نکته اشاره کنم که ما 
هنوز به آن مرحله از تأثیرگذاری مطلوب نرسیدیم، باید ارتباطامان 
باید توجیهات و آموزش هایی در  اینکه  تر کنیم ضمن  را قوی 
درون حوزه داشته باشیم، اما احساسمان این است که در آینده این 

تأثیرگذاری سهم بیشتری پیدا خواهد کرد.
وی اظهار می دارد: حوزه علمیه تهران در جذب جوانان تهران به 

سوی حوزه موفق عمل کرده است، اکنون عالوه بر دانش آموزانی 
که از مقطع سوم راهنمایی، متوسطه اول یا پایان متوسطه دوم وارد 
حوزه علمیه می شوند جمعیت متنابهی از دانشجویان عزیزی که 
ارشد  کارشناس  و  کارشناس  کردند،  تمام  را  دانشگاه  تحصیالت 
از  التحصیل مقطع دکتری برخی  فارغ  هستند و حتی نخبگان 
دانشگاه های خوب تهران گرایش به حوزه پیدا کردند البته اگر 
بتوانیم در معرفی حوزه و تنوع رشته های علوم انسانی حوزه های 
علمیه و از طرفی تنوع خدماتی که تحصیل کردگان حوزه می توانند 
داشته باشند، تالش و تبلیغ بیشتری داشته باشیم طبیعتاً جوانان 

بیشتری هم گرایش به حوزه پیدا خواهند کرد. 
مدیر حوزه علمیه تهران تصریح می کند: حوزه علمیه قم اکنون 
مرکز حوزه های علمیه کشور و بلکه جهان اسالم و تشیع است، 
من معتقدم فعالیت حوزه علمیه تهران نسبت به حوزه علمیه قم 
کمرنگ تر نیست البته حضور مراجع بزرگوار و علمای 
عزیزی که تعدادشان بی شمار است، در حوزه علمیه 
اما  این حوزه بخشیده است،  به  قم ویژگی خاصی 
ظرفیت حوزه علمیه تهران هم ظرفیت باالیی است، 
اوالً سابقه دویست ساله ای که حوزه متأخر حوزه 
تهران داشته بیشتر از قم است، قم سابقه ای که در 
سال های اخیر برای آن متصور هست یعنی بعد از 
آمدن شیخ عبدالکریم صد سال است، اما تهران سابقه 
بیشتری دارد. مکتب فلسفی تهران و علما و مراجع 
بزرگی در تهران حضور داشتند. اکنون طبیعتاً تهران 
را نمی توان با قم مقایسه کرد ولی نسبت به اقتضائاتی 
که حوزه تهران دارد و نسبت به ظرفیت هایی که 
در حوزه تهران وجود دارد باید تالش کنیم که حوزه 
تهران به جایگاه خود برسد. قطعاً حوزه علمیه تهران 
براساس آنچه مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار و 
مدیریت حوزه های علمیه آیت اهلل اعرافی انتظار دارند، 
باید جزو سرآمدان حوزه های علمیه کشور باشد و 
قطعاً ما باید هر چه زودتر خود را به این نقطه برسانیم. 

حجت االسالم رحیمی صادق
 مدیر حوزه علمیه تهران: 

باید ارتباطامان را 
با جامعه 

قوی تر کنیم
 شفقنا- حوزه های علمیه و روحانیت، از عناصر مهم و اصلی مولّد فرهنگ در 
کشور ما بوده اند، و گفتار و کردار این قشر دینی، همواره حجت شرعی و مقبول 
افراد جامعه بوده و هست. این ارتباط محکم بین مردم و روحانیت، ایجاب می کند که 
نگاهی دقیق تر به نقش حوزه در القای فرهنگ عامه، بیندازیم. یکی از حوزه های مهم 
ایران، حوزه علمیه تهران است که جایگاه و نقش موثر منحصر به فرد خود را داشته و 
دارد. پس از آنکه آقا محمد خان قاجار، تهران را به پایتختی ایران برگزید، حوزه علمیه 
تهران تأسیس شد و علما و طالب برای تدریس و تحصیل علوم دینی به تهران مهاجرت 
کردند و در دوره های بعد سلسله قاجار رونق بیشتری گرفت به گونه ای که بنا بر یک 
گزارش آماری، در دوره ناصر الدین شاه قاجار، ۴7 مسجد، که بسیاری از آنها مدرسه 

نیز داشته اند، ۳۵ مدرسه و 1،۴6۳ طلبه به ثبت رسیده است.

 دکتر محمد حیدرپور، جامعه شناس و استاد دانشگاه در گفت وگو با شفقنا می گوید: باید به این باور 
برسیم و بپذیریم که دانشگاه ها و دانشجویان تهران پتانسیل و ظرفیت بسیاری دارند و می توانند در 
بسیاری از موضوعات شهری و... تأثیرگذار باشند. چند وقت پیش تحقیقی که یکی از دانشجویان در 
این زمینه انجام داده بود را دیدم که بسیار جالب بود، این دانشجو وجود دانشگاه و تأثیر دانشجو بر افکار 
مدنی شهر خود را به زیبایی بیان کرده و نشان داده بود وجود آن دانشگاه تأثیرات بسیار مثبتی را برای 

شهرهای اطراف تهران داشته است. 
وی افزود: دانشگاه های مختلفی در تهران وجود دارند و وجود دانشگاه و دانشگاهیان در هر شهری بر 
نهادینه کردن رفتار مدنی و آگاه شدن از اصول و قواعد شهروندی در شهر تأثیر بسیار مثبتی می گذرد. 
وجود دانشجویان به عنوان کسانی که آگاهند و به صورت پرسشمند تحقیق می کنند و مسایل اجتماعی 
را دقت نظر دارند، یک فرصت است که هر شهری به خصوص تهران از این ظرفیت و پتانسیل در جهات 
مختلف استفاده کند منتها تهران یک ابر شهر و دارای مسایل و مشکالت کالن و خاص خود هست و 

همین باعث می شود که ما تأثیرات مثبت را این دو عامل مهم را نبینیم. 
حیدرپور تصریح کرد: تهران دارای مصائب و مشکالت مزمن بسیاری است ولی اگر از وجود دانشگاهیان 
به عنوان قشر آگاه و دانشگاه درست استفاده شود و آنها در نهادها، سازمان ها و تشکل های صنفی قرار 
گیرند و آزادی فعالیت تشکلی و صنفی به آنها داده شود می تواند فرصتی به شهر تهران داده شود. برای 
اینکه مشارکت دانشجویان افزایش یابد الزم است دانشجویانی که در تشکالت صنفی قرار می گیرند را 
با چشم تردید نگاه نکنیم، یکی از آزادی هایی که باید شامل حال جامعه شود، آزادی فعالیت این تشکل 
هاست، اگر تنها در حرف، َدم از مشارکت بزنیم، ولی در عمل مانع و سد ایجاد کنیم یک نوع پارادوکس 
است در صورتی که باید به آزادی این تشکالت به خصوص تشکالت دانشجویان جلوه های مختلف داده 
شود تا پویایی خاص خود را داشته باشند و در برابر مسایل و مشکالت جامعه حساس و به فکر راهکار 

باشند، در حقیقت باید با دادن آزادی به این تشکالت اهمیت دهیم، ولی اگر جلوی فعالیت آنها را گرفته 
باشیم یا محدود و کانالیزه شوند از آن پویایی می افتند و در نتیجه جامعه متضرر می شود و نمی تواند 
از این نسل استفاده کند و ممکن است که به هر حال سبب ایجاد نا امیدی در نخبگان دانشجویی شود. 
این استاد دانشگاه افزود: برخی از نخبگان دانشجویی زمانی که در محدودیت قرار می گیرند، راهکار گریز 
را انتخاب می کنند لذا می بینیم با اینکه کشور در تربیت نخبگان هزینه می کند و بیشترین نخبگان 
دانشگاهی را داریم، اما اکثر نخبگان و افرادی که در المپیادها مقام می آورند به شکلی جذب دانشگاه های 
دیگر می شوند. در صورتی که اگر فرصتی در اختیار این قشر قرار گیرد و تشکلی ایجاد شود و به آینده 
امید داشته باشند در کشور می مانند و نسبت به مسایل جامعه دلسوزی می کنند و مسئولین می توانند 
از راهکارهایی که می دهند، در حل بسیاری از مشکالت به خصوص مسایل اجتماعی استفاده کنند، ولی 

متأسفانه آنچه شاهدیم آنطور که باید به این پتانسیل و ظرفیت بها داده نمی شود. 
وی گفت: این بها ندادن در سطح جامعه خود را نشان می دهد، به عنوان مثال بسیاری از فارغ التحصیالن 
کشور متقاضیان رفتن به خارج هستند و حتی عده ای برای ادامه دادن تحصیالت به کشورهای دیگر می 
روند. خانواده هایی که از نظر مالی توان دارند فرزندانشان را برای ادامه تحصیل به دانشگاه های اروپایی 
می فرستند، اگر همه این نمونه ها را از بطن جامعه استخراج کنیم این واقعیت تلخ را متوجه می شویم 
که به دانشجو و نقش تأثیرگذار آن بها داده نمی شود. کشور برای این دانشجویان سرمایه گذاری می 
کند، ولی متاسفانه به دلیل بها ندادن به این نسل پویا آنها را از دست می دهد. برخی از جامعه شناسان 
معتقدند که ممکن است در آینده با کمبود کسانی که خالقیت دارند رو به رو شویم که با توجه به خروج 
نخبگان از کشور بی ربط هم نمی گویند؛ کارگزاران اجتماعی، فرهنگی و سیاسی الزم است به این مسایل 
توجه کنند و اگر توجهی نداشته باشند یک آسیب زیان بار بلند مدتی می بینیم که بسیار سخت هست 

و جبران پذیر نیست. 

شفقنا- دانشگاه و دانشجو دو کلید اصلی برای حل مشکالت کشور هستند به 
خصوص با وجود چندین دانشگاه معتبر و تربیت نیروهایی نخبه در شهر تهران این 

دو عامل مهم و تأثیرگذار می توانند بسیاری از مشکالت شهر تهران را برطرف نماید البته به 
شرط اینکه پتانسیل و ظرفیت آنها مورد توجه قرار گیرد. امروز بیش از هرزمانی به ارتباط ارگانیک 
دانشگاه ها با دولت و سایر دستگاه های اجرایی نیاز داریم چراکه نیمی از نیروی انسانی و نیاز فکری در 
دانشگاه ها وجود دارد و باید با شکل گیری یک ارتباط ارگانیک این ظرفیت و پتانسیل در اختیار دولت قرار 

گیرد. متأسفانه در حال حاضر دستگاه های اجرایی به صورت مستقل برای خود مراکز آموزشی 
و پژوهشی تأسیس کرده اند و سالیانه بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بودجه دولت به 

پژوهشگاه ها و آموزشگاه های خارج از وزارت علوم تخصیص داده می شود و سؤال این است که چرا 
از پتانسیل مراکز وزارت علوم در جهت تأمین نیازهای مهارتی و انسانی دستگاه های دولتی و سایر 

سازمان ها از جمله شهرداری تهران استفاده نمی شود و باید هزینه ای مستقل برای آن ها در 
ایجاد این مراکز صرف شود؟

محمد حیدرپور: 

تاثیر مجامع  دانشگاهی 
در نهادینه کردن 

رفتارهای مدنی  شهروندان
زیر تیتر: تشکل های صنفی دانشجوییی فرصت مناسبی برای توسعه شهر تهران است

 اخالق و فرهنگ
شهروندی
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شماره 5  آذر 97

  کمیته آسیب های 
اجتماعی در شورا 

تاسیس شود
سن اعتیاد  و تن فروشی

پایین آمده 

 
شفقنا/ سمانه معارف وند- مدیر و بنیانگذار خیریه خانه 
خورشید همچنین به فعالیت این موسسه اشاره و اظهار می 
کند: خانه خورشید نزدیک به ۳ سال است که به حمایت از زنان 
بهبود یافته می پردازد، زنانی که پس از بهبود همچنان مشکالت 
آنها  پابرجاست و صدا ندارند بنابراین خانه خورشید صدای گروهی 
است که گام بزرگی برای خودشان برداشتند و سوء مصرفشان را 
قطع کردند؛ در حال حاضر در این مرکز اشتغال برای زنان به 
صورت میان کاری یا مونتاژ و بسته بندی فراهم شده است و برای 
انجام آن بسیار تالش می شود، حمایت های اجتماعی دیگر از 
جمله رهن اتاق، سایت دندانپزشکی، ایجاد استقالل و اعتماد به 
نفس در میان زنان به عنوان سرپرست خانواده، کمک تحصیلی به 
که  این موسسه هست  هایی  فعالیت  از جمله  و...  کار  کودکان 
متاسفانه در حال حاضر در حال تخریب است؛ گودبرداري یک 
مسجد در مجاورت خانه خورشید، مرکز حمایت از زنان بهبودیافته 
که در محله شوش تهران واقع شده، موجب واردآمدن آسیب به 
اتاق  که  شکلي  به  شده،  ساختمان  این  بناي  از  بخش هایي 

دندان پزشکي و کارگاه این بنا در آستانه تخریب قرار دارد.
متن گفت وگوی خبرنگار شفقنا زندگی با لیال ارشد را می خوانید: 

  از نگاه شما که کارشناس آسیب های اجتماعی هستید 
و در تهران از نزدیک با معضالت و آسیب های اجتماعی 
در  در حال حاضر  که  آسیبی  ترین  مهم  درگیر هستید، 
پایتخت وجود دارد و باید به آن پرداخت را چه می دانید؟ 

شورای شهر با کمیسیون های مختلف می تواند در حوزه های 
مختلف شهری، مداخله و شرایط را از اینکه هست، بهتر کند چون 
واقعیت است که شهر تهران در حال تجربه مصائب فراوانی است و 
در بسیاری از زمان ها انسان می بیند که تهران تب می کند و حال 
خوبی ندارد؛ این موضوع به مسایل زیادی از جمله آلودگی هوا، 
ترافیک، آسیب های اجتماعی و کالبد شهری برمی گردد، به عنوان 
مثال در تهران، پیاده روی خوب و مناسبی نداریم و حتی برخی 
خیابان ها و کوچه ها پهن و بدون پیاده رو هستند، در حالی که 
امروز همه شهرهای دنیا به این سمت می روند که پیاده روهایی 

ایجاد کنند تا افراد تشویق شوند از وسایل نقلیه استفاده نکنند. 
در تهران فضاهای بی دفاع شهری و پل های عابرپیاده را داریم 
که به دالیل اتفاقاتی که در شهرسازی می افتد، خیلی امن نیست 
یعنی پل، فی نفسه خوب است، اما اینکه چگونه با بیلبورد، شعار 
و بنر بسته می شود، خطری است برای کسانی که می خواهند 
پیاده از این پل ها رد شوند به خصوص برای زنان و کودکان در 
ساعات تاریک، این مشکل چندین برابر می شود بنابراین باید یک 
نگاه همه جانبه به مسایل شهر تهران بزرگ شود؛ تجربیات من در 
بخش آسیب های اجتماعی و زنان و کودکان که طی سال های 
طوالنی فعالیت کردم و همچنین آمار به ما نشان می دهد که 
آسیب های اجتماعی روبه افزایش و سن آسیب های اجتماعی 
و درگیر کردن افراد به آنها، رو به کاهش است؛ اینکه زنان بیشتر 
درگیر می شوند، اینکه سن اعتیاد و تن فروشی زنان پایین آمده، 
زنگ هایی را به صدا در آورده تا مسئولین شهری یا نمایندگان 

شهر تهران را به سمتی ببرد که نگاه همه جانبه و واقعی و بسیار 
ریزبینی داشته باشند و این مسایل را ببینند؛ امیدوارم با کمک گرفتن 
و ایجاد مشارکت از بازوان پر توانی چون نهادهای مدنی و ان جی 
اوهایی که سال ها در این زمینه تالش می کنند و به عنوان رابط بین 
مدیریت شهری و مردم هستند، بتوانند بیشتر در جریان مسایل قرار 

بگیرند و راهکارهای مناسبی برای کاهش و رفع آن داشته باشند.  

  با توجه به آسیب هایی که متوجه زنان کارتون خواب، معتاد 
و بد سرپرست هست، شورای شهر می تواند در جهت رفع یا 

کاهش این آسیب ها اقداماتی انجام دهد؟ 
شورای شهر نهادی است که مسایل و مشکالت شهر تهران را می 
بیند و می تواند از طریق رایزنی ها و ارتباطاتی که با نهادهای دولتی 
و سیاستگذار دارد، پیش رود، قطعاً اعضای شورای شهر در ارتباط 
خوبی با نمایندگان مجلس و نمایندگان دولت هستند و می توانند 
آنان را در جریان بگذارند و  آنها منتقل کنند و  این مسایل را به 
پیشنهادهای مناسبی داشته باشند؛ اگر مشارکت بین مردم، گروه 
های هدف، شورا، شهرداری، نمایندگان مجلس و دولت به وجود آید، 

می توانیم امیدوار باشیم که اتفاقات خوبی خواهد افتاد. 

 در یکی از صحبت هایی که داشتید، اشاره کردید که شورای 
اجتماعی شورای  و  فرهنگی  کمیسیون  خصوص  به  چهارم 
از  تاکنون کاری  شهر تهران در حوزه آسیب های اجتماعی 
پبش نبرده و نخواهد برد. حال که پایان فعالیت شورای چهارم 
هست، همچنان معتقدید شورای چهارم در این زمینه فعالیتی 
انجام نداده؟ چه نشانه هایی می توانید بیاورید که گویای عدم 
تأثیرگذاری عمده و مثمر ثمر شورای چهارم در زمینه آسیب 

های اجتماعی است؟ 
من هرگز نگفتم که هیچ کاری نشد و هیچ کاری نمی شود؛ قطعا 
در شورای چهارم اقدامات مثبتی انجام شده است؛  ما به کمیسیون 
از زیرشاخه های آن حتما کمیته آسیب های  اجتماعی که یکی 
اجتماعی باشد، احتیاج داریم چون  وقتی کسانی از حوزه های دیگر 
به شورای شهر آمدند کمیته اجتماعی تبدیل به کمیته اجتماعی، 
فرهنگی و ورزشی شد چون تعداد ورزشکارهایی که انتخاب شد، 
زیاد بودند، بنابراین می خواهم تأکید کنم که ما به یک کمیسیون 
را  بتواند مسایل اجتماعی شهر تهران  اجتماعی احتیاج داریم که 
ببیند، قطعاً در این زمینه ها درگذشته اقداماتی انجام شده، اما به 

هیچ وجه کافی نبوده و امیدوارم شرایط بهتر شود.   

 اعضای شورای پنجم با شوراهای پیشین تفاوت هایی دارند؛ 

به نظر شما این شورای پتانسیل و قابلیت حل بخشی یا حداقل 
مهم ترین آسیب اجتماعی در مدت فعالیت خود را دارند؟ 

اگر این شورا مشارکت و پذیرش الزم را نسبت به نهادها و فعالین 
مدنی داشته باشد و این ارتباط بتواند نزدیک باشد و همچنین در 
کنار کمیته هایی که کمیسیون اجتماعی تهران به آن نیازمند است، 
کمیته نهادهای مدنی وجود داشته باشد و بتوانند از تجربیات آنها در 
مورد مسایلی که در تهران وجود دارد، مشاوره بگیرند و از این افراد 
متخصص، درد آشنا و با تجربه استفاده کنند، قطعاً اقدامات خوب 
و بزرگی انجام خواهد شد چون انتخابات شورای شهر در کشور ما 
اینگونه نیست که از پایین آمده باشد؛ یعنی اینگونه نیست که فردی 
در یک محله و شورا یاری باشد و با یک منطقه کار کند و به عنوان 
کسی که فعالیت های اجتماعی، اقتصادی یا شهرسازی دارد، شناخته 
شده باشد، هنوز هم بسیار سیاسی است و نمایندگان شورای شهر، 
نمایندگان نهادها و احزاب سیاسی هستند، لذا شاید از برخی مسایلی 
که مرتبط با شهر تهران هست، فاصله داشته باشند و به درستی آنها 
را نبینند، اما اگر این ارتباط و مشارکت با کسانی که فعالیت کردند، 
زیاد و کافی باشد و آنها بتوانند این مصائب را انتقال دهند قطعا می 

تواند کارهای بهتری کند. 
یکی از مسایلی که من در کاستی های شورای شهر دیدم، این است 
که بسیار نیاز داریم که جلسات علنی شورای شهر تهران از رادیو 
تهران پخش شود و مانند مجلس شورای اسالمی مردم در جریان 
مسایل آن قرار گیرند، مردم در جریان مسایلی که در شورای شهر 
می گذرد و اینکه نمایندگان آنها چه نظرات و برخوردهایی دارند و 
چه اقداماتی خوبی برای شهر انجام دادند، نیستند؛ لذا در دور بعد باز 

هم این مشکل هست که به چه کسی رأی دهند.
با  مردم  ارتباط  و  شود  پخش  رادیو  از  شهر  شورای  جلسات  اگر 
از آنها خواسته  نمایندگان شورای شهر نزدیک و مشارکتی باشد، 
می شود که چه مسایلی در شوار مطرح شود حتی مردم می توانند 
بخشی از این خواسته خود را پیگیری کنند بنابراین شرایط بهتر و 

اعتمادسازی بیشتر می شود.
یکی از پیشنهادهای مشخص من برای شورای شهر تهران این مساله 
بوده و هست که نماینده نهادهای مدنی در جلسات علنی شورا حضور 
داشته باشند و بتوانند مسایلی که در شورای شهر تهران می گذرد 
را به سایر نهادهای مدنی که به صورت شبکه ای در ارتباط با هم 
هستند، منتقل کند، در این صورت قطعاً راهکارهای مناسبی می 

توانند داشته باشند. 

  این فرد به چه صورت انتخاب شود؟ 
نهادهای مدنی سال هاست که یکدیگر را می شناسند و شبکه دارند و 

می توانند در انتخابات مناسبی، یک نفر را انتخاب کنند.
  

 شما کاندیدای شورای پنجم بودید، اما انصراف دادید، چه 
برنامه ها و طرح هایی در ذهن داشتید که در صورت حضور در 
شورای شهر آن را عملی می کردید، این برنامه ها را به اعضای 

شورای شهر ارایه یا پیشنهاد دادید؟ 
پیش بینی شده که جلساتی با آنها در مورد اقدامی که انجام دادم و 
شرایط را برای انتخابات آن دوستان مناسب تر کردم، داشته باشم؛ 
از  و  باشم  داشته  هایی  نشست  بتوانم  من  که  دارند  تمایل  خیلی 
تجربیات گروه های فعالین استفاده کنند. به چند انتظاری که داشتم، 
اشاره کردم از جمله اینکه کمیته نهادهای مدنی تشیکل شود و فرد 
ناظری در شورا حضور و بتواند گزارش دهی داشته باشد و اینکه 

صدای شورای شهر به گوش مردم تهران برسد. 
یکی از خواسته های مشخص من این هست که اگر قرار است هر 
کاری برای تهران در حوزه آسیب های اجتماعی انجام شود، باید 
اتفاقاتی که تاکنون افتاده پایش، ارزیابی و بازنگری شود. واقعیت این 
است که در حال حاضر در مورد مشکالت و آسیب های امروز تهران 
اطالعات کافی وجود ندارد، بسیاری از اوقات تفاوت های زیادی در 
اعداد، ارقام و نوع آسیب ها وجود دارد بنابراین بسیار خوب است که 
کمیسیون اجتماعی شورای شهر تهران ابتدا یک ارزیابی از وضعیت 
آسیب های اجتماعی امروز تهران داشته باشد و بررسی کند، هزینه 
هایی که شد و تالش هایی که صورت گرفت، بازخورد مناسبی داشته 
یا در چه بخش هایی خطا وجود داشت و چه کارهایی باید انجام داد.

دو م اینکه اگر امروز بناست برای تهران اقدامی صورت گیرد، باید 
شناخت ما از وضعیت امروز تهران بسیار روشن و دقیق باشد. 

 شهرداری تهران قطعا می تواند بر روند صعودی و نزولی این 
آسیب های اجتماعی تأثیرگذار باشد از جمله نحوه برخورد 
شهرداری با کارتون خواب ها، زنان، مردان و کودکان معتاد یا 
دستفروش در سطح شهر، برای کاهش آسیب های اجتماعی 
از شهرداری آینده چه انتظاراتی هست و برنامه ها و طرح های 

این سازمان باید بر چه اساسی تهیه و تبیین شود؟ 
شهرداری مرکز مطالعات بسیار خوبی دارد و می تواند کمک های 
بسیاری کند و بگوید وضعیت امروز تهران چیست و بر آن اساس 
اقدام کند؛ همچنین شهرداری تهران براساس اطالعات مناسبی که 
شورای شهر به دست می آورد، می تواند اقدامات بسیار مناسب و 
بزرگی انجام دهد از جمله اینکه می تواند اقدام سخت افزاری انجام 
دهد و فضاهایی را در اختیار نهادها و ان جی اوهایی قرار دهد که در 

این حوزه فعالیت می کنند. 

شورای  شهر با 
کمیسیون های مختلف می تواند در 

حوزه های مختلف شهری، مداخله و شرایط را از 
اینکه هست، بهتر کند چون واقعیت است که شهر 

تهران در حال تجربه مصائب فراوانی است و در 
بسیاری از زمان ها انسان می بیند که تهران 

تب می کند و حال خوبی ندارد
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خانه خورشید را شهرداری در اختیار ما قرار داده، 
پیش از این مکانی اجاره ای، کوچک و تنگ و تاریک 
داشتیم، اما امروز با فضایی که داریم، توانستیم سایت 
دندان پزشکی راه اندازی کنیم، دو سالن داریم که 
توانستیم اشتغال زایی را برای زنان بهبود یافته داشته 
باشیم؛ می خواهم بگویم که سال هاست عالقه مندیم 
و از شهرداری می خواهیم فضاهایی را ایجاد کند و در 
اداره و نظارت ان جی اوها قرار گیرد تا کودکان کار 
که تعداد آنها بسیار هم هست، لحظاتی به این مراکز 
بیایند و احساس کنند که یکی در نزدیکی آنهاست 
که حواسش جمع است و مراقبت می کند و سالمت 
کودکان برای او مهم است؛ همچنین کسانی که قصد 
سوء استفاده از کودکان را دارند، متوجه می شوند 
که این کودکان از حمایت مرکزی برخوردار هستند 
در این صورت کودکان احساس امنیت خواهند کرد 
با در اختیار قرار دادن فضاهای  بنابراین شهرداری 
شهری، کالبدی و فیزیکی می تواند شرایط کار را 
برای ان جی اوها سهل تر کند مثال سال هاست بحث 
تهران فضاهای کوچک  این است که هنوز در  من 
پراکنده برای مادران همراه فرزندان نداریم؛ در حال 
حاضر کمپ ها و خوابگاه ها مادر را با کودک نمی 
پذیرند، اگر شهرداری بتواند فضایی را در اختیار آنها 
قرار دهد و مجوز را به سازمان بهزیستی دهد و یک 
تیم تخصصی ان جی اویی فعالیت کند. همچنین به 
مرور می توانند اداره این مراکز را در اختیار خودشان 
قرار دهند در این صورت بعد از یک سال با کمک این 
نهادها به شرایطی برسند که اشتغال پیدا کنند و با 

فرزندانشان مستقل شوند.  
به طور کلی برای مردان و زنان نگهداری اردوگاهی 
را نمی پسندم و نتایج این اقدامات هم به ما نشان 
داد که موفق نبودیم، برای زنان که وضعیت ده ها 
برابر بدتر است، زنان را باید در خانه های کوچک 
نگه داریم، این امر در فرایند اجتماعی شدن بسیار 

موثر است. 
شهرداری آینده به کمک شورای شهر می تواند این 
طرح ها را داشته باشد؛ به این ترتیب که شهرداری 
فضاهای فیزیکی را در اختیار قرار دهد و مجوزها را 

نهادهای دیگر کسب و در کنار هم کار کنند. 

   وضعیت زنان به عنوان قشر آسیب پذیر در 
برابر مخاطرات اجتماعي را چطور ارزیابی می 
کنید، روند ُآسیب پذیر هر ساله روبه افزایش 
زنان  مورد  در  اجتماعی  آسیب  کدام  است؟ 
نسبت به دیگر آسیب ها سبقت گرفته و دلیل 

آن را چه می دانید؟ 
آمار نشان می دهد که آسیب های اجتماعی شهر در 
حال گسترش و افزایش است؛ آمار دقیقی از آسیب 
اما متخصصان ستاد مبارزه  نداریم،  اجتماعی  های 
بهداشت  وزارت  بهزیستی،  سازمان  مخدر،  مواد  با 
از این دارند که سن  و درمان و رفاه همه صحبت 
ها  آسیب  و  آمده  پایین  افراد  مورد  در  ها  آسیب 
افزایش پیدا کرده است؛ الزمه انجام هر اقدامی است 
که آمار دقیق و شفافی داشته باشیم تا به درستی 
برنامه ریزی صورت گیرد، اما متاسفانه تا به امروز آمار 

دقیقی وجود ندارد. 

خورشید  خانه  مرکز  در  هایی  فعالیت  چه    
انجام می شود؟ بیشتر از چه کساني مراقبت 
افراد  این  مشکالت  عمده  دلیل  و  شود  می 

چیست؟
ما نزدیک به ۳ سال است که به دلیل متعدد از جمله 
دستگیری های فراوان و محرومیت هایی که برای 
گروه  کردند،  ایجاد  داشتن  مصرف  سوء  که  زنانی 
هدفمان را تغییر دادیم و با حمایت از زنانی که سوء 
مصرف کننده بودند، کار را شروع کردیم؛ در حقیقت 
1۰ سال صدای زنانی بودیم که صدایی نداشتند و 
سوء مصرف کننده بودند و تصمیم گرفتیم از این 
پس صدای زنانی باشیم که با وجود قطع سوء مصرف 
مشکالتشان  همچنان  اما  یافتن،  بهبود  و  کننده 

پابرجاست و صدا ندارند، به عنوان مثال هویت ندارند 
و خودشان و فرزندانشان از داشتن شغل، سرپناه و 
صدای  خواستیم  بنابراین  هستند  محروم  مسکن 
گروهی باشیم که گام بزرگی برای خودشان برداشتند 
و سوء مصرفشان را قطع کردند؛ در حال حاضر در این 
مرکز اشتغال برای زنان داریم، اشتغال ما میان کاری 
یا مونتاژ و بسته بندی است و برای انجام آن بسیار 
تالش می کنیم چون کار دشواری است؛ با معاونین 
زنان وزارت خانه های متعددی وارد مذاکره شدیم و 
مشکالتمان را گفتیم، اما کار زیادی صورت نگرفت، 
وقتی خودمان به زانوهایمان تکیه کردیم، توانستیم 
کارهای مثبتی را انجام دهیم؛ بابت بسته بندی و 
مونتاژ دستمزد اندکی می گیریم و در اختیار زنان 
قرار می دهیم؛ این دستمزد بسیار اندک است و واقعا 
کفاف زندگی و فرزندان را نمی کند به همین دلیل 
تصمیم گرفتیم کارت مترو بخریم تا الاقل هزینه ایاب 
و ذهاب آنان را کم کنیم. بسته های غذایی خشک 
و مواد شوینده مورد نیاز هر ماه در اختیار آنان قرار 
دهیم تا مجبور به خریداری آنها نشوند و هزینه های 

آنها را کم کنیم تا بتوانند اجاره منزل بپردازند. 
بخش دیگری از اقدامات ما، حمایت های اجتماعی 
است مانند رهن اتاق برای آنها، ما تالش می کنیم 
کسانی را پیدا کنیم که منازلی را به آنها اجاره دهند و 
پرداخت اجاره منزل را به خود آنها محول می کنیم تا 
مستقل شوند و اعتماد به نفس پیدا کنند و خودشان 

برای زندگی خود قدم هایی بردارند. 
در این مرکز برای زنانی که مبتال به ایدز، هپاتیپ 
یا در معرض آسیب هستند یا سوء مصرف کننده 
مواد بودند سایت دندانپزشکی داریم، هفته سه روز 
دندان پزشکانی از انجمن دندان پزشکی به صورت 
رایگان خدمات دندان پزشکی را در اختیار آنان قرار 

می دهند. 
اقدام چهارم این است که یک گروه ۵ نفره داریم و 
این گروه با کوله پشتی که در آن کاندوم، سوزن، 
برای  زیر  لباس  الکل،  پد  بهداشتی،  پد  سرنگ، 
نرم  و  بیوتیک  آنتی  سوختگی،  پمادهای  زنان، 
آنان  اختیار  در  را  و دست  پا  های  پوست  کننده 

قرار می دهند. 
این ۵ نفر از زنان بهبود یافته هستند لذا با آنان 
می  آنها  به  و  شوند  می  مذاکره  و  مشاوره  وارد 
گویند که می توانند مواد را کنار بگذارند؛ سپس 
آنان را به خانه خورشید ارجاع می دهند و مورد 
مشاوره روانشناسی و مددکاری اجتماعی قرار می 

گیرند و اتفاقات خوبی می افتد. 
و  زنان  افزایی  توان  روی  اینکه  دیگر  اقدامات 
اعتیاد  که  زنانی  معموالً  کنیم،  می  کار  کودکان 
که  هستند  کسانی  رسیدند  ما  به  و  کردند  پیدا 
در خانواده های گسسته زندگی کردند و مهارت 
های زندگی را در عمل یاد نگرفتند به همین دلیل 
تصمیم گیری و مسئولیت پذیری آنها مشکل دارد 
و ارتباط بین فردی آنها دچار مساله است بنابراین 
با این کارها سعی می کنیم که روی پای خودشان 
رایگان  گروهی  های  مشاوره  آنها  به  ما  بایستند، 
یا  ندارند  شناسنامه  آنها  از  بسیاری  دهیم؛  می 
اینکه همسر آنان 1۰ تا 1۵ سال است که مفقود 
و  هست  شناسنامه  در  همچنان  او  نام  اما  شده، 
مانع کمک به سرپرست خانوار می شود بنابراین 
مشاوره حقوقی، روانشناسی و مددکاری می دهیم 
و به استقالل و بهبود زندگی آنها کمک می کنیم. 
از سال گذشته صد و پنج کودک کار و خیابان را 
حمایت می کنیم، کودکان از ما مشاوره های تحصیلی 
و آموزشی می گیرند چون داوطلبانی داریم که رشته 
های فنی، ریاضی و مهندسی خواندند، جوانان به آنها 
آموزش می دهند و از نظر تحصیلی به آنها کمک می 
کنند، شروع سال تحصیلی کمک هایی می کنیم 
برای اینکه بتوانند لوازم التحریر خود را دریافت کنند، 
خانواده هایشان را حمایت می کنیم، برای آنها کارگاه 
های آموزشی پیشگیری از ایدز و اعتیاد می گذاریم تا 

بتوانند سالم زندگی کنند. 

شفقنا/ ویژه نامه تهرانمصائب شهر
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در جستجوی 
یک لقمه

کردیم روزانه صدها بار سوژه این گوشی های موبایل می شویم 
این دفعه هم روش؟« البته چند ماه پیش یکی از عابران خواست 
که از من عکس بگیرد و من مشغول آن شدم که یکباری متوجه 
شدم ماشین گشت وارد کوچه شد و همه بافته هایم را پنبه کرد 
و آخر سر هم دو مرد معتاد آمدند و باقی مانده بازیافت ها  را از 

چنگم در آوردند.

کشمکش بر سر زباله
روی جدول کنار خیابان منتظر شدم که محمد بعد از اصرارهای 
پیاپی از سختی های کارش گفت: شهرداری که روزها نمیذاره کار 
کنیم، ببینند داریم زباله جمع میکنیم از دستمون میگیرن خالی 
میکنن تو ماشینای بازیافت. شبها هم از ترس معتادا امنیت نداریم 
این زباله ها را جمع کنم ترجیح می دهم در طول روز با مامورای 

شهرداری درگیر بشم اما گیر معتادان زبان نفهم نیفتم.

وقتی تفکیک زباله ها آروزی یک کودک میَ شود
شب  پایانی  ساعات  تا  می شود  بیدار  خواب  از  که  صبح  محمد 
در میان زباله های متعفنی که دور تا دور آلونک شان را پوشانده 
است، می گردد و به قول خودش برای خانواده پول در می آورد. در 
حرف هایش خبری از شیطنت های پسرانه  نیست، اصاًل نمی داند 
آرزو چیست که بخواهد آرزویی را به زبان بیاورد، اما می گوید، ای 
کاش مردم آشغال های شان را جدا می کردند تا من مجبور نباشم 
ساعت ها این همه آشغال را کنار بزنم تا مقوا ها و بطری ها را پیدا 

کنم.

وقتی زباله ها هم صاحب پیدا می کند
آنچه بیشتر این کودک زباله گرد از آن گله می کنند، نحوه برخورد 
مأموران بازیافت با افرادی است که به صورت غیررسمی زباله ها 
می  محمد  می دهند  تحویل  زباله  دپوی  مراکز  به  و  تفکیک  را 
گوید: شهرداری میگه آشغال مال ماست شما حق زباله جمع کردن 
پس  نکنم  گدایی  نکنم،  دستفروشی  نکنم،  جمع  زباله  ندارین... 
دیگه چه جوری شکم خودم و مادر تنهام رو سیر کنم؟ زیر لب 
می گوید: در این جامعه همه چیز صاحب دارد فقط کودکان فقیر 

هستند که کسی کاری به کارشان ندارد.

ضایعاتی که به قیمت واقعی به فروش نمی رسد
او که دلش از دست معتادانی که پول مواد خود را با دزدی زباله های 
که زحمت جمع آوریشان را تامین می کنند پر است می گوید: 
خرید زباله ها به کمترین قیمت از دیگر معضالتی است که با آن 
مواجه هستیم چرا که شهرداری از ما مستقیما زباله نمی خره، ما 
مجبوریم بفروشیم به ضایعاتیا، اونام آن قدر ازش میزنن که هیچی 
تهش نمی مونه، واسه یه کیلو آلومینیوم، ۳ هزار هزار تومن میدن. 
منطقه  زباله های  بیشتر  کارش می گوید: من  منطقه  مورد  در  او 
منیریه به سمت پایین را جمع می کنم. از ساعت 7 صبح ساعت تا 
تاریک شدن هوا سطل آشغال ها را می گردم و هر چه در طول روز 
جمع می کنم رو به دالل های میدان گمرک می فروشم. محمد 
اصاًل نمی داند بوی خوش یعنی چه؟ چه حیف که او تصویری از 
خانه ای تمیز، غذای خوشمزه، نشستن پشت نیمکت کالس درس 
و شیطنت های پسرانه ندارد و به جای کودکی کردن، خود را مرد 
و مسئول خانه و خانواده می دانند؛ کودکانی که نمی دانند چه آینده 

تاریکی در انتظارشان است.

سطل هایی که سفره کودکان گرسنه می شود
او در جواب سوال من که می پرسم  ناهار و شام خود را از کجا 
تهیه می کند؟ می گوید: بیشتر وقت ها ناهارم را از داخل زباله ها 
پیدا می کنم اما شامم را در کنار دوستانم که آنها هم زباله گرد 
هستند می خورم در واقع چند نفری می شویم که مبلغی را جمع 
ایم. محمد در خصوص  اجاره کرده  را  اتاقی  اطراف شوش  و در 
کنیم.  جدا  باید  اول  رو  زباله ها  گوید:  می  ها  زباله  فروش  نحوه 
قوطی، فلز، آهن و شیشه هرکدوم نرخ جدا دارن. بعد آخر شب 
می بریمشون پیش این ضایعاتی ها. اونجا خیلی کم با ما حساب 
از  کال  نمی دونستم.  و  کار  چاه  و  راه  قبال  من  راستش  می کنن. 
بچه ها خوب نمیخرن، چون واسطه ها فکر می کنن راحت تر میشه 
سر بچه ها کاله گذاشت. البته گاهی تحویل زباله ها به نیمه های 
شب هم کشیده می شود. »بستگی به این داره چقدر نیاز داشته 

باشی. هرچی بیشتر جمع کنی پولش بیشتره. بیشتر کارگرانی که 
درواقع  کرده اند  انتخاب  روزمزدی  کار  به عنوان  را  زباله جمع کنی 
دراین میان،  هستند.  زباله  خرید  واسطه های  برای  ارزان  ابزاری 
وضعیت کودکانی که بی هیچ حمایتی به دلیل فقر و نداری سر 
از سطل های زباله درمی آورند به مراتب وخیم تر است. محمد به 
مشکالتی که درپی معامالت ضایعات در کمین کودکان قرار دارد، 
اشاره می کند و می گوید: خیلی کم میخرن. خیلی وقتا سر بچه ها 
رو کاله می ذارن، تازه اگه فرق زباله ها رو ندونی، زیر قیمت واقعیش 

ازت میخرن.

ضایعات گران قیمت
از او می پرسم ضایعاتی ها معموال چه زباله هایی را بیشتر می خرند 
و می گوید: همه  جور زباله ای میخرن؛ از آهن، مس، بطری و قوطی 

نوشابه تا ضایعات بیمارستانی. اینا هرکدوم یه قیمتی دارن.
با محمد راهی خیابان های اطراف گمرک محلی که ضایعات به 
فروش می رسد می روم او گونی زباله را بعد از اندکی چانه زدن 
تحویل سرکارگر می دهد و منتظر دستمزدش می ماند. صدای بلند 

پیرمرد ضایعاتی در کوچه می پیچد: »جنس میخوای یا پول؟.معتاد 
نیستم خرجی مو درمیارم پولشو بده برم«.

به گزارش شفقنا زندگی، آلودگی و تعفن و بیماری، ذات زباله است 

و از این روست که انسان متمدن ده ها سال است که زباله را به 
ماشین سپرده و تفکیک آن را برعهده دستگاه های مکانیزه گذاشته 
است. بی شک، یک جای کار می لنگد وقتی می بینیم که در این 
شهر کار دستگاه های مکانیزه را کودکانی بین 6 تا 1۵ سال، آن هم 
با دست های خود انجام می دهند... فرقی هم نمی کند، ایرانی باشند 

یا افغان، بلوچ باشند یا هزاره یا...؟!
سپری  متعفن  زباله های  با  را  شب شان  و  روز  آنها  که  همین    
تأمین  را  خود  خانواده های  معاش  آنها،  تفکیک  با  و  می کنند 
باید هرچه  که  روبه رو هستیم  انسانی  بحرانی  با  یعنی  می کنند، 
تر  اسفناک  و  تر  بحرانی  زمانی  بحران  این  و  شود  مرتفع  زودتر 
می شود که کودکانی برای تامین مخارج خود و خانوادشان وارد 
این شغل شوند که به جرات می توان گفت هیچ نهاد یا مسئولی 
مسئولیت مستقیم حمایت از این کودکان و رسیدگی به مشکالت 
و خطرات در کمین آنها را نپذیرفته و شغل سخت آنها را به حساب 
نیاورده است. حال باید منتظر ماند و دید آیا مسئوالن آینده وزارت 
کار و رفاه اجتماعی کوچکترین قدمی برای رفاه حال این مردان 

پیر به کار خواهند گرفت یا نه؟
شفقنا-طاهره مرادی: نوجوان چشم بادامی آن چنان سیاه و دودی 
نداند گمان می کند ذغال فروش است، شلوارش که  شده که هر کس 
حداقل سه سایز بزرگ تر از اندازه اصلی اش می زند، چند تای بزرگ از پاچه ها 
خورده و پیراهن بلندش هم تا نزدیکی های زانو رسیده است و دستان پیر و 
چروکش از پیری زودرس او خبر می دهند تا کمر داخل سطل های زباله خم 
می شود و کسیه ها را یکی پس از دیگری خالی می کند تا باالخره نانی که به 
قیمت جانش تمام می شود را پیدا کند. صبح که از خواب  بیدار می شود دغدغه 
مدرسه، مشق، کالس های تابستانی ندارد. روزیش را از داخل زباله ها جستجو 
مخازن  واقع  در  خیابان شهر سرمی زند،  زباله   مخازن  به  روز  تمام  کند،  می 
خاکستری رنگ زباله برای او حکم همان تخم مرغ های شانسی و لپ لپ های 
رنگارنگ را دارد که محتوایات آن بوی تعفن می دهد. از دور به چند متری 
از  ارزش  با  جنس  که  می کند  خدا  خدا  می شود،  نزدیک  که  زباله  مخازن 
پالستیک یا آلومینیوم گیرش بیاید. تا کمر داخل سطل آهنی زباله خم شده و 
یک به یک پالستیک های سیاه را بیرون می آورد. ساعت حاال دیگر حوالی پنج 
زباله ها دنبال »یه چیز  بدون دستکش البه الی  بعدازظهر است. دست هایش 
کیسه ها  از  یکی  بازکردن  محض  به  می گردد.  جمع کردن  برای  به دردبخور« 
می گوید: »توی اینا پر از قوطی و شیشه است، چند سال پیش یکی از همینا 
دستمو تا نزدیک مچ برید، کلی مصیبت کشیدم تا زخمه بسته شد.« می پرسم 
ازم  چرا دستکش دستت نمی کنی؟ جواب می دهد: دستکش داشتم، بچه ها 

دزدیدن.

زباله های باالشهری و پایین شهری
به جمع  است  زباله گردی که حاال ۵ سال  بچه  پسر  گفته های محمد،  اینها 
زباله جمـــع کن ها پیوسته. می گوید »از 7 صبح تا حول وحوش 7 غروب کار 
می کنم. فرقی نمی کنه همه جا میروم. از شوش و مولوی گاهی وقت ها هم به 
باالشهر. هرچی بری باالتر سمت شمرون و آن طرف ها آشغال ها به دردبخورتر 
میشن. چندبار تا حاال شده سمت تجریش رفتم، قاطی آشغاال، چیزهای باارزش 
هم پیدا کردم. حاال نمیگم همیشه اینجوریه ولی فلز، قوطی، آهن و همه چی 

بهتر از پایین شهره. آشغاالی باالشهری ها با پایین شهر فرق میکنه«.

آرزوهای دفن شده داخل گونی های زباله
»محمد گلزاری« سوژه گزارش ما مدرسه نمی رود، تفریحی هم ندارد، صبح را با 
زباله شروع می کند و شب را هم با کوله بار سنگین زباله به صبح می رساند.پسر 
بچه ای که از 1۰ سالگی به امید زباله های تهران از مشهد به پایتخت آمده  و 
در کوچه و پس کوچه های محدوده میدان منیریه، شوش، راه آهن و هر جایی 
که مخازن آشغال پرتر باشد پسماندهای باارزش زباله را از مخازن شهرداری 
جابجا می کند. محمد حاال 1۵ ساله شده وکودکی خود را داخل گونی سنگین 
زباله ها دفن کرده به جای نشستن پشت نیمکت مدرسه چشم خود را به سطل 
های زباله دوخته است. محمد که اهل مشهد است در پاسخ به این سوال که 
باید چند کیلو  زباله جمع می کند می گوید:«می دانید  بدون دستکش  چرا 
پالستیک و ضایعات بفروشم تا بتوانم یک دست کش ۳۰۰  تومانی بخرم؟ ضمن 
اینکه یکسال پیش پول یک کیسه زبال ها رو دادم دستکش خریدم که آن را 

هم بچه ها ازم دزدید«.

سوژه امروز شبکه های اجتماعی
به نظر می آید محمد دل خوشی  از دوربین، موبایل و  آدم های اطراف ندارد 
بدون اینکه سوال بعدیم را مطرح کنم با حالت اعتراض آمیز می گوید: »حاال 
اومدی از وضع ما گزارش بگیری که چی بشه. تو میخوای عکس و فیلم بگیری 
تا آنها را داخل شبکه های مجازی بگذاری البته ما به این رفتارهای مردم عادت 

نــــان
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شفقنا- حدود ۲1 سال پیش وقتی چادر سفید بخت را بر سر 
کرد و قدم در رویاهای زندگی عاشقانه گذاشت تصور نمی کرد 
که وارد زندگی پرپیچ و خمی می شود که باید خودش را برای مبارزه 
سخت آماده کند، مبارزه ای که باید در آن قوی و مردانه بجنگد تا سرپا 

بماند و مغلوب نشود.
به گزارش خبرنگار شفقنا زندگی، این روزها زندگی های شهری به 
قدری درگیر زرق و برق شده و خود را در مرداب چشم و هم چشمی 
ها، حسادت، غیبت، خیانت، تغییر و تحوالت زندگی مدرن تکنولوژیک 
غرق کرده ایم که گاها یادمان می رود که هنوز هم هستند افرادی 
که حسرت خوردن یک لیوان آب بدون دغدغه وداشتن یک غذای 
معمولی فقط برای رهایی از گرسنگی را در دل دارند، زندگی هایی 
که در آن خبری از مد لباس و به روز بودن، ثبت نام در انواع کالس 
های تفریحی و سرگرمی، مهمانی های تجمالتی، خریدهای مارک دار، 
سفرهای داخلی و خارجی و انواع تغییر و تحوالت تکنولوژیکی نیست.

اینجا همین بیخ گوش پایتخت نشینان زندگی هایی وجود دارد که 
زنان و کودکان پوشش هایی ساده و کهنه بر تنشان کرده اند و دوش 
تا دوش مردان تالش می کنند، تا سفره های ظهر و شامشان بدون نان 
نباشد. خانواده های فقیر و نیازمند در شهرها و روستاهای کشور کم 
نیستند اما درمیان همه آنها خانواده ای بی نوایی در روستای »پیغمبر« 
از روستاهای شهرستان رباط کریم زندگی می کند که ۲۰ سال است 
زندگی با آنها کوک ناسازگاری دارد و چشمانشان شاید حتی یک روز 
هم بدون دغدغه و آرامش خواب نرفته باشد. چند تکه زیراندازی از 
موکت،  یخجال رنگ و رو رفته دو دهه پیش، تلویزیون سیاه سفید1۴ 
اینچ با تصاویر برفکی، ظرف و ظروف کهنه و قدیمی سهم این خانواده 

از ۲۲ سال تالش و خون دل خوردن در زندگی شده است.
 داستان پر از غصه زندگی رقیه را از آنجا شروع می کنیم که ۲۴ 
سالگی زندگی نسبتا مطلوب خانه پدری را با آرزوی ساختن آشیانه 
خوشبختی ترک و قدم در زندگی مردی گذاشت که به قول خودش 
از همان کودکی تلخی و سردی زندگی را با جان و دل حس کرده 
بود گویا تمرین مشق مشکالت او در دوران زندگی عاشقانه نیز تمامی 
نداشت. وارد خانه »رقیه« زن درد کشیده گزارش که می شویم می 
بینیم او خیلی چیزها را ندارد، ولی درد دارد؛ دردی که هر ناآشنایی 
زود با آن آشنا می شود. خانه او آرامش ندارد، ولی زخم دارد؛ زخم هایی 
که تا عمق وجود یک زن فرورفته و کمرپدر خانواده را خم کرده است. 
اینجا زندگی مفهوم دیگری دارد. اینجا زندگی یعنی ترس از آینده 
فرزندانی که االن باید به جای کار به کارنامه فکر می کردند؛ اینجا 
زندگی یعنی غم نان و زجرکشیدن زنی که فکر می کند سقفی امن 

داشته باشد و یا پولی برای سیر کردن شکم فرزندانش.
اگر چه خانواده شش نفری حبیب آقا و رقیه خانم، اکثر اوقات روز و 
شب خود را با نان و پنیر و سبزی سر می کنند، اما تلخی داستان آنها 
فقط معاش و نان شب نیست. احساس فراموش شدن،  دیده نشدن، 
بی کسی، رانده شدن و بی مهری در کشوری به این وسعت و بزرگی 
زندگیشان را به بن بست کشانده است. اینکه به عنوان شهروند حتی 
امیدی  برای دریافت تسهیالت رفاهی از مسئوالن ندارند، می دانند  
اگر برای دریافت مبلغ ناچیز وام به بانک مراجعه کنند،  قبل از هر چیز 

ضامنی می خواهند که ندارند.
ساعت ۳ بعد از ظهر روز 1۲ بهمن ماه؛ روستای پیغمبر در خانه ای 
مخروبه داستان زندگی حبیب آقا و رقیه خانم به همراه  ۴  فرزند قد 
و نیم قدش روایت می شود. طاهر ۲۰ ساله، الهه 1۴ ساله و محمدباقر 

۳ ساله و آسنا یک سال.
 حبیب آقا که هیچ شانسی از زندگی ۴۴ ساله خود نداشته و هیچ وقت 
نتوانسته کاری ثابت و با درآمد خوب داشته باشد که بتوانند خرجی 
خانواده را در حد متوسط تامین کند. زندگی بعد از ۲۲ سال همچنان 
با آنها سرناسازگاری دارد و زندگی آنها با درآمد روزانه کمتر از 1۰ هزار 

تومان دستمزد تنها در یک روی سکه در جریان است.
رقیه...مادر خانواده که چندین سال است با بیماری قلبی و ریوی رنج 

می برد قصه زندگی خود را قصه نداری و فقر توصیف می کند و می 
گوید: ماجرای زندگی ما از جایی به بن بست رسید که حبیب آقا بعد 
از یکسال کار در یک کارخانه تولید قطعات خودر به دلیل آسیبی که از 
ناحیه دست و گوش دید، شغلش را از دست داد بعد از آن شد که در به 
دری و فقر مطلق روز به روز به زندگی ما سایه انداخت و هر روز سال را 
با فکر نان فردای بچه هایم سپری کردم. نانی که فقط شکم سیر کرد.

رقیه نگاهش را به چشمان بچه های قد و نیم قدش می اندازد و نفسی 
عمیق که از آرزوهای برباد رفته او حکایت دارد، می کشد و می گوید: 
۲۰ سال پیش وقتی برای داشتن یک زندگی راحت شهری و ساختن 
آینده بچه هایمان تصمیم گرفتیم روستای دور افتاده استان کردستان 
را ترک و در یکی از شهرهای مهاجر نشین تهران زندگی کنیم، هیچ 
وقت فکر نمی کردم باید ۲۰ سال آینده ام را در آرزوی داشتن یک 
شغل خوب برای همسرم سپری کنم و کارمان به جایی برسد بچه های 

من روز خود را با گرسنگی آغاز و با گرسنگی هم شب کنند.
 

بعد از ۲۲ سال هنوز برای تهیه نان فردایمان درمانده ایم
او در ادامه بی عدالتی و ناکارآمدی مسئوالن را علت اصلی مشکالت 

زندگی خود می داند و می گوید: اینکه ما بعد از ۲۲ سال زندگی 
هنوز برای تهیه نان فردایمان درمانده ایم، نشان از بی عرضگی من 
یا حبیب آقا نیست. اگر نگویم دیگران مسبب گرفتاری های ما و 
خانواده های امسال ما هستند باید گفت زندگی با ما سرناسازگاری 
داشت. چرا که من یاد ندارم که حبیب آقا یک روز هم برای تامین 
خرج زندگی از تالش و کوشش کوتاهی کرده باشد این سختی را 

می توانید در چهره سختی کشیده او کامال ببینید.
غیرت و غرور در کالم، رفتار و گفتار رقیه ۴۵ ساله نشان از بی 
نیازی در اوج نیازمندی او دارد، نیازمندی که سختی ها و طوفان 
های زندگی عزت او را با خود نبرده و حساب خود را از همنوعان 
نیازمندش جدا نمی کند و ادامه می دهد: شما خودتا حسابش را 
بکنید در جامعه ای که جایی برای تحصیل کردگان، دانشجویان، 
انتظار  شود  می  چگونه  باشد،  نداشته  وجود  غیره  و  متخصصان 
داشت شوهر من که سواد درست حسابی خواندن نوشتن را ندارد، 

کار داشته باشد و نان راحت بخورد.
رقیه که چند سالی است با کمک اطرافیانش عمل باز قلب داشته 
باشد و هنوز هم درگیر بیماری خود است، می گوید: من در زندگی 
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اگر می توانید یک شب را میهمان
 این خانواده باشید!

زیرخطفـقر

جایی برای خودم نمی بینم، زندگی من همان 1۰ سال 
پیش که حمیدرضای یکساله ام جلوی چشمم به آسمان 
پر می کشید و من نتوانسته بیماری او را زودتر درمان 
به  دیگر  آقا  حبیب  و  من  بگویم  باید  شد.  تمام  کنم، 
زندگی در دیوار کاه گلی، خانه مستاجری، سفره خالی، 
لباس های کهنه و..... عادت کرده ایم. فقط نگران آینده 
هایی که هیچ وقت رنگ جشن  بچه  هایم هستم  بچه 
بازی  نو مدرسه، مسافرت، مهمانی، اسباب  لباس  تولد، 
های رنگارنگ را ندیده اند و از وقتی چشم باز کردند فقر 

و نداری را در سرخی صورت ما دیده اند و چشیده اند.
به گفته حبیب آقا، ۹ ماهی می شود که کرایه ماهیانه ۳۵۰ 
هزارتومانی را به صاحب خانه نداده اند؛ دخل و خرج زندگی 
با یکدیگر نمی خواند، ۳۵۰ هزار تومان شاید برای  آنان 
بسیاری پول تو جیبی باشد اما خانواده ای که ماهیانه با 6 
نفر جمعیت ۵۰۰ تومان هم درآمد ندارند چگونه می توانند 

از پس تامین مخارج زندگی بربیایند.

خانه ای خرابه بدون کولر و گاز شهری
یک  دارد...  قسمت  سه  خانم  رقیه  و  آقا  حبیب  خانه 
آشپزخانه حدودا ۴ متری، یک اتاق 6 متری و یک حال 
18 متری که سقف آن هم نم کشیده است. وقتی وارد 
خانه کوچک آنها می شویم. اولین چیزی که شاید غم و 
اندوه خانه را کنار می زند و به خانه زیبایی می بخشد برگ 
های نقاشی های الهه دختر 1۳ ساله است که گویی تمام 
رویاها و آرزوهای خود را نقاشی کرده تا شاید روزی برسد 

که این رویاها به واقعیت تبدیل شوند.
طاهر پسر بزرگ خانواده در میان گفتگو به مادر می گوید: 
به خانم خبرنگار بگو برای پدرم کار پیدا کند و این آرزوی 
من است. اما الهه دختر1۳ ساله می گوید: اول خانه، بعد 
راحتی مادر، بعد کامپیوتر و بعد هزاران آرزوی دیگر دارم.

مادر خانواده می گوید: یک ماه دیگر سربازی طاهر تمام 
می شود و به خانه بر می گردد اما در این مدت هر بار که 
به مرخصی می آمد با آن حقوق ناچیزی که از پادگان می 
گرفت سعی می کرد چیزی برای خانه بخرد تا خواهر و 
برادرش برای یکبار هم شده غذای نسبتا خوبی را خورده 
باشند. همه تالشش این بود که وضعیتمان را از هم  دوره 
ای و دوستانش پنهان کند تا مبادا آنها بفهمند در چه 

وضعیتی زندگی می کند.
از رقیه خانم در مورد حرف آخرش می پرسم، می گوید: 
بارها از خدا می پرسم خدایا آینده این چهار بچه چگونه 
رقم می خورد، آیا امیدی برای خوشبختی بچه های زجر 
کشیده من هست؟ جایی برای بچه های من در این دنیا 
وجود دارد الهه، طاهر، محمد باقر و آسنای من تاکی باید 
رنگ یک میوه نوبرانه یا اصال میوه فصل را نبینند، تاکی 
باید با ترس و خجالت از کنار رستوران های شهر با حسرت 
عبور کنند، تا کی باید رنگ نو لباس عید را در تن خود 
نبینند، تاکی باید لباس روز اول مدرسه شان نو نباشد 
و صدها و هزاران تا کی های دیگر.........اما گاهی هم از 
اینهمه انتظار خسته می شوم می گویم خدایا دیگر توی 
این دنیا با من چه کار داری؟ بیا پرونده من را هم ببند و 
قبل از این که بدبختی بچه هایم را ببینم از دینا ببر. گاهی 
هم با خودم میگویم نکند خدا هم از دست من خسته 
شده باشد راستی راستی پرونده زندگی برای همیشه بسته 

شود.
به گزارش شفقنا زندگی، گفتگو را نیمه کاره رها کردم و 
از خانه سرد فقیرانه خارج شدم، تصمیم گرفتم باید کاری 
برای این خانواده کرد.  فکرم به صد جا رفت حال خانواده 
خوب نبود، رقیه چشمانش کم سو شده پول عینک ندارد، 
بیماری قلبش پیشرفت کرده پول دارو ندارد، حبیب آقا 
روزها از ترس صاحبخانه در منزل آفتابی نمی شود، بچه 
های خانواده وضعیت اسفناکی داشتند؟! وضعیت باید به 
سرعت درست شود. هر مسئولی را که می شناختم پیامک 
فرستادم  و نوشتم: »حال و روز یک خانواده فقیر خوب 
این خانواده  میهمان  را  توانید یک شب  اگر می  نیست 
گفتند  دیگر  برخی  میهمانیم،  نوشتند  برخی  باشید«. 
میزبانیم ... گروهی سفر بودند و گروهی هم نوشتند حاال 
گزارشت را بنویس بخوانیم تا بعد... در نهایت یاد حرف 

رقیه افتادم که گفت جایی برای ما در دنیا وجود ندارد.

طاهره مرادی: حدفاصل بین خیابان دانشگاه تهران و میدان 
انقالب یک روز سرد آذر ماه را سپری می کند، ساعتی شلوغ و 
پرجنب و جوش از طیف های مختلف مردم بخصوص چهره هایی از 
دانشجویان و دانشگاهیان را در کنار دستفرشانی که کتابهای نو یا دست 
دوم خود را بساط کرده اند را می شود دید، در خیابان انقالب سوژه هایی 
زیادی برای به تصویر کشاندن وجود دارد از دختر جوان سنتوری گرفته 
تا افرادی که بصورت علنی و در روز روشن مقاله و پایان نامه فروشی می 
کنند، تخلفی که در گذر زمان برای عابران و حتی مسئوالن نیز عادی 
شده است و البته این روزها مشتریان زیادی نیز از بین دانشجویان و حتی 
اساتید دارد. اما در میان این هیاهو آنچه که بیشتر توجه هر عابری را به 
خود جلب می کند و چهره ای متفاوت از نمای فرهنگی میدان انقالب را 
به تصویر می کشاند پیرزن 7۳ ساله ای است که بساط کوچکی از کتاب 
های دست دوم را در گوشه ای از خیابان پهن کرده و بدون توجه به رفت 
و آمدهای عابران و تبلیغ فروش کتاب های خود، کتابی را در دست دارد 

و مطالعه می کند.

آرزوهایی که  در سینه ماندند
غرور و ابهت خاصی در چشمانش جلوه می کند، محتاج است اما گدایی 
نمی کند، نزدیک تر می شوم تا سر صحبت را باز کنم از همان ابتدا 
گیرایی و تسلط خاصی در کالمش نهفته است وقتی حرف میزنم چشمان 
گیرا و پر از حرفش را به دستانم می دوزد و با لخندی غمگین می گوید: 
»مدتی بود دوست داشتم نویسنده باشم، بعد فکر کردم باید یک معلم یا 
استاد دانشگاه باشم بعد از ازدواج تصمیم گرفتم یک کتابفروشی داشته 
باشم اما در  نهایت شرایط زندگی طوری بود که سراغ شغلی بروم که با 
سواد کم، درآمد بیشتری کسب کنم برای همین خیاطی یادگرفتم و 1۵ 
سال زندگیم را از این طریق گذران کردم.« شمسی خانم دنیای متفاوتی 
با هم سن و سال های خود دارد اسم کتابهای مطرح تاریخی را می داند 
خودش می گوید: »هیچ چیزی به اندازه مطالعه یک رمان عاشقانه و یا 

کتاب تاریخی برایم جذاب تر و لذت بخش تر نیست.«

ساز ناکوک زندگی با شمسی ۷۳ ساله
چادری که روی سر انداخته را زیر دندان می گیرد  تا مبادا از روی سرش 
سر بخورد و بیفتد، می گوید: »زندگی همیشه با همه یک جور تا نمی 
کند من از آن افرادی بودم که نه در جوانی و نه در  پیری از زندگی شانس 
نیاوردم با بی رحمی تمام آروزها و استعدادهایم رنگ باخت االن هم که 

در قدم های آخر راه هستم ساز خوبی با من و بچه های من نمیزند.«
می پرسم چرا اینهمه از زندگی شاکی هستی؟ می گوید: »همیشه مادرم 
این جمله را می گفت که اگر از همان ابتدا شانس نیاوری تا آخرش هم 
شانس با تو یاری نخواهد کرد دقیقا زندگی من همینگونه بود و حتی االن 

هم که اینجا هستم با بدشانسی مواجه می شوم.«

کاش زبانم الل می شد
می گویم منظورت از بدشانسی چیست یعنی کتابهایت به فروش نمی 

رسد؟ لبخندی میزند و می گوید: »دخترم؛ این کتابها به درد کسی 
نمی خورد که بخواهد بابت آن هزینه ای پرداخت کند اگر هم کسی 
این کتابها را ببرد فقط به این دلیل است که کمکی به من بکند، منظور 
من از بدشانسی این است که چند روز پیش ماموران شهرداری آمدند 
و کتابهایم را جمع کردند اما دلشان به حال من سوخت برای همین 
سوال کردند اگر هر روز کتابفروشی می کنی ما دکه یا محلی را در 
اختیارت قرار بدهیم تا در کنار خیابان ننشینی، که ای کاش زبانم 
الل می شد و نمی گفتم هر از چند گاهی کتاب فروشی می کنم تا 
این جمله را شنیدند گذاشتند و رفتند، اگر چیزی نمی گفتم ممکن 
بود دکه ای داشتم و می توانستم به همراه پسرکتابه های بیشتری 
بفروشیم، در این صورت هم کتابهای من به فروش می رفت و هم 
اینکه پسرم که سالها رنج بیکاری را تحمل می کند لقمه نانی برای 
خانواده خود فراهم می کرد، بعد از آن هرروز همین جا می آیم تا شاید 
آن دو جوان شهرداری را ببینم و خواهش کنم که دکه ای در اختیار 
ما قرار دهند.« می پرسم مادر خانه شما کجاست؟ نگاهی عمیق می 
کند و می گوید:  »همین اطراف زندگی می کنم هر روز که بخواهم 
کتاب فروشی کنم پسر کوچکترم مرا با موتور اینجا می آورد و بعد از 
ظهر نیز به دنبالم می آید، البته برای مادر چه فرقی می کند که کجا 
و در چه خانه ای زندگی می کنی، چون اگر بچه های یک مادر در 
آرامش و رفاه نباشند در کاخ هم که باشی روی سرت آوار می شود، 
اگر چه جای ما در کاخ نیست ما اگر سقفی هم باالی سرمان داشته 

باشیم شکرگذار هستیم.«

خاطره هایی که ناچیز به فروش می رسد
شمسی خانم می گوید: »دلم طاقت ندارد در خانه بمانم و کاری را برای 
رفع مشکالت بچه هایم انجام ندهم برای همین است تصمیم گرفتم 
تمامی کتابهای درسی بچه ها در مقاطع مختلف را بفروشم تا شاید بتوانم 
با پول آن گوشه ای از مشکالت آنها را کم کنم، اگر چه شاید از نظر مردم 
تک تک این کتابها دست دوم باشند و به درد کسی نخورد اما تک تک این 
کتابها برای من خاطره است و نوجوانی و جوانی بچه هایم در این کتابها 
خالصه شده است، اگر مجبور نمی شدم خاطره بچه هایم را نمی فروختم 

تا زندگی االن آنها بچرخد.«

کاری با دنیا ندارم
از خدا می پرسم »خدایا دیگر توی  شمس خانم می گوید: »بارها 
این دنیا با من چه کار داری؟ بیا پرونده من را هم ببند و قبل از 
بده!«  باعزت  مرا مرگ  هایم شوم،  بچه  مزاحم  و  زمینگیر  این که 
اما انگار خدا دعاهای من را نمی شنود .زنده ماندن من چه فایده ای 
دارد؟ نه می توانم همانند گذشته خیاطی کنم و کمک خرج بچه 
نیست.  چیز  هیچ  حاصلش  و  کشیده ام  زجر  عمر  یک  باشم.  هایم 
آرامشی که شب  نه  باشد و  تنهایی ام  نه شوهری مانده که مونس 
ها با خیال راحت سر بر بالین بگذارم. من واقعا دیگر در این دنیا 

کاری ندارم.

یک روز از زندگی 
مسن ترین دستفروش زن میدان انقالب
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درد مشترک
یک محله

روایت زندگی در فقر و اعتیاد
 در محله »دروازه غار«

شفقنا- طاهره مرادی: اینجا دروازه غار است؛ غار ندارد دروازه 
هم ندارد اما تا دلت بخواهد فقر دارد، بچه های قد و نیم قد در 
کوچه پس کوچه های تنگ و تاریک، خانه های خرابه و نیمه کاره، 
کودکان کار و بی سرپرست ، زنان خیابانی، اعتیاد خان مان سوزو در این 
نقطه شهر که از قدیمی ترین مناطق تهران هم محسوب می شود اما فقر 

چهره دیگری به این منطقه داده است.
اشتباه نشود دروازه غار منطقه ای در کشور بحران زده مثل پاکستان یا 
افغانستان نیست دروازه غار در بیخ گوش ما پایتخت نشین ها درست 
در چند صد متری کاخ نشینان و لوکس نشینان پایتخت کشور اسالمی 
ماست، کشوری که خود را متبرک به نام علی)ع( می داند امامی که 

همواره نگهبان و مراقب یتیمیان و فقیران بود.
 فقر و محرومیت موضوع گزارشم از دروازه غار یا همان هرندی امروزی 
است، منطقه ای در جنوب تهران حدفاصل خانی آباد و میدان شوش.  
وقتی پایت را به این منطقه بگذاری می توانی همه آسیب های اجتماعی 
را یکجا ببینی در دروازه غار اعتیاد برای ساکنان آن واژه ای بیگانه نیست 
تجمع معتادان و تزریقی ها اولین جلوه ای از این منطقه است که در بدو 
ورود مشاهده می شود. اینجا  تا دلت بخواهد معتاد دارد آنقدر که نمی 
توان با خیال راحت در کوچه و خیابان راه رفت چرا که هر لحظه احتمال 

فرو رفتن سرنگ های تزریقی و آلوده به پایت وجود دارد.
انتخاب خانه ها و خانواده هایی که بتوان درد فقر آنها را به تصویر کشید 
کاری بسیار دشوار نیست چرا که زندگی مردمان این منطقه کم و بیش 
شبیه به یکدیگر هستند. در واقع درد دروازه غاری ها مشترک و درد 
بیکاری،  اعتیاد،  فقر اقتصادی،  بی توجهی و بدقولی های مسئوالن است.

وقتی پای صحبت این خانواده ها می نشینیم می گویند: روزانه افراد 
بسیاری از رسانه ها، مراکز خیریه، سازمان های مردمی و حتی برخی 
مسوالن مراکز دولتی سراغشان می روند و آنها را سوژه عکس ها و 
گزارش های خود می کنند، قول و وعده های سرخرمن به آنها داده می 

شود اما در نهایت هیچ تغییری در وضعیت آنها اتفاق نمی افتد.

جزیره ای دور افتاده به نام دروازه غار
دروازه غار یا همان هرندی اگر چه در قلب تهران یعنی منطقه 1۵ جا 
خوش کرده است اما همانند جزیره ای جدا افتاده می ماند که محرومیت ها 
در ابعاد مختلف حتی در معماری شهری و خانه سازی ها نیز رخ نمایان 
می کند. در این بین یک خانه تقریبا متروکه ای که به ظاهر دو طبقه 

است را برای گفت و گو انتخاب می کنیم:
رضا ۳۴ ساله سرپرست خانواده در دو راهی تصمیم برای مصاحبه قرار 
می گیرد اما در نهایت سر صحبت را باز می کند و به خبرنگار شفقنا 
زندگی می گوید: این خانه را ماهیانه با ۳۵۰ هزار تومان کرایه و ۳ میلیون 
پول پیش اجاره کرده است بماند اینکه همان پول پیش را نیز از یکی 
از دوستان به عنوان قرض گرفته و ماهیانه حدود 1۵۰ هزار تومان نیز 
بابت آن پرداخت می کند. در این گفت وشنود چند دقیقه ای متوجه 
می شوی که درد رضا قبل از اینکه درد فقر و بیکاری باشد درد بیماری 
دختر 1۳ ساله اش فاطمه زهرا، یکی از 6 فرزند خانواده است که حدود 
یک سالی می شود عالوه بر شکستگی دماغ، لوزه سوم نیز دارد بیماری 
که به گفته پزشک معالج وی اگر هر چه سریع تر تحت عمل جراحی قرار 

نگیرد احتمال تشدید مشکالت تنفسی و حتی خفگی نیز وجود دارد.
بر سر  فروش دستمال کاغذی  او  اصلی  پدر ۳۴ ساله که شغل  این 
چهارراهها است می گوید: هزینه جراحی فاطمه زهرا حدود دو تا دو 
نیم میلیون می شود چند ماهی است که تقریبا به بیشتر بیمارستان ها 
مراجعه نموده اما هیچ یک از این مراکز حاضر به پذیرش او بدون مبلغ 
پرداختی نیستند و بیمه همگانی نیز کمک چندانی به این موضوع نمی 
کند. بطوریکه هر شب احساس می کنم زهرا دیگر نفس نمی کشد و در 
خواب دچار خفگی شده است. رضا در حالی که بغض گلویش را گرفته 
می افزاید: زندگی من سرتا پا مشکل دارد برای تعریف آن باید ساعت 
ها وقت گذاشت فقط بیماری زهرا خوره جانم شده است نتوانستم آن را 
کتمان کنم. بماند از بنیامین که مدت طوالنی مشکل قارچ دارد و بر اثر 

این مشکل دچار ریزش شدید مو شده است.
اینجا دروازه غار است مشکل بیکاری، فقر و بیماری فقط مشکل رضا و 
فاطمه زهرا نیست تمامی کودکان و خانواده های این منطقه درد بیماری 

و فقر را تجربه می کنند و دردی که گویا درمانی برای آن وجود ندارد.

زندگی بدون رنگ  و بوی تکنولوژی
مردم اینجا از انواع تکنولوژی های جور واجور تنها موبایل را می شناسند 
در خانه های دروازه غار خبری از کتاب، روزنامه، رایانه، اینترنت  و به 
دنبال آن انواع شبکه های اجتماعی و مجازی دیده نمی شود. مردم 
دروازه غار کتاب نمی شناسند اما تا دلت بخواهد انواع مواد مخدر از نوع  

سنتی گرفته تا صنعتی آن را می شناسند.

دروازه غاری ها بیش از هر کس دیگر خبرهای یارانه ها را دنبال می کنند  
و برای تامین مایحتاج زندگیشان تا ماه به پایان نرسید چشم به انتظار واریز 
یارانه ی ماه دیگر می شوند تا بتوانند با آن برای چند روز هم که شده 
گوشه ای از دردها و زخم ها خود را التیام ببخشند. در ادامه لیال ۲۵ ساله 
که حدود 7 سالی می شود به عقد دایم مردی ۵۵ ساله درآمده است به 
خبرنگار شفقنا زندگی می گوید: 18 سالش بود که خانواده اش به دلیل فقر 
وی را به عقد دائم صابر درآورده اند و در این هفت سال از زندگی مشترک، 
فقر و نداری امانم را بریده است گاهی شکایتم را به خدا می برم که چرا به 
این سرنوشت تلخ گرفتار شده ام. او ادامه می دهد: همسرش صابر با چرخ 
در میدان شوش بارکشی می کند و درآمد روزانه 1۰ تا 1۵ هزار تومانی 
او جوابگوی هزینه های سه بچه قد و نیم قد و سایر نیازهای زندگی نظیر 
اجاره ماهیانه ۲۵۰ هزار تومان را نمی دهد و به دلیل فقر نتواسنته علی 
6 ساله را به مدرسه بفرستد. لیال می گوید:  امیدوارم خداوند حرف های 
من را به حساب ناشکری ننویسد آنچه که گفته شد تنها درد دلی خواهرانه 
بود چرا که شرایط من می توانست بسیار بدتر و ناگوارتر باشد در اطرافیانم 
خانواده هایی را سراغ دارم که سقفی برای زندگی در اختیار ندارند سیاهی 

شب و بی خانمانی کابوسی برای دل های دردمند آنها تبدیل شده است.
همه چیز در دروازه غار با مناطق دیگر فرق می کند. اینجا حکومت، حکومت 
وحشت، معتادان و دوره گردها است. در دروازه غار کمتر کسی جرات می 

کند بعد از تاریکی هوا تنها در کوچه های تنگ و باریک قدم بگذارد.

دوره گردی شغلی مرسوم در دروازه غار
شغل های عجیب و جور وا جور در دروازه غار بسیار دیده می شود، سید 
احمد که خود را دوره گرد معرفی می کند به خبرنگار شفقنا زندگی می 
گوید: از ۲۰ سالگی در این منطقه دوره گردی کردم اما حدود 1۰ سالی می 
شود که به دلیل مشکالت ریه خانه نشین شده ام و یارانه کمکی بزرگی برای 
رفع نیازهای خانواده ام می کند. این پیرمرد 6۰ ساله که حدود ۳۰ سال 
است مواد مصرف می کند  ادامه می دهد: سه فرزند دختر و یک فرزند پسر 
دارد که همه آنها ازدواج و زندگی مستقلی دارند در حال حاضر سینا و زهرا 
نوه های دختری به علت اعتیاد و بی خانمانی پدر و مادرشان با ما زندگی 
می کنند. در ادامه قمر گل کوهی همسر سید احمد اعتیاد را ریشه همه 
بدبختی های خانواده خود می داند و می افزاید: در خانواده ای که فرزندان از 
همان ابتدا با بافور، منقل و مواد آشنا شوند معلوم است که چه سرنوشتی در 
انتظار آنها خواهد خواهد بود. ریشه اعتیاد دخترم معصومه به پدر وی بر می 
گردد و بعد ازدواج نیز به دلیل اینکه همسرش معتاد بود بشکل بسیار حرفه 
ای به این سمت گرایش پیدا کرد. این مادر ۵۰ ساله می گوید: همسر من 
در اوایل سال های انقالب به دلیل اعتیاد مدام به زندان می رفت چرا که با 
معتادان همانند مجرم رفتار می کردند اما امروزه معتادان به راحتی در معابر 
عمومی مواد مصرف و پخش می کنند، برخورد و قوانین سخت گیرانه ای 

در این زمینه وجود ندارد.

محله ای که نیمی از مردم آن معتاد هستند
میثم امینی، مددکار اجتماعی در باره وضعیت دروازه غار به شفقنا زندگی 
می گوید: بیش از نیمی از مردم دروازه غار معتاد هستند و این محل پاتوقی 
برای فروشندگان مواد  پایتخت تبدیل شده است بطوریکه معتادان از مناطق 
مختلف شهر برای خرید مواد به این محل می آیند. بنابراین اگر بخواهد اتفاق 
مثبتی برای این شهر صورت بگیرد باید در مرحله اول برنامه ای برای حذف 

اعتیاد از چهره این منطقه داشته باشیم.

دختران و پسران جوان کارتن خواب
او در ادامه می افزاید: مشکل دیگر دروازه غار کارتن خواب ها هستند که 
متاسفانه در بین آنها دختران و پسران جوانی وجود دارند که از خانه فرار 
کرده  و در چادرها ساکن می شوند. روزانه حدود ۴۰ کارتن خواب را از این 
محل جمع و در گرمخانه شوش، محالتی وخاوران دیگر گرمخانه های شهر 
اسکان داده می شوند.البته در میان معتادان افرادی وجود دارند که کارت 
مخصوص دارند و تنها برای استعمال مواد به این منطقه می آیند و ما با 
آن ها کاری نداریم. این مددکار اجتماعی با بیان اینکه آسیب های اجتماعی 
در محله هرندی به مرز هشدار رسیده است می گوید: متاسفانه تا به امروز 
برنامه و سیاست مدونی از سوی مسووالن برای حل مشکل ساکنان هرندی 
اتفاق نیفتاده است در واقع هر وقت تصمیم برای رفع مشکالت این محله 
صورت گرفته فقط در مرحله جمع آوری معتادان آن هم بصورت مقطعی و 
برای چند روز خالصه شده است معتادانی که بعدا از مدت کوتاه بازداشت 

به راحتی بدون هیچ درمان و تعهدی مجدد با محله بازگردانده می شدند.

نقش سازمان های مردمی در رفع مشکالت دروازه غار
وی یکی از دالیلی که این مشکالت حل نشده است را عدم انجام طرح های 
مطالعاتی دانست و گفت: همانطور که مسووالن نیز اذعان دارند بر خورد 
درستی با موضوع آسیب های هرندی نشده است و در این زمینه ها را کنار 

گذاشتند و گرنه ها می توانستند در این زمینه کمک حال سازمان ها باشند.

سه عامل اصلی تداوم مشکالت دروازه غار
امینی مشکل تداوم آسیب های دروزاه غار را در سه عامل ناهماهنگی بین 
مسووالن، ضعف قوانین و عدم منابع مالی می داند و می گوید: برای رفع 
مشکل دروازه غار باید این موضوع را از سه جنبه مورد بررسی قرار داد. در 
واقع بیش از هر چیز وجود تداخل در وظایف قانوني و نیز غیرشفاف بودن 
حوزه اختیارات هر نهاد موجب مي شود که هر کدام بکوشند تا کارهاي 
پردردسر مثل جمع آوري معتادان را از سر خود باز کنند. تا کنون براساس 
قانون اساسي پیشگیري از جرم از وظایف قوه قضائیه است، در حالي که 
بخش کوچکي از این وظیفه ممکن است به آنها مربوط شود. ابعاد مدیریت 
امور شهري و نقش شهرداري ها هنوز حل نشده است. وظایف و اقدامات 

پلیس براي برخورد با ناهنجاري ها سلیقه اي و کشدار تعریف مي شود.
به گفته وی، هر کاري که جزو اختیارات خاص یک نهاد تعریف نشود، 
به سرعت با مشکل تامین بودجه مواجه خواهد شد و در شرایط کم پولي یا 
حتي بي پولي نهادهاي دولتي، هیچ مدیري به خود اجازه نمي دهد که بودجه 
اندک خود را صرف اموري کند که به نظرش خارج از چارچوب وظایف آنان 

است، حتي اگر آن مسأله مهم باشد.
امینی در پایان می گوید: فقدان هماهنگي اداري و اجرایي در اموري که به 
بیش از یک نهاد اداري مربوط مي شود، بسیار واضح و روشن است. هنگامي 
که این موارد را در کنار غیرپاسخگو بودن نهادهاي رسمي قرار مي دهیم، 
نتیجه از پیش روشن خواهد شد. وضعیت دروازه غار نماد این مشکالت است.

درواقع مي توان مدعي شد که وضعیت دروزازه غار نمادي از ناهماهنگي میان 
نهادهاي رسمي و فقدان برنامه براي حل مشکالت اجتماعي است تا زمانی 
که در این زمینه هماهنگی های الزم بین دستگاههای اجرایی و مسئول 

اتفاق نیفتد نمی توان چهره فعلی دروازه غار را تغییر داد.

شفقنا/ ویژه نامه تهرانمصائب شهر
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گردشگری
فرصت سوخته تهران

شفقنا- در دنیای امروز و به ویژه در ایران بی تردید 
برای گزینه  تری  مناسب  صنعت گردشگری جایگزین 
و ظرفیت  ها  پتانسیل  از  استفاده صحیح  است.  نفت  صنعت 
های جهانگردی ایران می تواند سودی معادل ۲ برابر ذخایر 
نفتی را به کشور سرازیر کند. آمارها نشان می دهد که بین 
۴۰۰ تا 6۰۰ میلیارد دالر از درآمد کشورها از سال ۲۰۰۵ از 
صنعت جهانگردی تامین می شود که متاسفانه علیرغم جایگاه 
تاریخی و ویژگی های طبیعی ایران، کشورمان در این کسب 

درآمد جایگاهی ندارد.
تواند  می  که  است  ایرانی  شهرهای  کالن  از  یکی  تهران 
گردشگران مذهبی، درمانی و فرهنگی را جذب کند، ولی در 
طول این سال ها از این ظرفیت به خوبی استفاده نشده است. 
است  پایدار  درآمد  یک  نیازمند  تهران  شهر  که  روزهایی  در 
می توان با فراهم کردن زمینه های پذیرش توریست این نیاز 

پایتخت را تا اندازی زیادی ارتقا بخشید.  
فراموش نکنیم که تاریخ کهن ایران که بخشی از آن در تهران 
به یادگار مانده از بسترهایی است که کشورهای دیگر از آن 
می  استفاده  اشتغال  و  سرمایه  ایجاد  توریست،  جذب  برای 
کشور  در  بلکه  تهران  در  تنها  نه  تاکنون  که  فرصتی  کنند. 
ما به خوبی از آن استفاده نشده است. به  دنبال جذب پایین 
توریست و نرسیدن به اهدافی که در جذب توریست تعریف 
هم  فرهنگی  میراث  و  تاریخی  ابنیه  که  شاهدیم  شود،  می 
گاهی کم اهمیت انگاشته می شوند، به طوری که هر چند گاه 
یک بار خبر تخریب یکی از ابنیه های تاریخی را که جزیی از 

هویت ملی ما است می شنویم.
البته شهرداری تهران چند سالی است در کنار سازمان میراث 
فرهنگی بر ابنیه های تاریخی به خصوص خانه موزه ها سرمایه 
ها  موزه  خانه  این  از  بسیاری  تخریب  از  و  کند  می  گذاری 
پیشگیری کرده است. خانه موزه سیمین و جالل که مدتی 
که  هاست  نمونه  این  از  یکی  بودیم  آن  افتتاح  شاهد  پیش 
شهرداری تهران به ماندگاری و دسترسی عمومی به آن کمک 
کرد، اما مسئله ای که در این بین پیش می آید جذب توریست 
برای این خانه موزه هاست. اتفاقی که شاهد آن هستیم این 
است که بسیاری از این خانه موزه ها که هزینه های بسیاری 
یا  ترین گردشگر  ها صرف می شود کم  آن  نگهداشت  برای 
موزه  بودن  دارا  با  تهران  شهر  کالن  دارند.  را  کننده  بازدید 
های تاریخی و بی نظیر مثل موزه جواهرات، فرش، موسیقی 
و اماکن تاریخی مثل کاخ ها، خانه موزه ها و ابنیه کم نظیری 
مثل عمارت مسعودیه، کارونسرای خانات و ... می تواند افراد 
بسیاری را به خود جذب کند. در این مورد از شهرداری تهران 
انتظار می رود با برنامه هایی منسجم و معرفی شایسته این 

اماکن مردم را به این خانه موزه ها جذب کند.
بی شک ابنیه تاریخی، خانه موزه ها و آن چه که پیشینیان 
می گویند برای ما و آیندگان بی تاثیر نیست. اما چند مدت 
می  تخریب  تهران  تاریخی  های  خانه  که  شاهدیم  بار  یک 
منابع  کننده  تولید  توانند  می  که  تاریخی  های  خانه  شوند. 
ثروت و درآمدهای پایدار برای شهر تهران باشند به حراست 
بیشتری از سوی شهرداری و ارگان های مربوطه نیاز دارند که 

گاهی در این زمینه کوتاهی هایی صورت می گیرد.

کارشناس اقتصاد گردشگری احمد اصغری قاجار

۲۰
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شفقنا- میمنت گلشنی: تصاویر تکان دهنده کارتن خوابی در تهران که برای 
نخستین بار خبرگزاری ایسنا در سال 1۳8۲ پوشش داد و موجی بزرگ آفرید و 
روزنامه های آن زمان نیز وسیعا به این موج وارد شدند و در پی آن دانشجویان هم چند شبی 
را به حمایت از آن ها در خیابان خوابیدند، تازه  شاید بسیاری از مسئوالن تا شهروندان متوجه 
شدند پدیده ای به اسم کارتن خوابی وجود دارد که باعث می شود شب ها زمین زیراندازت 
باشد و آسمان لحافت. از سال 8۲ تا به االن هم که کارتن خوابی در کشور به رسمیت شناخته 
شده، مثل بسیاری از آسیب های اجتماعی و اتفاقات تلخ شرایط نه تنها کنترل نشده که به 
روایت آمار بدتر هم شده است.  تجربه سال های اخیر ثابت کرده که توقع بیجایی است در 
خصوص پدیده هایی مانند کارتن خوابی انتظار آمار شفاف داشته باشیم. می شود به حرف 
شهردار سابق تهران استناد کرد و حضور 1۵ هزار کارتن خواب در تهران را پذیرفت یا آن که 
آمارهای غیر رسمی مبنی بر حضور حدود ۳۰ هزار کارتن خواب در تهران را قبول کرد. هر 
چه که هست به گزارش مهر و به گفته فاطمه دانشور در سال 86 آمار کارتن خواب های 
معتاد زیر ۲ هزار نفر بود اما از سال 8۹ به طور معناداری این تعداد افرایش پیدا کرد و ساالنه 

۴ تا ۵ هزار نفر به آمار اولیه اضافه شد.

دغدغه های آن باالیی ها و این پایینی ها
آمارهای رسمی حکایت از ۲ میلیون و 8۰8 هزار مصرف کننده مستمر مواد مخدر در کشور 
دارد. به آمارهای غیر رسمی هم بهتر است اشاره نکنیم چرا که سر به فلک می کشند. اما 
همین آمار موجود در کنار نرخ بیکاری 1۲/6 درصد در بهار امسال، هیچ معنایی ندارد جز 
اینکه روزگار آسیب دیده های اجتماعی بهتر که نمی شود هیچ، باید منتظر بود تا بسیاری از 
آن ها که امروز بیکارند و از کم ترین حمایت اجتماعی هم برخوردار نیستند به جرگه مشکل 
داران بپیوندند. به طور حتم، برنامه ریزی برای تغییر شرایط در سطح کالن به سیاست 
گذاران برمی گردد اما آن چه واقعیت جامعه است، زنان و مردان بی سرپناهی اند که صبح تا 
شب سرهایشان در سطل های زباله است و شب ها هم در کوچه پس کوچه ها یا زیر پل ها 
می خوابند. بخت یارشان باشد مثل امسال که باد و باران چندانی تا به امروز نداشتیم، فصل 
سرد را خوب سپری می کنند و شانس اگر رو برگرداند گرمخانه و اتوبوس های گرم نصیبشان 
می شود. هر چه باشد برای آن ها که آن باال نشستند مهم این است که مرگ کارتن خواب 
در سرمای سیاه زمستان خبری نشود و احساسات مردم را جریحه دار نکند. برای آن ها هم 

که این پایین نشستند، حسرت همنوعی می ماند که فقط محتاج یک پتو است.

 ضرورت حساس سازی
 جامعه  نسبت به 

ساماندهی کارتن خواب ها

 وزارت کشور برای راه اندازی مراکز مشابه مددسراهای 
کرده  تالش هایی  ها  استان  از  برخی  مراکز  در  تهران 
تا سازمان  است  این هدف الزم  به  برای رسیدن  است. 
های مردم نهاد و سمن ها در سایر شهرها فعال شوند و 
ضرورت این مساله برای تمامی آحاد جامعه تبیین شود. 
ساماندهی افراد کارتن خواب نیازمند فرهنگ سازی در 
موضوع  به  نسبت  شهروندان  سازی  حساس  و  جامعه 
است. شهروند مطالبه گر زمینه را برای اقدامات اجتماعی 

و رفاهی فراهم می کند.
 به هر حال، واقعیت حضور کارتن خواب ها در شهر را 
نمی توان انکار کرد و نسبت به آن بی تفاوت بود. راه حل 
آمارهای  است.   جامعه  سازی  نیز حساس  آسیب  مهار 
غیررسمی حکایت از حضور ۵ هزار زن کارتن خواب در 
در شهر  کارتن خواب  زنان  پذیرش حضور  دارد.  تهران 
با  ابتدا  جامعه  در  حساس  موضوعات  از  بسیاری  مانند 
سیلی از انکار از سوی مسئوالن رو به رو بود تا آن که 
خبر دختر کارتن خوابی که ادعا شد فرزند شهید است، 

در رسانه ها منتشر شد.
 آن زمان بود که در کنار تکذیب ها آمارهای غیررسمی از 
زنان کارتن خواب هم مطرح شد. بسیاری از کارشناسان 
این اتفاق را هولناک توصیف کردند و بر این عقیده بودند 

که دیگر کارد به استخوان رسیده است.

شهرداری در حوزه
 کارتن خواب ها سیاست گذار 

نیست

اشتباه خودشان  دلیل  به  روزگار  که  کنند  نمی  را هم  فکرش 
نمی  برگشتی  راه  هیچ  هایش  انگ  با  که  ناسازگاری جامعه  و 
این  شود.اما  ختم  گرمخانه  به  خوششان  لحظات  تمام  گذارد 
هستند،  خواب  کارتن  هزاران  امید   خانه  حاال  که  گرمخانه ها 
دقیقا چگونه اند؟ طبق قانون  بسیاری از سازمان ها و ارگان ها در 
تهران مسئولیت ساماندهی کارتن خواب ها را دارند که شهرداری 
یکی از آن ها است. وظیفه ما هم به طور مشخص این است که 
این افراد را از سطح شهر جذب کنیم و به مددسرا انتقال دهیم. 
تا به امروز هم 18 مددسرای دائمی و اضطراری را با ظرفیت بیش 
از ۳ هزار نفر راه اندازی کردیم. در شب های سرد زمستان بیش 
از ۳ هزار نفر از کارتن خواب ها را در مددسراها مستقر می کنیم. 
اما تعداد زیادی از این افراد هستند که حاضر نیستند وارد مددسرا 
شوند، دلیل هم واضح است چون در مددسرا اجازه مصرف مواد 
یا آوردن زباله هایی که در طول روز جمع می کنند را ندارند. به 
همین دلیل، در دو سال اخیر مددسراهای سیار یا اتوبوس های گرم 
را راه انداختیم تا آن دسته از کارتن خواب ها که حاضر به حضور 
در مددسرا نیستند در اتوبوس هایی که مجهز به سیستم گرمایشی 
هستند، بمانند و از سرما یخ نزنند. شهرداری طبق قانون موظف 
به ساخت مددسرا است اما برای این که موضوع مهاجرت اتفاق 
نیفتد همه سازمان های استانی باید پای کار بیایند و مددسراها را 
در تمامی استان ها راه اندازی کنند. البته، این سیاست گذاری باید 

در سطح کالن اتفاق بیفتد و در ید قدرت شهرداری تهران نیست.

واقعیت کارتن خوابی را در ذات آن بپذیرید

آخرین آماری که از هزار نفر از کارتن خواب های تهران توسط فعاالن حوزه مدنی و اجتماعی گرفته شده 
است نشان می دهد دو درصد از کارتن خواب های تهران اچ آی وی مثبت هستند. آماری که با تسری آن به 
حداقل 1۵ هزار کارتن خواب حاضر در تهران می تواند نگران کننده باشد. نگران کننده تر اینکه این افراد هیچ 
گاه مورد درمان قرار نمی گیرند و به راحتی می توانند ناقل بیماری به سایر افراد باشند. نمونه آن کودکانی 
است که ناخواسته با بیماری ایدز پا به این دنیا می گذارند و به چرخه باطل پدران و مادران خود می پیوندند. 
افزایش زنان کارتن خواب در تهران زنگ خطری برای انتقال این آسیب به نسل های آینده است، زمانی که 
مکانی برای اسکان نداشته باشید و در عین حال به مواد مخدر اعتیاد داشته باشید برای رسیدن به خواسته 
خود تن به هر رفتاری می دهید، این رفتار می تواند شامل روابط جنسی آزاد باشد. روابطی که در ذات خود 
می تواند موجب ابتال به ویروس اچ آی وی شود. زمانی که نظارتی از سوی دستگاه ها وجود ندارد و مسئوالن 
تنها به اعالم آمار اکتفا می کنند، همین شکل از روابط جنسی به فرزندآوری می انجامد. بچه هایی که گاهی 
عاقبتی جز فروخته شدن به باج گیر و دالل ندارند. در این شرایط در صورت ابتالی مادر به ایدز کودک، این 
بیماری سریعاً به کودک منتقل می شود، پس جامعه نیاز به مراقبت دارد اما مراقبت از این کودکان و مادران 
شرایط خاص خود را می طلبد. متاسفانه، در این مورد شاهد اتفاق خاصی نیستیم و راه اندازی یک مرکز مادر 
و کودک در پایتخت دردی را دوا نمی کند. حضور بدون کنترل این افراد نه تنها بیماری را به راحتی در میان 
جمعیت کارتن خواب افزایش می دهد، بلکه موجب می شود جامعه شرایط بحرانی تری را پشت سر بگذارد. 
آن چه نگران کننده است این است که امروز زن و مرد کارتن خواب چه آن ها که مبتال به ویروس اچ آی وی 
هستند و چه آن ها که بیماری خاصی ندارند، خطری برای خود و جامعه محسوب می شوند. این در حالی 
است که اقدامات مسئوالن بیشتر به شکل مسکن وار است و با واهمه از نحوه برخورد شهروندان انجام می 
شود. اصالح این رویه نیز نیازمند پذیرش واقعیت در ذات خود و یک برنامه ریزی مشخص با استفاده از ظرفیت 

سازمان های مردم نهاد است. 

بهشت
 خیابان خواب ها 

کجاست؟!

حاال دیگر همه جای شهر پاتوقشان است اما اسم انبار گندم 
خیابان شوش همچنان با کارتن خوابی گره خورده است. 
اطراف خیابان هم تا زمانی که هوا روشن است محل کسب 
و کار است و با تاریکی این دیگر آتش کبریت و سیگار است 
که کمک می کند تا جلوی پایتان را ببینید. همه یک گوشه 
نشستند و سرشان به کار خودشان است، البته هر چند 1۰ 
متر 6 تا 7 نفر آدم دور یک نفر جمع شده اند. فهمش سخت 
نیست آدمی که آن وسط ایستاده ساقی است و بقیه مصرف 

کننده هایی هستند که التماس دعا دارند.
محله معروف شهید هرندی که این سال ها به مکانی جهت 
مانور پلیس برای طرح های جمع آوری معتادان متجاهر 
تبدیل شده است هم حکایت خاص خودش را دارد. معموالً 

شب ها از ساعت 6 در تمامی پاتوق ها خودروهای فوریت خدمات 
اجتماعی مستقر است برای آن ها که اگر دوست دارند شب را به 
جای خیابان در گرمخانه های شهرداری بگذارنند. یکی از آن هایی 
که وارد ون می شود، سعید است که ۴۳ سال دارد و ۲۰ سال است 
که مواد مخدر مصرف می کند. تعداد دفعاتی که به زندان رفته 
یادش نیست اما دقیقاً دو روز است که تصمیم گرفته مواد را ترک 
کند البته این هم یادش نیست که چند دفعه این تصمیم را گرفت 
و اقدام کرد: »کارمند مخابرات مالیر بودم به خاطر همین اعتیاد از 
کار اخراج شدم. پدرم هم که مرد برادرها و خواهرها از خانه من را 
بیرون انداختند و سهم االرث را هم ندادند. آواره شده بودم شهر هم 
کوچک بود و همه من را می شناختند آمدم تهران تا روزی 1۰۰ 

دفعه به 1۰۰ نفر جواب ندهم.  1۲ سال است که تهران زندگی 
می کنم. یک شب در خیابان می خوابم یک شب گرمخانه می 
روم. یک شب خودم با پای خودم می روم یک شب سوار ماشین 
شهرداری می شوم. خیابان که باشم باید التماس کنم تا مردم غذا 
بدهند آن جا شام می خورم بدون آن که منت کسی را هم بکشم.«

آن طرف یکی دیگر نشسته که حتی حوصله حرف زدن ندارد. 
مددکار سازمان خدمات اجتماعی شهرداری می گوید که از چهره 
اش معلوم است تازه مواد مصرف کرده  است. بی حال می گوید 
که پسر یکی از معروف ترین نوازنده های سه تار کشور است که 
پدرش را با همین کارها دق داد: »خانم این وضع را می بینی؟ همه 
را حرف مردم سر من آورد. آدم حسابی بودم، در خانواده خوبی 

زندگی می کردم که زیر پایم نشستند که بچه اصلی پدر و 
مادرم نیستم. لج کردم و بنای ناسازگاری را گذاشتم. شب 
ها خانه نمی رفتم یک شب با این دوست در این مهمانی 
و یک شب با آن دوست. نوازنده پرکاشن بودم و با دوست 
ها تفننی تریاک را شروع کردیم . از 16 سالگی تا االن 
که ۵6 سال دارم.« سه دفعه دستگیر شد اما دفعه آخر با 
دو نفر دیگر از دوستانش زمان حمل مواد دستگیر شد و 
حکم اعدام گرفت: »حکم را که دادند پدرم پیغام فرستاد که 
طالق زنم را می گیرد و دو تا دخترهایم را خودش بزرگ 
می کند. یادش هم می رود که بچه ای با اسم و رسم من 
داشته است. حکم اعدام بعد از چند سال شکست و 1۵ سال 
حبس گرفتم. در زندان خوش رفتار بودم بعد از 11 سال با 
ایدز آزاد شدم. پدر و مادرم که مردند اما دخترهایم که زنده هستند 

هم حاضر نیستند من را ببینند.«
فرید جای مشخصی برای زندگی ندارد، هنوز هم مواد می خرد 
یک مقدار از آن را جدا می کند و می فروشد و بقیه را هم می 
کشد. هر چند وقت یک بار دستگیر می شود اما از آن جا که 
معموالً مواد زیادی همراه ندارد، خیلی زود آزاد می شود: »یک 
وقت هایی فکر می کنم چرا نمی میرم؟ عرضه ترک کردن که 
ندارم حداقل بمیرم تا شب ها آواره این گرمخانه و آن گرمخانه 
نباشم. اما دیشب دوستم می گفت این قدر ناشکری نکن! این قدر 
آدم هست که آرزوی همین شام و جای خواب را دارد که فکرش 

را هم نمی کنی.«

گفت وگو با سه کارتن خواب
از زندان تا گرمخانه؛ از بدبختی تا بدبختی دیگر

عکس تزینی است

 جامعه شناس علیرضا  عزیزی

سیاوش شهریور رضا  قدیمیمعاون امور اجتماعی  تهران مدیر عامل سازمان خدمات اجتماعی

فقدان زیرساخت در استان ها 
کارتن خواب ها را راهی

 تهران می کند

دل خوش کردن به راه حلی مانند راه اندازی گرمخانه در تهران، 
مهاجرت بی خانمان های شهرهای اطراف به پایتخت، رسیدگی به 
این بخش از آسیب دیدگان در گرمخانه ها و عدم تمایل این افراد 
به اصالح همه از انتقاداتی است که در سال های اخیر مطرح شده 
است. در مقابل اما عده ای بر این عقیده اند حال که طرح های 
کاهش آسیب های اجتماعی در این کشور جواب نداده است، راهی 
نیست تا آنان را که در این ورطه گرفتار اند حتی با کم ترین امکانات 
حمایت کرد. همه ما می دانیم که برنامه های حمایتی هیچ گاه به 
اندازه اقدامات مربوط به پیشگیری تاثیرگذار نیستند. در خصوص 
پیشگیری هم آئین نامه، دستورالعمل و قوانین بسیاری تصویب شده 
و وظایف هر یک از سازمان ها در آن مشخص شده است اما تجربه 
تمام این سال ها نشان می دهد با وجود تمام تالش ها مشکالت آن 
گونه که باید حل نشد. در چنین شرایطی، بهترین روش این است 
که برنامه های حمایتی مانند ساخت گرمخانه را جدی بگیریم. البته، 
نمی توان چشم را بر انتقادات بست اما باید پذیرفت رها کردن این 
افراد در جامعه نه با حقوق انسانی آنان همخوانی دارد و نه جامعه را 
راضی نگه می دارد. البته، در گذشته انتقاداتی مطرح شد که تهرانی 
ها هزینه کارتن خواب های کشور را می دهند اما به عقیده من، در 

مسائلی از این دست هیچ گاه نمی توان مرزبندی کرد.
برای اجرای این طرح الزم است تا زیرساخت هایی همچون تهران 
در سایر مراکز استان شکل بگیرد که تاکنون این اتفاق نیفتاده است. 

اگرچه با تمام تفاسیر تغییری در اصل ماجرا ایجاد نمی شود.

شکور  پورحسین عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
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رابرای رفع نیازهای خود انتخاب کنند. بنابراین نگاه مسووالن باید به 
این موضوع عوض شود و به آن به عنوان پدیده ای که همیشه وجود 
دارد بنگرند و سپس از تجربه سایر کشورها برای رفع این مشکل 

استفاده کنند.

 آیا دستفروشی را می توان به عنوان یک شغل تعریف کرد و 
در قالب تشکیالت صنفی بر روی آنها نظارت کرد؟

شغل  یک  بیشتر  دستفروشی  هرچند  کرد  کاری  چنین  می توان 
سیار است و نمی توان نظارت کافی بر آنها اعمال کرد. البته ما دو 
نوع دستفروش را هم اکنون می توانیم در سطح شهر ببنیم. یکی 
دستفروشان سیار هستند که در جاهایی مانند مترو و خیابان می 
چرخند. اما گروه دیگری هم هستند که ثابت هستند و اهالی محل 
آنها را می شناسند و حتی سفارش آوردن جنس به آنها می دهند. 
دستفروشان ثابت را می توان ساماندهی کرد. با تشکیل یک امور صنفی 
و و دریافت حداقل عوارض جاهای مشخصی در زمان های خاص برای 
آنها فراهم کرد. کارهایی از این دست قبال هم انجام شده و هم اکنون نیز 

در حال انجام است. می توان این اقدامات را افزایش داد و دستفروشان را 
به جاهای خاصی هدایت کرد. تجربه کشورهایی مانند هند نیز نشان می 
دهد که می توان با ساماندهی دستفروشان و گرفتن حداقلی از عوارض 
این افراد را در شرایط بهتری قرار داد. با چنین اقدامی این افراد احساس 
می کنند که عنصر بیهوده ای نیستند و به آنها شخصیت داده می شود. 
به این ترتیب می توان عزت نفس آنها را باال برد. با این کار می توان 
بخشی از معضالت ناشی از حضور دستفروشان در سطح شهر را کاهش 

داد. هرچند مشکل صد در صد قابل حل نیست.

  تبلیغات شهری و آگاهی بخشی به شهروندان در خصوص 
عدم خرید از دستفروشان که مدتی است در ایستگاه های 
مترو هم شاهد آن هستیم می تواند بر فرهنگ سازی عمومی 

و کاهش دستفروشان تاثیرگذار باشد؟
بله تبلیغات هم می تواند بر روی عدم خرید از دستفروشان و به ویژه 
دستفروشان سیار موثر باشد. تبلیغاتی مانند آسیب زا بودن کاالها و 
درجه دو بودن آنها که در یک دوره چند ماهه در مترو شاهد بودیم 
تا حدودی بر روی مردم اثرگذار بود و باعث کاهش استقبال مردم از 
دستفروشان و خرید از آنها شده بود. در این مدت زمان دستفروشان 
کاهش چشمگیری در مترو داشتند. بنابراین آگاهی مردم و افزایش 
به  توانند  اطالع رسانی در مورد آسیب هایی که دستفروشان می 
اقتصاد و سالمت افراد جامعه بزنند یکی از بهترین راههای برخورد با 
دستفروشان است. اما در عین حال باید توجه داشت که بدترین نوع 
برخورد برخورد مستقیم، انتظامی و پلیسی است زیرا مردم احساس 
می کنند که حکومت ناتوان از ایجاد اشتغال است و می خواهد که 
با زور مشکل را حل کند. غالبا هم عامه مردم طرفدار دستفروشان 
هستند تا پلیس و به همین دلیل برخوردهای اینچنینی بازدهی الزم 

را ندارد.

 مشکالت اقتصادی مردم را به این سمت می کشاند که به 
دنبال خرید کاالهایی با قیمت پایین تر باشند. حتی اگر این 
جنس درجه دو و بی کیفیت باشد. در چنین شرایطی و بدون 
اقتصادی  از دستفروشان که همان مشکل  رفع علت خرید 

بخش بزرگی از جامعه است تبلیغات  تا چه حد موثر است؟
 در مصاحبه ای یکی از دستفروشان که از بانه عطر و ادکلن می آورد 
گفته بود که در عرض سه چهار روز در تهران بیشتراز دو میلیون 
تومان فروش دارم. یعنی افراد زیادی هستند که از این دست کاالها 
و عطرهایی که از شهرهای مرزی با قیمتی بسیار پایین تر به تهران 
می آیدمی خرند. باید توجه کرد که از یک سو عدم ایجاد اشتغال برای 
دستفروشان در شهرهای خودشان و از سوی دیگر پایین بودن درآمد 
آحاد جامعه سبب شده که مردم کاالهای مورد نیاز خود را از جاهایی 
که ارزانتر است تهیه کنند. این دو عامل در کنار یکدیگر باعث تداوم 

حیات دستفروش می شود.

  برخوردهای خشن و ضربتی که در مقاطعی برای برخورد با 
دستفروشان در دستور کار قرار می گیرد می تواند عاملی برای 

گسست اجتماعی در جامعه شود؟
 این دست برخوردها شاید برای مدت زمان بسیار کوتاه و موقتی باعث 
کاهش دستفروشان شود اما در دفعات بعد و با پایان این برخوردها 
با آسیب های بیشتری همراه می شود. از یک سو خود دستفروشان 
احساس می کنند سیستم به آنها ظلم کرده و از سوی دیگر جامعه 
نیز این برخوردها را نمی پسندد و احساس می کند که حکومت در 
حالی که از ایجاد شغل ناتوان است با این موضوعات و مشکالت برخورد 

سلبی می کند.

 به نظر نمی رسد دستفروشانی که به این شغل روی آوردند 
به ویژه در تهران چندان هم از اقشار پایین جامعه باشند. حتی 
شاید بتوان گفت که این کار تبدیل به یک شغل رسمی حداقل 
در متروی تهران و به ویزه برای خانم های جوان شده است. 
این تغییر نگاه از گذشته تاکنون به دستفروشی را چگونه می 

توان تبیین کرد؟
 در ابتدا باید بررسی شود که واقعا چقدر از افرادی که به دستفروشی 
روی می آورند از اقشار پایین و نیازمند هستند. اما قدر مسلم افرادی 
که این کار را می کنند ترجیح می دهند که اطرافیان و آشنایانشان 
ندانند که این افراد دستفروشی می کنند. در بیشتر این افراد نیاز 
مالی و احتیاج به درآمد بیشتر باعث روی آوردن آنها به این کار شده 
است. تا جایی که بررسی شده دستفروشان افراد جوانی هستند که از 
شهرستان ها به  تهران آمدند. به ویژه در میان آنها افرادی از مناطق 
مرزی غربی کشور زیاد است که کاالهایی از شهرهای مرزی می آورند و 

با سودهای کالن به فروش می رسانند. اشتغال در شهرستان ها در حد 
صفر است بنابراین جوانی که هیچ ممر درآمدی در شهرستان ندارد به 
خود می گوید به تهران می آیم و بدون اینکه در این محیط کسی مرا 
بشناسد کاالهای خود را با سود زیادی به فروش می رسانم. به همین 
دلیل دستفروشی زمینه مناسبی برای اشتغال شده است. اما می توان 
با تبلیغاتی مانند آسیب زدن به اقتصاد، سودآوری برای قاچاقچیان و 
بیکاری بسیاری از افراد جامعه و مغازه داران از یک سو و ممنوعیت 
دستفروشی صرفا در داخل مترو، این مکان را از دستفروشان خالی کرد. 
چنانچه این اتفاق بیفتد تا حدود زیادی از تعداد دستفروشان کاسته می 

شود و می توان سایر دستفروشان را در سطح شهر سامان داد.

ساماندهی  و  نام  ثبت  مورد  در  بحثی  گذشته  سال  در   
دستفروشان مترو و قرار دادن غرفه هایی در اختیار آنها مطرح 

شد. این کار تا چه حد کمک کننده است؟
 بعید است چنین کارهایی کمک کننده باشد. زیرا مردمی که از 
مترو استفاده می کنند معموال عجله دارند و به سرعت از ایستگاه 
را  خود  جنس  تواند  می  زمانی  دستفروش  شوند.  می  خارج  ها 
بفروشد که در واگن ها که مردم مدت زمان بیشتری  حضور دارند 
جنس هایش را عرضه کند. باید دستفروشان را به طور کامل از 
از ایستگاه ها فضایی برای آنها فراهم  مترو خارج کنند و بیرون 
کنند تا مردم که از ایستگاهها خارج می شوند و افرادی که  از مترو 
هم استفاده نمی کنند بتوانند از آنها خرید کنند. وگرنه غرفه های 
مترو محدود و نسبتا گران است و یک جوان که برای پیدا کردن 
ممری برای گذران زندگی از شهرستان به تهران آمده نمی تواند 
از پس هزینه های غرفه های مترو برآید. بنابراین کارهایی از این 

دست نمی تواند کارساز باشد.

حضور  کارشناسان  از  برخی  باور  به    
دستفروشان در معابر و خیابان های شهری 
می تواند مولد و افزایش دهنده انواع آسیب 
چنین  آیا  باشد.  شهر  در  اجتماعی  های 

نگرانی هایی بجاست؟
دستفروشی آسیب هایی را متوجه جامعه می کند 
که بیشتر آنها از بعد اقتصادی قابل بررسی است. 
یکی از این آسیبها هم که بارها به آن اشاره شده و 
مورد توجه قرار می گیرد کاهش فروش نهادهای 
رسمی است. دستفروشان با توجه به اینکه مجبور 
به پرداخت اجاره مغازه، عوارض، مالیات، پول آب 
و برق و مواردی از این دست نیستند می توانند 
اجناس خود را با قیمتی پایین تر از مغازه ها و 
مراکز فروش رسمی در اختیار مردم قرار دهند و به 
این ترتیب کانال های رسمی عرضه کاال آسیب می 
بینند. این افراد اجناسی را از مرزها و یا مراکز عمده 
فروشی در شهرها می آورند و با قیمت و سود کمی 
به فروش می رسانند. به همین دلیل یکی از دالیل 
مهم مبارزه با دستفروشی نیز ضررهایی است که 
به مغازه داران وارد می شود. مغازه داری که مجبور 
به پرداخت انواع و اقسام عوارض به شهرداری است 
در مقابل این انتظار را دارد که از سوی شهرداری 
حمایت شود. یکی از این 
حمایت ها نیز  
جمع 

آوری کانال های غیر رسمی فروش اجناس در 
سطح شهر است. از سوی دیگر حضور دستفروشان 
در پیاده راهها عالوه بر زشت کردن چهره شهر 
باعث ایجاد مزاحمت برای رفت و آمد مردم می 
شود. پیاده رو جایی برای قدم زدن شهروندان و 
آرامش در فضای شهری است. در حالی که وجود 
بساط دستفروشان و سروصدای آنها این آرامش و 
نظم را کامال به هم می زند. ضمن اینکه نمی توان 
منکر شد که می توان در این بازار و در البالی این 
خرید و فروش ها افراد سودجویی را نیز پیدا کرد 
که به خرید و فروش مواد مخدر و یا موارد خالف 

قانون از این دست می پردازند.

  شورای شهر تهران در مصوبه جدیدی که 
برای برخورد با دستفروشان داشته این کار 
ردیف  و هم  تکدی گری  عنوان شبه  به  را 
می  آیا  است.  کرده  معرفی  گری  تکدی  با 
توان تکدی گری و دستفروشی را در یک 
مجموعه قرار داد و با هر دو به یک صورت 

برخورد کرد؟
ردیف  هم  را  دستفروشی  و  گری  تکدی  اینکه 
بدانیم و یا دستفروشی را به عنوان شبه تکدی 
پاک کردن صورت  واقع  گری معرفی کنیم در 
مساله است. کسی که به دستفروشی روی می 
این  به  از تکدی گری است که  فرار  برای  آورد 
کار پرداخته است. او این روحیه و اعتقاد ندارد و 
معتقد است که دستفروشی تکدی گری نیست. 
اینکه تکدی گری و دستفروشی را در کنارهم 
است.  جامعه  به  توهین  نوعی  دهیم  قرار 
در جامعه ای که نمی تواند برای مردم 
فراهم  را  سالم  اشتغال  زمینه  خود 
آورد و ممر اقتصادی ایجاد کند هر 
کسی باید ممری برای درآمد بیابد. 
در این شرایط یکی از راحتترین و 
کم هزینه ترین کارها دستفروشی 
زندگی  آن  قبل  از  بتواند  تا  است 
بچرخاند.  را  اش  خانواده  و  خود 
داده  رخ  میان  این  در  که  اشتباهی 
این است که فکر می کنند دستفروشی 
پدیده ای نو است. در حالی که این کار 
قدمتی دیرینه دارد و در  جاهایی مانند 
روستاها تامین کاالهای اساسی مردم و 
فروش محصوالت تولید شده در روستا 
بوده  گردانی  دوره  و  دستفروشان  با 
می  به شهر  را  روستایی  تولیدات  که 
بردند  و کاالهای شهری را برای مردم 
روستا می آوردند. با ظهور شهرنشینی 
در  و حتی  نرفت  بین  از  دستفروشی 
انقالب  از  دوره هایی مانند دوره قبل 
اقتصادی وجود داشت  رونق  هم  که 
و میزان اشتغال باال بود باز هم شاهد 
دستفروشی بودیم. دستفروشی به هیچ 
وجه از بین نمی رود و این موضوع در 
همه کشورها هم وجود دارد. کسانی که 
توانایی مالی برای اجاره یا خرید مغازه 
ندارند ممکن است به دستفروشی روی 
آورند. هرچند همه این افراد می دانند 
که مارک دستفروشی برای کالس هیچ 
کس خوب نیست. هیچ پدری حاضر 
نیست که بگوید فرزندش دستفروش 
توان گفت  به همین دلیل می  است. 
که روی آوردن به چنین کاری از روی 
ناچاری است. بنابراین الزم است نگاه 
دیگری  نهاد مسوول  هر  یا  شهرداری 
در این زمینه عوض شود. حتی با رونق 
اشتغال باز هم دستفروشی از بین نمی 
این شغل  افرادی  است  ممکن  و  رود 
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دستفروشی 
از بین رفتنی نیست!

شفقنا- الیزا ذوالقدر: یکی از لوازم آرایشی اش تعرف می کند و دیگری از روسری هایش. یکی 
دعوتت می کند به امتحان هنذزفری و دیگری به یادت می اوری که گرسنه ای و با یک دونات تازه 
که تاریخ مصرفی طوالنی دارد می توانی رفع مشکل کنی. فرقی هم ندارد که چه تعداد افراد در یک واگن 
در حال فشار آوردن به یکدیگر برای رسیدن به مقصد هستند. دستفروشان در هر شرایطی و زیر تابلوهایی 
که شهروندان را به خرید نکردن از آنها دعوت می کند واگن ها را طی می کنند و اجناس خود را به فروش 
می رسانند. خرید از دستفروشان مترو تبدیل به امری عادی در میان شهروندان تهرانی استفاده کننده از 
مترو شده است. اما در میان همه این هیاهو هنوز هم مسووالن در تالش برای جمع آوری دستفروشان و 
زیبا کردن چهره شهری هستند که داغ فقر بر پیشانی دارد. خبرنگار شفقنا زندگی برای بررسی این بیماری 
مزمن  شهری و خطرات و عوارض ناشی از آن که می تواند دامنگیر شهروندان شود با دکتر سعید معدنی 

جامعه شناس و استاد دانشگاه گفتگویی داشته که در پی می آید:    

 دستفروشان افراد جوانی هستند که
 از شهرستان ها به تهران آمدند. به
 ویژه در میان آنها افرادی از مناطق

 مرزی غربی کشور زیاد است که
 کاالهایی از شهرهای مرزی می آورند

 و با سودهای کالن به فروش
می رسانند
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نیست چشم  قرار  شفقنا- میمنت گلشنی: 
چشم را ببیند، همین که صورت ها در ماسک های 
سفید فرو می روند تا یک وقت ذرات آالینده وارد ریه من 
و شما نشوند، کافی است تا فکر کنیم در این شهر آلوده 
حقی برای زندگی داریم. این وسط داستان ۵۰۰ هزار 
میهمان بهشت زهرا )س( و انگشت اتهام مسئوالن که 
چه کسی از آلودگی هوا نان می خورد و چه کسی آب، 
مثنوی هفتاد منی است که هر سال از نو نوشته می شود. 
دل همه ما هم خوش است که در این بگم بگم ها حرف 
های پشت پرده ای می شنویم که قاعدتاً نباید بشنویم.

شهردار  پی،  نیک  غالمرضا  که  سال 1۳۵8  در  شاید 
معضل  نکردن  حل  جمله  از  اتهام  چندین  به  تهران 
ترافیک و آلودگی هوای تهران حکم تیرباران گرفت، کم 
تر کسی فکر می کرد در آینده این درد نه تنها در تهران 
درمان نشود که اتفاقاً به سایر شهرها مثل اهواز، یاسوج، 
مشهد و اراک هم سرایت کند. تا آن جا که به گزارش 
ایسنا و به نقل از مسئوالن وزارت بهداشت، تنها در سال 
۹۴ حدود 1۳ هزار نفر از شهروندان به دلیل آلودگی هوا 
جان به جان آفرین تسلیم کنند و افتخار مسئوالن هم 
چنان این باشد که در کنار پل ها، تونل ها و ماشین های 

بی کیفیتی که تولید می کنند، عکس یادگاری بگیرند.

بنزن و سوال سخت کاهش آلودگی هوا
»هوا دوباره سرد شد و زمانی که وزش باد متوقف شود 
بالفاصله غلظت آالینده ها در شهر افزایش می یابد. البته، 
بعد از وزش باد دوباره از غلظت آالینده ها کاسته می 
شود و این چرخه به طور مداوم تا اسفند تکرار می شود. 
از آن جا هم که به لطف خدا در خصوص منابع آلوده 
کننده تهران کار خاصی انجام نداده ایم، در ماه های 

مانده تا اسفند باید منتظر روزهای آلوده باشیم.«
وحید  را  پایتخت  هوای  آلودگی  از  ساده  تعریف  این 
حسینی، مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران 
مطرح می کند و معتقد است تعداد روزهای آلوده امسال 
نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نخواهد داشت؛ 

نهایتاً ۴ یا ۵ روز آلوده بیش تر یا کم تر.
وی در گفت و گو با خبرنگار شفقنا با بیان اینکه در سال 
۹۰ بنزن موجود در بنزین حداکثر ۲/7 درصد حجمی 
بود و و از سال ۹۲ با پیگیری معصومه ابتکار، مسئول 
وقت سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نفت این 
وضعیت حداقل در تهران تغییر کرده است، می گوید: 
»در حال حاضر میزان بنزن موجود در بنزین به زیر یک 
درصد حجمی رسیده است اما اینکه این امر تا چه اندازه 
در کاهش آلودگی هوا نقش دارد، سوال سخت و پیچیده 
ای است. مهم تر از این موضوع اما کاهش آالینده دی 
اکسید گوگرد حاصل از خودروهای دیزلی است. به این 
معنی که در سال ۹۰ میزان گوگرد دیزل در تهران 7 تا 

8 هزار بود که این رقم امروز به زیر ۵۰ رسیده است.«
نسبی  بهبود  اینکه  بر  تاکید  با  حسینی 

کیفیت بنزین و تغییر چشم گیر در کیفیت دیزل موجب 
شد تا از سال ۹۰ شاهد شیب مالیم کاهش روزهای 
ناسالم باشیم، عنوان می کند: »نوسازی ناوگان حمل 
و نقل از دیگر مواردی است که در سال های اخیر در 
کاهش هر چند تدریجی آلودگی هوای تهران تاثیرگذار 
بوده است. به طور مثال، در سال های اخیر حدود ۲۰ 
هزار تاکسی در تهران نوسازی شده و تغییراتی در قوانین 
موجود اتفاق افتاده است.« مدیر عامل شرکت کنترل 

کیفیت هوای تهران تغییر در قانون و وضع محدودیت های 
جدید در خصوص منابع آالینده را یکی از نقاط مثبت چند سال 
اخیر می داند و می گوید:  »دولت در تیرماه سال گذشته مصوبه 
ای را برای کاهش آالیندگی خودروها و محدودیت برای پالک 
گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری مطرح کرد و از مرداد ماه 
همان سال در کمیسیون زیربنایی اقدامات جدی در خصوص 
این مصوبه صورت گرفت. به طور مثال، در حال حاضر دولت 
فشار زیادی به بانک ها وارد می کند تا برای نوسازی اتوبوس 
ها وام اعطا کند. نوسازی ۹۰ هزار تاکسی در سراسر کشور هم 
در همین مصوبه گنجانده شده که ۵۵ هزار مورد آن تاکنون 

انجام شده است.«

آلودگی هوای داخل تاکسی ۱۰ برابر بیش تر از
هوای بیرون است

مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به مصوبه 
سال ۹۵ دولت مبنی بر جریمه موتور سیکلت های کاربراتوری 
همچون خودروهای فاقد معاینه فنی و عدم اجرای آن در سال 
جاری می گوید:  »برخی از مسئوالن معتقداند که راکب این 
موتور سیکلت ها یا خودروهای فرسوده از طبقات پایین جامعه 
هستند و نمی توان محدودیتی برای وسیله امرار معاش آن ها 
ایجاد کرد. اما سوال این جاست در شرایطی که طبق تحقیقات 
علمی آلودگی هوای داخل تاکسی و اتوبوس 1۰ برابر بیش از 
هوای بیرون است، چطور می توانیم بر ادامه این شرایط به اسم 
حمایت از محرومان صحه بگذاریم. اتفاقاً، طبقات ثروت مند که 
در مناطق بهتر و پاک تر زندگی می کنند از این آلودگی آسیب 
نمی بینند و آلودگی برای همان راننده تاکسی، راننده اتوبوس و 

پیک موتوری است.«

غرق شدن در عمق ۹ متری یا ۱۰ متری؛ 
مساله این است

حسینی در پایان آب پاکی را روی دست منتظران کاهش 

آلودگی هوای تهران می ریزد و تاکید می کند: »واقعیت این 
است که منابع آالینده نسبت به سال قبل تغییر نکرده است، 
شاید تا حدی بهتر شده اما نمی توانیم بگوییم خودروهای 
روی  دوده  فیلتر  یا  اند  شده  گذشته  کنار  فرسوده 
و  ها  موتورسیکلت  یا  است  شده  نصب  های  اتوبوس 
که  زمانی  شرایط،  این  تحت  اند.  برقی شده  خودروها 
منابع آالینده سر جای خود قرار دارد، ترافیک و تردد 
هم بیش تر شده است نمی توان انتظار کم شدن روزهای 
لطف  به  فقط  بیفتد  اتفاق  این  هم  اگر  داشت.  را  آلوده 

شرایط جوی است.«
به گفته مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با وجود 
تمام اقدامات انجام شده برای توصیف این روزهای تهران باید 
گفت که مردم تا دیروز در عمق 1۰ متر زیر آب خفه می شدند 

و امروز در عمق ۹ متر و نیم احساس خفگی می کنند!

رد پای کاالهای ارزان چینی در موتورهای انژکتوری
از  یکی  در  پیش  چندی  که  گوید  می  ای  نامه  از  حسینی 
خبرگزاری ها منتشر شد و نشان می دهد که دستور اعطای 
مجور برای نیمی از تولیدات سال ۹6 هم صادر شده است. البته، 
مشکل تنها به این جا ختم نمی شود: »به تازگی تولیدکنندگان 
موتور سیکلت روی طرح سی جی 1۲۵ وسیله دیگری می بندند 
که ممکن است اسم آن کاربراتوری نباشد اما همان مشکل تولید 
آالینده را دارند.« وی تفاوت قیمت را از مهم ترین شاخص های 
تشخیص موتورسیکلت کاربراتوری از انژکتوری می داند و عنوان 
می کند: »اگر تولیدکننده موتور سیکلت انژکتوری را به قیمت 
کاربراتوری عرضه کند،  این به آن معنا است که دوباره کاالی 

ارزان و بی کیفیت از چین وارد کرده اند.«

عضو فراکسیون محیط زیست: 
ادعایی در خصوص نظارت نداریم

یک حساب سرانگشتی نشان می دهد وقتی یک موتور سیکلت 
8۰ برابر یک خودرو آلودگی ایجاد می کند، جوالن ۵۰۰ هزار 
موتور سیکلت چه بالیی بر سر هوای این کشور می آورد. نکته 
جالب تمام این بی قانونی ها اما این است که قانون هوای پاک 
سال گذشته بعد از سال ها پیگیری سازمان حفاظت محیط 
زیست و به امید اینکه مجلس دهم با نگاهی متفاوت از مجلس 
نهم سرکار آمد، ارائه شد. بعد از کش و قوس الیحه در مجلس 
و تصویب آن این شورای نگهبان بود که چند ایراد اساسی به 
آن گرفت و در نهایت الیحه با شرایط کمی تا حدودی متفاوت 
به تصویب رسید. قانونی که از سن معاینه فنی تا پسماندهای 
افزایش کیفیت سوخت را در خود گنجانده و  بیمارستانی و 

تکلیف سازمان های ذیربط را هم مشخص کرده است.

شفقنا/ ویژه نامه تهرانمصائب شهر
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آلودگی 
هوای 

شصت ساله
البی های سنگین، پدال های گاز و رنج

سفره پهن خفگی

تهران

تحریم ها و فرمول وارونه تولید بنزین
زنگ خطر آلودگی هوا در تهران و بسیاری از کالنشهرها از سال 7۴ نواخته شد اما اوج این 
مساله مانند بسیاری از بحران های جامعه به دولت های هشتم و نهم باز می گردد، همان زمان 
که مسئوالن قطعنامه های سازمان ملل را کاغذ پاره می خواندند و مطمئن بودند که تحریم 

ها هیچ تاثیری بر زندگی مردم ندارد. در اردیبهشت سال 88 خبرگزاری رویترز 
جزئیات طرح کنگره آمریکا برای تحریم فروش بنزین به ایران را رسانه ای کرد، 
در مقابل مسئوالن وقت وزارت نفت اعالم کردند که در حال بررسی طرح ضربتی 
افزایش تولید بنزین داخلی هستند. فرمول خودکفایی هم این بود که از طریق 
تبدیل ظرفیت تولید گازوئیل و نفت سفید به بنزین و تبدیل اتانول و متانول 
)مشتقات پتروشیمی( به بنزین، امکان افزایش تولید به بیش از 6۵ میلیون لیتر 
فراهم شود. نتیجه این فرمول وارونه هم چیزی جز تولید بنزین بی کیفیت با 
حجم سرب اشباع شده نبود. تولید بنزین بی کیفیت داخلی و البته خودروهای 
بی کیفیت تر موجب شد تا سال ۹۰ به عنوان آلوده ترین سال در تقویم کشور 
ثبت شود و تعداد روزهای آلوده آن با افزایش دو و نیم برابری نسبت به سال 8۹  
به ۲۰8 روز برسد. سال ۹1 هم که رکوردار ۳ روز هوای پاک بود وضعیت بهتری 
نسبت به سال قبل از خود نداشت و همه نگاه ها به انتخابات پیش رو، برداشته 

شدن تحریم ها و توقف تولید بنزین بی کیفیت داخلی دوخته شد.

استاندارد یورو ۴ و حاشیه ها
همزمان با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در سال ۹۲ و انتصاب معصومه ابتکار به عنوان رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست اولین موضوعی که به طور جدی مطرح شد، بحث واردات بنزین استاندارد بود. این 
موضوع در همان ماه های ابتدایی دولت پیگیری شد و در نهایت با پیگیری وزارت نفت دولت مجوز واردات 
بنزین یورو ۴ را صادر کرد. بنزینی که به محل مناقشه میان دولت و مجلس نهم تبدیل شد و مخالفان را واداشت 
تا به گفته خود دست به افشاگری بزنند و پای همسر ابتکار را در سود میلیاردی واردات این نوع بنزین باز 
کنند. مخالفان که همچنان چشم ها و گوش های خود را بر اسناد و مدارک مربوط به آالیندگی باالی بنزین 
تولید داخل بسته بودند، حتی حاضر نبودند کاهش 7۵ درصدی آلودگی هوای تهران را در سال ۹۵  نسبت به 
سال های ۹۰ و ۹1 بپذیرند. با وجود اقدامات انجام شده از سوی دولت تدبیر و امید در راستای کاهش آلودگی 
هوا، چند سالی است که اهوازی به لطف همین مشکل در جهان زبان زد شده اند و رتبه اول آلودگی را به خود 
اختصاص دادند. تهران هم با ۹ روز هوای اضطراری در سال ۹۵ توانست رکوردار روزهای ناسالم برای تمامی 
گروه های جامعه باشد. همه این ها در کنار هم یعنی درست که شرایط نسبت به روزها و سال های تحریم بهتر 
شده و دیگر دست اجنبی بنزین آلوده به خوردمان نمی دهد اما تا رسیدن به شرایط نه مطلوب که قابل قبول 

فاصله است و این مسیر هم طبق معمول الک پشت وار طی می شود.

قانونی که در یک شب تغییر کرد!
اجرای طرح کاهش و بی توجهی به موضوع موتور سیکلت های کاربراتوری به عنوان یکی از مهم ترین منابع آالیندگی موجب شد 
تا پای گفت و گو با سید نواب حسینی منش، مدیر عامل ستاد معاینه فنی شهرداری تهران بنشینیم. وی که پیش تر در اختالف 
میان وزارت کشور و پلیس در خصوص اجرای مرحله دوم طرح کاهش به موضوعات مالی بین این دو سازمان پرداخته بود، این بار 
در گفت و گو با خبرنگار شفقنا از وضعیت نگران کننده موتور سیکلت ها و تمام وعده هایی می گوید که باد هوا شد: »واقعیت این 
است که بیش از 8۰ درصد از موتور سیکلت هایی که در شهر تهران در حال تردد هستند عمری بیش از ۵ سال و 7۰ درصد از آن 
ها عمری بیش از 7 سال دارند. تمام این موارد در حالی است که سن فرسودگی معاینه فنی در قانون 8 سال است. طبق قانون هم 
هوای پاک وسائط نقلیه ای که به سن فرسودگی رسیده اند حق خرید و فروش، بیمه نامه و معاینه فنی ندارند.« وی می گوید تحت 
این شرایط باید سال آینده نوسازی موتور سیکلت های که از رده خارج می شوند، در اولویت قرار بگیرد. حسینی منش در ادامه اصل 
معاینه فنی موتور سیکلت های کاربراتوری را زیر سوال می برد و عنوان می کند: »معاینه فنی دادن به موتور فرسوده ای که با یک 
شیر و حتی راحت تر با یک سکه ۲۵ تومانی می توان فلکه ان را دست کاری و بنزین رسانی کرد، چه فایده ای دارد.« مدیر عامل 
ستاد معاینه فنی شهرداری تهران راه حل را تنها از رده خارج کردن موتورهای کاربراتوری می داند و می گوید: »یک موتور سیکلت ۴ 
تا 8 برابر یک خودرو آلودگی ایجاد می کند و 1۰ برابر یک خوردو پیمایش دارد. در واقع، یک موتور سیکلت 8۰ برابر یک خودرو در 
روز آلودگی ایجاد می کند.« حسینی منش شهرداری تهران و پلیس را تنها سازمان های پیگیر در خصوص مشکالت موتور سیکلت 
های کاربراتوری معرفی و عنوان می کند: »طبق قانون باید موتور سیکلت برقی وارد کشور شود اما واقعاً چه نهادی از این طرح حمایت 
کرد؟ زمانی که صحبت از موتورهای انژکتوری به جای کاربراتوری شد همه استقبال کردند و قانون به تصویب رسید اما روزی که 
قانون وضع شد ۵۰۰ هزار موتور سیکلت کاربراتوری پشت گمرک مانده بود. به همین دلیل در یک شب قانون را کنار گذاشتند و برای 

۵۰۰ هزار موتور سیکلت استثنا قائل شدند.«

موتورسیکلت هایی که قبل از تولید مجوز پالک گذاری گرفتند
حسینی اما گالیه همیشگی فعاالن محیط زیست و مسئوالن از موتورسیکلت های کاربراتوری که 8 برابر یک خودرو آلودگی ایجاد می کنند را 

سازمان حفاظت محیط زیست مبنی مطرح می کند و ۲7 ماه سرنوشت ساز را یادآور می شود: »از زمان درخواست شهرداری تهران از 
البته، بعد از تصویب هم متاسفانه البی بر توقف پالک گذاری موتور سیکلت ها، ۲7 ماه طول کشید تا در نهایت این طرح تصویب شود. 

پایان سال ۹۵ صادر شود، کارخانه های تولید موتورسیکلت موجب شد تا در نهایت دولت بپذیرد مجوز پالک گذاری  تا 
سوخت، احتراق آن هم برای موتور سیکلت هایی که اصالً وجود خارجی نداشتند.« رییس هسته پژوهشی 
و آالیندگی دانشگاه صنعتی شریف ادامه می دهد: »ادعای تولیدکنندگان این بود که ما 

سفارش گرفته ایم و متضرر می شویم. همین ادعا و کنار آمدن دولت موجب 
شد در سال گذشته دو برابر بیش تر از سال ۹۴ مجوز پالک گذاری موتور 

سیکلت های کاربراتوری صادر شود. در واقع، کارخانه ها پیش از تولید 
مجوز را گرفتند و با استفاده از روزنه قانونی موجود مانند گذشته کار خود 

را پیش بردند.«
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تلف شدن
21 میلیون ساعت

از عمر تهرانی ها در 
ترافیک

ترافیک تهران
 معـضالت و راهکارها

شفقنا- ترافیک شلوغ تهران مانند جزئی از زندگی شهروندان و 
تنها  تهران  است.  شده  کشور  شهر  کالن  بزرگترین  شاغالن 
۲۰درصد از جمعیت کشور را در بر دارد اما 8۰درصد از اقتصاد ملی را 
تحت الشعاع قرار می دهد. گرانترین وقت ها در تهران است اما به سادگی 
هدر می رود. اتالف وقت در ترافیک تبدیل به بخشی از برنامه روزمره 
تهرانی ها شده است. بموقع رسیدن به قرارها تقریبا منسوخ شده و همه 
نسبت به آن بی تفاوت شده اند. همانطور که کسی از علت خوابیدن سوال 
نمی کند ، از علت اتالف وقت دو ساعته در مسیر رفت و دو ساعت دیگر 
در مسیر برگشت نیز سوالی نمی کند. اقتصاد شهرنشینی تهران اقتضا می کند که زنان و مردان شاغل باشند. کسانی که تنها می مانند کودکان 
و نوجوانان هستند. فرصت با هم بودن برای خانواده های تهرانی تنها در دو ساعت شام شب است. لذا فاصله نسلها بشدت افزایش یافته است. 
پدرها چیزی به پسر ها منتقل نمی کنند زیرا فرصت باهم بودن ندارند و دختر ها آداب زندگی را از مادران نمی آموزند زیرا بیش از مادر ، 

دوستان و مادران رسانه ای را می بینند.
اما چرا تهران دچار چنین شرایطی شد؟ تصمیم گیرندگان متعدد، رشد جمعیتی بدون کنترل، شهرسازی بی رویه، نگاه شهری بجای نگاه 
مجموعه شهری، عدم توجه به طرحهای جامع شهرسازی و حمل و نقل، توسعه ناپایدار شهری، اولویت دادن به اقتصاد شهرنشینی و چندین 
عامل کلیدی در مدیریت پایتخت کشور. مدیریت پایتخت ابعاد مختلفی دارد که بعد حمل و نقل یکی از آنهاست. اما در بعد حمل و نقل 
ترافیک تهران، مسأله قابل شکافت بیشتر است. بیش از بیست سال قبل شهرداری تهران دارای معاونت حمل و نقل و ترافیک شد و چند 
سال بعد شرکت مطالعات جامع حمل و نقل تهران تاسیس گردید. اولین طرح جامع حمل و نقل تهران تهیه شد و مبنای توسعه حمل و نقل 
شهری قرار گرفت. از همان مقطع رشته برنامه ریزی حمل و نقل و راه ترابری در دانشگاه های تهران تاسیس گردید و فرآیند تربیت نیروهای 
متخصص شکل گرفت. شرکتهای مهندس مشاور حمل و نقل و ترافیک به رسمیت شناخته شد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی رتبه بندی 
آنها را ابالغ نمود.  بسیاری از تصمیمات کالن مرتبط با حمل و نقل تهران در شرکت مطالعات جامع حمل و نقل تهران تحلیل و پردازش می 
شد. این شرکت بازویی برای معاونت حمل و نقل و ترافیک تهران بود که بتواند برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت برای حمل و نقل تهران 
بنماید. نگاه حاکم بر توسعه حمل و نقل شهری، نگاهی تخصصی و با رویکرد تقاضا محور بود. طرح توسعه حمل و نقل با توجه به توسعه 
شهرسازی تهیه می شد لذا از نتایج طرحهای جامع شهرسازی بعنوان ورودی طرح جامع حمل ونقل استفاده می شد. ارتباط موثری فیمابین 

شرکت مطالعات جامع حمل و نقل تهران و مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران وجود داشت.
بعنوان مثال طرح دوطبقه کردن خیابان انقالب و آزادی که در ستاد شهرداری مطرح گردیده بود به جای آن که توسط مشاور شهردار تحلیل 
شود و در شورای معاونین شهرداری قطعی گردد، به شرکت مطالعات جامع سپرده شد. پاسخ منفی بود و با تحلیل کامل جریان جابجایی افراد 

و خودروها نشان داده شد که با توسعه خط مترو و سیستم اتوبوسرانی در این مسیر مشکل حل خواهد شد. 
چند سال بعد با تغییر نگاه حاکم بر شهرداری ، رویکرد »هماهنگی« به رویکرد »فرماندهی« تغییر ماهیت داد. این نگاه به حوزه معاونت حمل 
و نقل و ترافیک نیز گسترش یافت. در این حوزه رویکرد فرماندهی یک مزیت و یک عیب مهم داشت. مزیت آن »انضباط« و عیب آن »تک 
بعدی« بودنش بود. تصمیمات متمرکز گردید، تاثیرات اقتصادی-اجتماعی تصمیمات فهمیده نمی شد و ادارات کارشناسی حوزه حمل و نقل 
تغییر شکل یافت. از طرف دیگر مقررات بشکل بهتری پیاده شد و ارتباط تنگاتنگی بین پلیس و شهرداری شکل گرفت.  بسیاری از میادین 
شهر به سه راه تبدیل شدند، خطوط BRT بدون بررسی کامل ساخته شدند و اثرات منفی اقتصادی زیادی بجا گذاشتند، دسترسیهای شهر 
بسیار محدود شد و مدیریت شبکه حمل و نقل شهری با نگاه انضباطی انجام پذیرفت. موانع موقت ترافیکی تبدیل به موانع ثابت شد و بسیاری 
از معابر جدول کاری شدند.  از مثالهای بارز این نگاه در پروژه بزرگ دوطبقه کردن اتوبان صدر نمایان بود. امکان سنجی پروژه بدون توجه جدی 
به تاثیرگذاری آن در کل شبکه و اولویت داشتن آن نسبت به سایر پروژه های حمل و نقل عمومی سپری شده است. تبعات منفی اقتصادی-

اجتماعی آن بخوبی تحلیل نشده بود.طراحی پروژه کامال جدای از بدنه کارشناسی سازمان مهندسی مشاور شهرداری انجام شد.تامین مالی 
آن نیز با مکانیزمی خاص انجام شد که اشکاالت زیادی را از نظر خبرگان شهر در پی داشت. اما مهمترین مسأله نبود امکان سنجی و اولویت 
بندی درست بود. چنانچه بخواهیم مسائل و مشکالت ترافیکی شهر تهران را در یک دسته بندی کالن بیان کنیم موارد زیر قابل طرح است:

تاثیرات متقابل شهرسازی و حمل ونقل، مدیریت استراتژیک حمل ونقل،  برنامه توسعه حمل و نقل،  مدیریت ترافیک شبکه،  مهندسی 
ترافیک محالت،  مدیریت بحران هر کدام از زمینه های فوق قابل شرح به میزان چند مجلد کامل است. آنچه اهمیت دارد توجه جامع به کلیه 
موارد در سطوح مختلف آن است. خأل بزرگ این توجه به دلیل ضعف جدی در تشکیالت کارشناسی و تحلیلی حمل ونقل شهر است. چندین 
سال است که شرکت مطالعات جامع حمل و نقل تهران از اثربخشی افتاده است و هم اکنون وجود خارجی نیز ندارد. بدنه معاونت حمل ونقل 
شهرداری از قوت کارشناسی الزم برخوردار نیست. سیستمهای آمار و اطالعات به روز تضعیف شده است. مدلهای مناسب و به روز برای عرضه 
و تقاضای حمل و نقل شهر وجود ندارد. مهندسین مشاور اطالعات بهتری نسبت به بدنه کارفرما از وضعیت شهر دارند. در یک کالم مدیریت 

حمل و نقل شهر ضعیف شده است.
این رویداد نتیجه رویکرد فرماندهی در مدیریت شهری است. رویکرد فرماندهی ، سربازان قوی می خواهد و مشاوران فکور، زیرا فرض بر این 
است که فرمانده بهترین تصمیم را می گیرد. اما رویکرد هماهنگی، مدیران میانی فکور می خواهد و رهبرانی با قدرت ارتباطی عالی برای ایجاد 
هم افزایی.  نمونه ای دیگر از خطای رویکرد فرماندهی در توسعه موازی حمل و نقل عمومی و شبکه اتوبانی شهری دیده می شود. بیش از ۳۰ 
تقاطع غیر همسطح سنگین در تهران اجرا شد بدون توجه به این که میزان و مدت تاثیر این بهبود چه می تواند باشد. شهرداری به موازات آن 
که ناوگان اتوبوسرانی و خطوط مترو را احداث می کرد، آزاد راه ها و بزرگراه های تهران را نیز توسعه داد. تصور بر این بود که توسعه همزمان 
به منزله برقراری عدالت است.غافل از این که نتیجه این کار عقب نگهداشتن سهم حمل و نقل عمومی بود. دولت و شهرداری سالیانه اعتبارات 
خوبی به حمل و نقل عمومی تهران تخصیص می داد اما همین کار را برای توسعه حمل و نقل سواری نیز انجام می داد. بنابراین هر ساله از 
اهداف کمی خود در این حوزه، که در شاخص سهم حمل و نقل عمومی ا زکل جابجایی است، عقب می ماند. سازمان ستادی مقتدری وجود 

نداشت که بتواند موضوع رابرای تصمیم گیرندگان تحلیل نماید. در نتیجه هر سال از شاخصهای توسعه پایدار عقب می ماند.

مسعود نصر آزادانی کارشناس شهری

مهمترین عاملی که سبب تشدید ترافیک در تهران می شود 
تعداد بیش از حد خودروها و بدون تناسب با ظرفیت معابر 
برابر  تهران است. در حال حاضر حدود شش  عمومی در 
ظرفیت خیابان های تهران خودرو وجود دارد. این رقم در 
سال 1۳8۴ یعنی زمانی که محمدباقر قالیباف شهردار تهران 
شد سه برابر بود. قالیباف اعالم کرد برای اینکه این مسئله را 
به تناسب برساند اولویت شهرداری را ساخت بزرگراه ها، اتوبان 
ها و پل ها قرار می دهد و تقاطع های غیر همسطح بیشتری 
را نیز ایجاد می کند، در واقع میادین را به تقاطع های غیر 
همسطح تبدیل کرد تا بتواند مشکل ترافیک را حل کند؛ اما 
بعد از دوازده سال یعنی زمانی که قالیباف این سمت را ترک 
کرد تعداد و وسعت بزرگراه هایی که در تهران ساخته شد 

بیشتر از افق برنامه شهرداری تهران بود. 
با این وجود وقتی که شهردار تهران این سمت را ترک کرد 
ظرفیت معابر عمومی تهران یک ششم خودروها شد یعنی 
نه تنها نتوانست این نسبت را بهتر کند بلکه متاسفانه بدتر 
هم شد. چرا این اتفاق افتاد؟ به خاطر اینکه ما با سیاست 
تا  به خودرومحوری سبب شدیم  چراغ سبز نشان دادن 
ساالنه بیش از ۵۰۰ هزار خودروی جدید در تهران شماره 
گذاری شود و هیچ تالشی نکردیم تا مبلمان شهری را از 
خودرومحوری به زیست محوری که راهکار پایدار مقابله با 
ترافیک در تهران است حل کنیم. اگر ما به سمت گسترش 
حمل و نقل ریلی و خطوط بی آر تی می رفتیم و به این 
ترتیب با ایجاد مسیرهای ایمن برای دوچرخه سواری و با 
ایجاد مسیرهای ایمن برای پیاده روی کاری می کردیم تا 
میزان استفاده از خودرو شخصی در ترددهای درون شهری 
کاهش پیدا کند می توانستیم امیدوار باشیم که مشکل حل 
شود اما چون راه را اشتباه رفتیم بحران بسیار جدی تر شد 
به نحوی که امروز بیش از  ۲1 میلیون ساعت از عمر تهرانی 
ها به طور متوسط در ترافیک تلف می شود که ارزش آن 
مطابق با برآوردی که برای حداقل ساعت کار توسط وزارت 
کار انجام می گیرد به بیش از 1۲ هزار میلیارد تومان در 
سال می رسد یعنی تهرانی ها 1۲هزار میلیارد تومان از 
وقت ارزشمندشان را در ترافیک تلف می کنند و هر تهرانی 
به طور متوسط دو ساعت و سی و یک دقیقه از وقتش را در 

ترافیک از دست می دهد.

کرباسچی و اولین خطا
افزایش اتوبان ها و بزرگراه ها یک خطای بزرگ بود. در حال 
حاضر در بسیاری از کالن شهرهای دنیا در اروپا هیچ اتوبان 
و بزرگراهی ساخته نمی شود. ما اولین خطا را در زمان آقای 
کرباسچی مرتکب شدیم که بزرگراه نواب را ساختیم. امروزه 
از اتوبان ها به عنوان شریان های سرطانی یاد می شود که 
سبب ورود بیش از حد مواد آالینده به درون سکونتگاه های 
انسانی است. هیچ شهری در دنیا بافت های قدیمی، تاریخی و 
ارزشمند خود را تخریب نمی کند که به جایش اتوبان بسازد 
بلکه شرایطی را فراهم می کند تا مردم بتوانند با ایمنی و 
راحتی و بدون آلودگی صوتی و هوا در شهر به مراکز خرید 

خودشان با کمترین میزان جابه جایی برسند.

طرح های جدید برای کاهش ترافیک تهران
 به کجا رسید؟

امسال قرار بود حدود هفت هزار میلیارد تومان برای گسترش 
خطوط مترو در نظر بگیرند که متاسفانه نمایندگان مجلس 
این پیشنهاد را رد کردند و حدود ۲۰۰ میلیارد تومان تصویب 
شد و بنابراین مهمترین راهکار برای حل بحران ترافیک که 
گسترش حمل و نقل عمومی و ریلی بود علنا به جایی نرسید. 
طرح دیگری که قرار شده است معاونت حمل و نقل و ترافیک 
تهران انجام دهد این است که تعداد تردد با دوچرخه را از 6۰ 
هزار تردد در روز به ۳۰۰ هزار تردد در روز برساند یعنی پنج 
برابر کند به 1۲۵میلیارد تومان نیاز دارد که در یک دوره پنج 
ساله اجرا شود ولی متاسفانه برای امسال حدود دو میلیارد 
تومان پول به این طرح تخصیص داده شده است که عمال 
راه به جایی نخواهد برد. من به شدت از عملکرد شهرداری و 
شورای شهر ناامید هستم  و فکر نمی کنم که آنها هم بتوانند 

کار را به جایی برسانند. 

راهکارهای عملی برای کاهش ترافیک تهران  
 الزم نیست چرخ را از نو اختراع کنیم فقط باید نگاه کنیم 
ببینیم شهرهایی که بحران آلودگی هوا و ترافیک داشتند 
چگونه این مشکل را حل کردند. شهرهایی مثل نیومکزیکو، 
بوگوتا در کلمبیا و آمستردام در هلند چه کار کردند ما نیز 
همان کار را پیش بگیریم. آنها به سمت ایجاد اتوبان ها و 
بزرگراه های بیشتر و همچنین اعمال فشار برای اینکه کیفیت 
همه  اکنون  نرفتند.  کنند  بهتر  را  و سوختشان  خودروها 
خودروهایی که در تهران تردد می کنند اگر مثال برقی باشند 
آیا مشکل ترافیک تهران حل می شود؟ خیر حل  نخواهد 
شد چون تعداد خودروها بیشتر از ظرفیت معابر عمومی است 
و این راه اشتباهی است که افراد را برای گرفتن معاینه فنی 
تحت فشار قرار دهیم، وقتی که ظرفیت معابر تهران اشباع 

است چه فایده دارد؟ 
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شفقنا/ ویژه نامه تهرانمصائب شهر
شماره 5  آذر 97

مقاوم سازی می کنیم 
یا فرسوده سازی؟

شفقنا-  زمین لرزه ای که زمستان سال گذشته شهر 
تهران را لرزاند، زمینه ای شد برای بررسی امکانات و 
آمادگی پایتخت تا بدانیم اگر شهر با زلزله ای شدیدتر رو به رو 

شد چقدر آمادگی داریم.
به عنوان مثال اگر فقط زلزله ای با یک ریشتر باالتر یعنی 
6 ریشتر اتفاق بیفتد در کل در زمینه های مورد نیاز شرایط 
مطلوبی نداریم. مطالعاتی که در گذشته و هم اکنون انجام 
شده نشان می دهد میزان آسیب پذیری شهر تهران بسیار 
باال است و هر چند اقداماتی در سال های گذشته انجام 
شده اما ارگان ها و سازمان های مربوطه و حتی شهروندان 
آمادگی الزم برای حجم نیازی که در یک زلزله به وجود می 
آید را ندارند. اگر به زلزله سر پل ذهاب نگاهی داشته باشیم 
بحث مقاوم سازی بسیار مهم است. آمار و اطالعات نشان می 
دهد در زمینه نوسازی اقدامات خیلی خوبی در شهر تهران 
انجام شده است، ولی سوالی که ذهن را به خودش مشغول 
می کند این است که ما مقاوم سازی می کنیم یا فرسوده 
سازی؟ بحثی که در کرمانشاه شاهد آن بودیم این است که 
بسیاری از ساختمان های نوساز و مقاوم سازی شده آوار شدند. 
اینکه ساختمان های گلی و قدیمی دچار ریزش شوند امری 
طبیعی است، ولی آوار شدن ساختمان هایی که بیش از دو 
سال عمر نداشتند جای سوال دارد. این نشان می دهد ما 
در اجرا و استاندارد مصالح مشکل داریم. اگر بخواهیم زلزله 
کرمانشاه را برای تهران شبیه سازی کنیم طبیعتا با دو مشکل 
مواجه هستیم. یکی بافت فرسوده که از قبل وجود داشته و 
دیگری ساختمان هایی که در سال های اخیر ساخته شده 
است و انتظار داریم که بر اساس آیین نامه های ۲۰17 بنا 
شده باشند، اما از میزان مقاومت این ساختمان ها اطمینان 
نداریم. چیزی که در زلزله شهر تهران تجربه کردیم، رفتار 
شهروندان بود. مردم حتی به ساختمان های نوساز هم اعتماد 
نکردند و خود ما هم نمی دانیم ساختمان هایی که نوسازی 
کردیم چه اندازه مقاوم هستند. اگر مطمئن بودیم کسانی که 
در ساختمان های نوساز بودند نباید ساختمان ها را ترک می 
کردند و به دنبال آن با تجمع مردم و ترافیک سنگین مواجه 
نمی شدیم.  آمادگی روانی اجتماعی شهروندان یکی دیگر از 
معضالتی است که در زلزله تهران شاهد آن بودیم. در واقع 
عالوه بر مسئله مقاوم بودن یا نبودن ساختمان ها، عدم امنیت 
روانی حتی در ساختمان های مقاوم هم بحثی است که نیاز به 
توجه بیشتر دارد. البته در بحث ساخت و ساز به اندازه کافی 
قوانین داریم، ولی ضمانت اجرایی مناسب برای اجرای این 
قوانین وجود ندارد. طبیعتا در این مورد دو مسئول اصلی وجود 
دارد. یکی وزارت مسکن و شهرسازی برای اجرای این ضمانت 
ها و دوم شهرداری ها که مجوز می دهند و نظارت می کنند. 
این دو سازمان در مقاوم سازی ساخت و سازها اصلی ترین 
مسئولیت را دارند. مطالعات متعدد در شهر تهران و شهرهای 
دیگر نشان می دهد، میزان آمادگی مردم در مقابل حوادث 
طبیعی پایین است. آمادگی مردم در خوش بینانه ترین حالت 
زیر ۲۰ درصد است و در این زمینه حتی به حد متوسط هم 
نرسیده ایم و این نشان می دهد یا در کل به آموزش توجه 
نکرده ایم یا اگر هم آموزشی داشته ایم اثر بخشی الزم را 
نداشته است که باعث تغییر رفتار در مردم بشود. در واقع 
در بحث آموزش نیازمند یک کمپین عمومی هستیم. با این 
وضعیتی که هم اکنون پیش می رویم شاید تا ۵۰ سال دیگر 
هم به حد ایده آل نرسیم. بنابراین الزم است در حوزه اطالع 

رسانی یک کمپین عمومی داشته باشیم.

70 درصد از فضای 
سبز تهران در دو دهه 

گذشته از بین رفته

شفقنا- پوشش فضای سبز تهران یکی از مولفه های 
تولید اکسیژن، نشاط و یکی از شاخص های پذیرفته 
شده در مبلمان شهری پایتخت است. عمالً فردی وجود ندارد 
که با پوشش گیاهی و سرسبزی در کالنشهرها مخالفت کند، 
اما چیزی که می تواند اختالف نظر ایجاد کند این است که 
ما از چه نوع پوشش گیاهی استفاده می کنیم. آیا این پوشش 
گیاهی متناسب با اقلیم، توان اکولوژیک و سیمای جغرافیایی 
منطقه است و مقدار آبی که این گیاهان دارند نیاز دارند 

متناسب با شرایط آن اقلیم و زیستگاه انتخاب شده است؟
مهم ترین انتقادهایی که به پوشش گیاهی تهران وجود دارد 
این است که این پوشش های گیاهی سریع رشد می کنند و 
ماندگاری ندارند، در واقع کاشت این گونه های گیاهی بیالنی 
برای مدیران این حوزه در شهرداری ها بوده است و به بومی 
بودن گیاهان و آفت هایی که با خود به همراه دارند هم هیچ 
توجهی نشده است. متاسفانه این موارد باعث شده است کالن 

شهر تهران از پوشش گیاهی خود فاصله بگیرد.
های  باغ  دهه گذشته  دو  در طول  که  است  این  واقعیت 
طبیعی تهران را در مناطق شمال شهر به شدت از دست 
داده ایم و عکس های هوایی که از دهه ۳۰ تا کنون داریم، 
نشان می هد تهران یا قلمرو 7۵۰ کیلومتر مربعی، نسبت به 
دهه ۳۰ بیش از 7۰ درصد پوشش گیاهی خود را از دست 
داده است؛ به این معنا که شهر در ابتدا بیابان زایی شده و 
پوشش گیاهی خود را به راحتی از دست داده است و بعد با 
پوشش گیاهی تزیینی و گل هایی که توصیه نمی شود در 
کالن شهرهایی مثل اصفهان و تهران کاشته شوند، به جبران 
این بیایان زدایی برخاسته اند؛ در واقع در این جبران یک 

خطای راهبردی دیگر اتفاق افتاده است. 
سبز  فضای  سازمان  به  جدی  انتقادهای  از  دیگر  یکی 
شهرداری تهران نوع آبیاری است. این آبیاری ها کامالً غیر 
اصولی هستند و هیچ هوشمندی در آن ها وجود ندارد و در 
برخی از عرصه ها پیاده راه ها و اتوبان ها بیشتر از گیاهان 
آبیاری می شوند. مهم تر اینکه از همه گونه های گیاهی 
نیازمند آبیاری بسیار  استفاده می شود که آب دوست و 
هستند. در طول تمام این سال ها آبیاری هیچ قسمتی از 
فضای سبز کالن شهر تهران هوشمند نشده است و با توجه 
به اینکه پایتخت به شدت با کمبود آب مواجه است این شیوه 
آبیاری خردمندانه نیست.  در خصوص توزیع فضای سبز 
تهران در کل میانگین سرانه فضای سبز حدود 8۰ درصد از 
فضای استانداری است که باید وجود داشته باشد و به نسبت 
بسیاری از کالن شهرها وضعیت خوبی است، اما در این زمینه 
هم توزیع مناسبی نداشته ایم. برخی از مناطق به شدت با 
کمبود فضای سبز مواجه است و برخی دیگر از استاندارد 
مورد نیاز بهره مند است. مناطق اطراف اراضی عباس آباد، 
لویزان، چیتگر و پردیسان مناطقی هستند که از فضای سبز 
بهتری برخورداراند. انتظار می رود در دوره مدیریت شهری 
جدید تهران، پوشش گیاهی به جای چمن و گل های زینتی 
به سمت کاشت درخت برود. اولین اولویت هم باید کاشت 
درخت باشد و درختانی را انتخاب کنیم که متناسب با اقلیم 
البرز مرکزی باشند، درختان بسیاری مثل سوزنی برگ ها 
که گونه ای از آن ها بیش از ۳۰۰ سال زندگی می کنند یا 
بلوط ها و درختان بسیار دیگر که از گونه های ماندگار هستند. 

کارشناس مدیریت بحران  عباس تقی زاده
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یکی از بی سیاستی های حوزه منابع طبیعی را می شود در همان هفته 
درختکاری مشاهده کرد در واقع هر ساله هزینه های بسیار زیادی صرف 
کاشت نهال در هفته درختکاری صورت می گیرد اما هیچ نگهداری 
و محافظی از نهال های کاشته شده صورت نمی گیرد و ما هر ساله 
نهال های خودمان را در جای همان نهال سال قبل می کاریم و نهال 
های کاشته شده به دلیل بی آبی، عدم کودپاشی، زمین نامناسب، زمان 
نامناسب کاشت و برخی دالیل دیگر که به ضعف مدیریت و عدم برنامه 
های منسجم مربوط است کمتر از دو ماه بعد از کاشت از بین می روند.

نهال های کاشته شده همانند نوزادی می مانند که نیازمند مراقبت و 
نگهداری هستند نباید این نهال ها بعد از کاشت رها شوند، بنابراین 
کاشت  نهال مراحل و اصولی خاص خودش را دارد اول اینکه برای 
کاشت آن ابتدا باید مکان کاشت، نوع خاک، میزان بارندگی، نوع درختی 
که کاشته می شود مورد بررسی قرار بگیرد دوم اینکه مشخص کنیم با 
توجه با نوع مکان چه نوع گونه باید کاشته شود تا دوام و زیبایی داشته 
باشد. طی ۴۰ سال گذشته بیش از بیش از 16 هزار هکتار از منابع 
طبیعی تهران از بین رفته است. متاسفانه امروزه عواملی نظیرعدم وجود 
مدیریت یکپارچه و هماهنگ درعرصه منابع طبیعی، سوء استفاده های 
تجاری از منابع طبیعی و جنگلی، پایین بودن فرهنگ عمومی منابع 
طبیعی، رشد روز افزون جمعیت، ورود تکنولوژی های جدید در زندگی 
انسان، مسائل و مشکالت حقوقی و قانونی موجود، عدم آموزش های 
عمومی، پائین بودن سطح فناوری در بخش منابع طبیعی، مشارکت 
های مردمی و عدم نظارت های کافی از سوی مسووالن باعث شده 
است منابع طبیعی کشور مورد تهدید قرار بگیرد. بطوریکه طی ۴۰ 
سال اخیر برج ها، انواع ساختمان ها و جاده ها جایگزین 16 هزار هکتار 
از منابع طبیعی پایتخت شده است. اگر چه من معتقد به اعالم میزان 
سرانه فضای سبز در تهران و برخی شهرهای بزرگ نیستم چرا که سرانه 
فضای سبز در شهرهای که جمعیت ثابتی دارند قابل بررسی است در 
شهر تهران به دلیل مهاجرت های زیاد و جمعیت ناثابت نمی توان 
آماری ارائه داد و باید این فضا بر اساس میزان مساحت تهران اعالم شود، 
اما  همه ساله اقداماتی از سوی سازمان حمایت از فضای سبز در زمینه 
توسعه این فضاها صورت می گیرد و پیشرفت این نوع اقدامات معادل 

با رشد جمعیت شهر تهران نیست، بطوریکه مسئوالن در حفظ  فضای 
سبز و درختان کشور تمهیدات الزم را انجام نداده و بسیاری از فضاهای 
سبز به دلیل بی توجهی در معرض نابودی قرار دارد. یکی دیگر از مهم 
ترین عوامل بی توجهی به حفظ محیط زیست ناشی از کمرنگ شدن 
معنویات درونی افراد است. مردم جامعه بطور سنتی با آموزه های دینی 
در خصوص اهمیت محیط زیست واقف هستند اما یکی از مهمترین 
عوامل موثر در ایجاد تنش ها و مشکالت فراونی که بشر امروز با آن 
درگیر است، دور شدن از معنویات و کمرنگ شدن تاثیر دین بر زندگی 
انسانها است همچنان که معاون استانداری تهران در سال گذشته اعالم 
نمود 8۵ درصد جوانان در اعتقادات دینی خود سست شده اند. بطوریکه 
اندیشمندان تالش دارند تا با کمک آموزه های دینی تغییری در فرهنگ 

مصرف و نوع مواجهه انسان با محیط زیست پیرامونش ایجاد کنند.
زندگی انسان چنان وابسته به محیط زیست است که حذف آن به هیچ 
وجه قابل تصور نیست چراکه در مرحله نخست به حذف انسان و حیات 
بشری منجر می شود. در واقع باید توجه داشت که محیط زیست می 
تواند بدون انسانها زنده بماند، اما انسانها بدون محیط زیست نمی توانند 
زنده باشند. بنابراین اختصاص روزی به عنوان طبیعت بیانگر اهمیت آن 
درحیات بشری است. وضعیت طبیعت و محیط زیست ایران در مبارزه با 
آلودگی هوا در حد صفر است .هم اکنون شهری مثل تهران 18میلیون 
نفر جمعیت دارد که این میزان با توجه به مساحت فضای سبز بسیار 
پایین است با این تواصیف وضعیت طبیعت و محیط زیست کشوردر 
مبارزه با آلودگی هوا در حد صفر است این در حالی است که کشورهای 
پیشرفته بسترسازی اولیه خوبی نظیر احداث جاده ها، توسعه فضای 
سبز، بزرگراهها و توسعه وسایل حمل و نقل عمومی درمبارزه با آلودگی 

موضوع  اهمیت  کشورها  بودن  توسعه یافته  مظاهر  از  یکی  امروزه 
محیط زیست و حفاظت از آن میباشد. در سیستم مدیریت شهری 
جدید همه چیز با نگاه حفظ منابع برای نسل های آینده و جلوگیری 
از  یکی  می شود.  گرفته  نظر  در  استفاده  قصد  به  منابع  نابودی  از 
مسائل در شهرها موضوع فضای سبز شهری است که در حوزه های 

برای  مختلفی  جنبه های  از  موضوع  این  است.  تاثیرگذار  مختلف 
اولیه می توان به اهمیت  شهرها اهمیت دارد. در یک تقسیم بندی 
میزان  در  سبز  فضای  نقش  شهر،  سرزندگی  در  سبز  فضای  نقش 
مصرف آب، نقش فضای سبز در کاهش آلودگی هوا، نقش فضای 

سبز در کاهش بحران های شهری اشاره نمود.
شهرها  در  سرزندگی  ایجاد  سبز،  فضای  نقش  در  موضوع  اولین 
می باشد. فضاهای سبز شهری در صورت جانمایی صحیح چشم هر 
بیننده ای را به خود خیره می کند و در روحیه و سرزندگی شهرها 
نقش بسزایی دارد. این فضاهای سبز می تواند نقش بسیار ارزنده ای 
در طراوت شهروندان داشته باشد و مکانی برای اوقات فراغت باشد.

همراه  به  بهره  برداری  در  هم  را  مسائلی  چشم نواز  زیبایی  این  اما 
دارد. یکی از این موضوعات در کشور ایران که جزء مناطق کم آب 
و  متخصصین  نگرانی  شاهد  اخبار  در  هرروزه  و  می شود  محسوب 
مسئولین در خصوصی خشکسالی هستیم، میزان مصرف آب است. 
برای  نیاز  نوع پوشش فضای سبز و میزان آب مورد  این میان  در 
مدیران شهری و فعاالن حوزه محیط زیست بسیار مهم است. لذا 
می بایست از انواع مناسب فضای سبز که نیاز چندانی به آب ندارند 
و یا شاید پوشش های مصنوعی استفاده نمود. الزم بذکر است برخی 
متخصصین این حوزه در کالنشهرهای کشور در حال تحقیق برای 
این مهم می باشند که نمونه چمن های جدید با مصرف آب تقریباً 

۳درصد میزان فعلی از این نوع میباشد.
یکی دیگر از مشکالت جوامع امروز آلودگی هوا است که سالیانه بر 
طبق امار رسمی جان بسیاری از شهروندان را می گیرد. لذا استفاده 
از پوشش های گیاهی مناسب می تواند در نقش فیلتری برای تصفیه 

هوا عمل کرده و هوای تمیز را به شهروندان هدیه می دهد.
یکی دیگر از مزایای فضای سبز استفاده سیستم در مدیریت بحران 

می باشد که در یادداشت  های بعدی به آن می پردازیم. 

تخریب بیش از 16 هزار هکتار 
فضای سبز تهران طی 4 دهه اخیر

دکتر مجید مخدوم کارشناس محیط زیست 

هوا فعالیت های خوبی را انجام داده اند.

فضای سبز پایتخت در برابر آلودگی هوا مقاوم نیست
در جنوب و جنوب غربی، شمال غرب تهران، به دلیل ازدیاد کارخانجات 
باد غالبی که از این مناطق می وزد توام با آلودگی و گرد و غبار است، 
وجود فضای سبز کافی در این مناطق موجب ورود اکسیژن بیشتر به 
شهر می شود این در حالی است که این فضای مورد نظر درشهر تهران 
توسعه نیافته است که نیاز به توجه بیشتر را می طلبد. با مقایسه وضعیت 
آلودگی ایران باکشورهای منطقه می توان به این نتیجه رسید که ایران 
آلوده ترین کشور در منطقه است در واقع حتی در زمینه این مشکل از 
خط قرمز هم گذشته و به وضعیت سیاهی رسیده ایم بطوریکه شهرهای 
سرسبر و چنگلی کشور مانند گیالن نیز از آلودگی شدید هوا رنج می 
برد. طبق آمارهای رسمی اعالم شده در حال حاضر در کشور نزدیک به 
۴۰ میلیون کم سواد و 1۰ میلیون نفر بی سواد مطلق وجود دارد، در 
جامعه ای که هنوز بی سوادی در آن ریشه کن نشده است وجود چنین 

مشکلی طبیعی خواهد بود به دلیل اینکه نیروهای اجتماعی و مردمی 
برای مبارزه در جهت بهتر شدن وضعیت کشور از جمله محیط زیست 
در آن وجود ندارد. در کشوري مانند بنگالدش که درصد بي سوادي آن 
بسیار بیشتر از کشور ماست، از نظر برخورداری از   NGO   یا سازمان هاي 
مردم نهاد در جهان رتبه سوم را داراست و این نشان می دهدکه مردم 
بنگالدش باور کرده اند که مشکل زیست محیطی دارند و در جهت رفع 
آن جلوي دولت ایستادند و دولت را مجبور کردند که درست عمل کند.

راهکار خروج از بحران محیط زیست 
از جمله راهکار مناسب برای  خروج از این وضعیت بد زیست محیطي در 
عرصه جهاني زیر سوال بردن بیشتر دولت از سوي مردم است بطوریکه 
۲۰ در صد از اقدامات الزم زیست محیطی از سوی دولت و ۳۰ درصد 
آن از جانب دانشگاه ها صورت می گیرد اما ۵۰ درصد از کارها در اختیار 
مردم است و مردم مي توانند خودشان قوانین زیست محیطي را رعایت 

و در عین حال مسئوالن را موظف به اجرای قانون کنند.

آرزو قرجه برحق کارشناس شهری

پوشش گیاهی فیلتری مناسب برای تصفیه هوا
اهـمیت فـضای سـبز شـهری



 شفقنا- سمانه معارف: گفته های محسن هاشمی نشان می 
دهد که او مردی معتدل است، علی رغم اینکه از عملکرد برخی 
مانند قالیباف به عنوان شهردار سابق تهران انتقاد دارد، اما به نکات مثبت 
اقدامات شهردار سابق نیز اشاره می کند. رییس شورای شهر تهران که 
پس از استعفای نجفی از شهرداری تهران، موجی به راه افتاد که محسن 
هاشمی قصد دارد بر مسند شهرداری تهران تکیه کند و باز هم سمت 
شهرداری به سکویی برای پرش به صندلی ریاست جمهوری دوره بعد 
تبدیل شود، اما محسن هاشمی در برابر موج منفی به راه افتاده به نظر 
همکاران خود در شورا احترام گذاشت و کاندیداتوری شهرداری تهران را 
نپذیرفت چرا که معتقد است: تصمیم گیری با نگاه به صندلی ریاست 
جمهوری با تصمیم گیری براساس منافع و مصالح شهر متفاوت است، 
اجرای پروژه های نمایشی و تبلیغاتی، اتکا به منابع ناپایدار، غفلت از 
اقدامات اصالحی و دراز مدت در کنار گران کردن هزینه اداره شهر 

بخشی از پیامدهای مدیریت پاستورگرا در شهرداری است.

 استعفای آقای نجفی از شهرداری تهران، حاشیه های بسیاری 
به همراه داشت، اما در این میان نکته قابل توجه این بود که 
عده ای معتقدند شهرداری و شورای شهر تهران، عملکردهایی 
سیاسی دارد، تا چه میزان تصمیم گیری ها و عملکردها در 
حیطه شهر تهران از سوی شهرداری و شورای شهر درگیر 
سیاست است و براساس سیاسی بازی در زمینه های مختلف 

تصمیم گیری می شود؟
واقعیت های سیاسی در عملکرد شورا تاثیر دارند و نمی توان انتظار 
داشت که شورای شهر پایتخت با توجه به حساسیت های موجود، از 
تاثیر و تاثرهای سیاسی فارغ باشد. هرچند اعضا با تصمیم جبهه ای 
به شورا آمده اند ولی هم جریانات سیاسی و احزابی که درون شورا 
نمایندگانی دارند و هم جریانات سیاسی که در شورا نماینده ای ندارند 
سعی می کنند با توجه به منافع خود بر شورا تاثیر بگذارند، البته مصالح 
عمومی اقتضا می کند شورا براساس معیارهای سیاسی تصمیم نگیرد 
و فرایند کارشناسی را در تصمیم گیری و تصمیم سازی برای مدیریت 
شهری لحاظ کند اما طبیعتا در برخی موارد ممکن است نگاه سیاسی 

غلبه کند.

  شما معتقدید به سیاست شهری هستید یا شهر سیاسی؟ 
برای مدیریت کالنشهری چون تهران با تمام فراز و نشیب های 
آن و همچنین با توجه به بودجه نسبتاً باالیی که برای شهر 
تهران در نظر گرفته می شود، کدام یک )سیاست شهری یا 

شهر سیاسی( پاسخگو است؟ 
سیاست گذاری عمومی یا پابلیک پالیسی یکی از حوزه های مدیریتی 
اتفاقا یکی از  باید وجود داشته باشد.  است که در اداره شهر قطعا 
آسیبهایی که در دهه های اخیر به مدیریت شهری بخصوص در تهران 
وارد شده، فقدان سیاست های اولویت بندی شده برای اداره شهر است، 
سیاستهایی که حاوی خط مشی شفاف و معیارهای صریح برای تصمیم 
گیری مدیران باشد. در فقدان سیاستگذاری روشمند و روشن، ابهام و 
عملکرد سلیقه ای حاکم می شود و این ابهام است که فضای استفاده 
سیاسی و عملکرد سیاسی را برای مدیران و تصمیم گیرندگان به وجود 
می آورد یعنی اگر ما سیاست شهری یا سیاست روشنی برای اداره شهر 
نداشته باشیم راه را بر عملکرد سیاسی مدیران و مسئوالن مدیریت 

شهری باز می گذاریم.

  سیاست شهري نه تنها با سکونت و کار سروکار دارد، بلکه با 
مکان، خالقیت و نوآوري نهادهاي اجتماعی نیز در ارتباط است. 
تا به امروز سیاست شهری در این زمینه به خوبی عمل کرده؟ 
اگر معتقدید که برای تحقق این مسایل باید در زمینه هایی 
اصالحاتی صورت گیرد، آن حوزه ها و زمینه ها مربوطه به چه 

عواملی است، نیروی انسانی یا طرح ها و برنامه ریزی ها؟ 
سیاست مدیریت شهری دارای ارکان و اجزا گوناگون و متنوعی است 
و همه حوزه های شهر را شامل می شود، از حوزه شهرسازی و حمل 
ونقل تا حوزه های فرهنگی و اجتماعی، در واقع اگر در حوزه ای سیاست 
مشخصی نداشته باشیم نمی توانیم برنامه ریزی کنیم، در مدیریت 
شهری صحیح و علمی، چشم انداز و ماموریت، منبع سیاست ها و خط 
مشی ها هستند. اصوالً ما در ایران به برنامه ریزی و اجرای درست برنامه 
اهمیت زیادی نداده ایم و یکی از موانع توسعه یافتگی نیز همین است 

که باید جبران شود.

اینکه  مثالً  است  عمومی  افکار  اکثر  میان  در  تفکری    

)شهروندان می خواهند شهری بدون ترافیک، آرام، امن و زیبا 
داشته باشند. شهردار هم میخواهد شهری زیبا و امن و بااخالق و 
پاک بسازد. ولی گفته میشود که این کارآمدی نه برای صالح شهر 
بلکه برای انتخابات ریاست جمهوری است( این تفکر نشان می 
دهد که نگاه افکار عمومی به این سمت است که شهرداری پلی 
برای رسیدن شهردار به ریاست جمهوری است، چرا این تفکر در 
ذهن مردم به خصوص شهروندان تهرانی به وجود آمده و برای رفع 

آن باید چه اقداماتی صورت گیرد؟ 
سکو کردن شهرداری برای پست های باالتر، ذهنیتی است که بدلیل 
کاندیداتوری شهرداران تهران اتفاق افتاده است و آثار مخرب قابل توجهی 
بر مدیریت شهری داشته است، تصمیم گیری با نگاه به صندلی ریاست 
جمهوری با تصمیم گیری براساس منافع و مصالح شهر متفاوت است، 
اجرای پروژه های نمایشی و تبلیغاتی، اتکا به منابع ناپایدار، غفلت از 
اقدامات اصالحی و دراز مدت در کنار گران کردن هزینه اداره شهر بخشی 

از پیامدهای مدیریت پاستورگرا در شهرداری است.

  عملکرد آقای قالیباف در طول مدت مدیریت خود در شهرداری 
تهران را تا چه میزان سیاسی می بینید؟ چنانچه سیاسی کاری در 
علمکرد قالیباف وجود داشته، چه آسیب هایی را به شهر تهران 

وارد کرده است؟
قالیباف رکورد دار بیشترین دوره تصدی در شهرداری تهران از بعد تاسیس 
بلدیه در یکصد سال پیش است، ایشان از کاندیداتوری ریاست جمهوری 
به شهرداری آمد و در طول مسئولیت خود در شهرداری تهران، دوبار دیگر 
نیز کاندیدای ریاست جمهوری شد، البته نمی توان گفت که همه اقدامات 
آقای قالیباف براساس نگاه سیاسی و تمایل به رییس جمهور شدن بوده 
است و هیچ اقدام اصولی وزیربنایی انجام نداده است، این نوع قضاوت همان 
قضاوت سیاسی و سیاه و سفید است که باید از آن بپرهیزیم، آقای قالیباف 
اقدامات اصولی مانند توسعه زیرساختهای مترو را نیز در کارنامه خود دارد 
اما نقدهای جدی و اصولی به ایشان نیز در حوزه سیاستهای خودرومحوری 
تجهیز مترو و سیستم حمل ونقل عمومی در کنار بزرگ کردن پیکر 

مدیریت شهری، اتکا به درآمد ناپایدار و شهرفروشی نیز وجود دارد.

  با توجه به اینکه نظام سیاسی ایران در شهر تهران متمرکز 
است، آیا توقع سیاسی نبودن شهر، توقعی درست است؟ 

انتقال پایتخت که از مدتها پیش مطرح بوده، نوعی پاک کردن صورت 
مساله است، واقعیت این است که ایران کشوری در حال توسعه است 
و مانند برخی از کشورها بدان اندازه در توسعه زیرساخت ها وامکانات 
مورد نیاز پیشرفت نکرده که همزمان چند شهر آن بتوانند امکانات مورد 
نیاز پایتخت سیاسی کشور را تامین کنند، امکاناتی نظیر ساختمان ها و 
زیرساخت های مورد نیاز قوای سه گانه ومسئولین طراز اول کشوری و 

سالن های همایش و میزبانی از رویدادهای بین المللی و مجاری ارتباطی.
مساله ساده تر از انتقال پایتخت کمک به حل مشکالت تهران است، اگر 
حاکمیت و سران قوا بخش کوچکی از هزینه انتقال پایتخت را به حل 
مشکالت تهران مانند آلودگی هوا وترافیک که ناشی از حمل ونقل عمومی 
ضعیف است اختصاص دهند و در نوسازی بافتهای فرسوده و زیرساختهای 

آسیب پذیر تهران صرف کنند، شرایط زندگی در تهران بهبود می یابد. 

  سال های سال است که مشکالت و معضالت شهر تهران پا 
برجاست، شاید در مواردی این معضالت کاهش یافته ولی رفع 
نشده است، به نظر شما الزم نیست که سیاست جدیدی برای 

مدیریت شهر تهران در نظر گرفته شود؟ اگر موافقید این سیاست 
باید چه چارچوب ها و اصولی داشته باشد؟

باید اذعان کرد که خوشبختانه در حال حاضر مدیریت شهری تهران دارای 
اسناد باالدستی در حوزه برنامه ریزی است، چشم انداز یا بیانیه ماموریت 
ومجموعه سیاست گذاری های روشن وقابل اتکایی که به تصویب شورای 
شهر رسیده است و مبنای برنامه ریزی قرار می گیرد وتالش ما براین است 
که در فرایند تدوین برنامه سوم توسعه شهر تهران این نقیصه را جبران 

کنیم واولویت های شهر را بیشتر در نظر بگیریم.

  در زمان مدیریت آقای نجفی بسیار گفته شد که ایشان تحت 
فشارها ناگزیر به استعفا شدند. بسیاری تحلیل می کنند که 
شهر تهران هر چند هم که گفته شود می خواهد از سیاست دور 
باشد اما گویی این سیاست است که به دنبال شهرداری و شورا 
است. نظر شما چیست؟ فکر می کنید فی الواقع اقای نجفی می 
بایستی در برابر فشارها ایستادگی می کرد شهردار تهران در قبال 
سیاست های نهان و آشکاری که از طرف نهادهای مختلف از دولت 
تا حاکمیت اعمال می شود چگونه رفتار و تعامل باید داشته باشد؟

آنچه که آقای نجفی به عنوان علت اصلی استعفای خود اظهار کرد، بیماری 
جدید و سرطان پروستات بود و ما باید فرض را بر صداقت ایشان بگذاریم 
و نباید این فضای تنش و درگیری را به افکار عمومی منتقل کنیم بررسی 
تاریخ شهرداری وبلدیه تهران نشان می دهد که در طول یکصد سال تنها 
در سه دوره ما شاهد ثبات وحرکت مشخصی در شهرداری تهران بوده ایم 
وشهردار توانسته در زمانی بیش از چندماه یا یکی دوسال فعالیت کند، این 
سه دوره نیز زمانی رخ داده است که شهردار وقت تعامل مناسبی با راس 
حاکمیت داشته است ومورد حمایت نظام سیاسی بوده است، بعد از انقالب 
اقایان کرباسچی و قالیباف این دو دوره را تجربه کردند و موفقیت اقای 
کرباسچی در توسعه زیرساختهای شهری و نظام جدید مدیریت شهری 
بدلیل حمایت ویژه ریاست جمهور دوره سازندگی، آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی از ایشان به ثمر نشست. بنابراین اگر ما تصور کنیم با دعواهای 
سیاسی و صف آرایی و لجبازی با نظام، می توانیم تهران را به خوبی اداره 
کنیم و پروژه های مهم شهر را به نتیجه برسانیم در اشتباهیم. قطعا به یک 
تعامل مناسب، ضابطه مند و شفاف با نظام ودستگاههای موثر در مسایل 

تهران نیازمندیم.

  برای به کار گرفتن سیاستی درست و اصولی در شهر تهران برای 
حل معضالت شهری، ضروری است چه نهادهایی با شهرداری و 
شورای شهر همکاری الزم را داشته باشند؟ این همکاری را تا به 
امروز چطور ارزیابی می کنید و باید چه تغییراتی در این زمینه 

صورت گیرد؟ 
به طور اصولی اگر برنامه ای در تهران بخواهد به نتیجه برسد باید قوه 
مجریه و قوه مقننه نسبت به آن، همراه باشند، بدون تامین منابع و 
هماهنگی های دولت و تصویب قانون و مقررات مورد نیاز توسط مجلس 
نمی توان کار بزرگی در تهران صورت داد، سایر دستگاههای موثر مانند 
نیروهای مسلح و نهادهای اقتصادی، قضایی مانند سازمان ثبت اسناد و 
فرهنگی چون صداوسیما نیز در مدیریت شهری تهران درگیر و ذینفع 

هستند که باید تعامل مناسبی نیز با آنها برقرار کرد.

  آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در بسیاری از زمینه ها سیاست ها و 
تفکرات نویی داشتند، چه در عرصه بین الملل، چه سیاست و چه 
عرصه شهری و شاید تأکید بر سرعت بخشیدن به ساخت مترو 
تهران یکی از نشانه های تیز هوشی و آینده نگری بی نظیر آیت 
اهلل هاشمی رفسنجانی بوده است، از ایشان نکته ای یا سیاست و 
اصولی را به خاطر دارید که تحقق آن در شهر تهران را ضروری می 

دانستند و راه حلی برای کاهش معضالت شهر تهران بود؟
ایشان ضمن حمایت جدی از شهردار تهران برای ایجاد و ثبات مدیریتی 
در شهرداری اجرای برنامه های بعد از جنگ در تهران به سه پروژه مهم در 
تهران اهمیت ویژه ای دادند، نخست متروی تهران بود که در اوج جنگ، 
در نماز جمعه خطبه مترو را در سال 1۳6۳ ایراد کردند و در سال 1۳6۵ 
با پیگیری ایشان، متروی تهران از حالت تعطیلی به فعالیت تغییر وضعیت 
داد و در دوره ریاست جمهوری ایشان پیش رفت خوبی داشت، موضوع 
دوم سیستم فاضالب شهری تهران بود که با پگیری ایشان آغاز شد و در 
حال تمیل است و موضوع سوم تاسیس دانشگاه آزاد و راه اندازی چند 
واحد بزرگ دانشگاه آزاد اسالمی در تهران بود که موجب شد بسیاری از 
معضالت فرهنگی و اجتماعی مانند پیامدهای حاصل از ناکامی در کنکور 
مهاجرت به خارج از کشور و شهرهای دور برای تحصیل کاهش یابد و 

صدها هزار دانشجوی تهرانی در تهران قادر به تحصیل باشند.

شفقنا/ ویژه نامه تهرانسیاست در شهر
شماره 5  آذر 97

واعظی آشتیانی:
شورای پنجم تهران را 

شورای  ناتوانی در 
آینده  می بینم

شفقنا- امیررضا واعظی آشتیانی، اصولگرا و عضو شورای 
دوم شهر تهران که برخالف برخی رقبایش براین باور است 
که اگر شهرداری و شورای شهر می خواهد موفق باشد، اولین 
قدم این است که به گذشته کاری نداشته باشند. هر چند 
در ادامه تحقیق و تفحص از عملکرد دوره آقای قالیباف را 
حق نمایندگان مجلس می داند و البته می گوید در صورت 
اثبات تخلفات مربوط به زمان آقای قالیباف نباید عملکرد 
ایشان را به جریان اصولگرایی تعمیم داد. آشتیانی که گویی 
این دوره از شورای شهر تهران را نیز تخصصی نمی داند 
معتقد است:  اعضای این دوره جدید تخصصی نیستند و این 
لیست کامال جناحی بسته شده است و تخصص را اولویت 

آخر قرار داده اند.
با  شفقنا  خبرنگار  وگوی  گفت  متن  از  بخشی  ادامه  در 
امیررضا واعظی آشتیانی، فعال اصولگرا و عضو شورای شهر 

تهران در دور دوم در پی می آید:

  بعنوان اولین سوال، برخی بر این باور هستند، این 
دوره از شورای  شهر تخصصی تر و با برنامه روی کار 
شما  ارزیابی  دارند،  مخالف  نظری  برخی  و  آمده اند 

چیست؟
شهر  شورای   از  دوره  این  که  ندارم  را  تصور  این  من 
تخصصی تر و با برنامه روی کار آمده اند. من صادقانه می گویم 
فارغ از تعلقات جناحی و فکری، این شورا را من شورای 
ناتوانی در آینده می بینم همچنین می توانم بگویم متخصص 
نیز نیستند البته باید دید که این افراد تخصص را در چه 
نداشته  اجرایی  می بینند. تخصصی که سابقه ی مدیریت 
باشد، نمی شود به آن گفت متخصص. به نظرمن، کسی را 
می گوییم متخصص که کار کارشناسی زماندار انجام داده 

باشد، کار موفق انجام داده باشد.
دوم  شورای  باشد  مدیریت  سابقه ی  و  تخصص  به  اگر 
موفق ترین شورا تا به امروز بوده است، 1۵ نفر عضو شورا 
بودند در رشته های که مرتبط با شهر بود از جمله، عمران، 
سازه و معماری، حقوق، مدیریت حتی ترافیک و... این افراد 

مختصص بودند و سابقه مدیریتی وکارشناسی داشتند.
باور من بر این است، نباید این قیاس را کرد که شورای االن 
نسبت به شورای قبل متخصص تر است باید منتظر ماند و 
دید که عملکردها چه خواهد بود . با شعار دادن که شما 
نمی توانید برای خودتان عملکرد درو  کنید. شما ابتدائاً باید 
از تفکر  کارشناسی به عنوان یک بذر استفاده کنید بعد 
حاصل آن را درو کنید که حاصل آن تصمیماتی در جهت 
منافع شهر باشد. من کاری به عملکرد دو شورای قبل و 
قبلش ندارم، من دارم بحث امروز را می کنم.  شورای امروز 
به اعتقاد من، یک چیزی شبیه شورای اول است، دو گروه 
سیاسی کارگزاران و اصالح طلبها با هم دعوا دارند و  قطعاً 
سر سهم خواهی با هم یقه گیری می کنند و شما این اطمینان 

را داشته باشید که این اتفاق خواهد  افتاد.  .
دولت یازدهم وقتی روی کار آمد ناکارآمدی اش را مدام به دو 
دولت دهم و نهم نسبت می داد، چه حاصل شد؟  من این ها 
را دارم صادقانه می گویم. ضمن این که آرزو می کنم دولت 
دوازدهم دولت موفقی باشد. موفقیت دولت، موفقیت نظام 
است. اما اگر بنا هست شهرداری، شهردارِی موفقی باشد 
موفقیت های موجود را قوام بدهد و نقاط ضعف را تعمیر کند. 
نباید ناتوانی خودمان را در اجرا به گردن دیگران بیاندازیم. 
و  شهرداری  اگر  است.  شده  تمام  موضوعات  این  دوران 
شورای شهر می خواهد موفق باشد، اولین قدم این است که 

به گذشته کاری نداشته باشند.

ادامه درصفحه ۳۵

پیامدهای مدیریت پاستورگرا  
در شهرداری تهران

محسن  هاشمی :
به یک تعامل مناسب
 با نظام نیازمندیم

 اجرای پروژه های نمایشی و تبلیغاتی،
 اتکا به منابع ناپایدار، غفلت از اقدامات

 اصالحی و درازمدت در کنار گران
 کردن هزینه اداره شهر بخشی از
 پیامدهای مدیریت پاستورگرا  در

شهرداری است
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شفقنا/ زهرا ترابی- مهندس مهدی چمران از 
نام آشنایی است که  شخصیت ها و چهره های 
حدود 1۴ سال مدیریت شورای شهر تهران را بر عهده 
داشته است و در حوزه مسائل شورا و شهر و همچنین روند 
تصمیمات، طرح ها و  رخدادهای این دوران تحلیل، دیدگاه 
در  چمران  مهندس  دارد.  را  اهمیتی  حائز  خاطرات  و 
فرازهای مهمی از سیاست در همین دوران از جمله در 
عرصه انتخابات ریاست جمهوری نیز ایفای نقش کرده 
است. در یک روز پاییزی با ایشان به گفت و گو می نشینیم 
و  پاسخ هایی صریح را در قبال پرسش های خود دریافت 
می کنیم. بخش هایی از گفت وگوی شفقنا با مهندس 

مهدی چمران به این شرح است:

  شما چند سال  مدیریت شورای شهر تهران را به 
عهده داشتید؟

سیزده سال. به طور کلی چهارده سال در شورا بودم که 
یک سال آن را من نبودم.  بعد از آن یک سال هم باز من 

مدیریت را به عهده داشتم.

  در این چهارده سال، طبیعتا موافقین، منتقدین و 
مخالفینی داشته اید، طی این سال ها  معتقدید که 
مهم ترین اقداماتی که در شهر تهران انجام دادید، 

چه بود؟
من مخالفان زیادی نداشتم چون سعی می کردیم که بیشتر 
کار کنیم،  با اینکه رفتن ما به شورا  گشایش یک حرکت 
ناباوری خاصی بود، مجلس و  جدیدی در یک دوران و 
دولت در اختیار طیف خاصی بود و می  توان گفت ما خیلی 
تنها و مظلومانه شروع کردیم بدون این که حمایت های 
گروه ها و دسته جات بزرگ سیاسی را به دنبال داشته 
باشیم، اما به اسم آبادگران شروع کردیم و همه  به شورای 
اسالمی شهر تهران آمدیم و در شورا با یک دید دیگری 
و واقعاً  یک حرکت جهادی  کارمان را آغاز کردیم، قطعاً 
دید ما اوالً یک دید سیاسی نبود، کامالً تخصصی فکر 
می کردیم، درست است در موقع رای دادنها و انتخابات، 
سیاسی بود، اما چون قاعدتاً از یک طیف بودیم، مشکالت 
سیاسی باهم نداشتیم،  اگر هم اختالف نظر داشتیم )که 
طبیعی است و همه این اختالفات نظرها را دارند( زیاد 
پررنگ و مهم نبود؛ اختالف نظرها قاعدتاً اختالف نظرهای 
تخصصی بود که گاهی اوقات به بحث های بسیار داغ و 
تندی هم می انجامید؛ به قول معروف بحث های طلبگی 
بود! نه بحث های دیگر؛ این حرکت سبب شد که در یک 
مدت کوتاهی تحولی در شهر تهران، هم در خدمت گذاری 
ما  قبلی  بیاید. شورای  به وجود  آرامش  ایجاد  و هم در 
شورایی بود پر از تنش، سر و صدا و درگیری، با اینکه 
همگی از یک طیف سیاسی بودند، اگرچه درگیری ها بسیار 
بود، اما کارهای خوبی هم کردند؛ من هیچ وقت عادت 
ندارم  کارهای خوبی که افراد قبل از ما می کنند را نادیده 
بگیرم و مدام حمله کنم البته این رسم است، شورای جدید 
که می آید، شورای قدیمی را مرتب بکوبد یا وزیر جدید 

می آید و به وزیر قدیم مرتب انتقاد می کند و می گوید 
خالف کردند، دولت ها هم متاسفانه همینطور هستند؛ 
من خوشبختانه چنین عادتی ندارم و نداشتم، اما آنچه که 
واقعیت بود می  توان گفت  آنقدر تنش زیاد شد که شورا 
منحل گردید و  بعد از آن انحالل رقبت مردم به شوراها 
خیلی کاسته شد به طوری که تقریباً وقتی که ما در شورا 
آمدیم با مشارکت کم مردم مواجه بودیم یعنی مشارکت 

در حد خیلی باال نبود..

  آقای مهندس چمران، در این چهارده سال مهم 
ترین اقداماتی که شما در شهر تهران انجام دادید، 

چه بود؟ 
به خاطر تجربه ای که آنجا داشتم به این نتیجه رسیدیم 
که ما بایستی اول  برای تهران برنامه بنویسیم چرا که در 
آن دوران تهران برنامه نداشت، یعنی طرح جامعی که سال 
۴۹ تمام شده بود و تا سال 7۰ قرار بود قانونی و اجرا شود،  
انجام نشده بود تا اینکه سال 7۰ به این نتیجه رسیدند که 
باید طرح جامع جدیدی را تهیه کنند در حالی که تهیه 
طرح جامع  نیازمند زمان است و ممکن است چندین 
سال به طول بیانجامد. پس از آن طرح را به مدت پنج 
سال یعنی از سال 7۰ تا 7۵ مورد بازنگری قرار دادند. 
یکی از مشاورین آتک فکر می کنم بود. پس از آن طرح 
را به شهردار وقت دادند اما به گفته دوستان شهردار گفت 
که من به  اینها کار ندارم و خودم می دانم چه کاری باید 

انجام دهم؛  بنابراین...

   یعنی زمان کدام شهردار؟
دهه  7۰  حاال به هر حال  طرح جامع را کنار گذاشتند و 
مطابق سلیقه ی خودشان شروع کردند به کار کردن، من 
همان زمان گفتم نمی شود شهر اینطوری اداره بشود و 
هرکسی یک جوری سلیقه ی خود را به کار ببندد. در همان 
زمان تغییرات در تهران کلید خورد چرا که گفته بودند 
پایتخت جابه جا شود اما شهردار گفته بود  من حاضرم 
تهران جابه جا نشود ولی آنچه را که من می گویم اجرایی 
کنند که پس از برگزاری جلسات مختلف این  اجازه به 
او داده شده بود. آن زمان هم شهردار به خاطر اینکه در 
هیئت دولت  شرکت می کرد، جایگاه اجرایی قوی تری 
داشت. اما بعد از این که ما وارد شورای شهر شدیم، حضور 
شهردار را در هیئت دولت دیگر ممنوع کردند و گفتند که 
لزومی ندارد شهردار در جلسات حضور یابد و دیگر از سال 
8۲ شهردار در جلسات هیئت دولت شرکت نکرد تا همین 
چند روز پیش که دوباره حضور شهردار در این جلسات 
مصوب شد؛ اما باید توجه کرد حضور شهردار در هیئت 

دولت اصوالً  الزم هست یا الزم نیست...

   نظر شما چیست؟
اگر الزم هست که باید هر کس شهردار شد بیاید نه اینکه 
با  نظرشان  تفاوت قائل  شوند و یک شهرداری که مثالً 
هیأت دولت یکی نیست، اجازه حضور نداشته باشد. من 

هم حضور شهردار تهران و هم حضور رئیس شورای عالی 
استان ها در هیئت دولت را الزم می دانم، حاال با هر گرایش 

سیاسی.

   به نظر شما آن زمان چرا ممانعت کردند؟
به خاطر اختالفات سیاسی. کامالً مشخص بود. یک طیف 
سیاسی سرکار بود، یک طیف سیاسی دیگر شهردار شد یا 
در شورای شهر حضور یافت. پس از آن هیأت دولت گفتند 
خب حاال ضرورتی ندارد شهردار در جلسات هیئت دولت 
آقای  کرد.  پیدا  ادامه  روند  این  همینطور  و  کند  شرکت 
قالیباف هم همینطور، اختالف نظرها سیاسی بود. گفتند 
نیازی نیست در جلسات بیاید. بعد حاال می گویند حضور 
شهردار در جلسات هیئت دولت الزم است.  حاال شهردار 
نقش نماینده ی شهرداران را و هم نماینده ی شوراها را آنجا 
قرار است، ایفا نماید به عنوان نماینده  شوراها من پیشنهادم 
این است که رئیس شورای عالی استان ها در دولت باشد یا 
حاال مشاوری که رئیس جمهور به عنوان شوراها برای خود 
گذاشته باشد که وارد این نمی شوم.  به هر حال من سال 8۲ 
که وارد شورا شدم متوجه شدم که هیچ برنامه ای برای رفع 
نابسمانی های تهران وجود ندارد؛ یعنی همان هفته ای که ما 
می خواستیم کار خود را شروع کنیم  دوباره یک قانون جدید 
تصویب شد. تا آن زمان هرکسی در هر حدی که می خواست 
می توانست ساختمان بسازد، ارتفاع بگیرد در هر جایی، و این 
کار درآمد خوبی برای شهرداری داشت که البته من با این 
کار موافق نبوده و نیستم، حتی اگر درآمد مناسبی هم داشته 
باشد اصالً از نظر  شهرسازی پذیرفته نیست.مدتی این روش 
وجود داشت و نتیجه آن هم اکنون در شهرسازی تهران قابل 
مشاهده است. در آن زمان ما که آمدیم و گفتیم که بایستی 
طرح جامع  تهران را تهیه کنید. خوشبختانه قبالً زمینه اش 
آماده شده بود اما همان هفته ای که ما می خواستیم کار را 
شروع کنیم  قانون میزان تراکم آنها ملغی و یک قانون جدید 
مصوب شد؛ البته قانون نبود، مصوبه و بخشنامه بود.  بعد 
ساختمان هایی که در بافت فرسوده بود و برای این که به 
نوسازی تشویقشان کنیم مقررشد که اگر نوسازی کنند به 
آنها یک طبقه تشویقی می دهیم که با این روند تعداد طبقات 
به پنج طبقه افزایش پیدا کرد. تا سال ۹1 که طرح تفضیلی و 
جامع جدید تهران  اجرایی شد،  ساختمان های تهران عموماً 
پنج طبقه ساخته می شد، منهای آن بلندمرتبه ها که قانونش 

متفاوت بود..

  آقای چمران یک سوالی که اینجا بوجود می آید این 
است که االن سه دوره، نمایندگانی با گرایش اصول 
گرایان در شورای شهر روی کار بودند و این دیدگاه 
وجود دارد که برخی از تصمیمات مهم این اعضاء پشت 
درهای بسته بوده است، از جمله همین بحث مدیریت 
بانک شهر، واگذاری شهر آفتاب به شهرداری، موضوع 
تحقیق و تفحص شهرداری، ماجرای پالسکو، واگذاری 
برخی امالک، که می گویند این موارد دقیقاً مشخص 
این  در  شما  نظر  شد،  ختم  کجا  به  سرانجام  نشد 

خصوص چیست؟
این پشت درهای بسته یکی از اتهامات و تهمت هایی است 
که زده می شود. درهای بسته یعنی چه؟ ما حتی  شوخی ها 
و خنده های  اعضاء و به خصوص آقای جدیدی را نه تنها 
در سایت ها و تلویزیون که جلسات ما را هم همه منعکس 
کردند. شاید هم اکنون دستور جلسه ای هم نداشته باشند، 
چون اول کار است، اما آن موقع تمام دستور جلسات می آمد، 
توضیح داده می شد و اکنون گاهی  شورا به ایرادگیری از 
گذشته و مسائل اینچنینی می گذرد. ما در همین دوره ی 
چهارم فکر می کنم سه بار بیشتر جلسه ی غیرعلنی نداشتیم. 
تمام جلسات ما علنی بوده است. در آن هم باز بوده، بسته 
بیایند شرکت کنند،  نبوده است. خبرنگاران می توانستند 
مردم هم می آمدند. از دوره ی دوم که ما شروع کردیم ، حتی 
اولین جلسه یادم است که یک عده از دانشجویان  آمدند، 
چون اولین دستور جلسه مان را که گذاشتیم، به یاد دارم، 
نامگذاری بزرگراه شهید صیاد شیرازی بود و به  عنوان تبرک 
هم این را گذاشتیم. چون نام آن چیز دیگری بود. بزرگراه 
نیاوران  بود، ما  گذاشتیم شهید صیاد شیرازی. یک عده 

از دانشجویان  آمدند حتی در صحن شورا نشسته بودند با 
تابلوی اعتراض که شما چرا به کارهای اساسی نمی پردازید.  
گفتیم خب کار این پنج دقیقه است و هم یک کار اساسی 
و سمبولیک است که ما نشان بدهیم که  در چه مسیری 
می خواهیم جلو برویم  بعدش کار خودمان را کردیم. درست 
روابط  اما  نبود  خبرنگاران  حضور  یکشنبه  روزهای  است، 
عمومی که هیچ، دوستان دیگر که هیچ، فیلمبردار می آمد و 
فیلم می گرفت و دستور تهیه می کرد و می رفت و چیزی در 
آن زمینه پوشیده نداشتیم، آن هم علتی داشت که  آن علت 

هم این دفعه آشکار شد.  

  فکر می کنید  دلیل این حرف آنها چیست؟
باید ببینیم چه کسی می گوید و چطور می گویند؟ وقتی یکی 
با یکی مخالف است  از هرچیزی یک حربه ای می سازد برای 
کوبیدن طرف مقابل خودش. همین شورای دوره ی چهارم، 
ما تقریباً نصف به نصف بودیم. اصالح طلبان و اصول گرا 
و اگر آنها هم ضرورت می دانستند و می گفتند  که بیاییم 
این کار را کنیم این کار را می کردیم.  در حالی که خود 
آقای مسجدجامعی هم که یک سال رئیس شورا بود، ایشان 
هم همان روش را دنبال می کرد، چون می دید که این رو  
کارسازتر است.  وقتی  دوربین می آید روی افراد، یک ذره 

شیوه افراد فرق می کند،  گفتارشان فرق می کند.
 

  انتخاب اعضای شورای شهر دست مردم هست و 
ممکن است گاهی سلیقه ای هم بشود، اما به نظر شما 
انتخاب شهردار بر چه اساسی در دوره هایی که شما 
رییس شورای شهر بودید بود؟ مشخصا آقای قالیباف 
بر اساس چه اصول و معیار و برنامه ای شهردار می 

شد؟
فردی  اصوالً  فردی که  با یک  قالیباف  آقای  بودن  نظامی 
نظامی می باشد دانشگاه افسری و دوره ی نظامی طی کرده 
باشد  فرق می کند. شغل نظامی داشتن متفاوت است. عده ی 
زیادی در جنگ بودند از جمله خود من. از دانشگاه می رفتم 
جبهه برمی گشتم دوباره به دانشگاه. در تمام حمله ها من 
تقریباً در جبهه بودم و بقیه  مواقع هم کمک می کردیم و نه 
من، خیلی از دانشجوها و اساتید دیگر به این صورت بودند.  
یک جوان 18 ساله ای بوده است بلند شده رفته جبهه بجنگد 
و کمک کند، و بعد رفته باال و بعد فرمانده شده است، بعد هم 
آمده است به او درجه دادند و بعد هم فرمانده ی نیروی هوایی 
سپاه، در این سمت یک سری کارهای علمی خیلی ارزنده ای 
هم کرده است. بعد ایشان را گذاشتند فرمانده نیروی انتظامی، 
باز نیروی انتظامی یک نیرویی است که پنجاه درصد آن 
اجتماعی است و صرفا نظامی نیست. نیروی انتظامی فرق 
می کند با گردان تانک فالن  لشکر که اصالً کاری با مردم 
ندارد. به همین دلیل آقای قالیباف تهران را خیلی خوب 
می شناخت. مراکز آسیب های اجتماعی آن را خیلی خوب 
می شناخت. مسائل آن را هم می دانست و بعد هم از آنجا 
فاصله گرفت، استعفا کرد و با این شناختی که داشت و  پایه  
درسی که در دانشگاه رفته بود، دکترای جغرافیای شهری 
گرفته بود و اصالً زمینه ی تخصصی اش نزدیک این زمینه 
بود، یک مقداری در مسائل  شهری و جغرافیای شهری  و 
بعد این موضوع را تدریس می کرد و روی آن تسلط داشت. 
ما خوشبختانه هرجای تهران را می گفتیم می گفت بله آنجا 
اینطوری است و آنطوری است. من که بزرگ  شده و متولد 
شهر تهران هستم و از ابتدای عمر تا به حال در تهران بودم 
و حتی  یک موقعی خطوط اتوبوسرانی  را هم از حفظ بودم 
و  االن هم تسلط کامل دارم به نقشه ی  شهر تهران دارم، 
دیدم ایشان هم این تسلط را واقعاً دارد و روی مسائل شهری 
کار کرده است و یک کار اجرایی و عملیاتی و مدیریتی باید 
انجام بدهد. مدیر اگر توانمند و قوی باشد می تواند از پس 
کارها بربیاید. االن هم بگوییم در دوره جدید ما یک نفر را 
آوردیم به عنوان شهردار تهران که رشته اش ریاضیات است، 
استاد ریاضیات است خب به شهر چه کار دارد؟ ما این ایراد 
را می توانیم بگیریم یا نمی توانیم بگیریم؟ یعنی اگر یک مدیر 
قوی باشد این قابل پذیرش هست  به عقیده ی ما چون ایشان 
یک مدیر قوی بود، این برای شورای شهر جا افتاد و لذا به 

ایشان رای دادند.

  ادامه از صفحه ۳۳

در شورای دوم که انتخاب شدم، اسفند همان سال رفتیم 
دیدار مقام معظم رهبری، ایشان یک رهنمودی دادند که 
اگر می خواهید   « فرمودند:  ایشان  یادمان هست.  هنوزبه 
موفق باشید به گذشته برنگردید. نکته ی مهم تر اینکه به 
شاخ و برگ ها هم نپردازید و بروید مسائل را ریشه ای حل 
کنید.« حال این توصیه را من به شورای پنجم می کنم. از 
جانب خودم به عنوان کسی که این  حرف را  از مقام معظم 
رهبری شنیده است. یعنی منظور ایشان، مضمون به این 
مطلب بود که به عملکرد شورای اول نگاه نکنید و شما کار 
خودتان را بکنید و نگاه به شهرداری نکنید. شهرداری جدید 
کار جدید را انجام بدهد. االن هم شهرداری جدید به جای 
این که بیاید به یک سری مسائل و مباحث از جمله اینکه 
»آقایی پیش فروش تراکم کردند و... « بپردازد برود کار خود 
را انجام بدهد. برای من که عضوی از شورای شهر بودم خنده 
دار است؛ تراکم پیش فروش کردن به چه معنی است؟ این 
را برای چه منظوری طرح می کنند؟ یعنی تراکم را پیش 

فروش می کنند؟  مگر همچین چیزی می شود؟

  پس شما بر این باور هستید که این دوره شورا اعضا 
تخصص چندانی ندارند؟  

به  نسبت  اما  ندارد  تخصص  مطلق  دوره  این  گویم  نمی 
دوره های دیگر نمی توانیم بگوییم متخصصتر است. شاید یک 
لیستی براساس تخصص بسته شود، اما این لیست داللت بر 
این ندارد که مردم حتماً به آن رای بدهند.  حاال لیستی 
که بسته شد برای شورای شهر وقتی شما نگاه می کنید 
تخصص هایی نیست که حتی پنجاه درصد نیاز شهر باشد 
که این هم نشانه ی ضعف است. یک زمانی است که لیست 
تخصصی بسته می شود، همچنین یک زمان دیگری نیز 
هست که لیست جناحی و باندی و گروهی بسته می شود 
که در آن شایسته ساالری و تخصص نیست. به نظر من، 
در این لیست یک بخشی از مردم عالقمند نبودند که یک 
باشند، می خواستند  عده دیگر همچنان در شورای شهر 
چهره های دیگری کار را در دست بگیرند. به نظر من، طرح 
چهره های جدید یعنی نوسازی نیروهای جدید در عرصه 
یا اجرایی الزمه ی کشور است. اگر ما برویم به سمتی که 
نوسازی نسل مدیریتی کنیم که الزمه ی جامعه نیز می باشد، 
یعنی مدیریت شهری جدیدی را ایجاد کنیم. ما نباید دیگر 
به سمتی برویم کسی که بیکار است بیاید کاندیدا شود و ما 

بدون هیچ گونه تحقیقی به آن شخص رای بدهیم.

  اقداماتی که تا کنون شهرداران جدید تهران داشته 
اند را چگونه می بینید؟ 

واقعاً متاثر می شوم که می شنوم، مثالً یک فردی می خواهد 
وزیر بشود می گویند برنامه بدهید، مجلس از وزیر  برنامه 
می خواهد. معنا و مفهوم این چیست؟ یعنی؛ مملکت برنامه 
ندارد آقای وزیر می خواهد بیاید گل بکارد. ما اگر چشم انداز 
بیست ساله داریم، اگر برنامه ی ۵ ساله داریم، باید به وزیر 
پیشنهادی بگوییم که راهکار محقق کردن و رسیدن به 
این برنامه ها را ارائه بدهد برای همین هست که مملکت 
ما سلیقه ای رفتار و برخورد می کند. جالب است می گویند 
شهردار برنامه داده است. شهردار چه برنامه ای داده است؟ 
ما در  را چه دیدیم؟  انداز شهرهایمان  ما در چشم  اصالً 
برنامه ی ۵ ساله در ارتباط با مترو چه دیده ایم؟ ترافیک 
چه دیده ایم؟  شهرسازی چه دیده ایم؟ این بازی کردن با 
افکار عمومی است. معلوم است که اولویت های شهر چه باید 
باشد. چون سلیقه ای اعمال مدیریت می شود، ما نمی دانیم 
اولویت  ترافیک  معضل  است؟  اولویت  فروشی  تراکم  که 
است؟ آلودگی هوا اولویت است؟ ساخت مترو اولویت است؟  
کدام  است؟  اولویت  شهر  مردم  شادابی  و  روان  سالمتی 
اولویت است؟ می خواهید از کجا شروع کنید؟ و این شروع 
شدن در کجای برنامه های کشور وجود دارد؟ این مهم است. 
مگر می شود شهردار بیاید به نماینده ی شورای شهر برنامه 
بدهد اما مردم ندانند. خب اگر شما از مردم رای گرفتید 
برنامه هایتان را روی سایت بگذارید و چه التزامی دارد که آن 
برنامه ای که او داده است درست است؟ چه التزامی وجود 
دارد که این اعضای فعلی شورای شهر که  بنده ۵۰ درصد 
آنها را به زور متخصص می دانم تشخیص دادند که برنامه 

ایشان درست است!
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بیم ها و امیدهای 1۴ سال مدیریت شهری تهران 
از نگاه مهندس مهدی چمران

آقای قالیباف تهران را 
خیلی خوب می شناخت
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شفقنا- سمانه معارف: دکتر تقی آزاد ارمکی، جامعه شناسی   
است که در مورد قالب موضوعات با صراحت صحبت می کند 
و از نقد شفاف پرهیزی ندارد، به همین دلیل گفت وگو با او در مورد 
مشکالت و معضالت بسیار شهر تهران که اکثر مواقع در مورد علت یا 
راهکارهای آن به صورت واضح و بدون پرده صحبت نمی شود، خالی 
از لطف نیست. دکتر آزاد معتقد است که قالیباف، کرباسچی و احمدی 
نژاد شهر را نابود کردند؛ شهردارهای گذشته تهران در مسئولیت خود 
موفق نبودند و شهردار فعلی نیز موفق نخواهد بود چرا که شهردار باید 

از میان همین مردم باشد تا دغدغه های آنها را بفهمد.
او می گوید: حیات جمهوری اسالمی به شهر تهران وابسته است، اگر 
شهر را سامان ندهیم یعنی نظام را سامان ندادیم و اگر بخواهیم شهر 

را سامان دهیم باید دولت و نظام سیاسی از تهران خارج شوند. 

 شهروندان تهرانی به نظر می رسد آنگونه که از ظواهر امر 
مشخص است از زندگی در تهران چندان رضایتمندی ندارند. 
چرا که این شهر با خیابان ها و اتوبان های زیاد، ساختمان 
های سر به فلک کشیده و کمبود فضاهای تفریحی و پارک 
تعبیه شده  ها  برای خودرو  که  بیشتر یک شهری است  ها 
تا شهروندانی که بتوانند در خیابان راه بروند و از طبیعت و 
فضای سبز یا اماکن تاریخی لذت ببرنند. شهری که آلودگی 
هوا و ترافیک ساالنه جان بسیاری را می گیرد و این خود باعث 
شده شاید شهروندان با این شهر هم نامهربان شوند. نظر شما 
چیست؟ چرا شهروندان تهرانی احساس تعلق و عالقه ای که 
باید و شاید را نسبت به این شهر کمتر دارند و همواره از آن 

گله مندند؟
تهران از بدو زمان طراحی برای زندگی ساخته نشده، علت آن هم 
این است که تهران به واسطه دولت تأسیس شده و محل حکومت 
شده و محل منازعه و مشاجره گروه های سیاسی قرار گرفته است 
برخالف بعضی از شهرهایی که در ایران وجود دارد که اساساً براساس 
یک صنعت، کار یا نگاه اجتماعی طراحی شده، تهران یک شهر بسیار 
سیاسی است. بازیگر اصلی در شهر تهران دولت و نظام سیاسی است 
به همین دلیل هم دولت عامل ایجاد و توسعه آن و قطعاً عامل انحطاط 
آن هم هست. برای اینکه شهر تهران به جایی برسد تنها راه این است 
که دولت و نظام سیاسی از شهر تهران خارج شوند. اگر دولت از شهر 
تهران خارج شود احتماالً شهر تهران محل زندگی خواهد بود وگرنه 
همچنان ما گرفتار مسایل متفاوت در سطح شهر تهران خواهیم بود. 
هیچ شهرداری در شهر تهران نتوانست فضای زندگی در شهر را ایجاد 
کند همه شهرداران تهران شهر را به بیشتر به بن بست رساندند. شاید 
هوشمندترین شهردار تهران آقای نجفی بود )هر چند که من پیش 
بینی کردم که نجفی کمتر از یک سال از شهرداری می رود( که فکر 
کرد کاری نمی تواند انجام دهد و رفت. کسانی که بر گرده شهر سوار 
شدند و گمان کردند که می توانند کاری کنند شهر را خراب تر کردند 
نمونه آن احمدی نژاد، کرباسچی و قالیباف. این افراد با خراب کردن 
شهر تهران افراد مهمی شدند و بر گرده شهر تهران که سوار شدند 

ساحت زیست زندگی شهری را در تهران دچار اختالل کردند. 

 اما براساس نظر عده ای کرباسچی و قالیباف اقدامات خوبی 
در شهر تهران انجام دادند. چرا معتقدید که شهر را خراب 

کردند؟
فقدان افراد پیاده در شهر تهران یعنی فقدان حوزه هایی که زیست 
شهری و زیست اجتماعی داشتند. شما فضای عمومی در شهر تهران 
را باید با هزینه بسیار زیادی بسازید به عنوان مثال بخشی از خیابان 
شهدا را بستند و چه بدبختی که برای منطقه ایجاد کردند یا خیابان 
ولیعصر را یک طرفه کردند و چه بیچارگی برای اقتصاد و منظر زیبایی 
شهر درست کردند. مناطقی که می خواهد زندگی شهری در آن اتفاق 
بیفتد دردسر درست می کنند. یا یک فروشگاه زده می شود و چه 

ترافیکی درست می شود یا رستوران و کافی شاپ می سازند. 
همه این مسایل به این خاطر است که برای شهر طراحی نشده و 
گاهی هم که می خواهند زیست شهری را درست کنند عامل اخالل، 
نارضایتی و بحران می شوند. مثال یکی از مشاجره ها در دو دهه اخیر 
در تهران بحث نمایشگاه کتاب است. مدیران اصلی کشور در شهر 
تهران هستند و  نمی توانند جایگاه اصلی نمایشگاه را تعیین کنند. 
از خیابان چمران حرکت کردند به مصلی و بعد شهر آفتاب رفتند و 
برگشتند به مصلی و مشخص نیست که بعدها کجا خواهند رفت. 
این وضعیت یعنی فشل بودن مدیریت و اینکه شهر دچار یک بحران 
بنیادی است. با این نوع مدیریت و وضعیتی که برای زندگی مردم در 
تهران درست کردند، اگر مردم فرصت اعتراض داشتند چه اتفاقاتی که 

در شهر تهران می افتاد، اما مردم هیچ نمی گویند چون فقدان پدیده 
ای به نام انسان پیاده رو و فضای عمومی در شهر وجود دارد. زندگی 
در تهران بسیار سخت است و نتیجه آن این شده که همه افرادی که 
در تهران زندگی می کنند، بدو ن ماشین نمی توانند در شهر زندگی 
کنند این یعنی فشل کردن و گرفتار کردن شهر در صورتی که اگر 
زندگی در شهر جاری بود چرا نباید از وسایل عمومی استفاده کنیم، 

چرا مترو و سیستم اتوبوسرانی نباید توسعه پیدا کند!؟  
باید توجه داشته باشیم که اگر تهران خراب شود، سرمایه ملی از 
بین می رود. ساده ترین راه برای جلوگیری از تخریب بیش از حد 
تهران این است که نظام سیاسی و دولت از شهر خارج شود البته 
به هر شهری بروند گرفتاری برای آن شهر به وجود می آورند بلکه 
خودشان یک منطقه ای را تعریف کنند و شرایط حداقلی برای خود 

به وجود بیاورند. 
نکته ای که مهم است اینکه ما از آشتی پیاده رو با خانه نشین و 
ماشین سوار  و  رو  پیاده  تعارض  به  ماشین هستند  در  کسانی که 
رسیدیم به همین دلیل شما در خیابان های تهران می بینیم که اینها 
با هم در حال تقاطع هستند. از هر مسیری آدم ها به آن طرف خیابان 
می روند و از هر مسیری ماشین حرکت می کند. ماشین در پیاده رو و 
خط کشی می رود و اگر این جریمه زیاد سر چهارراه ها نبود، چهارراه 
ها مانند سال های گذشته پر از ماشین می شد بنابراین فشار وجود 
دارد که می توان چهارراه را دید.  نکته دیگری که در شهر تهران وجود 
دارد رابطه بین خانه و بیرون است. افراد وقتی پایشان را از خانه بیرون 
می گذارند وارد محل ترافیک می شوند، فضایی نیست که زمان ببرد 
و پس از آن به خیابان و ترافیک وصل شوند. همه خانه ها در ترافیک 
ها و جلوی پارک ماشین باز می شود، اینجا یک نا آرامی بسیار اساسی 

برای کسانی که در خانه زندگی می کنند فراهم شده است. 

  چرا تهرانی ها شهرشان را دوست ندارند؟
 چون امکان زندگی کردن در شهر تهران وجود ندارد، زمانی ما گفتیم 
که مترو بیاید و احتماالً شرایط بهتر می شود اکنون وارد مترو که 
می شوید باید دعا کنیم که تا انتهای مسیر جان سالم به در ببریم. 
هیچ منفذی برای سر و سامان دادن نیست و هیچ اراده ای برای 
مدیریت درست این موضوع وجود ندارد چرا که این مساله به یک 

پدیده سیاسی میان گروه های سیاسی تبدیل شده است. 

  هویت و عرق ملی به شهر تهران هم گویا چندان وضعیت 
خوبی ندارد. شهری که از زمان قاجار پایتخت 
بوده و کم از ابنیه ها و مواریث تاریخی نیست 
که  چرا  شده  کمرنگ  مردم  خاطر  در  اما 
بسیاری از این ابنیه ها و آثار یا از بین رفته 
یا تغییر کاربری داده و برج شده است. محالت 
قدیمی دیگر نشان از هویت گذشته تهران را 
ندارد. همه اینها به نظر شما باعث نشده به 
عدم این احساس تعلق خاطر دامن بزند و به 
عنوان مثال تهرانی ها را به آدم های بی تفاوت 

نسبت به پیرامون خود تبدیل کند؟
مثالً در کاشان که دولت زندگی نمی کند کسانی 
به  کنند  پیدا  خواهند  می  فرهنگی  خاطره  که 

کاشان، اصفهان و یزد نمی روند. 
همین مراکز و مناطق قدیمی را دولت اشغال کرده، 
توپخانه را ادارات مرکزی اشغال کرده و شما نمی 
و خیابان  امام  میدان  و  زار  به خیابان الله  توانید 
سی تیر بروید و موزه ملی را ببینید. اصال موزه ملی 
قابل دسترس برای دیدن نیست، خلوت ترین جای 

تهران همان جایی است که اصال کسی نمی رود. این مکان ها توسط 
نظام سیاسی و دولت اشغال شده است. مردم تصمیم می گیرند که 
مثالً مجلس دوران مشروطه را ببیند امکان پذیر نیست، این عناصر 
اساسی تاریخ معاصر از زندگی مردم خارج شده است. تلویزیون باید 
گزارش تهیه کند و برای مردم پخش کند. این آدم ها می خواهند 
ببیند که مصدق، مدرس و رضا شاه کجا می نشستند. این حوادث 
سیاسی که در زمان ماست را کجا می توان دید؟! اصال دیدنی نیست. 
باغ محل زندگی ستارخان و باقرخان کجاست؟ مراجع دوره مشروطه و 
روشنفکران کجا بودند؟ همه را از بین بردیم. بعد مجبوریم که شهرک 
سینمایی مصنوعی بسازیم و به مردم نشان دهیم و مردم تخیلی با 
پیشینیه تاریخی خود روبه رو شوند. در صورتی که در دنیا اینگونه 
نیست، حوادث هستند و افراد هزینه می کنند و محل را می بینند 
ولی ما نمی توانیم ببینیم. یک مشت کاسب کار فیلم می سازند و 

به صورت تخیلی تاریخ معاصر را نشان می دهند و هر مداخله ای 
که می خواهند در خانه ها و خیابان ها انجام می دهند. در ابتدا اگر 
دولت از تهران خارج شود و پس از آن اگر محله های قدیمی نابود 
نشده باشند، مردم ایران که نجوای تاریخ دارند این مکان ها را پیدا 

و دنبال می کنند. 
میدان امام اصفهان محل نماز جمعه است، چرا نماز جمعه باید میدان 
امام باشد؟ چرا دانشگاه تهران باید محل نماز جمعه باشد؟ چرا به 
مصل نمی روید؟ شما نمی گذارید فضا نفس بکشد. چرا میدان امام را 
اینطور اشغال کردید؟ چرا میدان امام حسین را این مدلی ساختید؟ 
چرا خیابان انقالب زشت ترین خیابان دنیاست؟ واقعاً خیابانی که 
تاریخ انقالب اسالمی در آن هست و تمام اتفاقات دوره معاصر در آن 
اتفاق افتاده باید به این صورت باشد؟ ما تنها حرف می زنیم که تاریخ 
انقالب را دوست داریم، در صورتی که دشمن تاریخ انقالب هستیم. 

 بسیاری متخصصان و جامعه شناسان و روانشناسان نسبت 
می  افراد جامعه خبر  میان  در  افسردگی  از  باالی  میزان  به 
میزان  این  از  توانند  می  چگونه  شهرها  شما  نظر  به  دهند. 
شیوع افسردگی بکاهند؟ چه اندازه جای خالی برنامه های 
شادی بخش در شهرهای ما خالی است؟ چرا برنامه هایی نظیر 
نوروزگاه بلوار کشاورز که در ایام عید در تهران برگزار شد این 
اندازه مورد استقبال قرار می گیرد و چرا این گونه برنامه های 

مفرح شهری کم برگزار می شود؟
وقتی پارکی، خیابانی یا رستورانی به عنوان محل گشت و گذار افراد به 
وجود می آید برای نظام سیاسی آزار دهنده است، تحمل شادی مردم 
را ندارد و نمی تواند ببیند. چون رهبران سیاسی ما شاد نیستند، خنده 
در چهره آنها نمی بینید. مدام در حال جنگ، ستیز، منازعه و مشاجره 
هستند در حال رفاقت و دوستی نیستند، خنده بر لبان رهبران و آدم 
های اصلی کشور نیست، وزرای ما اصال خنده در چهرهشان نیست. 
این عبوس بودند را به سیاست هایشان منتقل می کنند و اهل زندگی 
هم نیستند. زندگی شهری را ممکن نمی کنند. بعد هم همه می 
خواهند کالبد شهر را بسازند. رهبران سیاسی کشور نیرویی که می 
خواهد شهر را به لحاظ اجتماعی بسازد از شهر خارج می کنند، این 

نیروها همان مصرف کنندگان، پیاده روها یا عشاق هستند. 
ما منطقه ای داریم که آدم های بیچاره و بدبخت متمرکز شدند ولی 
آدم های در حال حرکت را نمی توانید ببینید. شهرهای سایر کشورها 
این مسایل را دارد و شهر را متنوع و زیبا و شاد کرده است. در تهران 
محل استقرار وجود ندارد تا افراد بتوانند از شهر فرار کنند و به این 
محل های استقرار پناه ببرند به همین خاطر مردم تهران وقتی می 
خواهند از شهر فرار کنند به حاشیه های شهر پناه می برند. به همین 
دلیل تهران به حاشیه ها کشیده شده، صد کلیومتر بعد از تهران ویال 
ساخته شده و به سمت شمال کشیده شده است. در حال حاضر مردم 
از تهران فرار می کنند و به شهرهای دیگر می روند در صورتی که باید 
از شهر تهران به تهران پناه برد. مردم پاریس، از پاریس به پاریس پناه 
می برند نه به جای دیگری.  شاید بسیاری از خشونت ها و پرخاشگری 
هایی که عمدتا در اثر ترافیک یا نحوه رانندگی ها ایجاد می شود به 
عدم توجه به نیاز شهروندان به مقوله شادی است. به خصوص شادی 
هایی که گروهی است و باعث تخلیه هیجانات هم می شود. فکر می 
کنید چه تغییراتی بایستی ایجاد شود تا به شادی های جمعی بیشتر 
بها داده شود؟ آیا مکان های تفریحی بیشتری باید ایجاد شود یا 
برنامه ها و امکانات دیگری اندیشیده شود؟ چرا نگاه برخی نسبت به 
این موضوع کمی محتاطانه است؟ اینکه برنامه ها 
را شاد کنیم خشونت کم می شود درست است، اما 
شادی الکی است که مردم بخندید و شاد می شوید 
و خشونت نمی کنید. ساختار شهری به گونه ای 
است که خشونت رانندگی را طلب می کند، ماشین 
زیاد جای کم، چهارراه کوچک ماشین های زیاد، 
خود به خود خشونت تولید می کند.  در تهران بین 
رانندگان مسابقه است که هر کسی زودتر برسد نه 
زیست کردن و حرکت کردن و زندگی کردن و شهر 
را دیدن. هیچ راننده ای از صبح که راه می افتد تا 
شب که برمی گردد خیابان ها و ساختمان ها را 
نمی تواند ببیند چون برای زودتر رسیدن به مقصد 
در حال مسابقه است. با این وضعیتی که وجود دارد 
شهر مستقر نیست و روی هواست. جنگ مستمر 
می  منتفعت  آن  از  دارند  همه  و  شهر هست  در 
برند، پلیس جریمه می گیرد، رانندگان تاکسی و 
خصوصی استفاده خود را می کند، پیاده رو بدون 
قانون از خیابان رد می شود. ماشین ها دوبله پارک 
می کنند. هر کسی کار خودش را می کند و اصال قانون شهری رعایت 
نمی شود. اصال کسی راه حل فنی رفع ترافیک در شهر وجود ندارد، 
طرح ترافیک می دهند و دوربین بیشتر می گذارند و ساعت ها را کم 

و زیاد می کند، واقعاً این طرز کنترل ترافیک است؟ 

 بسیاری شهر های دنیا هستند که مردم به معنای واقعی 
کلمه مشارکت دارند. مثال در سویس برای تعیین ایستگاه های 
مترو اقدام به نظرسنجی می کنند یا مردم در هلند معروف 
به استفاده از دوچرخه هستند چون می خواهند باقت قدیم 
شهرشان مصون بماند و تخریب نشود هوای شهر هم کمتر 
آلوده شود. یا در لندن خودروهای کوچک متناسب با معابر 
شهری و بافت قدیم طراحی می شود که حجم کمی از فضای 
خیابان و معابر را اشغال کند. این احساس اعتماد و تعلق به 

 شهرداران پایتخت 
حس تهرانی بودن 
ندارند
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  برنامه های شهری برای  تبدیل شدن تهران  به یک 
شهر دوست داشتنی برای زندگی کردن

اول اینکه دولت سیاسی از شهر تهران خارج شود. دوم اینکه 
شهر را از دعوای بین پیاده روها و رانندگان باید نجات داد و 
باید بین این دو آشتی ایجاد کرد و به هر دو آموزش داد. سوم 
فضاهای پیوند تا فضای تعارض ایجاد کرد. ما نیازی به میدان 
های بزرگ داریم که حضور ماشین و حرکت پیاده رو را نشان 
دهد و در پیاده روهایی که جمعیت حرکت می کند عظمت 
پیاده رو را نشان دهیم. ما پیاده رو های عریض و طویل نیاز 
داریم، مردم حرکت کنند و به رفت و آمد آدم ها عظمت دهد. 
ما باید تصمیم بگیریم که آپارتمان ها و خانه ها از خیابان 
ها فاصله بگیرد نه اینکه در خیابان ها باز شود؛ این احمقانه 
ترین سیاست توسعه مسکن در ایران است که َدر هر خانه ای 
مستقیم در خیابان باز می شود، باید عقب نشینی کنند تا برای 
آدم ها فضا وجود داشته باشد که جلوی خانه خود بنشینند.  
اولویت دیگر اینکه مدیران شهری باید شهر را دوست داشته 
باشند، شهردارهای تهران کمتر تهرانی بودند، قالیباف یک 
نظامی اهل مشهد بود به همین دلیل شهر را خراب کرد، 
بدترین دوره مدیریت شهری دوره قالیباف بود. شهردار باید 
در تهران متولد شده باشد و با این شهر زندگی کرده باشد و 
در جریان مسایل اصلی قرار گیرد. با این شهر باید زیست کرد 
و با آن همراه شد. مشکل اصلی شهرداران ما این است که 
حس تهرانی بودن ندارند بنابراین باید کسانی را انتخاب کنیم 
که برای شهر هستند و در شهر متولد شدند.  شهردار تهران 
باید در تهران زندگی کرده باشد و سرمایه و خانواده اش اینجا 
باشد، نه اینکه منزل او ویالی خارج از شهر باشد و تنها برای 
مدیریت کردن به شهر بیاید. یکی از مشکالت مدیران شهر 
این است که در ویالهای لواسان زندگی می کنند و به شهر 
تهران عالقه ای ندارند. عموم مدیران اینطور هستند. کدام 
مدیر کدام خیابان زندگی می کند؟ آدم های ذی نفوذ این 
شهر یا خارج از شهر زندگی می کنند یا جاهای بزرگ زندگی 
می کنند. چنین مدیری ترافیک را نمی فهمد. از محل عبور 
اتوبوس و خط ویژه حرکت می کند و ۴ ساعت در ترافیک 
نمی ماند که بفهمد مردم چقدر عذاب می کشند. کسی باید 
شهردار شده باشد که قبل از ریاست در ترافیک مانده باشد نه 
اینکه از وزارت آمده باشد و شهردار شده باشد و از قِبل سمت 

شهردار، رییس جمهور شود. 



هویت یک شهر چگونه باید شکل بگیرد؟ چرا 
به نظر شما حس منععت طلبی در میان برخی 
مسوالن و مردم ما پررنگ است که بسیاری 
از  را  آرامش  و  شوند  می  فدا  دارد  مسایل 

شهروندان می گیرند؟
از  اینکه مسایل در شهرهای دیگر دنیا  به دلیل 
سطح محله ای شروع می شود و به سطح ملی 
از مرکز شروع می شود و به  ایران  می رسد. در 
وقتی شخصی  دلیل  همین  به  رسد  می  منطقه 
مثل قالیباف محله درست می کند و با اینکه نام 
آن را محل می گذارد، کارمند دولت استخدام می 
کند و دکان می سازد؛ کسانی که استعداد محله 
گرایی دارند باید شهر را بسازند.  به عنوان نمونه 
خیابان ایران، پاچنار، شوش و یوسف آباد می تواند 
محله باشد، در این محله ها کسانی هستند که 
سابقه و هویت دارند و آنها باید محله را بسازند. 
اما شهردار تهران در شرق  خیابان بابایی و منطقه 
نظامی ساخته، شهر را باز کرد به خاطر اینکه می 
غرب  ببرند.  منفعت  خودش  نیروهای  خواست 
به  را  طرف  دو  هر  کنید،  نگاه  را  تهران  شرق  و 
نیروهای خودشان دادند، زمین هایی که ارزشی 
ندارد متری ۳۰ میلیون می فروشیم و محله های 
افراد قدیمی  شهر را رها کردیم. در مناطقی که 
وجود داشتند باید محله را سامان دهند و جمع 
آنها نظام مشارکتی را بسازد تا اینکه جناب شهردار 
بفرمایند که چطور باید مشارکت کرد و نیرو بسیج 

کنیم چون می خواهد رأی جمع کند. 
شود.  وارونه  باید  تهران  در  اجتماعی  مناسبات 
انتخابات شورا در ایران انتخابات مهمی است، ولی 
هیچ وقت آن را جدی نمی گیریم. کسانی که وارد 
شورا می شوند باید از نظر علمی و مدیریتی در 
سطح باالیی باشند، اما در ایران بازنده های مجلس 
به شورا می آیند و در نهایت کسانی که رأی نمی 
آورند و حوصله ندارند را به شورا می فرستیم. در 
باید در محله زندگی  صورتی که اشخاص مدنی 
اجتماعی و مدیریت را یاد بگیرند و در فرایند بعدی 
اگر خواستند و فرصت کردند به شورا و مجلس 
بیایند، اینجاست که از کف جامعه حرکت می کند، 
اما برعکس باخته های در مجلس یا باخته های 
راست و چپ مجلس شورا را اشغال می کنند و 
بازی خود را در شورا انجام می دهند. این افراد نمی 
فهمند مردم و گروه های مشارکت خواه یعنی چه؛ 
مردم یک محل حاضر هستند برای خود کنترل 
محله محافظ بگذارند و مشکالت را خودشان حل 
کنند، اما ما پاسبان و پارکبان محله می فرستیم تا 
در محله ها پاسبانی کنند در صورتی که خود افراد 

محله می توانستند سامان دهند. 

تهران  شهر  آینده  بحث  به  شما  نگاه    
که  مسوالنی  رسد  می  نظر  به  چیست؟ 
مسولیت در اداره امور شهر را بر عهده می 
گیرند چندان به آینده توجهی ندارند و غالبا 
به دنبال طرح های زودگذری هستند تا برای 

آینده خود رای جمع آوری کنند.
وابسته  تهران  شهر  به  اسالمی  جمهوری  حیات 
سرنوشت  بیفتد  تهران  در  که  اتفاقی  هر  است، 
این نظام را معلوم می کند بنابراین پاشنه آشیل 
را  اگر شهر  است؛  تهران  اسالمی شهر  جمهوری 
سامان ندهیم یعنی نظام را سامان ندادیم. مشاهده 
کردیم که حوادث، اعتراضات، آشوب ها و اتفاقات 
به  گیری  نفس  ماجراهای  که  است  تهران  شهر 
به عنوان نمونه ما راهپیمایی  وجود آورده است، 
بزرگ شهر تهران را فیلم می گیریم و در دنیا پخش 
می کنیم. به هر حال سرنوشت ایران به تهران گره 
خورده و با وضعیت فعلی تهران جمهوری اسالمی 

وضعیت خطرناکی در پیش دارد. 

شفقنا/ ویژه نامه تهرانسیاست در شهر
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  همانگونه که گفته می شود برخی معتقدند فساد در شهرداری 
های ایران سیستماتیک است و اینطور نیست که افراد به دنبال 
فساد باشند بلکه وجود خالهای قانونی فساد در شهرداری ها را 
موجب می شود. از طرفی شورای شهر بازوی محکمی در نظارت بر 
عملکرد شهرداری ها نیست از طرفی دیگر خود شهرداری ها با دور 
زدن برخی قوانین شورا را در این خصوص چندان به حساب نمی 

آوردند. نظر شما چیست؟ شما چه اندازه قایل به این امر هستید؟
که  است  حرفی  این  و  درآمده  سیستماتیک  صورت  به  فساد  متاسفانه 
مسئولین نظام بیان می کنند. طبیعت فساد به گونه ای است که میل به 
گسترش و بیشتر شدن و تکثیر شدن دارد تا فرد فاسد آرامشی را احساس 
کند و باخود بگوید که فقط من نیستم. به همین دلیل طبیعت فساد آلوده 
کردن دیگران هست که خطرناک است. نظام جمهوری اسالمی مبتنی بر 
باورهای دینی شکل گرفته است، اما با فساد اعتماد از بین می رود و سیستم 
با مشکل روبه رو می شود. قرآن نیز به نظام های به ظاهر بسیار مقتدر و 
سرزمین های آباد اشاره کرده که فساد باعث از بین رفتن آنها شد. شهرداری 

با توجه به رانت و منافع موجود در این نهاد خود به خود زمینه فساد را در 
اختیار دارد. این نهاد به عنوان بنگاهی اقتصادی و درآمدخیز مطرح است. 
زمین به خصوص در شهرهای بزرگ یکی از منشاء های درآمدهای سرشار 
و بادآورده است. بورس زمین و ساخت و ساز و مسکن و تجاری سازی در 
اختیار این نهاد است. شهرداری پروژه های پیمانکاری را در اختیار دارد. این 
موسسات عموماً غیر دولتی هستند و تحت پوشش دیوان محاسبات نیستند 
و دیوان محاسبات انها شورای شهر است. سازمان بازرسی هم ورود نمی 
کرد. و بازرس شهردرای هم باز شورا ها بودند. همچنین بحث پروژه های 
مشارکتی در این نهاد مطرح است. شهرداری از این محل هم بده بستان هایی 
دارد. مثلی قدیمی بود و گفته می شد شیطان هر روز صبح وقتی بیدار می 
شود ابتدا به گمرک سر می زند و بعد به شهرداری و بعد به دادگستری. لذا 
شهرداری ذاتا این پتانسیل را دارد. و من به سوال شما جواب مثبت می دهم. 
ولی بخش بد ماجرا این است که شهرداری به خودی خود با سیستم بانکی 
و قضایی در ارتباط است همچنین با سیستم کارشناسی رسمی دادگستری 
مرتبط است و با سیستم پیمانکاری کشور و... و چون با چندین جا ارتباط 

دائمی دارد خود به خود آنها را نیز از فساد سیستماتیک خود بهره 
من می کند. شهرداری دستگاهی میان بخشی است و با دستگاههای 
مختلف کار می کند. اگر درست عمل نشود و بحث نظارت و کنترل 
و جلوگیری از زمینه های فساد به درستی انجام نشود ساختار این 

نهاد فضای مساعدی برای گسترش فساد دارد.

 به نظر شما قوانین دچار مشکل هستند؟
من به کسانی که قانون را مقصر می دانند معترض هستم. قانون سهم 
ناچیزی در این مشکالت دارد. تجربه نشان داده است که دست زدن 
به قانون مشکل چندانی را حل نمی کند مهم اجرای قانون است و 
تن دادن به مفاد قانون در عمل اهمیت دارد. بحثی که در پایان دوره 
چهارم دیدیم و سازمان بازرسی نیز به درستی روی ان دست گذاشت 
بحث صحیح نبودن مناسبات فی ما بین شهرداری و شوراها است. 
اینجا گپی است که مفسدان به آن طمع می کنند. من با صراحت می 
گویم که بذر فساد در محل اختالف شورا ها و شهرداری کاشته می 
شود. به همین دلیل باید بسایر مراقب بود و این رابطه به خوبی پیش 
برود و این دو باهم همراه باشند. عده ای منافع خود را در ساخت 
و ساز شهری می بینند و وقتی این دو گروه درگیر اختالفات بین 
خود هستند عمال سیستم از کنترل خارج می شود. من در آخرین 
گزارش سازمان بازرسی در ارتباط با مشکالت و گیر های ان مکان 
این مساله را دیده ام. بحث تمکین از قانون مطرح است و همچنین 
تابعیت از یک سیستم نظارتی درست. ذات شهرداری نظارت گریز 
است. فرقی نمی کند که چه کسی شهردار باشد در این مورد می 
توانید از آقای الویری سوال کنید چون ایشان هم شهردار بودند و هم 
عضو شورای شهر، در حالی که دور اول شورا یک دست بود و شهردار 
هم از خود ما بود. این سیستم در برابر شورا گارد دارد و شهرداران 
و مدیران ارشد شهر نباید در این تله بیفتند. قرار بود در دولت آقای 
روحانی دو الیحه به مجلس برده شود که بسیار مهم است، یکی در 
مورد درآمدهای پایدار و دیگری در مورد مدیریت یکپارچه شهری و 
این قوانین اگر با هم تجمیع شوند بد نیست. ولی من ایراد را در قانون 

نمی بینم چون متخلفین تقریبا هر قانونی را دور می زنند.

 پس در رابطه با این فساد شورای شهر و شهرداری زد و 
بندی دارند؟

نمی توان گفت زد و بند چون زد و بند کاری خالف قانون است. 
تکالیف شورا و تکالیف شهرداری معلوم و مشخص است ولی رابطه 
اینها باید به طوری باشد که باهم برنامه های مشترکی را پیگیری 
کنند و این هماهنگی و هم سویی هر اندازه بیشتر باشد، شورا موفق 
تر است. هم شهردار و هم شورا اطرافیانی دارند کسانی که به دنبال 
منافع خود هستند و در این نقطه اعضای شورا و شهردار منتخب 
شورا باید دقت کنند و در چهارچوب قانون با نهایت هماهنگی کارها 
را پیش ببرند. توقعاتی وجود دارد و طبق قانون اعضای شورا نمی 
توانند توقعات خصوصی از شهرداری داشته باشند. قانون مشخص 
کرده که شورا به دنبال چیست و مرزهای مسئولیت مشخص است. 
علی رغم اینکه گاهی تخلفاتی از این نهاد در رسانه ها مطرح می شود 
اما این موارد نمی تواند باعث شود که ما اصل شورا ها را زیر سوال 
ببریم. وجود شورا به عنوان یک نهاد منتخب مردم در بهبود شرایط 
و شکل گیری یک نهاد منتخب شهری موثر بود. ما بیش از صد هزار 
نفر عضو شورای شهر و روستا در کشور داریم و در میان این جمعیت 
حتما تخلفاتی پیش می آید ولی ما باید تالش را به حداکثر برسانیم 
تا چنین مواردی به وجود نیاید و رابطه بین شورا و شهرداری درست 
تنظیم شوند. عده ای بر این عقیده هستند که شهردار باید به طور 
مستقیم توسط مردم انتخاب شود ما چنین الگوهایی در دنیا داریم. 
باید مدل ها را بسنجیم و متوجه شویم کدامیک با هنجارهای موجود 
در جامعه ایران سازگاری بیشتری دارد. به نظر من هرچه جلوتر 

برویم روند رو به بهبود خواهد بود.

 طی دوره های مختلف شهرداری در تهران، همواره یکی 
از مواردی که این نهاد را در معرض خطر می دانسته همین 
بحث فسادها بوده است.شاید نمود روشن تر آن از زمان آقای 
کرباسچی مطرح شد. که خب به هر حال کسی هم منکر 
خدمات ایشان به شهرداری نبود اما بحثی که در آن دوره 
مطرح شد وجود اختالس ها و فسادهای مالی در شهرداری 
بود. فکر می کنید از آن دوره به بعد وجود فسادها در کدام 
برخی  چه  اگر  بود.  کمتر  دوران  کدام  در  و  بیشتر  دوران 
به  اما  بودند  این کسوت  در  زیادی  یا  کم  مدت  شهرداران 
صورت میانیگن کدام دوره نمود بیشتری از فسادها مشخص 

شد؟
من در مقام قضاوت نیستم و این مساله باید از نظر آماری بررسی 
شود. باید دستگاه های مربوطه پاسخگو باشند. دادگاه های اقای 
کرباسچی علنی بود و حکم ایشان معلوم شد، عمالً چیزی نبود. خود 
ایشان در یک جایی آمار دادند و کل درآمد و هزینه ها در زمان ۹ 
ساله مدیریت ایشان در حدود 1۵۰۰میلیارد بوده است در حالی که 
امروز هزینه های یک سال شهرداری تهران در حدود 17 یا 18 هزار 
میلیارد است. در جاهایی مثل شهرداری میزانی از ریخت و پاش 
طبیعی است. اما وقتی عدد باالتر می آید بسیار خطرناک است. البته 
نباید اینطور باشد. من وقتی به دوران آقای کرباسچی و آقای قالیباف 
نگاه می کنم متوجه می شوم که آنها در حد خود تالش کرده اند. 
باید ببینیم  با توجه به بحث پایه پولی و ارزش پول ملی با چه عددی 
در دوره مشابه چه خروجی هایی وجود داشته است. فرمولی که 
من به آن عقیده دارم این است که مدیر موفق مدیری است که با 
هزینه کمتر و مدت کمتر کار با کیفیتی ارائه دهد. من عقیده دارم 
اگر فسادی هم بوده به این معنی نیست که حتما مدیر نیز در آن 
دست دارد. حتماً مدیران با این مسائل مخالفت دارند و اعتبار خود 
را به این دلیل به خطر نمی اندازند. اما نباید با فساد، موردی برخورد 

کنیم. چون برخورد موردی در حقیقت یعنی برخورد بعد از فساد و 
این فایده ای ندارد باید سیستمی برقرار باشد که قبل از فساد با آن 
برخورد کند. ما تعبیری به نام نظارت سیستمی و فرایندی داشتیم. 
نظارت قبل از اقدام نه بعد از اقدام که کارها کامالً طبق روال قانونی 
طی شود. کمیسیون حقوقی شورای چهارم روی این مساله کار کرد 
و می خواست سامانه ای برای نظارت درست روی فرایند ها ایجاد 
کند. مثل فرایند صدور پروانه ها و فرایند تغییر کاربری ها و فرایند 
کارهای پیمانکاری از شروع مناقصه و مزایده تا برنده و انجام پروژه 
و چک کردن پیشرفت های فیزیکی و ریالی آنها و فروش اموال و 
مزایده ها و مساله اموال منقول و غیر منقول شهرداری و ... یعنی هم 
در کفه منابع و هم در کفه مصارف همه چیز دیده شود. من تجربه 
دور اول را داشتنیم و می دیدم که مشکالت کجا است بنابر این در 
دوره چهارم دیدیم عمال چیزی فرق نکرده و حتی با گسترده شدن 
کار شهرداری مساله بیشتر هم شده است لذا باید این موارد را درست 
کرد و کسی با این کارها مخالفتی ندارد. در مورد وظایف شورای شهر 
باید این موارد را دید تا دخالتی در اجرا صورت نگیرد. شورا باید از 

حسن انجام امور در تمام بخش ها اطمینان حاصل کند.

 در دوره شما در شورای شهر چهارم چه اقداماتی شورا در 
خصوص رفع فسادها انجام داد؟ عملکرد شورای فعلی را در 

این خصوص چگونه می بینید؟
می  ما  و  بود  شورا  خواسته  این  کرد.  دنبال  حقوقی  کمیسیون 
خواستیم گره های کور نظارتی را باز کنیم. یکی بحث رابطه شورا 
با ذی حسابان بود. کسانی که آخرین امضا در خرج ها را انجام می 
دهند. این افراد باید امین شورا باشند و شهردرای معرفی نکند. ما 
در تمام نقاط ذی حساب داریم که از شورا رای می گیرند. اینکه این 
افراد امین شورا باشند و حقوق بگیر شهرداری یک مغایرت است. این 
مورد بخصوص به قانون مجلس نیاز دارد موارد دیگری وجود داشت 
که شورا می توانست به طور مستقیم در آنها ورود کند که این به 
کمیسیون حقوقی ماموریت داده شد و آنها یکی دو سال کار کردند 

و در صحن علنی شورا گزارش دادند.

 چرا فسادها هر بار که رسانه ای می شود اما عزمی جدی 
در برخورد با آنها وجود ندارد؟ در دوره گذشته آقای نجفی 
شهردار سابق عنوان می کند که پرونده بسیاری از مفاسد 
مالی را به قوه قضاییه ارسال کرده است. یا تحقیق و تفحص 
در مورد عملکرد شهرداری دوران آقای قالیباف توسط شورا 
پی گیری می شود اما نتیجه مشخصی اعالم نمی شود. به نظر 

شما چرا این بحث مهم به نتیجه مشخصی نمی رسد؟
همه چیز در جامعه ما سیاست زده است و کفه سیاست بسیار 
سنگین است وقتی مساله ای سیاسی شد دیگر پیگیری آن ممکن 
نیست. در مساله فساد باید از سیاسی کاری پرهیز کرد و این مورد 
را برای رقیب چماق نکرد تا گارد نگیرند و موضوع از اصل خارج 
نشود و مقابله به مثل تلقی نشود. مساله فساد جناحی نیست. در 
هر جریانی آدم سالم و آدم سو استفاده گر داریم. ولی جناحی کردن 
مساله ضربه زننده است. من در مساله امالک از سیاسی شدن بحث 
می ترسیدم و چند بار به این نکته اشاره کردم، اما موضوع رسانه ای 
و برای مقابله با رقیب مطرح شد. استفاده از فساد برای کوبیدن عده 
ای خوب نیست. با گزارش آقای نجفی هم مخالف بودم پشت تریبون 
و بطور علنی مطرح کردن در جامعه تنش ایجاد کرد. باید بخشی را 
که بوی فساد می داد به دستگاهای نظارتی و اجرایی مربوطه ارجاع 
می دادند. خواسته من از رسانه ها و مسئولین این است که مساله 
فساد را جناحی و سیاسی نکنند چون این مساله به سرنوشت کشور 
گره خورده است. در مناظرات دیده شد که این برخوردها برای غلبه 
بر رقیب است و تاثیر مثبتی بر ذهن مردم ندارد. مبارزه با فساد باید 
به طور جدی ادامه پیدا کند و به مردم گزارش داده شود ولی به 
دعوایی سیاسی تبدیل نشود. من شخصا این مساله را نه در جناح و 
نه در حزبم و نه در هیچ کجای دیگری مطرح نکردم و تا زمانی که 
مشخص نشده بود که من این مدارک را به یاشار سلطانی داده ام 
حتی دوستان ما هم چیزی متوجه نشده بودند اما جریانی درست 
شد و گفته شد این توطئه ای از جانب جریان اصالح طلب است و... 
و من هم به آنها حق می دهم چون وقتی جنجال درست می شود 
مسائل به سمتی می رود که بجای کوبیدن فساد، فاسد را می کوبیم 
و جریان محکوم می شود و مساله به این مهمی به یک نمایش 

تبدیل می شود.

احمد حکیمی پور ، عضو سابق شورای شهر تهران: 

ذات شهرداری نظارت گریز است
با اعالم فساد از پشت تریبون مخالفم

شفقنا- افشاگری  در مورد واگذاری چند هزار میلیاردی امالک به بعضی مدیران ارشد شهری و برخی اعضای شورای شهر تهران در زمان محمدباقر   
قالیباف جنجالی را به پا کرد که رسانه ها نام آن را جنجال »امالک نجومی« نامیدند. دکتر احمد حکیمی پور عضو سابق شورای شهر تهران و دبیرکل 
حزب اراده ملت، برای اولین بار دست بر روی این موضوع گذاشت و به طور جد خواستار برخورد با مفسدین شد. حکیمی پور به گفته خودش نه برای توطئه 
علیه شخصی یا به دالیل سیاسی این موضوع و اسناد مربوطه به آن را با واسطه ای، رسانه ای نکرد بلکه قصدش تنها مبارزه با فسادی بود که در شهرداری 
تهران به دلیل پر پول بودن این سازمان وجود داشته و به مرور ابعاد مختلف آن مشخص و مطرح می شود.  حکیمی پور معتقد است: همه چیز در جامعه ما 
سیاست زده است و کفه سیاست بسیار سنگین است وقتی مساله ای سیاسی شد دیگر پیگیری آن ممکن نیست. در مساله فساد باید از سیاسی کاری پرهیز 

کرد و این مورد را برای رقیب چماق نکرد تا گارد نگیرند و موضوع از اصل خارج نشود و مقابله به مثل تلقی نشود. مساله فساد جناحی نیست. 

 بذر فساد در محل اختالف شورا ها و
 شهرداری کاشته می شود. به همین

 دلیل باید بسیار مراقب بود این رابطه
 به خوبی پیش برود و این دو باهم

همراه باشند
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در قضیه امالک نجومی بسیاری از شما به عنوان   
کلید اصلی افشای این ماجرا نام بردند. آیا حرف ناگفته 
اینکه چرا  بفرمایید. و  این خصوص دارید که  ای در 
در آن مقطع امالک نجومی رسانه ای شد؟ بسیاری 
منتقدان که این افشاگری به خاطر حقوق های نجومی 
در دولت بوده است که قصد کمرنگ کردن این موضوع 
را داشت. شما موافق هستید؟ و اینکه اطالق نجومی بر 
روی این امالک واگذار شده را نادرست دانستند. چرا 

سرانجام امالک نجومی هم عاقبت مشخص نشد؟
عبارت امالک نجومی توسط رسانه ها به کار برده شد. نیت 
من این نبود و این برداشت های بیرونی بود. این مساله به 
ادبیات رسانه ای در فضای سیاسی بر می گردد. این موضوع 
در حال حاضر روال قضایی خود را طی می کند و من نمی 
خواهم درباره آن صحبت کنم. نیت من انجام وظیفه قانونی 
و نظارتی در شورای شهر بود تا اگر حقی از شهرداری یا 
شهروندان تهرانی یا بیت المال ضایع شده است احقاق شود و 

من نیت دیگری نداشتم.

 به مساله استفاده جریان های سیاسی از مشکالت 
چرا  کردید.  اشاره  هم  کوبیدن  نیت  با  شهرداری 
شهرداری ها به خصوص شهرداری تهران این اندازه در 
نگاه برخی گروه ها و جریانات سیاسی مهم است؟ آیا 
به خاطر این است که شهرداری ها سکوی پرش برای 
کسب قدرت بیشتر هستند یا اینکه چون منابع مالی 
فراوانی در این نهاد نهفته این اندازه مهم و دستیابی 
خواستنی  برخی  سوی  از  شهرداری  پست های  به 

می شود؟
 در دنیا نیز این چنین است. وقتی کرسی های مهم به دست 
یک جریان می افتد برای آن جریان بُرد محسوب می شود. 
عدالت و توسعه که در ترکیه به آک پارتی معروف است از 
استانبول خود را باال کشید. ابتدا شورا و شهرداری استانبول 
را گرفتند و بعد قدرت را در سرتاسر کشور اعمال کردند. 
این امری طبیعی است که جریانات مختلف بخواهند توان 
نشان  اداره پست های مدیریتی مهم  در  را  و عرضه خود 
دهند و مهمترین بخش شهرداری ها هستند. شهرداری و 
شهر کامالً مقابل چشم مردم هست و جایگاه بسیار مهمی 
است. در ایران چون انتخابات حزبی نیست این مساله روالی 
منطقی ندارد. سیستم انتخاباتی ما حزبی نیست و ما حزب 
داریم ولی حکمرانی حزبی نداریم. عراق صدام را دید و امروز 
به حکمرانی حزبی رسیده است ولی ما که از مشروطه حزب 
داشتیم امروز حکمرانی حزبی نداریم لذا هر جریانی می تواند 
به صورت شفاف وارد شود و در این صورت شهرهای بزرگ 
جذبه ای دارد و می تواند کارنامه ای برای کار سیاسی یک 
جریان باشد. من این مساله را بد نمی دانم، اشکالی ندارد که 
هر تیپ شخصیتی و صاحب هر شغلی وارد انتخابات شود ولی 
این افراد باید از کانال احزاب به انتخابات ورود کنند و در مسیر 
احزاب پایش شوند و مناسبات کار جمعی را بیاموزند. تنظیم 

رابطه ها کار احزاب است. 

 با آمدن شهردار جدید و مشکالتی که شهر تهران 
با آنها روبرو است پیش بینی شما چیست آیا شهردار 

جدید تهران نیز به استعفا مشجبور خواهد بود؟
امیدواریم از پس مشکالت بر بیاید و این تجربه موفقی برای 
اصالح طلبان باشد تا مردم چهار سال دیگر نیز به آنها اعتماد 
کنند. با شناختی که از شخصیت آقای افشانی داریم ایشان 
را فردی بی حاشیه و آرام می دانم، او مدیر سالمی است و 
عشق به کار دارد و برای کمک کردن و مدیریت صحیح و 
حل مشکالت انگیزه باالیی دارند. توقع من این است که شورا 
رابطه خود را با شهرداری درست تعریف کند. رابطه ای که هم 
افزایی ایجاد کند و مکمل باشد. به نظر من جنجالها و حاشیه 
های چند ماه اول را در شورا و شهردرای نداریم و مجموعه 
شهرداری به آرامش رسیده است. خواهش می کنم عزیزان 
همین فضا را ادامه دهند و تقویت کنند تا ما روز به روز شاهد 

اداره بهتر شهر تهران باشیم.

  به عنوان اولین سوال با توجه به تغییراتی که طی یکسال 
گذشته درباره انتخاب شهردار تهران افتاد از طرفی حضور 
آقای نجفی و سپس آقای افشانی و از آنجا که شهر تهران از 
معضالت بیشماری در رنج است آیا این تغییرات باعث کندی 

در کارها نشده است؟
نمی توان این مساله را نفی کرد چرا که بی تأثیر نیست و بی تأثیر 
هم نبوده منتها وقتی آقای نجفی از شهرداری تهران رفتند بحث 
این بود که طبق قانون باید بالفاصله در همان جلسه ای که استعفا 
پذیرفته می شود، سرپرست انتخاب می کردیم، باالخره کسی انتخاب 
شد که بیشترین ارتباط و آشنایی را با مجموعه دارد و علت هم این 
بود که وقفه خاصی نیفتاد. آقای مکارم حسینی که در آن مقطع به 
عنوان سرپرست شهرداری آمدند، من فکر نمی کنم که وقفه عمده 
ای افتاده باشد یا آسیب عمده ای پیش آمده باشد، البته مواردی 
هم هست و نمی توان نفی کرد به عنوان مثال وقتی آقای نجفی 
استعفا داد، معاون شهرسازی و معماری شهرداری هم استعفا داد، 
سرپرست کسی را منصوب نکرد چون روشن بود که دوره سرپرستی 
خیلی طوالنی نیست و طبیعتاً این مساله را به عهده شهرداری بعدی 
گذاشتند، به هر حال در این حوزه نمی توان نفی کرد که از یک 
مقطعی به بعد کسی در این معاونت به عنوان مسئول حضور نداشته 
است؛ اما به طور کلی من فکر می کنم که در دوره آقای نجفی تا 
انتهای دوره سرپرستی آقای مکارم یک پیوستگی وجود داشت؛ به 
هر حال ایشان معاون آقای نجفی بودند و پیشنهاد آقای نجفی هم 
بود که ایشان سرپرست شود. پس از آن هم آقای افشانی مستقر 
شدند و چون ایشان پیش از اینکه به شهرداری بیایند، معاون عمرانی 
وزارت کشور بودند یعنی جایگاهی در دولت که بیشترین ارتباط را با 
شهرداری و شوراها دارد لذا هم تسلط به مسایل مختلف این حوزه و 
هم آمادگی ذهنی دارند به همین دلیل در حوزه فعالیت های آقای 
افشانی وقفه ای نداریم که بخواهد باعث کندی کارها شود، اما با این 
حال به طور کلی نمی توان نفی کرد که وقتی در یک مقطعی سه نفر 
آقایان نجفی، مکارم و افشانی- به عنوان مدیر حضور پیدا می کنند، 

در کندی روند کارها تأثیری نداشته باشد.

 آقای افشانی به عنوان هفدهمین شهردار تهران از سوی 
شورای شهر انتخاب شدند اما برخی نسبت به روند طوالنی 
انتخاب شهردار خرده گرفتند از طرفی هم برخی نسبت به 
این انتخاب اما و اگرهایی وارد کردند از جمله اینکه شورای 
شهر تحت فشار گروه ها و جناح های مختلف بوده و سرانجام 
فردی حزبی و در رده مدیریتی دوم انتخاب شد. چه اندازه این 
انتقادات را وارد می دانید و دیدگاه شما نسبت به آینده کاری 

شهردار منتخب چیست؟
ما یک  ندارم.  قبول  را خیلی  بَر شد  زمان  انتخاب شهردار  اینکه   
فرایندی را مشخص و اعالم کردیم و دقیقاً طبق آن فرایند بدون یک 
روز تعویق عمل کردیم. من به خاطر دارم، بعد از جلسه ای که فرایند 
مشخص شد در جمع خبرنگاران توضیح دادم که اعضا در روز دوم و 
سوم لیست های اولیه را معرفی می کنند و هر کسی ۵ گزینه مطرح 
می کند و روز چهارم اردیبهشت لیست بلندی تهیه می شود که در 
همان روز از این لیست بلند 7 نفر انتخاب می شوند. دقیقاً چهارم این 
اتفاق افتاد و من اعالم کردم دو هفته فرصت می دهیم تا این 7 نفر 
برنامه های خود را اعالم کنند که دقیقاً همین اتفاق افتاد. گفتم 18 
اردیبهشت برای اینک دو نفر نهایی مشخص شوند رأی گیری انجام 
می شود و ۲۳ هم شهردار معرفی می شود و دقیقاً همین فرایند طی 
شد و هیچ تأخیری نسبت به آنچه ابتدای اردیبهشت اعالم کرده 

بودیم، در کار نبود.
اما در مورد اینکه اشاره کردید گفته می شود فردی حزبی و در رده 
دوم مدیریتی به عنوان شهردار تهران انتخاب شد باید بگویم که اوالً 
اینکه یک فردی عضو حزبی باشد ایرادی ندارد، به هر حال شورای 
شهر پنجم از لیست شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان است 
که متشکل بوده از تعدادی حزب و اشخاص حقیقی شناخته شده 
اصالح طلب، شهردار هم می تواند عضو یک حزب باشد و ایرادی در 

این نیست و طبیعی است که چنین اتفاقی بیفتد. 

 با توجه به اینکه 5 دوره از عمر شوراها در ایران می گذرد 
اما همچنان نحوه تعامل و ارتباط شورا و شهرداری به نظر می 
رسد از یک رابطه یک سویه ای برخوردار است. در بسیاری 
موارد شورا نمی تواند نقش نظارتی قوی بر شهرداری داشته 
باشد. بارها از زبان اعضای مختلف شوراها چه این دوره چه 
دوره های قبلی بر نقش ویترینی شورا تاکید شده. حال نظر 

یک  قالب  در  بتواند  شهر  آنکه شورای  برای  شما چیست؟ 
پارلمان شهری در بیایید چه نواقصی باید رفع شود؟ 

شوراها  قانون  گفت  توان  می  که  دارد  حقوقی  بحثی  موضوع  این 
براساس تمام ظرفیت های درنظر گرفته شده برای شورا در قانون 
به عنوان یکی  قانون اساسی، شورا  اساسی تدوین نشده است. در 
از ارکان اداره مملکت دیده شده و اختیارات گسترده ای نسبتاً در 
نظر گرفته شده است، اما در قانون شوراها که مصوب مجلس است 
وقتی وارد می شویم می بینیم که ماجرا به این صورت نیست، شورا 
اختیارات محدودتری دارد و طبیعتاً با عنوان یک رکن شاید نتوان 
گفت که تأثیرگذار است. نکته دوم اینکه بخش گسترده ای از مسایل 
حوزه مدیریت شهری اساساً در اختیار حوزه مدیریت شهری نیست.  

 در دوره های گذشته درست یا غلط اخباری نسبت به تبانی 
برخی اعضای شورا و شهرداری منتشر می شد. حتی برخی از 
فسادهای مطروحه در شهرداری را نیز به علت عدم نظارت 
شورا و یا احتمال تبانی برخی می دانستند، آیا شما در این 
خصوص نظری دارید و اینکه اساسا فساد در شهرداری ها را 
منوط به چه مولفه هایی می دانید؟ ایا معتقدید اعضای شورا 

نیز در معرض فسادهای مالی می توانند باشند؟ 
 چند مطلب در مورد شهرداری مطرح است، اول اینکه بسیار وسیع 
شده یعنی در سال های متوالی دائماً این مجموعه بزرگتر شده و در 
حال حاضر مجموعه ای است با نزدیک 68 هزار پرسنل مستقیم، 
این مجموعه گردش مالی بسیار گسترده ای دارد. به هر حال بودجه 
ساالنه شهرداری به مبلغ 17 تا 18 هزار میلیارد تومان در مقایسه 
با بودجه وزارتخانه ها رقم بسیار باالیی است. متناسب با این بودجه 
نظارت ویژه ای در مورد شهرداری وجود نداشته است، مثاًل در مورد 
دولت می بینید که در مورد نحوه هزینه کرد بودجه، دیوان محاسبات 
وجود دارد که دقیقاً همه آیتم ها را بررسی می کند، اما در مورد 
دستگاهی مانند شهرداری که عریض و طویل است و به اندازه چند 
وزارتخانه است و چنین بودجه ای دارد، مکانیسم نظارتی قدرتمندی 

مانند دیوان محاسبات نداریم تا بتواند بررسی کند که آیا بودجه در 
ردیف های پیش بینی شده هزینه گردیده؟ یا اینکه بودجه به چه 
ترتیب هزینه شده است بنابراین یک بحث این است که ما ساز و 
کار نظارتی حقوقی جدی نداشتیم.  بحث دوم این است که نظارت 
هماهنگی هم نداشتیم یعنی به دلیل اینکه عمدتاً شهرداری فعالیت 
هایی  تاریکخانه  در  دائماً  و  نبوده  عمومی  افکار  معرض  در  هایش 
انجام می شده و نمی توانسته در معرض نظارت همگانی قرار گیرد 
تا تضمین شود که اگر موردی و مطلبی باشد از طریق مطبوعات و 

تشکل های مدنی گزارش شود.   
خزانه متمرکز همه این حیات خلوت ها را جمع می کند یا حداقل 
اینکه به کمترین میزان ممکن می رساند. ما هنوز فاصله داریم تا 
اینکه بتوانیم چیزی شبیه دیوان محاسبات در شهر معادل با دیوان 
اولین گام بود که  این  اما  ایجاد کنیم،  محاسبات نسبت به دولت 

برداشتیم. 

از منظر وجهه  به یکدستی شورای شهر تهران  با توجه    
سیاسی آیا شده است در جلسات شورا این یکدستی باعث 
یکنواختی یا رکود در ارایه طرح ها و برنامه ها در میان اعضای 

شورا شود؟ 
 به هر حال وقتی به لحاظ سیاسی همه همسو باشند الاقل در صحن 
دیگر دعوای سیاسی در نمی گیرد و ممکن است عده ای به عنوان 
مثال رسانه ها حوصله شان سر برود و بگویند که در شورای چهارم 
بیشتر دعوای سیاسی پیش می آمد و طبیعی است و برای رسانه ها 
جذاب تر باشد، ولی ما در شورای پنجم به لحاظ تخصصی تنوع داریم 

یعنی زمانی که بنا بود لیست پیشنهادی شورای عالی سیاستگذاری 
اصالح طلبان بسته شود، در حد زیادی تالش انجام شده بود برای 
اینکه بتوانند تخصص های مختلف را به صورت متوازن در لیست 
شورا بگنجانند. فرض کنید از حقوقدان گرفته تا مالی، شهرسازی، 
علوم اجتماعی، روانشناسی و مجموع مسایلی که به شهر مربوط است. 
این موضوعی بوده که در آن مقطع در موردش فکر شده که مجموعه 
تخصص هایی که به شهر مربوط است در این لیست حضور داشته 

باشد. 

 به نظر شما پس از گذشت یکسال از عمر شورای پنجم و 
همچنین مدیریت جدید در شهر دیدگاه شهروندان تهرانی 
یا  برآوردها  آیا  است؟  چگونه  شهرداری  و  شورا  به  نسبت 
نظرسنجی هایی در این خصوص شده است که به عنوان مثال 
مهم ترین دغدغه شهروندان تهرانی چیست یا دیدگاه شان 
بعد از یک دوره 1۲ ساله شورا و شهرداری گذشته اکنون چه 

اندازه این دیدگاه ها تغییر کرده است؟  
اما  ندارم،  اختیار  در  اکنون  که  شده  انجام  هایی  نظرسنجی   
نظرسنجی های در رابطه با تهران معموالً دو نوع نظرسنجی در اولویت 
است، یکی بحث آلودگی هوا و دیگری بحث حمل و نقل عمومی است 
که معموالً این دو مورد در نظرسنجی ها به عنوان اولویت های اصلی 
شهروندان شناخته شده و شورا ها هم این مسایل را دنبال می کند 
البته مسایلی است که صرفاً در اختیار شورا و شهرداری نیست یعنی 
بحث حمل و نقل عمومی در حد قابل توجهی وابسته است به اینکه 
دولت چه کار می کند و به هر حال بودجه ای که به لحاظ قانونی 
باید اختصاص دهد. در بحث آلودگی هوا هم حدود ۲۰ درصد موضوع 
در اختیار شهرداری و شورای شهر است چون آلودگی هوای تهران 
بخش قابل توجه این داده های علمی است که من براساس نظرات 
کارشناسی خدمتتان می گویم. عمده موضوع مربوط است به اتومبیل 
ها در سطح شهر و سوختی که استفاده می کنند؛ این  مورد خیلی 
در اختیار شورا و شهرداری نیست البته کمیسیون محیط زیست 
شورا این موضوع را با جدیت دنبال می کند، ولی هنوز در این حوزه 

دستاورد در بحث محیط زیست و آلودگی هوا نداشتیم. 

 به نظرتان طرح ترافیک جدیدی که شهرداری تهران اخیراً 
آن را به اجرا گذاشته در کاهش آلودگی هوا و ترافیک مثمر 

ثمر خواهد بود؟ 
برای  ثانیاً  کند،  می  کنترل  را  آمد  و  رفت  میزان  اوالً  طرح  این 
خودروهایی که معاینه برتر دارند امتیازات و تخفیف هایی قائل می 
شود و در درجه سوم برای خودروهای هیبریدی هم امتیازاتی قائل 
می شود. در حقیقت می توان گفت که جهت گیری این طرح به 

سمتی است که به وضعیت آلودگی هوا کمک کند. 

 به نظر می رسد مهم ترین اقداماتی که شورای پنجم در 
طول این یکسال داشته است جدای از انتخاب شهردار، بحث 
و  تحقیق  ها  شهرداری  در  فساد  با  مبارزه  قانون  بررسی  و 
تفحص از شهرداری گذشته که البته هنوز نتایج آن مشخص 
نشده و دیگری نام گذاری معابری در سطح شهر به نام برخی 
شخصیت های ملی بوده است. فکر می کنید اساساً نام گذاری 
معابر به نام افرادی که در گذشته زندگی می کرده اند می تواند 

در هویت بخشی به تهران کمک کند؟ 
نامگذاری معابر اساساً یکی از وظایف شورای شهر است و معموالً 
در  که  داریم  از سوی شهروندان  هایی  درخواست  موضوع  این  در 
این رابطه مطالبات یا پیشنهاداتی وجود دارد که در شورا هم مطرح 
می شود. در شورا کمیسیونی هست به نام کمیسیون نامگذاری که 
البته همه اعضاء آن از اعضای شورا نیستند بلکه افراد دیگری مانند 
مدیر روابط عمومی یا مدیر روابط عمومی شهرداری در کمیسیون 
نامگذاری هم عضو هستند که موارد را بررسی اولیه و پیشنهادی 
را آماده می کنند و به صحن می آوردند و در آنجا رأی گیری انجام 
می شود. در صحن هم وقتی بناست رأی گیری انجام شود به موارد 
مختلفی توجه می شود، یکی از زوایایی که در نامگذاری به آن توجه 
می شود و باید توجه شود از منظر هویتی است که به هر حال به 
لحاظ هویتی آیا مناسب است که ما در یک نقطه ای تغییر نام داشته 

باشیم یا خیر؟ 
من شخصاً معتقدم که اسامی جا افتاده در میان مردم را نباید تغییر 
دهیم، برای اینکه وقتی اسمی جا می افتاد و سال ها در ذهن و زبان 
مردم شکل می گیرد تغییر آن خیلی کار آسانی نیست به عنوان مثال 
زمانی که بحث نامگذاری یک معبری به نام دکتر مصدق مطرح بود، 

علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران: 

وقتی در شورا همسو باشیم
 دیگر دعوای سیاسی  نداریم

شفقنا-سمانه معارف: علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران درباره مشکالت و معضالت تهران از نگاه شهروندان می گوید: 
یکی بحث آلودگی هوا و دیگری بحث حمل و نقل عمومی است که معموالً این دو مورد در نظرسنجی ها به عنوان اولویت های 
اصلی شهروندان شناخته شده و شورا ها هم این مسایل را دنبال می کند. وی درباره فساد در شهرداری هم معتقد است: بودجه ساالنه 
شهرداری به مبلغ 17 تا 18 هزار میلیارد تومان در مقایسه با بودجه وزارتخانه ها رقم بسیار باالیی است اما متناسب با این بودجه 
نظارت ویژه ای در مورد شهرداری وجود نداشته است.اعطا همچنین درباره تغییر نام معابر در شهر تهران معتقد است: وقتی نام یک 
معبری در ذهن مردم جا افتاده یا مثاًل اسامی تاریخی این مناطق به لحاظ تاریخی با هویت یک منطقه گره خورده، تغییر آنها تغییر 
درستی نیست، وقتی می خواهیم نامگذاری کنیم اوالً شورا سراغ مواردی می رود که بدون نام هست، فرضاً معبر و بزرگراه جدیدی 

است. متن گفت وگوی شفقنا با علی اعطا را می خوانید:

 فعالیت های شهرداری عمدتا در
 معرض افکار عمومی نبوده و دائما در
»تاریکخانه هایی انجام می شده است
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یکی از پیشنهادها، پیشنهاد خیابان کارگر شمالی بود، نقدی که 
نسبت به این پیشنهاد مطرح شد، این بود که گفته می شد زمانی 
نام این منطقه امیرآباد بود و بعدها کارگر شد، همین امروز هم 
برخی می گویند کارگر و امیرآباد و برخی هم می گویند که خیلی 
دقیقی نمی دانیم کدام محدوده کارگر و کدام محدوده امیرآباد 
است، حال اگر یک نام سومی هم اضافه شود، مردم در بالتکلیفی 

بین سه نام قرار می گیرند. 

 شهر تهران طی دوره های مختلفی فراز و نشیب هایی 
داشته است اما در یکی دو دهه گذشته این مشکالت علی 
رغم همه پیشرفت ها اما به نظر می رسد دوره به دوره یا 
سال به سال اضافه تر شده و در وضعیتی قرار گرفته که مثال 
اگر یک زلزله 7 ریشتری بیایید حدود ۲ میلیون از جمعیت 
تهران کم خواهد شد. به علت در هم تنیدگی ساختارهای 
ساخت و ساز و شهرسازی در این شهر. به نظر شما آیا می 
توان راهکارهای اساسی تری برای حل ابرمعضالت تهران 
اندیشید؟ اساسا تهران را با چه رویکرد و نگاهی باید اداره 

کرد که یک شهر در خور شایسته ای برای زندگی باشد؟ 
در بحث اول ما گسل های تهران را هم داریم که باالخره این گسل 
ها حریمی دارد و یک فاصله ای را باید رعایت کرد. ما در بخش اول 
یعنی در مقیاس شهرسازی متاسفانه در سال های اخیر بسیار بد 
عمل کردیم و در تهران اساساً موضوع زلزله را نادیده گرفتند و هر 
جایی که امکان پذیر بوده )حریم گسل، معابر کم عرض، برج های 
بسیار نزدیک به هم و...( ساختمان ساختند و به گونه ای این تراکم 
ساختمانی در شهر توزیع شده که اساساً موضوع زلزله را نادیده 
گرفتند. علت هم بیشتر این بوده که شهرداری باید از این منبع، 
درآمد کسب کند یعنی وقتی نیاز به پول بوده اساساً همه این 
موضوعات نادیده گرفته می شد و هر جایی مجوزی برای ساخت و 
ساز داده می شده هر چند طرح های توسعه شهری مصوب بعضاً 
این اجازه را نمی داد، اما خود آن طرح ها هم نادیده گرفته می شد 
مثل طرح تفصیلی یا طرح جامع تهران.  ما در اوایل دوره شورای 
پنجم یک مصوبه ای داشتیم که شهرداری را ملزم کردیم در گام 
اول از ایمن سازی ساختمان های بلند مرتبه نا ایمن شروع کند، 
یک آمارهایی که در حدود دو سال یا کمی بیشتر شهرداری تهران 
منتشر کرد، نشان می داد که در تهران تعداد زیادی ساختمان 
بلند مرتبه وجود دارد که به دالیل مختلف نا ایمن است.   موضوع 
دوم اینکه در بحث گسل های تهران و پهنه های گسلی شورا فعال 
شده که به هر حال کاربری های پر اهمیت به تدریج از حریم پهنه 
های گسلی جا به جا شود و ما بتوانیم اطلس این زیر پهنه ها را 
تطبیق دهیم این در حالی است که قباًل این اطالعات در دسترس 
نبوده است. اتفاقاً نماینده شورا در این بحث هم خودم هستم که با 
وزارت راه و شهرسازی در قالب تعدادی از دستگاه ها این موضوع 
باید پیش برود البته هنوز در این مدت جلسه ای تشکیل نشده، اما 
به زودی این موضوع را هم دنبال خواهیم کرد. اقدام سوم اینکه ما 
دیگر اجازه نمی دهیم به لحاظ شهرسازی تخلفاتی صورت گیرد 
که نتیجه آن غیر قابل توجیه باشد یعنی در کنار معابر کم عرض، 
ساختمان های بلند مرتبه ای شکل بگیرد که در زمان زلزله تبدیل 
به خطرات بالقوه شوند. طبیعی است که باید به سمت ایمن سازی 
و مقاوم سازی پیش برویم و اجازه ندهیم این اتفاقات تکرار شود 
و در نهایت بحث نوسازی بافت های فرسوده است که خوشبختانه 
دولت هم روی این موضوع متمرکز شده و دولت و شهرداری این 

موضوع را پیش می برند 

انتظارات و توقعات رای    به نظر شما آیا شورای پنجم 
دهندگانی که یک سال گذشته به اعضای این نهاد که در 
قالب یک لیست واحد ارایه شد را برآورده کرده است و 
در آینده نیز برآورده خواهد کرد؟ بسیاری معتقدند آینده 
جریان اصالح طلبی به آینده شورا و شهرداری تهران گره 
خورده اگر موفق شود این جریان نیز در دوره های بعدی 
و  نکند  کسب  چندانی  موفقیت  اگر  و  بود  خواهد  موفق 
درگیر حاشیه ها و فشارها قرار گیرد جریان اصالح طلبی 

نیز با شکست مواجه خواهد شد.
ما تالش کردیم و تالش می کنیم، اما تا نقطه ای که بتوانیم به 
توقعات جواب دهیم فاصله زیادی داریم، ولی شکی در این نیست 
که شهرداری و شورا کاماًل مصمم هستند تا بتوانند توقعات را 

پاسخ دهند. 

شفقنا/ ویژه نامه تهرانسیاست در شهر
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 به نظر می رسد باوجود گذشت سال ها از طرح موضوع مدیریت 
یکپارچه شهری، همچنان میان نهادها و دستگاه های مختلف در 
خصوص شکل نهایی مدیریت یکپارچه شهری اتفاق نظر وجود 
ندارد. از دید شما در صورت تحقق مدیریت یکپارچه شهری برای 
تهران شکل نهایی آن به چه صورت است و در این صورت به چه 

میزان در هزینه ها صرفه جویی می شود؟
برای پاسخ به این سؤال باید در ابتدا به دو سؤال پاسخ داد. در وهله اول 
باید پرسید که شکل درست و واقعی مدیریت یکپارچه شهری در سایر 
شهرهای دنیا به چه صورت است ؟سؤال دوم که باید به آن پاسخ داد این 
است که در حال حاضر در شهرهای کشور ما سیستم مدیریت به چه 
صورت است ؟ بر اساس آنچه در تمام دنیا رایج است شهرداری مسئول 
مستقیم تمام مسائل موجود در شهر است و  در مواجهه با سیستم 
اداری بیشتر شهرهای دنیا می توان این موضوع را به وضوح فهمید. اما در 
شهرهای کشور ما شرایطی حاکم است که در آن هر دستگاه به صورت 
جزیره ای تصمیمات خود را می گیرد و عمل می کند. بدون شک چنین 
سیستمی باعث می شود ناهماهنگی ها و مشکالت بسیاری را در شهر 

شاهد باشیم. 

است،  جزیره ای  به صورت  تصمیم گیری ها  که  شرایطی  در   
جایگاه شهرداری و شورای شهر را به عنوان دستگاه نظارتی در 

شهر چگونه ارزیابی می کنید؟
درحالی که همه شهرداری را در ارتباط با موضوعات شهر مدیر می دانند 
اما در عمل شهرداری نمی تواند آن چنان که می تواند به وظایف خود عمل 
کند. حتی شورای شهر نیز با اختیارات محدود و کم مواجه است. این 
در حالی است که اگر مردم به انتخاب نماینده برای حضور در شورای 
شهر دست زدند به آن ها برای اداره شهر نه برای اداره شهرداری رأی 
داده اند. در حال حاضر شورای شهر فعالیتی جز اینکه بر فعالیت های 
شهرداری نظارت داشته باشد نمی تواند اقدام دیگری انجام دهد زیرا در 
سایر بخش های تأثیرگذار بر شهر نمی تواند نظارتی داشته باشد.بدون 
شک چنین مدیریتی یک مدیریت ناقص است و در آن امور به خوبی 

پیش نمی رود. 

آسیب های  همانند  موضوعاتی  برای  که  دیده شده  بارها  اما   
اجتماعی کارگروه مشترک تشکیل می شود. چرا مصوبات این 

کارگروه ها هیچ گاه به نتیجه مطلوب نمی رسد؟
بله، بارها دیده شده که برای مسائل مهم شهر تمام دستگاه های ذی ربط 
در  مصوبه  و  رسیدند  نظر  به اتفاق  موضوع  آن  مورد  در  یافته  حضور 
آن جلسه به تصویب رسیده اما این مصوبات هیچ گاه اجرا نمی شود. 
هنگامی که شهرداری دلیل آن را جویا می شود پاسخ تمام دستگاه ها و 
نهادها این است که ما تابع شما نیستیم سلسله مراتب ما با شما متفاوت 

است.

 به عملکرد جزیره ای اشاره کردید. مشکالت دیگری که در 
فقدان مدیریت یکپارچه گریبان گیر شهرهای کشور ازجمله 

تهران است، چیست؟
نکته دومی که در فقدان مدیریت یکپارچه شهری باید به آن دقت کرد 
این است که شهرهای  ازجمله پایتخت هیچ گاه از درآمدهای خود در 
حوزه آب، برق، گاز و موارد درآمدزایی از این قبیل بهره نبرده اند و همواره 

ناچار بوده اند از راه های دیگر امور جاری خود را اداره کنند. درنتیجه 
امکان  ناهماهنگی ها و کمبود بودجه هایی است که شهرداری  چنین 
استفاده مناسب از امکانات فعلی خود و ارائه خدمات درست به شهروندان 
را ندارد. شهر تهران پس از پشت سر گذاشتن موانع قانونی و مالی بسیار 
دارای7 خط مترو است که تنها ۲ و نیم میلیون نفر از ۲۰ میلیون نفر سفر 
روزانه را می تواند پوشش دهد. این در حالی است که باید با این حد از 
امکانات 1۰ میلیون سفر را به صورت روزانه پوشش دهد. در چنین فرآیند 
ناقصی شهر عقب می ماند و به جای آنکه محل زندگی باشد مانند وضعیت 
کنونی تهران به کارگاه و خوابگاه تبدیل می شود. شهری که مردم در آن 
صرفاً به کار و استراحت برای کار دوباره می پردازند. تفریح و محیط های 
شاداب که منجر به تزریق شادی و امید به زندگی در جامعه شهری شود 
در شهرهای ما وجود ندارد و شهرداری فارق از مسائل عمرانی به سختی 

می تواند در این حوزه ها حضورداشته باشد.

 در فقدان مدیریت یکپارچه طبعاً پیش برد فعالیت های عمرانی 
و حتی ساماندهی برخی موضوعات اجتماعی با سختی مواجه 
است. اما آیا می توان در صورت تخصیص بخشی از درآمدهای 
ناپایدار در شهرها به برنامه های فرهنگی مفرح نشاط اجتماعی 
را افزایش داد و در این بخش عملکرد جزیره ای را به عنوان یک 

مانع ندید؟
موضوع تنها موارد مالی نیست. شهرداری ها برای انجام انواع برنامه های 
فرهنگی و هنری در سطح شهر دارای اختیارات الزم نیستند. تصور کنید 
دریکی از بوستان های شهر برای پخش یک موسیقی ساده باید با  وزارت 
ارشاد هماهنگی های الزم انجام شود. در چنین بروکراسی اداری جدایی 
از تأمین هزینه های شهر اجرای برنامه هایی که حتی خود شهرداری آن ها 
را تدوین و تنظیم می کند با موانع و کندی مواجه است. زیرا متولیان 
نیست  درواقع مشخص  دارد.  وجود  مختلف شهر  امور  برای  بسیاری 
صاحب اصلی شهر چه کسی است. بر اساس آنچه در قانون ذکرشده 
شهرداری مسئول این امور است اما در عمل آن چنان موانع قانونی وجود 
دارد که شهرداری را درسطح انجام دهنده خدمات شهری و فعالیت های 
عمرانی تنزل داده،این درحالی که این موارد جزئی از وظایف مدیریت 

شهری است نه تمام آن.

 آیا اجرای مدیریت یکپارچه شهری هزینه بر است ؟ 
از  باعث کاهش هزینه ها و جلوگیری   خیر، برعکس مدیریت یکپارچه 
دوباره کاری و موازی کاری می شود. در این صورت تخصیص منابع نیز با 
برنامه ریزی درست انجام می شود. یقیناً هنگامی که درآمدها متمرکز شود 
اداره شهر به درستی صورت می گیرد.اجرای مدیریت یکپارچه شهری امری 
هزینه بر نبوده بلکه حتی به نفع دولت است. با تحقق مدیریت یکپارچه 
شهری بار دولت سبک می شود ضمن اینکه دولت می تواند در امور سیاسی 
موفق تر نیز باشد. بارها دیده شده در نقاطی که مردم از خدمات شهرداری 
رضایت بیشتری داشتند مشارکت سیاسی آن ها و نیز خوش بینی شان به 

دولت افزایش یافته است.

 اگر این اقدام به نفع دولت است چرا در تحقق آن تعلل می کند؟
به دلیل این که درآمدزا بودن بخش های مختلف شهر خود مانعی برای 
تحقق مدیریت یکپارچه شهری از سوی دولت شده است.اطمینان داشته 
باشید درصورتی که دستگاه های مختلفی که باید در حال حاضر تحت عنوان 
مدیریت یکپارچه شهری در اختیار شهرداری باشند دارای منابع مالی و 
درآمدزا نبودند برای واگذاری آن ها به شهرداری و تحقق مدیریت یکپارچه 
شهری کوچک ترین تردیدی از سوی مراجع ذی ربط وجود نداشت. جالب 
این است که این بخش از درآمدهای شهر همواره به جیب دولت واریز 
می شود و هنگامی که پای پرداخت سهم دولت به شهرها به میان می آید 
یا این سهم هیچ گاه پرداخت نمی شود یا با خساست پرداخت می شود. 
درواقع دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف به منافع ملی فکر نمی کنند.هر 
یک نگاهشان به دستگاه و سیستم خودشان است. درواقع در حال حاضر 
منافع سیستمی و دستگاهی به منافع ملی و منافع شهروندان ارجحیت یافته 
است. این در حالی است که اگر می خواهیم منافع ملی را در نظر بگیریم باید 

مدیریت یکپارچه شهری جدی گرفته شود.

 آیا اعضای شورای پنجم موضوع مدیریت یکپارچه را نزد مراجع 
قانون گذار و دستگاه های تصمیم گیر پیگیری کرده اند؟

در ابتدای آغاز به کار شورای پنجم همراه با تمام اعضاء برای دیدار با سران 
قوا به مجلس شورای اسالمی مراجعه کردیم و هنگامی که موضوع مدیریت 
یکپارچه مطرح شد علی الریجانی رئیس مجلس به ما توصیه کرد اعضای 
شورای شهر وقت خود را به منظور تحقق مدیریت یکپارچه شهری تلف 
نکنند، زیرا این امر به هیچ وجه محقق نمی شود. رئیس مجلس می داند که 
در سیستم فعلی تحقق مدیریت یکپارچه شهری به هیچ عنوان امکان پذیر 

نیست  و بنده نیز صحبت رئیس مجلس را منطقی می دانم.

به منظور تحقق مدیریت  امید دارید پیگیری ها  بااین وجود   آیا 
یکپارچه شهری در سال های آینده در برخی از ابعاد محقق شود؟

هیچ گاه  می رویم  اشتباه  را  راه  که  شرایطی  در  باشید  داشته  اطمینان 
موضوعی همانند مدیریت یکپارچه شهری یا آن نوع از توسعه که کشورهای 
پیشرفته دنیا به آن دست یافته اند، هیچ گاه محقق نمی شود. اگر راه درستی 
انتخاب کرده بودیم می توانستیم یک کریدور زمانی برای تحقق آن تعیین 
کنیم یا از تالش برای پیگیری آن صحبت کنیم اما هنگامی که راه را به اشتباه 
می رویم هر تالشی بی معنی است و نمی توان زمان خاصی را برای تحقق 
آن عنوان کرد. این دست موارد بدیهیات اولیه ای است که در بسیاری از 
شهرهای دنیا در حال انجام است . بدیهیاتی که تحقق آن هیچ ارتباطی 
به تحریم ها و کشورهای خارجی ندارد بلکه به طور کامل بسته به تالش و 

خواست خود ما است.

 اگر در سال های گذشته مدیریت یکپارچه حداقل در پایتخت 
پیاده شده بود چهره تهران با شرایط فعلی چه تفاوت هایی داشت؟

بود،  متفاوت  کامالً  مشاهده می کنید  امروز  آنچه  با  دارم  اطمینان  بنده 
به ویژه آنکه شهرهای ما دارای شورای شهر است و مردم نسبت به انتخاب 
نمایندگان خود اقدام می کنند. این به معنی نقش و حضور مردم است و این 
امکان وجود دارد که اگر یک مجموعه نتواند به خوبی اقدام کند برای دوره 

بعد در مورد آن ها اصالح و تجدیدنظر صورت گیرد.
همان طور که اطالع دارید در دوره های مختلف به دلیل نبود منابع پایدار و 
نیز به این دلیل که درآمدهای شهر صرف اداره شهر نمی شد، شهرداری ها 
نسبت به فروش تراکم برای اداره شهر اقدام می کردند. لذا می توان گفت 
اگر مدیریت یکپارچه برای شهری همانند تهران محقق شده بود، این شهر 
برای تأمین خود فضاهای عمومی را به فروش نمی گذاشت و اکنون شاهد 
این حجم زیاد از ساختمان های سر به فلک کشیده و مال ها در سطح شهر 

نبودیم.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران: 

مدیریت یکپارچه شهری
 قربانی منافع دستگاه ها

شفقنا- لیال موسوی نسب: در شرایطی که منافع گروهی و دستگاهی به منافع ملی ارجحیت یافته است، مدیریت یکپارچه شهری 
هیچ گاه محقق نمی شود. محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران بابیان این مطلب در گفت وگو با خبرنگار » شفقنا« 
می گوید: محقق شدن مدیریت یکپارچه شهری بارِ دولت را کم می کند اما درآمدزا بودن بخش های مختلف شهر و منافع گروهی و دستگاهی 

مانع از تحقق آن از سوی دولت ها می شود. در ادامه مشروح این گفت وگو را می خوانید:

 علی الریجانی رئیس مجلس به
 ما توصیه کرد اعضای شورای

 شهر وقت خود را به منظور تحقق
 مدیریت یکپارچه شهری تلف

 نکنند، زیرا این امر به هیچ وجه
محقق نمی شود
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شناسی  انسان  استاد  فکوهی،  ناصر  دکتر  شفقنا- 
دانشگاه تهران و مدیر موسسه انسان شناسی و فرهنگ: 
این یادداشت را می توان ابتدا با مقدمه ای نظری آغاز کرد که 
اهمیت  اخیر  قرن  نیم  تقریبا  در طول  دهیم جطور  نشان 
»سبک زندگی« و »زندگی روزمره« از موضوع هایی نه چندان 
مهم و پیش پا افتاده، به مسائلی اساسی در مطالعات جامعه 
شناسی تبدیل شده اند. سبک زندگی در ادبیات علوم اجتماعی 
برای نخستین بار به صورت جدی در فاصله دو جنگ حهانی 
با  آثار جامعه شناسی مکتب شیکاگو از جمله پارک و برگس 
مطرح شد. پس از جنگ از سال های دهه 1۳۵۰ نیز  کتاب 
کالسیک ایروینگ گافمن با عنوان »بازنمایی خود در زندگی 
روزمره« در کنار  آثار هوارد بکر گویای تداوم مکتب شیکاگو 
بود که با همین عنوان  یعنی موج دوم این مکتب مطرح 
ادامه دادند. در همین دوران در فرانسه  را   شدند، موضوع 
هانری لوفبور و جامعه شناسان دیگری که عمدتا از  پیشگامان 
حوادث مه 1۹68 بودند  همچون گی دوبور با کتاب »جامعه 
نمایش« با رویکردهایی متفاوت، شروع به تمرکز بر اهمیت 
»روزمرگی« و قالب های سرکوب در آن به مثابه  شیوه های 
این  کردند.  اجتماعی  کنشگران  در  داری  سرمایه  بازتولید 
گرایش تا حد زیادی زیر تاثیر مکتب فرانکفورت و نومارکسیسم 
بودند و تا امروز هنوز از خالل جامعه شناس و جغرافی دان 
مشهور، دیوید هاروی نمایندگی می شوند.  اما مکتب بیرمنگام 
یا مطالعات فرهنگی  از یک سو از سال های دهه 1۹6۰ و  
و  »تمایز«  کتاب  با  بوردیو  پیر  چون  شناسانی  جامعه 
اندیشمندان دیگر فرانسوی مثل پیر سانسو با کتاب »بوطیقای 

شهر« و  میشل دو سرتو با کتاب »ابداع روزمرگی« بودند 
که به مطالعات  سبک زندگی و اهمیت آن در زندگی 
روزمره به مثابه ساختارهای پنهان اما عمیق در جامعه 
انگشت گذاشتند. در ایران نیز از میان جامعه شناسان 
نسل جوان، عباس کاظمی با چند کتاب در این 

آغاز کرده که  شایسته  را  زمینه کاری جدی 
تقدیر است. بهر رو این شاخه ای است که 

چشم اندازهای روشنی در آن برای مطالعات 
شهری  شناسی  انسان  و  شناسی  جامعه 

وجود دارد.  
این  به  نظری  مقدمه  این  از  پس 

یک  که  بپردازیم  اساسی  نکته 
کالنشهر، نظیر تهران را چگونه 
فرهنگی  لحاظ  از  توان  می 
تعریف کرد: چنین مجموعه ای 

بیش و پیش از هر چیز  مجموعه 
 ای است بسیار ناهمگن از هویت های 

مختلف  یا نظام های شخصیتی و خاطره ای 
متفاوت، با پیشینه های بسیار متفاوت، با 

روابط و خط سیرهای حرکتی گوناگون در 
 / زمانی  نظام  ها  میلیون  آن  در  که  شهری 

مکانی به صورت حوزه های متداخل در 
یکدیگر در آن واحد و به ناچار باید دائما 
با هم  وارد میلیاردها میانُکنش شوند و 
از این مجموعه  چیزی زاده می شود 
می  شهری«  »روزمرگی  را  آن  ما  که 

نامیم اما اغلب به دلیل عدم اطالعمان از 
مطالعات شهری به طور عام و مطالعات انجام 

 در شهر تهران  فضاهای زیرزمینیخــطر انفجار
جـدی است

ناصر فکوهی از سبک زندگی 
شهروندان تهرانی و تأثیر آن

 بر معضالت کالنشهر می گوید

شده بر  کنش های روزمره  اهمیت زیادی به آن نمی دهیم 
و فکر می کنیم که با موضوعی »مهندسی« و »کارکردی« 
در حد خدمات رفاهی سروکار داریم. در حالی که ما هر 
رویکرد و روشی برای تحلیل این روزمرگی داشته باشیم و 
آن را همچون لوفبور یک »سرکوب« ببینیم یا مثل  سانسو 
یک »شاعرانه«، نمی توانیم منکر اصلی اساسی بشویم : 
اینکه با پدیده ای بسیار اساسی و بسیار پیچیده  سروکار 
داریم و اگر خواسته باشیم  در سطحی نگری باقی بمانیم 
دیر یا زود خود را با خطرات بزرگی رودر خواهیم دید. 
سطحی دیدن این امر،  ساده سازی مهندسی و کارکردی 
آن و از آن بدتر ، تقلیل  پیچیدگی اش به مسائل انتظامی و 
امنیتی سبب می شود که به جای  مدیریت و  تامل جدی 
جامعه شناسانه و یافتن راه حل های اساسی،  دائما  
هم مسئله و هم راه حل مسئله را در روابط 
آمرانه و زور  ببینیم و مشکالتی را که 
ابتکار  اندکی  با  گاه  است  ممکن 
به  کرد  تفکر  حل  و  درک  و 
گره هایی کور تبدیل کنیم 
برای  که  هر گونه تالش 
حلشان ما را با خطراتی 

جدی روبرو کند.  
طور  به  و  فرهنگ 
خاص فرهنگ شهری،  
در  و  پیچیده  امری 
ظریف  واحد  آن 
است:   شکننده  و 
مجموعه ای از روابطی 
می  سرعت  به  که  و  
توانند پدیده ای را  اشاعه 
داده،  دگرگون کرده و  با 
سرعتی باور نکرنی موقعیت 
هایی غیر قابل مدیریت بسازند، 
یک واقعه کوچک را به یک شورش 
بزرگ تبدیل کنند و از حرکتی به ظاهر 
بینی  پیش  کامال  آمدهای  پی  در  ناچیز  
ناپذیر، امواجی  تخریب کننده بسازند که هیچ کسی 
و هیچ نیرو و نهادی را  توان مقاومت در برابر آنها نیست. از 
این چشم انداز، یک انقالب اجتماعی را -  به ویژه از گونه 
ای که در قرن بیستم شناخته ایم - می توان یک »واقعه 
شهری« نامید. آرامش یک شهر،  انفعال کنشگرانش،  نظم 
ظاهری آن،  و خاموشی و سکوت آنها  بدین ترتیب  تقریبا  
در الیه های سطحی گویای هرچیزی ممکن است باشد 
جز آنچه  در حقیقت در زیر پوست آن شهر جریان دارد و 
ممکن است  روابط و فعل و انفعالتی  تنش زا و شورشی و 

غیر قابل کنترل و ویرانگر باشند. 
در شهری همچون تهران، با مطالعات و مشاهداتی که می 
توان در حوزه علوم اجتماعی به راحتی، ولو با مشاهدات 
اولیه میدانی به وسیله متخصصان،  به آنها دست یافت، 
اینجا  در  هستیم.  روبرو  شرایطی  چنین  با  اغلب  ما 
»معضالت« و »مشکالت« عموما در قالب آسیب های 
اجتماعی تعریف می شوند که نظیر آن را تقریبا در 
همه جای جهان می توان دید: بی خانمانی، تکدی،  
آلودگی هوا،  ُخرد، خشونت شهری،  فقر، جرائم 
بحران مسکن،  بحران بهداشت شهری،  فقدان  یا 
کمبود حس  هویت مکانی و  بی هویتی شهری. 
اما مسائل در الیه های زیرین بسیار عمیق تر 
هستند و گویای بی توجهی به ویژه مسئوالن 
و تصمیم گیرندگان در مورد چگونگی استفاده 
از فضا و زمان شهری به تحوالت روی داده در 
اغلب  رسد  می  نظر  به  هستند.  ایرانی  جامعه 
مسئوالن ما در جامعه ایرانی که بیش و پیش از 
هر چیز یک جامعه دو جنسیتی فعال و جوان و 
حاضر در عرصه ای تقریبا کامال شهری است، 
نوعی جامعه تک جنسیتی  و سنتی و  نیمه 
روستایی و کوچک و جماعتی می بینند که می 

توان با همان روش های کدخدامنشی  و اتکا به زندگی 
»درونی« و »خانه« و رابطه »اندرونی / بیرونی« آن هم 
در سطحی ترین  نگاه به این  رابطه - که از نخست هم 
به صورتی نادرست در  معماری و جامعه شناسی ایران 
مطرح شد- حلشان کرد. در حالی که  چنین نگاهی گویای  
عدم شناخت عمیق از تحول جامعه ایران در فرایندی صد 
ساله و به ویژه در فرایند پنجاه سال اخیر دارد: این جامعه 
امروز از زنان و مردان جوان و فعال شهری ساخته شده 
است که نیاز به کار، تفریح، نشاط، برخورداری از چشم 
اندازی در خود جامعه و نه مهاجرت، نیاز به برخورداری 
از حقوق اولیه ای چون آزادی بیان و آزادی های سیاسی 
و حق اعتراض و  بها داشتن  از لحاظ سیاسی و اجتماعی 
و  فرهنگی در جامعه خود دارند. این جامعه نیاز بدان 
دارد که درک شود و برای آنکه درک شود نیاز بدان دارد 
که  سبک های زندگی متفاوتی را که به هر دلیلی درون  
خود حمل می کند و همه می دانیم که تا چه اندازه  با 
یکدیگر متفاوتند، به رسمیت شناخته شوند. گروهی به 
محض آنکه سخن از تفاوت در سبک های زندگی پیش 
می آید  بحث »شئونات« را مطرح می کنند و  پذیرش 
سبک های  زندگی متفاوت را  معادل کاملی برای  بی بند 
و باری و  نبود شئونات به ویژه دینی  اعالم می کنند. در 
حالی که برای این امر پاسخی روشن وجود دارد که  اکثر 
مسئوالن خود بدان  اذعان دارند و آن اینکه در جوامع 
مسلمان و بسیار  پایبند به اخالق دینی  نظیر مالزی و 
ناشی  و مشکالت  اخالقی  بی  آیا وضعیت  ترکیه،  حتی 
از آن ؛ منظور نه صرفا ظاهر قضیه  و شکل و شمایل 
افراد ، بلکه مشکالت اساسی در بی اخالقی یعنی دزدی 
و فساد و بی ادبی و  منکرات  غیره آیا  بیشتر از جامعه ما 
است؟  آیا در آن جوامع  که سبک های زندگی در ابعادی 
بسیار گسترده  برای  همه سلیقه ها به رسمیت پذیرفته 
می شوند  ما شاهد گسترش فساد  و  بی بند و بار ی 
در ابعادی  بیشتر از جامعه خود بوده ایم که به اعتراف 
همه مسئوالن  در حال حاضر به بیشترین حدی از این 
مشکالت آسیب دیده و رنج می کشد؟  اگر منصف باشیم 
می بینیم که چنین نیست . به رسمیت شناختن حق همه 
به  زندگی با سالیقی که می خواهند و در عین حال احترام 
گداشتن به شئونات و  اخالق همگانی و  عرف اجتماعی 
نه تنها تضادی با  حفظ نظم و اخالق در یک جامعه ندارد، 
بلکه تنها  ضمانت آن است. این امر وقتی به  شهرهای 
بزرگ و به خصوص کالنشهرهایی مثل تهران می رسیم 
دو چندان واقعیت دارد  زیرا در این شهرها هر گونه رابطه 
آمرانه هم که  اعمال شود نمی توان  از به وجود آمدن 
اشکال مختلف  سبک زندگی اما به صورت زیر زمینی 
این  یعنی ُجرم زا شدن  سبک زندگی جلوگیری کرد.  
بالیی است که در حال حاضر ما دچارش شده ایم. یعنی 
در قرن بیست و یکم هنوز مسئله مان فیلترینگ شبکه 
های اجتماعی و  تفکیک جنسیتی در فضاهای شهری، 
ممنوعیت کنسرت ها و  جلوگیری از فعالیت  و زندگی 
عادی در شب در شهرها و مسائلی از این قبیل است که 
گویای  رویکردی پیش از ورود به عصر شهری شدن است. 
این یک پارانویای هولناک و وحشت بیهوده از گشایش 
فضای سبک های زندگی است که  ما را به ناچار و به 
خصوص با همه بدخواهانی که برای این فرهنگ و کشور 
وجود دارد، به سوی انفجار فضاهای زیرزمینی می برد که 
از درون، جامعه را به سمت  فروپاشی می کشانند. برای 
آنکه با این  مسئله مبارزه کنیم راه حل، سر را در برف 
فرو بردن و  خاموش کردن مستقیم و غیر مستقیم همه 
کسانی که در این زمینه هشدار می دهند، نیست بلکه  
آزاد سازی  و  واقعیت ها است  با  رودررو شدن مستقیم 
فضای جامعه تا بتوان در آرامش اما با قاطعیت و امید به 
آینده ای که حق همه جوانان یعنی اکثریت قاطع  مردم 
ما است، بتوان با فساد و تبعات  خطرناک آن  - که در 
شرایط ژئوپلیتیک این منطقه، یک بازی باخت-باخت برای 
همه به شمار می آید - مبارزه کرد و حق شهروندی را بر 

پایه های استوار، تقویت نمود.

تربیت   شهروندان در 
شهرهای  بزرگ براساس  
روابط  سرمایه دارانه است

 شهر گره گاهی است برای گردش سرمایه و انباشت آن در فضاهای مختلف 
شهری؛ حتی در خرده فضاهای محالت هم سرمایه جریان پیدا می کند و 
ما شاهد انباشت سرمایه هستیم و سوای آن شهر کال ساختاری تشکیل 
یافته از منابع و فرصت های مختلف است. در خارج از محدوده شهر هم 
همین گونه است البته من به صورت کلی در بحثم به خط قانونی شهر 
وفادار نیستم و کلیتی پیوسته را در نظر می گیرم که حتی آنهایی که خارج 

از محدوده هستند اما فاصله کمی تا شهر دارند جزو شهر قلمداد می کنم.
در نتیجه اگر قبول کنیم که شهر متشکل از منابع و فرصت های مختلفی 
است که تحت عنوان زندگی شهری از آن یاد می کنیم بنابراین در شهرهای 
بزرگ ما، تراکم این منابع و فرصتها بسیار بیشتر از شهرهای کوچک است. 
ما در شهرهای کوچک افرادی را می بینیم که تا ساعت مشخصی سر کار 
هستند و بعد از آن به اقتضای منطق حاکم بر زندگی روزمرشان چندان 
درگیر روابط سرمایه دارانه نمی شوند. بنابراین بعد از زمان کار دنبال فرصت 
دیگری برای ارزش آفرینی نیستند چرا که در این شهرها، فرصت ها تراکم 
زیادی ندارند اما شهرهای بزرگ به دلیل نابرابری های موجود، مملو از منابع 
و فرصت های زندگی هستند و هر چه به پایتخت نزدیک می شویم این 
موضوع پر رنگ تر می شود. رابطه معناداری بین رفتار شهروندان و وجود 
فرصت ها و منابع متعدد و تراکم شان در شهرهای بزرگ وجود دارد؛ مثال 
اگر در تهران کار اداری برای هر کدام از ما به وجود بیاید آن را در کنار 
شلوغی های موجود در شهر در نظر می گیریم و سعی می کنیم از شلوغی 
فرار کنیم و زمان مان را در انجام این قبیل کارها، ذخیره کنیم و به کارهای 
ارزش آفرین اختصاص دهیم. چون فرد در فضایی پر از فرصت زندگی می 
کند به همین دلیل به عنوان یک فرد حساب گر که درگیر روابط سرمایه 
اما در شهرهای  اقتصادی می کند  ارزش  به  تبدیل  را  دارانه است زمان 
کوچک این گونه نیست بنابراین فضا که محملی برای روابط سرمایه دارانه 
است، سوژه خاص خود را درست می کند و سوژه ای حساب گر را به 
وجود می آورد. در نتیجه برای اینکه زمان فشرده شود و از این طریق، 
زمانی برای ارزش آفرینی اقتصادی ذخیره شود دنبال نزدیک ترین راه 
حل ها و نزدیک ترین مسیرهای دسترسی هستیم نه بهترین ها؛ چرا که 
لزوما بهترین دسترسی، نزدیک ترین دسترسی نیست. بهترین مسیرها در 
شهرهای بزرگ معطوف به کیفیت محیط است اما نزدیک ترین مسیرها 

برای دسترسی به منابع و فرصت ها، معطوف به فشردگی زمان است.
در شهرهای بزرگ شهروندان تربیت شان براساس روابط سرمایه دارانه است 
این روابط عینی به دنبال خود، سوژه حسابگر و سرمایه دارانه را به وجود 
می آورد به طوریکه افراد )سوژه ها( در شهرها شدیدا به دنبال ذخیره کردن 
زمان )به عنوان تراوزیی برای اندوختن سرمایه( هستند بنابراین از کارهای 
عمومی که برای فرد ارزش اقتصادی ندارد دوری می کنند تا در حیطه دیگر 

که قابلیت ارزش آفرینی اقتصادی دارد زمان خود را صرف کنند

جمال  رشیدی کارشناس امور اجتماعی
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از اسالمشهر تا فرمانیه؛ تفاوت هـــــــا و تعارض های زندگی در تهران

مدرن یـــــا  سنتی؟
شفقنا- الیزا ذوالقدر: فروشگاه های بزرگ، برندهای بین   
های  خانه  باال،  مدل  های  اتومبیل  پوشی،  مارک  المللی، 
آنچنانی، جوانانی با حیوانی در بغل و بسیاری موارد دیگر از این دست 
چند سالی است که تبدیل به مشخصه های تهران شده است. هرچند 
تهران را تنها نمی توان در برج های فرشته و ویالهای زعفرانیه دید 
اما خیابان های این شهر پر شده از صدای پای مردمی که به گونه ای 
دیگر زندگی می کنند. مردان و زنانی که بسیاری از اموری را که تا 
دیروز برایشان ضد هنجار بود امروز به عنوان »کالس زندگی« می 
شناسند و تالش دارند خود را به آن برسانند. تغییرات و تحوالتی که 
چنین زندگی متفاوتی را در تهران رقم زده در گفتگو با دکتر آرش 
حیدری جامعه شناس و استاد دانشگاه به بحث نشستیم.  متن گفت 

وگوی خبرنگار شفقنا با این جامعه شناس در پی می آید:   

  به نظر می رسد سبک زندگی در تهران نسبت به سایر 
شهرها و حتی کالنشهرهای کشور تفاوت هایی دارد. مواردی 
مانند تفریحات زیرزمینی, تنها زیستی, آمار باالی طالق و 
آسیب های اجتماعی, خیانت, نوع روابط زن و مرد در محیط 
های مختلف از جمله مواردی است که می توان به آن اشاره 
کرد. این سبک زندگی را که عموما هم در تضاد با باورهای 
دینی و اعتقادی بخش زیادی از مردم است، ناشی از چه تغیبر 

و تحوالتی می دانید؟
 آرش حیدری: اولین نکته که به نظر می رسد این است که چرا و 
چگونه این گزارۀ سبک زندگی در تهران بدل به مساله شد. زمانی 
که تاریخ پروبلماتیک شدن )مسئله شدن( یک پدیده را در نظر نمی 
گیریم، طرح آن مساله چنان برای ما بدیهی جلوه می کند که انگار 
همین گونه بوده است و خواهد بود. بگذارید در مورد همین سؤالی که 
طرح کردید کمی چالش کنیم ببینیم بر چه اساسی گفته می شود 
آمار آسیب های اجتماعی در تهران باالتر از جاهای دیگر است. برای 
مثال در مورد همین طالق، استانهای خراسان رضوی و گیالن در 
کنار تهران جزو پر طالق ترین استانهای کشور هستند، یا برای مثال 
در سال ۹۴ استان های سیستان و بلوچستان )که در سالهای گذشته 
کمترین میزان طالق را داشته( و کرمان بیشترین رشد طالق را نشان 
می دهند. یا در مورد نزاع، باال بودن نرخ نزاع در تهران را اگر در نسبت 
با جمعیتش ببینیم متوجه میشویم که استان هایی چون اصفهان و 
خراسان رضوی هم دست کمی از تهران ندارند. بدیهی است جمعیت 
باالتر، نزاع بیشتری در پی دارد. یا در مورد اعتیاد نیز می توان به آمار 
و ارقام رسمی و غیر رسمی مراجعه کرد و مساله را دیگرگون خواند. 
اما به نظر می رسد تمرکز بر سبک زندگی در تهران و بدل کردنش به 
مساله بیش از آنکه از منطق امر اجتماعی ناشی شود محصولی است 
پس از انتخابات هفت اسفند ۹۴؛ که جریانی که در تهران شکست 
خورد تالش کرد با بازنمایی تهران به مثابه جایگاه شر، این شهر را 
محل آسیب و ... نشان دهد و لذا برای شکست خود دلیل دیگری 
بتراشد. حال بعد از تعیین تکلیف با نفس این مساله میتوان از زاویه 

دیگری موضوع را دید و آن هم تفاوت سبک زندگی در تهران است 
با سایر استانها )و این تفاوت را لزوماً در معنایی آسیب شناختی به 
معنای آسیب اجتماعی نباید فهمید، آمار آسیب های اجتماعی در 
کشور در حال تاختن و حرکت رو به جلو است. )و بیفزایید به این 
آمار، آمار بیماری ها، سرطان و... را که در کل کشور از منطق مشابهی 

تبعیت می کند(.

 اگر سؤال را اینگونه تغییر دهیم که »آیا سبک زندگی در 
تهران با سایر نقاط ایران متفاوت است یا خیر؟ و چرا؟« آن 

وقت میتوان بدان پاسخ داد.
اگر بپذیریم که متفاوت است )و به نظر هم می رسد متفاوت باشد( 
این تفاوت بیش از آنکه محصول نفس تهران باشد محصولی است 
مبتنی بر منطق سرمایه و توزیع و بازتوزیع آن در کشور. فراموش 
نکنیم که تهران مرکز سرمایه ایران است، بیشترین جمعیت را در 
بین شهرهای کشور دارد، بیشترین میزان مراجعه و مهاجرت به 
تهران است و... . مازاد سرمایه بیشتر در تهران جا خوش می کند 
تا در استان های دیگر و لذا مجموعه ای از سرمایه داران نوکیسه 
)خاصه بعد از سالهای 1۳8۴( پدید آورده که در نوع خود پدیده 
ای است بس غریب. یک نکته عجیب را دقت بفرمایید. برندزدگی 
و مصرف نمایشی و تمایل به کاالی لوکس در برهه ای در مملکت 
ما نهادینه شد که در اوج تحریم ها بودیم و در حالی که بخش 
های بزرگی از اقتصاد دچار بحران شده بود و مسائل بسیار زیادی 
برای طبقات متوسط رو پایین ایجاد شده بود ثروت غریبی برای 
دالالن و واسطه ها به بار آورد. مرکز این منازعات اقتصادی تهران 
بود و البته در شهرهای دیگر هم نوکیسه ها به میدان آمده بودند 
و روزگار خوش داللی را سپری می کردند. هرچه مازاد سرمایه 
عبارت  به  گیرد.  می  بیشتری  اوج  نمایشی  مصرف  شود  بیشتر 
دقیق تر اضافه درآمد و مانده پول در خزانه که هزینه نمی شود به 
نوعی باید در خدمت هویت یابی دارنده اش قرار بگیرد. چه چیز 
بهتر از مصرف نمایشی؟ این گونه مصرف ته ندارد، مدام در حال 
بازتولید است و انسان های جدیدی خلق می کند که مصرف را با 
زیبایی شناسی و هویت یابی گره می زنند و پدیده هایی را خلق 
می کنند که از پورشه و مازراتی و ... سر در می آورد، جراحی 
زیبایی را به اوج می رساند، حریص می شود و همه جهان را می 
خواهد ببلعد، سبک موسیقی، سبک لباس، سبک حرف زدن و... 
خود را با گره خوردن به این سرمایه باداورده تغییر می دهد تا 
شعار »ما با شما متمایزیم« را تحقق بخشد. بدیهی است وقتی 
مرکز منازعات در تهران است، در تهران نمود بیشتری دارد وگرنه 
وقتی شما در همین برهه به شهرهای کوچک تر و استان های 
محروم تر هم مراجعه می کنید این دگرگونی غریب را در بین 

قشری از نوکیسگان پیدا می کنید. 

 آیا می توان از صحبت های شما اینگونه می توان برداشت 

کرد که این موضوع تغییر سبک زندگی در تهران بیشتر یک 
موضوع اقتصادی است تا فرهنگی؟

یک مثال ساده در این باره قضیه را روشن تر می کند. عکسی 
در فضای مجازی دست به دست می شود که گفته می شود پسر 
یکی از مایه دارها است که کلکسیون ماشین دارد )توجه کنید 
داشته  باید  عظیمی  ثروت  چه  یعنی  داشتن  ماشین  کلکسیون 
باشد(. گفته می شود این کلکسیونر فرزند همان کسی است که 
از کارگران معدن به خاطر دفاع از حقشان شکایت کرده و حکم 
شالق برایشان به ارمغان آورده است. مهم نیست این شایعه است 
یا نه، مهم این است که الگوی بازتوزیع ثروت در کشور از یک 
سو کلکسیونر اتومبیل به بار آورده که از شدت پول زیاد زده به 
سرش نمی داند چطور خرجش کند و از دیگر سو کارگران یک 
تعویق  یا  بیکاری  به خاطر  هم  وقتی  و  بیکار شوند  باید  معدن 
حقوقشان اعتراض می کنند چنین حکمی بگیرند. حاال به راستی 
چه کسی باید مجازات شود؟ آنکه الگوی اقتصادی خاصی را در 
اش  فرمانیه  تا  اسالمشهر  از  که  کرد  گذاری  پایه  سرزمین  این 
انقدر تفاوت داشته باشد؟ یا آنکه به خاطر بیکار شدنش توضیح 
می خواهد؟ این سبک زندگی در تهران که می گوییم باید توجه 
کنیم تهران فقط ونک به باال نیست، دعوا و چاقو کشی و نزاع 
بر سر جای پارک ماشین است در منطقه قصرالدشت و خوش و 
کارون و جیحون و... که خانه ها چنان در هم فشرده و فرسوده 
اند که خدایی ناکرده زلزله ای بیاید با خاک یکسانش می کند و 
از دیگر سو خانه های دوبلکس و پنت هاوس و کاخ های باال شهر 
است. این مساله بیش از آنکه از دل فرهنگ بجوشد از دل اقتصاد 
می جوشد و پیامدهای فرهنگی گریزناپذیرش، تولید طبقه تن 
آسایی است که به شکلی مضحک طبقات پایین را تنبل می داند. 
بروید ببینید در بسیاری از مناطق محروم سیاست های اقتصادی 
ما چه بالیی  بر سر انسان و محیط زیست آورده که کشاورز با 
عزت دیروز بدل شده است به حلبی نشینی که منتظر است یارانه 

اش را بدهند برود نان بخرد!

 آیا این تغییرات پیامدهای گریزناپذیر زندگی مدرن نیست؟ 

به هر حال بخشی از این نوع زندگی از الگوهایی تبعیت می 
کند که به عنوان الگوی غربی می شناسیم.

وقتی می گوییم زندگِی مدرن، بنیان زندگی مدرن بر تمایز و تفاوت 
استوار است. زندگی مدرن محصول تقسیم کار پیچیده و تمایزات 
اجتماعی مفرط در نتیجه باال رفتن جمعیت است. این تمایزات برای 
زندگی مدرن گریزناپذیر است، اما توجیه نابرابری و فقدان عدالت 
اجتماعی بر اساس این تمایزات سفسطه است. میان تفاوت و تمایز 
اجتماعی با نابرابری اجتماعی فرق هست. تناقض شکننده ای که در 
آن گیر افتاده ایم در همین نقطه است که تمایز و تفاوت اجتماعی 
را به رسمیت نمی شناسیم که بر مبنای مدارای اجتماعی بتوانیم 
آن را حل کنیم. این تمایزات در سبکهای اندیشه ورزی، آزادی های 
مصرح در قانون اساسی و... به رسمیت شناخته شده ا ند، که به نوعی 
اشاره به تفاوت سبک های زندگی دارد. اما زمانی که این سبک ها 
نه بر مبنای تفاوت که بر مبنای نابرابری استوار شده اند آنوقت جدل 
مسیر دیگری باید پی بگیرد. صد البته تمایز و تفاوت برای دنیای 
مدرن گریز ناپذیر است اما نابرابری افسارگسیخته حداقل در این 

زمینه ها به هیچ وجه گریزناپذیر نیست.

چندان  زندگی  نوع  این  در  شده  پذیرفته  هنجارهای    
سنخیتی با هنجارهای رسمی و تبلیغ شده از سوی نهادهای 
مختلف حکومتی ندارد. این تفاوت و در مواردی تعارض چه 

پیامدهایی می تواند داشته باشد؟

 تبلیغ هنجارهای غالب اصوالً نسبت وثیقی با حیات اجتماعی در 
ایران ندارد لذا تناقض موجود بین تابلوی تبلیغاتی رسانه های رسمی 
و زندگی اجتماعی  مردم تنها به این مورد محدود نمی شود. بلکه 
در همه حیطه ها شاهد این ماجرا هستیم. بنیان این تناقض را هم 
باید در فرافکنی مسائل و موضوعات به امور بی ارتباط و حاشیه ای 
جستجو کرد. در بخش اول سخنم تالش کردم بنیان این مساله 
را نشان دهم که این مساله یک امر سیستمی و ساختاری است و 
چندان از اراده های فردی تبعیت نمی کند؛ اراده های فردی این 
وضعیت را بازتولید می کنند. نظام تبلیغات فرهنگی موجود یک 
نظام ناصحانه است که بنیانش بر اصالح فردی و روحی افراد استوار 
است در حالی که فراموش کرده است نظام ساختاری و اجتماعِی 
سطح کالن است که این نظام روانی را تولید می کند نه برعکس. 
در مجموع فقدان ذهنیِت جامعه شناختی بر دم و دستگاه اداره 
اقتصادی و فرهنگی و سیاسی کشور چنین معضالتی را به بار آورده 
است. وقتی می گوییم این ساختار است که چنین سرمایه داری 
نوکیسه ای را پدید می آورد، یعنی اینکه علت موجبه در وهله نهایی 
این ساختار است و با نظام فرهنگی و سیاسی تالقی می کند. از 
یک سو توده وار شدن جامعه را به بار می آورد از دیگر سو تجزیه 
جامعه به عناصر خودسر که نتیجه سیاسی اش پوپولیسم است و 
نتیجه فرهنگی اش ابتذال در الیه ها و اقشار اجتماعی مختلف. حاال 
راه حل این مسئله نباید بر این فرض غلط استوار باشد که آموزش 
دهیم، تبلیغ کنیم، بنر بزنیم، سخنرانی کنیم و.... همه این راه حل 
ها بر یک مبنای غلط استوار شده اند و آن هم تمرکز بر اراده های 
فردی است. این تمرکز مانع دیدن اثرات سیستمی و ساختاری می 
شود و به همین دلیل است که هرچه تبلیغ می کنیم و می کنند 

بی اثر است. 

  اما به هر حال در این تضاد نوع برخورد نهادهای انتظامی 
و قضایی با این موارد عموما پلیسی است. مانند آنچه در 
قزوین و در ماجرای دستگیری دختران و پسران جوان در 
یک مهمانی شاهد آن بودیم که بازتاب گسترده ای در شبکه 
های اجتماعی داشت. آیا این برخوردها می تواند در مقابل 

روند رو به گسترش سبک زندگی جدید مانعی ایجاد کند؟
 به هیچ وجه! مسئله واضح است و آن هم سرگشتگی نظام قضایی 
و الگوی پلیسی ما در برخورد با مسائل اجتماعی است. در بند اول 
سخنم همان مثال شالق خوردن کارگران را عرض کردم. شما می 
بینید اساس ماجرا که کارفرمای غیرپاسخگو و استثمارگر است 
ترین سطح  نازل  و  ترین  به کنار گذاشته می شود و دم دست 
مساله برجسته می شود و به مجازات سپرده می شود. نکته دیگر 
سرگشتگی در تعیین مرز حیطه خصوصی و حیطه عمومی است. 
تفاوت و تمایز را با مبنای حفظ حریم خصوصی افراد باید به رسمیت 
شناخت و این جزو اصول مصرح قانون اساسی است که دو انقالب 
اما  دارند.  تاکید  آن  بر  دقیقاً  اسالمی 1۳۵7  انقالب  و  مشروطه 

نابرابری اجتماعی و حریم امن خصوصِی اقتصاد که موجب نابرابری 
است می باید مساله برخورد قهری باشد. صد البته بنده هیچ مشکلی 
با برخورد قهری با بازتولید کنندگان نابرابری آن هم به شکل نظام 
مند و سیستمی ندارم. مساله اینجاست آن حریم خصوصی ای 
که محصول تمایز و تفاوت است مورد هجمه قرار می گیرد و آن 
حریمی که خودش برای خودش همه چیز را خصوصی سازی کرده 
و عامل استثمار و نابرابری در جامعه است احترام می شود. موضوع 
اصلی این است که از کدام حریم حرف می زنیم؟ حریمی که نتیجۀ 
منطقی زندگِی مدرن است یا حریمی خودساخته و خصوصی سازی 
شده؛ حریمی نامشروع که در بسیاری از موارد نه تنها بازتولید کننده 
نابرابری که قاتل جان هزاران و چه بسا میلیون ها انسان زحمتکش 
و طرد شده است. به کدام حریم باید هجمه برد؟ حریم خصوصی یا 

حریم خصوصی سازی شده؟ 

به  توجه  با  زیرا  است؟  حل  قابل  چگونه  مشکالت  این   
اعتقادات و باورهای دینی که هنوز هم در بخش زیادی از 
از سوی بخش  اگرچه  دارد هنجارهای جدید  مردم وجود 
عمده ای از جامعه پذیرفته شده اما عمومیت نیافته و از 
سوی دیگر با هنجارهای رسمی و تبلیغاتی هم همسو نیست.

چگونه می توان  نوعی آشتی بین آنها برقرار کرد؟
 اگر منظور هنجارهای رایجی است که دستگاه های فرهنگی کشور 
بر طبل آن می کوبند باید عرض کنم تا زمانی که این دستگاه ها به 
زمینه های متصل با فرهنگ )اقتصاد، سیاست، اجتماع( توجه نکنند 
کاری نمی شود کرد. جایی که سیطره امر اقتصادی - آن هم در 
این نوع شیر بی یال و دم و اشکمش- در حال تولید فرهنگی است، 
عرصه سیاست از آشفتگی رنج می برد و عرصه اجتماع هم پیوست 
شده است به عرصه اقتصاد. نمی شود ساز کج کوکی وسط این 
کنسرت بدصدا زد. این کنسرت بدصدا از منطقی تبعیت می کند 
که البته صدای بدش گوش کر میکند ولی انتظام و منطقی دارد. 
تا این منطق دیده نشود نمی توان نوای فرهنگِی مناسبی زد. این 
نوا اگر منطق هم ارز خودش را نشناسد تنها بر نصیحت و تصلب 
و در بسیاری از موارد قشری گری و کاهش دادن ارزش ها به امور 
سطحی و قشری بسنده خواهد کرد. برای همین هم هست که 
انسانی که در درون اجتماع تولید شده است به این الگوی تبلیغات 

فرهنگی بی توجه است. 
مشکل از در یک کالم، فقدان تفکر سیستمی و الگوهای عمل جزیره 
ای مشکل اساسی ماست. ما فکر می کنیم می شود فرهنگ را از 
اقتصاد و سیاست و اجتماع تفکیک کرد. یادمان رفته این تفکیک 
در سطح مفاهیم ممکن است صورت بگیرد تا تحلیل را ممکن کند 
اما در عمل این تفکیک نارواست و وقتی شما بر اساس این تفکیک 
و یکجانبه و ناصحانه کاالی فرهنگی و پیام فرهنگی تولید می کنید 
در عمل به هیچ هدفی نمی زنید و فقط بودجه بیت المال را هدر 

می دهید.

۴۶
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 دکتر جواد صادقی: 
مجبوریم  با  تساهل  بیشتری

 برخورد کنیم

   متفاوت سبک زندگی در
تهرانِ

های  ساختمان  شفقنا-   
همسایه، آشنایی های رنگ 
پریده و ساکنان طبقاتی که بیگانگی 
هایشان از ارتفاع برج ها فراتر است. 
تهران دیگر تنها شهر آهن و دود 
نیست با شهروندانی سر در خود 
هم  خود  سایه  با  که  برده  فرو 
بزرگ  تهران  هستند.  بیگانه 
امروز ملغمه ای است از فرهنگ 
ها و خرده فرهنگ ها که در عین 
تفاوت یک شباهت عمده به هم دارند. 
شباهت در تفاوت. سبک زندگی تهرانی ها 
ایران  با سایر شهرهای  از موارد  در بسیاری 
متفاوت است. شاید بتوان گفت آدم های این شهر 
برای خود زندگی می کنند بی ترس از انگشت نما 
شدن. چیزی که به تعبیر دکتر جواد صادقی جعفری جامعه شناس 
فرصتی برای تمرین تساهل است در این کالنشهر »بی در و پیکر!« 
خبرنگار شفقنا زندگی برای بررسی چرایی این سبک متفاوت زندگی 
گفتگویی با دکتر جواد صادقی جعفری جامعه شناس و استاد دانشگاه 

سوره داشته که در پی می آید:

  شاید بتوان تهران را پیشانی همه شهرهای ایران دانست. 
اما آنچه امروز در این کالنشهر می گذرد بسیار متفاوت از 
سایر شهرها و حتی کالنشهرهای کشور است. شاید بتوان نام 
آن را سبک زندگی مدرن و یا غربی تر برخی که نشانه های 
بارز آن را می توان در آمار باالی طالق و تنها زیستی برخی 
زنان و مردان مجرد و یا تفریحات زیرزمینی جوانان این شهر 

دید. فکر می کنید دلیل شکل گیری چنین تفاوت هایی در 
شهر تهران چیست؟

برای تحلیل این موضوع در ابتدا باید به تحلیل مولفه ها و خصایص 
جامعه مدرن و جامعه سنتی پرداخت. در کالنشهرهایی مانند تهران 
عواملی وجود دارد که باعث ایجاد تفاوت های فاحش در سبک زندگی 
آنها شده است. شاید مهمترین این عوامل را بتوان در موضوع غریبگی 
جستجو کرد که ویژگی شهرهای بزرگ است. توده های غریبه ای 
که ساکن این شهرها هستند و در کنار هم زندگی می کنند بی آنکه 
نظارت اجتماعی که در جوامع سنتی وجود دارد بر آنها حاکم شود. 
پایین آمدن نظارت اجتماعی فرصت جدیدی در اختیار شهروندان 

برای انتخاب آزادانه تر سبک زندگی خود قرار می دهد..

این  بر  دیگری  عوامل  کردید. چه  اشاره  دیگر  عوامل  به   
انتخاب اثرگذار شده اند؟

یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر سبک متفاوت زندگی تهرانی ها منابع 
اطالعاتی است. امروزه شهروندان در همه جوامع به منابع اطالعاتی 
منابع  این  دارند.  دسترسی  سنتی  جامعه  به  نسبت  تری  متنوع 
اطالعاتی متنوع جهان بینی های متنوع تری را هم شکل می دهد که 
به نوبه خود باعث ایجاد سبک های جدید در زندگی افراد می شود و 
از آن مهمتر این سبک های جدید مشروعیت می یابد. به این معنا که 
در شهرهای کوچکتر هم ممکن است برخی از مردم برخی از سبک 
های جدید را در زندگی خود در پیش بگیرند اما این موضوع از سوی 
جامعه مشروعیت نمی یابد. اما در شهری مانند تهران به دالیلی که 
ذکر شد شاهد تساهل بیشتری در قبال سبک های زندگی متفاوت 
برخی از اقشار جامعه هستیم. به طور مثال زن و مردی در همسایگی 
ما دائما دعوا داشتند و حتی گاهی کار به برخورد فیزیکی می کشید. 
روزی از مدیر ساختمان علت این دعواها را جویا شدم و اینکه چرا با 

این همه اختالف این زن و شوهر از هم جدا نمی شوند که فهمیدم 
آنها اصال زن و شوهر نیستند و فقط با هم زندگی می کنند. این نمونه 
بارزی از همان غریبگی است که در فضایی که نظارت نداریم سبکی 
از زندگی ایجاد می شود که شاید از نظر من درست نباشد اما من 
می پذیرم و با تساهل با آن برخورد می کنم. نکته قابل توجه دیگر 
در این خصوص هم این است که من همسایه حتی با وجود اطالع از 
این نوع زندگی که غیرقانونی است به مراجعی برای پیشگیری از این 
موضوع مراجعه نکردم و حتی ممکن است اگر مرجعی نیز برای مقابله 
با این موضوع وارد عمل شود با مقاومت سایر همسایه ها مواجه شود.

 به نظر نمی رسد این تساهل چندان با آموزه های دینی و 
هنجارهای رسمی جامعه همخوانی داشته باشد.

درست است. باز هم باید به همان موضوع منابع اطالعاتی که جهان 
بینی های افراد را شکل می دهند باز گردیم. زمانی در دنیای سنتی، 
دین تنها منبع جهان بینی افراد بود. اما اکنون منابع مختلف جامعه 
را  افراد  اقتصادی هستند که دیدگاه  و  فلسفی، هنری  شناختی، 
شکل می دهند. ضمن اینکه تخصصی شدن نیز مزید بر علت شده 
آورد.  می  زندگی  سبک  تنوع  شدن  تخصصی  همین  زیرا  است. 
دورکیم به این موضوع به خوبی اشاره می کند که در جوامع سنتی 
افراد بسیار به یکدیگر شبیه هستند. حال چه از نظر راه های تامین 
معیشت و چه زندگی اجتماعی در ابعاد مختلف افراد تفاوت چندانی 
با یکدیگر ندارند. اما تخصصی شدن راه های کسب درامد و تامین 
معیشت باعث شکل گیری سبک های جدید و متفاوتی در زندگی 
افراد جامعه شده است و هر چه این تخصصی شدن بیشتر باشد این 
سبک ها متفاوت تر است که مثال بارز آن را در شهری مانند تهران 
می توانیم ببینیم و مجبوریم با تساهل بیشتری هم با آن برخورد 

کنیم و آن را بپذیریم..

 یعنی جامعه در حال تغییر است و مقاومت در برابر این 
تغییرات محکوم به شکست؟

بحث مهمتر از این است که در شرایط امروزی می توانیم در برابر 
این تغییرات مقاومت کنیم یا نه. باید دید اینکه این تغییرات برنامه 
ریزی شده از جایی دیگر است و یا پیامدهای سبک زندگی است که 
خودمان انتخاب کردیم. در واقع اینها پیامدهای سبک زندگی جدید 
است. ساختارهای دستکاری شده مانند تغییر ساختارهای اقتصادی و 
زندگی اقتصادی، نوع واحدهای مسکونی، نظامات جدید اداری و همه 
این تغییرات این سبک زندگی را با خود آورده است. شاید ما به عنوان 
یک مسلمان معتقد از این سبک زندگی و افرادی که آن را انتخاب 

می کنند گله مند باشیم اما نمی توانیم جلوی این روند را بگیریم.

 آیا همه این تغییرات و سبک جدید زندگی در کالنشهری 
مانند تهران لزوما بد و غیر دینی است؟

خیر این سبک های جدید فقط جنبه های منفی ندارد. سبک های 
زندگی طبیعت گرا و یا زهدگرایانه نیز جزء همین سبک های زندگی 
جدید است که از سوی افراد زیادی انتخاب می شود . بنابراین نمی 
توان گفت که همه مردم به بیراهه رفتند بلکه در هعمین تغییر سبک 
ها افراد زیادی هم به معنویت روی آورند و سبک زندگی خود را به 

این صورت تغییر دادند.

برای  را  زهدگرایانه  های  سبک  که  افرادی  تعداد  شاید   
زندگی انتخاب می کنند در مقایسه با افرادی که به نوعی 
هنجارهای رسمی را زیر پا می گذارند، چندان زیاد نباشد. 
این هنجارشکنی ها نیز تاکنون از سوی نهادهای مسوول 
پذیرفته نشده است. بنابراین این سوال مطرح می شود که 
چگونه می توان بین این سبک های جدید زندگی و تعارضاتی 
که با هنجارهای رسمی پیدا می شود به نوعی تناسب ایجاد 
کرد؟ آیا مقابله صرف و یا خشن از نوع آنچه در قزوین شاهد 

بودیم راهکار مناسبی است؟ 
اول باید بپذیریم در آینده ممکن است بیش از امروز شاهد این 
هنجارشکنی ها باشیم و تعداد قابل توجهی از مردم به سبک های 
جدید زندگی روی بیاورند. از سوی دیگر حاکمیت حافظ ارزش هایی 
است که ممکن است از سوی عده ای نادیده گرفته شود بنابراین الزم 
است استراتژی مشخص، اندیشیده و کارشناسی شده ای در برابر این 
پدیده اتخاذ شود. در برخورد با هنجارشکنی چند دیدگاه وجود دارد. 
یکی دیدگاه موسوم به پنجره شکسته است که معتقد است هرجا 
هنجاری شکسته شد بایددستگاه کنترل رسمی و امنیتی سریعا 
برخورد کند. اما نظریه دیگر به چنین برخوردهای خشن و انگ زنی 
هایی از این دست اعتقادی ندارد و معتقد است به دلیل حساسیت 

موضوع نباید اقدامات عجوالنه و احساسی انجام شود بلکه نیاز به یک 
استراتژی مشخص و فکر شده است. جامعه ما هم اکنون دارای دو 
نوع هنجار رسمی و غیر رسمی است که با هم تفاوت دارند. از نظر 
هگل در یک جامعه ایده آل هنجارهایی که در کوچه و خیابان و 
ذهن افراد جامعه است شبیه هنجارهایی است که در اندیشه حکومت 
است. اما اگر این فاصله زیاد باشد نوعی از خود بیگانگی به وجود 
می آید که تبعات دیگری دارد. باید توجه داشت که این هنجارهای 

رسمی هنوز در برخی از طبقات اجتماعی جایگاه محکمی دارد.

  این استراتژی اندیشیده شده چه مولفه هایی باید داشته 
باشد؟

از بین بردن این تعارضات نیاز به کار فرهنگی و فرهنگ سازی دارد. 
باید اندیشه های فلسفی بشری به صورت رسمی در جامعه وجود 
اندیشه  برای  ایجاد فرصت  و  آرا  تضارب  از  استقبال  باشد.  داشته 
های مختلف که فرصت گفته شدن و اندیشیده شدن پیدا کنند. 
مطرح شدن این اندیشه ها منجر به فرهنگ سازی و نزدیک شدن 
هنجارهای رسمی در اندیشه حکومت و هنجارهای غیر رسمی می 

شود.

  ارزش های دینی و مبانی مذهبی در اندیشه بخش عمده 
ای از مردم جایگاه ویژه ای دارد و مورد قبول بسیاری از افراد 
است. این موضوع تا چه حد می تواند در ایجاد آشتی بین 
سبک های جدید زندگی و هنجارهای رسمی آشتی برقرار 

کند؟
ارزش های دینی پایه های عمیقی دارد و با فطرت انسان سازگار 
است. بنابراین اگر درست بیان شوند و در کنار سایر افکار دیگر قرار 
گیرد تا مردم بتوانند بدون اجبار خود انتخاب کنند کارایی بیشتری 
هم پیدا می کنند. این یکی از مولفه های همین استراتژی فکر شده 
است. ما باید توجه کنیم که آیا برخوردهای خشن مانند شالق زدن 
و کارهایی از این دست که در گذشته هم تجربه شده نتیجه داشته 
توانسته است جلوی تغییرات اجتماعی را بگیرد یا خیر؟ تجربه دهه 
6۰ نشان می دهد که این کارها نتوانسته چندان موثر باشد و ما 
جواب مثبتی نگرفتیم که اگر گرفته بودیم امروز دیگر این بحث ها 
موضوعیت نداشت. این کارها واکنش های هیجانی است که ناشی از 
تصور جریحه دار شدن احساسات بخش هایی از جامعه است و در 
دراز مدت جواب نمی دهد. به ویزه که جامعه امروز بسیار حساستر 
است و نوعی هم ذات پنداری و همدلی با افراد آسیب دیده ایجاد 
می شود. شاید زمانی وقتی که کسی را شالق می زدند برخی می 
ایستادند و تماشا می کردند اما هم اکنون در بخش های زیادی از 
جامعه اینگونه نیست و حس همدلی با افراد آسیب دیده بیشتر ایجاد 

می شود.

  بنابراین چگونه می توان به یک 
جامعه اخالق مدار داشت؟ زیرا به 
بد  کارشناسان  از  بسیاری  باور 
اخالقی در جامعه افزایش یافته 

است.
اول باید دید آیا واقعا ارزش های 
اخالقی در جامعه کمرنگ شده 
است و یا سطح انتظارات ما بیش 

رعایت  میزان  این  و  شده  سابق  از 
اخالق انتظارات ما را برآورده نمی کند. 

این کار نیاز به تحقیقات و سنجش شاخص 
های مختلف دارد هرچند تجربه های زیستی ما 

این است که وضعیت فعلی پایین تر از حد انتظار 
است. افزایش فردگرایی غیر اخالقی یا خودخواهانه از 

عوامل شکل دادن به زندگی جدید است. اما اینکه ما در به دست 
آوردن امیال فردی و منافع شخصی چگونه عمل می کنیم مهم 
است. در یک جامعه اخالق مدار این فردگرایی غیر اخالقی رشد نمی 
کند. امروز نوعی فردگرایی بدون همراه داشتن ملزومات شکل گرفته 
است که باعث کم شدن احساس تعلق اجتماعی شده است. برخی 
عوامل، ما را به اجتماع نزدیک می کند و باعث می شود شخص سود 
فردی را برای سود اجتماعی کنار بگذارد. اگر احساس تعلق عقالنی 
به جامعه وجود داشته باشد فرد منافع فردی خود را گره خورده در 
منافع اجتماعی می داند بنابراین حاضر نیست منافع اجتماعی را زیر 
پا بگذارد. اما آنچه امروز در جامعه ما رواج دارد ترجیح منافع فردی به 
منافع اجتماعی است. این احساس وجود دارد که این جامعه از دست 

رفته و همه باید خود را نجات دهند.

  در شرایط فعلی چه راهکاری برای ایجاد این احساس تعلق 
اجتماعی وجود دارد؟

مهمترین راه ایجاد احساس تعلق اجتماعی ایجاد مشارکت است. 
این مشارکت یک مشارکت صرفا ظاهری مانند رای دادن در مقاطع 
خاص نیست. بلکه به یک مشارکت بنیادین نیاز داریم که در قالب 
سازمان های مردم نهاد و مشارکت مردم در امور اجتماعی و فرهنگی 
از  استفاده  و  فرهنگی  یابد. سرمایه گذاری های  تجلی  تواند  می 
ابزارهای مختلف اعم از ابزارهای هنری یا گروه هایی که می توانند 
کمک کننده باشند، باعث افزایش احساس تعلق اجتماعی می شود. 
حضور کارشناسان، دستگاهها و نهادهای ذی ربط در فرهنگ سازی و 
ایجاد مشارکت اجتماعی در جامعه الزم است تا افراد منافع اجتماعی 
را قربانی منافع زودگذر فردی نکنند و با وفاداری به سود اجتماعی در 

جهت ایجاد جامعه ای اخالقی گام بردارند.
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هر شهری  در  فرهنگ ها  و  رسوم  و  آداب  وجود   
اهمیت به سزایی دارد، الزاماً باید این آداب و رسوم در 
المان های شهری دیده شود؟ دیده شدن این المان ها 
تاثیری روی هویت مردم آن منطقه یا شهر می گذارد؟

زندگی  هم  دور  و  می سازند  مردم  را  شهر  پور:  حکیمی 
می کنند، وظیفه  شهرنشینان است که با توجه به عالیق 
مشترکی که دور هم جمع شدند، محیط زندگی عمومی 
شان را چطور پیش ببرند، در این مساله دین، باورها، سنت ها 
و عالیق مردم بر اتفاقاتی که در آن شهر می افتد، تاثیر دارد، 
طبیعتاً محیط های عمومی از جمله شهرهایی که ریشه در 
آیین و مذهب مردم دارند، در همه شهرهای دنیا از جمله 
ایران در پایداری شهری، زندگی  اجتماعی و هویت آن 
شهر نقش مهمی دارند. اگر به تهران به عنوان پایتخت به 
طور خاص نگاه کنیم، باید بگویم به دلیل شرایط ویژه ای 
که در تهران داریم، مساله تهران از حوزه یک شهر خارج 
شده و حتی یک مساله کالنشهر نیست بلکه یک مساله 
ملی است، تهران قدیم با تهران جدید تفاوت هایی کرده 
است؛ زندگی مدرن و مخصوصاً افزایش شدید جمعیت بعد 
از انقالب، در تهران وضعیتی جدید به وجود آورده مثال در 
تهران شاهد از هم گسیختگی هستیم؛ اما کماکان نمادها و 
نشانه های هویتی مخصوصاً در بعد مذهبی چه در بناها و چه 
در مناسبت هایی که پیش می آید، کارکرد خود را دارند، 
تهران کماکان به عنوان موضوع یا مولفه  ای که به ضریب 

همبستگی اجتماعی کمک می کند، عمل می کند..

 در هر جامعه   ای نمادها با توجه به فرهنگ همان 
نهادینه  خاص  هدفی  با  جامعه  سطح  در  کشور 
می شود، در ایران که کشوری اسالمی است یکی از 
نمادهایی که به آن توجه بسیاری می شود، نمادهای 
مذهبی هستند، در کشورمان از نمادهای مذهبی در 
سطح جامعه چه نوع بهره برداری می شود و این نوع 
از بهره برداری تا به امروز چه اثراتی به همراه داشته 

است؟
گذشته  در  تاریخی.  است  کشوری  ایران  دانیم  می  بهار: 
تاریخی اش دین و فرهنگ اساس حیات مردم و دولتها 
بوده اند. به همین دلیل است که  تاریخ و فرهنگ ایران 
مملو از عناصر و ابژه ها و نمادهای دینی است. شما نمی 
توانید بخشی از این تاریخ و قطعا فرهنگ و جامعه اش را 
ببیند که دران نمادهای دینی وجود نداشته باشد. بعضی 
از نمادهای دینی در ایران دچار حادثه شده اند ولی بیشتر 
انها باقی مانده اند. از اینروست که بیشتر مردم و گروههای 
اجتماعی و حتی دولتها از نمادهای دینی برای ابراز وجود و 
ارتباط و تبادل فرهنگی و اجتماعی بهره گرفته اند. نمادهای 
دینی وارد زندگی خانوادگی و شخصی ایرانی ها شده و با آنها 

همراه می باشد.
اما اینکه مردم ایران چگونه از نمادهای دینی استفاده می 
کنند، نیاز به بحث و دقت بیشتری است. شاید بتوان اصلی 
ترین محل و مکانی که در آن نمادهای دینی بیشتر حاضرند 
و مورد استفاده مردم قرار می گیرند را شهرها و آن هم 
شهرهای بزرگ و قدیمی دید. شهرهای قدیمی و در عین 
حال شهرهای بزرگ هویتی با محوریت نمادهای دینی یافته 
اند. قطعاماهیت شهرهای قدیمی و بزرگ ان گونه است که 
بدون فرهنگ و نماد هرگز نمی توانندزیست داشته باشند. به 
تعبیری نمی توان شهری در جهان ایرانی  بدون نماد دینی 
یا ملی یافت. شهرها به خصوص کالنشهرها مملو ازنمادهای 
دینی،ملی و وطنی اند و این امر تنها خاص شهرهای مذهبی 

نیست. این است که می شود گفت شهر با محوریت نمادهای 
دینی و فرهنگی سر و سامان یافته و در اثر هر نوع تغییری 

در انهاست که شهرها دچار تغییر می شوند.
اما در ایران ما با شهر بزرگ تهران روبرو هستیم. باید کمی 
با دقت وضعیت نمادهای دینی در این شهر را دنبال کنیم. 
اولین نکته این است که شهر تهران به دلیل اینکه از قدمت 
برخوردار است و در عین حال شهر مهم مدرن ایران است، 
بدون نماد نیست. پس نمادهای مذهبی در شهر تهران قطعاً 
وجود داشته است. نکته دوم اینکه نمادها در سطح شهر 
تهران پراکنده شده اند. اگر در گذشته این شهر نمادها در 
یک محله یا میدان بود امروز نمادها به بیشتر سطوح شهر 
رسوخ کرده و موجب سامان فرهنگی شده اند. سوم اینکه 
در این شهر نمادهای جدید با برنامه ساخته می شوند. برنامه 
داشتن برای تهیه و ساختن نمادها بر اساس چندین شرط 
از شرایط مهم در  به بعضی  ادامه  ممکن شده است. در 

ساختن نمادهای مذهبی اشاره می شود:
اولین شرط، به دلیل اینکه شهر تهران شهری قدیمی است، 
با قدمت و سابقه نمادهای قدیمی در سطح شهر روبرو 

هستیم.
دومین شرط، هویتی شدن نمادهای دینی در شهر است. 
اینطور نیست که هر کسی با ابزارهایی دست به تاسیس 
و توسعه شهرها می شدند. اما این وضعیت ادامه نیافت و 
شرایط دیگری در توسعه شهرها موثر واقع شدند. احترام به 
نمادهای داشته در شهر ،به شهر تاریخ و هویت می دهد . 
اینکه شهر در چه زمانی و با چه مولفه های تاریخی تاسیس  
شده است ؟چه کسانی در ساختن شهر و نمادهای ان موثر 
بوده اند؟چه کسانی انها را تخریب و یا مرمت کرده اند، در 

آن بر جسته می شوند.
سومین شرط ،داشتن تناسب هویتی  نمادها با زیست  بوم 
اجتماعی و شهری از یک طرف و نوع معیشت و سبک 
زندگی شهروندان است. نمادها بایستی با هویت مردم تطابق 

داشته باشند.
چهارمین شرط توجه به شرایط بروز و به نمایش درامدن 
نمادها می باشد. خیلی مواقع مسئله در وجود یا عدم وجود 
نمادها در شهر نیست، بلکه مسئله در چگونگی به نمایش 
امدن آنها در سطح شهر تهران است. اینکه نمادها کی، کجا، 
چگونه و به شکل و شمایلی و برای چه کسانی به نمایش 
بیایند مسئله عمده مدیران شهری می شود. اکثر انها در 
مقابل این سوال قرار می گیرند که “نمادها بایستی چگونه به 
نمایش در آیند؟” در پاسخ باید گفت،در کالنشهرها به دلیل 
داشتن جمعیتهای ناهمگون از یک سو و نیاز به هماهنگ 
نمودن سلیقه ها، ضمن اینکه باید دقت در طرح نمادها 
بشود، به ابزارهای مهم و موثر در طرح آنها توجه شود. در 
دنیای جدید، نیاز به رسانه و بالتبع وجود دارد و نمادها از 
طریق این نهادها طرح می شوند. به همین دلیل به نوعی 
نمادها ساحت تبلیغاتی می یابند. در نتیجه می توان گفت 

که نمادها خود نوعی وسیله تبلیغاتی هستند. 
پنجمین شرط در نمادها، داشتن قدرت و تلقین شکوه 
به شهروندان است. اگر تهران را شهری مذهبی بشماریم 
خصوصا در برخی از مناطق  که مولفه های مذهبی در 
ان بیشتر برجسته شده است، به عنوان مثال مناطق بازار 
العماره   قدرت)شمس  نمادهایی چون  از  مملو  تهران که 
نماد  است(  اقتصادی  بزرگ  کنشهای  و  قدرت  نماد  که 
دین )وجودمساجد، حسینیه ها و تکایا نمادهای مذهبی 
در اطراف بازار( است. در این صورت این سوال مطرح می 
شود “با توجه به داشتن این المانهای مذهبی اگر قرار است 

نمادهای دیگری در این شهر ساخته شود چگونه و بر اساس 
چه ساختاری بایستی  تنظیم وساخته شوند؟” برای پاسخ به 
این سوال الزم است کمی به اطراف نگاه کنیم، کمی به دیگر 
شهرها نگاه کنیم، کمی هم به تاریخ شهر تهران توجه شود. 
از شما می خواهم نگاه کنید به شهر پاریس و برج ایفل که 
نماد قدرت و شکوه در این شهر است. 
هویت  کننده  بازگو  نماد  این 
در  که  است  مدرن  شهری 
ان صنعت و قدرت و فرهنگ 
و جمع شده اند و بعضی از 
برج  در  حتی  عناصر  این 
شده  داده  نمایش  ایفل 
است. خوب در مورد تهران 
می  روبرو  مهمی  سوال  با 
شویم: “ایا در تهران هم می 
که  ساخت  نمادهایی  توان 
المان قدرت و هویت را به 
شهروندان خود ارائه نماید؟” 
در  است.  بلی   ان   پاسخ 
زیستگاه  به  توجه  صورت 
توجه  وبا  نمادها   مناسب 
ساز  هویت  فضاهای  به 
برخی  توان  می  شهر  در 
هویت  با  را  شهر  نقاط  از 
تر و تاریخی و حتی دینی 
که  همانگونه  نمود  معرفی  تر 
دربرخی  از نقاط در دنیا  برخی مکانها، بر اساس کنشهای 
قوی اقتصادی  و تجاری،مرکز تعامالت بزرگ و با اهمیت 
اقتصادی معرفی می شوند. در شهرتهران ما نیزبایستی به 
دنبال نمادهایی باشیم که در آن، عنصرقدرت و اقتدار ظهور و 
بروز نماید، نه قدرت به معنای تحکمی ان و یا به گونه ای که 
بدون توجه به المانهای مناسب برای ساخت نمادها، ساحت 
ایدئولوژیک پیدا کنند .همچنین ممنوع کردن ساخت و ساز 
در اطراف نمادهای دینی و ملی  و منحصر به فرد شدن ان 

،قدرت را در چشم بیننده باال می برد.
پنجمین شرط ،مزاحم نبودن نمادها در سطح شهر است. به 
روایتی نمادهادر عین داشتن قدرت  می بایستی ،از یک سو 
بتوانند به راحتی با زندگی شهروندان ارتباط داشته باشند و 
از سوی دیگر با عناصر مادی و غیر مادی چون 
ساختمان و مدرسه و رفت و 
سازند.  برقرار  ارتباط  امد 
هم چنین نمادها بایستی 
برافراشته  ای  گونه  به 
شوند که حالت تزاحمی 
سطح  در  تجاوزگرایانه  و 
شهری  فضاهای  و  شهر 
نداشته باشند. نمادهایی را 
تصور کنید که بانمایش در 
آمدن انها، به هنگام رانندگی 
در شاهراهها،ایجاد مزاحمت 
شهروندان   حواس  و   کرده 
را پرت می کند.  این نمادها 
عناصری  به  شهر  سطح  در 
تبدیل  دهنده  آزار  و  مزاحم 
شده و نمی توانند نمایندگی 
فرهنگی را به عهده بگیرند. در 
این صورت است که با مقاومت 
اجتماعی  گروههای  و  مردم 
روبرو می شوند و در نهایت از 

شهر خارج می شوند.

نمادهای  که  شد  اشاره    
سطح  در  مواقع  برخی  در  مذهبی 
شهر ایجاد مزاحمت می کنند، به نظر شما ما توانستیم 
نمادهای مذهبی را به درستی با نمادهای ملی و وطنی 
تلفیق کنیم و از این نمادها بهره برداری کنیم یا در این 

زمینه هم مشکل داریم؟

ایمانی: اگر یک نگاه تاریخی و جامعه شناسی به این مساله 
داشته باشیم شاید عمیق تر و بهتر باشد. اگر بخواهیم راجع 
به تهران صحبت کنیم، این شهر در مقایسه با سایر شهرها 
یک شهر جدید محسوب می شود و اصالً به دالیل مذهبی 
ساخته نشده است؛ شهری بوده که مقر حکومت بوده و به 
عنوان پایتخت انتخاب شده چون حکومت قاجار به نوعی با 
مذهب آمیخته بوده لذا اینها حکومت هایی ائتالفی بودند، مثاًل 
پادشاهان، زمین داران، روحانیون و بازاریان بزرگ. بنابراین در 
هم تنیدگی عناصر نمادهای مذهبی را می توانید در سطح 
شهر ببینید مثالً مسجد شاهی که در کنار بازار بزرگ تهران 
ساخته شده و انواع و اقسام مساجد و تکایا، حتی  تکیه دولت 
که جای بسیار بزرگی برای مراسم تعزیه خوانی بوده است 
بنابراین یک طهران قاجاری داریم و به دلیل ویژگی هایی 
که به آن شاره شد، سرشار از نمادهای مذهبی است به گونه 
ای که وقتی در کوچه های آن قدم می زنید، شباهت و در 
هم تنیدگی نوع معماری خانه ها و حتی کاشی هایی که 
سردم  خانه ها زدند را می توانید با معماری در مسجد ببینید، 
اما یادمان باشد در ایران یک اتفاقی می افتد و آن به قدرت 
رسیدن رضاشاه است و حکومت پهلوی سعی می کند مذهب 
و زمین داران و حتی بازاری ها را از حکومت جدا کند به همین 
دلیل ما در یک دوره   ای جدایی حکومت از مذهب را مشاهده 
می کنیم، حتی به نظر می رسد در ساخت ساختمان های 
جدید تاکید بر فراموشی مذهب است یعنی در تهران نوعی 

ایران باستان گرایی می  بینید.
در دوره   پهلوی دوم به معماری دوره  پهلوی اول که آن هم 
دکتر  آقای  شود،  نمی  رحم  داشت،  ایرانی  های  مایه   یک 
حیبی که استاد شهرسازی دانشگاه تهران هستند، از چهار 
شهر، یک کتاب معروفی نوشتند، آنجا می گویند معماری دوره   
رضاشاهی یک نوع تلفیق معماری بومی، جهانی و اروپایی 
بوده، اما در دوره   پهلوی دوم انگار ما خودمان را گم می کنیم، 
نوعی گمراهی، فراموش کردن و ابطال گذشته؛ به عنوان مثال 
عمارت تلگراف خانه که خیلی  ساختمان زیبایی هست، 
تخریب می شود و به جایش ساختمان مخابرات فعلی که واقعاً 
هیچ معنایی ندارد، فقط برای استفاده، ساخته شده است، هیچ 
نشانه  ای از هیچ عنصر مذهبی و بومی در این ساختمان نیست 
در حالی که در گذشته ظاهر ساختمان و ارتباط بین فضای 

عمومی و فضای خصوصی مهم بوده است.
در معماری هایی که در دوره   پهلوی دوم اتفاق می افتد حتی 
عمارت بلدیه هم تخریب می شود، در حال حاضر  شهرداری 
تهران دنبال احیای همان عمارت بلدیه است، برای اینکه نشان 
دهد این شهر نمادی برای مدیریت شهری است در حالی که 
مثال در ساختمان فعلی که شهرداری تهران در آن مستقر 
است شما نمی توانید هیچ تفسیر مدیریت شهری و اداره   
شهری از آن داشته باشید چون قبالً ساختمان وزارت کشور 
بوده که در دوره   پهلوی دوم دقیقاً برای استفاده های اداری 
ساخته شده است. تاریخ اجازه نداده است، واال اگر محمدرضا 
پهلوی می توانست شهرستان پهلوی را بسازد، ما اکنون یک 
مرکز شهر بسیار مدرنی داشتیم که تقریباً شبیه لس آنجلس 
می شد چون ایده اش از آنجا آمده بود. بعد از دوره پهلوی، 
تحول دیگری داریم و آن انقالب است؛ یک تهران انقالبی 
داریم منتهی به خاطر جنگ تا سال 7۰ اتفاق خاصی در 
تهران و معماری آن نیفتاده و در حقیقت دوره   رکود است. با 
اینکه حکومت جدید، حکومت مذهبی است، اما کار خاصی 
در عرصه   معماری، شهرسازی و نمادپردازی انجام نگرفت؛ 
از 1۳7۰ به بعد هم  اتفاقاتی که در تهران افتاده است، به 
نظر من به نوعی همان آرمان های دوره   پهلوی دوم که مدرن 
سازی افراطی شهر است، دنبال شده یعنی شما تالشی در 
جهت جستجوی ریشه  های معماری یا نمادهای بومی، ایرانی، 
اسالمی نمی بینید، ساختمان هایی که در تهران در حال 
ساخت و ساز است، اصال شبیه معماری اسالمی ایران نیست.  
در مجموع می خواهم بگویم ما به نوعی با نمادگریزی مذهبی، 
ایرانی و اسالمی در تهران مواجهیم و متاسفانه این اتفاق در 
سایر شهرها هم در حال رخ دادن است و آنچه جای نمادهای 
مذهبی، ایرانی و اسالمی را می گیرد،  به نوعی ساختمان ها، 
نمادهای عظیم حکومتی و اقتصادی است که عموماً فاقد 
ریشه  های مردمی است در حالی که آنچه مذهب را نگاه 

داشته است، مردم و فضاهای مردمی هستند.  

  حفظ هویت مذهبی
اگر سفرنامه های خارجی ها به ایران در دوره   قاجار 
را بخوانید، می بینید که آنها می فهمیدند وقتی وارد 
تهران، قم و کاشان می شوند، وارد یک شهر ایرانی 
مناره،  مانند  نمادهایی  چون  می شوند،  اسالمی 
اکنون  اما  بودند،  محور  و  شاخص  گنبد  مسجد، 
نظام شهرسازی ما منقطع شده و شهر فعلی تداوم 
شهرهای ایرانی اسالمی نیست.   ما در دوره  ای به 
شدت مجذوب امر مدرن بودیم و تهران هم محصول 
همان دوره است؛ هنوز هم مجذوب  ساختمان ها و 
عمارت های بزرگ و باشکوه هستیم. در حال حاضر 
و سپس  داریم  ای  کنیم گمشده  قبول  باید  ابتدا 
زندگی شهری را معنا کنیم و آن را وارد طرح های 

جامع و تفصیلی و مدیریت شهری کنیم.

المان  های مذهبی  کجاست؟

بحث المان ها به نگاه فرهنگی، اجتماعی شهرداری و 

شورا برمی گردد چون ما معتقدیم که تقریباً از 1۰ 

سال پیش به بعد، رویکرد شهرداری بیشتر به سمت 

مسایل اجتماعی و فرهنگی رفته تا به سمت یک نهاد 

خدماتی و عمرانی؛ چون عمدتاً زیرساخت ها در تهران 

شکل گرفته است. در حال حاضر ما بیشتر در حمل و 

نقل درون شهری مشکالتی داریم و باید شریان ها را 

تکمیل کنیم. رویکرد ما حفظ المان هایی است که از 

قدیم بوده و هست مانند سقاخانه ها، امامزاده ها، تکایا 

و مساجد. به طور کلی رویکرد در حفظ عناصری 

است که هویت مذهبی، فرهنگی و تاریخی را حفظ 

می کند؛ درست است که بنای شهرداری و شورا بر 

حفظ، نگهداری و مرمت است، اما باید توجه داشته 

باشیم که هنوز بسیاری از بناهای ارزشمند تهران 

شناسایی نشده و شناسایی آن به عهده شهرداری 

نیست بلکه سازمان میراث فرهنگی باید به این زمینه 
ورود کند.

جامعه شناسی، این مساله را مورد بحث و بررسی قرار داد.سابق شورای شهر تهران، دکتر مهری بهار استاد دانشگاه و تحلیل گر مردم شناختی نمادها در عزاداری عاشورای حسینی و دکتر حسین ایمانی جاجرمی استاد بتوان با نگاه به آنها به حس عمیق مذهبی دست یافت یا باید تغییراتی در رویکردها داشته باشیم؟ شفقنا در میزگردی با حضور دکتر احمد حکیمی پور عضو هیچ گاه از بین رفتنی نیستند، اما این سوال پیش می آید که از این نمادها در فضای شهری به درستی استفاده می شود و به گونه ای در شهر تعبیه شدند که نمادهایی مشاهده می کنیم که دارای قدمت تاریخی هستند، برخی از آنها تغییر یافتند یا شکل جدیدی از نماد مذهبی هستند؛ گرچه به طور کلی این نمادها  شفقنا/ سمانه معارف وند- نمادهای مذهبی در ایام مختلف با شکل هایی متفاوت خودنمایی می کنند به خصوص این روزها در جای جای شهر 

فضای شهری و نمادهای مذهبی 
در میزگرد شفقنا:

مردم تهران را 
در انتخاب نمادهای 

مذهبی شهر 
مشارکت دهیم
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  اینکه در اطراف حرم امام رضا)ع( به عنوان یک مکان یا 
نماد مذهبی ساختمان های تجاری ساخته شده و قصد کسب 
با هم چه  این دو  درآمده بوده، چه زیان هایی داشته است، 

تناقضی دارند؟
ایمانی: در گذشته وقتی به مشهد می رفتید، می توانستید تاثیر زیارت 
بر زندگی مردم را ببینید، حرم امام رضا جایی بود که اتفاقاً فقرا و مردم 
عادی به آنجا می آمدند و تسلی پیدا می کردند، جایی برای آرامش بود، 
اما اکنون با ساخت و سازهایی که انجام شده، امام رضا)ع( به محاصره   

ساختمان های تجاری و کسب و کار و در آمده است.  
بهار: بنای اهنی برج ایفل به گونه ای است که شما در تمام شهر که 
بایستید، می توانید آن را مشاهده کنیم. این نماد بر کل شهر سوار 
است و همه هر روز با او همراه هستند. در نتیجه این نماد، نماد قدرت 
و شکوه در شهر پاریس است. برای بقا و مهم شدن ان مجموعه ای از 
اصول و قواعد در نظام فرهنگی پاریسی وجود دارد که اکثریت به انها 
تن می دهند. از اصلی ترین این قواعد اجتناب از برپایی بنایی مزاحم 
ان است. اصالً در اطراف این بنای تاریخی و ملی، ساختمان سازی و یا 
وجود مراکز تجاری ،غذا فروشی وجود ندارد. برج ایفل تنها مانده است 
و تنهایی اشت نشان از نماد قدرت و تحرک است که در شهروندان 
پاریسی  و برای خود شهر امید، لذت و زیبایی به همراه دارد ، اما در 

تهران اصال نمادها متاسفانه به این صورت ساخته نمی شوند..

  همان طور که گفته شد نمادهای  مذهبی در شهرها کاهش 
یافته ولی آیا لزومی ندارد بناهایی به عنوان نماد مذهبی ساخته 

شوند؟
حکیمی پور: در این مورد می توانم مصلی را مثال بزنم که بعد از دوران 

جنگ قصد ساخت نماد مذهبی داشتیم،  
من سه دوره به شورای شهر آمدم، اما این مکان کماکان به همان حالت 
مانده و ساخته نشده است. بناهای میراثی و تاریخی مثل گنبد سلطانیه 
1۲ ساله ساخته شده، اما فکر می کنم ۴۵ سال است که در حال تعمیر 

است، وسیله  ای برای نان درآوردن شده است.
اتفاقی در ایران افتاده که نباید از آن دور شویم، قبل از انقالب جمعیت 
روستایی 7۰ درصد و جمعیت شهری ۳۰ درصد بود، اما در حال حاضر 
7۴ درصد شهرنشین هستند و ۲6 درصد روستانشین؛ این خودش یک 
تحول بسیار بزرگ است. در گذشته در شهر بزرگی مانند تهران با ۳۰ 
میلیون جمعیت همبستگی اجتماعی حفظ شده بود،  محله موضوعیت 
داشت، اما اکنون این اتفاق در تمام شهرها به هم خورده است و این 
از هم گسیختگی در تهران شدیدتر است، در حقیقت می توان گفت 
تهران پیشتاز یک تحول در ایران شده است، از همه جای ایران به این 
شهر آمدند و به هر حال یکسری ریشه ها و هویت هایی که الاقل به 
چندصدسال قبل برگردد، در تهران وجود ندارد لذا شاهد یک باز تولید 
فرهنگ، مناسبات و زیست جدید هستیم که از تهران به همه شهرهای 
کشور پمپاژ می شود و در حقیقت تهرانیزه کردن ایران در حال شکل 
گیری است. در چنین شرایطی من معتقدم که باید نمادها حفظ شوند 
تا مردم با این بناها پیوند با فرهنگ گذشته خود را مشاهده و درک 
کنند؛ امروز نمی توان حمام های سنتی ساخت، بحث اساسی تر است، 
معتقدم اگر بتوانیم هویت محالت را در مسیر جهانی شدن حفظ کنیم، 
هم با فرهنگ گذشته ارتباط داریم و پیوندها حفظ می شوند و هم از 

تحوالت دنیا عقب نمی مانیم.

  یعنی در نمادهای مذهبی هم باید مدرنیته را داشته باشیم؟
حکیمی پور: مسلماً. ما داریم در دنیا زندگی می کنیم، اخذ فرهنگ و 
حتی معماری از کشورها در گذشته هم وجود داشته، اما اینکه ما نمادها 
و هویت خود را کنار گذاشتیم، مضر است. به عنوان مثال برج آزادی 
یک نماد مدرن تهران است، در این بنا تمام نمادهای معماری دوره های 
ایرانی و اسالمی حفظ شده استهمانطور که گفتم و باز هم تأکید می 
کنم که ما باید با دنیا پیوند داشته باشیم و از سوی دیگر هویت خود را 
حفظ کنیم، امروز حفظ هویت یک مساله اجتماعی است و در مسایل 
اجتماعی نمی توان دستوری ورود کرد، حوزه   نرم است و در حوزه نرم، 
ورود سخت جواب نمی دهد. در حال حاضر نهادهای حاکمیتی باید 
تسهیل گری کنند نه دخالت، اینکه ناگهان پارکی را خراب می کنند و 
به جای آن مسجد، ساختمان های مال و غیره می سازند، در حقیقت 
مشکل محلی ایجاد می کنند و این اتفاق را بیشتر در تهران شاهد 
هستیم، مساله اصلی امروز تهران ارزش افزوده هایی است که متاسفانه 
در بحث  تجاری سازی ها و ساخت و سازها وجود دارد و بی اندازه تهران 

را تهدید می کند.
بهار: بناهای تاریخی با داشتن قدمت تاریخی زیبا هستند اما در شهر 

تهران بی قدرت. چرا؟ در این زمینه می شود به دالیل متعدد اشاره کرد. 
یکی اینکه شهر بی سامان شده است و توسعه ان بی منطق است. در 
گذشته در مراکز شهری، نمادهای فرهنگی نشانه شده بودند. اما امروز 
اینطور نیست و نشانه ها و نمادها گم شده اند. دلیل دیگر مداخله 
گری های زیاد و غیر اصولی مسئوالن شهری چون شهرداران است. 
این مداخله گری ها به بدشکلی و بی هویتی شهر تهران کمک کرده 
است. از علل این بی هویتی و بی قدرتی در شهر، بی توجهی شهرداری 
به تهران است . مسجد امام خمینی)ره( در بازار تهران بسیار زیباست، 
اما به خاطر ساخت و سازها در اطراف آن، این مسجد خوب دیده نمی 
شود. ساختن نمادهای دینی در شهر کار بسیار پسندیده ای است البته 

با توجه به شروطی که ذکر ان رفت.
مدیران شهری در تهران بایستی به نمادهای مذهبی به جا مانده احترام 
بگذارند. انها را به بهانه عریض نمودن جاده هابه هم نریزند. یک بنای 
تاریخی یعنی جاودانگی، قدمت، پایستگی و قدرت؛ وقتی این عناصر از 
بناهاگرفته شود شهر دچار نوعی بی هویتی می شود. شهر بی هویت بی 
هویتی تولید می کند. گفته شد شهر بی هویت شهری است که در آن 
نمادهای مذهبی، دولتی و سفارشی ساخته می شود ،در این حالت مردم 
اصال احساس قدرت و بالندگی نمی کنند و نمادهای ساخته شده، به 
تدریج ساز و کار خود را با مناسبات انسانی پیرامون و شهروندان  خوداز 

دست می دهند.
حکیمی پور: ما حرف شما را قبول داریم، ما منتقد همین هستیم.

بهار: توجه به عنصر محلی و محلی گری در سطح شهر مهم است. 
مسلما محلی گری را به زور نمی شود در شهر ایجاد کرد. متاسفانه 

با  انجام شدن است. همانگونه که  این کار به طور ناشیانه در حال 
توجیه  نوسازی درشهر نمی شود به تخریب بناها و محله های قدیمی 
شهر پرداخت. با تاسف باید گفت که اتوبان های شهری با ازبین بردن 
هویتهای شهری  با این  بهانه  ساخته می شوند. نگاه کنید به اتوبان 
نواب  و یا اتوبان امام علی )ع(و بسیاری از محله هایی با قدمت ۵۰ ساله 
که در طی چند سال گذشته در تهران از بین رفته اند، در واقع نوسازی 
شهر تهران یا توسعه ان زمینه ای شده است برای تخریب آن. برای 
بقای هویتی شهروندان باید گذشته تاریخی شهر و المانهای شهری 
حفظ شوند. حال با توجه به روند سریع نوسازی و به سازی شهری این 
سوال مطرح می شود که “اگر شهروند در شهر و برای محله و تاریخ 
پشت سرگذاشته خوداحساس دلتنگی کند باید به کجا برود؟” چه راه 
حلی برای این مسئله مهم وجود دارد؟ می توان گفت که تا کنون کاری 
نشده است. همه فکر می کنند که ساختن و نوسازی شهری به شکل 
موجود کار خوبی است. در حالی که می دانیم این کارها منشا گرفتاری 
های فرهنگی و اجتماعی برای شهروندان است.  باید اذعان داشت که 
شهر در عین زیبا بودن ،افراد در آن بایستی احساس راحتی کنند.از 
بین بردن محله های قدیمی وتبدیل شهر به اتوبان، ساخت یک شبه 
نمادهای مذهبی، وجودپالکاردها ونمادها و شعارهای بی هویت، مردم را 

جز اینکه خسته و دلزده می کند کاری پیش نمی برد.
حکیمی پور: حرف شما را من قبول دارم؛ همین بحثی که من عرض 
کردم تهران یک مرتبه از ۳ میلیون جمیت تبدیل شده به 7  میلیون 
جمعیت در شب و 1۲ تا 1۳ میلیون نفر در روز در این شهر تردد می 
کنند، این تهران باید بپرخد لذا امکانات می خواهد، اما عرض کردم این 
گیرها برمی گردد به اینکه ما  نمی دانیم در مورد مسائل تهران باید 
از چه کسی سوال کرد؟ چون مدیریت آن یکپارچه نیست. قانون راه 
توجیه را باز گذاشته است، شهرداری مهم ترین دستگاه درگیر با مسائل 
تهران است اما ده ها وزارتخانه و دستگاه در آن دخیل هستند. ما در 
شورای شهر از طرف مردم در تالش هستیم که مشکالت تهران دیده 
شود، ما معتقدیم هر اتفاقی که در تهران می افتد باید پیوست فرهنگی 

اجتماعی داشته باشد و مردم از آن راضی باشند.

  موافق این مساله هستید که در باورهای مذهبی ما مدرنیته 
وارد شده یا این تغییرات صورت گرفته در جامعه را ناشی از 
سردرگمی و بی هویتی می دانید؟ اگر مدرنتیه وارد باورهای 
مذهبی شده به مذهب و نمادهای مذهبی آسیبی وارد نکرده 

است؟
ایمانی: بستگی به نوع مدرنیته دارد. زمانی شما یک نوع مدرنیته کاسب 

کارانه را انتخاب می کنید،  همین بحث هایی که خانم بهار و آقای 
حکیمی پور فرمودند و نشان می داد گله از این است که چرا همه چیز به 
اقتصاد و منابع مالی کاسته شده است. من می خواهم عوامل ساختاری 
آن را توضیح دهم، اتفاقاتی در این کشور افتاده که  اثرات تخریبی روی 
زندگی شهری، مذهب و حتی نمادهای مذهبی داشته است، در حال 
حاضر با یک مساله جدیدتری به نام مسکن مهر هم مواجه شدیم، حدود 
دو میلیون و چند هزار مسکن مهر در حال ساخت است در حالی که 
این این فضاها اصالً تعریفی ندارد. تهران یک سابقه ای دارد و هویتی از 
آن باقی مانده است، افرادی به آن عالقه مند هستند و در برابر تخریب  
بسیاری فضاها واکنش نشان می دهند و مسووالن هم وقتی می بینند 

که مردم ناراضی هستند حتما مالحظاتی را خواهند داشت.  
من امیدوارم به زودی شاهد تحوالتی باشیم و عده ای متوجه شوند که 
همه چیز پول و درآمد نیست،  اصالً قرار نیست شهرداری دستگاه های 
درآمدزا باشد و این تفکر اشتباهی است، شهرداری سازمان عمومی 
غیردولتی و مسوولیتش خدمات رسانی است و با بخش خصوصی 
تفاوت دارد.. در مورد بی هویتی می خواهم به چند مساله اشاره کنم، ما 
در آینده باید منتظر پیامدهای زندگی در فضاهای بدون هویت مسکن 
مهر باشیم، فضاهایی که مردم بدون درک از کوچه و محله، در بلوک 

های عظیمی گرفتار می شوند و زندگی به مسکن تقلیل می یابد.

دومین مسئله، تراکم فروشی و تخریب و فروش شهر است، شاید 
شهرداری ها واقعاً چاره  ای ندارند و باید کسب درآمد کنند، اما نکته 
اینجاست که به آنها گفته نشده چطور پول در بیاورند لذا از سال  7۰ به 
بعد شهرداری راه حل جادویی پیدا کرد و آن اینکه می توانند ضوابط را  
تغییر دهند و در قبالش پول بگیرند یا خارج از اهداف طرح جامعه تغییر 
کاربری بدهند و درآمد کسب کنند، همه   ما فضاهای مدرن را دوست 

داریم، اما در جای خودش..
مساله سوم نوسازی بافت تاریخی بوده که در این زمینه وزارت مسکن و 
شهرسازی مسئول است؛ در شهرهایی مانند شیراز، مشهد و کرمانشاه به 
نام نوسازی وارد مداخله و تغییر در بافت تاریخی شدند، اما به هر دلیلی 
موفق نشدند ولی بافت تاریخی را از بین بردند؛. در مورد نمادهای شهری 
اگر اعتراضی به مدیران شهری صورت گیرد، برای آن راه حلی دارند 
و می گویند ما سریعاً یک ساختمان، دقیقاً با معماری ایرانی اسالمی 
درست می کنیم و می توانند هم درست کنند، اما نگران هستم که اگر 
روی نمادها بسیار فشار بیاوریم، این مساله از سوی سازمان ها به یک 
پروژه نمادسازی تقلیل پیدا کند مثالً تمام تهران را پر از تابلو و پارچه 
کنند و بگویند شهر را مذهبی کردیم! این درست نیست، ما با ظاهر 

سازی که ما نمی توانیم شهر را مذهبی کنیم.

  نیاز به ساخت نمادهای مذهبی نداریم، نمادی که نشانه قدرت 
و اقتدار مذهبی باشد؟

حکیمی پور: مذهب در هر جامعه  ای کارکرد دارد حتی در جامعه   
مدرن هم کارکردش از بین نرفته است، مذهب به تعادل روانی آن 
جامعه کمک می کند؛ در حال حاضر جوانان ما با مذهب پیوند برقرار 
کردند، منتها این پیوند سنتی نیست، به عنوان مثال در حال حاضر 
تکایا زیاد شده و مساجد خالی شدند، باالخره در محرم روحانیون بر 
منبر مساجد صحبت می کنند و در گذشته حضور جوانان در مساجد 
موجب یادگیری برخی از مسایل می شود و در کنار آن سینه زنی هم 
بود، اما اکنون اینگونه نیست شور امام حسین هست اما از شعور که باید 
در جریان باشد خبری نیست، ما نمی توانیم در این زمینه کاری کنیم 
و این اتفاق در حال رخ دادن است، جوامع زنده هستند و راهشان را 
می روند و تحوالت اجتماعی و قانون مندی خود را دارند. کارکرد مذهب 
در ایران از بین نرفته و نمی رود، محرم بوده و خواهد بود، هیچ وقت 
کسی نمی تواند مردم را در این گونه مسایل محدود کند، اما نوع عالقه 
و ابراز آن از سوی افراد متفاوت است، ما باید با این مساله کنار بیاییم، 
من معتقدم در یک نقطه  ای باالخره جامعه به تعادل می رسد. هر چقدر 

مداخالت کم باشد، جامعه بهتر می تواند راهش را برود.

  

اشاره شد که باید رویکرد تغییر کند و مردم به صورت خودش 
نمادهای مذهبی را انتخاب کنند، به نظر شما تا به امروز مردم 
از نمادهای مذهبی به درستی استفاده کردند یا به عبارت دیگر 

نمادهایی که از آنها استفاده می کنند، مناسب هستند؟  
بهار: وقتی که مدیران شهری با نمادهای دینی برخورد تخریبی دارند 
مردم چه کاری می توانند بکنند. مردم شهر تهران از توان و قدرت 
کافی در انتخاب و سامان نمادها برخوردار نیستند. همه کارها را مدیران 
شهری در شهرداری و دیگر سازمانها به عهده گرفته اند. البته حفظ و 
بقای این نمادها نیاز به بودجه و حمایت مالی بسیار است. وقتی که 
صاحبان ثروت از دایره تصمیم خارج می شوند دیگر نمی شود گفت که 
همتی برای بقا یا ایجاد نمادی وجود دارد. برای مثال کمی به شرایط 
و زمانهای مذهبی توجه کنیم. در ماه محرم و صفر با داشتن مراسم 
عاشورا ،زمان بسیار مناسبی است که شاهد تبلور نماد های مذهبی در 
سطح شهر باشیم. ولی این فرصت هم از دست می رود و فرصت طرح 
و توسعه نمادهای مذهبی در این دو ماه هم از دست رفته است. چرا؟ 

چون این کار نیاز به همت جمعی به لحاظ اقتصادی و فرهنگی است.
قبل از پرداختن به نمادهای دینی به این نکته می پردازم که نمادها در 
شهر به گونه های مختلفی  عرضه می شوند: یکسری نمادهادر مراسم، 
نمادهایی هستند که قدمت تاریخی داشته و با حادثه کربال  کامال مأنوس 
شده اند . به عنوان مثال علم نمادی ثابت است و قدمت تاریخی دارد 
و در حقیقت علم از جمله نمادهایی هست که ابژه فراتاریخی محسوب 
می شود. یکسری نمادهای دیگر به مرور زمان اگرچه کارکردهای جدید 
پیدا کردند، اما کارکرد قبلی خود را در مراسم از دست داده اند ،به 
عنوان مثال سقایی و سقاخانه نمادهای دینی و فرهنگی است که قدمت 
تاریخی داشته اند، اما به مرور زمان به دلیل ورود ابژه های دیگر کارکرد 
خود را از دست دادند.   یکسری دیگر از نمادها قدمت تاریخی دارند 
اما در جهان مدرن، معناهای متفاوت پیدا کرده اند، مثالً  علم و عالمت  
اگرچه ظهور تاریخی دارند، امادر حال حاضر ابژه ای است که از ان  
به معنای اعتباربخشی و تمایزبخشی هیأت ها،استفاده می شود .اگر در 
هیأتی عالمتی سنگین تر و با ابهت تر استفاده شود توانایی مالی ان 
هیات بیشتر است .اعتبار و منزلت هر هیات به داشتن  علم ها و عالئم 
در ان است .هر چه علم و عالمت بزرگتر، هیأت قوی تر و توانایی مالی 
آن باالتر و میزان  تعلق خاطر  آنها به امام حسین)ع( بیشتر است. این 

یعنی تمایز بخشی از طریق نمایش ابژه های مادی در مراسم است.
به نظر من در شهر  با توجه به وفورنمادهای دینی باید به چند نکته 
اهمیت داد : از یک سو  به نظر می رسددرمجموع نمادهای  مذهبی 
با معانی مختلف در هیاتها ظهور بیشتری پیدا کرده است لذا به این 
قسم بایست توجه به سزایی نمود. یکسری عالئق، سالیق و ذائقه ها در 
هیأت ها  و معناهای متفاوت در ان اهمیت پیدا کرده اند که قابل توجه 
اند. از سوی دیگر،ورود سالیق و معناهای متفاوت از نمادهای دینی به 
طور خاص به مراسم محرم ضربه می زند. به عنوان مثال بسیاری از این 
نمادها می توانند شکل سیاسی به خود گیرند.مراسم فرصتی است تا 
یکسری واژگان سیاسی وارد مراسم  شود ،در صورتی که اصالً قرار 
نیست این مراسم و نمادها سیاسی باشند بلکه بناست یک فرهنگ 
دینی ناب در دسترس مردم قرار گیرد.  ورودابژه های سیاسی، ورود 
یکسری مداحان سیاسی را نیز به همراه خواهد داشت .چفیه نماد جنگ 
و دفاع مقدس است، اما به مراسم مذهبی ورود پیدا می کند، البته 
ورود آن اشکالی هم ندارد، اما موجب  ورود یکسری شعارهای سیاسی 
نیزمی شود. ورود ابژه ها و نمادهای  سیاسی، دولتی، ایجازی و دستوری 
مراسم را ناخواسته در مسیر سیاسی شدن و ایدئولوژیک شدن قرار 

می دهد.

هر اتفاقی که در تهران می افتد باید 
پیوست فرهنگی اجتماعی داشته 
باشد و مردم از آن راضی باشند

دکتر حکیمی پور

وقتی مدیران شهری با نمادهای 
دینی برخورد تخریبی دارند مردم 
چه کاری می توانند بکنند. مردم 
شهر تهران از توان و قدرت کافی 
در انتخاب و سامان نمادها برخوردار 
نیستند.

دکتر مهری بهار

تمام تهران را پر از تابلو و پارچه 
کنند و بگویند شهر را مذهبی 
کردیم! این درست نیست، با 
ظاهر سازی نمی توانیم شهر را 
مذهبی کنیم

دکتر حسین ایمانی



 
   با توجه به اینکه جنابعالی به عنوان اولین شهردار تهران بعد از انقالب برای 
این سمت انتخاب شدید به صورت خالصه از روند این انتخاب و اینکه در آغاز 
مسئولیت دو ساله خود در شهرداری تهران با چه مشکالت و معضالتی مواجه 

بودید، بفرمایید؟
مسایل و مشکالت اولین دوره شهرداری بعد از انقالب پیچیده است، به این دلیل که بعد 
از پیروزی انقالب با شرایط بحرانی روبه رو بودیم، دوره انتقال از نظام شاهنشاهی به نظام 
جمهوری اسالمی باید انجام می شد و طبیعتاً بایستی در چند جهت عمل می کردیم، اول 
اینکه باید به مطالبات مردم که مطالبات انقالب بود، پاسخ می دادیم. از سوی دیگر عده ای 
مخالف انقالب بودند بنابراین طبیعی است که در کارها کارشکنی می کردند، آن هم در 
شرایطی که نیروهای انتظامی و اطالعاتی وجود نداشتند و امکان استفاده از این ابزارها برای 
رفع مشکالت نبود بنابراین مدیریت شهری باید در این شرایط بحرانی خود مجموعه این 

مشکالت را مدیریت می کرد. 

  آنچه امروز به ظاهر در رأس مشکالت شهر تهران به نظر می رسد آلودگی هوا، 
ترافیک و فسادهای مالی است، اگر بخواهید تیتروار از مشکالت زمان مدیریت 
خود در شهرداری تهران بگویید چه مشکالت و معضالتی در رأس بودند؟ آن زمان 

هم با مشکالت امروز تهران به این شدت و حّدت مواجه بودید؟  
بحث آلودگی هوا و مشکل ترافیک، از گذشته وجود داشته، اما بنده مشکالت واقعی شهرداری 
ها را در این موارد نمی دیدم بلکه مشکل اصلی را در ساختار مدیریت شهر تهران می دیدم، 
در گذشته نظام استبدادی مدیران شهر تهران زیر نظر شاه عمل می کردند و مردم شهر 
تهران و شهروندان نقشی در مدیریت شهر تهران نداشتند، اگر انجمن شهری وجود داشت به 
صورت فرمالیته بود و بیشتر به صورت صوری عمل می کر. بنابراین در اسفند سال ۵7 اولین 
نگاه بنده در راستای مطالبات مردم در انقالب و نگاه راهبردی مدنظر بود. با توجه به تجربه 
ای که من در دوران تحصیل در آلمان و آمریکا داشتم، به نظر می رسید که اولین راهکار برای 
اینکه مسایل و مشکالت شهر تهران حل شود، اصالح ساختار مدیریت شهر تهران باشد. برای 
این تغییر ساختار دو گروه کارشناسی در شهرداری تهران تشکیل شد تا مطالعاتی را در زمینه 
اصالح ساختار، تقسیمات شهری و همچنین تهیه پیش نویس قانون شوراها را انجام دهند. 

پس از دولت موقت و به خصوص بعد از خرداد سال 6۰ که فضای جامعه بسته می شود، 
متأسفانه جریانی بر مدیریت کشور ما حاکم می شود که باور به این نگاه نداشتند البته جنگ 
هم نقش موثری داشت که در واقع یک نوع نگاه راهبردی نتواند اجرایی شود، ولی بعد از 
خاتمه جنگ هم باز این مشکل کماکان در مدیریت شهرها باقی ماند تا اینکه در سال 1۳۹۳ 
وزارت کشور متوجه شدند که مدیریت شهرها با پیچیدگی روبه رو است بنابراین فکر مدیریت 
واحد شهری را مطرح کردند و دو همایش برگزار کردند، اما در بحث هایی که انجام می شود 
یک مقاومت راهبردی در جهت اجرای این امر مهم وجود دارد چرا که مدیریت واحد شهری 
معتقد است که مدیریت به دست مردم برسد و در واقع مدیریت از پایین باشد در حالی که 
امروز مدیریت از باال مورد توجه است و آقای دکتر روحانی نتوانسته این کار را  به سرانجام 

برساند؛ البته گفته می شود که در حال پیگیری این مساله هستند. 

    نظر به تخصص دانشگاهی شما در حوزه حمل و نقل و ترافیک فکر می کنید 
چرا شهر تهران همچنان پر است از ترافیک و این ترافیک از چه زمانی در تهران به 
وجود آمد و دالیل آن چه بود؟ ساخت بزرگراه ها و پل ها چه اندازه بر بار ترافیکی 

تهران افزوده است؟

من در مطالعاتم شهر پاریس که خود تولید کننده 
خودروی سواری است را با شهر تهران مقایسه 
کردم. شبکه مترو شهر پاریس آن چنان گسترده 
حداکثر  مترو  های  ایستگاه  فاصله  که  هست 
۳۰۰ متر است و فاصله ای کامالً طبیعی برای 
پیاده روی است که شما به هر ایستگاه مترویی 
که بخواهید می توانید به راحتی دسترسی پیدا 
کنید. در پاریس که تولید کننده خودروی سواری 
است، بیش از ۴۲ درصد سفرهای شهری با مترو 
انجام می شود و فقط ۲۰ درصد سفرها با خودروی 
تولید  کشور  واقع  در  گیرد.  می  سواری صورت 
کننده خودرو، تولیدات خود را به شهرهای کشور 
ما تحمیل می کند. اما سفر با مترو در شهر تهران 
حدود 1۰ درصد و بیش از 6۰ درصد سفرها با 
خودروی سواری صورت می گیرد و حجم زیادی 
از سفرها با موتورسیکلت انجام می شود در حالی 
که در سال 1۹7۰ بانک جهانی بر روی دو نوع 
خودروی  و  موتورسیکلت  جایی  به  جا  وسیله 
دو  این  دقیقاً  است،  کشیده  قرمز  خط  سواری 
نوع وسیله در شهرهای ایران از جمله کالنشهر 
تهران یک نوع غلبه حمل و نقلی دارد. می بینیم 
که موتورسیلکت در شهر چه مشکالتی دارد و 
خودروهای سواری که شهر تهران را به پارکینگ 

عمومی تبدیل کرده است. 
وقتی شهرهای کشور را با کشورهای توسعه یافته 
مقایسه می کنیم می بینیم که فاصله زیادی با 
انقالب تالشمان  آنها داریم، ما در مدیریت اول 
این بود که در همین راستا عمل کنیم. ما در گام 
اول و با توجه به مشکالت مرکز شهر در اسفند 
۵7 پروژه ای را تعریف کردیم ؛ با توجه به این 
که سطح معابر هسته مرکزی حدود 1۲ درصد 
است، در حالی که بسیاری از کاربری های مهم 
سازمان  و  ادارات  مثل  ترافیک  جاذب سفرهای 

هایی که مردم به آنجا مراجعات می کنند در گذشته بیشتر در مرکز 
شهر متمرکز بود، ما محدوده مرکز شهر را تعریف کردیم و برای اینکه 
به طور عملی اولویت حمل و نقل عمومی را به لحاظ فرهنگی در شهر 
تهران جا بیندازیم و مورد توجه قرار دهیم، ۵۰ خیابان مرکزی شهر 
را یکطرفه کردیم و خطوط ویژه اتوبوس گذاشتیم که امروز هم بعد 
از ۴۰ سال، شاهد آن هستیم. بعد از رفتن بنده از شهرداری تهران، 
بسیاری سعی کردند به لحاظ سیاسی به نوعی این طرح را حذف کنند 
ولی دیدند که هیچ چاره ای نیست، چنان چارچوب این طرح به لحاظ 
علمی محکم مطالعه شده بود که نه تنها به این طرح دست نزدند بلکه 
طرح زوج و فرد هم در محدوده بزرگ تری اضافه کردند.  ما در دو 
سال اول انقالب از قبیل این نوع پروژه های راهبردی در همه زمینه 
هایی که شهر تهران به آنها نیاز داشت را مطرح و پروژه را اجرا کردیم 
یا در حال اجرا بود یا الاقل فکرش مطرح شد و در دوره های بعد آن 

فکر دنبال شد. 

  در شهر تهران فعلی ساخت بزرگراه ها و پل ها عاملی نیست 
که به ترافیک شهر تهران افزوده است؟ و آیا شهر تهران فعلی 
اشاره  که  راهبردی  سه  از  بخواهیم  که  دارد  را  این  ظرفیت 

کردید برای کاهش ترافیک استفاده کنیم؟
پیاده، دوچرخه  عابر  بر  تمرکز  یعنی  اشاره کردم  راهبردی که  سه 
سواری و توسعه حمل و نقل عمومی قابل انجام است. در زمینه توسعه 
حمل و نقل عمومی تمرکز اصلی ما بر پروژه مترو بود که قبل از انقالب 
مطالعه شده بود و بعد از انقالب این پروژه را بازنگری و تکمیل کردیم 
و در جهت تقویت خطوط و اجرای مترو تالش زیادی کرده و مشکالت 
را برطرف کردیم، ولی متأسفانه کسانی به دلیل سابقه سیاسی که من 
داشتم، مدیریت مرا بر نمی تابیدند و پروژه مترو را اهرم کردند  و گفتند  
وقتی در سیستان و بلوچستان مردم فقیر هستد چه ضرورت دارد که 
ما در شهر تهران مترو بسازیم! این سوال به دفعات در دولت شهید 
رجایی مطرح شد و ما هم به لحاظ کارشناسی در کمیته کارشناسی 
دولت شهید رجایی گزارش کارشناسی ارائه دادیم و همه  کارشناسان 
دولت پذیرفتند در شهرهای دنیا که بیشتر یک میلیون جمعیت دارند، 
نیاز به مترو وجود دارد، شهر تهران آن زمان حدود ۴ میلیون جمعیت 
داشت و بنابراین به لحاظ کارشناسی نیاز مبّرم به مترو داشت، علی 

رغم نظر کارشناسی این پروژه به تعویق افتاد. 

  راهکار حل مشکل ترافیک شهر تهران پرداختن خدمات 
اوضاع  مساله  این  یا  است  سواری  خودروهای  برای  بیشتر 

ترافیک شهری را پیچده تر می کند؟
قطعاً خیر! این بحث هایی است که من حدود دو دهه قبل داشتم که 
نگاه ما باید انسان محور باشد نه خودرو محور، ببینیم انسان  د ر جایگاه  
شهروند چه نیازی دارد و سپس پروژه ها متوجه آن محورها باشد. 
افزایش امکانات و تسهیالت در جهت خدمات بیشتر برای خودرو سوار 
یبا نیازهای شهروندان هماهنگ نیست. بنده به دفعات ضمن گزارش 
های کارشناسی تاکید کرده ام  که الزم است مسئوالن نگاه خودرو 
محور خود را به نگاه انسان محور تبدیل کنند و خوشبختانه این واژه 
ها اکنون در ادبیات بسیاری از مدیران به کار برده می شود و از این 
بابت خوشحال هستم که مدیران در این حد به نگاه راهبردی اشاره می 

کنند، اما تا چه اندازه عمل می کنند مورد بحث است. 

  با توجه به تأکید جنابعالی مبنی بر انسان محور بودن برنامه 
با توجه به کاهش نرخ جمعیت احتمال کاهش  های شهر و 
جمعیت شهر تهران نیز وجود دارد آیا با کاهش جمعیت می 
توان خوشبین بود که مشکالت شهر تهران هم کاهش پیدا 

کند؟
مشکالت شهر تهران ریشه های دیگری دارد 
که مهم تر از رشد جمعیت است. مشکل اصلی 
شهر تهران تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی 
در شهر تهران است تا زمانی که این تمرکز در 
شهر تهران وجود دارد، حتی کاهش نرخ رشد 
که  زمانی  تا  داشت.  نخواهد  تأثیری  جمعیت 
تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی در تهران باشد 
میزان مهاجرت آنقدر در این کالنشهر بیشتر 
می شود که کاهش رشد جمعیت تأثیری در 
مشکالت شهر تهران نخواهد داشت. این کاهش 
ممکن است که در بعضی از شهرهای کوچک 
تأثیر داشته باشد ولی در شهر تهران تأثیری 
ندارد. از سال ۵8 یکی از محورهای کلیدی در 
بحث های ما تمرکز زدایی از شهر تهران بود؛ 
وقتی قدرت سیاسی از شهر تهران خارج شود 
خود به خود قدرت اقتصادی هم  متناسبا توزیع 
این مشکل، مدیریت واحد  می شود. راه حل 
شهری است. زمانی که در شهر تهران و سایر 
شهرها کار را به دست مردم بسپاریم و قدرت 
سیاسی به تمام استان ها و شهرها توزیع شود 
خود به خود تمرکز زدایی سیاسی صورت می 
گیرد و پیامد تمرکز زدایی سیاسی تمرکز زدایی 

اقتصادی خواهد بود. 
در اوایل انقالب چنین بحث هایی مطرح بود که 
برخی سخنان نا پخته ای مطرح می کردند و از 
جهاتی چوب الی چرخ می گذاشتند مانند آیت 
اهلل سیدهادی خسروشاهی که آن زمان مسئول 
کمیته منطقه 1۲ بودند، ایشان می گفت باید در 
مدت زمان کوتاهی ) سه ماهه( به همه مردم 
مسکن داده شود، بیان چنین سخنانی در شرایط 
بحرانی پس از انقالب که همه عطش مسکن 
داشتند، چه بحران هایی می توانست ایجاد کند. 
ایشان توجه نداشتند که اتفاقاً مشکل ما مسکن نیست بلکه مشکل 
اصلی اشتغال است که همه شهروندان در یک محل مناسبی مشغول 
کار شوند، وقتی مشغول کار شوند مسکن هم در کنار محل اشتغالشان 

تهیه می کنند نه در جایی که اشتغال ندارند. 

  به تمرکز زدایی اقتصادی و سیاسی از شهر تهران تأکید 
کردید، اتفاقاً طی دوره های مختلفی بحث انتقال پایتختی شهر 
تهران مطرح شده است اما هر بار ناکام بوده. به نظر شما اول 
اینکه آیا طرح چنین بحث هایی چه اندازه معقول و منطقی 
به نظر می رسد و دوم اینکه آیا چنین طرح هایی می تواند 
در درازمدت تاثیر مطلوب در کاهش مشکالت شهری تهران 

داشته باشد؟
این موضوع به دفعات در سال های اخیر مطرح شده است، از زمان 
آقای کرباسچی در سال های 7۴ و 7۵ انتقال پایتخت ایران مطرح شده 
بود. آقای کرباسچی گفتند که من شهر را آماده می کنم و نیازی به 
انتقال پایتخت نیست، ولی ایشان نه تنها مشکالت را حل نکردند بلکه 
بر مشکالت شهر تهران هم افزودند و در واقع با فروش تراکم های بی 
رویه مشکالت شهر تهران پیچیده تر شد. بعد از انتخابات شوراها در 
سال 77  دو مساله ابتدا در شورای اول، دوم و سوم و سپس در مجلس 
بسیار مطرح شد، اولین مساله اینکه پایتخت را به نقطه دیگری منتقل 
کنیم و دیگری انتخاب مستقیم  شهردار تهران توسط مردم بود. در 
ارتباط با انتقال پایتخت باید بگویم که اگر ما نظام سیاسی کشور را حل 
نکنیم و اقتدار سیاسی و اقتصادی ما بر هم منطبق باشد. فرض کنید 
شهر تهران را به هر نقطه ای که ببرید باز مشکل را به نقطه دیگری 
منتقل می کنید و مشکل اساسی حل نشده است. بنابراین همیشه 
نگاه بنده این بوده به جای اینکه بیاییم شهر تهران را جا به جا کنید 
از شهر تهران تمرکز زدایی کنید. در غیر این صورت با انتقال پایتخت 
تنها مشکل را از یک نقطه به نقطه دیگر منتقل می کنید. از سوی 
دیگر بیان انتقال پایتخت بسیار ساده است، اما تهیه پروژه، انتخاب 
محل و اعتباری که برای این کار الزم دارد، تقریباً غیرممکن است. چند 
سال پیش برآوردی هم مطرح شده بود که برای پروژه انتقال پایتخت 
بودجه چند سال کل کشور الزم است، واقعاً این بودجه از چه محلی 
باید تأمین شود؟! گاهی برخی از صحبت ها گفته می شود بدون اینکه 
به لحاظ کارشناسی به جنبه های عملی و اجرایی مساله توجه شود. 
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               محمد توسلی، اولین شهردار بعد انقالب:

 تهران آینده نیازمند اصالح ساختاری 
در مدیریت شهر است

شفقنا- در رشته حمل و نقل و ترافیک در دانشگاه آلمان به تحصیل پرداخت و از   
سال ۴7 تا ۵7 در یک شرکت مهندسین مشاور کار کرد و از نزدیک با مسائل 
شهرداری تهران آشنا بود، همین سابقه کافی بود تا دولت موقت در هفتم اسفند ۵7 مسئولیت 
مدیریت شهرداری تهران را به او ابالغ کند. در ۴۰ سالگی این مسئولیت را بر عهده گرفت و 
حدود دو سال شهردار تهران بود و روزی حدود 16 ساعت کار می کرد، برای حل مشکل 
آلودگی هوا و ترافیک سه راهبرد تمرکز بر عابر پیاده، دوچرخه سواری و توسعه حمل و نقل 
عمومی را مورد توجه قرار داد و در همان مدت کوتاه دوران مسئولیت خود به موفقیت های 
خوبی رسید. با مهندس محمد توسلی مردی خوش برخورد، مهربان، منظم و قاطع در منزلی 
زیبا و قدیمی که ۲۵ اردیبهشت امسال تولد 8۰ سالگیش را جشن گرفت، در مورد تجربیاتش 
در دوره مسئولیت خود در شهرداری تهران و راه حل امروز حل معضالت پایتخت به گفت 

وگو نشستیم.
متن  گفت وگوی شفقنا با محمد توسلی را در ادامه می خوانید: 

به جای اینکه شهر تهران را جا به جا 
کنید از شهر تهران تمرکز زدایی 
کنید. در غیر این صورت با انتقال 

پایتخت تنها مشکل را از یک نقطه 
به نقطه دیگر منتقل می شود
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بنابراین بحث انتقال پایتخت به نظرم جنبه شعار دارد و عملی 
نیست؛ باز هم تأکید می کنم جنبه عملی این است که ببینیم 
مشکل چگونه در کالنشهر تهران به وجود آمده، ریشه های آن 
را پیدا کنیم و ریشه ای مساله را حل کنیم. از این طریق می 
توان مشکالت شهر تهران را حل کرد. راهکار آن هم پیگیری 
الیحه مدیریت واحد شهری است که ما کار را به مردم بسپاریم 
و مدیریت از باال به پایین طبق قانون اساسی تنفیذ و قدرت 
سیاسی در سطح کشور توزیع شود، در این صورت به تدریج 

مشکالت رفع خواهد شد. 

 منظورتان تمرکز زدایی اقتصادی و سیاسی در چه 
بخش هایی است؟ در این صورت ارتباط این نهادها با هم 

به مشکل بر نمی خورد؟ 
قدرت تصمیم گیری، در حال حاضر  یعنی  قدرت سیاسی 
قدرت سیاسی و تصمیم گیری در دولت و رهبری و نهادهای 
زیرمجموعه رهبری است و همگی در تهران هستند. حتی 
واحدهای اقتصادی که ما در شهرهای دور مانند بندرعباس و 
خوزستان داریم برای کارهاشان در تهران دفتر دارند برای اینکه 
تمام تصمیمات در تهران گرفته می شود و اختیارات در تهران 
متمرکز است. ما باید اختیارات را به استان ها، استانداری ها، 
شهرداری ها و شوراهای مربوطه به همان شهر متمرکز کنیم. 
وقتی اختیار داشته باشند دیگر نیازی نیست که قدرت در باال 
باشد، وقتی الیحه مدیریت شهری را اجرا کنید کار مردم را به 
دست مردم می دهید، تمرکز زدایی هم صورت می گیرد. اما 
متأسفانه در حال حاضر تمام تصمیمات متمرکز است این در 
حالی است که قدرت تنها باید بحث امنیت کشور و قانونگذاری 

و نظارت بر کل کشور را داشته باشد.

  بحث فساد در شهرداری ها به خصوص شهرداری 
تهران زیاد مطرح می شود. با توجه به سابقه حضور شما 
در شهرداری تهران چه راهکارهایی باید در نظر گرفت 
که فسادهای مالی به کمترین مبالغ در شهرداری ها 
برسد؟ اینکه گفته می شود هر کجا پول هست فساد 
هم هست آیا دلیل بر وجود فسادهای مالی در نهاد پول 

دار و پول سازی مثل شهرداری هست؟
میزان بدهی های شهرداری بیش از ۵۰ هزار میلیارد یعنی سه 
برابر بودجه شهرداری تهران است، اما فسادهایی در شهرداری 
وجود دارد که آقای نجفی هم آنها را بیان کرد و پرونده های 
لحاظ  به  مدارک  قطعاً  فرستاد؛  قضائیه  قوه  به  را  متعددی 
حقوقی مستند است که پرونده به قوه قضائیه رفته است البته 
آقای نجفی هم در شورای شهر گزارشی از این مستندات ارایه 
دادند که در رسانه ها هم منعکس شد. سوال اینجاست که 
فساد چطور به وجود می آید؟ در ادبیات امروزی می گویند 
شفافیت یا شیشه ای، اگر مناسبات شفاف و روشن باشد، فساد 
به وجود نمی آید و اگر مناسبات شفاف نباشد فساد به وجود 

می آید. 

  چه شرایطی بوده که مناسبات شهر تهران تیره بوده 
و شفاف نبوده و مدیریت شهری توانسته هر تصمیمی 
بگیرد و هر اعتباری را هر جایی خرج کند که موجب 

فساد شده است؟ 
طبیعتاً وقتی فساد در مدیریت باالی شهرداری باشد، مدیران 
رده های پایین تر هم به همان نسبت بهره می گیرند به همین 
دلیل وقتی به قسمت های مختلف شهرداری مراجعه می کنید 
می بینید که قبح رشوه و فساد عمالً از بین رفته است البته 
خوشبختانه اخیراً این مساله کمرنگ شده، اما عمالً در ادارات 
ما قبح فساد از بین رفته و اصالً با سال های قبل از انقالب قابل 

مقایسه نیست.
  در سال های قبل از انقالب که در جایگاه مدیریت مهندسین 
مشاور همکاری داشتم، فساد در یک حلقه ای مرتبط با دربار 
محدود بود. اصال این بحث ها و آماری از فساد که امروز در 
وزارتخانه ها هست، مطرح نبود. بعد از انقالب شورا تشکیل 
شد و قرار بود این نمایندگان شهروندان بر عملکرد شهرداری 
ها نظارت کنند، اما می بینیم که ساختار شورای شهر به لحاظ 
قانونی و توان اعضای آن چنین امکانی را ندارد که بر ساختار 
اقتدارگرای مدیریت شهری نظارت کند. بنابراین چون ساختار 
مدیریت شهری ما طوری است که مردم نظارت مستقیم و 

شفاف ندارند و نمایندگانشان هم نمی توانند داشته باشند پیامد 
آن چنین فسادی است. تا ساختار مدیریت شهرداری تهران 
و مدیریت شهرهای کشور اصالح نشود، هیچ شورایی حتی 
شورای پنجم که امید مردم هستند نمی توانند به مطالبات 

مردم پاسخ دهند.

 بنابراین با نظر آقای محسن هاشمی که گفتند شورای 
موافق  دارد،  تبلیغاتی  و  تشریفاتی  حالت  یک  شهر 

هستید؟
بله کامالً درست است. شورای شهر فعلی عمال فقط اختیار 
انتخاب شهردار شهر و تصویب بودجه را دارد و هرگز نمی تواند 
در جایگاه سیاست گزار و مشخص کردن برنامه های راهبردی 

و نظارت بر اجرای برنامه ها باشد.

  شهرداران زیادی در تهران آمدند و رفتند از نظر شما 
کدام یک توانستند موفق تر در دوره ای که بوده اند 
عمل کنند؟ برخی انتخاب شهردار را با رای مستقیم 
مردم دلیل قابل توجهی در کاهش بسیاری مشکالت 
شهری می دانند نظر شما نسبت به این موضوع چیست؟

مدت  آمدند  کار  سر  بر  که  شهردارهایی  اول،  دوره  از  بعد 
مدیریتشان کودتاه مدت بود، آقای کرباسچی و سپس آقای 
قالیباف، دو شهرداری بودند که زمان حضورشان در شهرداری 
طوالنی بود و کارهای چشمگیری در شهر تهران انجام دادند. 
به نظر بنده کارنامه هر دو نفر در راستای نگاه راهبردی نبوده 
تهران  شهر  امور  ساختاری  اصالح  دنبال  کدام  هیچ  است، 
نبودند، نگاه کارشناسی در مدیریت شهر تهران نداشتند و به 
همین علت است که شهر تهران به این صورت درآمده است 
انجام  شده است و نمی خواهم  البته خدمات مفیدی هم 
خدمات مفید آنان را نادیده بگیرم، هر دو در بخشی از زمینه 
ها خدمات مفیدی داشتند اما کارنامه هر دو منفی است ؛ زیرا 
در راستای نگاه علمی و راهبردی برای مدیریت شهر تهران 
نبوده است. مدیریت اقتدارگرا بوده است یعنی مدیریت از باال و 
خود را عقل مطلق می دیدند و فکر می کردند از باال باید همه 
مسایل را حل کنند در حالی که مردم باید حاکم باشند، باید 
پیگیری می کردند که مدیریت واحد شهری عملی شود و مردم 
و شورای شهر در جایگاه واقعی قرار گیرند و مدیریت اجرایی، 

مجری سیاست های شورای شهر باشد. 

  شاهد حضور شهردارانی بودیم که سال ها در کسوت 
شهردار بوده اند و هرکدام به نوعی شهرداری را سکوی 
پرش برای ریاست جمهوری تلقی کردند و نتوانستند به 
خوبی از پس مشکالت شهری بر بیاییند. به نظر شما 
پروژه  انجام  و  تهران  شهرداری  مدیریت  از  استفاده 
ولی  دارند  گیر  فقط ظاهری چشم  که  تبلیغاتی  های 
در حقیقت از نظر کارشناسی علمی و منطقی نیستند، 
عاملی برای تشدید مشکالت شهر تهران تا به امروز 

نبوده است؟ 
من معتقدم مدیریت شهری باید نگاه خدماتی داشته باشد، 
نه نگاه سیاسی. البته در کالنشهرهایی مانند تهران یک مدیر 
سیاسی قوی الزم دارد چون باید با تمام نهادهای قدرت سر 
و کار داشته باشد و اگر توان سیاسی نداشته باشد نمی تواند 
مناسبات خود را تنظیم و خدمات خوبی انجام دهد، اما نگاه او 

باید نگاه خدماتی باشد

 آینده شهر تهران را چگونه پیش بینی می کنید؟ 
آینده شهری که می خواهد سرآمد و الگوی بسیاری از 
شهرهای داخلی و حتی در مقایسه با نمونه های خارجی 
باشد. شهر تهران در آینده از چه مشکالت و پتانسیل 

هایی برخوردار خواهد بود؟
به نظر من اگر اصالح ساختاری در مدیریت شهر تهران به 
وجود نیاید بهترین فرد هم که به عنوان شهردار انتخاب کنند 
نمی تواند چالش هایی که شهر تهران با آن روبه روست را 
مدیریت کند و یک آینده امید بخشی برای شهروندان تهران 
رقم بزند. این چالش ها و مشکالت گام به گام پیچیده تر 
خواهد شد و مشکالت مدیریت شهری و شهروندان بیشتر 
خواهد شد؛ این روندی است که ما در طول این ۴ دهه کم و 

بیش شاهد آن هستیم. 

5۶

شفقنا- تهران پر هیاهو در آستانه فصل جدیدی از مدیریت شهری   
سردرگم  کالف  کردن  باز  امید  به  مردمانش  که  فصلی  دارد.  قرار 
مشکالتش رای به تغییر دادند. شورایی جدید متشکل از افرادی متفاوت قرار 
است مدیدریت امور این شهر را بر عهده بگیرد و با انتخاب شهرداری تازه دست 
کم راه را بر بیشتر شدن مشکالت و مصائب این شهر ببندد. اما به باور بسیاری 
از کارشناسان و ساکنان این شهر آنچه شهردار بعدی تحویل می گیرد بیشتر 
به یک ویرانه شبیه است تا شهری زنده و پویا. با این تصور و با همه مشکالتی 
که راه نفس تهران را بسته چه کسی با کدام خصوصیات مدیریتی می تواند 
زمام اداره این شهر را در دست بگیرد. این سوالی است که زمینه مصاحبه شفقنا 
زندگی با آذر تشکر جامعه شناس شهر و کارشناس مسائل و جامعه شهری 

شده است:

 بسیاری از کسانی که در حوزه شهری فعالیت می کنند معتقدند که 
شهردار بعدی تهران یک ویرانه را به جای شهر تحویل می گیرد. شما 

چقدر با این ارزیابی موافقید؟
اینکه اوضاع شهر چقدر خراب است بستگی به این دارد که از چه زاویه ای به 
آن نگریسته شود. به هر حال تهران در ظاهر شهری است که زندگی به صورت 
روزمره در آن جریان دارد، زباله های آن جمع آوری می شود. وسایل حمل و 
نقل عمومی در دسترس همه است و مردم صبح سر کار می روند و بعد از 
ظهر بر می گردند. این پوسته ماجراست اما آنچه باعث می شود بسیاری از افراد 
به این نتیجه برسند که تهران یک ویرانه است، آینده ای است که دیگر برای 
این شهر قابل تصور نیست. یعنی اینقدر در طول دوره های مختلف زیرساخت 
های این شهر مصرف شده که افراد روز به روز اعتماد خود را به زندگی در 
این شهر از دست دادند. هرچند در ظاهر همه در حال گذران زندگی روزمره 
هستند اما همه کامال درک می کنند که زیرساخت های شهر  زندگی باکیفیت 

شهر از بین رفته است.

مثال شما بحث ایمنی شهری را درنظر بگیرید. احتمال رخ دادن 
حوادث در تهران با چنین جمعیتی کم نیست. وقتی حادثه ای رخ 
می دهد اذهان عمومی اول مصروف پیدا کردن مقصر می شود. اما یک 
سوال همواره بی جواب می ماند: آیا امکان داشت که چنین اتفاقی رخ 
نمی داد یا چگونه می شود از بروز اتفاقات مشابه پیشگیری کرد. وقتی 
حادثه ای رخ میدهد معموال هیچ اطالع رسانی شفافی به شهروندان 
صورت نمی گیرد. رابطه مدیران شهری با شهروندان آنقدر شفاف 
نیست که کسی به مردم اطالع دهد که دلیل این اتفاقات شهری 
چیست. در این شرایط سرشار از حدس و گمان، افراد دائما از خود 
می پرسند در صورت بروز فالن اتفاق برای من چه باید بکنم؟ وقتی 
افراد ارزیابی های حسی خود را از محیط مشابه می گیرند متوجه 
می شوند که به هیچ وجه ایمن نیستند. در نتیجه افراد احساس می 
کنند زندگی شهری خود را به طور روزانه و با نوعی شانس پیش می 
برند و رفته رفته شهروندان حس می کنند که هیچ آینده ای برای 
آنها در این شهر وجود ندارد. یعنی فردای محل مسکونی شان، فردا 
شغلیشان و به طور کلی فردای زندگیشان مبهم است. روند مدیریت 
این شهر تاکنون به گونه ای بوده که فردا را از این مردم دزدیده است 
و شهروندان این شهر در ذهنشان فردایی ندارند. مثالهای مشابهی در 
مسکن، در شغل و می توان پیدا کرد. اقتصاد شهرناکارآمد و فاسد است 
و از راه های نادرست تأمین هزینه های شهر را می کند. هزینه های 
زندگی شهری را زیاد می کند و روز به روز اعتماد مردم بیشتر از دست 
می رود؛ نسبت به اینکه آیا درآمدشان کفاف این زندگی پرهزینه شهر 
ی را می دهد؟ آیا می توانند خانه ای در این شهر داشته باشند؟ آیا 
می توانند شغلشان را حفظ کنند؟ و مدیریت شهر تهران در این سال 
ها فردای مردم را از آنها گرفته، منظور من از فردا ده سال آینده نیست 

بلکه دقیقا همین فرداست.

 چه سیاست ها و موضوعاتی باعث از دست رفتن فردا برای 
شهروندان تهران شده است؟

 وقتی که شرایط زندگی شهری این قدر غیرعقالنی و براساس تصمیم 
گیریهای مقطعی صورت می گیرد، تأثیرش را روی زندگی مردم هم 
می گذارد. در مدیریت شهر بزرگی مانند تهران،  سیاستگذاری های 
کالن و سلسله مراتب برنامه ریزی که از دل سیاستهای کالن دربیاید 
و در سطوح مختلف شهری جاری شود، جایی ندارد. مدیران شهری 
نگاه برنامه ریزی شده به مشکالت و مسائل شهر نداشتند. اصال این 
تصور در مدیران شهری شکل نگرفته که باید طی زمان مشخصی اول 
یک سیاست کالن و بعد هم برنامه یا برنامه های مشخص بر طبق آن 
سیاست را برای تهران ترسیم و پیاده کنند تا بعد هم بشود بر سر آن 
برنامه چانه زنی و نقد کرد و احیانا برنامه دیگری را جایگزین کرد. 

چنین ذهنیتی وجود نداشته. ذهن مدیران جای دیگری بوده است.

 انتخابات شورای شهر تهران با انتخاب افراد جدیدی برای 
عضویت در شورا برگزار شد و مردم به امید تغییر روند این 
چند ساله وارد پروسه انتخابات شدند. اما آیا فکر می کنید با 
این حجم از مشکالت اصوال بازگرداندن تصور فردا به زندگی 

ساکنان تهران امکان پذیر است؟
اگر قرار به تصحیح سیستم باشد بخش مهمی از آن به برگزاری 
نتیجه  و در  به شورای شهر  افراد مناسب  ورود  انتخابات،  صحیح 
انتخابات مدیران شهری مناسب بستگی دارد اما بخش مهمتری از 
این ماجرا این است که مدیری که می آید تمام تالش خود را بکند 
که فردای قابل محاسبه و پیش بینی را به مردم برگرداند. به مردم 
بگوید که فردا چنین تغییری را در شهر خواهیم داشت و این حرفش 

وعده و وعید و عوام فریبی نباشد. حتی سهم مردم هم دیده شود و 
صادقانه و شفاف به مردم بگویند که اگر چنین کنید فردا این اتفاق 
می افتد. با چنین رویکرد شفافی می توان مشارکت مردم را هم جلب 
کرد. یادمان باشد که هم اکنون یک پتانسیل بسیار خوب از انتخابات 
به جا مانده زیرا مردم با پیروزی کسب شده حال خوبی دارند و چه بسا 
آماده هر نوع مشارکتی هستند. استفاده از این پتانسیل مهم است تا 
این ذهنیت را هم کمرنگ کند که مدیران مردم را هر چهار سال یک 
بار و برای زمان انتخابات می خواهند. می توان این تصور را در سطح 
شهری هم ایجاد کرد که نظر و مشارکت مردم در اداره امور تاثیرگذار 
است و مدیران شهری از اعضای شورا گرفته تا معاونان شهرداری 
نقش مهمی در این زمینه دارند که آن احساس ملی را تبدیل به 
یک پتانسیل عینی و ملموس کنند. زیرا سطح شهر سطح زندگی 
ملموس روزمره است. بنابراین ظرفیت انتخابات که یک اتفاق ملی 
است فرصت مناسبی است که به یک ظرفیت شهری و در سطوح 

پایینتر تبدیل شود.

 آیا تنها با تغییر ترکیب مدیران شهری می توان امیدی به 
بهبود این روند و تغییر رویکرد مدیران شهری داشت؟

همانطور که قبال هم اشاره کردم برگرداندن فردا و امید به فردا به 
تهران نشینان تنها به این موضوع بستگی دارد که شهر دارای یک 
برنامه روشن و دقیق باشد. تمام بالهایی که بر سر این شهر آمده به 
این دلیل بوده که سیاستگذاری های خاصی بر این مبنا وجود داشته 
که ما چگونه تن این شهر را بفروشیم و هزینه اداره سنگین این شهر 
را تامین کنیم. واضح است که بخش زیادی از این هزینه ها هزینه 
فساد و رانت های مختلف است اما به هر حال اداره شهر هزینه دارد 
و از یک جایی باید تامین شود. سیاست رایج تاکنون فروش شهر و 
تامین هزینه های شهری از این درآمد بوده است. بنابراین حاال باید 
فردی بیاید که برنامه مشخصی داشته باشد که چگونه می خواهد 
درآمد کسب کند و کجا این درآمد را صرف می کند. ناگفته نماند که 
فردی که به عنوان شهردار بر سر کار می آید یک نفر خاص نیست 
بلکه یک مجموعه از افراد است که باید امور را در دست گیرند. هرچند 
ذهنیت ما معموال شخصیت محور است یعنی همه پشت سر یک فرد 
آیکونیک جمع می شویم و این تصور هم  داریم که با تغییر این فرد 
همه کارها و برنامه ها تغییر می کند. اما بارها و بارها به ما ثابت شده 
که بدنه مدیریتی بسیار مهم است. زندگی مدرن زندگی نیست که 
یک نفر توان معجزه داشته باشد. زندگی مدرن سازوکارهای خاص 
خودش را دارد یعنی نظام بوروکراتیک خاص خود را دارد. با انتخاب 
یک نفر به عنوان شهردار آینده اگرچه در نظر ما آیکونیک است و 
خیال ما راحت است که فرد سالمی است و به لحاظ سیاسی هم به 
ما نزدیکتر است، اما واقعیت این است که اینکه چه فردی باشد آنقدر 
اهمیت ندارد نسبت به اینکه این فرد چه برنامه ای برای اقتصاد شهر 
در دست دارد و آیا این فرد می تواند بدنه کارشناسی خوبی برای 
خود بگذارد. از معاونان تا شهرداران مناطق همه مهم هستند. اجرای 
برنامه های شهر بسیار مهم است. نقص در اجرا میتوانند مسائل را 
کامال دفرمه کنند. یک استراتژی زمانی درست است که تمام موانع و 
سازوکارها در آن درست دیده شود و قادر باشد تبدیل به برنامه شود.  
شعار دادن به اسم استراتژی کار چندان سختی نیست. بنابراین باید 
افرادی باشند که این افراد اهداف کلی را تبدیل به استراتژی های 
کلی و سپس سیاست های مشخص و اجرایی کنند و از دل آن برنامه 
ها را استخراج کنند و سلسله مراتب برنامه ای در سطوح مختلف 

تدوین کنند..

 دلیل این بی عملی عمومی در حوزه شهری چیست؟ آیا از 
مردم خواسته نشده یا خودشان نخواستند وارد شوند؟

مردم یا زمینه این کار برایشان فراهم نشده و یا موضوع را رها می 
کنند. اما هنر ما در این است که این تجربه را دوباره به یاد مردم 
بیاورریم و بگوییم زندگی شهری شما مانند همان بیست و چهار 
ساعت رای گیری است. اگر جایی مشکلی وجود دارد و یا یک اتفاق 
شهری نامطلوب رخ می دهد شما هم باید در مناسبات شهر و محله 
خود سهم داشته باشید. مدیران شهری از شورا تا شهرداران مناطق 
باید بتوانند پروژه های مشارکتی تدوین کنند و خواست و اراده مردم 
را دوباره زنده کنند. اگر این اتفاق نیفتد به ضرس قاطع می توان گفت 

که در چهار سال آینده هم هیچ اتفاقی نمی افتد.

 چه موضوعات و مسائلی در تدوین استراتژی کلی برای 
شهر تهران باید در نظر گرفته شود تا شاهد تغییرات مثبت 

آذر تشکر:  تهران به مدیران 
جریان ساز نیاز دارد
فروش شهر را متوقف کنیم



متوسطی دارند و این با آمار های توسعه ما هم خوانی دارد. ایران در 
شاخص توسعه انسانی جایگاه متوسطی دارد. یعنی بین توسعه کشور و 
نگاه مردم به مسائل ارتباط جالبی وجود دارد. ما در میانه هستیم، مساله 
نگران کننده این است که امید چندانی به آینده نیست. مردم به شدت 
نگران آینده هستند و بخش قابل توجهی فکر می کنند اوضاع بدتر 

خواهد شد. این مساله بسیار مهم هست و باید مورد توجه قرار گیرد.

  یعنی زندگی در شهر تهران برای مردم نه تنها لذت بخش 
نیست بلکه تنفر آور است؟

مردم شهرشان را دوست دارند. تهران از ابتدا شهری مهاجر پذیر بوده 
است. جمعیت اصلی تهران رقم قابل توجهی نبود. در طی این دویست 
سال که تهران پایتخت شده به خصوص از دهه ۳۰ خورشیدی به بعد 
گروه های مختلف مهاجرین به تهران آمدند و تهران شد بزرگترین 
شهر این کشور و امروز این شهر 8 میلیون جمعیت دارد و با مشهد، 
شهر دوم کشور با جمعیت دو میلیون نفر فاصله بسیاری دارد. تمام این 
آدم ها قطعاً با امیدی مهاجرت کرده اند و به دنبال فرصت ها بودند و 
اگر منصفانه نگاه کنیم تهران این فرصت ها را در اختیار آنها قرار داده 
است. تمام کسانی که به تهران آمدند نسبت به جایی که قبالً در آن 
زندگی می کردند، وضع بهتری پیدا کرده اند. عموماً کسانی مهاجرت 
می کنند که در وطن خود جایگاه مناسبی ندارند یا امیدی به پیشرفت 
ندارند. مبدا و مقصد را مقایسه می کنند و وقتی جذابیت های مقصد 
بیشتر باشد مهاجرت می کنند.  شهر با ساکنان خود مهربان بود و این 
پهنه جغرافیایی 8 میلیون مهاجر را در خود جا داد، ولی تهران مسائلی 
دارد که زندگی را برای مردم سخت می کند. شهر برنامه ریزی درستی 
ندارد. رشد سکونتگاه ها بر اساس برنامه ریزی قبلی نبوده و زیرساخت 

ها با جمعیت تناسب ندارد. فاصله و تاخیری که بین خدمات و اسکان 
این مساله در شهرهای  نارضایتی است  وجود دارد همیشه موجب 
جدید هم به شدت دیده می شود. جمعیت رفته ولی هنوز خدمات 
رسانی انجام نشده است. تمام اینها قابل حل بود اگر ما می پذیرفتیم 
که سازمان قدرتمندی تهران را اداره می کرد. من در اسناد دیده ام که 
در طرح جامع اول تهران چنین سازمانی پیش بینی شده بود، سازمانی 
که مجری باشد. اگر آن برنامه اجرا می شد برای هر کاری یک مرکز 
خدمات منطقه ای و ناحیه ای داشتیم که تمام خدمات را به ما ارائه می 
کرد. امروز نظم شهر از بین رفته و تهران به یک کارگاه تبدیل شده و هر 
کسی و مقامی بویژه در حوزه ساخت و ساز هر کاری که دلش بخواهد 
انجام می دهد. این بی نظمی به زندگی اجتماعی نیز سرایت کرده است. 
اساس یک شهر مدرن نظم داشتن و منطقی بودن است. تمام شهرهای 

مدرن را ببینید، نظم و منطق و دستگاهی برنامه ریز و خدمات رسان 
دارند. گرفتاری ما این است که یک شهرداری ناقص الخلقه داریم و 
همین باعث شده است که شهر قابلیت مدیریت خود را از دست بدهد. 
شما به عنوان مقامی رسمی شهر را اداره نمی کنید. ده ها و صدها بازیگر 

مختلف داخل شهر وجود دارند. 

اولویت  در  توان  می  که  اقداماتی  ترین  مهم  شما  نظر  به   
بخشیدن به برنامه های شهری داشت تا اینکه تهران تبدیل به 
یک شهر دوست داشتنی برای زندگی کردن بشود چیست؟ چه 
اندازه این برنامه ها می تواند سخت افزاری یا حتی نرم افزاری 

باشد؟
تمام دنیا به دنبال موضوع شهرهای قابل زندگی است. شهرها از زمانی 
که صنعت غلبه پیدا کرد و در دوره اخیر که زمان غلبه سرمایه داری 
مستغالت است، بسیاری از ویژگی ها و امتیازات خود را از دست دادند. 
شاید ونیز هنوز شهر جالبی باشد چون خودرو هنوز در این شهر راه 
ندارد. خودرو و مراکز تجاری شهرها را نابود کرده اند. امروز باید بسیار 
مراقبت کرد و این امر زمانی امکان پذیر است که تمام مردم شهر آگاهی 
های الزم را داشته باشند و شهرشان برایشان مساله باشد و به دنبال 
شهری خوب باشند؛ این امر مهم نیازمند یک فرهنگ مدنی باالست و 
کار مدیران شهری به تنهایی نیست و سوپرمن هم نمی تواند چنین 
کاری کند. این حرف من نیست و خانم جین جیکوبز در کتابی با عنوان 
»مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی« به این موضوع اشاره می 
کند. در سالهای اخیر دقت کنید و ببینید که چه اتفاقاتی برای مشهد 
و اصفهان و تبریز رخ داده است. تهران در عکسهای دهه سی و چهل با 
وجود همه مشکالتی که داشت از لحاظ بصری زیبا بود. نظم و آرامشی 

داشت و امروز همه اینها از بین رفته است. بنابراین شهر قابل زندگی یک 
آرمان است که همه باید بپذیرند و به دنبال آن باشند. از مدیر شهری 

گرفته تا بساز و بفروش و موتور سوار. 
متاسفانه بسیاری از رفتار های ضد اجتماعی ناشی از درک احساس 
بی عدالتی است. شهر باید جایی برای مهرورزی آدم ها به هم باشد 
از لحاظ جامعه شناختی باید اعتمادی از نوع »ضخیم« وجود داشته 
باشد. این اعتماد می گوید دیگران نه تنها به برای من خطری ندارند 
بلکه به من سود می رسانند. ولی ما از مرز اعتماد نازک بیرون رفته 
ایم و من نگرانم چون ما به مرز بی اعتمادی رسیده ایم. هشدارهای 
جامعه شناسی باید جدی گرفته شود. این مسائل مانند میزان الحراره 
و کاغذهای آزمایش پزشکی وضعیت تب را نشان می دهد. مساله از 
بین رفتن خانواده خطری جدی است. این مساله دالیلی دارد یا مدل 

خانواده ها در حال تغییر است یا دلیلی دیگر که ما نمی دانیم چیست! 
شاید خانواده در حال از بین رفتن و تجزیه شدن اجتماع در حال رخ 
دادن است. اجتماع روح هر جامعه و هر کشور است؛ اگر این روح از بین 
برود ما دیگر چیزی نداریم جزء مردمی که آرمانهای مشترکی ندارند و 
ما آینده را از دست می دهیم.  مسائل اجتماعی تهران به عنوان پایتخت 
باید از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. تهران مثل یک قطب یا الگو در 
معرض تقلید قرار می گیرد، در کارهای اجتماعی روش های سنتی 
دیگر جوابگو نیست. نصب بنر کاری نمایشی است که عمر آن تمام شده 
و دیگر بی فایده است. باید در مدل جدید کار کرد و ابتدا باید سازمان 
ها را مشارکت پذیر کرد. َدر این سازمان ها به روی مردم بسته است و 

ارتباط و گفتگویی وجود ندارد.

 برای ارتقای مشارکت اجتماعی شهروندان بسیاری از ایجاد 
فرهنگسراها، پارک ها مکان های ورزشی و تفریحی خبر می 
دهند اما همانطور که می دانید بسیاری از این امکانات در مراکز 
باالی شهر وجود دارد و در قسمت های جنوبی شهر خبری از 
این تعداد مراکز به نسبت جمعیت آنها نیست. به نظر شما چه 

باید کرد؟
مشارکت در فرهنگسراها و ... در حقیقت در مدل نردبان مشارکت 
آرنشتاین، از نوع مشارکت در پله های اول است. این مشارکت قابلیت 
نمی  و  است  تخصصی  کاری  فرهنگسراها  اداره  دارد.  استفاده  سوء 
توان از مردم خواست که آنها سراها را اداره کنند. این کار حرفه ای و 
تخصصی و انجام آن از وظایه شهرداری است. اگر می خواهیم مردم در 
کارها مشارکت کنند شعار و حرف و... دردی را دوا نخواهد کرد. بحث 
مشارکت از سال 7۰ وجود دارد. وقتی که UNDP  گزارش توسعه 
انسانی سال ۹۲ را نوشت از آن زمان تا به حال ما نیز به طور مداوم از 
آن حرف زده ایم. این مسائل آن طرف فرمولیزه می شود و بعد به این 
سو می آید. تحقیقات نشان می دهد که مردم ما مشارکت را دوست 
دارند و می دانند مشارکت چیست ولی نمی دانند چطور باید مشارکت 
کرد و وقت مشارکت ندارند. ما باید بستر ها را فراهم کنیم. مشارکت 
کار آسانی نیست و نمی توان آن را تبدیل یا تغییر داد به طور مثال نمی 
توان گفت به جای مشارکت پول بدهید. در زمان قدیم از مردم بی گاری 
می کشیدند و مشارکت به زور و اجبار همان بی گاری قدیمی ولی به 
شکلی متمدنانه تر است. باید تمام این روش ها را کنار بگذاریم و سازمان 
های مشارکت پذیر تاسیس کنیم. برای مشارکت مردم باید »شهرداری 
محله« داشت. مردم می دانند که این نهادهای موجود مشارکتی تاثیر 
چندانی در کارها ندارند به همین دلیل از انتخاباتی مانند شورایاری ها 

استقبال نمی کنند. 

و  اتوبان ها  زیاد  تعداد  این عقیده هستند که  بر   بسیاری 
بزرگراه ها در تهران نه تنها از ترافیک و آلودگی هوا کم نکرد 
بلکه با تعداد بیشتر خودرو که روانه شهرها شدند بر میزان این 
معضالت نیز اصافه کرد و در واقع شهر انسان محور را تبدیل به 
خودرو محور کرد اما از طرفی وسعت و بزرگی شهر تهران فاصله 
زیادی را نیز نسبت به محل کارها ادارات مدارس دانشگاه ها 
مراکز خرید را به وجود آورد که طی این مسافت حداقل یک 
ساعته برای کارمندان دانش آموزان و بسیاری اقشار دیگر را 
بسیار خسته کننده شده و برخی نیز ناگزیر به خرید خودرو می 
شوند تا مقداری از این میافت های طوالنی و خسته کننده را کم 
کنند. لذا به نظر می رسد کارشناسان شهری و مراکز مطالعاتی 
بایستی با مطالعه دقیق این موارد طرح هایی ارایه دهند که 
عالوه بر رضایمتندی شهروندان از معضالت شهری نیز کاسته 

شود. آیا شما پیشنهاد یا طرحی در این خصوص داشته اید؟
باید اصول برنامه ریزی شهری را قبول کرد. من فکر می کنم بخش 
عمده ای از مشکالت با برنامه ریزی و سازمان های کارآمد قابل 
حل استما نسبت به مدرنیته تأخر فرهنگی داریم و در زمانی که 
به سمت خودرو محوری  ما  رفتند  به سمت خودرو ستیزی  آنها 
حرکت می کنیم. ما هنوز در عصر سلطه خودرو  قرار داریم این در 
حالی است که شهرهای دنیا به سمت شهرهای انسانی رفته اند و 
شهرها را برای مردم شکل داده اند. من به خاطر دارم که در زمان 
در سخنرانی  وقت  شهرداری  الویری  آقای  حکیم،  بزرگراه  افتتاح 
خود گفتند که مشکل ترافیک شهر تهران حل شد. ولی آن بزرگراه 
امروز در بسیاری اوقات بسته شده و خود به معضلی تبدیل شده 
است. در مورد خودرو هر چه فضا داده شود خودروها آن فضا را پر 
خواهند کرد. ما باید از این دور باطل بیرون بیاییم و تمام هدف 
مدیریت شهری آسان کردن زندگی متناسب با وضعیت هر کسی 

برای مردم باشد. 
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 با توجه به آداب شهرنشینی در جامعه ایران که از دیرباز ایرانیان 
به عنوان زندگی شهری  از تمدن های قدیمی  به عنوان یکی 
مشهور بوده اما به نظر می رسد این آداب شهرنشینی طی دوره 
های مختلف دچار تغییراتی شده است. تا جایی که هنوز از طرفی 
هم شهروندان به حقوق خود در شهرها چندان آشنایی ندارند هم 
مسوالن شهری در پی احقاق یا آموزش های شهروندی نبوده اند. 
به نظر شما چه اندازه فقدان آموزش های شهروندی در شهری 

مثل تهران پر رنگ است؟ 
در آغاز باید دید آیا چنین حقوقی در شهر وجود دارد؟ یکی از مشکالت 
ما این است که نمی دانیم از چنین حقوقی برخورداریم یا خیر؟ شهرهای 
توسعه یافته سندی به نام »منشور شهر« یا City Charter دارند که مانند 
قانون اساسی شهر است و حقوق و وظایف شهروندی و مسوولیت های 
حکومت شهری در آن منشور آمده؛ ما هنوز چنین چیزی نداریم و حقوق 
شهروندان معلوم نیست. به عبارت دیگر مشخص نیست که یک، حقوق 
شهروندان چیست؟ و دو، شهروند چنین حقوقی را باید از چه کسی و 
نهادی مطالبه کند. شهرها بین دستگاه های مختلف تکه پاره شده اند و 
شهرداری ها تمام مسئولیت شهر را بر عهده ندارند و در چنین وضعیتی 
مردم در میان چرخ دنده هایی که با هم هماهنگ نیستند له می شوند 
بنابراین برای صحبت در مورد آگاهی مردم از حقوق شهروندی زود است 

ابتدا باید به آنها در این زمینه اطالعاتی بدهیم.

 با توجه به پیمایش های مختلف شهری در تهران که توسط 
جنابعالی و همکاران محترم شما طی یکی دو سال گذشته انجام 
شده از نگاه شهروندان تهرانی چه مسایلی بزرگ ترین دغدغه و 
خواست آنها در حوزه معضالت شهر هست؟ میزان اعتماد عمومی 
شهروندان تهرانی به مسوالن شهری چیست؟ میزان امنیت و 
رضایتمندی از خدمات شهری در میان شهروندان چگونه برآورد 

شده است؟
اگر تئوری هرم سلسله  مراتب نیازهای مزلو را قبول کنیم ما هنوز گرفتار 
مسائل اولیه هستیم. مسائل مردم تهران هم با تفاوت هایی مثل مسائل 
مردم باقی شهرهاست. مساله آنها هم گرانی، بیکاری، آلودگی هوا، فساد و 
ناکارآمدی دستگاه های ادرای و خدماتی است. بحث از حقوق شهروندی 
زمانی آسان و ممکن می شود که شما مسائل مربوط به کارآمدی را حل 
کنید. وقتی مردم در چنبره زندگی روزانه و گرانی سرسام آور گرفتار می 
شوند و ساعت ها در ترافیک می مانند و جای پارک پیدا نمی کنند و 
وسائل حمل و نقل عمومی به اندازه کافی نیست و برای مسکن خود 
مشکل دارند و حتی شغل ندارند و از آینده خود نگران هستند، به نظر می 
رسد که صحبت از مسائل مهم و عالی چون حقوق شهروندی به این دلیل 
که گرفتارند و انگیزه ای ندارند و فرصت فکر کردن برایشان فراهم نیست 
مورد استقبال قرار نمی گیرد. بنابراین در اولین گام باید این مسائل را حل 
کرد. مسائل معیشتی و مادی بسیار غلبه دارد و انسان ها را به خود مشغول 

کرده است. این جنبه آسیب شناختی این موضوع است؛ و در بخش دوم 
راجع به اعتماد مردم به مسئوالن صحبت می کنم. اگر پیمایش سرمایه 
اجتماعی و با درصدی از خطا داده های آن را قبول کنیم باید بگویم که 
اعتماد نسبت به مسئوالن شهری و رضایتمندی از خدمات شهری، زیاد 
نیست نیست و حتی باید گفت متوسط به پایین است؛ این پیمایشی ملی 

نشان می دهد که در این حوزه وضعیت خوبی وجود ندارد.

 چه دالیلی موجب شده که میزان رضایت مندی مردم از خدمات 
شهری پایین باشد؟

اخیرا ایسپا تحقیقی راجع به نظر مردم درباره کیفیت زندگی انجام داد، 
آن تحقیق نشان می داد که ایرانی ها تقریباً در هر موضوعی در سطح 
متوسط قرار دارند و کمتر نظر عالی یا خیلی بد می دهند و اغلب نظر 

دکتر حسین ایمانی جاجرمی، رییس موسسه تحقیقات 
و مطالعات اجتماعی دانشگاه  تهران

آوارگان اقلیمی 
مشکل آینده پایتخت ایران 

 شفقنا- میلیون ها نفر هر روز در تهران رفت و آمد می کنند و زمان بسیاری از زندگی خود را در میان این ساختمان های بلند مرتبه و خیابان 
های پرجمعیت سپری می کنند. دکتر ایمانی جاجرمی معتقد است که مردم شهرشان را دوست دارند، اما تهران مسائلی دارد که زندگی را برای 
مردم سخت می کند. شهر برنامه ریزی درستی ندارد. رشد سکونتگاه ها بر اساس برنامه ریزی قبلی نبوده و زیرساخت ها با جمعیت تناسب ندارد. فاصله 
و تاخیری که بین خدمات و اسکان وجود دارد همیشه موجب نارضایتی است. بسیاری از رفتارهای ضد اجتماعی ناشی از درک احساس بی عدالتی 
است. شهر باید جایی برای مهرورزی آدم ها به هم باشد از لحاظ جامعه شناختی باید اعتمادی از نوع »ضخیم« وجود داشته باشد. این اعتماد می گوید 
دیگران نه تنها به برای من خطری ندارند بلکه به من سود می رسانند. ولی ما از مرز اعتماد نازک بیرون رفته ایم و من نگرانم چون ما به مرز بی اعتمادی 
رسیده ایم. رییس موسسه تحقیقات و مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران مشکل جدید پایتخت در یک یا دو دهه آینده را اینگونه مطرح می کند: ما 
مشکل تغیرات اقلیمی را پیش رو داریم که باعث می شود استان هایی رفته رفته جمعیت خود را از دست بدهند. امروز گروه های نخبه آن مناطق را 

ترک می کنند؛ اگر این مساله ادامه پیدا کند رفته رفته به مردم عادی می رسد و ما آوارگان اقلیمی خواهیم داشت. 
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در حوزه کیفیت زندگی در این شهر باشیم؟
بر  تهران  در  شهری  کلی  استراتژی  تاکنون 
مبنای فروش شهر استوار بوده است و نماینده 
اما  بودند.  پذیرفته  را  این  های سابق شورا هم 
تغییر  روند  این  بخواهیم  اگر  جدید  دوره  در 
غیر  جدیدی  استراتژی  باید  اول  وهله  در  کند 
از شهر فروشی طراحی شود. از افراد شورا فارغ 
درگیر  رود  می  انتظار  سیاسی  گرایش  هر  از 
پروژه های فروش شهر نشوند و با نظر خواستن 
و  درآمدها  کنند که شهر  کاری  کارشناسان  از 
هزینه های خود را از جای دیگری غیر از شهر 
فروشی تامین کند. الزم است افراد شورای شهر 
بزرگتر  جریان  یک  از  ای  مهره  اینکه  جای  به 
اعضای  از  انتظار  شوند خود جریان ساز شوند. 
شورای جدید این است وگرنه آنها هم هیچ فرقی 
با شورای قبلی نخواهند داشت. البته ممکن است 
به لحاظ سیاسی توانسته باشند خواسته هایی را 
زنده کنند اما این تنها بحث سیاسی در سطح 
عمل  عرصه  با  شهری  سیاست  اما  است  کالن 
و ملموس گره خورده و  بهینه  راه حل های  و 
این افراد زمانی می توانند بگویند ما کار مفیدی 
انجام دادیم که روند سابق تغییر کند وگرنه هیچ 
از  منافعی  جناح  و  گروه  کدام  که  ندارد  فرقی 

روند فعلی ببرد.

  آیا نمونه هایی در دنیا از تغییر استراتژی 
های شهری و بهبود کیفیت زندگی داشتیم 

که بتواند الگوی مدیران شهری تهران شود؟
نمونه هایی از این تغییر استراتژی ها دردنیا زیاد 
است اما در کشور ما قابل اجرا نیست. زیرا در دنیا 
نهادها و عوامل تاثیرگذار در شهر مشخص هستند. 
در کشورهای پیشرفته که خدمات شهری باکیفیت 
است و کیفیت زندگی باالتر است این شفافیت را 
به خوبی در سیستم های شهری می توان دید. 
یعنی عامالنی که این کیفیت را تامین می کنند 
عامالن رسمی درستی هستند. به طور مثال به 
صورت عینی مشخص است که این پیاده رو که 
هیچ وقت آب باران را در خود نگه نمی دارد چه 
کسانی  چه  و  دادند  انجام  را  مطالعاتش  کسانی 
اجرا کردند. بنابراین کیفیت زندگی روزمره مردم 
به این دلیل است که مجریانی هستند که طبق 
قواعد مشخصی کار می کنند، رقابت می کنند و 
خدمات می رسانند. اما متاسفانه در کشور ما این 
مجریان بسیار نامشخص هستند. مثال هنوز معلوم 
نیست متولی مسکن تهران کیست. به دلیل این 
عدم شفافیت، مالکان و مستاجران خودشان برای 
فروش و اجاره مسکن قواعد می گذارند و این قدر 
هم این امور نامشخص است که حتی نمی توان بر 
سر آن چانه زد. نه نهاد مردمی شهری پرقدرتی 
در کشور ما وجود دارد و نه سازوکاری است که 
افراد در این نهادهای مردمی پایدار بمانند و بتوانند 
کارشناس پرورش دهند. در نتیجه همه این مطالبه 
گری ها تنها در حد ایجاد نویز می ماند اما واقعا 
اتفاقی نمی افتد. اگرچه شاید این دیدگاه به باور 
برخی زیادی بدبینانه باشد و بگویند این نویزها تا 
اتفاق واقعی زمانی رخ  اما  اثرگذار است  حدودی 
می دهد که مردم این شهر احساس کنند زندگی 
شهری آنها روز به روز بهتر می شود نه اینکه روز به 
روز احساس خفگی بیشتری در این شهر بکنند. از 
صحبت ها و احساسات مردم می توان زنگ هشدار 
زندگی  جای  چندان  دیگر  شهر  این  که  دید  را 
نیست. بنابراین الزم است همه عوامل اعم از گروه 
های غیر دولتی، رسانه ها، مطبوعات، شبکه های 
اجتماعی و نهادهای رسمی باید با هم کار کنند تا 

این شهر جای زندگی شود.
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