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می توان گفت یکی از
دایل حرکت به سمت
تحول خواهی در صحنه
سیاسی اصفهان ،عدم
درک وجودی نسل دوم
وسوم در بدنه اصاحات
می باشد .این دغدغه مهرداد بال افکن
آقای سید محمد خاتمی
رئیسدولتاصاحاتنیزمیباشدکهگفتند"افراد
باتجربهبایدمیدانراایجادکنندتانسلبعدیبتوانند
تجربهکسبکنند،دراینزمینهاشکالبههمهوارد
است"توصیهدکترعارفدرمیادپیامبراکرمصلی
اه علیه و آله به بزرگان اصاحات اصفهان این بود
"با سعه صدر با جوانان استان برخورد کنید ،آن ها
مطالبات جدی دارند ،در برخی مواقع باید کوتاه
آمد " ؛ "جوانان اصاح طلب مطالباتی دارند که در
انتخابات شوراها باید این مطالبات را دنبال کنیم.
جوانان ما از طریق شوراها می توانند در بسیاری از
امور وارد شوند و زنان ما هم باید در انتخابات شوراها
فعالباشند".
درسخنان بزرگان اصاحات به خوبی می توان
فهمید که فعاان سیاسی اصاح طلب استان
نتوانستهاندفضایکارسیاسیرابراینسلهایدوم
وسومایجادنمایندوباداشتنهمهمناصبسیاسی
وحکومتیجاییرابراینسلهایدیگربازنکردهاند
واجازهتغییرنسلیدربدنهاصاحاتندادهاند.
فضایگفتگوومفاهمههمدربدنهاصاحاتاستان
به کوچه بن بست رسیده؛ همه با ما و در غیر این
صورت حذف از جمع ما تعریف می گردد .وحدتی
که شعار آن داده می شود وحدت با ما می باشد ،نه
وحدت با هم .این شرایط و وضع موجود در جریان
اصاحات که با ساختار چند دهه قبل می خواهد
همچنانبرمصدرتصمیمگیریباشد،زنگخطری
رادربینجمعیازفعااناصاحطلباستانازنسل
اول ،دوم و سوم به صدا درآورد و آن ها را برآن داشت
تا پیش از این که دیر شود در صدد چاره اندیشی
برای جریان اصاحات برآیند .ما تحول خواهی
را راهکاری مؤثر در برون رفت از فضای متصلب
امروزاصاح طلبی دراصفهان می دانیم .موفقیت
تحول خواهان را پیروزی جریان نسل دوم و سوم
اصاح طلبی و اعتدال گرایی در اصفهان می توان
تعبیر کرد .تحول خواهی ،جریانی که با مشی
"اصاح طلبانه" در چارچوب قانون اساسی و نظرات
مقام معظم رهبری ،می خواهد در مسیر پیش رو با
حفظ احترام به جریانی پیروز و تأثیرگذار در عرصه
سیاسیاصفهانتبدیلگردد.انتخاباتشوراهاتبلور
وجود نسل دوم و سوم در صحنه سیاسی با گفتمان
اصاحات و اعتدال گرایی می باشد .حضور نسل
دوموسوماصاحطلبیواعتدالگرایی،درانتخابات
شورای شهر ،می تواند آغاز راه تغییر نسلی در بدنه
اصاحطلبیاصفهانمحسوبگردد.تحولخواهان
درراستایتحققاهدافخود،مشیتعامل،مفاهمه
و مذاکره با تمام شخصیت ها ،احزاب و گروه ها را در
دستور کار و اقدام قرار داده اند به امید تحقق تغییر
نسلیدرسیاستباگفتماناصاحطلبی.

ویژهنامهویژهنامهتحولوتوسعه

گفتوگو

در چندین دوره از انتخابات
گذشــته ی ایران آشــکارا
دیده می شــد که نســل
جــوان سرنوشــت ایــن
کشــور را در دســت دارد

تقوای مالی

نسل جوان سرنوشت کشور را مشخص می کند

اگر کسی تقوای
مالی نداشته
باشد ،اهل زد
و بند باشد،
دوست باز و
فامیل گرا باشد
یا برای جناح
های مافیایی
اعم از سیاسی
یا مالی کار
کند ،لغزش و
افتادنشحتمی
است و به دنبال
آن هزاران
شهروند از
زندگی ساقط
می شوند
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دکتر عبدالحسین ساسان ،معتقد است که نسل جوان همواره سرنوشت این کشور را در دست داشته است؛ چه آن زمان که در انتخابات ریاست
جمهوری سال  76و انتخابات شورای شهر ســال  78جوانان زمام انتخابات را در دســت گرفتند و چه آن موقع که در دومین انتخابات شورای
شهر سال  82و نهمین انتخابات ریاســت جمهوری سال  84با تحریم انتخابات و قهر کردن با سیاســت بر نتیجه انتخابات تأثیر گذار بودند .این
اقتصاددان برجسته ،که در شورای شهر نخست اصفهان نیز حضور داشت ،تقوای مالی را شــرط ازم برای انتخاب نماینده می داند .گفت و گوی
مفصل ما را با او می خوانید؛

نوسان :امروز کشور با چالش های متعدد شهرنشینی روبرو شده است .با عنایت به
این چالش ها و با توجه به نزدیکی انتخابات شوراهای شهر و ریاست جمهوری ،ضرورت
مشارکت در این انتخابات برای رهایی از مشــکات پیش روی را چگونه ارزیابی می
کنید؟
امروز ادامه دیروز است .مشکات امروز شــهرها نیز از برهم افزایی سیاست های نادرست گذشته
های دور و نزدیک تشکیل شده است .همه مشــکاتی که در طول ده ها سال برروی هم انباشته
شــده هرگز در طول چهار ســال آینده حل و فصل نمی شود .باید دســت کم پنج دوره بهترین
اندیشمندان و متخصصان امور شــهری را که به شــدت دارای تقوای مالی باشند به شورای شهر
فرستاد تا رفته رفته انبوه مشکات کاهش یابند و شــهرما در مقیاس شهرهای قرن بیست و یکم
جهان کنونی به شهری هوشمند ،با ســنت های قوی مردم سااری و با ساز و کارهای پیشرفته ی
دیده بانی و مهارت مدیران شهری تبدیل شود.
نوسان :با این اوصاف ،از دیدگاه شــما نباید به یک دوره ی چهارساله آینده ،امید
زیادی داشت؟
خیر .این چنین نیســت .آغاز یک حرکت با گام نخست شناسایی می شــود .اگر چهار سال آینده
مشکل زا باشــد ،تنها اتفاقی که می افتد این است که کوه مشکات شــهری بزرگ تر و ستبرتر
خواهد شد و برعکس اگر چهار سال آینده کسانی شــهر را اداره کنند که آسیب های اجتماعی را
بشناسند ،تأثیر قواعد بازی در پیشــرفت اجتماعی و اقتصادی را بدانند و بودجه ی شهرداری را

صرف احداث فضاهای پرورشــی و آموزشی کنند،
می توان به آینده ی شهر امیدوار بود.
نوسان :به واژه "تقوای مالی" اشاره کردید
و آن را شــرط ازم برای انتخــاب نماینده
دانسته اید .از دیدگاه شما چرا "تقوای مالی"
شــرط ازم برای انتخاب افراد شایسته در
شوراهاست؟
شــوراهای شــهر از مراکــز مهمی هســتند که
تصمیمات مالی سنگین برای شهر اتخاذ می کنند.
مســیر تعریض های کوچه ها و خیابان ها ،فروش
تراکم ،داوری در مورد تخلفات ســاختمانی ،تغییر
کاربری زمین های شــهرداری و ده ها نوع تصمیم
دیگر که هر یک پیامدهای مالی عظیمی در شــهر
به بار می آورند .بنابراین زمین شورای شهر بسیار
لغزنده است .اگر کســی تقوای مالی نداشته باشد،
اهل زد و بند باشد ،دوست باز و فامیل گرا باشد یا
برای جناح های مافیایی اعم از سیاسی یا مالی کار

گفتوگو

کند ،لغزش و افتادنش حتمی اســت و به دنبال آن
هزاران شهروند از زندگی ســاقط می شوند .فضای
کســب و کار تنگ می شود ،جوانان شــهر بیکار و
معتاد می شوند ،فساد گســترش می یابد و از همه
مهم تر این که کودکان یک شهرکه همه ی سرمایه
و پس انداز آن شــهر به شــمار مــی روند خدمات
پرورشی مورد نیاز روح و جسم خود را دریافت نمی
کنند  .بنابراین باید کسانی به شورای شهر بروند که
در معرض لغزیدن به دو طرف نباشــند .کسانی که
نشــانه های رانت خواری در زندگی آن ها مشاهده
نشود .مهم تر از همه این که باید قانونی وضع شود
که حسابرســی اموال اعضای شوراهای شهر و افراد
خانواده ی آن ها را امکان پذیر کند .رســانه ها نیز
باید مجاز باشند که تغییرات مالی این افراد را رصد
کنند .رانت ها منشأ اصلی اختافات طبقاتی ،فقر،
بیماری ،فحشا و فساد هستند و شوراهای شهر یکی
از مراکز مهم رانت جویان می باشد.
نوســان :بســیاری همچنان عدم برنامه
محوری را بزرگترین چالــش گروه ها و افراد
فعال در انتخابات شــوراهای شهر می دانند.
دیدگاه شما در این خصوص چیست؟
کام ً
ا درســت اســت .اگر فردی یا گروهی برنامه
عملیاتــی برای اداره ی شــهر نداشــته باشــد به
روزمرگی و باری به هر جهت بودن دچار می شــود.
این روزها در کشــورهای پیشــرفته مشاهده می
شود که احزاب و شــخصیت ها نه تنها برنامه محور
هستند بلکه منتور یا مرشد یا تئوریسین خود را هم
معرفی می کنند تا مردم بتوانند تفاوت خط مشــی
هر یک از آن ها را تشــخیص دهنــد .مثا "آنتونی
گیدنز" در مدرســه ی اقتصاد لندن پس از انتشار
چند کتاب و مقاله خواســته یا ناخواسته به منتور و
مرشد حزب کارگر و جناح های چپ گرا تبدیل شد
و اعضای این حزب در انتخابات شــوراهای روستا،
شهر و مجموعه های شهری به نوشته های او استناد
می کردند و وعده می دادند که مجری اندیشه های
وی می باشــند  .جناح های رقیب نیز به اندیشــه
های افرادی ماننــد "فردریــش هایک""،میلتون
فریدمن"" ،گری بکر" اشــاره می کردند و قول می
دادند که مجری این اندیشــه ها باشند  .بنابراین نه
تنها برنامه محوری بلکه تئوری محوری و استراتژی
روشن و شــفاف از مازمات دموکراسی های دوران
ما است.
نوســان :به نظر می رسد نســل جدید و
جوان ،خواهان تحول در ســاختار مدیریت
شهری اســت و ســعی دارد با تغییراتی در
ساختار و ایه های مدیریتی ،به دنبال رونق
دوباره این شهر و ایجاد محیطی پرنشاط برای
زندگی بهتر باشد .با توجه به این امر ضرورت
تغییر نســلی در ترکیب تصمیم ساز شهر را
چگونه می دانید؟
در چندین دوره از انتخابات گذشته ی ایران آشکارا
دیده می شد که نسل جوان سرنوشت این کشور را
در دست دارد .در انتخابات ریاست جمهوری سال
 76و انتخابات شورای شهر ســال  78جوانان زمام
انتخابات را در دست گرفتند و نتایج هر دو انتخابات
را تعیین کردند .بحث مــن راجع به ماهیت و جهت
سیاســی آن انتخاب ها نیســت؛ بحــث راجع به

اثرگذاری جوانان است .در دومین انتخابات شورای
شهر سال  82و نهمین انتخابات ریاست جمهوری
سال  84نیز جوانان تعیین کننده بودند ولی این بار
با تحریم انتخابات و قهر کردن با سیاست بر نتیجه
انتخابات اثر گذاشتند و سرنوشــت کشور را تغییر
دادند .بی گمان سرنوشت انتخابات شوراهای شهر،
میان دوره ای مجلس ،ریاســت جمهوری در سال
 96نیز به دســت جوانان و نوجوانان تعیین خواهد
شد .صرف این که جوانان در انتخابات فعال باشند،
فارغ از این کــه به کدام گروه یا جنــاح رأی دهند،
سرنوشت شــهر و کشــور را تا حدود زیادی تعیین
خواهد کرد و در جهت بهتری قرار خواهند داد .عدم
مشارکت جوانان قطعاً مســیر کشور را به قهقرا می
برد .
نوسان :به نظر می رسد که همچنان تأمین
مخارج شهر از راه فروش تراکم یا به عبارت
دیگر شهرفروشی اصلی ترین راهکار درآمد
شهرداری ها است .فکر می کنید با توجه به
رکود فعلی صنعت ســاختمان ،شهرداری ها
برای تأمین مخارج و توسعه پایدارشهر باید
چه گزینه های دیگری را روی میز بگذارند؟
این یک فاجعه ی جبران ناپذیر است  .پیش از این
گفتم که دست کم پنج دوره ی شــورای شهر اگر
پیاپی مسیر درست را انتخاب کنند ،ممکن است تا
حدودی مشکات بر هم انباشته ی شهر را کاهش
دهند .در رأس این مشــکات همین مشکل شهر
فروشی است .سازمان شهرداری ها به قدری بزرگ
و سنگین شده که برای ســیر کردن شکم خود به
شهر فروشــی نیاز دارد ،گام نخست سبک سازی و
چابک سازی شهرداری ها و ســازمان های وابسته
به آن ها است.
فقدان تئوری مشخص و مترقی شــهرداری ها ،ما
را به این روز انداخته است  .شــهرداری ها بر تمام
فعالیت های مردم دســت اندازی کرده اند .مث ً
ا در
گذشته های دور شــهرداری ها از مردم کمتر پول
می گرفتنــد و در عوض مردم پول بیشــتری برای
امور خیریه ،فرهنگــی و مذهبی مــی پرداختند.
شــهرداری ها فکر کردند که کار درســت آن است
که به امور خیریه کمک کنند ،ولی فکر نکردند که
پول آن را از چه محلی بیاورند .اگر بخواهند از محل
شهر فروشی به مساجد و خیریه ها کمک کنند در
حقیقت با مال حرام اقدام به ایــن کار کرده اند .در
حالی که کارهای خیر باید از مال حال باشــد و نه
مال حرام .در بودجه ی شهرداری ها ،تراکم فروشی
قطعاً و مسلماً مال حرام اســت .چنانچه در بودجه
ی دولت ها نیز چاپ اســکناس بدون پشتوانه مالی
حرام است .بنابراین هم شهرداری ها و دولت ها باید
از سال آینده بودجه ی با مال حال را به استراتژی
بلند مدت خود تبدیل کنند.
ایــن کار فوری نیســت! بایــد به تدریــج وظایف
شــهرداری ها را علمی تر کرد و بودجه ی آن ها را
حال تر کــرد .بودجه ی حرام یکــی از مهم ترین
دایل پیدایش مشــکات عظیم و بر هم انباشــته
ی شــهرهای کنونی ما است .هم شــهرداری ها و
هم کان شــهرهای ما باید رژیم خوراکی جدیدی
بگیرند؛ از اضافه وزن خود بکاهند؛ خود را ســبک و
رشــدکمیت های شهری به
چابک کنند ،و به جای
ّ
رشد کیفیت ها بیندیشند.
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دیدگاه
پیام محسن رنانی به هفتمین همایش
نکوداشتاصفهان؛

اصفهان کمیته نجات می خواهد

نوشتار زیر بخشی از پیام
دکتر محسن رنانی به
"هفتمینهمایشنکوداشت
اصفهان" در تاریخ  2آذرماه
 1395است" .نوسان" با
کسباجازهازایشانباتوجه
به مناسبت امر این مطلب را
بازنشرمینماید.
همشهریان گرامی ،دوستداران اصفهان و کنشگران ارجمند
مدنی
سام بر شما
درود بر شما که همت کرده اید و گرد هم آمده اید تا «روز
اصفهان» را گرامی بدارید .دست مریزاد؛ اما یادتان باشد که
اصفهان در حال احتضار است و «کمیته نجات» می خواهد نه
همایش نکوداشت.
چندی پیش همکاران من ،از یک استاد دانشگاه آلمانی که یک
هفته میهمان دانشگاه اصفهان بود پرسیدند :اصفهان را چگونه
یافتی؟ پاسخ داد« :گوشه ای از بهشت که قابل تحمل نیست».
شاید بهتر از این نتوان در یک جمله ،اصفهان امروز را توصیف
کرد.
و من جمله او را اینگونه تکمیل می کنم« :اصفهان ،گوشه ای از
بهشت که امروز قابل تحمل نیست و فردا قابل زیستن نخواهد
بود» .در واقع ،اصفهان در سه دهه پس از جنگ ،تحت مدیریت
یک نظام تدبیر تنگنظر ،همراه با رقابت مخرب دو جناح سیاسی
کشور ،و در سایه سکوت مردمانی با الگوی رفتاری دوگانه ــ که
یک روز حاضرند برای حفاظت از کیان ملی سیصد شهید دفاع
مقدس را بر دوش کشند و امروز برای نجات شهرشان حاضر
نیستند یک روز در کنار هم مجتمع شوند و همکاری کنند ــ به
زودی نفسش به شماره خواهد افتاد.
اگر امروز برای نجات اصفهان ،مردم استان را بسیج نکنیم فردا روز،
امکان نجات نیز فراهم نخواهد بود؛ که اگر دیروز برای نجات
دیگر
ِ
زاینده رود بسیج شده بودیم شاید امروز زنده بود .و البته بهترین
دلیل برای امید بریدن از این که این نظام تدبیر بتواند برای اصفهان
کاری کند این است که بشنویم در سطوح باای مدیریتی توصیه
شده است که در باره بحران آب ،بحران آلودگی و بحران سرمایه
اجتماعی در اصفهان سخن گفته نشود و شما بخوانید پنهانکاری
پیشه شود .و همین کافی است که حکم بدهیم برای نجات
اصفهان ،دیگر امیدی به نظام تدبیر نیست .مگر می شود بدون آگاه
کردن یک بیمار از بیماری اش و بدون جلب اعتماد و همکاری او
در فرایند درمان ،او را از بیماری نجات داد؟
بنابراین اصفهان ،به عنوان یک شهر تاریخی با قابلیتهای
طبیعی ،اقتصادی و فرهنگی بینظیر به زودی خواهد ُمرد مگر
آن جامعه مدنی خود را باز یابد و در قالب شبکه گسترده ای از
نهادهای مدنی خود را بسیج کند و برای نجات خویش و اصفهان
خویش قیام کند.
شرح این هجران و این خون جگر
این زمان بگذار تا وقت دگر.
با آرزوی آب برای زنده رود ،هوشیاری و خِ رد جمعی برای مردم
اصفهان و عقانیت و مسئولیت پذیری برای حاکمان این دیار...
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گفتوگو

عــدم تشــخیص اولویت
هــا در برنامــه موجــب
فرصت سوزی شــده است

بحرانجانشیني

تحول خواهی موتور محرک اصاحات است

وقتی محور
غالب  ،توسعه
شهر باشد،
برنامه می تواند
به عنوان ستون
این وفاق قرار
گیرد
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بهرام کاردان ،دبیر جریان تحول خواهی اصفهان اســت .وی اعتقاد دارد که تحول خواهي به دنبال تفاهم و گفتگو با اصاح طلبان است و هرگز
حمایت خود را از مجموعه آقاي روحاني قطع نخواهد کرد و به دنبال پیروزي اصاح طلبان و اعتدال گرایان است .این کارآفرین و فعال سیاسی،
در عین حال معتقد است که ناکارآمدی و تجربیات شکست خورده ،ما را به سمتی برده که به دنبال سازوکارها و اشکال جدید برای تحقق اهداف
اصاح طلبی باشیم .گفت و گوی ما را با او می خوانید؛
نوسان :موضوع تحول خواهی به دنبال چه مفهومی است و این گروه تحول خواه بحث
انتخابات شورای اصفهان را چگونه پیگیری می کند؟
ارزیابی میدانی ما از اتفاقات دو دهه گذشــته ،به ویژه در آخرین انتخابات ،نشان می دهد بخش
عظیمی از بدنه اصاحات ،که از نسل دوم و سوم هستند و به تعبیر خودمان نسل میانسال و جوان
در این مسیر را نمایندگی می کنند ،دچار یک احساس طردشدگی و بریدن شده اند.
به نظر می رســد اصاح طلبی در اصفهان اگر اندیشه پیروز شــدن دارد باید به دنبال راهکارهای
جدید باشــد .معتقدیم باید اصاح طلبان نمایندگی و اجماع فراگیرتری داشــته باشــد چرا که
سازوکارها و شــاکله ای که در حوزه اصاح طلبی اصفهان وجود دارد ،نمی تواند جمعیت فراگیر
اصاح طلبی اصفهان را نمایندگی کند.
بنابراین ناکارآمدی و تجربیات شکســت خورده ،ما را به ســمتی برده که به دنبال سازوکارها و
اَشکال جدید برای تحقق اهداف اصاح طلبی باشیم .باید تأکید کنم تحول خواهی موتور محرکه
این مجموعه است و همه این افراد کمک کننده و همراهان ستادهای انتخاباتی در تمام ادوار بوده
اند .در تعریف و تبیین این جریان باید گفت که جریان تحول خواه ،جمعی از جوانان نســل دوم و
سوم هستند که در واقع موتور محرکه ســتادهای انتخاباتی در ادوار مختلف بوده اند و بنا دارند با
راهکارهای خود ،تمام توان و ظرفیت اصاح طلبی اصفهان را به صحنه کشــانده و منشأ پیروزی
باشند .یقیناً ما در چارچوب های نظام حرکت می کنیم و اهداف و استراتژی خود را در بیانیه اول
به وضوح ارائه نمودیم.

پایبندی به این چارچوب ها ،در قالب مشی اصاح
طلبی و اعتدال گرایی وجه بارز این جریان اســت.
بنابراین جریان تحول خــواه ،یک جمع غیرحزبی
و غیر رسمی است که انشــاءاه با جمعی از احزاب
و گروه ها جبهه تحول خواهی را تشــکیل خواهد
داد .اگر سوابق جمع تحول خواه را مشاهده کنید،
خواهید دید که همه سرشار از اصالت اصاح طلبی
و جریان اعتــدال حامی رئیس جمهور هســتند.
امیدوارم با نشــاط و امیدی که تحول خواهان در
فضای کنونی ایجاد کــرده اند بر شــرایط یاس و
ناامیدی فائق آیند.
نوسان :اما آیا این امر خود موجب شکاف
و انشــقاق در بدنه اصاح طلبی اصفهان نمی
شود؟
برعکــس؛ افرادی که بــرای تحــول خواهی وارد
شــدند از جنس اصلی اصــاح طلبان هســتند.

یادداشت

دوم اینکه ما بایــد دنبال راهکارهایی باشــیم که
در تجــارب انتخابــات  92و  94نشــان می دهد
مجموعه های متولی و تصمیم گیرنده نتوانســتند
به اهداف خود برسند و پیروز شــوند .توجه داشته
باشــید که از جریان اصاحات ،ســه عضو داشتیم
که توانســتند وارد شــورا شــوند و آن هم حاصل
کار تشــکیاتی و ســتادی و حزبی نبــود و تنها از
اقدامات فردی این افراد به نتیجه رســید .بنابراین
باید در این دوره ســعی کنیم تا تمام ظرفیت های
اصــاح طلبی را تجمیــع کنیم .به نظر می رســد
تحول خواهــی راهکاری مؤثر بــرای تحقق اهداف
است.
نوســان :به فرض در این دوره شورا تحول
خواهی رأی آورد و وارد میدان شود .در فضای
موجود حاکم بر کشــور از کدام ظرفیت های
اصفهان استفاده خواهد کرد؟
اولین ضرورت ،تغییرات نسلی است و باید جوانان را
وارد میدان کنیم .اکنون برخی از دوستان با حضور
در چند دوره ،به نوعی سناتورهای شورا شده اند در
حالی که باید نیروهای جدید ،تازه نفس ،با انگیزه و
با ایده های جدید وارد شــورا شوند .طبیعتاً از میان
جوانانی که تخصص دارند می توان با تجمیع عقاید
از آن ها استفاده کرد.
دوم اینکه جوانانی که امروز بــه صحنه می آیند و
عاوه بر تجارب گذشــته ،دارای تخصص های ازم
و برنامه مدون هســتند .ما ریســک نمــی کنیم؛
بلکه دنبال برنامه هســتیم .امروز برای توسعه شهر
مشــخصاً باید به شــهروندان برنامه خود را اعام
کنیم .به نظر من فقــدان برنامه محــوری یکی از
آسیب هایی بوده که شورای شــهر را تهدید کرده
اســت .ما مجموعــه ای از ظرفیت هــای مغفول
داریم.
انتخاب اشتباه اولویت ها یکی از آسیب ها و فرصت
سوزی های این دوره اســت .مانند تمرکز بر جذب
سرمایه گذاری خارجی به جای اولویت به کارگیری
ســرمایه و نقدینگی مــردم اصفهان؛ ایــن امر می
توانســت منجر به ایجاد فرصت هــای پرجاذبه ای
برای توســعه اقتصادی و شــهری گردد .ما در نظر
داریــم به صورت نظــام مند از مشــورت جوانان و
نخبــگان اصفهانی در قالب شــوراهای مشــورتی
برای شــورای شــهر اســتفاده و از ظرفیت های
بین المللی همچون شــهرخوانده نهایــت بهره را
ببریم.

نوســان :مهم ترین اقدامــات کاربردي
و اجرایي طیــف تحول خواه بــرای اصفهان
چیست؟
یکی از مهم ترین برنامه های کاربردی ما این است
که جامعه را به ســمتي ببریم که نســل هاي بعد
سکاندار مدیریت شهر بشوند.
نباید بحــران جانشــیني ایجاد شــود ،باید پیش
از تقابل نســل هــا ،راه حل هــاي جانشــیني و
تغییرات نســلي را پیــدا کنیم .اما در حوزه شــهر
اولویــت هایــي وجــود دارد .عنــوان مي شــود
اولویت اصفهان گردشگري اســت؛ اما با نمایش و
همایش نمي توانیم به ســمت توسعه گردشگري
برویم.
وقتي مطالعات جامع طرح گردشــگري در شــهر
نیســت کارها به صورت پراکنده و جزیره اي انجام
مي شــود .بنابراین دســتگاه هاي مختلف از منظر
و دید خود ورود مي کنند و هیــچ گونه هماهنگي
وجود ندارد تا با وحدت و انسجام خود ،باعث توسعه
این محور گردد.
ما معتقدیم که ظرفیت هاي بسیاري وجود دارد که
بعدا ً در قالب برنامه هــای خود ،آن را اعام خواهیم
کرد؛ بــه عنوان مثــال ،در منطقه َمــرق اصفهان
مجموعه چند هزار هکتاري وجود دارد که می تواند
تبدیل به تفرجــگاه و تفریح گاه های گردشــگري
شود.
در این منطقه باغ تاارها و رســتوران های زیادی
وجود دارنــد که می تــوان با ســاماندهی آن ها و
جذب سرمایه گذار ،از این پتانســیل بهره برد و در
نهایت این فضا مي تواند موجب توسعه اقتصادي و
گردشگري شود.
نوسان :چنانچه در پایان موردی وجود دارد
بفرمایید؟
بسیاری از نیروهای سیاســی و دلسوز و نخبه شهر
مطالبه و گرایــش تحول خواهی دارنــد و در حال
ارزیابی ایــن جریان برای همــکاری و همراهی آن
هســتند .این ادعا نیســت .من انبوهی از پیام های
خصوصی را دارم که انشاءاله در هفته های پیش رو
شاهد پیوستن علنی این دوســتان و افراد خواهیم
بود.

یادداشت

انتقال تجربه از دغدغه های
مدیریتی
سعید صفوی  /رییس تحول خواهان اصفهان

یکی از دغدغه ها و اولویت های مدیریت در هر کشوری انتقال
تجربیات از نسلی به نسل دیگرمی باشد.این امر در صنایع مهم
جهان هم دیده می شود؛ نیروی کار مجرب روزی به پایان
فعالیت خود می رسد و قبل از آنکه بازنشستگی را تجربه کند،
مدیریت ارشد آن صنعت با تمهیداتی سعی دارد تجربیات
موفق آن نیروی ماهر را ثبت و ضبط نماید و یا اینکه نیرویی
تازه کار در کنار نیروی مجرب نزدیک به دورانبازنشستگی می
گمارد تا هرآنچه را آموخته به فرد جدید منتقل نماید.
این تغییر نسلی را در سیاست و مدیریت اجرایی هم باید شاهد
باشیم.احزاب می توانند با کادرسازی و انتقال تجربیات از افراد
قدیمی به نسل جوان تر این پوست اندازی و تغییر نسلی را
یاری نمایند.
احزاب و تشکیات با تغییر نسلی به پویایی خود کمک کرده و
این امکان فراهم می گردد تا احزابی باسابقه باا در کشور حضور
داشته باشند؛ این فرایند به توسعه کشور هم کمک می نماید؛
تغییر و تحول در هر کشوری با انتقال تجربیات و پویایی نسل
جدید ،تلفیقی از شور جوانی و تجربه را به وجود می آورد.
نسل قدیم احزاب و تشکل های سیاسی هم باید در اتاق های
فکر به کمک نیروهای جوان حزبی خود بیایند.کمک فکری به
نسل جدید باعث می گردد تا خطا و اشکاات کار نیروی جوان
به حداقل برسد.
تشکیل اتاق های فکر برای میانساان حزبی و تشکیاتی،نظام
سیاسی ایران را در انتقال تجربیات و تفکرات آنها غنی تر می
نماید و این امکان فراهم می شود که مرز بازنشستگی سیاسی
در ایران نیز با این اتاق های فکر به رسمیت شناخته شود که
جایی دیگر برای استفاده از توانمندی آنها فراهم می باشد و
نگاه حذفی به این نسل در نگاه نسل های دیگر نیست.
همین نگاه تغییر نسلی در بدنه مدیریت اجرایی هم متصور
است.باید مدیران باسن باا فضای کار را برای نسل دوم و سوم
مهیا نمایندتا بتوانند در کنار آنها به فعالیت بپردازندو نیروی
پخته اجرایی گردند .
تغییرات نسلی یکی از اولویت های جامعه ایران می باشد و همه
به این موضوع باید بیندیشیم؛ نباید در این زمینه نسل های
قدیمی تر جبهه گیری نمایند .همه باید کمک نمایند تا پویایی
ونیروی جوانی در رگ و خون مدیریت اجرایی کشور جاری
گردد.به امید روزی که نسل های متعدد در کنار هم به آبادانی
ایران عزیز بیندیشند.
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یادداشت

نوسان :بسیاری از احزاب و گروه ها در زمان
پیش از انتخابات شکل می گیرند و پس از آن
محو می شوند .آیا شــما برای پس از انتخابات
نیز برنامه ای دارید؟
اگر بتوانیم فضایی را ایجــاد کنیم که یک گفتمان
غالب در شهر ایجاد شود ،همه ناچار خواهند بود که
به دنبال برنامه بروند.
این گفتمان وقتی غالب شــد ،افرادی که وارد شورا
می شوند به دنبال توســعه خواهند رفت .به عنوان
مثال عدم تشــخیص اولویت هــا در برنامه موجب
فرصت سوزی شده است.
اگر اولویت هــا در برنامه شــناخته و مطالبه محور
شود ،افرادی که از گروه های دیگر می آیند همین
مســیر را دنبال می کنند و تعامــل و توافق در این

مســیر راحت تر می شــود تــا اینکه جنــاح های
سیاســی باا بیایند .علــی القاعــده اختافات باا
اســت اما وقتی محور غالب  ،توسعه شــهر باشد؛
برنامه مــی تواند به عنوان ســتون ایــن وفاق قرار
گیرد.
نوســان :فکر نمی کنید جوان بودن طیف
تحول خواه ،کمــي نگران کننده باشــد .به
هرحال برخي معتقدند شورا ،عرصه جوانان و
کسب تجربه نیست؟
این کم لطفي اســت؛ انقاب با افــرادی که از نظر
ســنی جوان بودند ،شــکل گرفت و مدیران ارشد
کشــور در رنج ســنی  24تــا  28ســال برگزیده
شدند.
منظور از جوان ،افراد تازه فارغ التحصیل از دانشگاه
نیســت .جواني که امروز مــا از آن نام مــي بریم،
حدود  ١٥سال سابقه به لحاظ اجرایي ،تحصیات
و تجارب را دارد .به نظر مي رســد در طرح مبحث
اشتباهاتی صورت گرفته است.

ویژهنامهویژهنامهتحولوتوسعه

ویژهنامهویژهنامهتحولوتوسعه

گفتوگو

رونق دوباره شهر

نسل اول تجربیات خود را در اختیار جوانان بگذارد

نوسان:بسیاریویراازنسلقدیمیترینمبارزاندردورانپیشازانقابمیدانندکهدرزمانجوانیبارهاطعمزندان
وتبعیدراچشیدهاست.ازشاگردانویدردورهمبارزهمیتوانبهمجیدشریفواقفی،مرتضیصمدیهلبافوبسیاری
دیگراشارهکردکهاستادنمیخواهدبهنامشاناشارهکند.فضلاهصلواتیاینروزهابیشتربهتحقیقاتومطالعات
تاریخیمشغولاست.

با اینکه بسیاری
از وعدههای
دولت در دوره
یازدهم عملی
نشده اما این
دلیل بر عدم
شرکت فعال
مردم نمیشود
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به اعتقاد فضل اه صلواتی ،در این فضا هر کسی وظیفه دارد شایستهترین و ایقترین افراد را برای نهادها
انتخاب کند .مث ً
ا مردم در انتخابات ریاســت جمهوری دوره یازدهم به خوبی شــرکت کردند ،لیاقت و
شایستگی خود را نشان دادند .این فعال سیاســی پیشبینی کرد :در این انتخابات پیش رو تا حدود 70
درصد مردم شرکت خواهند کرد؛ چرا که درگذشــته مردم امتحان خود را به خوبی پس دادهاند با اینکه
بسیاری از وعدههای دولت در دوره یازدهم عملی نشده اما این دلیل بر عدم شرکت فعال مردم نمیشود.
وی با بیان اینکه حتی در آمریکا هم اوباما نتوانســت به همه وعدههای خود عمل کند با اینکه در آمریکا،
آلمان و فرانســه و  ...دخالتهای نهادهای مختلف وجود ندارد ،افزود :در آن کشورها کارشکنی گروهها و
نهادها مانع کار رئیسجمهور نمیشود ،تنها حزب مخالف اظهارنظرهایی دارد که آن هم قانونی است و به
خاطر آنکه اکثریت مجلس را در اختیار دارند نظراتی ابراز می کنند .صلواتی اما تصریح کرد :متأسفانه در
ایران هر گروهی میخواهد اعمال نظر کند و سنگی جلوی پای دولت بیندازد ولی با این حال مردم شرکت
فعالی خواهند داشت و بهترینها را انتخاب خواهند کرد تا به مرور زمان چالشها برطرف شود .وی درباره
بی برنامگی احزاب و گروهها پیش از انتخابات ،گفت :برخی گروه ها اص ً
ا تشکیل نمی شوند که در انتخابات
پیروز شوند .کاری به برنامه و عملکرد افراد ندارند اما وقتی توانستند کسی را به مجلس و یا شورای شهر وارد
کنند ،بعد از آن برنامه های موضعی آنها شروع می شود .به هر حال بیشتر در هنگام انتخابات است که احزاب
فعالمیشوند.
وی با اشاره به اینکه آنهایی که انتخاب می شوند اکثر هماهنگ و یکسان نیستند و هر کسی حرف خاصی
دارد اما نمی دانند چه باید بکنند؟ ،تأکید کرد :این گروه تا مدتی انفعالی عمل می کنند ،به هر حال بستگی
به مدیریت و اطاعات قبلی شــهردار و دیگر مدیران دارد و افرادی برای هر شورایی باید انتخاب شوند که
اطاعات نسبی و یا جامع برای هدف آن شورا داشته باشند.
این فعال سیاسی با اعتقاد بر اینکه بیشتر رابطه ها موجب انتخاب افراد شوراها و یا شهردار می شود و کمتر
توجهی به کاردانی و کارشناسی افراد می گردد ،تصریح کرد :گاهی سعی می شود کسی را برای شهرداری
برگزینند که سابقه نظامی گری و یا حضور خوب در جبهه دارد ،در صورتی که مسائل شهری و شهرداری
غیر از مسائل حوزه علمیه و نظامیان و مشــکات بانوان و جوانان و اصناف است .متأسفانه این افراد وقتی

انتخاب می شوند از کاهش بودجه و مشکات شهری
خبر ندارند و یا مدیران موفــق در نهادهای دیگر را در
این مسند قرار می دهند که نمی دانند در چالش های
شهری و مشکات شورا و شهرداری چه باید بکنند و چه
وظیفه ای دارند؟ وی با تأکید بر اینکه در این فضا نسل
جوان همراه با تجربه نسل های قبلی می تواند در فضای
شــهری تحول ایجاد کند ،بیان داشت :اصل انتخابات
شهرها،دانشوتجربهاست.
صلواتی با اشــاره به اینکه در سیاست افرادی هستند
که با تاکتیک های خاصی ،نظر جامعه را به خود جلب
می کنند ،معتقد اســت :همه برای خدمت رســانی و
سودرسانی به مردم کار می کنند .اما گاهی حرف ها و
سخن هایی دارند که مث ً
ا ما اشتغال ایجاد می کنیم؛ یا
جلوی رفتن آب زایندهرود به اصفهان را میگیریم چرا
که احمدی نژاد اجازه بهرهبرداری از سرچشمه آب را به
ما داده است و یا نماینده دیگری وعده می دهد که من
مانع می شوم آب زاینده رود در اصفهان قطع شود.
وی با طرح این ســؤال که این وعده ها چگونه و با چه
اقدامی صورت می گیــرد؟ و یا نماینــدگان اصفهان
تاکنون چه کردند و کدام تئوری علمی و یا سیاسی را
مطرح کردند و چنین وعده هایی را دادند؟ ،گفت :برای
رونق دوباره شهر باید طرح داشت ،روی نظر مردم و روی
بودجه ،حســاب باز کرد و اا آبادان می کنیم که معنی
ندارد ،باید گفت چگونه؟ اص ً
ا با این شرایط رکود مسکن
در اصفهان ،آیا شهرداری ها می توانند بودجه و حقوق
پرسنلراتأمینکنند؟.
این فعال سیاســی افزود :متأســفانه برخی از مدیران
شهری همان راه و برنامه های قبلی را پیش بردند به امید
اینکه کارآموخته و با تجربه شوند تا در دوره های آینده
از وجود آنان بهره بهتری گرفته شود .وی تصریح کرد:
با این وجود حضور جوانان در شــوراها نشاط و روحیه
تاش ایجاد می کنند .به همراه تجارب و سوابق مسائل و
اطاع از گذشته هر اقدامی ،باید دو اسبه به پیش تاخت.
وی با تأکید بر اینکه نسل اول باید تجربیات خود را در
اختیار جوانان بگذارند ،باید با آموزش جوانان ،آنها را با
تشکیات منظم و حساب شده در جامعه مطرح کرد تا
بتوانند موفقیتی کسب کنند ،بیان داشت :به طور قطع
کارهای اجرایی ،نوشتن مقاله ها ،سخنرانی ها ،رابطه
صحیح و دوســتانه با مردان جا افتاده جامعه و تجربه
آموخته و داشتن تشکیات و طرفداران جدی و فعال،
امکانپیروزیرامیسرمیکند.
صلواتی با اشــاره به اینکه به طور قطع بــا مخالفت و
دشمنی و انشعاب کاری از پیش نمی رود و با مقداری از
دست دادن پول ،وقت ،خستگی اعصاب و ایجاد ارتباط
ناسالم،چیزدیگرینمیماند،گفت:مردموقتیبفهمند
در حزبی کودتا شــده و آدم هایی متشکل به جان هم
افتاده اند عطایش را به لقایش بخشیده و راه خود را می
روند .وی با تأکید بر اینکه در کار سیاسی و تشکیاتی،
جز انسجام ،دوســتی و وحدتنظر ،راه دیگری وجود
ندارد ،وی بیان داشت :در دوره قبل ریاست جمهوری،
اگر اصاح طلبان پس از استعفای دکتر عارف و حمایت
مرحوم ،آیت اه هاشمی و حجتااسام سید محمد
خاتمی ،با قاطعیت ایستادگی نمیکردند ،برد با دیگران
بود؛گرچهآقایروحانیتوجهیبهاصاحطلباننکردند
و در انتخاب مسئوان کشور به نظر آنها توجه نشد ،با این
حالقاطعانهازدکترروحانیحمایتدارند.
این فعال سیاســی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به
موفقیت تمام آموختگان و جوانان نسل دوم و سوم ،از
لیست واحد اصاح طلبان حمایت کرد و گفت :تجربه
و اطاعات خود را در اختیار این اصاح طلبان قرار می
دهم.

گفتوگو

افراد در قالب برنامه
به دنبال ساختن کادرهای تازه نفس باشیم

فرزند آیتاه بهشتی معتقد است که انتخابات اگر منجر به تحولی در نگرش های کان مربوط به توسعه نگردد
کارکردی جز جابجایی در روابط قدرت ندارد و برای شــهروندان مؤثر نخواهد بود .ســید علیرضا بهشتی بی
برنامگی را بزرگترین نقص افراد و گروه های فعال در انتخابات شوراها می داند و اعتقاد دارد که افراد باید پیش از
هر چیز به صفت برنامه هایشان شناخته شوند .گفت و گوی ما را با وی می خوانید؛

نوسان :امروز کشور با چالش های متعدد شهرنشــینی روبرو شده است .با عنایت به
این چالش ها و با توجه به نزدیکی انتخابات شوراهای شهر و ریاست جمهوری ،ضرورت
مشارکت در این انتخابات برای رهایی از مشکات پیش روی را چگونه ارزیابی می کنید؟
چالشهایشهرنشینیموجودپدیدهایجدیدوخلقالساعهنیست،بلکهناشیازسیاستگذاریهاینادرست
درقلمروتوسعهاستکهبخشیازآندراینحوزهخودنماییمیکند.آنچهامروزمشاهدهمیکنیم،بهنظرمن،
نتیجهطبیعینگرشیاستکهدررابطهباتوسعهازسالهایپسازپایانجنگتحمیلیتاکنونبربرنامههای
عمرانیکشورحاکمشدهاست.ماپیشازهرچیزنیازمندتحولاساسیدرفهممانازتوسعههستیم؛فهمی
کهبرمبناینظریههایتوسعهانسانیدرسالهایاخیردرسطحجهانیگسترشیافتهوسازمانمللمتحد
هم ترویج آن را مورد اهتمام قرار داده است؛ از این رو در صدد جبران کاستی ها و نواقص ناشی از توصیه های
بانکجهانیوصندوقتوسعهکهدردهههایقبلبهاقتصادجهانیدیکتهمیکرد،برآمدهو اینخودمعطوف
به نظریه های نوسازی و تعدیل ساختاری بوده است که متأسفانه دولت های پس از جنگ هم ریل گذاری
توسعهرادرهمانمسیرانجامدادند.بنابراین،تصوراینکهصرفشرکتدرانتخاباتهابتواندماراازبنبست
هایکنونیبیرونبیاوردسادهانگاریاست.مشارکتدرانتخاباتیکوسیلهاستنههدف؛وصدالبتهوسیله
ای که در صورت سامت و رقابت آزادانه و فارغ از اعمال سلیقه کانون های قدرت ،باید مورد استفاده قرار گیرد.
درغیراینصورت،یعنیدرصورتیکهتحولیدرنگرشهایکانمربوطبهتوسعهاتفاقنیفتد،انتخاباتها
دربهترینشکلشبهجابجاییدرروابطقدرتمیانجامدودستاوردیبرایشهرونداندرپینخواهدداشت.
نوسان :به نظر می رسد که همچنان عدم برنامه محوری ،بزرگترین چالش گروه ها و
افراد فعال در انتخابات شوراهای شهر است .دیدگاه شما در این خصوص چیست؟
این دقیقاً بیان همان نقص بزرگی است که به آن اشاره شد .نامزدها ،از هر گروهی که می خواهند باشند ،باید
پیش از هر چیز به صفت برنامه هایشان شناخته شوند و بعد از آن است که پرسش هایی از قبیل این که چه
میزان توانایی دارند و کارنامه آن ها تا چه حد نشان دهنده صداقت و پاکدستی است مطرح شود .صرف بلند
کردن َعلَمیباعنواناصاحطلبییااصولگرایینمیتواندماکانتخابتوسطشهروندانباشد.بایدبگویند
قرار است ظرف چهارسال آینده چه کار بکنند و تا چه اندازه برای تحقق ایده هایشان برنامه های واقع بینانه
تدارک دیده اند؛ وگرنه انتخابات ها به میدان کارزار بسیج احساسات و دلبستگی های عاطفی به اشخاص و
معین ،و در مقابل ،انزجار از اشخاص و چهره های دیگر خاصه خواهد شد و اگر صد سال دیگر هم
چهره های ّ
انتخاباتاجراشوداتفاقخاصیدرجهترفعنیازهایاساسیشهرونداننخواهدافتاد.

اداره هیچ نظامی
در هیچ سطحی
از روابط قدرت
نمی تواند بدون
استفاده از
سازوکارهای
عقانیتجمعی
به نتیجه برسد

ویژهنامهویژهنامهتحولوتوسعه

نوسان :برخی معتقدند که مدل رابطه ای
شورا  -شهردار در ایران به خوبی تنظیم نشده
و این موضوع سرمنشأ بسیاری از مشکات در
اداره امور شــهر ،به ویژه کاهش نظارت شورا
است .دیدگاه شما در این خصوص چیست؟
اداره هیچ نظامی در هیچ ســطحی از روابط قدرت نمی
تواند بدون استفاده از سازوکارهای عقانیت جمعی به
نتیجه برسد .وقتی می گوییم عقانیت جمعی ،منظور
صرف مشــورت خواهی نیست .عقانیت جمعی یعنی
فرایندهایتصمیمگیریدریکسیستمبراساسبرآیند
نظام دانایی موجود شــکل بگیرد .مدیریت شهری هم
دارایحوزههایتخصصیگوناگونیاستکهاگرتصمیم
گیری ها فارغ از بهره گیری از این تخصص ها باشــد ،از
سلســله بی انتها و بی ثمر آزمون و خطا سر در می آورد.
صدالبته،شفافیتمالیوکاریوپاسخگوییباواسطه(از
طریق شوراها) و بی واسطه در برابر شهروندان که منشأ
اصلی اقتدار و اعتبار نهادهای انتخابی هســتند ،شرط
ضروری کارآمدی مدیریت مبتنی بر عقانیت جمعی
محسوب می شود .شهرداران باید قبل از هر چیز از این
که خدمت در سمت شهرداری را ابزاری برای هدفی جز
توسعه متوازن و پایدار شهر بدانند ،پرهیز کنند و ثانیاً ،آن
را به عنوان سکوی پرشی برای دستیابی به سطوح بااتر
قدرت در نظر نگیرند .شاید ازم باشد در قوانین مربوط
به حوزه های اختیارات و وظایف شوراها و شهرداری ها
تجدیدنظر شــود ،آن هم البته باید بر اساس مطالعات
کارشناسانهصورتگیرد.
نوسان :به نظر می رسد نسل جدید و جوان،
خواهان تحول در ساختار مدیریت شهری است
و ســعی دارد با تغییراتی در ساختار و ایه های
مدیریتی ،به دنبال رونق دوباره این شهر و ایجاد
محیطی پرنشاط برای زندگی بهتر باشد .با توجه
به این امر ضرورت تغییر نسلی در ترکیب تصمیم
سازشهرراچگونهمیدانید؟
هر سازمانی ،اعم از مؤسسه ها ،احزاب ،شرکت ها ،بنگاها
ها و ساختارهای کان سیاســی و اجتماعی ،نیازمند
داشتن ســازوکارهای ازم برای تأمین نیروی انسانی
کارآمد ،پرتوان و روزآمد است؛ یعنی باید دائماً به دنبال
یافتن و ســاختن کادرهای تازه نفس باشد .همه ما به
خوبی از آفات سمت های مادام العمر باخبریم .جوانان
دیروز که می توانستند در عرصه اجرایی با شتاب و نشاط
عمل کنند ،شــاید ازم باشــد امروز ،جایگاه مشاوران
باتجربه را اشغال کنند .هر وقت بتوانیم نیروی کارآمد
جوان را با سرمایه تجربه پیشکسوت ها در هم بیامیزیم،
در باا بردن ســرمایه انســانی و به دنبال آن ســرمایه
اجتماعی موفق خواهیم بود .این البته با توجه به دو نکته
مهم است :یکی این که جوانان امروز هم فردا جا را برای
جوانان فردا باز کنند؛ و دیگر این که صرف شــعار جوان
گرایی ما را به آن ورطه های هولناک و زیان های جبران
ناپذیری نکشــاند که در آن هشت سال سیاه شاهدش
بودیم.
نوسان :نقش و جایگاه جریان سیاسی اصاح
طلبانه و جوانان نســل دوم و سوم برای ایجاد
تحولوتغییرراچگونهارزیابیمیکنید؟
مســئله فراتر از اصاح طلبی و اصولگرایی است .هر دو
جریان موجود نیازمند بازسازی و شفافیت سازی هویتی
وبرنامهایهستند.عاوهبراین،دیدگاههامنحصربهاین
دوگروهنیست.چهبسیارجریاناتفکریواجتماعیدیگر
هم هستند که نباید نادیده گرفته شوند و قربانی این دو
قطبی شوند .چه بسا آن ها بتوانند راه های بهتری برای
ایجاد تحول و تغییر ارائه کنند و دو جریان موجود بتوانند
ازآنهادرسهایزیادییادبگیرند.
اسفندماه 1395
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یادداشت

احزاب باید نه فقط در آستانه
انتخابــات ،بلکــه همواره،
افــرادی را تعییــن کنند
کــه اواً پیگیر شناســایی
ریشــه مشــکات باشند

آیت اه حاج شیخ محمدعلی مقدس
اوایل انقاب
اکثرمسئولین
جوان بودند و
با همان نیروی
جوانی و با
مشورت و حفظ
احترامبزرگترها
بود که کارها
پیش می رفت؛
اکنون هم باید
برای سرعت
دادن به توسعه،
نیروهای جوان
و خاق را به ایه
های تصمیم گیر
اضافه کرد تا
پیشرفت دچار
رکود نشود
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سرعت دادن به توسعه
نیروهای جوان را به ایه های تصمیم گیر اضافه کنیم

إن اهَ ا یُ َغ ّ ِی ُر ما بِقَو ٍم حتّی یُ َغ ّ ِی ُروا ما ب ِأنفُسِ ِهم ،طبق این آیه شریفه ،سرنوشت انسان و جامعه انسانی
ّ
به دست خود انسانهاست و خداوند متعال و حکیم بر مبنای حکمت با بندگانش رفتار می کند.
در روایتی نیز آمده که :تمام شما انســانها راهنما ،رهبر و سرپرست جامعه هستید و همگی در برابر
ملت و مردم خود مسئولیت دارید  ،و باز در روایت دیگری آمده که :شما هرگونه باشید به همان گونه
بر شما حکومت خواهند کرد .مردمی که نسبت به سرنوشت جامعه بی تفاوت باشند ،حاکمانشان هم
نسبت به آنها بی تفاوت خواهند بودو فقط به فکر حفظ مقام و موقعیت خویش خواهند بود و چیزی
که برای آنان مهم نیست ،برطرف کردن مشکات مردم و اصاح امور ایشان است.
اگر امروز از شرایط راضی نیستیم بخش عمده تقصیر به گردن خود ما مردم است ،چرا که حتماً بدون
شناخت کافی افراد را به مسئولیت رســانده ایم؛ وقتی هنوز افرادی در جامعه هستند که حتی خبر
ندارند مسئولین شهر خودشان و نماینده خودشان چهکسانی هستند ،وقتی هنوز برخی مسئولین
کشور را نمیشناسند ،نتیجه اش روی کار آمدن افراد ناایق و محصول آن عدم پیشرفت و نارضایتی
خواهد بود .
بنابر این اگر ما بخواهیم مشکات شهر و کشــورمان برطرف گردد ،باید در صدد باشیم که افرادی
صالح و کاردان و متعهد که هم مشکات را می شناســند و هم طرح و برنامه ای برای رفع آنها دارند
را شناســایی کرده و آنان را برای قبول مسئولیت تشــویق نماییم و خود نیز مسئوانه در انتخابات

شــرکت نماییم .همچنین مردم بایــد بر مجریان
نظارت هم داشته باشند تا مبادا آنها منحرف شوند
و سرنوشــت مردم که به آنها داده شده را به انحراف
بکشانند.
در این میان نقــش احزاب را نبایــد نادیده گرفت،
احزاب باید نه فقط در آستانه انتخابات ،بلکه همواره،
افــرادی را تعیین کننــد که اواً پیگیر شناســایی
ریشه مشــکات باشــند و برنامه ریزی دقیق برای
رفع مشــکات انجام دهند؛ ثانیاً همان افراد را برای
شرکت در انتخابات به مردم معرفی کنند؛ ثالثاً بعد
از قبول مسئولیت باید از فرد منتخب حمایت شود
که بدون اتاف وقت طبق برنامه قبلی سراغ اصاح
مشــکات بروند و احزاب هم به او مشــاوره دقیق
بدهند .تشتت و تفرقه و ملوک الطوایفی جز شکست
و ناکامی بهره ای ندارد .در عمده کشــورهای جهان
کارها با مشــورت و تصمیم گیریها با رأی اکثریت و
محوریت شخص یا گروه خاصی انجام میشود،خواه
شخص مزبور با رأی و نظر مردم انتخاب شده باشد
یا با تحمیل و وراثت محوریت را احراز کره باشــد ،و
این قاعده در همه مخلوقات و سایر موجودات غیر از
انسان هم حاکم است .
ماک برای افرادی که در انتخابات شرکت می کنند
تعهد و تخصص نامزدها باشــد و از مسائل جناحی
پرهیز کنند و نامزدهای شــورای شــهر هم نباید
سلیقه های سیاســی را در امور شهری مد نظر قرار
دهند؛ تفکر افراد هرچه می خواهد باشــد ،در امور
شهر و نظارت بر امور دخالت داده نشود.
به نظر می رســد که باید گروههــای مختلف اواً
خود محور نباشــند و ثانیاً احتــرام یکدیگر را نگه
دارند و تصمیم گیران نیز از نســل بعــد از خود در
مدیریت اســتفاده نمایند تا این رشــته دوام یابد و
برای همیشــه افرادی کار آزموده در جامعه وجود
و حضور داشته باشــند .این چرخه باید ادامه داشته
باشد.
همانطور که اوایل انقاب اکثر مسئولین جوان بودند
و با همان نیروی جوانی و با مشورت و حفظ احترام
بزرگترها بود که کارها پیش می رفت؛ اکنون هم باید
برای سرعت دادن به توسعه ،نیروهای جوان و خاق
را به ایه های تصمیم گیر اضافه کرد تا پیشــرفت
دچار رکود نشود.
امســال دو بار با نماینده جمعی اززنــان و جوانان
دیدارهایی داشــتیم و مشــاهده کردیــم که آنان
مطالباتی دارند و همواره مشــغول بررســی اوضاع
هستند .طبیعتاً اگر از پتانســیل این افراد استفاده
شود شرایط مطلوب تر خواهد شد.
شــورای فعلی هرچه بود مدتش تمام شد و عمرش
به پایان رســید و خدماتی هم انجــام داد و خداوند
اجر نیکــوکاران را ضایــع نخواهد کــرد؛ اما نباید
انتظار داشت شورای شــهر از یک تفکر و یک جناح
خاص باشــد بلکه همه جناح ها و همه تفکر ها باید
مشارکت کنند .ولی آنچه مهم است پس از انتخابات
باید به دور از جنبه های سیاســی در محیط شورا،
همدلی حاکم باشد و تمام فکرشان خدمت به مردم
و تقســیم عادانه بودجه و امکانات بین شهروندان
در تمام نقاط شهر باشــد .امیدوارم شورای آینده با
درایت بیشتر و واقع نگری  ،نیازهای شهر را دریابند
و مشکات را برطرف ســاخته ،اصاحات ازم را به
عمل آورند.

گفتوگو

دولت در سایه

یادداشت
نقشزناندرتغییروتحواتنسلی:

باید با تحول ،شاهد تغییر نسلی و مدیریتی باشیم

نوسان:قائممقامحزباعتمادملیوسیاستمداربرجسته
اصاحطلب ،معتقد اســت که اگر انتخابات نبود اساسا
جمهوریتومردمسااریمفهومینداشت؛بنابراینتحقق
جمهوریتنظام،درگروانتخاباتاست.رسولمنتجبنیا،
تاکید دارد که انتخابات در هر دوره ای نماد و مظهر حضور
مردم در تعیین سرنوشت خویش است و مردم از طریق
حضوردرانتخابات،آیندهخودرارقممیزنند.
این سیاســتمدار اصاح طلب ،با اشــاره به دو انتخابات
حساس و تعیین کننده در ســال آینده ،تصریح کرد :ما
در شرایطی انتخابات را برگزار می کنیم که دوره گذشته
آقای روحانی به عنوان نقطه امید مردم و با حمایت اصاح
طلبان و اعتدال گرایان و مرحوم آیت اه هاشمی روی کار
آمد و نام تدبیر و امید را بر دوران مسئولیت دولت یازدهم
گذاشت.
وی با بیان اینکه اکنون نیز این امید هنوز در بین اقشــار
مختلف وجود دارد ،گفت :طی چهارســال گذشته گام
های بلندی برداشته و حرکت های مهمی صورت گرفته
وبسیاریازویرانیهاتبدیلبهسازمانواصاحشدهاست.
اما این آغاز کار است و اگر دوره دوم نباشد کارها نیمه تمام
می ماند .وی تأکید کرد :متأسفانه در کشورمان اگر فردی
روی کار آمد ،ادامه دهنده برنامه گذشــته نخواهد بود و
تمایل به برنامه جدیدی دارد و لذا تمام برنامه ها ناقص و
ابترمیماند.
منتجبنیا،امابااشارهبهتحولوتوسعهازطریقشوراهای
شهر ،تاکید دارد :شوراها در تمام زوایای کشور از پایتخت
گرفته تا کوچک ترین روســتاها ،نفوذ دارنــد؛ چرا که
انتخاباتبهصورتمردمی،پویا،سیالوهمگانیانجاممی
شود .وی با تأکید بر اینکه در این انتخابات باید با تحول،
شاهد تغییر نسلی و مدیریتی باشیم ،گفت :شکی نیست
درسطوحمدیریتیمختلفبهشدتنیازمندجوانگرایی
وحضورنیروهایتازهنفسهستیم.البتهنبایدازتجربیات
پیشکسوتان و تجارب آن ها غافل ماند و باید معجونی از
نیروهایبانشاطجوانوتازهنفسبههمراهتجربیاتافراد
مجربایجادشود.
منتجب نیا ،عدم تمرکز بر جوان گرایی را یکی از اشکاات
دولت فعلی دانســت و انتقاد کرد :میانگین سنی دولت،
میانگینمناسبینیست.رئیسجمهورودولتویبایداز
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نیروهای جوان در تمام سطوح استفاده کنند .وی تصریح
کرد :بهانه می آورند که جوانان سابقه و تجربه کار ندارند،
اگر این حرف را بزنیم هیچ گاه نباید از جوانان استفاده کرد
و همیشه باید از نیروهای فرسوده بهره گرفت و جوانان در
رده های پائین فعالیت کنند .وی با پیشنهاد اینکه باید در
تمام ارگان ها و وازرتخانه ها ،مرکزی برای آموزش جوانان
جهت عهده داری مسئولیت داشته باشیم ،گفت :انتظار
آن است برای نظام مدیریت کشور دوره های کارآموزی
گذاشته شود تا نیروهای بانشاط جوان و باتجربه تربیت
شوند و بتوان انتظار تحول اساسی در نظام مدیریت کشور
داشت.
قائم مقام حزب اعتماد ملی با تأکید بر اینکه چاره ای جز
جانشین پروری در کشور نداریم ،بیان داشت :نسل اول و
دوم انقاب در حال از بین رفتن است .ما اگر سازندگی و
نظامپرورشنیرونداشتهباشیمبامشکلمواجهمیشویم
و باید کار را متوقف کرده و مجبور به سپردن امور به افراد
غیرکاردانباشیم.ویبااشارهبهاینکه شناساییوپرورش
افراد جوان یکی از رسالت های احزاب است که متأسفانه
کمتر به آن می پردازند ،گفت :مردم در دنیا به گونه ای به
جوانانبهامیدهندکهآنهادولتدرسایهدارند.مث ً
ا
اگربرایوزیرویاشخصیدرکابینهمشکلیپیشآمدفورا ً
کسی جایگزین وی می شود .احزاب این کار را بهتر می
توانند انجام دهند .اگر ما نیروهای بالقوه خود را آموزش
ندهیم به زودی دچار فقدان نیــرو و بحران مدیریت می
شویم .وی همچنین با اشاره به اینکه باید برای واگذاری
امور ،مسئولیت های تخصصی و کارآمدی ازم افراد را در
نظر بگیریم ،بیان داشت :متأسفانه ما همواره دچار افراط و
تفریطبودیموگاهیبهبرخیامورتوجهنکردیمودربرهه
ای بیش از اندازه توجه کردیم .مث ً
ا اوایل انقاب توجه به
هنر و ورزش وجود نداشــت ،اما امروز قبله و آمال مردم،
هنرمندانوورزشکارانهستندوبرایواگذاریمسئولیت
ها از چهره هایی اســتفاده می کنند که اص ً
ا تناسبی با
مسئولیت و کارهای واگذار شده به آن ها ندارند .منتجب
نیا افــزود :اینکه زمانی سیاســیون و زمانی هنرمندان و
ورزشکارانرابرایشوراانتخابمیکنیم،مشکلسازمی
شود .در شورا مسائل مختلف شهری مدنظر است و تنها
بحثتخصصوکارآمدیدرشوراهامورداهمیتاست.

فرصتهایمدیریتیجنسیتندارند
زنان ایرانی در سال های اخیر در عرصه
های مدیریتی ،اقتصــادی و اجتماعی
حضوری فعال و مشارکتی جدی دارند
و حتی زنان کشــور با استقبال پرشور و
فعال وارد بازار کار اقتصادی ،سیاســی
و اجتماعی شــده اند  .با فعالیت دولت
یازدهم،گام های مهم تری برای فعالیت مریم فایضی
زنان در عرصه های مختلف برداشته شد
که حضور سه نفر از معاونان رئیس جمهوری و  ١6بانوی دیگر در
مجلس شورای اسامی گواه فعالیت مؤثر دولت تدبیر و امید برای
مشارکتبیشترزناناست.
دسترســی برابر و عادانه به فرصت ها میان زنان و مردان یکی از
مسائلی است که منجر به توسعه پایدار می شود؛ در این مسیر به
طور قطع شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل های زنان توانمند می
تواند بستر مناسبی برای دستیابی آن ها به فرصت های برابر فراهم
سازد .اما آنچه مشهود است اینکه عدم خودباوری زنان نسبت به
توانمندی هــای خود در مواردی موجب می شــود تــا آن ها در
فضایی مردساارانه از دستیابی به فرصت های مناسب باز ماندند.
به هر حال نیمی از جمعیت کشور زنان هستند و طبق آمارهای
رسمی اکنون بیش از  60درصد زنان ورودی دانشگاه ها را به خود
اختصاصمیدهندوبنابراینجامعهماباتحولنسلیبارشدعلمی
زنان مســتعد و آموزش دیده رو به رو می شود که حضور آن ها در
عرصه های مدیریتی و تصمیم گیری و سیاستگذاری می تواند نه
تنهابهرویکردبرنامهریزیمتوازندرسطحکانکمککند،بلکه
موجب جلب مشارکت نیمی از بدنه جامعه شــود .اما به نظر می
رسد که همواره دایره مدیریت ها بنابر عدم شناخت نسبت به زنان
مستعدوتوانمندبهویژهنسلجوانکهدارایتخصصنیزهستند،
موجب می شود تا دایره محدودی از زنان همواره در چرخش میان
فرصت ها باشند و البته نقد اصلی به جامعه زنان باز می گردد که از
فرصت های رایزنی و معرفی درست ظرفیت های خود برای حضور
درعرصههایمختلفبنابرشایستگیهایشانبهرهنمیگیرند.در
واقع همراه با تحوات اجتماعی و رشد نسلی ،باید تحول نگرشی
نسبت به انتظارات و البته توانایی های نیمی از جامعه برای تحول
کشــور صورت گیرد؛ این آن رویکردی است که باید دولتمردان،
قانون گذاران و برنامه نویسان کان کشور بدان توجه داشته باشند
چرا که اکنون نمی توان توسعه را بدون حضور همه جامعه در نظر
گرفت و زنان نقش مهمی در پیشــبرد اهداف کان برای توسعه
کشور خواهند داشت .بنابراین فرهنگ سازی برای تغییر نگرش
نسبت به نقش و جایگاه زنان به عنوان نقش آفرینان توسعه کشور
از اهمیت باایی برخوردار اســت و در صورت این تحول دیدگاه و
تفکر،بسترسازیحضورزنانبنابرشایستگیهایشاندرعرصههای
مختلففراهممیشود.امانکتهقابلتوجه،شناساییزنانمستعدو
توانمنداستکهدارایتخصص،تجربهوکارآمدیبرایایجادتحول
در نظام برنامه ریزی و حرکت رو به توسعه کشور هستند ،که این
را می توان گامی برای حرکت به سوی دسترسی به فرصت های
عادانهبرایزنانوهمانطورتحولنگرشیدانست.
چنانچه رویکرد ما در حوزه پست های مدیریتی ،شایسته سااری
باشد ،دیگر فرصت های مدیریتی نباید زنانه و مردانه شوند بلکه
باید هر فردی بنابر شایستگی ها از فرصت عادانه برای دسترسی
بهمناصبومنابعبرخوردارشودولیرویکردمردساارانهدرتقسیم
مناصب مدیریتی موجب شده تا زنان از ســهم عادانه ای در این
حوزهبرخوردارنباشند.بهامیدروزیکهزنانبتوانندتوانمندیهای
خودشان را در جامعه به نمایش بگذارند و نقش تأثیرگذارشان را در
عرصههایمختلفنشاندهند.
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گفتوگو

مشاورین با تجربه

نسل اول باید در کنار نسل دوم و سوم قرار بگیرد

معتقد است که نسل اول بسیار دلسوز و دست پاک بود و هرچه در چنته داشت
رو کرد و حاا باید جای خود را به نسل جوانتر بدهد .رییس ستاد انتخاباتی دکتر
روحانی در اصفهان ،شورای شهر جوان و پویا را موتور اقتصادی شهر می داند و
ادامه می دهد که سیستم در همه ارکان در حال پوسته اندازی است .گفت و گوی
ما را با حسین نجار می خوانید؛

شورا نیز یک
تیممتشکل
از تخصصهای
مختلف می
باشد که
با تصمیم
گیریهای خوب
و کارشناسی،
می تواند باعث
پیشرفتشهر
گردند

12

اسفندماه 1395

امروز کشور با چالش های متعدد شهرنشینی روبرو شده است .با عنایت به این چالش ها و با
توجهبهنزدیکیانتخاباتشوراهایشهروریاستجمهوری،ضرورتمشارکتدراینانتخابات
برایرهاییازمشکاتپیشرویراچگونهارزیابیمیکنید؟
به نظر من کشوری که در آن فرآیند انتخابات وجود دارد باید مردم در آن شرکت کنند و از این فرصت بدست
آمده نهایت استفاده را بکنند  .تجربه ثابت کرده است هر چقدر میزان مشارکت باا باشد نتیجه نسبتاًبهتری
حاصلمیگردد.شهرهاوخصوصاًکانشهرهاکهاینسالهابهدایلمختلفازقبیلتغییراقلیمآبوهواییو
مشکاتاشتغالوجذابیتزندگیدرشهربهلحاظرفاهیاتجاذبهیکوچازروستاهاوشهرستانهایکوچک
را باعث شده اند و بخاطر سیاستهای نادرست دولت های مختلف باعث بزرگتر شدن کان شهرها و در نتیجه
بوجود آمدن مشکات بزرگ از قبیل ترافیک زیست محیطی و اشتغال فرهنگی و اجتماعی روبرو شده اند ،
بنابراین برای حل این مسائل و مشکات بزرگ نیاز به یک شورای قوی متشکل از متخصصین در حوزه های
مختلف و یک شهردار قوی دارند .شرکت در انتخابات در هر دوره ای اهمیت خاص نسبت به مشکات زمان
خودش را داشته است این دوره هم خصوصاً انتخابات ریاست جمهوری بسیار پر اهمیت می باشد چرا که در
اطرافایرانناامنیومشکاتفراوانوجودداردکهدشمناناینکشورقصددارندبههرشکلدستایرانرابه
آتش بکشانند و آرامش و امنیت را از کشور ببرند که انشااله حضور پرشور مردم در 29اردیبهشت سال 96می
تواندبههمهدشمناناینمردموسرزمینبفهماندمردمایرانباهوشومتحدمیباشندوفکردستاندازیبه
اینکشورازسرشانبدرخواهدشد.
به نظر می رســد که همچنان عدم برنامه محوری بزرگترین چالش گروهها و افراد فعال در
انتخاباتشوراهایشهراست.دیدگاهشمادراینخصوصچیست؟
صد در صد برنامه محوری با اصول حرکت کردن ازمه ی موفقیت یک کار تیمی می باشــد  ،شورا نیز یک
تیم متشکل از تخصصهای مختلف می باشد که با تصمیم گیریهای خوب و کارشناسی شده می تواند باعث
پیشرفت شهر گردند  .در شورا قانون گذاری به طور صحیح یک وجه و پیگیری آن تا حصول نتیجه وجه دیگر
میباشدکهبایدیکتیممنسجمپیگیرآنموضوعاتباشند.
به نظر می رسد نسل جدید و جوان ،خواهان تحول در ساختار مدیریت شهری است و سعی
دارد با تغییراتی در ساختار و ایه های مدیریتی ،به دنبال رونق دوباره این شهر و ایجاد محیطی
پرنشاط برای زندگی بهتر باشد .با توجه به این امر ضرورت تغییر نسلی در ترکیب تصمیم ساز
شهرراچگونهمیدانید؟
دردنیایامروزیکهتکنولوژیوزمانعصرارتباطاتواطاعاتمیباشدوسرعتپیشرفتبسیارزیادولحظه
ای است نسل جوان و جوانتر یعنی نسل 2و 3می توانند در این عرصه ورود پیدا کنند و تصمیم گیری در زمان
خودشان را انجام دهند  .نسل اول که بسیار دلسوز و دست پاک می باشند هرچه در چنته داشته اند را رو کرده
اند و می بایستی جای خود را به نسل جوانتر بدهد  ،این یک امر طبیعی است و سیستم در همه ارکان در حال
پوسته اندازی است و باید تسلیم بشوند و بعنوان مشاورین با تجربه در کنار نسل دوم و سوم قرار بگیرند  ،دیر یا
زودایناتفاقدرتمامسطوحانجاممیگیردپسچهبهتربااحترامخاصوویژهاینمهمانجامگیرد.

نقششورايشهررادرتحواتاقتصادشهری
چطورارزیابيميکنید؟
شورای شهر جوان و پویا می تواند موتور اقتصادی شهر
باشد و اقتصاد شهر را با پیشنهادات و طرحهای اقتصادی
به حرکت درآورد  .بااخــره جوانها دارای افــکار تازه و
نوآورانه می باشند و ایجاد یک شهر شاد و پرنشاط توام با
جاذبه گردشگری می تواند اقتصاد شهر را تکان داده و از
خمودگینجاتدهد.
به اعتقاد شما بستر توســعه شهر اصفهان
چیست و نقش شهرداری ها در تحقق این امر چه
میباشد؟
در شــهری مانند اصفهان که دارای هزاران آثار به ثبت
رســیده تاریخی می باشــد فروش تراکم ظلم به این
شهر و تاریخ آن می باشد  .همانطور که سالیان گذشته
کارشناسانمحیطزیستوکارشناسانحوزهآبچنین
روزهایی را پیش بینی کرده بودند و مســئولین توجه
نکردند و امروز کشور دچار این مشکات اینحل شده
است.بایدهمهکسانیکهدانستهیاندانستهکوتاهیکرده
اندازنسلجدیدوآیندهعذرخواهیکنند.اینکشوربرای
توسعهیپایداربایدبهسمتاکوتوریسمبرویم،اینمهم
یک عزم ملی را می طلبد که باید رهبران جامعه کمک
کنند تا درآمد پایدار و در نتیجه توســعه پایدار محقق
گردد  .در نتیجه جذب توریســت موضوع اشتغال حل
وضعوزندگیجواناناینشهربهبودپیدامیکند.خدارا
خوشنمیآیداینهمهنعمتآثارکهنوتاریخیداشته
باشیم ولی جوانان بیکار یا به دنبال مشاغل کاذب باشند
 .این یک نوع کفران نعمت می باشد ضمن اینکه شبکه
های زیرزمینی این شهر پوسیده و دیگر کشش ساخت
و سازهای عمودی را ندارد و معابر به لحاظ ترافیکی دیده
نشدهاستوآلودگیبیدادمیکند.پیشنهادمنساخت
شهرکهای جدید می باشد که می تواند سرریز مجتمعی
درآنجاجذبوبرنامهریزیکرد
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سعیدبزرگی،معتقداستکهمردمدراینسالهاباشناختیکاملتروآموزشبیشتردموکراسیدرحالعبورازتلهپوپولیسموورودبهمرحلهعمیقتری
از دموکراسی هستند .این فعال سیاسی -اقتصادی با اشاره به تغییرات نسلی ،جامعه ایران را ،دارای هرم سنی جوانی می داند که آماده پذیرایی از
حرفهایجدیدوروشهاینودرمواجههبادنیاییاستکهسرعتتغییراتدرآنبسیاربیشازسرعتنوساناتفکرینسلهایقبلیاست.گفتوگوی
ماراباویمیخوانید؛

تلهپوپولیسم

شهر پویا نیازمند ایجاد تغییر در مدیریت است

نوسان :امروز اصفهان با چالش های متعدد شهرنشینی روبرو شده است .با عنایت به این
چالشها و با توجه به نزدیکی انتخابات شوراهای شهر و ریاست جمهوری ،ضرورت مشارکت در
اینانتخاباتبرایرهاییازمشکاتپیشرویراچگونهارزیابیمیکنید؟
انتخابات ریاست جمهوری مهمترین انتخابات کشور است که مردم در آن عاوه بر انتخاب رئیس جمهور
کشور رویکرد و تمایل سیاسی خود به حرکت آینده کشور را نشان می دهند .این انتخابات عاوه بر جنبه
های داخلی از بعد خارجی بســیار مهمی نیز برخوردار است و اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست .اما
انتخابات شورای شهر یکی از مهمترین انتخاباتهای کشور است که به واسطه کارکرد محلی شورای های
اسامی شهر و عینیت رأی مردم در پیشــانی محل زندگی آنان این انتخابات را بسیار جذاب و شور انگیز
کرده است .عاوه بر آن تعدد کاندیداها در انتخابات شوراهای اسامی شهر و وجود روابط فامیلی و مستقیم،
گروههای بسیاری را به حضور در این صحنه ترغیب می کند و شاید بتوان گفت که وزن سیاسی انتخابات
شوراهای شهر کمتر از دیگر انتخاباتهای کشور است .صد البته این امر در شهرهای بزرگ به شکل دیگری
است .نوع و کارکرد شورای های اسامی شهر در نظم بخشی به عملکرد شهرداری ها و مواجهه با چالشهای
شهر نشینی است و این امر حضور در این صحنه را بســیار با اهمیت می نمایاند .با توجه به اینکه عملکرد
شــوراها محلی اســت و مردم نتایج آنرا به صورتی ملموس و کوتاه مدت درک می کنند ،حس اثر بخش
بودن رأی را برای مردم بیشتر از پیش جلوه می دهد .مردم اصفهان به خوبی تأثیر تغییرات انجام شده در
شهرداری اصفهان را درک می کنند و این خود نشانه آن است که رأی مردم تا چه میزان در زندگی شهری
مامؤثراست.
نوسان :به نظر می رسد که همچنان عدم برنامه محوری بزرگترین چالش گروهها و افراد
شرکتکنندهدرانتخاباتشوراهایشهراست.دیدگاهشمادراینخصوصچیست؟
به نظر می رســد بر خاف آنچه انتظار می رود در کان شهرها و شــهرهای بزرگ میزان برنامه محوری
بسیارپائینترازشهرهایکوچکوروستاهاست.بهشکلیکهدرکانشهرهاشعارهایکاندیداهاشباهت
بسیاری به شعارهای انتخاباتی در روستاها و شــهرهای کوچک دارد و بسیار از گروهها به جای پرداختن
به یک برنامه استراتژیک و همه جانبه و ارائه راهکارهایی برای حل مشکات شهری ،به شعارهای جاذب
رأی برای انتخابات ورود می کنند .صد البته مردم نیز در این ســالها با شناختی کامل تر و آموزش بیشتر
دموکراسی ،در حال عبور از تله پوپولیسم و ورود به مرحله عمیقتری از دموکراسی هستند .صد البته این امر
در تمامی جوامع با کندی و صرف زمان و هزینه بسیار انجام می پذیرد و ایران نیز از این امر مستثنی نیست.
نوسان :به نظر می رسد نسل جدید و جوان ،خواهان تحول در ساختار مدیریت شهری است
و سعی دارد با تغییراتی در ساختار و ایه های مدیریتی ،به دنبال رونق دوباره این شهر و ایجاد
محیطی پرنشاط برای زندگی بهتر باشــد .با توجه به این امر ضرورت تغییر نسلی در ترکیب
تصمیمسازشهرراچگونهمیدانید؟
اکنون نزدیک به 40سال از انقاب اسامی می گذرد و هنوز بخشی از نســل اول انقاب در تاش است تا با

قرارگرفتندرپستهایمدیریتیبهپیادهسازیآرمانهایی
که ســالها برای آن تاش کرده است تحقق عینی تری
ببخشــد؛ در عین حال جامعه ایران با یک هرم ســنی
جوان آماده اســت تا پذیرای حرفهای جدید و روشهای
نو در مواجهه با دنیایی باشد که سرعت تغییرات در آن
بسیاربیشازسرعتنوساناتفکرینسلهایقبلیاست.
امروز جوانان نیاز دارند تا با نظارت و راهنمایی این بزرگان
در ادامه مسیری که آنان ایجاد کردند گام بردارند و صد
البته این جوانان با داشتن روحیه ای نزدیک تر به نسل
حاضر و با پاکدستی و دانش روز قطعاً نتایج پر بارتری به
بارخواهندآوردودراینراههیچمحلیبهترومناسبتراز
شوراهایاسامیشهروشهرداریهانیست.
نوسان :ارزیابی شــما از برنامه ها و اقدامات
شورای فعلی شهر اصفهان چیست؟ آیا ترکیب
شورای اصفهان را در توســعه شهری اصفهان
موفقمیدانید؟
متأسفانه در پاسخ به این سؤال شــما باید عرض کنم
که خیر .شورای فعلی با ترکیبی بسیار ناهمگون و غیر
هماهنگ چونان مانعی در توســعه شهری اصفهان از
پیشرفت و حرکت شــهری جلوگیری می کند و اگر
بخواهیم از اثرات مثبت این شورا نیز یادی کرده باشیم
می توان به تعویض شهردار اصفهان اشاره کرد .جدای از
همه مسائلی که در این تغییر دخیل بود؛ اصواً شهر پویا
نیازمند ایجاد تغییر در مدیریت خود است .اینکه یک
شهردار با هر میزان توان بیش از  ١0سال مدیریت یک
شهر را بر عهده داشته باشد باعث خواهد شد که شهر به
یک سکون و ایستایی نامبارکی دچار شود که اصفهان
نیز این تجربه را از سر گذرانیده است .در هر حال حضور
شهردار جدید روحیه و هوای شهر اصفهان را به شکل
قابل درکی تغییر داد و امیدوارم این شهر زنده همواره در
مسیرحرکتوپویاییقرارداشتهباشد.

پانوشت
شهردار

شورای فعلی با
ترکیبی بسیار
ناهمگون و غیر
هماهنگ چونان
مانعی در توسعه
شهری اصفهان
از پیشرفت و
حرکت شهری
جلوگیری
می کند و اگر
بخواهیم از
اثرات مثبت این
شورا نیز یادی
کرده باشیم می
توان به تعویض
شهردار اصفهان
اشاره کرد .جدای
از همه مسائلی
که در این تغییر
دخیل بود؛ اصواً
شهر پویا نیازمند
ایجاد تغییر در
مدیریت خود
است .اینکه
یک شهردار با
هر میزان توان
بیش از  10سال
مدیریت یک
شهر را بر عهده
داشته باشد
باعث خواهد
شد که شهر
به یک سکون
و ایستایی
نامبارکی دچار
شود که اصفهان
نیز این تجربه را
از سر گذرانیده
است .در هر
حال حضور
شهردار جدید
روحیه و هوای
شهر اصفهان را
به شکل قابل
درکی تغییر
داد و امیدوارم
این شهر زنده
همواره در مسیر
حرکت و پویایی
قرار داشته باشد
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گفتوگو

حق نسل جوان

عبور مترو از چهارباغ ،صرفا ثمره یک لجبازی مدیریتی بود

مدیرعامل اسبق متروی اصفهان ،معتقد است که اصل اول مدیریت یعنی تناسب اختیار و مسئولیت است که
همواره به دلیل انفعال ساختار قانونی کشور رعایت نگردیده است .محمدعلی مهدی پور ،به داستان متروی
اصفهان اشاره می کند و ادامه می دهد :علیرغم تقصیر میراث فرهنگی در دادن مجوز عبور مترو از چهارباغ،
اما این عبور مغرورانه ،که میلیاردها تومان برای مردم هزینه و اتاف وقت در برداشته ،صرفا ثمره یک لجبازی
مدیریتی بود .گفت و گوی ما را با وی می خوانید؛

اگر امیدی برای
بازسازی کشور
وجود دارد،
صرفا با تفکر
اصاح طلبانه
است
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نوسان :بسیاری معتقدند که طی چند دوره گذشته در انتخابات شورای های شهر شاهد
عدم برنامه محوری هستیم و این یکی از بزرگترین چالش گروه ها و افراد فعال در این
انتخابات است .دیدگاه شما در این باره چیست؟
به اعتقاد بنده متاسفانه عدم برنامه محوری نه تنها در بحث شوراها بلکه در سایر امور اجرایی و بخش های
مختلف وجود داشته و دارد .البته بخشی از این انفعال به ســاختار قانونی کشور برمی گردد که اصل اول
مدیریت یعنی تناسب اختیار و مسئولیت در آن ،چه به صورت رسمی و چه غیررسمی رعایت نشده است.
اما همین مساله بهانه ای شده که طالبان پست ها و امور حکومتی از آن سر باز زنند و از دیگر سوی چون
می دانند اعام برنامه صحیح و تعهد به اجرای آن بااخره موجب رنجش عده ای می شود به خوبی از آن
طفره می روند و در عمل هم امور جاری با چنین فضایی به روزمرگی می افتد و فرصت طلبی اوج می گیرد.
نوسان :برخی معتقدند که مدل رابطه ای شورا  -شهردار در ایران به خوبی تنظیم نشده
و این موضوع سرمنشا بسیاری از مشکات در اداره امور شهر ،به ویژه کاهش نظارت
شوراست .این موضوع را چگونه ارزیابی می کنید؟
به هر حال مدل رابطه شورا و شهرداری براساس ســاختار قانونی حکومت ها متفاوت است کما اینکه
شرایط و مدل انتخاب اعضای شورای شهر و شهردار و حتی مسئولیت های محوله متفاوت است .اما تا
آنجایی که در این چند دوره شورای شهر نشان داده است ،عوامل مخرب دیگری وجود دارد که تاثیر آنها
مهمتر است و یکی از اصلی ترین آنها سیاسی کاری در تمام امور است.
نوسان :به نظر می رسد نسل جدید و جوان ،خواهان تحول در ساختار مدیریت شهری
است و سعی دارند با تغییراتی در ساختار و ایه های مدیریتی ،به دنبال رونق دوباره این
شهر و ایجاد محیطی پرنشاط برای زندگی بهتر باشد .با توجه به این امر ضرورت تغییر نسلی
در ترکیب تصمیم ساز شهر را چگونه می دانید؟
به گمان من قدری باید با انصاف برخورد کرد و این حق نسل جوان است که به نسل های قبلی بگوید "شما
تمام هنر مدیریت شهریتان را تاکنون انجام داده اید و اجاره دهید نیروهای تازه نفس تر در معرض کارها
قرار گیرند" .اما یک واقعیت تلخ وجود دارد که به روحیه ملی ما برمی گردد و آن موضوع افراط گرایی است
که در این زمینه نباید افراط کرد .هر جوانی الزاما بهتر از هر میانســالی نیست و وانگهی باید کاری کرد

که نسل های قبلی مشفقانه به عنوان مشاور و دلسوز
و بی جیره و مواجب ،در کنار نســل جوان قرار بگیرند
و حداقل تجارب خود را منتقل کنند .ولی افسوس که
روحیه ملی تعامل کار در جامعه ما وجود ندارد.
نوسان :نقش و جایگاه جریان سیاسی اصاح
طلبانه و جوانان نسل دوم و سوم را برای ایجاد
تغییر و تحول چگونه ارزیابی می کنید؟
به هر حال اگر امیدی برای بازسازی کشور وجود دارد،
صرفا با تفکر اصاح طلبانه است .اما متاسفانه به دلیل
پاره ای مشکات از یک سو و فرصت طلبی ها از سوی
دیگر ،اصاح طلبان تاکنون برنامه مدون و منسحمی
چه برای اداره امور مملکت و چه بــرای نهادهایی در
سطح شورای شهر به مردم ارائه نداده اند.
نوسان :به نظر می رسد هنوز تأمین مخارج
و درآمد شهر از راه فروش تراکم یا به عبارتی
شهرفروشی صورت می گیرد .با توجه به رکود
فعلی صنعت ساختمان ،شهرداری ها برای
توسعه پایدار شهر چه گزینه های دیگری روی
میز دارند؟
این یکی از آثاری اســت که در سوال قبل پاسخ دادم.
مثا درآمد محل از توریســت؛ همه می توانند ساعت
ها دربــاره مزایای این مقوله صحبــت کنند ولی می
دانیم که برای حل مســاله توریست ،خیلی کارها چه
در سطح ملی و چه در ســطح منطقه ای باید صورت
گیرد اما کســی جرات بیــان این موضــوع را ندارد!
خوب حداقل یکی از مراجعی کــه می تواند ایحه به
مجلس بدهد ،شورای استان هاست .چرا برای درآمد
شهرداری ها فکر نمی کنند؟ تا کی باید شهرفروشی
کرد و روستاها را خالی کرد؟
نوسان :با توجه به وقوع حادثه پاسکو و
حوادثی از این دست در شهر به نظر می رسد
که انتخاب افراد تخصصی برای شورای شهر
می تواند بهترین گزینه برای اجراي طرح هاي
عمراني و اقتصاد شهري باشد .دیدگاه شما در
این باره چیست؟
قطعا باید افرادی وارد شورای شهر شوند که پیشینه
اجرایی و حداقل مطالعات شهری را داشته باشند .اما این
امر نیاز به تفسیر دارد مثا هر کس قبا در شهرداری کار
کردهلزوماآدمکارشناسینیست.وانگهیامروزبهشدت
باید به دنبال کسانی رفت که بین خود و خدا ،نگران
آیندهشهرباشندبهدلواپسسیاسی.
نوسان :ارزیابی شما از برنامه ها و اقدامات
شورای فعلی شهر اصفهان چیست؟ آیا ترکیب
شورای اصفهان را در توسعه شهری اصفهان
موفق می دانید؟
صراحتا می گویم خود من مدیرعامل متروی اصفهان
بودم و علیرغم مســائلی که در آنجا اتفــاق افتاد و به
شهردار قبلی حضورا تذکر دادم حتی یکی از اعضای
شــورای شــهر نیامدند مطالب بنده را حداقل گوش
بدهند .اما باید بگویم علیرغم تقصیر میراث فرهنگی
در دادن مجوز قبلی عبور متــرو از چهارباغ ،اما عبور
مغرورانه مترو از چهارباغ میلیاردها برای مردم هزینه
و اتاف وقت در برداشــته که صرفا ثمره یک لجبازی
مدیریتی بود .همان تفکری که یکی از بزرگترین آثار
تاریخی شهر یعنی حمام خســروآقا را تخریب کرد و
باعث توقف چندساله دستگاه ها در عمق زمین و آثار
مخرب بعدی که عبور مترو از نزدیکی سی و سه پل و
مدفون شدن یک ایستگاه جلو مجتمع کوثر و هزینه
هایی در بهره برداری را تا قرن ها بر مردم تحمیل کرد
اما هیچکس پاسخگو نشد و مســاله به این مهمی در
ابای مسائل سیاسی به فراموشی سپرده شد.

گفتوگو

شهررانتی

پانوشت
ارتباطات
شهری

پویاییجامعهیاسرآمدنانتظاریبیپایان

علی صرافیان ،معتقد است که سیاسیون برای کسب آراء و ارائه فهرست موجه بهجای
برنامه مشخص ،ناچار به استفاده از چهرههای پرطرفدار هنری ،ورزشی میشوند و
در نهایت شورایی غیرتخصصی عهدهدار مدیریت شهری میشود که خود با انتخاب
شهردارعم ً
ااورابهکارگرداناعضاءشورایشهر تبدیلمیکند.مدرسعلومسیاسی
ودبیرپیشینانجمنصنفیروزنامهنگاراناصفهان،تغییررامبارکومیمونمیداندو
بهایننکتهاشارهمیکندکهزمانیغامرضاکرباسچیبا 27سالسناستانداراصفهان
بود.گفتوگویماراباویمیخوانید؛
نوسان :به نظر می رسد که همچنان عدم برنامه محوری بزرگترین چالش گروه ها و افراد
فعال در انتخابات شوراهای شهر است .دیدگاه شما در این خصوص چیست؟
متأسفانه فقدان احزاب باعث شــده تا هزینه کار سیاسی در ایران باا باشــد؛ لذا قدرتطلبان که باید
زورآزمایی خود را در احزاب به ظهور برســانند ،بهدلیل خاء احزاب و نبود آن ها به ســوی تشکلهای
غیردولتی و مطبوعات کشیده میشــوند و عم ً
ا در ایام انتخاباتی حضور آن ها علنی و همواره بهدلیل
فصلی بودن ،فاقد برنامه و استراتژی است .تنها هدف آن ها بهدست آوردن کرسیهای انتخاباتی است و
حتی شورای شهر که عم ً
ا فاقد کارکرد سیاسی است ،عرصهگاه سیاسیون با اهداف سیاسی میشود و
سیاسیون جهت کسب آراء و ارائه فهرست موجه بهجای برنامه مشخص ،ناچار به استفاده از چهرههای
پرطرفدار هنری ،ورزشی میشوند و در نهایت شورایی غیرتخصصی عهدهدار مدیریت شهری میشود
که با انتخاب شهردار ،عم ً
ا شــهردار بهواســطه توانایی مالی و بودجهای ،کارگردان اعضاء شورای شهر
میشوند.
نوسان :به نظر می رسد نسل جدید و جوان ،خواهان تحول در ساختار مدیریت شهری
است و سعی دارد با تغییراتی در ساختار و ایه های مدیریتی ،به دنبال رونق دوباره این شهر
و ایجاد محیطی پرنشاط برای زندگی بهتر باشد .با توجه به این امر ضرورت تغییر نسلی در
ترکیبتصمیمساز شهر را چگونهمی دانید؟
تغییر امر میمون و مبارکی است ،بهویژه تغییرات نسلی که مسلماً موجب جهش قلمداد میشود .اینکه

اینکه جوانان ،خواهان تحول
و قبول مســئولیت باشند یا
نشان از پویایی جامعه است،
یا سرآمدن انتظاری بیپایان

دستکمگرفتن
قدرتارتباطات
شهریدر
زندگی مردم ،از
چالشهایامروزه
شهرنشینیاست
که در نگاه و نظر
مدیریتشهری
مادیدهمیشود؛
بهطورمثال،
ارنستهمینگوی
درداستانیکوتاه
از پدر و پسری
نوجوانبهنامپاکو
صحبتمیکند
کهارتباطشان
گسستهمیشود.
بعدازاینکه
پسر از خانه فرار
میکند،پدربرای
یافتناوسفری
طوانی را آغاز
میکند.سرانجام
کهازهمهجاناامید
میشود.دریکی
ازروزنامههای
محلیمادرید
آگهیچاپ
میکند.متن
آگهیچنین
است:پاکوی
عزیزم!«فردا
جلودفترروزنامه
باش...همهچیز
رابخشیدهام...
من تو را دوست
دارم» صبح روز
بعد 800نفر به نام
پاکوجلویدفتر
روزنامهجمع
شدهبودندتا
ارتباطگسستهرا
ازنوبرقرارکنند!
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جوانان خواهان تحول و قبول مسئولیت باشند یا نشان
از پویایی جامعه است ،یا سرآمدن انتظاری بیپایان!
بهنظر میسد مورد پرسش شــما قسمت دوم قضیه
باشد .چون نســل دهه  20و  30از بدو انقاب تاکنون
همواره در تقســیم قدرت مانع از ظهور نســلهای
بعدی شد و عم ً
ا نسل بعدی را بیتجربه و ناکارا نشان
داده و این در حالی است که نســل دهه  40امروز در
مرز  ٥0ســالگی خود اســت؛ بهعنوان نمونه ،زمانی
آقای کرباسچی با  27سال سن استاندار اصفهان بود،
امروز هم آقای زرگر از نسل او استاندار اصفهان است.
یک روز جوان بودن باعث تحول مدیریتی محســوب
میشد ،امروز برای بهانه به کارگیری همان نسل ،ثبات
مدیریتی و تجربه است .به هر حال من به نوبه خود این
اعام حضور جوانان تحولخواه را به فال نیک میگیرم.
نوسان :فکر می کنید با توجه به رکود فعلی
صنعت ساختمان شهرداری ها برای تأمین
مخارج و توسعه پایدارشهر باید چه گزینه های
دیگری روی میز قرار بگیرد؟
آسانترین تنبیه دانشجوی درسنخوان ،نمره ندادن
و راحتترین منبع درآمد شــهری ،فروش شهر است.
امروز با رکود بخش مسکن و توقف ساخت و سازها و یا
کم شدن آن ها توفیقی حاصل شده تا مدیران شهری
توان و نبوغ خود را در کســب درآمد از راههای دیگر
پیگیری کنند .مســلماً زمانی که ما شاهد آن هستیم
که فیسبوک درآمد بیشتری از نفت ما دارد یا وسایل
و نرمافزارهای ارتباطی دیگــر ،آن چنان درآمدهای
دیگری را به خود اختصاص میدهند ،فروش نفت خام
برای تأمین بودجه کشــور بیشتر شبیه خیانت است؛
همانگونه که فروش هوای شهر بهویژه در شهرهایی
با آثار تاریخی و بافت قدیمی کــه منبع درآمد باایی
میتواند باشد ،خیانت محسوب میشود .فروش تراکم
بهکلی قابل نفی نیســت ،اما در شــهرهایی با ویژگی
اصفهان ،امر پسندیدهای نیســت .معتقدم که بحث
درآمدزایی یک بحث کام ً
ا تخصصی اســت که باید
در یک شورای شهر و کمیسیونهای تخصصی مورد
بحث و ارزیابی قرار گیرد.
نوسان :به نظر شما؛ آیا تغییر نسلی می تواند
بستر ایجاد تغییرات اساسی در شهر را فراهم
سازد؟
معتقدم که تا ساختار ناسالم و رانتی شهر تغییر نکند،
حتی تغییر نســلی نیز در کیفیت و ترکیب مدیریت
شهری نمیتواند تصمیمســاز و کارا عمل کند .شهر
رانتی همچون کشور صاحب نفت است که باعث روی
کار آمدن دولت تحصیل دار میشود .شهرهایی چون
تهران ،اصفهان ،مشهد و حتی شهرهای مرزی و بندری
ما ،شهرهایی هستند که در درون خود باعث پیدایش
رانت شــده و رانتخــواری را مهیــا میکنند ،چون
سرمایههای هنگفتی از همان درآمدهای نفتی و دیگر
جنبهها در آنجا وجود دارد.
شــهر رانتی و وابســته به درآمدهای ناپایدار ،اقتصاد
شهری و تراکمفروشی ،حتی مدیریت جوان را هم به
سمت مدیریت رانتی جهتدهی میکند؛ لذا تولید و
بازار تولید یک ساختار ناسالم میشود و به همین دلیل
باید مردم در آراء خود سعی کنند تا به دور از تبلیغات
و پروپاگانداهای ایجادشده به کسانی در جمع مدیریت
شــهری رأی دهند که تخصصهای ازم در این امر
را داشــته یا دارای برنامههای اجرایی باشــند ،وگرنه
حادثهای همچون پاسکو برای همه شهرهای ما قابل
پیشبینیاست.
اسفندماه 1395
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پانوشت
تحوات
اقتصادی شهر

تحوات
اقتصادی شهری
الزام ًا نمی تواند
فقط در اختیار
شورای شهر باشد
تحواتاقتصادی
به طور عمده باید
از طریق رشد
تولید و ایجاد
اشتغال صورت
پذیرد و قسمتی
که مربوط به
شورای شهر
می باشد ،وجود
افراد متخصص
در زمینه-ی امور
شهری از بُعد
اقتصادی است.
قطع ًا تعداد شغل
هایی که دولت
می تواند ایجاد
کندتناسبی
با تعداد فارغ
التحصیان
ندارد و بقیه فارغ
التحصیانباید
به سمت بخش
خصوصی سوق
داده شوند که
نیاز به امنیت
سرمایه گذاری
دارد و البته
سرمایه گذاری از
طرف کشورهای
خواهر خوانده با
اصفهان اولویت
دارد .اقدام
دیگری که می
توان انجام داد
توسعهصنعت
گردشگری
می باشد که
قبل از هر چیز
نیاز به امنیت
گردشگران
خارجی اهمیت
دارد و شورای
شهر باید
شجاعانه از آن
دفاع کنند
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گفتوگو

اعتمادبهنسلجوان
سپردن امور به نسل جدید به نفع اصاحات است

شهراصفهانراشهردانشگاههایقویومعتبرباکادرعلمیمجربمیداندکههرگز
از پتانسیل آن ها برای حل مشکات شهری استفاده نشده است .مدیر عامل بنیاد
فرهنگی،آموزشیامامصادق(ع)،اماشجاعتراپیششرطانتخاباصلحدراعضای
شورایشهرقلمدادمیکندومعتقداستکهبایدبهنسلجواناصاحطلباصفهان
برایپیگیریمطالباتشهریاعتمادکرد.گفتوگویماراباعلیفقیهمیخوانید؛
نوسان :امروز کشور با چالش های متعدد شهرنشینی روبرو شده است .با توجه به این
چالش ها ضرورت مشارکت در انتخابات شوراهای شهر و ریاست جمهوری ،را چگونه
ارزیابی می کنید؟
از آنجا که تنها راه حل مشکاتِ کشور ما ،مراجعه به آرای عمومی و صندوق های رأی می باشد،
بدیهی است هر فرد عاقمند به سرنوشت کشور و نسل آینده امکان این اعمال حقوق شهروندی
را نبایستی از خود ســلب نماید و این یک وظیفه ی متقابل بین حاکمان و مردم است که امکان
تعیین سرنوشت به وســیله ی صندوق های رأی را فراهم آورند .مردم با شــرکت در انتخابات و
مسئولین با صیانت از آرای مردم می توانند این مهم را تحقق بخشند.
نوسان :به نظر می رسد که همچنان عدم برنامه محوری بزرگترین چالش گروه ها و
افراد فعال در انتخابات شوراهای شهر است .دیدگاه شما در این خصوص چیست؟
متأسفانه بیشتر خسارات را به علّت عدم برنامه محوری و تحزب گرایی به معنای واقعی متحمل
شده ایم ،معرفی افراد بدون توجه به تخصص آن ها وشاید در اثر سهم خواهی گروه ها و یا اعمال
سلیقه و تصمیمات سنتی مدنظر بوده است .تصور می کنم قبل از اینکه به افراد رأی بدهیم باید
به برنامه آن ها برای حل معضات شهری توجه کرد و سپس رأی داد ،البته غیر از برنامه محوری،
فردی که کاندیدا می شود باید شجاعت و پیگیری مطالبات مردم را نیز داشته باشد.
نوسان :به نظر می رسد نسل جدید و جوان ،خواهان تحول در ساختار مدیریت
شهری است و سعی دارد با تغییراتی در ساختار و ایه های مدیریتی ،به دنبال رونق
دوباره این شهر و ایجاد محیطی پرنشاط برای زندگی بهتر باشد .با توجه به این امر
ضرورت تغییر نسلی در ترکیب تصمیم ساز شهر را چگونه می دانید؟
تصور می رود نسل جوان در جناح اصاحات بیشتر از اصول گرا مظلوم واقع شده است و آنطور
که باید و شــاید جایگاه خود را بدست نیاورده است و بیشــتردر تبلیغات انتخاباتی مورد توجه
بوده اند تا برنامه ریزی های اصولی و راهبردی ،در صورتی که نســل جوان دارای پتانسیل باا
بوده و هم نســان من و قبل از من بپذیریم که باید حل معضات و مشکات کشوری و محلی
را بدســت این عزیزان ســپرد و به آن ها اطمینان کرد .بنده اعتقاد دارم که حاصل این اعتماد

نسل جوان در جناح اصاحات بیشتر از
اصول گرا مظلوم واقع شده است و آنطور
که باید و شاید جایگاه خود را بدست
نیاورده است

قطعاً به نفع اصاحــات و احــزاب اصاح طلب
خواهد بود که نمونه بارز ایــن جوانان را در حزب
ندای ایرانیان و عزیزان تحول خواه می توان سراغ
گرفت.
نوسان :نقش شوراي شهر را در تحوات
اقتصاد شهری چطور ارزیابي مي کنید؟
تحوات اقتصادی شــهری الزاماً نمی تواند فقط
در اختیار شــورای شهر باشــد تحوات اقتصادی
به طور عمده باید از طریق رشــد تولیــد و ایجاد
اشــتغال صورت پذیرد و قســمتی که مربوط به
شورای شهر می باشــد ،وجود افراد متخصص در
زمینه-ی امور شهری از بُعد اقتصادی است .قطعاً
تعداد شــغل هایی که دولت می تواند ایجاد کند
تناسبی با تعداد فارغ التحصیان ندارد و بقیه فارغ
التحصیان باید به ســمت بخش خصوصی سوق
داده شوند که نیاز به امنیت ســرمایه گذاری دارد
و البته ســرمایه گذاری از طرف کشورهای خواهر
خوانده با اصفهان اولویــت دارد .اقدام دیگری که
می توان انجام داد توســعه صنعت گردشگری می
باشد که قبل از هر چیز نیاز به امنیت گردشگران
خارجی اهمیت دارد و شورای شهر باید شجاعانه از
آن دفاع کنند.
نوسان :با توجه به وقوع حادثه پاسکو
و حوادثی از این دست در شهر به نظر می
رسد که انتخاب افراد تخصصی برای شورای
شهر همچون اساتید دانشگاه ،کارآفرینان،
صنعتگران و  ...می تواند بهترین گزینه برای
اجراي طرح هاي عمراني و اقتصاد شهري
باشند .دیدگاه شما در این باره چیست؟
تمام این حوادث نشــان داد که مدیریت بحران در
کشور باید بیش از آنچه که تصورش را می توان کرد
جدی گرفته شود تا از آســیب های انسانی و مالی
و روحی و روانی جلوگیری شــود .شهر اصفهان از
آلودگی شــدید هوا و پارازیت ها و وجود بیماری
های سخت و صعب العاج به شدت رنج می برد که
ریشه ی بعضی از آن ها در خشکی زاینده رود و از
بین رفتن تااب گاوخونی و آاینده هایی است که
از طریق کارخانه های صنعتی دولتی و نیمه دولتی
و غیره ایجاد می شود که حل هر کدام از آن ها نیاز
به کار کارشناســی دارد که قطعاً از وظایف مهم و
مبرم اعضای شورای شهر و دفاع شجاعانه از حقوق
شهروندی مردم است.
کسی که کاندیدای شورای شهر می شود هم خود،
و هم گروه معرفی کننده ی او باید پاســخگو باشد
که چه تخصصی جهت حل مشکات شهری دارند
واا کاندیدا شــدن آنان بی تقوائی است و باید در
پیشگاه خداوند و مردم پاسخگو باشند  .گروه ها و
انجمن های مختلف به جای سهم خواهی بایستی
تخصص را مد نظر قرار دهند چه هم گروه ما باشند
یا نباشند؛ اولویت با حل مشکات شهری است و نه
مطرح شدن این و آن گروه.

گفتوگو

گسست نسلی

پانوشت
جانشین پروری

دومینویتخریبشهرباغیرمتخصصانشورا

نوسان :انتخابات شوراها ،از جمله مهمترین انتخابات کشور است و به عنوان یکی از
مهمترینمطالباتمردمایراندرانقاباسامیمطرحاست.بهگفتهدبیرکلحزب
ندای ایرانیان کشور ،تاسیس شوراها و اداره کشور به شکل مردم ساار از جمله
مطالباتمردمیبودهکهبهعنوانمثالدرسخنرانیهایآیتاهطالقانیبسیاروجه
بارزیداشتودرقانوناساسیاولوهمچنیندراصاحقانوناساسی،نقششوراها
بسیاربرجستهشدهاست.

مجید فراهانی گفت :مشارکت مردم در انتخاب نمایندگان و تعیین سرنوشت خود به شکل موقت،
به اداره شهرها ،کمک می کنند تا در حقیقت نمایندگان مردم ضمن انتخاب شهردار ،بر عملکرد وی
نیز نظارت کنند و بتوانند به شکل حداکثری مطالبات مردم را در خصوص توسعه شهرها به نتیجه
برسانند .وی تاکید کرد :مجموعه هایی که می خواهند به عنوان کاندیدا در انتخابات شوراها حضور
یابند و خود را به رای مردم بگذارند ،با توجه به مشکات اداره شــهرها باید دارای برنامه باشند و با
آشنایی کامل نسبت به چالش های شهر ،شهرداری و شوراها گام به این مسیر پرخطر بگذارند.
وی با ابراز تاسف نسبت به اینکه متاسفانه در گذشــته برخی از افراد محبوب و سلبریتی با داشتین
چهره و مشهوریت خود از جمله ورزشی ،هنرمند و یا سینمایی بدون تخصص ازم و با رای احساسی
مردم وارد عرصه شورا شــده اند ،تصریح کرد :یکی از مهمترین مشکات شهرهای ما حضور افراد
بدون تخصص و برنامه در این نهاد مهم است که کمکی به شهرها نمی کند.
به اعتقاد رئیس حزب ندای ایرانیان کشور ،حادثه پاسکو نماد و سمبل حضور افراد غیرمتخصص و
غیردغدغه مند در شوراها بود که حوادثی از این دســت را هر روز در شهر شاهدیم .با توجه به بافت
فعلی شورای شهر تهران و بسیاری از شوراهای کانشهرهای کشــور ،امکان تکرار حوادثی از این
دست دور از انتظار نیست .وی تاکید کرد :حضور غیرمتخصص ها برای اداره شهرها دومینوی تخریب
شهر محسوب می شود و باعث فروریزی پاسکووار مدیریت شهری در بسیاری از عرصه ها خواهد
شد اما امیدواریم شورای شهر بعدی با هشیاری مردم به شورای متخصصان و صاحبنظران تبدیل
شود.
فراهانی همچنین با اشــاره به موضوع مهم جانشــین پروری با توجه به جوان بودن نســل فعلی
کشورمان ،گفت :یکی از چالش های مدیریتی کشورمان این است که متوسط سنی مدیران کشور
حدود 60سال است و مدیران ارشد کشور سالیانی از بازنشستگی آنها گذشته و کمتر مساله جانشین
پروری و دست آموخته به نسل بعدی صورت گرفته است.
وی اضافه کرد :نه فقط در بحث شهرداری و شوراها بلکه در همه ارکان کشور باید به موضوع جانشین
پروری توجه ویژه ای کرد تا نسل جوان بتواند همپای با نسل های گذشته در این عرصه ها حضور یابد
و فرایند انتقال تجارب و درس آموخته ها به خوبی صورت گیرد .به اعتقاد رئیس حزب ندای ایرانیان

نه فقط در بحث
شهرداری و
شوراها بلکه در
همه ارکان کشور
باید به موضوع
جانشین پروری
توجه ویژه ای
کرد تا نسل جوان
بتواند همپای با
نسل های گذشته
در این عرصه
ها حضور یابد
و فرایند انتقال
تجارب و درس
آموخته ها به
خوبی صورت
گیرد .به اعتقاد
رئیس حزب
ندای ایرانیان
کشور ،غفلت از
موضوعجانشین
پروری ،کشور را
با گسست نسلی
روبرو می کند که
البته اکنون اتفاق
افتاده و فرایند
مدیریت کشور با
سکته مواجه می
شود
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کشور ،غفلت از موضوع جانشین پروری ،کشور را با
گسست نسلی روبرو می کند که البته اکنون اتفاق
افتاده و فرایند مدیریت کشــور با سکته مواجه می
شود.
وی همچنین به چالش های حوزه شهری پرداخت
و ادامــه داد :مهمترین چالش امروز ،اداره شــهرها
مبتنی بر فروش شــهر است .شــهرداری از طریق
فروش تراکم ،برج سازی و  ...شهر را اداره می کنند .به
عقیده صاحبنظران این امر موجب تخریب و ویرانی
شهرها می شود و سیکل معیوب ساده ای اتفاق می
افتد که شهرداری شهر را می فروشد تا بتواند آن را
اداره کند .اکنون نزدیــک  70درصد هزینه تامین
مالی شهرداری از طریق فروش تراکم شهر صورت
میگیرد.
فراهانی با اشاره به اینکه با تحقیقات صورت گرفته
در هیچ جای دنیا ،اداره شــهر این گونه نیســت،
افزود :مهمترین منبع درآمد آنها دریافت عوارض،
تامین مالی پروژه ها از طریق سرمایه گذاران داخلی
و خارجــی ،فــروش اوراق قرضه بــوده و کمترین
اتکای درآمدی شــان بر فروش تراکم اســت .وی
با بیان اینکه بســیاری از شــهرهای بزرگ با توجه
به مشــکات عدیده ای که برج های غول آسا برای
تنفس ،جمعیت شــهر و  ...ایجاد می کند ،فرایند
ایجاد آنها را در مناطق بســیاری ممنوع کرده اند،
گفت :متاسفانه سال هاست این سیاست برای تامین
درآمدهای پایدار شهری در شهرداری و شورای شهر
کانشهرهای کشور از جمله تهران و اصفهان اجرا
می شود و برای آن فکر عاجلی نشده است.
وی پیشنهاد داد :با دعوت از سرمایه گذاران داخلی
و خارجی و عملیاتــی کردن فراینــد تامین مالی
زیربناهای شــهر از طریق فاینانس ،باری از دوش
شهرداری برداشته شود همچنین از طریق بازنگری
در سیاست دریافت عوارض و اســتفاده از تجارب
شــهرهای موفق در این راســتا کمک جدی برای
تامینپایدارمنابعشهرکرد.
رئیس حزب ندای ایرانیان کشور همچنین موضوع
نظارت شورا بر عملکرد شهرداری را از دیگر چالش
های موجود در مدیریت شهری دانست و گفت :در
حال حاضر شــوراها کمترین اختیار را برای اعمال
نظارت بر عملکرد شــهرداری ها دارنــد بنابراین
شاهد فسادها و مشکات جدی در شهرداری ها به
خصوصدرتهرانهستیم.
وی تاکید کــرد :در نظر داریم مشــابه نهاد دیوان
محاســبات ،در برنامه ای دیوان محاسبات شورای
شهر نیز فعال شود و ایحه تاسیس آن را به مجلس
ارائه دهیم تا شــوراها امکان حسابرسی دقیق مالی
عملکرد شهرداری ها را به شکل مستمر پیدا کنند.
وی همچنین عدم یکپارچکــی فعالیت های مورد
نیاز برای اداره شهر و وجود آنها در ارگان های خارج
از شورای شهر و شــهرداری را از دیگر چالش های
مدیریت شهری اعام کرد و گفت :براساس آنچه در
دنیا بررسی شده بیش از  24کار و فعالیت مهم است
که باید توسط شهرداری و شــوراها برای مدیریت
یکپارچه شهری انجام شود که متاسفانه در ایران ،در
دست دولت و ارگان های دیگر است.
به گفته فراهانــی ،ابتدا باید به شــکل حداکثری
اختیارات و لوایحی تصویب شود که اختیارات شورا
و شــهرداری را برای اداره شهر بیشتر کند و نقش
این دو را در اقتصاد شــهری به شکل برجسته تر،
نمایان کند.
اسفندماه 1395
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گفتوگو

جدید؛پرانرژی؛باانگیزه

پانوشت
نیروهای جوان

جوانان منشأ پیروزی های بزرگ بودند
طیبه سیاوشی ،معتقد است که در دوران هشت سال دفاع مقدس ،فرماندهان بسیار
جوانیبودندکهتوانستندمنشأپیروزیهایبزرگیبرایماباشند .رئیسکمیتهزنانو
جوانانکمیسیونفرهنگیمجلسشورایاسامی،تأکیدداردکهجامعهجوانایرانهم
تمایلبیشتریداردکهنیروهایجدید،پرانرژیوباانگیزهواردمیدانشوند.گفتوگوی
اختصاصیماراباویمیخوانید؛
نوسان :امروز کشور با چالش های متعدد شهرنشینی روبرو شده است .با عنایت به این
چالشهاوباتوجهبهنزدیکیانتخاباتشوراهایشهروریاستجمهوری،ضرورتمشارکتدر
اینانتخاباتبرایرهاییازمشکاتپیشرویراچگونهارزیابیمیکنید؟
حضور پرشمار مردم در هر انتخاباتی می تواند نقش کلیدی و مؤثری در اداره کشور داشته باشد .صندوق رأی
از اصلی ترین مکان هایی است که مردم می توانند نقش بی بدیل خود در روند تصمیم گیری را به نمایش
بگذارند و با فرستادن کسانی که با معیارهای آنان نزدیک تر است ،زمینه اجرایی شدن رشد و توسعه کشور
را فراهم کنند .بی شک انتخابات ریاست جمهوری همواره از اهمیت خاص برخوردار بوده است و تاکنون نیز
مردم با مشارکت رو به رشد خود نشان داده اند که به رغم همه تبلیغات و نظر سنجی ها ،این مردم هستند
که حرف آخر را بر سر صندوق رأی می زنند .امیدواریم که سال آینده هم مشارکت مردم از سال های پیش
گسترده تر باشد و رئیس جمهوری را برگزینند که اقتدار و اعتای ایران را در رأس برنامه های خود گنجانیده
باشد.درخصوصانتخاباتشوراها،گاهیمشاهدهمیشودکهاقبالعمومیدرشهرهایبزرگبهاینمسئله
کمتر از مناطق روستایی و شهرهای کوچکتر اســت .گویی مردم در شهرهای بزرگ هنوز اهمیت ترکیب
اعضای شــورا را در زندگی روزمره خود حس نکرده اند .این مسئله البته به فعاان سیاسی هم برمی گردد.
خوشبختانه به نظر می رسد از ماه ها پیش احزاب و فعاان سیاســی فعالیت برای پرشور کردن انتخابات
شوراهاراهمدرپیشگرفتهاند.
نوسان:بهنظرمیرسدکههمچنانعدمبرنامهمحوریبزرگترینچالشگروههاوافرادفعال
درانتخاباتشوراهایشهروهرانتخاباتدیگریاست.دیدگاهشمادراینخصوصچیست؟
در هر انتخاباتی ما شاهد برنامه های فراوان هستیم .مشکل اینجاست که بعد از انتخابات کسی پیگیر این
نیست که این برنامه های مطرح شده آیا به اجرایی شدن هم نزدیک شد یا نه؟ این مسئله هم بر می گردد
به ساختار احزاب و پاسخگویی مسئوان .بی شک مردم نمی توانند یکی یکی به دنبال منتخبان خود باشند
تا ببینند که آیا به قول هایی که داده اند پایبند هستند یانه .این وظیفه نخبگان سیاسی و احزاب است که
همان گونه که در پیش از انتخابات تنور آن را گرم می کنند تا کاندیدای مورد نظر خود را به مراکز تصمیم

بی شــک مردم نمی توانند
یکی یکی به دنبال منتخبان
خود باشــند تــا ببینند که
آیا به قــول هایی کــه داده
انــد پایبند هســتند یانه
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خوشبختانه
بانگاهیبه
انتخاباتمجلس
وشوراهای
سالهایپیش
مشاهده
می شود که
گردش و چرخش
بهسمتنیروهای
جوان تر است.
جامعهجوان
ایرانهمتمایل
بیشتریداردکه
نیروهایجدیدتر،
پرانرژیوباانگیزه
تر وارد میدان
شوند.همواره
مناسباستکه
ترکیبمناسبیاز
نیروهایمجربو
نیروهایجواندر
کنارهمباشندتا
همبتوانازتجربه
پیشیناناستفاده
کرد و هم از نیروی
جوانان و در این
روندنیروهای
کمتجربهتر
نیز در این وادی
کارآزمودهشوند.
به نظر می رسد نه
تنهادرانتخابات
بلکهدرمیان
سایرمراکزدولتی
وغیردولتی
نیروهایجوان
و کار آمد نقش
مؤثریدر
مدیریتها
برعهدهدارند

گیری بفرستند ،بعد از آن هم مرتب با نقد و بررسی آنان
رانسبتبهمردمپاسخگونگهدارند.
نوسان :به نظر می رسد نسل جدید و جوان،
خواهان تحول در ساختار مدیریت شهری است
و سعی دارد با تغییراتی در ساختار و ایه های
مدیریتی ،به دنبال رونق دوباره این شهر و ایجاد
محیطی پرنشاط برای زندگی بهتر باشد .با توجه
به این امر ضرورتتغییرنسلی در ترکیبتصمیم
سازشهرراچگونهمیدانید؟
خوشــبختانه با نگاهی به انتخابات مجلس و شوراهای
سال های پیش مشاهده می شود که گردش و چرخش
به سمت نیروهای جوان تر اســت .جامعه جوان ایران
هم تمایل بیشتری دارد که نیروهای جدیدتر ،پرانرژی
و باانگیزه تر وارد میدان شوند .همواره مناسب است که
ترکیب مناسبی از نیروهای مجرب و نیروهای جوان در
کنار هم باشند تا هم بتوان از تجربه پیشینان استفاده
کرد و هم از نیروی جوانــان و در این روند نیروهای کم
تجربه تر نیز در این وادی کارآزموده شــوند .به نظر می
رسد نه تنها در انتخابات بلکه در میان سایر مراکز دولتی
و غیردولتی نیروهای جــوان و کار آمد نقش مؤثری در
مدیریتهابرعهدهدارند.
نوسان :نقش و جایگاه جریان سیاسی اصاح
طلبانهوجواناننسلدوموسومبرایایجادتحول
وتغییرراچگونهارزیابیمیکنید؟
اصاح طلبان جوان در انتخابات سال  ،92به خوبی خود
را ثابت کردند و نشان دادند که می توانند با گذار از برخی
از گره های ناگشوده در عرصه سیاسی حرکت به سمت
جلو را پیش ببرند .تجربه موفق آنان در سال  92بود که
توانستهفتماسفندسالگذشتهنیزتعدادقابلماحظه
ای از اصاح طلبان را راهی مجلس شــورای اســامی
کند .به نظر می رسد این حرکت ،پویا و رو به جلو است
و قطعاً امسال نه تنها در انتخابات ریاست جمهوری بلکه
در انتخابات شوراها هم خود را نشان خواهد داد و شاهد
خواهیمبودکهنیروهایاصاحطلببیشترکرسیهای
شوراهاراازآنخودمیکنند.
نوسان :آیا با توجه به اینکه نسل اول همچنان
بر سکوهای تصمیم سازی قرار گرفته اند ،عرصه
ایبرایفعالیتجوانانمتخصصوجوددارد؟
همیشــه بوده و خواهد بود! در بســیاری از انقاب ها،
انتقال تجربیات همیشه از نسل های اول به دوم و سوم به
کندی صورت گرفته است .هنوز هم خیلی از کشورهای
دموکراتیک هســتند که میانگین سن تصمیم گیران
باای شصت سال اســت .اما در ایران ما شاهد بوده ایم
که جوانگرایی همواره مد نظر بوده است .بهترین مثال
را شــاید بتوان از دوران هشت ســال دفاع مقدس زد.
فرماندهان بسیار جوان که توانستند منشأ پیروزی های
بزرگی برای ما باشــند .حتی وقتی در اوایل انقاب به
ترکیبکابینهدولتومجلسهمنگاهمیشود،مشخص
است که میانگین سن بسیار پائین بوده .افراد جوان در
کنار مجرب ترها کارآموزی کردند و بعدها خود مناصب
و مصادر را برعهده گرفتند .به نظر می رسد که این روند
همچنانادامهداردوماشاهدحضورنیروهایتازهنفسو
جوان در عرصه های مختلف هستیم .کافی است نگاهی
به دستاوردهای علمی ،فرهنگی و هنری ایران بیندازید.
آیا امتیاز میانساان بیشتر است یا جوانان؟ صرف اینکه
برخی از مدیران اجرایی ارشــد از نســل اول هستند،
شاهدیبرایننیستکهجواناننتوانستهاندجایگاهخود
را در مراکز تصمیم گیری پیدا کنند .اما امیدواریم که روز
به روز بر تعداد نیروهای جوانتر در مراکز تصمیم سازی
همافزودهشود.

گفتوگو

باوربهاندیشهجوانان

پانوشت
توجه به جوانان

نیازمندحضورجواناننسلهایدوموسومهستیم
پروانهمافیمعتقداستکهزمانیکهانتخاباتبهسمتبرنامهمحوریحرکتکندچند
گفتمانشکلمیگیردکهاینروندموجبایجادائتافهایگستردهومتنوعمیگردد.
نماینده مردم شهر تهران ،ری ،اسامشهر و شمیرانات ،در مجلش شورای اسامی ،راه
ایجادتغییروتحولدرمدیریتامورشهریرا،جزبابهرهگیریازتوانمندهایجوانانو
باوروبهاندیشههایآنانمحققنمیداند.
نوسان :امروز کشور با چالش های متعدد شهرنشینی روبرو شده است .با عنایت به این
چالشها و با توجه به نزدیکی انتخابات شوراهای شهر و ریاست جمهوری ،ضرورت مشارکت
در این انتخابات برای رهایی از مشکات پیش روی را چگونه ارزیابی می کنید؟
ابتدا ازمه درباره اهمیت انتخابات یادآوری کنم که انتخابات عالــی ترین مظهر حضور مردم در عرصه
سیاسی و تحقق حاکمیت مردمی اســت و به عنوان فرصتی به منظور اعمال نظر مردم نسبت به ارکان
حکومت و مدیریت یک دولت محسوب می شــود .نظام ما دارای توسعه یافته ترین دموکراسی درمیان
کشورهای خاورمیانه است و ما پس از گذشت نزدیک به  38از پیروزی انقاب اسامی انتخابات متعددی
در ســطوح محلی و ملی برگزارکرده ایم .اما در رابطه با ضرورت مشــارکت در انتخابات از نظر من ،همه
شهروندانی که از وضعیت موجود رضایت ندارند ،همه کسانی به دنبال تحقق آرمان های انقاب هستند و
پایبندی به قانون را فصل الخطاب می دانند و خواستار بهبود شرایط فعلی هستند ،باید در عرصه انتخابات
اثرگذار باشند و به پای صندوق های رأی بیایند .برای بهبود شرایط و تحقق آینده بهتر ،راهی جز مشارکت
در انتخابات و تحقق یک شورای مســئولیت پذیر و کارآمد وجود ندارد.یک نکته روهم اضافه کنم که در
رابطه با انتخابات دو مبحث اصلی قابل طرح است .یکی اصل مشارکت و حضور در پای صندوق های رأی
حساس و نیازمند تحقیقات
در عرصه انتخابات و دیگری نحوه انتخاب افراد ذیصاح است که بسیار مهمّ ،
گسترده می باشد .بنابراین انتخابات به عنوان بهترین شیوه دستیابی به قدرت و اصاح تدریجی و بهبود
سیستمسیاسیقلمدادمی-گردد.
نوسان :به نظر می رسد که همچنان عدم برنامه محوری بزرگترین چالش گروهها و افراد
فعال در انتخابات شوراهای شهر و هر انتخابات دیگری است .دیدگاه شما در این خصوص
چیست؟
از جمله مسایلی که در حاشیه برخی از انتخابات بروز پیدا می کند ،ایجاد فضای دوقطبی و رواج فضای
توهین و افترا بجای فضای شور و نشاط است که منشــا این امر به غلبه تحلیل های شخص محور بجای
برنامه محور بر می گردد .زمانی که انتخابات به ســمت برنامه محوری حرکت کند چند گفتمان شکل

باید سهم مشــارکت موثر
جوانــان را در اداره امــور
شهری به منظور بهره گیری
از توانمندی هــای آنان برای
حرکت به ســمت شهرهای
پایــدار افزایــش دهیــم

یکیازشاخصه
هایمهمبرای
پیشرفتجوامع،
فراهمساختن
زمینهازمبرای
تعاملومشارکت
آحادجامعهاز
جملهجوانان
این مرز و بوم
دراثرگذاری
برسرنوشت
اجتماعیو
سیاسیکشور
است که این امر
موجبتوسعهو
سازندگیبیشتر
جامعهمیگردد.
پتانسیلهاو
ظرفیتهای
جوان گرا بودن،
نواندیشی،تحول
گراییوخاقیت
جوانانجامعه
موضوعینیست
کهبخواهیمبهآن
بیتوجهیکنیم.
بهمنظورتغییرو
تحولآفرینیدر
مدیریتمحلی
وملیمانیازمند
بهره گیری از
سیاستمداران
کهنهکارو
سیاستمداران
جوانبصورت
توامانهستیم.
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می گیرد و تحلیل ها بر مبنای برنامه انجام می شــود
که این روند موجب ایجاد ائتاف های گسترده و متنوع
می گردد و در واقع از جملــه عوامل اصلی پیروزی در
انتخابات ،اتخاذ اســتراتژی و ارائه یک برنامه صریح و
روشن است که ائتاف گســترده ای از نیروها را حول
خود جمع می کند.
نوسان :به نظر می رسد نسل جدید و جوان،
خواهان تحول در ساختار مدیریت شهری
است و سعی دارد با تغییراتی در ساختار و ایه
های مدیریتی ،به دنبال رونق دوباره این شهر و
ایجاد محیطی پرنشاط برای زندگی بهتر باشد .با
توجه به این امر ضرورت تغییر نسلی در ترکیب
تصمیمسازشهرراچگونهمیدانید؟
همانطور که می دانید ،یکی از شاخصه های مهم برای
پیشرفت جوامع ،فراهم ساختن زمینه ازم برای تعامل
و مشارکت آحاد جامعه از جمله جوانان این مرز و بوم
در اثرگذاری بر سرنوشــت اجتماعی و سیاسی کشور
اســت که این امر موجب توسعه و ســازندگی بیشتر
جامعه می گردد .پتانســیل ها و ظرفیت های جوان
گرا بودن ،نواندیشــی،تحول گرایی و خاقیت جوانان
جامعه موضوعی نیست که بخواهیم به آن بی توجهی
کنیم .به منظــور تغییر و تحول آفرینــی در مدیریت
محلی و ملی ما نیازمند بهره گیری از سیاســتمداران
کهنه کار و سیاستمداران جوان بصورت توامان هستیم.
بنابراین به منظور ارتقای ســهم آنــان در عرصه های
محلی و انتخابات شــوراهای شهر و روستا می بایست
سهم مشــارکت موثر جوانان را در اداره امور شهری به
منظور بهره گیری از توانمندی های آنان برای حرکت
به سمت شهرهای پایدار افزایش دهیم و به این نکته
مهم توجه کنیم که ایجاد تغییــر و تحول در مدیریت
امور شــهری جز بهره گیری از توانمندهای جوانان و
باورو کردن اندیشه های آنان تحقق پیدا نمی کند.
نوسان :نقش و جایگاه جریان سیاسی اصاح
طلبانه و جوانان نسل دوم و سوم برای ایجاد
تحول و تغییر را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا با
توجه به اینکه نسل اول همچنان بر سکوهای
تصمیم سازی قرار گرفته اند عرصه ای برای
فعالیتجوانانمتخصصوجوددارد؟
جوانان دیروز جامعه کــه در اوایل پیــروزی انقاب
اسامی ایران با حضور موثر خود در مناصب مدیریتی
کشور نشــان دادند که توانمندی ورود به عرصه های
اثرگذار را دارند ،بایســتی امروز زمینه انتخاب پذیری
و مشارکت موثر نیروهای جوان کشور را فراهم کنند.
نبایــد در کارزار انتخاباتی شــعارهای مختلف درباره
جوان گرایی ســردهیم و پس از پایان آن ،این مساله
را فراموش کنیــم .البته که در عرصــه های تصمیم
گیری مــا همچنان نیازمند حضــور و تجربیات غنی
نسل اول کشــور هســتیم اما تداوم تاکید صرف بر
حضور افــراد میانســال در مناصب مهــم ،به تدریج
زمینه های سرخوردگی و بی تفاوتی جوانان توانمند
کشــور را فراهم می کند و عدم مشارکت جوانان نسل
دومی و ســومی در تصمیم گیری های کان سیاسی
و اجتماعی موجب می شــود که به تدریج زمینه های
رشــد و خاقیت آنان کمرنگ تر شــود .در انتخابات
پیش رو و به منظور ایجاد تحول در اداره امور شــهری
ما نیازمند حضور موثر جوانان نسل های دوم و سوم در
شورای اسامی و شهرداری های کشور هستیم و باید
زمینهی این حضور را فراهم کنیم .و کام آخر اینکه
جریان اصاحات به منظور حرکت در مسیر اقدامات
تحول آفرین و اصاح طلبانه در عرصه محلی نیازمند
بکارگیریجواناناست.
اسفندماه 1395
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گفتوگو

فاصلهنسلیوحشتناک
اولویت گزینش ،با جوانان صاحب تخصص و پرتجربه است

موضوععدمتخصصدرامورشهریوزیرساختیدربیناعضایشوراهایشهریکیازبزرگتریننقدهاییمطرحشده
درفضایکنونیاست.کارشناسانمعتقدند:متأسفانهبرخیازانتخابهایاحساسیموجبشدهامروزشورایشهر
اصفهانعملکردمثبتینداشتهباشد.بهاعتقادمهدیطاهریبایدشیوهراهامروزرابانقدگذشتهمشخصکنیموبرای
بهره برداری بهتر در آینده برنامه ریزی کنیم .آنچه در ادامه می خوانید گفتگوی ما با فردی است که با 26سال سابقه،
تجربهفرمانداریدرپنجاستانراداردومعروفبهفرماندارالفباست.

در دوران
ابتدای انقاب
آقای تندگویان
تنها با  28سال
سن وزیر نفت
شد و اقدامات
مؤثری انجام
داد
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نوسان:آقایطاهریباتوجهبهمشکاتمتعددشهری،ضرورتمشارکتمردمدرانتخابات
شورایشهرراچطورارزیابیمیکنید؟
بهقولیکیازبزرگاندربازیزندگیاگرعوضنشوی،عوضتمیکنند.انسانبایداستادتغییرخودشباشد
تا بتواند حداقل جامعه را تغییر دهد؛ نه اینکه قربانی تقدیر شود .ما متأسفانه در بسیاری از مقاطع خود را به
دست تقدیر سپرده ایم ،چرا که علم و تخصص کافی را در امور مربوطه نداریم و اگر هم داریم بر اساس کسب
تجربه بوده ،نه به صورت آکادمیک .به این دلیل معمواً دور نگری های ما در حداقل بوده و همیشــه اصرار
داریمنتیجهفعالیتخودرادرهماندورهکاریخودببینیم.بنابراینازبرنامههایدرازمدتگریزانهستیم.
متأسفانه رویکرد تمام شوراهای شهر در سطح کشور همین گونه است .وقتی در یک شورایی با کاندیداهایی
مواجه می شویم که بدون هیچ اطاع و تخصصی از امور شهری و براساس احساسی که به مردم انتقال داده
اند ،انتخاب شده اند دچار مشکل می شــویم .بنابراین ما در انتخابات باید عقل و احساس را مکمل هم قرار
دهیم .در واقع باید بگویم آن قدر باید و نباید در مسیر کاری خود و مردم قرار داده ایم که امروز عم ً
ا جامعه
مسیرزندگیخودراگمکردهاست.مسئولماهستیمکهدرشورابرنامهریزیکردیمامابعدا ًنمیتوانیمهیچ
جوابی بدهیم و آرام آرام علم ،پول و اخاق را کم می کنیم و برای جبران آن دچار افراط می شویم که این به
نوعی شکست است .ما باید زمینه های قوی را برای جذب مشارکت مردم در انتخابات ایجاد کنیم .باید شیوه
راه را با نقد گذشته مشخص کنیم .امروز را برای بهره برداری بهتر در فردا ،برنامه ریزی کنیم .همچنین باید
به عملکرد درخشان افراد در گذشته نگاه کرده و به دنبال انتخاب افرادی باشیم که از تخصص ،تحصیات و
جوانیبرخوردارندونسبتبهمسائلمرتبطباامورزیباسازیوزیربناییشهرآگاهند.
نوسان:بااینتفاسیر،شماعملکردشورایشهراصفهانراچگونهارزیابیمیکنید؟
یکی از اشکاات منفی شورای شهر ما این است که نسبت به نقاط آسیب پذیر و حاشیه شهر شناخت ندارند
و اگر هم دارند ،به صورت برخوردهای روبنایی برای راضی کردن مردم است .متأسفانه در این شرایط ،حاشیه
برمتنغلبهکردهاست.بایدبگویمبندهازعملکردشورایشهراصفهانارزیابیمثبتیندارموترکیبشورارا
درتوسعهشهریبهخصوصبرنامهریزیبرایآبزایندهرودوجدیتبرایحلاینمشکلموفقومؤثرنمی

بینم.تماماینمشکاتراهکارداردوباحرفکاریپیش
نمی رود .در کل یکی از اشکاات شــوراهای شهر این
استکهدرمقامپاسخگویی،عذرخواهیبلدنیستند.
نوسان :متأسفانه ما شاهدیم گروه هایی که
وارد شورای شهر می شوند برنامه محوری ندارند.
اینموضوعموجبچهآسیبهاییمیشود؟
اکثرا ً افرادی که برای شــورای شهر انتخاب می شوند،
ابتدا حضور در شورا را به عنوان یک شغل نگاه می کنند؛
متأسفانه ما شوراها را آلوده کرده ایم .مث ً
ا شهرداری را
انتخاب می کنیم که اول بخواهــد برای حفظ خودش
کار کند .در ابتدا توقعات را در شــورا باا می برد .ما باید
بررسی اجمالی در روند شــوراهای قبلی داشته باشیم
که افرادی که قب ً
ا آمدند چه جایگاه اقتصادی داشتند
و اکنون در چه جایگاهی هســتند .اما چرا ارزیابی نمی
شود؟ باید گفت چون احساس می کنیم اگر فردا در این
جایگاهقرارگرفتیمازنظراقتصادیبازندهمیشویمامابه
برنده بودن خود از نظر اجرایی و کاری دقت نمی کنیم.
اگر در انتخابات احساسی عمل نکنیم اولویت گزینش،
با جوانانی است که با تخصص مرتبط ،کارنامه درخشان
و پرتجربه ای دارند .اساساً در انتخابات باید با قشر جوان
مواجه شویم چرا که موجب شــادابی و افزایش ریسک
می شود .هر چقدر سن شورا افزایش یابد جانب احتیاط
بیشترمیشود.متأسفانهماامروزدرکارشهریراهیجز
ریسکمنطقیوآکادمیکنداریم.
نوسان :به طور قطع جوانان خواهان تحول
خواهی و جوانگرایی در بدنه شورا هستند .اما
برخیمیگویندشورامحلکسبتجربهنیست؟
بله متاســفانه اکثر افرادی که در شورای شهر اصفهان
هستند از امور شــهری چیزی نمی دانند و در انتخاب
شهردار به اشتباه می افتند و شــهرداری را انتخاب می
کنند که شیرین تر و قشنگ تر حرف می زند .اما بحث
امور زیربنایی و زیباســازی شــهری به این احساسات
برنمی گردد .اینکه ما خود را در جایگاهی قرار دهیم که
الزاماً خط و مشی سیاسی ما رأی بیاورد ،دیدگاه قشنگی
نیست و افراط است .به اعتقاد من به همان صورت که اول
انقاب کل امور در مجلس ،ریاست جمهوری و هیئت
دولتبهجوانانسپردهشداکنونبایدهمینگونهشویم.
البته از دیدگاه من در دوره ششم تنها قوی شدیم و وقتی
بررسی می کنیم در زمینه تحصیات و جوانگرایی بهتر
بودیم .در دوران ابتدای انقاب آقای تندگویان تنها با28
سال سن وزیر نفت شد و اقدامات مؤثری انجام داد .جوان
شور و حال دارد .اتفاقاًاهل آزمون و خطا است اما تنها یک
دفعه .در حال حاضر شورای شهر ما دائم در حال آزمون و
خطاست چرا که محتاطانه عمل می کند .به این دلیل
معتقدم بزرگترها با تشکیل اتاق فکر به جوانان میدان
دادهوضابطهایرابگذارندکهجوانانیکهدرشورایشهر
هستند از تجارب افراد سالخورده و آکادمیک در این اتاق
فکر بهره ببرند .اکنون شاهد فاصله نسلی وحشتناکی
هســتیم .جوان امروز تجاربی را پشت ســر دارد که از
دیگران استفاده می کند .رهبر معظم انقاب و آیت اه
هاشمیو...همگیدردورهجوانیموفقعملکردند.
و در آخر ،نقش شورای شهر را در توسعه
اقتصادیچگونهارزیابیمیکنید؟
شورای شهر در توسعه اقتصادی نقش عظیمی دارد اما
نیاز به شناخت دارد .باید دید چند نفر از اعضای کنونی
اقتصاددان هستند که توانایی برنامه ریزی دارند؛ روشن
بگویم اگر اعضای شورای شهر امروز را یک جا جمع کرده
و یک اقتصاددان زبردست با آن ها بحث کند ،تمام اعضا
رابهچالشخواهدکشید؟

دیدگاه

الیاس حضرتی طی نامه ای به عارف مطرح کرد؛

جوانان؛اولویتلیستشوراها

الیاس حضرتی ،نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسامی و عضو شــورای مرکزی حزب اعتماد ملی در
نامهای به محمدرضا عارف ،رئیس شورای سیاستگذاری انتخابات اصاحطلبان سه پیشنهاد مهم و اساسی در
تنظیم فهرست کاندیداهای اصاحطلبان برای انتخابات شورای شهر و روستا به وی ارائه کرد.
حضرتی معتقد است اگرچه در پیش گرفتن چنین شروطی با برخی مقاومتها روبهرو خواهد شد اما در نهایت
مردم پاسخ شایستهای نسبت به اتخاذ این رویکرد خواهند داد .او در پایان این نامه ابراز امیدواری کرده است
که شجاعت و درایت در این راه دشوار گرهگشا شود .متن این نامه به شرح زیر است:

ذهنیتسیاسی
بر معرفی
نامزدهای شورا
غلبه داشته و
نتیجه آن نیز
پررنگ شدن
جناحبندیهای
سیاسی در
شوراها و نیز
شهرداران
انتخابی بوده
است

ترافیک که آلودگی هوا را بر پایتخت کشــور تحمیل
کرده .فجایعی که اگر قدرت واقعی شورا اسیر بازیهای
سیاسی نمیشد و نگاه کارشناسی و موشکافی علمی
به آن ها جای زدوبندهای سیاســی -اقتصادی را می
گرفت ،هرکدام از این وقایع میتوانســت سرنوشــت
دیگری برای شــهرداری رقم بزند .متأســفانه شاهد
بودهایم که در دو دهه گذشــته نیروهای کارشناس،
جوان و فعال از حضور در انتخابات شــوراها یا ســایر
انتخابات در عمل برکنار ماندهاند و شگفتا که در نتیجه
کنشانتخاباتیبدنهجوانکشور،نیروهاییدرانتخابات
کاندیدا شده و بر صندلیهای کارشناسی شورا جلوس
کردهاند که بحرانهای امروز ،خــود محصول عمری
مدیریت آن ها در مناصب و سمتهای مختلف کشور
بوده اســت .واقعیت این اســت که چهرههای کنونی
یا نتوانســتهاند کارکرد و تأثیر مثبتی بگذارند ،که اگر
گذاشــته بودند ،وضع مردم چنین نبود ،یا آن که اگر
هم تأثیری مثبت داشتهاند ،انگیزه آنان اشباع شده ،و
خاقیت و نوآوری و توان مدیریتی آنان فرسوده است
و باید راه را برای جوانان خوشفکــر و آماده باز کنند.
البته این امر بدان معنا نیســت که از تجربه افرادی که
عملکرد مثبت و مؤثری داشــتهاند چشمپوشی شود
که اتفاقاً اندک تجربههای مثبت شــوراداری میتواند
سرلوحه کار قرار گیرد و در بستن لیستهای انتخاباتی
یاری رســان ما شــود .با توجه به آنچه رفت و شرایط
کنونی ،پیشــنهادهای زیر را به استحضار جنابعالی به
عنوان رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصاحطلبان
میرسانم و رونوشتی از این نامه را نیز در اختیار حضرت
حجتااساموالمســلمین جناب آقای سیدمحمد
خاتمی ،سرمایه ملی و محبوب کشــور ارسال خواهم
کرد:
 -١یک ارزیابی دقیق و کامل از افراد شــوراهای فعلی
انجام شــود و با تعیین شــاخصهای مناسب ،میزان
و کیفیت و کارایــی و عملکرد آنان ارزیابی شــود .اگر
مواردی بود که به لحاظ این معیارها پذیرفتنی بودند،
فارغ از جناحبندی سیاســی آنان در لیست نامزدهای
شوراهای اصاحطلبان قرار گیرند .در این راه تخصص،
پاکدســتی ،در اختیار گذاشتن وقت مفید خود برای
مسائل شورا و شــهر و پرهیز از باندبازیهای سیاسی
همراه با شاخصهای دیگر میتواند معیار مناسبی برای
ارزیابیاعضایکنونیشوراهاتلقیشود.
 -2نامزدهــای جدیدی که برای شــوراها پیشــنهاد
میشوند ،از میان افراد جوانتر و کارشناس در یکی از
حوزههای مسائل شهری بوده و به پاکدستی و ُحسن
سابقه شهره باشــند .در این راه وابستگیهای سیاسی
آنان در اهمیت اول قرار نگیرد.
 -3لیست اولویتهای اصاحطلبان برای مسائل مهم
شهری ،به ویژه شهر تهران و شش کانشهر دیگر کشور
تبیینشدهوتمامیچهرههایدرمعرضانتخابنهایی
برای لیست «امید» اصاحطلبان ،میثاقنامهای جدی و
معرفتی و اخاقی برای تعهد به پیگیری این اولویتها
امضاکنند.
یقین داریم که اجرای چنین ایــدهای با مخالفتها و
ســهمخواهیهای فراوان روبهرو خواهد شد اما اگر به
مردم اعتماد کنیم و مصالح کشــور بر هر چیز دیگری
ترجیح داده شود در این صورت مردم نیز پاسخ مثبتی
به اصاحطلبان خواهند داد .بنده به شجاعت و درایت
شما برادر عزیز خود در این راه دشوار امید بستهام.
بااحترام
الیاسحضرتی،نمایندهمردمتهران
در مجلس شــورای اســامی و عضو شورای
مرکزیحزباعتمادملی
اسفندماه 1395
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جنابآقایدکترمحمدرضاعارف
رئیسمحترمشورایسیاستگذاریاصاحطلبان
باسام
همانگونه که استحضار دارید گروههای سیاسی در حال آمادهسازی خود برای ورود پرشور به انتخابات
ریاستجمهوری و شوراهای اسامی شهر و روستا هســتند .اگرچه انتخابات ریاستجمهوری به دایل
گوناگون اهمیت سیاسی بیشتری دارد ،ولی انتخابات شوراها میتواند آثار پایدارتری در توسعه سیاسی
و مدیریتی کشور بر جای گذارد و به همین دلیل باید توجه ویژهای به آن داشــت و اجازه نداد که اعتبار
آن تحتالشعاع انتخابات ریاســتجمهوری قرار گیرد و نادیده گرفته شود .مهمترین علت این اهمیت
تعداد فراوان نامزدها و افراد منتخب است که به شکل مستقیم از ســوی مردم انتخاب میشوند تا اداره
شهر و روستای خود را عهدهدار شــوند و از سوی دیگر شــوراها هرچند تا به امروز در جایگاه واقعی خود
قرار نگرفتهاند اما به ویژه در کان شهرها میتوانند منشأ اثر در زندگی روزمره مردم باشند .از منظر اصول
مردمسااری نیز انتخابات شوراهای مزبور به این اصول نزدیکتر است و به مشارکت مستقیم مردم در اداره
امور منتهی خواهد شد و شاید به همین دلیل این مسئله ازجمله مهمترین مطالبات شخصیت برجستهای
چون آیتاه طالقانی بود .بــا این تفاصیل میتوان نتیجه گرفت سیاســتگذاری برای انتخاب و معرفی
نامزدهای مناسب جهت این شوراها باید دقیق و سنجیده باشد و این امری بسیار ظریف و حتی پیچیده
بوده و ازم است که از تجربههای گذشته درس بگیریم.
متأسفانه در دوره های گذشته ،ذهنیت سیاسی بر معرفی نامزدهای شــورا غلبه داشته و نتیجه آن نیز
پررنگ شدن جناحبندیهای سیاســی در شوراها و نیز شــهرداران انتخابی بوده است .در حالی که باید
کوشید مدیریت شوراها بهویژه در شهرها مبتنی بر مشارکت همه نیروهای کارشناس و دلسوز باشد و در
سه دوره گذشته دیدهایم که تفوق مطلوبیت سیاسی بر عمل کارشناسی چه آثار وخیمی بر جای گذاشته؛
براینمونهفاجعههاییمانندآتشسوزیمیدانجمهوری،فروریختنپاسکو،بحرانهایغیرقابلتحمل

ویژهنامهویژهنامهتحولوتوسعه

ویژهنامهویژهنامهتحولوتوسعه

گفتوگو

ظهور جوانان
نسل جدید دانش بااتری دارد

علیرغم آئین نامه ها و دستورالعمل ها ،شهرداری ها
به صــورت خودمحور کارهایی را انجــام می دهند و
شوراها نیز به دلیل عدم آشنایی به کار و نداشتن توان
ازم نمی توانند مانع از اقدامات خاف برنامه شهردار
شوند که این آفت شورای شهر است.

نســل جدید دانش باا و
حتی به روزتری نســبت
به نســل قدیــم دارد

معاونپیشینسیاسیوامنیتیاستانداریاصفهان،تاکیدداردکهممکناستباانتخابفردیبهعنوانرئیسجمهور،
هشت سال کشور رو به انحطاط برود و یا در دورانی هشت ساله ،شاهد سازندگی کشور باشیم .بنابراین به اعتقاد علی
شفیعیپور،تنهاراهحلبرایبحرانهایاجتماعی،سیاسی،امنیتیواقتصادیکشور،انتخاباتخواهدبود.گفتوگوی
مارابامردیمیخوانیدکهعرصهشورارامکانیبرایبروزوظهورجوانانقلمدادمیکند؛

جایی مثل
شورای شهر،
نیاز به تجربه
باایی ندارد؛
بلکهنیازمند
افراد صاحب
فکر،متخصص،
صاحب ایده
است
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نوسان :برخی برای ورود به انتخابات دچار تردید هستند .به اعتقاد شما ضرورت و لزوم
این حضور برای انتخاب رییس جمهور و شورای شهر چیست؟
به طور کلی معتقدم که تمامی انتخابات کشور بســیار تعیین کننده هستند چرا که برای همه مسلم
شده است که ما دیگر نیاز به انقاب جدید برای حل مشکات نداریم و هر ایرادی هست را باید از طریق
اصاح وضع موجود انجام گردد .موضوعی که برخی مطرح می کنند که در انتخابات شــرکت کنیم یا
نکنیم ،کام ً
ا غلط است .ممکن است با انتخاب فردی به عنوان رئیس جمهور ،هشت سال کشور رو به
انحطاط برود و یا در دورانی هشت ساله شاهد سازندگی کشور باشیم .بنابراین تنها راه حل برای بحران
های اجتماعی ،سیاسی ،امنیتی و اقتصادی ،انتخابات اســت و طبیعتاً با توجه به اینکه شورای شهر با
انتخاب شهردار و نظارت بر کار وی ،برنامه های هر شــهرداری را تدوین می کند ،می تواند تأثیرگذار
باشد .هر چند معتقدم شهرداری ها باید قدرت بیشتری داشته و مدیریت واحد شهری ایجاد شود .اما
در شرایط فعلی ،شهرداری ها در مسائل فرهنگی ،اجتماعی ،شهری و  ...بسیار تعیین کننده هستند؛
بنابراین جایگاه ویژه شورای شهر در این فضا بسیار محوری است.
نوسان :با این وجود به نظر می رســد افرادی که برای انتخابات وارد عرصه می شوند،
برنامه محوری و مشخصی ندارند .ارزیابی شما در این باره چیست؟
متأسفانه شوراهای ما براساس معیارهای صحیح انتخاب نمی شوند .مث ً
ا در شورایی همچون اصفهان،
ورزشکار یا هنرمند وجود دارد و این ناشی از ضعف فرهنگی ماســت و متأسفانه فکر می کنیم آن ها
برای تصمیم گیری در شوراها خوب هستند .معتقدم شوراها باید با ترکیب مناسب ،نسبت به مسائل
فرهنگی ،شهری ،حمل و نقل و ترافیک آگاهی داشته باشند و اگر غیر این باشد منجر به عدم انتخاب
شهردار صالح می شود و یا اگر شهردار ،صالح بود ممکن است برنامه صحیحی داده نشود؛ مهم تر از همه
نتوانند نظارت درستی بر شهردار داشته باشــند .اگر ترکیب شورا ،برنامه محور باشد می توانند فردی
با صاحیت را انتخاب کنند و عاوه بر ارائه برنامه صحیح به شهردار ،بر کار وی نظارت کنند .متأسفانه

نوســان :متأسفانه تغییر نســلی در بدنه
مدیریت اصفهان اتفاق نیفتاده است و در حال
حاضر بیشتر مدیران دهه 60برمسند کار قرار
دارند .البته برخی به دنبال جانشین پروری و
جوانگرایی هستند .ارزیابی شما از این مسئله
چیست؟
شــاید بتوان گفت یکی از آفات شــوراهای شهر این
است که مردم به دنبال افراد شناخته شده می روند؛
در حالی که باید به جوانــان روی بیاوریم .اکنون دو
بحث مطرح اســت .یکــی ،جوانان کــه تجربه ازم
و یا دانش ازم را ندارند که بنده ایــن را قبول ندارم.
خوشــبختانه نســل جدید ما دانش بــاا و حتی به
روزتری نســبت به نســل قدیم دارند .در خصوص
تجربه نیز معتقدم جایی مثل شــورای شهر ،نیاز به
تجربه باایی ندارد بلکه نیازمنــد افراد صاحب فکر،
متخصص ،صاحب ایده و  ...اســت و بــا این ترکیب،
شورای شهر مطلوب خواهیم داشت .البته تأکید می
کنم دوســتان جوان به صرف کارهای سیاسی شاید
گزینه مناســبی برای عضویت در شورا نباشند .نکته
مهم دیگر اینکه شــوراها و اعضــای آن باید ارتباط
تنگاتنگ با توده مردم داشته باشــند .باا بودن سن
افراد ،حوصله و توان ارتباط با توده مردم را از بین می
برد؛ در حالی که جوانان در تعامل با مردم می توانند
گزینه ای مناسب و مثبت برای شورای شهر باشند.
نوسان :به نظر می رسد که همچنان تأمین
مخارج شهر از راه فروش تراکم یا شهرفروشی
اصلی ترین راهکار درآمد شــهرداری هاست.
با توجه به رکــود فعلی صنعت ســاختمان،
شــهرداری ها برای تأمین مخارج و توســعه
پایدارشهر باید چه گزینه های دیگری را روی
میز بگذارند؟
ما در حوزه ساخت و ساز ،رکود داریم و درآمد شهری از
فروش تراکم کاهش یافته است .سؤال اینجاست که با
کاهش درآمدها ،چه باید کرد؟ معتقدم؛ هنر یک مدیر
و شورای شــهر ،تبدیل تهدیدها به فرصت هاست .ما
شاهد تهدید شهرنشینی ،تهدید کاهش ساخت و ساز
و  ...هســتیم اما برنامه و هنر این اســت که آن ها را به
فرصت تبدیل کنیم .ما باید به جــای فروش تراکم راه
های جدید پیدا کنیم .البته راه های زیادی وجود دارد.
مث ً
ا جغرافیای اصفهان بســیار نادر است؛ در برخی از
فصول تفاوت دما در مناطق مختلف استان حتی به 40
درجه باای صفر نیز می رســد .ما می توانیم موقعیت
های جغرافیایی استان را تبدیل به فرصت کنیم .این
ها برای شهرداری ها درآمدزا هستند و هنر شوراهاست
که موارد خاص را کشف و به عنوان برنامه به شهرداری
ارائه دهند؛ همچنین هنر این است که با وجود کاهش
درآمدها ،هزینه ها را کنترل کنیــم .باید هزینه های
شهرداری را اولویت بندی کنیم .موضوع و مشکل مهم
کشور این است که چیزهای بسیاری را ممنوع کردیم
اما جایگزینی برای آن نداشتیم .معتقدم حل این کار
با برون سپاری امور به بخش خصوصی محقق خواهد
شد و می توانیم مراکز تفریحی ،گردشگری و  ...را ایجاد
کنیم و با جذب مردم به آن هــا منبع درآمد جدیدی
برای شهرداری ها تعریف کنیم.
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پانوشت
جوانان
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تکرارمکررات

جوانان نه برای رأی دادن بلکه برای رأی گرفتن وارد صحنه شوند

اکنون زمان آن
است که این
جوانان نه برای
رأی دادن بلکه
برای رأی گرفتن،
مسئولیتگرفتن
و مدیریت شهر،
وارد صحنه
شوند.متأسفانه
سیاست های
کنونی کشور
حتی در کابینه
دولت به گونه
ای است که
برخی در شرایط
بازنشستگیوزیر
شده اند و حتی
در بدنه وزارتخانه
ها نیز این گونه
است .هرچند
تجربه و دانش
پنهان افراد
باتجربه،قابل
انکار نیست؛ اما
بنده معتقدم که
تکرار مکررات
نیز مناسب نمی
باشد .اکنون وقت
آن رسیده که
جوانان با تجربه
و تحصیل کرده
وارد عرصه کار
شوند؛ عاوه
بر این ،جوانان
امروز از تجارب
مدیران گذشته،
آگاهند

به طور قطع حضور و مشــارکت مردم در انتخابات شوراها
نقشــی تعیین کننده در سرنوشت شهرها و رفع چالشهای
کانشــهرها دارد و در بعد کان حتی می تواند در صحنه
های داخلی و بین المللی اثرگذار باشــد .آنچه در ادامه می
خوانید گفت وگویی بــا احمدعلی عاملــی ،رئیس مرکز
پژوهش های شورای شهر اصفهان است .آنجا که وی معتقد
است هرچند تجربه و دانش پنهان افراد باتجربه ،قابل انکار
نیست؛ اما نباید به تکرار مکررات نیز بسنده کرد.
نوسان :با توجه به مشکات و چالش های شهری،
ضرورت حضور مردم در انتخابات شــورای شهر را
چطور ارزیابی می کنید؟
فکر می کنم که حضــور ملت ایــران در راهپیمایی هایی
چون  22بهمن و اجتماعاتی از این دســت نشــان داد که
حضور مردم تا چــه حد می توانند در تصمیمات دشــمن
و گزینه های روی میــز آن ها اثرگذار باشــند و آن ها را از
برخوردهای شدید و نظامی با ایران منصرف کند .ملت ایران
در مواقع ضروری برای حفظ منافع ملی ،ارضی و مســائل
اعتقادی خــود همدل و همزبان هســتند .یکــی دیگر از
نمادهای سرمایه انســانی حضور یکپارچه و میلیونی مردم
در انتخابات مجلس ،شــوراها و ریاست جمهوری است که
منعکس کننده این توان در دنیاست .به طور قطع انتخابات
پیش روی ریاست جمهوری با توجه به تعداد آرای مأخوذه و
جمعیت میلیونی مردم که امکان رأی دادن دارند ،در موضع
گیری های ملی و بین المللی تأثیرگذار است؛ همچنین در
بحث انتخابات شوراها مشارکت مردم در تعیین سرنوشت
شهرشان و مسائل مختلف کانشهرها ،شهرها و  ...می تواند
در صحنه های داخلی مؤثر باشد.
نوســان :طی چند دوره گذشته شاهد تغییرات
نسلی و به نوعی استفاده از نیروهای جوان در بدنه
مدیریت شــهری نبوده ایم .دلیل عدم استفاده از
جوانان در ارکان مدیریت شهری چیست؟
به اعتقاد بنده نرخ رشــد جمعیت ما در دهه  60به شکلی
بود که حتی مــدارس ما چند نوبته شــد .اگــر تحقیق و
پژوهش ما قوی بــود و به این مبحث پرداختــه بودیم و با
توجه به سند آمایش ســرزمین ،برنامه ریزی کرده بودیم،
جمعیت متولد دهه  60کشور امروز بعد از حدود  38سال
با گذراندن تحصیات ،ســربازی و  ..منتظر داشتن شغل،

مسکن و ازدواج و  ...نمی ماندند .متأســفانه بسیاری از آن
ها با تحصیات عالیه ،بیکارند و در چنین شــرایطی بقیه
فاکتورها تأمین کننده نیستند .اکنون زمان آن است که این
جوانان نه برای رأی دادن بلکه برای رأی گرفتن ،مسئولیت
گرفتن و مدیریت شهر ،وارد صحنه شوند .متأسفانه سیاست
های کنونی کشــور حتی در کابینه دولت به گونه ای است
که برخی در شرایط بازنشســتگی وزیر شده اند و حتی در
بدنه وزارتخانه ها نیز این گونه است .هرچند تجربه و دانش
پنهان افراد باتجربه ،قابل انکار نیســت؛ امــا بنده معتقدم
که تکرار مکررات نیز مناسب نمی باشــد .اکنون وقت آن
رسیده که جوانان با تجربه و تحصیل کرده وارد عرصه کار
شوند؛ عاوه بر این ،جوانان امروز از تجارب مدیران گذشته،
آگاهند .البته دولت با تصویب ایحه ای ،مانع به کارگیری
بازنشستگان شده است .ما متأسفانه فرصتی را برای آموزش
به جوانان نگذاشته ایم .معتقدم جوانان واجد شرایط حتماً
باید برای شورای شهر کاندید شــوند و مردم نیز میدان را
برای جوانان باز کنند و به آن ها رأی دهند.
نوسان :داشــتن برنامه محوری کاندیداها برای
حضور در انتخابات شورای شهر را تا چه حد ضروری
می دانید؟
به نظرم بنده ،هم افرادی که کاندید می شوند و هم آنهایی
که رأی می دهند باید بدانند که اداره یک شهر چه تخصص
های نیــاز دارد .ما بهترین و بیشــترین برنامه هایی که در
شورای شهر اصفهان داشــته ایم را در کمیسیون هایی از
جمله کمیسیون "عمران و شهرســازی"" ،حمل و نقل"،
"اقتصادی،امورحقوقیوگردشگری""،فرهنگی""،بهداشت
و سامت" مشاهده کردیم و امیدواریم جوانانی که تخصص
و توانمندی این کمیسیون ها را فرا گرفته اند ،گزینه شوند و
مردم نیز به آن ها رأی دهند تا لوایح و طرح های کارآمد اجرا
و بهره وری از این طریق افزایش یابد.

اگر تفکرات
جوانان به بدنه
اجرایی کشور
رسوخ پیدا کند
گام های بلندی
در مسیر توسعه
شهر و کشورمان
برداشته خواهد
شد

نوسان :با توجه به وقوع حادثه پاسکو و حوادثی
از این دست در شهر به نظر می رسد که انتخاب افراد
متخصص و راهکارهای آن ها برای شورای شهر می
تواند بهترین گزینه برای توسعه و عمران شهر باشد.
دیدگاه شما در این باره چیست؟
متأسفانه برخی از اتفاقات سهوی در کشور همچون زلزله
در مناطق مختلف بم ،کرمان ،شــیراز و  ...منجر به آسیب
های باای اقتصادی ،اجتماعی و  ...شــده اســت .حوادثی
از این دست در شــهر اصفهان و یا آتش سوزی پاسکو در
تهران نشان داد که برخی از حوادث قبل از وقوع ،قابل پیش
بینی است .البته تهدیدی که اصفهان و شهرهای دیگر در
معرض آن هستند ،بافت های فرسوده است .متأسفانه نگاه
بازاری و انتفاعی به آن ها مانع شــده که شهرداری ها این
بافتهاراتجمیعکنند.
بنده چند طرح را برای شــهرداری تهران و اصفهان نوشتم.
ما طرح هایی برای نوســازی بافت های فرســوده دادیم که
تهدیدات را تبدیل به فرصت کند .این ها نیاز به دانش فنی و
آشکار دارد و معتقدم اگر تفکرات جوانان به بدنه اجرایی کشور
رســوخ پیدا کند گام های بلندی در مســیر توسعه شهر و
کشورمان برداشته خواهد شد.
اسفندماه 1395
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گفتوگو

اعتماد دوسویه

با این برنامه ریزی به مفهوم توسعه دست نمی یابیم

یک آرمان شــــهر ایده
آل ،رؤیاهایش با حرکت
جوانان و اندیشــمندان
محققخواهدشد

نوسان :نظام اجتماعی ایران ،با خواستی اجتماعی و ریشه در یک جریان عمومی و مردم نهاد شکل گرفت .در ادامه
مدیراننظام،توجهویژهایبهدموکراسیدینیداشتهوفلسفهتداوموحیاتآنرامتکیبهآراءوحضورمردممیدانند
ومضاف ًااینکهقانوناساسیکشورحاصلمجاهدتهایمردمبودهدرفصولمتعددیتکیهبرمشارکتوحقوقمردم
راداشتهودارد.بااینوجوداکنونکشورباچالشهایمتعددیروبروستوبهطورقطعمشارکتدرانتخاباتشوراهای
شهروریاستجمهوریبسیارمیتواندراهگشایبرخیمشکاتباشد.

تداوم اتفاقات
ناخوشایند
به جریان
مشارکت
اجتماعی که
تنهاسرمایه
اساسی نظام
جمهوری
اسامی و
اعتمادی
عمومی بوده،
لطمه وارد
می کند
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به اعتقاد مدرس دانشــگاه آزاد اصفهان ،حل مشــکات و حرکت اصولی به ســمت مبانی توسعه
نیازمند مشــارکت و حضور اجتناب ناپذیر و حیاتی مردم اســت .ابراهیم اســماعیلی تأکید کرد:
کشــورهایی به فرایند توسعه دســت یافتهاند که بر محور مشــارکت عمومی ،احزاب و اجتماعات
حرکت کرده اند .در این مســیر ایران نیز برای دســتیابی عادانه به این مهم ناگزیر به مشــارکت
اجتماعی فعال و هدفمند اســت .وی با تأکید بر اینکه واقعیت پیشــرفت در جامعه بر چهار محور
شــناخت ،برنامه ریزی ،هدف گذاری و مدیریت و نظارت شــکل می گیرد و اهمیت موضوع برنامه
ریزی تأکید کرد و گفت :کشــور طی چند ســال گذشته در ســاختار قانونی برنامه داشته است اما
عموماً متکی به احساسات ،ســایق و وابســتگی های جناجی بوده و با کوچکترین تغییر در بخش
مدیریتی نظام ،برنامه ریزی تغییر مــی کند و در جهت منافع خاص و نــه حل معضات به صورت
جدی شکل می گیرد.
به گفته وی ،به دلیل اینکه یا برنامه ریزی مناســبی نداشــتیم و یا اینکه نتوانسته ایم برنامه ریزی
میان مدت و بلندمدت مناسبی داشته باشــیم ،این اتفاق موجب اقناع نظام اجتماعی شده است و
یا حداکثر تغییراتی را در شکل و پوسته ظاهری شــهرها ایجاد کرده که البته با این برنامه ریزی به
مفهوم توسعه دست نمی یابیم .وی با تأکید بر اینکه تا زمانی که اعضای شورای شهر براساس فرایند
تخصص و نظام علمی ،ســطح بندی و انتخاب نشوند مشــکل اثرگذاری و اجرایی شهرداران و عدم
انتخاب معقول آن ها باقی می ماند ،یادآور شد :متأسفانه در سال های گذشته افراد حاضر در شوراها
به شکل وسیعی خارج از حوزه شهرســازی و عمرانی انتخاب شــده اند و اگر به مدارک اکثر آن ها
توجه شود غیرمرتبط و غیرتخصصی است.
اسماعیلی با اشاره به اینکه برنامه ریزی شــهری باید کاما علمی ،تخصصی و پژوهش محور باشند،
تصریح کرد :در غیرایــن صورت فرایند انتخاب شــهرداران تنزل می یابــد و در این فضا مفاهیمی

همچون جســارت و خاقیت و شــجاعت از پروسه
رفتاری شهرداران رخت بســته و این جریان باعث
افول برنامه ریزی و اجرا در بســتر نظام های شهری
خواهد شد؛ مگر آنکه اداره کارها در شوراها به افراد
متخصص و امور فن واگذار شــود .وی با بیان اینکه
یکی از ضرورت ها و ویژگی های اعضا شورا و مدیران
باید شجاعت و خاقیت باشد ،گفت :ورود نیروهای
جوان ،خــاق ،فکور و تــازه نفس باعــث دمیدن
روح تعهــد در کالبد شــهری و حرکت به ســمت
آرمانخواهی که از ویژگی های ذاتی جوانان اســت،
خواهد شد.
وی با اشــاره به جمله امام راحل کــه فرمودند "ای
جوانان انقابی با تمام توان به ســمت اســتقال با
تمام ابعادش حرکت کنید" ،یادآور شــد :این نشان
از آن دارد که یک آرمان شــهر ایده آل ،رؤیاهایش
با حرکت جوانان و اندیشــمندان که به لحاظ علمی
روزآمــد و به لحــاظ عملیاتی تــوان ازم را دارند،
محقق خواهد شد.
این مدرس دانشگاه آزاد با اشــاره به رونق و نشاط
سیاســی و اجتماعی طی ســال هــای  ، 76اظهار
داشــت :این تغییر علیرغم تمام هزینه های مادی
و انســانی خود موجب تحرک نســل پویا و جوان و
به عبارتــی رأی اولی ها و گروه های دانشــجویی و
دانش آموزی شــده که با دسترسی به منابع متعدد
در تســری ایده اصاحطلبانه به کل جامعه و بخش
خاکســتری جامعــه مؤثر اســت و اگــر اخاقی و
متعهدانه بــه این بخش توجه ویــژه کنیم و اعتماد
دو سویه ایجاد شــود ،می توان تحوات شگرفی را
در تمام ابعاد خاصه نظام سیاسی ،اجتماعی شهرها
پدید آورند.
وی با تأکید بر اینکه یک شــورای فکــور و اثرگذار
باید با برنامه ریزی بتواند " از آب کره بگیرد" ،گفت:
نظام توانمند شــهری ،نظامی خواهد بود که بتواند
با غلبهبخشــی نظام صنعت (و البته نه کارخانه) بر
بخش خدمات ،باعــث رونق نظامات کســب و کار
گردد .در این راستا می توان نســبت به ایجاد بستر
درآمدی از مســیر صنعت گردشــگری اصفهان و
همچنین صنعت ورزش این شــهر ،با داشــتن تیم
های ریشه دار در کشــور نقشآفرینی کند؛ از سوی
دیگر می توان از طریق گردشــگری کشاورزی که
شهر و استان مملو از نشــانه های آن است به جذب
سرمایه های بی نظیر دست یافت.
اســماعیلی ،با اشــاره به جلوگیری از حضور افراد
ضعیف و ناآگاه به شورای شــهر ،افزود :به طور قطع
اتفاقات مهمی در کشــور از جمله ضعف مدیریتی
که منجر به حوادث دلخراشــی مانند پاســکو می
شــود و همچنین اماک نجومی ،خروج ســرمایه
های مادی همچون ســه هزار میلیارد دار خاوری
یا پدیده شــاندیز و  ...همه به واسطه غفلت افرادی
است که به لحاظ نداشــتن علم و تخصص مربوطه و
صرفاً بهره مندی از حمایت های متعصبانه سیاسی
موجب هدر رفت امکانات و بی اعتمادی و خسارت
اجتماعی در جامعــه می شــوند .وی تصریح کرد:
به طور قطع تــداوم اتفاقات ناخوشــایند به جریان
مشارکت اجتماعی که تنها ســرمایه اساسی نظام
جمهوری اســامی و اعتمادی عمومی بوده ،لطمه
وارد می کند .بنابراین ورود اندیشــمندان در حوزه
معماری ،جغرافیا ،عمران ،حقوق و سایر رشته های
مورد نیاز بدون توجه به جنســیت و سایق سیاسی
و بهره مندی از جوانان متدین یک ضرورت اساسی
است.

گفتوگو

مانع رأی های
احساسی بشویم

شوراها بازوی کارآفرینی شهری هستند

نوسان:آنچهمشخصاستموضوعنظامشورایی،ریشهدرتعالیمدینیماداردوحتیدرقرآننیزبرآنتأکید
بسیار شده است .از سوی دیگر اصل شورا ،نیز یکی از اصول قانون اساسی کشور است که در دوران اصاحات
وریاستجمهوریسیدمحمدخاتمی،ایناصلبرجایماندهازقانوناساسیاجراییشد.عضوهیئتعلمی
دانشگاه اصفهان در این باره معتقد است :نظامی که بر مبنای مردم سااری و دموکراسی باشد به تبع نیاز به
اصلونهادشوراهادارد.بنابرایناقتضامیکندکهبهایننهادتوجهبیشتریشود؛چراکهشوراها،ازریشههاو
بنیادهایدموکراسیدرجامعهاست.
بهگفتهعلیاصغرباباصفری،شورا،خشتبنایدموکراسیدرکشوراست.ویبااشارهبهاینکهمتأسفانهطی
چند دوره گذشته در بحث شوراها شاهد هیچ برنامه محوری و اساسی نبوده ایم ،ادامه داد :به طور قطع یکی
از آفت های انتخابات شوراها و سایر انتخاب ها نگاه لحظه ای ،آنی و ایجاد تشکل های خلق الساعه است که
معمواًچندماهقبلازانتخاباتشروعبهفعالیتمیکنندوایننشانازبیبرنامگیانتخاباتشوراهادارد.
عضو هیئت علمی دانشــگاه اصفهان با اعتقاد بر اینکه به جای گرایشات ملی ،متأسفانه بیشتر گرایش ما
در انتخابات شوراها و حتی مجلس ،قومی ،قبیله ای و منطقه ای است و در این فضا ،دست به انتخاب افراد
می زنیم ،افزود :از طریق برنامه ریزی های مفصل ،تشکیل اتاق فکر ،کار منسجم و استفاده از ظرفیت های
اجتماعی ،رسانه ها و تجمعات در چارچوب قانون ،می توان آگاهی بخشی مردم را باا برد تا بعدها هزینه های
کمتری را در کشور و شهر بپردازیم .وی با بیان اینکه بعضاً در برخی انتخابات افراد به طور احساسی فان
ورزشکار و یا هنرمند را برای شورا انتخاب می کنند ،تصریح کرد :شهر نیاز به کشتی گیر و وزنه بردار ندارد
بلکه نیازمند تفکر است؛ شورای شهر جای افراد متفکر و آگاه به درد مردم است نه اینکه افراد تنها دغدغه
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خود و جناح شان را داشته باشند .وی تأکید کرد :امروزه
مشکات بسیاری از مبلمان شــهری گرفته تا مسائل
زیست محیطی ،به عنوان آفت و خطر جدی ،کشور را
تهدید می کند که نشان می دهد ما در این زمینه ها کار
نکردهوعقبهستیم.
به اعتقاد باباصفری ،فرهیختگان جامعه وظیفه آگاهی
بخشــی به مردم را دارند تا آنهــا از رأی های مبتنی بر
احساساتخوددداریکنند؛چراکهشورایشهرنیازمند
مجموع تخصــص های مختلف همچون مهندســی،
فرهنگی علمی ،آکادمیک و افراد فرهیخته اســت ،در
غیر این صورت شاهد انتخاب و یا استیضاح شهرداران
به دلیل نگاه های جناحی و یا بودجه بندی اشتباه و در
نهایت رشد ناموزون و ناهمگون شهری خواهیم بود .وی
در خصوص دایل خالی ماندن جای افراد متخصص و
اساتید دانشگاهی در شورای شهر ،گفت :متأسفانه نگاه
های احساسی سبب این موضوع شده است .البته برخی
ازافرادمتخصصتمایلبهحضوردرشوراهادارندکهباید
ازافراددلسوزجامعهدعوتوحمایتکرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان تأکید کرد :نتیجه
ماندن در وضعیت گذشته ،حضور افراد غیر متخصص
همانند دوره های پیشــین شــوراها خواهد بود .مث ً
ا
وقتی شهردار به فکر تصاحب پُست ریاست جمهوری
به هر قیمتی است طبیعتاً شاهد مسائل و اتفاقا ناگواری
همچونآتشسوزیوریختنساختمانپاسکودرشهر
خواهیم بود؛ اما اگر نگاه ما علمی و منطقی باشد درصد
خطای شهرداران بســیار پائین می رود .وی با تأکید بر
نقش مهم شورای شهر در اقتصاد شهری ،گفت :شورای
شهر می تواند در اتاق فکر خود با نیازسنجی در عرصه
های مختلف شــهری ،موضوعاتی را که مردم دست به
گریبان آن هستند مرتفع کند .همچنین وقتی اتاق فکر
راهکارهای اساسی را به شورای شهر ارائه کند و شورای
شهر نیز سیاست های خود را برآن اساس تنظیم و به تبع
شهردارانمناطقملزمبهاجرایآنخواهندبود.
وی با تأکید بر اینکه شــورای شــهر می تواند با درنظر
گرفتن نیازهای هر شهری در بحث تحول آن منطقه و
تأمین معیشت مردم به اهداف بعدی خود برسد ،تصریح
کرد :شورای شهر با شناسایی قطب های اقتصادی شهر
و مباحث کارآفرینی می تواند برای حل مشکل اشتغال
جامعه گام جدی بردارد؛ چرا که دولت به تنهایی نمی
تواند از پس این کار برآید در حالیکه شوراها بازوی بسیار
قوی و مؤثری در کارآفرینی شــهری هستند و موجب
تقویتاقتصادشهریمیشوند.
باباصفری،همچنیندرخصوصارزیابیاقداماتشورای
شهر فعلی اصفهان ،گفت :متأســفانه ترکیب موجود
شورای شهر اصفهان ناهمگون اســت چرا که تفکرات
فکری متنوعی در آن هســتند .از یک سو شاهد حضور
افراد کاری و مؤثر و از ســوی دیگر شــاهد حضور افراد
بسیار ضعیف هســتیم که در مجموع رأی آنها موجب
شدهشورایشهرکنونیچابکیوچااکیازمرانداشته
باشــد .وی تصریح کرد :ما بایــد در دوره گذار از حضور
افرادی استفاده کنیم که با داشتن تحصیات و تخصص
آکادمیک ،تا حدی در برخی مجامع شهر شناخته شده
باشند و قدرت جذب رأی برای انتخابات شورا را داشته
باشند.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در خصوص موضوع
جوان گرایی در شورای شهر ،گفت :شعار جوانگرایی در
کشور همیشه مطرح می شود ،اما جوانگرایی به معنای
آن نیست که افراد بی تجربه را در مصدر کارهای کلیدی
قرار دهیــم چرا که فرصــت ما برای آزمــون و خطا
بسیار کم اســت و جامعه ما مجال امتحان ندارد و با
بحران های متعددی روبرو هستیم.

امروزه مشکات
بسیاری از مبلمان
شهری گرفته تا
مسائل زیست
محیطی ،به عنوان
آفت و خطر جدی،
کشور را تهدید
می کند
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پانوشت

در کانون ما قشری جوان از
افراد تحصیل کرده داریم
که اعتقاد دارند که باید فضا
برای آنها باز شود

گفتوگو

دایرهبستهمدیریتشهری
شورایفعلینیازمندتحولدرترکیباست

داشته اســت که در برهه کنوني ،حضور جدي
قشــر جوان و توانمند داراي استقال فکري را
مي طلبد .اما آنچه مهم است در نظام مدیریتي
شهري عدم توجه به ســاختارهاي سیاسي و
فرهنگي و واقعیت هاي ناشي از آن و صرفا تک
بعدي نگریستن به مسائل شهري و شهرسازي
موجب به بن بست رسیدن فعالیت هاي نظام
شــورایي مي شــود و این شــیوه اي است که
تاکنون اعمال شده است.

کانون همبستگی
فرهنگیان ایران
کانون همبستگی فرهنگیان
ایران ،حدود هفده سال است
که مجوز فعالیت دارد .این کانون
اساسا یک تشکل داخلی از حوزه
دانشگاه یا آموزش و پرورش
نیست ولی نوع کاری که انجام
می دهد برای دانشگاهیان و
فرهنگیان است .نکته مهم
کانون که سایر تشکلها فاقد آن
هستند این است که دارای یک
کمیسیون حقوقی است که
اساتید دانشگاه ،دانش آموزان
و معلمین هرنوع شکایت و
هرگونه خافی را از طریق این
کمیسیون به دستگاهها ارجاع
داده و این در اساسنامه کانون
کاما منعکس است .ما صرفا به
دنیال این هستیم که براساس
مفاد اسناسنامه خود و با تعامل با
سایرتشکلهافعالیتکنیم.
در کانون ما قشری جوان از افراد
تحصیل کرده داریم که اعتقاد
دارند که باید فضا برای آنها باز
شود .واقعا تا چه زمانی می توان
در مقوله توسعه شهری شاهد
نگاههای سنتی بود که از سوی
بخشی از شبکه قدرت این شهر
اعمال می شود و افراد قدیمی با
همان تفکرات پیشین بر مسند
کار قرار گیرند و این جریان میان
دو جناح حاکم بر شهر دست به
دستمیشود.بازشدنفضابرای
جوانان می تواند بسیاری از راهها
را باز کند .نکته کلیدی این است
که هیچگونه انشقاقی میان ما
جوانان اصاح طلب ،وجود ندارد
و ما همراه و همیار این جریان
خواهیم بود و اگر حتی بازهم در
اینمجموعهقرارنگیریمهمیشه
اصاحطلبخواهیمبود.
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محمدپارسا ملک احمدي ،معتقد است که تک بعدي نگریستن به مسائل
شهريوشهرسازيموجببهبنبسترسیدنفعالیتهاينظامشورایيمي
شودواینشیوهاياستکهتاکنوناعمالشدهاست.رییسکانونهمبستگی
فرهنگیان ایران شاخه اصفهان ،تاکید دارد که مانع اصلی بر سر راه فعالیت
شوراهاونقشآفرینیآنهادراقتصادکشورطراحینامناسبنظاماداریکشور
است.باویبهگفتوگونشستیم.
نوسان :بسیاری عدم برنامه محوری را بزرگترین چالش گروهها و افراد فعال در
انتخابات شوراهای شهر قلمداد می کنند .دیدگاه شما در این خصوص چیست؟
اصوا داشــتن برنامه ،روند اجرایي و عملیاتي کردن امور را تسهیل مي بخشد متأسفانه با
رصد و بررسي دوره هاي گوناگون شوراها پر واضح است که به جزء عده قلیلي که با برنامه
پا به عرصه انتخابات شوراها گذاشــته اند ،گروه ها و افراد دیگر بدون هیچگونه برنامه اي
وارد این فضا شــده اند .عمدتا افراد هنگام معرفي خود به عنوان کاندیدا سعي دارند عدم
وابستگي به احزاب و گروه هاي سیاسي را به اثبات برسانند و این ویژگي خاص کشورهاي
جهان سوم است که احزاب به رشد قابل توجهي نرســیده و برنامه اي ندارند بنابراین افراد
هراسان از وابســتگي به احزاب هســتند .از ســویی نطفه آگاهي دموکراتیک در شوراها
و جنبش شورایي بسته مي شــود لذا داشــتن برنامه مدون و با محور ،وفاق و همبستگي
اجتماعي ،توسعه متوازن را در پي خواهد داشت.
نوسان :به نظر می رسد نسل جدید و جوان ،خواهان تحول در ساختار مدیریت
شهری هستند و سعی دارد با تغییراتی در ساختار و ایه های مدیریتی ،رونق
دوباره را به شهر برگردانند .با توجه به این امر ضرورت تغییر نسلی در ترکیب
تصمیم ساز شهر را چگونه می دانید؟
دقیقا نکته اساســي در بحث مدیریت کان شــهري و مردم محور این اســت که اغلب
شهروندان خصوصا جوانان نخبه و توانمند در گســتره محدود و دایره بسته آن در استان
جایي برایشان ترسیم نشده است .ظرفیت ها و پتانسیل مغفول شهري شامل بخش قابل
توجهي از جوانان و نخبگاني مي شود که جزو شهروندان اصفهاني بوده و با توجه به اینکه
در ســطح ملي حرفي براي گفتن دارند اما در اســتان نحوه مواجهه مدیریت هاي سنتي
با فعالیت این قشــر تاثیرگذار تاکنون در سطوح مدیریتي شــهري مشکاتي را به همراه

نوسان :نقش شوراي شهر را در
تحوات اقتصاد شهری چطور ارزیابي مي
کنید؟
بر اساس تجربه دیگر کشورها ،شوراهایی که به
حوزه اقتصاد شهری ورود دارند و در این زمینه
از وجود اقتصاددانان برجسته در حوزه اقتصاد
شــهری بهره میبرند عملکرد قابل قبول تری
داشتهاند .اما تجربه فعالیت شــوراها در ایران
نشانگر عدم ورود جدی به این حوزه مهم است.
باید گفت مانع اصلی بر سر راه فعالیت شوراها
و نقشآفرینی آنها در اقتصاد کشــور طراحی
نامناســب نظام اداری کشور اســت که امکان
نظــارت به شــوراها را جز در بخــش عمرانی
شــهری (شــهرداری) نمیدهد .اگر بخواهیم
شــوراها در جای حقیقی خود باشند و نظارت
آنها امور آموزشی ،عمرانی ،بهداشتی ،درمانی،
اجتماعــی ،و فرهنگی شــهرها را در بربگیرد،
قاعدتاً باید شوراها عرصههای مختلف اقتصاد
شهری را بر عهده داشته باشــند .و تاکید می
کنم کمک شــوراها به اقتصاد شهری نیازمند
دیدی همهجانبه است.
نوسان :ارزیابی شما از برنامه ها و
اقدامات شورای فعلی شهر اصفهان
چیست؟ آیا این ترکیب را در توسعه
شهری اصفهان موفق می دانید؟
شوراي اصفهان متاسفانه با تمرکز زیاد برروی
فعالیت هــای درون ســازمانی ،تمرکز تقریبا
پائیــن برروی فعالیــت های میان ســازمانی
و تمرکــز پائین بــرروی فعالیت هــای برون
سازمانی ،از میزان رضایت پائین تری از سوی
ذینفعان برخوردار است.
متاســفانه ترکیب فعلي شــوراي شهر چه در
حوزه تخصصي بر اساس آنچه در مورد تخصص
هاي مورد نیاز شوراها بر آن اشــاره شد مورد
رضایتمندي شــهروندان اصفهانــي نبوده و
نیازمند تحــول در ترکیب اســت همچنین
یکجانبه نگري در فعالیت هاي مربوط به حوزه
شهري و جابجایي نظارت بین شورا و شهرداري
این پارلمان شــهري را از وظایف متعدد خود
دور کرده است.

یادداشت

زمان تغییر نسل

پانوشت
دبیرکلجبههمتحداعتدالگرایانایراناسامی:

با کمک جوانان به اهداف خود
دست می یابیم

باید تغییر نسلی در مدیریت به سرعت اتفاق افتد

عارف مقدس /عضو مؤسس شورای تحول خواهان

چند نکته کلی در مورد لزوم و ضــرورت ارائه فرصت
مدیریت به نسل جوان:
 -١در شرایطی که دنیای امروز دنیای توسعه و تحول
و تکنولوژی است و هر ساعت برای آسان تر شدن امور
راهکاری ارائه می شود ،در کشــور ما هنوز بسیاری از
امور با کندی فراوان و با روش های منســوخ و از رده
خارج انجام می گیرد ،ریشه را که بررسی می کنیم در
می یابیم که در رأس مجموعه های دولتی افرادی قرار
دارند که درک و شناختی از روش های نوین نداشته و
هنوز به شیوة سال های اول انقاب با همان تکنولوژی
و ساختار اعتقاد دارند.
 -2اساساً وقتی نسل های جدید سر از جامعه بیرون
می آورند ،همزمان فرهنگ جدیــد و اخاق و لوازم و
امکانات جدید هم باخود نمایان می کنند و اگر با همان
فرهنگ و لوازم با آن ها رفتار نشود موجب نارضایتی
خواهد شــد ،همان طور که حضرت امام خمینی(ره)
چهلسالپیشفرمودند.
 -3تغییر نسلی در مدیریت باید به سرعت اتفاق افتد
چرا که :
الف) مدیریت جوان ترها بر امور باید با راهنمایی افراد
مجرب انجام شود تا خطاهای گذشته تکرار نشود و اگر
هرچه زودتر این اتفاق نیفتد خدای ناکرده فردا دیگر
فرد باتجربــه ای نخواهد بود که حــل اختاف کند و
تجاربش را در اختیار مدیران جوان بگذارد.
ب) اگر از همین ساعت هم این تغییر نسلی اتفاق افتد
بازهم دیر انجام شده و شرایط کنونی مدیریت در ایه
های مختلف کشــور و اوضاع نابســامان در اداره امور
نهادهای مختلف شاهدی است بر این ادعا.
بنابراین درک موارد فــوق الذکر که به صورت خاصه
بیان شــد ،توســط بزرگان و متصدیان امور که سال
هاست مشغول خدمت هســتند ،می تواند راهگشای
وحدت و انســجام مجدد در بین اقشــار و گروه های
مختلفسیاسیباشد.

نوسان :محمد ارشــدی ،گفت :یقینا گزینه ای بهتر از اقای
روحانی برای ریاست جمهوری نخواهیم داشت واعتدالگرایان
بههمراهاصاحطلبانبطورحتمازویحمایتخواهندکرد.
رییسجبههمتحداعتدالگرایانایراناسامی،بامثبتارزیابی
کردن عملکرد دولت یازدهم افزود :دولت دستاوردهای زیادی
اعم از برجام ،کاهش تورم ،ثبات اقتصادی و آرامش در بازار را
فراهم آورد و به طور قطع برای پیشــبرد اهداف خود نیازمند
زمان بیشتری خواهد بود .وی با بیان اینکه باید دولت یازدهم
را تقویت کنیم ،تصریح کرد :روحانی می تواند در دوره پیش رو
بهعنواننامزدمعرفیشودودوبارهبرجایگاهریاستجمهوری
تکیهزندکهاینموفقیتباعثپیشبرداهدافاقتصادیکشور
خواهدشد.
رییس جبهه متحد اعتدالگرایان ایران اســامی ،با تاکید بر
اینکه در راستای منویات رهبری به بحث اعتدال می پردازیم،
تصریح کرد :اعتقاد داریم دولتی که با خط و مشی اعتدال کار
خودراشروعمیکننددولتموفقیخواهدبود.
وی با بیان اینکه نیاز داریم در جامعــه کنونی با دنیا ارتباط
داشته باشیم ،تاکید کرد :امیدواریم با کمک جوانان متخصص
بتوانیم به اهداف خود دســت یابیم و در زمینه تحقق شعار
اعتدالدرجامعهبهصورتعینی وعملیواردکارشویم.
وی با اشاره به مشی این جبهه ،اضافه کرد :سخت است برخی
افکار را در کنار یکدیگر قرار داد ولی دوستان ما که به این جبهه
پیوسته اند به این نتیجه رسیده اند که افراط معنایی ندارد و
بایددرمسیراعتدالگامبردارند.
نکات مهم سخنان دبیر کل جبهه متحد اعتدال گرایان ایران
اسامی:
اعتقادقلبیمنحفظحرمتهادرکشوراست
همهباهمباشیمواهدافورسالتواحدداشتهباشیم
فقط میدانیم ،رسانه چیســت ولی نمیدانیم رسالت رسانه
چیست
رسانهجایگاهمقدسیبرایمردمدارد
تأثیرگذاری رسانه بیشتر از تأثیر یک مدیر اجرایی در کشور
است
عزتکشورازخونشهدااست
رسالتماحفظانقاباسامیایراناست
رئیس جمهور آمریکا و یا سایر روسای کشورهای خارجی در
هیچ یک از ابعاد سیاســی ،اجتماعی ،دینی و ...قابل قیاس با
رهبرمعظمانقابنیستند.

اسفندماه 1395

27

یادداشت

ســئول َع ْن
ــم را ٍع َو ُکلُ ُک ْم َم
ٍ
پیامبر اکــرم (صُ (:کلُ ُک ْ
َرع َیتِه؛ همه شما سرپرست و مسئول هستید و درباره
زیردستانتانبازخواستمیشوید.
وحدت؛ کلمه ای پر محتواست که در مسائل سیاسی
و اجتماعی کاربرد پررنگی دارد و در ادبیات سیاسی ما
زیاد به گوش می رسد ،اما چگونگی ایجاد این وحدت
در شرایط مختلف زمانی و مکانی  ،مسئله ای است که
جای بحث و تأمل دارد.
به طور مثال وقتی گروهی از کارمندان یک کارخانه
به عدم دریافت حقوقشــان اعتراض دارند  ،همگی
متحد و همراه هســتند و در کنار یکدیگر دست به
اعتصاب و اعتــراض و ..می زنند؛ امــا همان افراد،
فردای همان روز خبردار می شــوند که قرار است
فقط حقوق بخشــی از آن ها پرداخت شود و مابقی
به آینده موکول شده اند ،حال در این شرایط است
که باید دید بازهم حفــظ اتحاد بین آن افراد مقدور
و کار آسانی هســت؟! یا برعکس همان افراد بر سر
دیر و زود دریافت کردن حقوقشان با یکدیگر دچار
اختاف می شوند؟!..
وقتی در مسائل سیاسی کشور دقت می کنیم ،چنین
مشــکاتی را در بین گروه های مختلف متوجه می
شویم؛ مث ً
ا آنچه روشن است ســال هاست که نسل
اول انقاب در دولت های مختلف و در مناصب متفاوت
درحال ایفای نقش و مدیریت هستند ،و علیرغم آنکه
زحمات زیادی کشــیده اند و خدمات بسیاری انجام
دادند اما هنــوز نارضایتی های زیــادی را در جامعه
مشاهده می کنیم؛ شاید بسیاری از این نارضایتی ها با
به کار گیری خاقیت و انرژی جوان ترها و نسل دوم و
سوم قابل حل باشد.
این شــرایط دقیقاً مانند همان کارمندان مأیوس از
دریافت حقوق است که ابتدا متحد بودند اما بعد که بنا
شد گروهی حقوقشان را دریافت کنند اختاف ایجاد
شد .اما اتحاد در این شرایط چگونه مقدور است؟!

ویژهنامهویژهنامهتحولوتوسعه

ویژهنامهویژهنامهتحولوتوسعه

گفتوگو

پوست اندازی جامعه

با حفظ جایگاه و احترام ،فرایند اغناءسازی را انجام دهیم

بــه طــور قطع نســل
دوم بــا انجــام آزمون و
خطا ،تجربه هــای ازم
را کســب کرده اســت

شوراهای اسامی شهر و روستا بازوان قدرتمند نظام و دولت و نظام مردمسااری در سراسر کشور هستند؛ بنابراین
حضور ،مشارکت و نشاط مردم در صحنه انتخابات شورا ،به معنای توجه آن ها به اهمیت مشورت در انجام امور است؛
چراکههرفردیبهرأیونظراتدیگراناعتنانکند،درمسیرشکستقرارخواهدگرفت.دراینخصوصگفتگوییبا
مرتضیپدریان،دکترایجامعهشناسیومتخصصمسائلاجتماعیایرانومدرسدانشگاهفرهنگهنروبنیادشهید
انجامدادیم.

قبول کنیم که
نسل اول دیگر
حتیتوانمندی
فکری و
فیزیکی ازم را
ندارد و تفکرات
آن ها کهنه
شده است
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نوســان :با توجه به نزدیک بودن انتخابات پیش روی شورای شهر و ریاست جمهوری،
ضرورت حضور مردم در عرصه ها را برای حل مشکات چطور ارزیابی می کنید؟
یکی از مسائل دموکراسی ،موضوع حضور مردم در حوزه های مختلف انتخابات است که برای جابجایی
قدرت و جایگزینی افراد کارآمد به جای ناکارآمد بسیار تعیین کننده است و اینکه مردم به بلوغ سیاسی
برسند که چه افرادی می توانند منافع ملی آن ها را در حوزه های کان در مجلس و منافع محلی آن ها
را در شوراها برآورده کنند .بی تفاوتی و عدم حضور مردم در انتخابات و عدم انتخاب آگاهانه موجب می
شود افرادی در سیستم های تصمیم گیری جایگزین شوند که توانمندی و تخصص ازم را ندارند.
نوسان :اما به نظر می رســد احزاب و گروه هایی که برای انتخابات وارد عرصه می شوند
بعض ًا برنامه مشخصی ندارند .ارزیابی شما در این خصوص چیست؟
موضوع هدفمندی در انتخابات بسیار مهم اســت باید دید این گروه ها چه اهدافی دارند .متأسفانه در
کشور ،ما موضوع دموکراسی در انتخاب و در معرض رأی مردم قرار گرفتن را تمرین نکرده ایم .وقتی من
حوزه های تخصصی ازم را نداشته باشــم اما بنا به دایلی از شهرت برخوردار باشم ،تصور می کنم این
عاملی برای خدمت گذاری است ،در حالی که این گونه نیست .مث ً
ا در انتخابات اصفهان و تهران افرادی
غیر متخصص همچون ورزشــکاران ،هنرمندان و یا مجری تلویزیونی خود را در معرض رأی مردم قرار
دادند؛ البته این سؤال را فرد باید از خود بپرسد که واقعاً در مدیریت شهر توانمند و تأثیرگذار هستم؟ از
سوی دیگر مردم باید به این نکته برسند که مث ً
ا یک ورزشــکار نمی تواند در برنامه ریزی های کان،
عملکرد خوبی داشته باشد .خوشبختانه مردم در انتخابات مجلس در این باره به عقانیت رسیده اند اما
در شورای شهر هنوز این مشکل احساس می شود.
نوسان :با این حال شما نقش و جایگاه سیاسی اصاح طلبان و جوانان نسل و دوم و سوم
را برای ایجاد تغییر چگونه می بینید؟

مسلماً ما باید در افراد جامعه پوست اندازی کنیم .این
اتفاق باید از نســل اول شروع شــود تا نسل های دوم
و سوم جایگزین آن شــوند چرا که آن ها هر آنچه در
توان داشتند را در این دوران به معرض آزمون گذاشته
اند .ما باید اجازه حاکم شــدن فکر ،ایده و طرح های
جدید باشیم و نسل دوم و سوم باید خود را با ایده های
جدیدتر وارد میدان تصمیم گیری جامعه کنند.
نوســان :اما این نگرانی وجــود دارد که
جوانگرایی به معنای از دســت دادن فرصت
هاست و ما زمانی برای آزمون و خطا نداریم؟
باید گفت نسل دوم دیگر جوان نیست و نسل میانسال
جامعه است و نسل سوم و چهارم جوان هستند .به طور
قطع امروز نسل دوم با انجام آزمون و خطا ،تجربه های
ازم را کسب کرده است.
نوسان :با این حال شما ناکارآمدی شورای
هماهنگی اصاحات در پاسخ به مطالبات و ورود
دوســتانی که تفکر تحول خواهی را به عنوان
راهکار جدید مطرح می کنند ،چطور ارزیابی
میکنید؟
ما نباید دچار تشــتت و تفرقه شــویم و این نباید ما
را دچار معضلــی همانند انتخابــات  84کند .ما باید
با ســران و ژنرال های اصاح طلبان صحبت کنیم و
ضمن حفظ جایگاه و احترام آن ها ،فرایند اغناءسازی
را انجام دهیم .اکنون وقت آن اســت که جریان را به
گروه های نسل دوم و سوم بســپاریم .اما این نباید به
صورت حذف یک گروه باشــد و باید به جای تقابل با
نسل اول ،تعامل داشته باشیم .با تشتت ما ،رقیبمان
بیشــترین بهره برداری را خواهد کرد .باید اقتضائات
منافع ملی و منطقــه خود را در نظــر بگیریم .قبول
کنیم کــه نســل اول دیگر حتی توانمنــدی فکری
و فیزیکی ازم را ندارند و تفکرات آن ها کهنه شــده
اســت .بنابراین امروز بــا حفظ حرمت این نســل،
نیازمند تفکرات نو و انرژی نو از سوی نسل های جوان
هستیم.
نوسان :به اعتقاد شما در این عرصه شورای
شهر چه نقشی در تحوات اقتصادی شهر دارد؟
به طور قطــع تصمیم گیری های صــورت گرفته در
شورای شهر در جذب و دفع سرمایه تأثیرگذار است؛
همچنین شورای شــهر باید پتانسیل و استعدادهای
بالقوه شــهری را بشناســند .نکته ســوم اینکه باید
امنیت سرمایه گذاری ها را با تصویب قوانین به خوبی
تأمین کرد .اجرای این آیتم ها می تواند منجر به رشد
اقتصادی شهر شود؛ مث ً
ا اصفهان یکی از قطب های
گردشگری دنیاست و پتانســیل های طبیعی ،حوزه
های تاریخی ،طبیعی و  ...بســیاری دارد .اگر اعضای
شورای شهر نگاه منطقه ای و کان به موضوع داشته
باشند ،می توان اصفهان را به عنوان مرکز کارآفرینی
در حوزه های توریسم مطرح کرد.
نوسان :با این اوصاف ارزیابی شما از ترکیب
و اقدامات فعلی شورای شهر اصفهان چیست؟
عملکرد شــورا را می توان بــا نگاه به حــوزه های
ترافیک ،حمل و نقل ،آلودگی های زیست محیطی
و  ...ارزیابی کرد .متأسفانه مترو اصفهان هنوز بعد از
 ١٥سال به بهره برداری نرســیده است .اگر اعضای
شورای شــهر ما کارآمد بودند و به منافع ملی توجه
می کردند و به شــدت موضوع حمل و نقل ریلی را
دنبال می کردند .حال اگر شورای شهر دلسوز بودند
به جای اینکه َهم و غم خود را بر بازی های سیاسی
بگذارند در این زمینه ســرمایه گذاری می کردند.
از ســوی دیگر معتقدم شورای شــهر ما به صورت
پوپولیستی کار می کنند.

گفتوگو
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پانوشت
تراکم فروشی

شهر ناهمگون اصفهان
باید راه را برای نیروهای جوان باز کنیم

حسن فقیهیان ،تاکید دارد که به حضور جوانان در عرصه های اجتماعی اعتقاد کامل
دارد.ویکهتجربیاتمتعددیدرحوزههایاجراییومدیریتشهریدارد ،درعینحال
تصریح می کند که ما باید راه را برای نیروهای جوان باز کنیم و حتی برای آزمون و خطا و
کسبتجربهبهآنانفضاومیدانبدهیم.گفتوگویمارابااومیخوانید؛
نوسان :بســیاری معتقدند که اصفهان ،امروز فاقد ساختار معیارهای شهری و شهرسازی
درخوروبرازندهناماینخوداست.دیدگاهشمادراینخصوصچیست؟
کشور ما در چند سال قبل که بسیاری از شهرهای شــاخص امروز جهان فاقد مدنیت بودند از علمی ترین و
با هویت ترین ساختار شهری و شهرسازی برخوردار بوده است که برای پی بردن به این مهم کافی است که
مجموعه ی بافت قدیم اصفهان (سامانه ی داد و ستد بازار ) بخصوص در چیدمان و جانمایی مشاغل و ارتباط
آنها با حوزه های جمعیتی و ارگان ها و ارکان های حکومتی مورد تامل قرار گیرد .مشکل شهرسازی کشور
ما بعد از تحوات صنعتی جهان ،آغاز شده است  .به گونه ای که باغ شهر زیبای دیروز اصفهان  ،اکنون به بازار
شهریناهمگونودرهمتنیدهتبدیلگردیدهاست.هرچنددرآمدشهرداریاصفهانچندبرابرکلبودجهی
عمرانیواجراییاستانمیباشدوشورایشهرازاختیاراتوسیعیدرسیاستگذاریهایشهریوتخصیص
اعتباراتبرخورداراست؛اصفهاندردودههیاخیردربسیاریاززیرساختهایشهریازدیگرشهرهایهم
طرازعقبماندهاست.
نوسان:بهنظرمیرسدکههمچنانعدمبرنامهمحوریبزرگترینچالشگروههاوافرادفعال
درانتخاباتشوراهایشهراست.دیدگاهشمادراینخصوصچیست؟
بهنظرمننیزیکیازعمدهترینمشکاتکشورماعدمایجادزیرساختویاپرداختنبهبرنامههایدرازمدت
جهتساماندهیامورکشورمیباشد.ماهموارهدرحالآغازهستیم.بهاینمعنیکههردولتی،دولتقبلرا
نفیوخودرامدعیویاآغازکنندهمیداند.اینچیزیاستکهبهخصوصدرشورایشهرنمودبیشتریدارد
و باعث شده است که کارهای ظاهری جایگزین فعالیت های زیربنایی شود و همین باعث شده است که افراد
خبره و صاحب نظر در حاشیه قرار گرفته و طیف بندی های قومی  ،صنفی و حتی سیاسی با رای حداقلی به
شورایشهرراهیابند.
نوسان :به نظر می رسد نسل جدید و جوان ،خواهان تحول در ساختار مدیریت شهری است
و سعی دارد با تغییراتی در ساختار و ایه های مدیریتی ،به دنبال رونق دوباره این شهر و ایجاد
محیطیپرنشاطبرایزندگیبهترباشد.باتوجهبهاینامرضرورتتغییرنسلیدرترکیبتصمیم
سازشهرراچگونهمیدانید؟
بندهنهبرایرعایتادبوآداببلکهازتهدلاینراعرضمینمایمکهاعتقادزیادیبهجوانانوتواناییهایآن

هادارم.اینچیزیاستکهدرمسئولیتهایمآنراتجربه
نمودهواثراتمثبتآنرامشاهدهکردهام.مدیریکهباده
نفر کار کند ارزش کاری آن بسیار بیشتر از مدیری است
که به اندازه ی ده نفر کار کند .پرداختن به این مقوله نیز
نیازمند ایجاد ساختار و سازمان دهی می باشد .ما باید راه
را برای نیروهای جوان باز کنیم .حتی برای آزمون و خطا
و کسب تجربه به آنان فضا بدهیم  .افرادی که اصطاحا
سنی از آن ها گذشــته و قطعا از طریق آزمون و خطای
فراوان تجاربی را کسب کرده اند این ها می توانند در کنار
جوانان و بدون درگیری در کارهای اجرایی تجارب خود را
بهنسلبعدیانتقالبدهند.بندهقویابهحضورجواناندر
عرصههایاجتماعیاعتقاددارمتحلیلهاوراهبردهایی
هم در این خصوص دارم که در صورت لزوم به آن پرداخته
خواهد شد معتقدم که تحول و تعییر باید توسط کسانی
ایجادگرددکهدرآغازراههستندونهدرپایانآن.
نوسان:نقششورايشهررادرتحواتاقتصاد
شهریچطورارزیابيمیکنید؟
در شورای شهر با یک اجماع اکثریت می توان هر پروه
ای را تغییر داد و یا هر اعتباری را تخصیص داد و این در
حالیاستکهبودجهیشهرداریچیزیحدودسهبرابر
اعتبارات جاری و عمرانی استان است .معتقدم بسیاری
از اعضای شوراهای شهر که عمدتا از طریق طیق بندی
های قومی ـ صنفی یا سیاسی به شورا راه یافته اند فاقد
توان و آگاهی کافی در پرداختن به مســئایل شــهری
هستند و برای بهره گیری از فعالیت های چهار ساله ی
خود غالبا به اجرای پروژه هایی رای می دهند که حاصل
آن در دوره ی کوتاه چهارساله بهره مند شوند و این بدین
معناست که در زیرساخت ها و زیربنا ها با عقب ماندگی
مواجهمیشویم.

درگذشتهقالب
درآمدهایشهرداری
ازطریقتعرفههای
عوارضتعیینو
تامینمیگردید.
مثاکارخانهیتولید
آجریکهدرفاصله
یدوریازمحدوده
یشهریقرارداشت
چونتولیداتآن
نهایتابهشهرحمل
میگردیدوبنایا
عارضهایرادرشهر
ایجادمیکردقانون
گذارمصوبنموده
بودکهاینکارخانه
چیزیحدودده
درصدازدرامد
تولیداتخودرابابت
رفعاینعارضهبهنام
عوارضبهشهرداری
پرداختکند.به
هرترتیبتدوینو
تصویبتعرفههای
عوارضنیازبهبرنام
ریزیداشتوهمراه
بادشواریهایی
بود.چیزیحدوددو
دههیقبلمدیران
شهریشیوهی
سادهولیمخربی
راابداعکردندوآن
فروشتراکمبودکه
آثارزیانبارآنبرای
نسلهایبعدباقی
خواهدماند.بنده
معتقدمبراینجاتاز
اینچرخهیمعیوب
راهیبجزاینکه
شهرداریهادرصدد
تامینمنابعدرآمدی
متعارفبرآیند،
وجودندارد.البته
راهکارهایمتفاوتی
وجودداردکهیکی
ازآنهاپرداختنبه
ساماندهیمشاغل
شهریواستفادهی
مناسبازاراضیلم
یزرعپیرامونشهرو
نیزکاهشهزینههای
جاریشهری و...می
باشدکهپرداختنبه
آنازمجالاینبحث
خارجاست.
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گفتوگو

گردش نخبگان

عدم گردش نخبگان ،تعادل جامعه را برهم می ریزد

شــهر جدید ،نســل
جدید و تصمیم ســازان
جدیــد مــی خواهــد

آرزوفاطمی،وضعیتفعلیجامعهراگواهیبرعدمتعادلجامعهارزیابیمیکندکهدرنبودگردشنخبگانوتغییرات
نسلیدرمیانتصمیمسازانکشوراتفاقافتادهاست.اینکارشناسارشدجامعهشناسیوعضوحزباعتمادملی،تنها
راهتعالیجامعهراگردشنخبگانمیداندومعتقداستکهشهرونسلجدید،تصمیمگیرانجدیدمیخواهد.گفتو
گویمارابااومیخوانید؛

نسل اول
انقاب،
همچنان و بدون
تغییرچندانی
بر سکوهای
تصمیمگیری
قرار گرفته اند
و در این بین
عرصه برای دو
نسل بعد بسیار
تنگ شده و
گردش نخبگان
صورت نگرفته
است
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نوسان:امروزکشورباچالشهایمتعددشهرنشینیروبروشدهاست.باعنایتبهاینچالش
ها و با توجه به نزدیکی انتخابات شوراهای شهر و ریاست جمهوری ،ضرورت مشارکت در این
انتخاباترابرایرهاییازمشکاتپیشروچگونهارزیابیمیکنید؟
به نظر می رسد که امروز این ضرورت بر عموم مردم کشورمان آشــکار شده است .نمود درک عمومی
جامعه از ضرورت مشارکت سیاسی را در انتخابات اخیر مجلس در سال  94شاهد بودیم .مردم به خوبی
می دانند که در دموکراسی راهی جز انتخاب و تاش برای تغییر از طریق آن وجود ندارد .بنابراین بعد از
قدم اول که انتخابات ریاست جمهوری سال  92و قدم دوم که انتخابات مجلس سال  94بود ،قدم سوم و
چهارم از نظر من انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری  96است که من نام «امتداد اعتدال» را برای
آن پیشنهاد می کنم .جامعه ای که بعد از هشت ســال التهاب و تندروی تشنه ی اعتدال بود ،باید برای
امتداد اعتدال در انتخابات پیش رو مشارکت جدی داشته باشد.
نوسان:بهنظرمیرسدکههمچنانعدمبرنامهمحوریبزرگترینچالشگروههاوافرادفعال
درانتخاباتشوراهایشهروهرانتخاباتدیگریاست.دیدگاهشمادراینخصوصچیست؟
به نظر من این بی برنامگی ناشــی از ضعف احزاب و عدم حضور کاندیداهای حزبی اســت .احزاب در
کشورهای توسعه یافته در همه بخش های مهم اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی برنامه دارند؛ برنامه هایی
که در طول سال های فعالیت یک حزب به جامعه ارائه می شــود و درباره آن کارهای مختلف در قالب
همایش ها و نشست ها و مانیفست ها و یادداشت ها و مباحثات و ...انجام می شود .بنابراین در هنگامه ی
انتخابات ،کاندیداهای حزبی با برنامه های جامع و مشخص وارد کارزار رقابتی می شوند و مردم بیشتر از
تکیه بر فرد ،با شناخت از حزب و تشکیات او ،یعنی برنامه ها و روش های تشکیات مورد نظر دست به
انتخاب می زنند .در کشور ما به دایل متعددی مانند ضعف درونی احزاب و گروه های سیاسی از یک سو
و رد صاحیت شمار زیادی از داوطلبین حزبی توسط نهادهای نظارت بر انتخابات از سوی دیگر ،همواره
افرادی کاندیدای جایگاه های مختلف قدرت و اجرا می شوند که یا مستقل هستند یا در بهترین حالت
فقط گرایش سیاسی به یک جریان دارند .حال این میان برنامه چه معنایی می تواند داشته باشد؟ برای

من اعام برنامه از سوی یک شخص ،آن هم صرفاً در
زمان انتخابات ،مقوله ای نامشخص و مبهم هست که
ضمانت اجرایی برای آن نمی بینــم .این روند باید به
طور ریشه ای حل شود.
نوسان :به نظر می رسد نسل جدید و جوان،
خواهان تحول در ساختار مدیریت شهری است
و ســعی دارد با تغییراتی در ساختار و ایه های
مدیریتی ،به دنبال رونق دوباره این شهر و ایجاد
محیطی پرنشاط برای زندگی بهتر باشد .با توجه
بهاینامر،ضرورتتغییرنسلیدرترکیبتصمیم
سازشهرراچگونهمیدانید؟
شهرهای حال حاضر ،شــهرهای پنجاه سال پیش،
سی ســال پیش ،ده ســال پیش و  ...نیستند .شهر
جدید ،نســل جدیــد و تصمیم گیــران جدید می
خواهد .مسائل و مشکات شــهری امروز در کشور
ما مشــارکت گســترده مردم را می طلبد .تنها در
صورت حضور و مشارکت داوطلبانه مردم در بخش
های مختلف شــهری مانند اجتماع ،محیط زیست،
عمران و میراث فرهنگی اســت که مــی تواند این
فضا را پویا و پرنشــاط کند .فضایی که به طور ّ
خاق
مشــکات خودش را خودش حل و ساماندهی کند
و منتظر حمایت های حکومتی برای اصاح نباشد.
این پویایی و نشاط و جلب مشارکت از طریق شیوه
های نو و افرادی با سخن و رویکرد تازه میسر خواهد
بود .به نظر مــن تصمیم گیران و مدیرانی از نســل
جوان می توانند مشــارکت جامعه را بیشــتر جلب
کنند؛ جوانانی با تخصص علمی و دانش و شناختی
واقعی از مســائل امروز قادر به همراه کردن جامعه
نیز خواهند بود.
نوسان :نقش و جایگاه جریان سیاسی اصاح
طلبی و جوانان نسل دوم و ســوم را برای ایجاد
تحولوتغییرچگونهارزیابیمیکنید؟وباتوجهبه
اینکهنسلاولهمچنانبرسکوهایتصمیمگیری
قرار گرفته اند ،عرصه ای بــرای فعالیت جوانان
متخصصوجوددارد؟
به زعم بسیاری از پژوهشگران اجتماعی تحول و تغییر
ضرورت بقای یک جامعه است .در بسیاری از مکاتب
اجتماعی این موضوع طرح شــده و در روش های آن
بحث های مختلفی صورت گرفته است .اگر اصاح و
تغییر اتفاق نیفتد بقای یک جامعه به خطر می افتد.
اما در کنار ضرورت تحول باید بدانیم که درعرصه های
تصمیم سازی و سکوهای قدرت که همواره نخبگان
سیاســی یک جامعه قــرار می گیرنــد باید گردش
نخبگاناتفاقبیفتد.
گردش نخبگان هــم واقعیتی عینی و هم شــرطی
است که به وســیله آن یک جامعه به طور طبیعی به
موجودیت خودش ادامه داده و رشد می کند .گردش
نخبگان نوعی تعادل در سیستم اجتماعی و سیاسی
یک کشــور ایجاد می کند که خــود موجب تحرک
و پویایی در افــکار و در نتیجه موجب دگرگونی های
ضروری یک جامعه می شود .متأسفانه با شما موافق
هستم که نســل اول انقاب ،همچنان و بدون تغییر
چندانی بر سکوهای تصمیم گیری قرار گرفته اند و در
این بین ،عرصه برای دو نســل بعد بسیار تنگ شده و
در این ســال ها گردش نخبگان صورت نگرفته است.
وضعیت فعلی جامعه ما و مشــکات کوچک و بزرگ
شهری و سیاســی و اقتصادی ،خود گواهی بر به هم
خــوردن تعادل جامعــه در نبود گــردش نخبگان و
تغییرات نســلی در میان تصمیم گیران کشور است.
نسل اول مدیران ما باید بدانند که با ممانعت از گردش
نخبگان ،تعادل جامعه به هم خورده است.

گفتوگو

انتقال تجربه

متاسفانه به افراد  40ساله هم اعتماد نمیکنند!
احمدمازنی،نمایندهاصاحطلبتهراندرمجلساعتقادداردکهسیاستمدارانمسن
وافرادیکهقادربهانجامکارهایاجرایینیستند،داوطلبانهازپستهایاجراییکناره
گیریکنندوبهامورمشورتیوانتقالتجربهبپردازند .اینعضوبلندپایهحزباعتماد
ملی،اعتقادبهنسلجوانواعتمادبهآنهارابرایورودعرصهسیاستکانکشور،یک
ضرورتارزیابیمیکند.گفتوگویمارابااومیخوانید؛

نوسان :با عنایت به این چالش های متعدد شهرنشــینی و با توجه به نزدیکی انتخابات
شوراهای شهر و ریاست جمهوری ،ضرورت مشارکت در این انتخابات برای رهایی از مشکات
پیشروراچگونهارزیابیمیکنید؟
میزان مشارکت مردم در هر دوره انتخابات در ایران عاوه بر اهمیت آن برای نظام و دستگاههای داخلی،
برای برخی کشورهای جهان ،رســانههای بینالمللی و افکار عمومی جهان نیز اهمیت ویژهای دارد .بنده
بارها گفته ام و باز هم تکرار می کنم ،قطار انقاب و اصاحات در هر ایستگاهی افراد جدیدی را سوار کرد
و این روند هم گرایی باید تداوم پیدا کند؛ مردم با هیچ فرد و جناحی عقد اخوت دائمی نبسته اند ،خدا هم
موفقیت دائمی هیچ قومی را تضمین نکرده است .نباید رفتار ما موجب نا امیدی مردم شود .اولین نتیجه
آزمون جریان هم گرایی ،خرداد  92بود .دومین نتیجه در اسفند  94و اردیبهشت  9٥محقق شد و انشاءه
در اردیبهشت 96نیز شاهد حضور مردم باشیم .اما در ارتباط با موضوع شهرنشینی و مسائل متعدد آن باید
بگویم برای مشارکت در اداره شهر و جلوگیری از مشکات عمومی با ایجاد زمینه های فرهنگی جدید و
دقت ازم در اجرای قوانین ،باید نهاد شورا ها را هرچه بیشتر تقویت کرد.
نوسان:بهنظرمیرسدنسلجدیدوجوان،خواهانتحولدرساختارمدیریتشهریاست
و سعی دارد با تغییراتی در ساختار و ایه های مدیریتی ،به دنبال رونق دوباره این شهر و ایجاد
محیطی پرنشاط برای زندگی بهتر باشد .با توجه به این امر ،ضرورت تغییر نسلی در ترکیب
تصمیمسازشهرراچگونهمیدانید؟
شرط عقل این است که سیاستمداران مسن و افرادی که قادر به انجام کارهای اجرائی نیستند ،داوطلبانه
از پســتهای اجرایی که نیاز به ریســکپذیری و فعالیتهای روزمره فراوان دارند ،خودداری کنند و به
امور مشورتی و انجام کارهایی که عمده فعالیت آن به انتقال تجربه و پژوهش محدود میشود ،بپردازند.
بهطور مثال برداشت من این است که میتوان در مجلس شــورای اسامی از ظرفیت سیاستمداران پا به
سن گذاشته که تجربه و ســابقه فراوانی دارند ،اما بنیه انجام کارهای عملی را ندارند ،بهعنوان مشاور در
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کمیسیونها استفاده کرد .چراکه کار مجلس شورای
اسامی ،قانونگذاری به مثابه یک امر حساس و حیاتی
اســت و احتیاج به بینش خاصی دارد که در سالهای
متمادی و از تجربه فــراوان حاصل میشــود؛ در این
مورد مطلوب اســت که مراکزی از سوی وزارت ورزش
و جوانان با تمرکز بر حــوزه عمل جوانان این وزارتخانه
ایجاد شود و شوراها و کارگروههایی مرکب از نیروهای
باتجربه و خبــره و جوانانی که دارای انگیــزه و انرژی
برای فعالیت سیاسی هستند ،گرد هم آیند و با یکدیگر
به گفتوگو بپردازند تا این تجربیات به نســل جدید
منتقل شود .پیشنهاد دیگر من این است که رسانه ملی
برنامههایی را تهیه کند تا از این طریق انتقال تجربه به
صورت ترکیبی مطرح و از وجود افراد باتجربه استفاده
شود.
من هنگامی که بســیار جوان بودم در ١7ســالگی به
زندانهای شاه افتادم .چند ماه بعد که انقاب اسامی
به پیروزی رسید ،به جوانانی مانند من اعتماد کردند و
در نهادهای انقابی به ما مسئولیت دادند اما متأسفانه
امروز به افراد 40ســاله هم اعتماد نمیکنند و آن ها را
فاقد تجربه و صاحیت ازم برای پســتهای سیاسی
میدانند .همانطور کــه در ابتدای پیــروزی انقاب
اسامی این تجربه موفق را داشــتیم و جوانان انقابی
کارایی خود را در عمل نشــان دادند ،امروز هم باید به
نسل جوان اعتماد و آن ها را وارد عرصه سیاست کان
کشورنمود.همانطورکهگفتم،اینیکضرورتاست.
نوسان :نقش و جایگاه جریان سیاسی اصاح
طلبانه و جوانان نسل دوم و سوم را برای ایجاد
تحولوتغییر،چگونهارزیابیمیکنید؟
تغییر و تحول در هیچ قومی اتفاق نمی افتد مگر آنکه
آن قوم خود خواستار تغییر باشند و نگاه اصاح طلبانه
داشته باشــند .معتقدم جوانان باید مسئولیتها را بر
عهده داشته باشند و از مشــورت افراد خبره استفاده
کنند چون مشاوره و راهنمایی از افراد باتجربه به جوانان
منتقل میشود و نه بالعکس .مشاوران باید از نسل اول و
دوم باشند و پستهای عملیاتی در اختیار جوانان قرار
گیرد.
نوسان :آیا با توجه به اینکه نسل اول همچنان
بر سکوهای تصمیم گیری قرار گرفته اند ،عرصه
ایبرایفعالیتجوانانمتخصصوجوددارد؟
بخشی از جنبش تحولخواهی در جامعه بازمیگردد
به اینکه نسلها تغییر میکنند و توقعات و انتظارات و
نیازها هم متناســب با آن تغییر میکند .بهویژه اینکه
دانش و فناوری اطاعات و ارتباطات با ســرعت رو به
جلو حرکت میکند و امروز بیــش از هر زمان دیگری
در آن تحول ایجاد میشــود .همین امر باعث میشود
بسیاری از افراد که قادر به اســتفاده از این فناوریها
نیســتند ،درواقع از ســواد کافی برخوردار نباشــند.
امروز کســانی که با رایانه و فنــاوری جدید ارتباطات
آشــنا نیســتند ،با اتکا به روشهای مطالعاتی بسیار
قدیمی و ســنتی کشــور را اداره میکنند که این امر
باعث کندشدن روند توسعه و سرخوردگی قشر جوان
میشود .بخشی از معضل اشتغال نیز به همین مسئله
باز میگردد .یک مدیر با تفکر قدیمی تنها جای یک نفر
را نگرفته است ،بلکه یک فکر کهنه و سنتی داشته و از
روشها و متدهای جدید آگاهی ازم را ندارد .بنابراین
با حاکمیت چنین طرز تفکری ،فرصت تأثیرگذاری و
خدمتگزاری از یک فرد جوان و باانگیزه گرفته میشود.
این در حالی اســت که آن فرد میتوانست با تفکر نو و
آگاهی از ظرفیتهای جدید ،اشتغال ایجاد کند .یک
فکرکهنه و سنتی ،به تنهایی جلوی اشتغال هزاران نفر
را گرفته است.

یک مدیر با تفکر
قدیمی تنها جای
یک نفر را نگرفته
است؛ بلکه یک
فکر کهنه و
سنتی ،از روشها
و متدهای جدید
آگاهی ازم را
ندارد
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گزارش

شعار ما مشارکت حداکثری
اســت بــه همیــن دلیل
ما هیــچ وقت بــه دنبال
مشارکت حداقلی نبودهایم

جوانان مطالبات جدی دارند
باید با سعه صدر با جوانان استان برخورد شود

باید با گامهای
استوار و ندادن
بهانه به رقیب
که همه قدرت
در دستش است
به پیش رویم و
همیشهشعار
اصلی خود را
اخاقمداری
قرار دادهایم
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نوسان :نماینده مردم تهران در مجلس شورای اســامی گفت :امروز کلید حل
همه مشکات وحدت کلمه است که همیشه جریان اصاحات بر آن تأکید داشته
اســت .همه بدانند که جریان اصاحات در انتخابات آینده ریاست جمهوری در
اردیبهشت  96با یک کاندیدای واحد در انتخابات شرکت خواهد کرد .محمدرضا
عارف ،اظهار کرد :جریان اصاحطلب ،اگر میخواهد گام مثبتی بردارد باید وحدت
داشته باشد .این نماینده اصاح طلب مجلس خاطرنشان کرد :احساس کردیم که
در مدیریت کان کشور از جوانان استفاده نمیشود.

عارف تأکید کرد :باید با گامهای اســتوار و ندادن بهانه به رقیب که همه قدرت در دســتش است
به پیش رویم و همیشــه شــعار اصلی خود را اخاقمداری قرار دادهایم .همیشه خرد جمعی در
اصاحات اصل بوده اســت و ضربههایی را که از تفرقه و عدم همگرایی خوردهایم دیگر نباید تکرار
شود .اعتقاد دارم گاهی به خاطر عدم همگرایی و نه به دلیل رویگردانی مردم از جریان اصاحات
شکســت خوردهایم .عارف به اهداف و راهبردهای جبهه اصاحات اشــاره و خاطرنشــان کرد:
تاش جهت تحقق آرمانهای انقاب ،پیشــتازی در تمام صحنههای انقاب و حفظ منافع ملی،
قانونمداری ،تأکید بر اجراییشــدن تمام قانون اساســی به عنوان میثاق ملی ،تاش برای رشد
کشور ،اخاقمداری و پرهیز از نفی رقیب از اهداف و راهبردهای اصلی جبهه اصاحات محسوب
میشوند.
وی تأکید کرد :شعار ما مشارکت حداکثری است به همین دلیل ما هیچ وقت به دنبال مشارکت حداقلی
نبودهایم؛ برعکس رقبا حضور حداقلــی را در برخی موارد خواهانند تا پیروز شــوند .وی با بیان اینکه
اجماع کامل رمز پیروزی جریان اصاحات است گفت :حفظ انسجام و پرهیز از هر حرکتی که جبهه
اصاحات را تضعیف کند از اهداف اصلی این جریان است .فرماندهی و مدیریت کامل را باید در جریان
اصاحات در دســتور کار قرار دهیم .البته در این ارتباط فهمیدیم که نباید به جایگاه حقوقی احزاب

ضربهای وارد شــود .عارف افزود :پرهیــز از هرگونه
سهمخواهی در دستور کار جبهه اصاحات است به
همین دلیل باید تــکروی را کنار بگذاریم .البته این
نکته را همین جا اشاره کنم که در جریان اصاحات
توجه به جایگاه زنان و جوانان در پیشبرد امور از اهداف
اصلی است .این نماینده اصاح طلب مجلس تأکید
کرد :خوشبختانه هم اکنون انسجام انتخابات اسفند
 94را حفظ کردهایم و بایــد در همه عرصهها محکم
گام برداریم .جوانان اصاح طلب مطالباتی دارند که
در انتخابات شوراها باید این مطالبات را دنبال کنیم.
جوانان ما از طریق شــوراها می توانند در بسیاری از
امور وارد شوند و زنان ما هم باید در انتخابات شوراها
فعال باشــند .وی با بیــان اینکه انتخابات شــوراها،
دستاورد دولت اصاحات است ،تأکید کرد که شعار
اصلی ما در انتخابات آینده آرامش خواهد بود .شایان
ذکر اســت ،محمدرضا عارف ،در حاشــیه این دیدار
گفت :پیشنهاد شــخصي بنده براي لیست انتخابات
شوراها این است که حداقل  30درصد در اختیار زنان
شایسته ،حداقل  30درصد لیست در اختیار جوانان
قرار گیرد .وی تأکید کرد :باید با سعه صدر با جوانان
استان برخورد شود ،آن ها مطالبات جدی دارند .باید
در برخی مواقع کوتاه آمد.

گفتوگو

سیاست هم دوره ای دارد

گفت و گو

تحولخواهی؛انتظاریعقاییومبارک
مشارکتمطالبهمحور ،راهتوسعهشهر راهموارمیکند

خدا حافظی سیاسی ،مفهومی نامفهوم در سپهر سیاسی ایران
سیاستمدار ،باید بپذیرد که روزی برفراز و روزی در
قعر میدان مبارزه است! قدرت ،بین انسان ها دست
بهدستمیچرخد.
-4سیاست،میدانعصمتومنزهبودنازخطانیست!
سیاست ورزی میدان آزمون و خطا است! -داعیه
داران عملکرد بی نقص در عالم سیاست دروغ گویان
سرشناسی هستند .درطول تاریخ حیات بشری،
فردی را که در عرصه سیاست تصمیم خطا نگرفته
باشد،سراغندارید!تاشبرایتراشیدنبتوساختن
مجسمه های تقوا و پرهیزکاری در میدان سیاست،
گامیدرمسیرخوشخیالیوالبتهخودفریبیاست.
-٥سیاست ،میدان مطلق گرایی نیست! مرزبندی
میانحقوباطلدرعرصهسیاستآفتیجبرانناپذیر
است .پیروزی در رقابت سیاسی نمی تواند به پیروزی
حقبرباطلتعبیرشود.
-6سیاست ،میدان ایدئولوژی گرایی و عصبیت
نیست! سیاست نسبی گرایی است! آلوده شدن
عرصه سیاست به ایدئولوژی موجب خشن شدن
میدانمبارزهمیشود.
 -7سیاست ،میدان روشنفکر بازی نیست! روشنفکر
فرد خودآگاه منتقد و طالب حق است ورسالت او
روشنگری و معرفی جریان های سیاسی حاضر
در میدان سیاست و نقد قدرت است .اگریک
کنشگرسیاسی در نقش روشنفکر حاضر شود ،هرگز
نمی تواند در جریانی که به آن وابسته است پای بند
بماند.زیرادرصورتمشاهدههرلغزشوخطابایدنقد
کند ،این رویکرد با نقش فعال سیاسی مغایر است.بر
عکس روشنفکری که در نقش روزنامه نگار ،مؤلف یا
تحلیل گر جامعه بخواهد به عنوان سمپات و هوادار
یک جریان سیاسی عمل کند ،از رسالت حق گویی و
نقادی دور خواهد شد-باید میان کنشگران سیاسی و
روشنفکرانمرزبندیمشخصباشد.
-8سیاست ،میدان کسب و کار نیست! احزاب و
تشکل های مدنی ،غیرانتفاعی هستند ،کنشگر
سیاسیکهبخواهدباتوسلبهحزبوتشکلسیاسی،
کسب درآمد کند یک خائن به ملت محسوب می
شود- .بدترین خیانت سوء استفاده از اعتماد مردم
است -.بدنام ترین سیاستمداران دنیا کسانی هستند
سمتهایسیاسیبهنفعشخصیاخانوادهخود
کهاز َ
بهرهگرفتهاند.
-9سیاست،میدانصبوریومداراست! شوروهیجان
بزرگترین آفت عرصه سیاست است کسانی که تحت
سیطرهاحساسوعواطفشخصییاطایفهایتصمیم
سیاسی می گیرند سرانجام انگشت ندامت خواهند
گزید.
دکتر هاشم هدایتی ،در پایان می گوید درآستانه 60
سالگی پای خود را از گلیم سیاست بیرون می کشد.
و از همه طلب عفو می نماید .اما چرا خداحافظی از
سیاست ،در قاموس کنشگران و در سپهر سیاسی
ایران واژه ای نامأنوس تلقی می گردد .آیا باید همه
کنش گران سیاسی این راه رفته دکتر هاشم هدایتی
را بروند تا به نتیجه ای برسند که سیاست هم دوره ای
داردوبایدبوسیدوکنارشگذاشت؟

مهردادبالافکن

نسل اول کنشگران و احزاب سیاسی ایران چرا در
بازتولید نسل بعدی مشکل دارند و همه از نسل اول
هستند .آیا در کادر سازی شکست خورده ایم؟ آیا
توانسته اند پرچم تغییر نسلی را از نسل اول ،به نسل
دوم تحویل دهیم؟ چرافرصت کادرسازی را از دست
داده ایم؟ آیا نباید در رفتار خود بازبینی داشته باشیم
تا فرصت مجدد کادرسازی را از دست ندهیم؟ فقدان
راهبرد و استراتژی مشخصی در امر تغییرات نسلی
در اصاحات به وضوح دیده می شود.بدنه فرسوده
اصاحات نیاز به بازسازی دارد .باتغییر ترکیب
جمعیتی ،تمرکز برهمان جایگاه پیشین و سنتی
به نفع جریان اصاح طلبی نیست .بی گمان باتوجه
به پیشرفت فناوری و ارتباطات نباید رفتار و منش
کنشگرانسیاسیمانندچنددههقبلباشد.
اما در این فضای سیاسی که کار سیاسی تا سنین
70تا  80سالگی امری عادی تلقی می گردد؛دکتر
سیدهاشم هدایتی عضو سابق سازمان مجاهدین
انقاب اسامی ایران در بهمن ماه  ١39٥طی
یاداشتی از دنیای سیاست خداحافظی کرد و گام
اول را برای روشنگری برداشت که سیاست هم دوره
ای دارد.
اما چرا این خداحافظی از دنیای سیاست؛ درمحافل
کنشگرانسیاسیورسانهایبازتابنداشت؟
وی در یاداشت خود می گوید با اولین اعتراض کامی
خود در سال ١3٥6نسبت به اخراج از هنرستان فنی
درسن ١8سالگیچشمشبهدنیایسیاستبازشده
و  40سال است که در گرداب سیاست دور خود می
گردد.وی در یاداشت خود یادآور توصیه پدر می شود
که به او گوشزد کرده بود ":از سیاست ،که منجاب
گندیده ای است و انگشت شمارند که خوشنام از آن
سربهسامتبردهباشند؛پرهیزکن"...
دکتر هاشم هدایتی در این یاداشت خود توصیه
دیگری هم می کند " :جوانان پاکدلی که به هوای
گلستان ،پای در بیابانی می نهند که در میان بره های
زیبایش،شغاانینیزدرخودپنهاندارد،بدانبنگرند
وتوشهایبرچینندولوناچیز!"
عضوسابقسازمانمجاهدینانقاباسامیایراندر
ن ُه بند ،نکاتی را به عنوان متن خداحافظی خود بیان
می کند که کوتاه به آن نگاهی می اندازیم .این نکات
محوری و کلیدی حاصل چهل سال فعالیت سیاسی
وی بوده است ،تا پی ببریم که چرا خداحافظی در
سیاستاینقدرسختومشکلاست:
-١سیاست  ،میدان مقدس نیست .سیاست تاش
و مبارزه برای کسب قدرت است .با واسطه یابی
واسطه،دچار سفسطه و تعارف نشویم ،سیاست واقعا
تاشومبارزهبرایکسبقدرتاست.
-2سیاست ،میدان محبوب شدن نیست! در
ایران قدرت ،مقبولیت آور است! سیاستمدار روزی
محبوب ،و روزی منفور است! داستان کودتای 28
مرداد،شعارمردم در صبح "درود بر مصدق" ودر عصر
شعار"مرگبرمصدق" مصداقاینموضوعاست.
-3سیاست ،میدان ماندن همیشگی بر قله پیروزی
نیست! ماندن بر فراز قله قدرت دائمی نیست!
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حسین مرعشــی معتقد است که
پیــش از برنامه محوری مشــکل
بزرگتری وجود دارد و آن هم فقدان
تشکل های رسمی و فراگیر حزبی
است که باعث چالش گروه ها و افراد
فعالدرانتخاباتشوراهایشهرشده
است .وی ورود نسل جدید و خواهان
تحــول در اداره شــهر را انتظاری
عقایی و مبارک ارزیابی می کند.
گفتوگویمارابااومیخوانید؛

نوسان :امروز کشور با چالش های متعدد شهرنشینی روبرو شده
است.باعنایتبهاینچالشهاوباتوجهبهنزدیکیانتخاباتشوراهای
شهر و ریاست جمهوری ،ضرورت مشــارکت در این انتخابات برای
رهاییازمشکاتپیشرویراچگونهارزیابیمیکنید؟
چالش شهرنشــینی مفهومی ندارد .به هرحال چون اداره شــهرها با شوراها و
شهرداری هاست مشارکت مردم اگر مطالبه محور باشد می تواند مسیر توسعه
شهرهاراهموارترکند.
نوسان :به نظر می رسد که همچنان عدم برنامه محوری بزرگترین
چالش گروه ها و افراد فعال در انتخابات شوراهای شهر است .دیدگاه
شمادراینخصوصچیست؟
به نظر بنده پیش از برنامه محوری ،مشکل بزرگتری وجود دارد و آن هم فقدان
تشکل های رسمی و فراگیر حزبی اســت .برنامه محوری بعد از حزب محوری
مطرح می شود .اگر حزب به مفهوم صحیح آن باشد برنامه نیز جایگاه و معنای
درستخودرابازخواهدیافت.
نوسان :به نظر می رسد نســل جدید و جوان ،خواهان تحول در
ساختارمدیریتشهریاستوسعیداردباتغییراتیدرساختاروایه
هایمدیریتی،بهدنبالرونقدوبارهاینشهروایجادمحیطیپرنشاط
برای زندگی بهتر باشــد .با توجه به این امر ضرورت تغییر نسلی در
ترکیبتصمیمسازشهرراچگونهمیدانید؟
مناعتقاددارمکهاینانتظار،انتظاریعقاییومبارکاست.ولیانجاماینمهم
باایجادترکیبمناسبیازصاحبانتجربهونسلجوانآموزشدیدهوالبتهجسور
بایدپیگیریگردد.
نوسان :به نظر می رســد که همچنان تأمین مخارج شهر از راه
فروش تراکم یا به عبارت دیگر شهرفروشــی ،اصلی ترین راهکار
درآمد شهرداری ها است .فکر می کنید با توجه به رکود فعلی صنعت
ساختمان،شهرداریهابرایتأمینمخارجوتوسعهپایدارشهربایدچه
گزینههایدیگریرارویمیزبگذارند؟
یقیناً تکیه بر تراکم فروشــی قابل دوام نیست .تامین مخارج شهر باید از محل
عوارضازجملهعوارضنوسازیانجامگیرد.
نوسان :نقش شوراي شــهر را در تحوات اقتصاد شهری چطور
ارزیابيميکنید؟
حضور شورا ها در قلمرو شهرداری ها و توسعه درونی شهرها امکان پذیر است.
معتقدم که در ادامه مسیر موفقیت آمیز اداره شوراهای شهر و روستا می توان
اختیارشوراهاراافزایشداد.
نوسان :با توجه به وقوع حادثه پاســکو و حوادثی از این دست
در شهر به نظر می رسد که انتخاب افراد متخصص برای شورای شهر
همچوناساتیددانشگاه،کارآفرینان،صنعتگرانو...میتواندبهترین
گزینه برای اجراي طرح هاي عمراني و اقتصاد شهري باشند .دیدگاه
شمادراینبارهچیست؟
نگاه به شوراها باید نگاهی ترکیبی از سیاست و فن گرایی باشد .فن گرایی نیاز
داخل شهرها و اداره آن هاست ولی به هرحال نباید بر سیاسی بودن شوراها بی
توجهیکرد.
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گزارش

ما در زمینه باز تولید نســل
جدید ،در دهه های نســلی
فعالیت خوبی نداشــتیم،
و ایــن محــدود بــه یک
جنــاح خاص هم نیســت
وحیدصلواتی  /سردبیر هفتهنامه توقیف شده نوید اصفهان در دهه 70

گنجینههای اتاق فکر
به یاد دارم در
سال  76چه
جوان های
پرشور و نشاط
و با استعدادی،
شبانه روز
بدون هیچ
چشم داشت
مالی دویدند
و عاشقانه با
خاقیت و
هنرمندیخوش
درخشیدند
و بعدها دیده
نشدند
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آیا منشور شورای شهر اصفهان عملی شد؟

اززمانیکهخودراشناختمبازندگیپرتاطمیروبروشدم.پیشازانقاببهواسطهتبعیدهاوزندانهایپدرم
و شهر به شهر شدنها و استرسها و ارتباط با بزرگان انقاب ،رشــد و نمو من و برادرم فرید ،تحت تأثیر این
شرایطقرارگرفت.پسازانقاببهواسطهتاشهاومبارزاتپدر،مردمباساموصلواتبهاستقبالمانآمدند
و تکریم مان کردند و شدیم آقازاده! البته آقازادهای که فاقد هر امتیازی ویژه یا رانتی بود .از همان دوره نخست
انتخابات مجلس شورای اسامی وارد عرصه سیاسی و تبلیغاتی شدیم و چه بسیار جوانان انقابی و پرشور
دیدیم که در این عرصه اعتقادی کار می کردند ،تراکت توزیع میکردند ،مجالس سخنرانی برپا مینمودند،
پوسترمیچسپاندند،بیریا،صمیمیوبدونچشمداشتمالی،همزمانبادوستاندورهدبیرستاندرکارهای
مربوط به امور جنگ ،همکاری داشتیم؛ به هنگام حمات موشکی و بمباران شهر اصفهان ،کمکرسانی و
مشارکت داشتیم  ،همه دوســت و یکدل بودیم .با گذر زمان و تحوات سیاسی و اجتماعی به خصوص در
عرصهانتخاباتودستهبندیهاشکافهاییایجادشد؛شکافهاییکهگاهبهواسطهنبودتجربهکافی،تجلی
منازعاتبودوصحنهنبرد!
زمانی مهم ترین ماک انتخاب افراد برای کسب مصادر و پست ها ،سابقه جبهه ،تدین ،سابقه ایثارگری و گاه
نحوهپوششو آرایش صورتوغیره بود؛ اینها ماکهایخوبیدر آندروان میتوانستباشد اماکافینبود.
چه بسا آرام آرام از نسل پیش از انقاب انگشت شماری باقی مانده اند .خدا به این گنجینه ها طول عمر عنایت
فرماید .اما این روش به دور از تخصص گرایی بود ،این گونه شد که پست ها برای برخی دائمی شد و امروز بر
سمتهایمادامالعمرپوشیدهنیست.
کسیآفت َ
میگویند،یکیازبنیادینتریناقداماتدرکشورهایتوسعهیافته،توجهبهجانشینپروریاست؛افرادتغییر
میکنند تا نیروهای جدیدالورود از هر حزب و گروه ،متعهد به انجام استراتژی و اهداف کان کارشناسی شدة
آنکشورزماماموررادردستگیرند.دراینکشورهاافرادبااستعدادونخبگان،ازتمامجهانشناساییمیشوند

و به طرق مختلف با جذب آن ها و ارائه آموزشهای ازم،
روی آن ها ســرمایهگذاری می کنند و در نهایت برای
مصالح کشورشان بدون در نظر گرفتن ملیت شان ،از آن
ها استفاده میکنند و آن قدر جذابیت ایجاد می کنند تا
فکربازگشتبهکشورخودراازذهنبیرونکنند!
دراینکشورهاافرادمسنوباتجربه،اینفرایندراهمراهی
میکنند و تا پایان عمر رســالت تغییر نسلی را با جان و
دل ،رضایت و لبخند به انجام میرسانند و برایشان آنچه
اهمیت دارد مصالح ملی و اعتماد به جوانان با اســتعداد
است؛زیراآیندهکشورشانبرایشانازهرچیزبااهمیتتر
است .آن ها می دانند ذهن و سرعت عمل افراد کهنسال،
کمتر پویایی و سرزندگی جوانان را دارد ،لذا تجربهشان را
منتقل میکنند ،و موفقیت ها بر همین اساس رقم می
خورد.
در کشور ما نیم نگاهی به گذشــته ،زنگ هشدارها را به
صدا در میآورد که به هوش باشــید .از فرایند شناسایی
استعدادها ،آموزش و مهم تر از آن پرورش ،غافل نمانید
و در انتقال قــدرت و اعتماد و همراهــی و همفکری به
نســل تازهنفس تعلل نورزید ،نتیجه بیتوجهی به این
موضوع ،سوءاستفادهها ،ظهور گسترده رانتها ،فسادها،
فامیلگراییها،فقدانشایستهسااریو...بودهاست.
متأسفانه شــاهد هســتیم که در برخی ارکان کشور
ســوءمدیریت ها و نقصها و بیبرنامگیهــا ،باورها و
اعتقاداتدینیمردمراتحتالشعاعقرارمیدهند؛نشانه
آن وضعیت نابسامان اشتغال و ازدواج ،طاق و اعتیاد و
ســایر بزههای اجتماعی ،اوضاع بحرانی محیطزیست،
سوءمدیریت در حوزه آب در اصفهان و غیره بوده است.
این گونه اعتماد متقابل میان نسلها کم رنگ میشود.
فرزنداناقداماتپدرانرابهدقترصدمیکنندوصراحتاً
می گویند که برخی بیبرنامگیهــای دیروز ،حاصلش
وضعیتامروزکشوراست.
به یاد دارم در سال  76چه جوان های پرشور و نشاط و با
استعدادیشبانهروزبدونهیچچشمداشتمالیدویدند
و عاشــقانه با خاقیت و هنرمندی خوش درخشیدند
و بعدها دیده نشــدند؛ البته نه منحصر به گروه یا حزب
خاصی باشد .این حداقل انتظار از بزرگان هر حزب ،چه
پیروز و چه شکست خورده بود که حداقل سیاهه ای از
این هوادارانشان تهیه می کردند که در چه حال و روزی
هستند؛ کدامشان بیمار و در بسترند؟ کدامشان مستعد
ارتقاءبودهاند؟کدامشانمحبوسشدهاند؟یابرایگذران
زندگی به کمترین کارها که در شأنشان نیست اشتغال
ورزیدهاند؟ حداقل کار آن بوده اســت که احوالی از آنان
پرسیده شود ،استفاده از جوانان بیشتردر ایام تبلیغات
انتخاباتیبودهاستتابرنامهریزیهایتخصصیاصولیو
راهبردی و این جفا به منابع انسانی با استعداد کشور بوده
است .شاید چون خود ما به برنامهها و راهبردهایمان یا
اعتقادنداشتیمیاعاملنبودیم،طبیعتاًبراینسلجدید
بسیاریازبرنامههایماباورپذیرنیست.
حاا بپذیریم کــه در زمینه باز تولید نســل جدید ،در
دهههای نسلی ،فعالیت قابل دفاعی نداشته ایم .جوان
گراییبهآنمعنانیستکهافرادبیتجربهوغیرمتخصص
به کار گرفته شوند ،بلکه وقتی اعتماد شود ،یقینا نتایج
خوبی حاصل خواهد شد .به یاد داریم بسیاری از مدیران
در ابتدای انقاب ،با آزمون و خطا تجربه کســب کرده و
مدیریت میکردند ،اما امــروز در عصر انفجار اطاعات
فرصتآزمونوخطانیست.
با خوش بینی باید گفت ،تحول واژه ای است با بار معنایی
مثبت و در هر بخشــی از زندگی فرد و جمع وارد شود،
دگرگونی ایجاد میکند .برگشتن از حالی به حال دیگر.
شمیم تحول در طول تاریخ همواره به مشام میرسیده
اســت ،باید بدون تعصب و پیش داوری به استقبال آن

گفتوگو

شتافت .بی تفاوتی و مقاومت در برابر آن شایسته نیست،
فضای اجتماعی و سیاسی نیاز به هوای تازه ،و تفکر نوین
دارد« ،ان اه ا یغیر ما بقوم ،حتی یغیروا ما بأنفســهم
(رعد»)١0
تردیدی نیست که تشکیل شوراهای شهری و روستایی،
از ریشــه ها و بنیادهای دموکراســی در جامعه است،
مشروط بر اینکه در جایگاه خود فعالیت نماید ،بنده سال
هاست در امر انتخابات شورای شهر فعال هستم .در کنار
صندوقهاهمهمشاهدهکردیمکهمردم،آگاهیچندانی
ازوظایفشورایشهرنداشتند.منتخبینشورایشهربه
نسبتواجدینشرایط،بارأیضعیفانتخابشدندواین
بهمعنیعدمشناختجایگاهشورایشهردرجامعهاست؛
یعنی مردم حضور شورا در فرایند زندگیشان را آن گونه
کهباید،احساسنکردهاند.
امروز همگان به این نتیجه رســیدهاند که شورای شهر
باید شورای شهر باشد نه شورای شهرداری! مگر پیش
از تشکیل شوراها ،شــهرداریها به وظایف خود عمل
نمیکردند؟ مث ً
ا در اصفهان (دوران آقای ملک مدنی) و
تهران(آقایکرباسچی)کهموفقبودند،کارهایزیربنایی
بهانجامنرسید؟
امروز شــورای شــهر تمرکزش بر فعالیت های درون
شهرداریاست.شاهد،آنگزارشیکسانساانهوماهانه
شورا و شهرداری است؛ البته شورای شهر در اصفهان در
دور سوم و چهارم یک چشــمانداز و راهبردی را در قالب
«منشور» تدوین کرد که متأســفانه بسیاری از مفاد آن
عملی نشده است! مهم ترین آن ها وضعیت زاینده رود
و محیطزیست ،موضوع گردشــگری و به تأخیر افتادن
پروژههای مهم ،فروش تراکم که در واقع فروش شهر و...
بودهاست.
از سویی چقدر روی توسعه گردشگری در این شهر غنی
از لحاظ منابع گردشگری کار شد؟ بر روی اقتصاد تجربه
چه میزان کار شــده است؟ گردشــگری در بسیاری از
کشورها برایشان سرشار از عایدات است .مشاهده کردیم
نهایت تحرک و فعالیت شورا ،برکناری شهردار پیشین
بود که مردم احساس خوبی از آن نداشتند؛ زیرا یک عدم
شفافیت و سیاسیکاری در پس آن نهفته بود ،مشخص
همنشدکهباأخرهداستانپشتپردهچهبودهاست؟این
هاباعثسلباعتمادمردممیشودوجایگاهشوراراتنزل
میدهدوشائبهسیاسیکاریهاراشدتمیبخشد.
بنابراین به شورای شــهر باید توجه ویژه شود ،این شورا
نیازمندمجموعتخصصهایمختلفشهریاست،نیازبه
افراد نخبه! حادثه ساختمان پاسکو که سخ ها و تحلیل
های فراوانی بر آن انجام پذیرفت ،نمونه بارز از توجه ویژه
به این امر است .امروز دیگر مردم از شعار دادنها خسته
شدهاند،تفاوتسرهوناسرهراتمیزمیدهند.
لذاهمهمردمبایداحساسمسئولیتکنندودرانتخابات
پیشروحضورفعالداشتهباشند.یکدلویکپارچهویک
هدف در انتخابات ریاســت جمهوری ،مجلس شورای
اسامی و در نهایت شورای اسامی شهر شرکت کرده تا
شاهد بالندگی ،نشاط و سرزندگی در شهرها باشیم .بعد
از دوران آقای احمدینژاد بســیاری از جامعهشناسان و
اقتصادانان معتقد بودند ،سال ها به طول خواهد انجامید
تا وضعیت به دوران پیش از آقای احمدینژاد بازگردد و
اینرکودفعلیماحصلآندوراناستکهبایدباصبوریو
همراهیازآنعبورکردویکدلویکپارچهباانتخابآقای
دکتر روحانی این فرایند را سرعت بخشید و تحت تأثیر
تبلیغاتمنفیعلیهایشانقرارنگرفت.درمجلسوشورا
هماینانگیزهبراساسآنچهگفتهشدبایدباشد.
بهامیدسرافرازیکشوروشهرمانوبالندگیزنانومردان
دلسوزوخردورز.
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گفت و گو

دغدغه قدرت

قصد ماندن و دغدغه قدرت داشتن ،آفت است

نوسان :اعظم طالقانی ،معتقد است که
متأسفانه در کشور ما قوانین موجود،
وظایف شوراهای شهر را بسیار محدود
کردهاست؛افرادینیزکهموفقبهراهیابی
به شوراها میشوند وقتی می بینند که
تنها وظیفه آنان انتخاب شهردار است
خود به خود منفعل میشوند و به سمت
مسائل دیگری میروند که همین قضیه
نیزباعثایجادرانتهاومفاسداقتصادی
در شوراها میشود به طوری که ما چه در
تهران و چه در بسیاری از شهرها شاهد
بروزفسادهستیم.
فرزندآیت اله طالقانی ،با اشاره به لزوم تغییر و تحول
در بدنه مدیریتی ،اما تاکید دارد :جوان گرایی و
جوان شدن شورا نباید به گونه ای باشد که افراد به
راحتی خریدنی شوند.
وی با اشاره به اینکه فلسفه شورا بارها در کتاب خدا
مطرح و حضرت محمد (ص) نیز این مهم را تکرار
نموده اند ،اضافه می کند :نتیجه مهم شورا رشد
همدلی بین اطرافیان است و صحابه پیامبر(ص) با
وجود تمام آزارها و اذیت ها نشان دادند که اگر آن
ها ثابت قدم نباشند و به کاری که می کنند ،پایبند و
متعقد نباشند ،در بین امور جریاناتی پیش می آید
که امکان انحراف آن ها وجود دارد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر سپردن شوراها

به افراد کارشناس و متخصص کفایت نمی کند،
تصریح کرد :اگر کارشناسان متخصص ،جوانانی
باشند که رأی مردم را به دست آورده و به آن ها
برنامه دهند که به دنبال اصول اصاحات و ایجاد
تغییرات در شهرها باشند ،ولی بعد از ورود به این
عرصه ،در بین راه گرایش به جریان دیگری غیر از
این پیدا کنند و تنها قصد ماندن و دغدغه قدرت
داشته باشند ،این آفت است .طالقانی افزود :اینکه
آن ها نگران باشند که مبادا رقیب قدرتمندتر باشد
و یا پول بیشتری ،مال رقیب باشد و مبادا رقیب امور
را در دست بگیرد؛ این اتفاق ممکن است در میانه
راه موجب سرخوردگی از جریان اصاحات شود؛ در
حالی که یک اصاح طلب واقعی اگر خاف دید،
خودش خاف نمی کند و به طور مستقل حرکت
می کند.
اما موضوعی که امروز بیش از همیشه به چشم می
خورد ،دلسردی نسل جدید از فعالیت مدیران دهه
شصتی در عرصه های مهم کشور است که با تفکرات
قدیمی خود مدیریت می کنند.
این اتفاق منجر به نگرانی نسبت به ایجاد بحران
جانشین پروری نسل قدیمی شده است .به اعتقاد
طالقانی ،افراد پیر و جوان باید کنار یکدیگر کار
کنند .مث ً
ا فان عضو در شورای شهر تهران همیشه
خواب است حتی آلزایمر هم دارد ،اما وی را انتخاب
کردند و متأسفانه وی را همانند مجسمه عضو شورا
کرده اند.
سؤال این است چرا این فرد باید برای شورای شهر
رأی بیاورد؟
بنابراین ازم است جوانان متخصص ،کارآمد و
اصاح طلب واقعی در کنار افراد باتجربه ،شهر
را به گونه ای فضاسازی کنند که جامعه به سمت
درستی ،پاکی و عدالت حرکت کند .به طور قطع
حضور این جوانان در کنار افراد قدیمی و با تجریه
می تواند شورایی موفق را رقم بزند .وی تأکید کرد:
ما به هر دو طیف پیر و جوان در شورا نیاز داریم
و البته مردم را باید نسبت به این موضوع متقاعد
کرد.
وی گفت :اگر بخواهیم مملکت را بسازیم نباید
قدرت طلبی ،ماک قرار گیرد .بلکه منافع
ملی ،شهر و آینده باید ماک واقع شود .مث ً
ا در
کشورهای توسعه یافته تنها چیزی که از دست
نمی دهند منافع ملی خود است .این در هر مسند و
قدرتی اتفاق می افتد و اگر کسی در این بین قدرت
بگیرد و فکر کند و به مردم و منافع ملی بها ندهد،
مردم و مسئوان با وی برخورد می کنند .به اعتقاد
طالقانی ،اگر جامعه از تنگ نظری و خودبینی عبور
کند؛ سرنوشت و اداره مملکت و اداره شهر به شهر
و استان به استان رو به پیشرفت و ترقی خواهد
رفت.
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یادداشت

ارتبــاط و تعامــل مؤثــر
بــا شــهروندان و جلــب
مشارکت آن ها در پیشبرد
امور بســیار حائــز اهمیت
و غیــر قابل انکار اســت

علیرضا نصر

نقش آفرینی جوانان
باید فضاهای
مختلف را در
عرصه های
گوناگون برای
جوانان که
همواره نقش
آفرینی خود را
به اثبات
رسانده اند،
باز کنیم
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عاوه بر آیات و روایات فراوان و ســیره پیامبر گرامی و ائمه اطهار علیهم الســام که در آن اشاره
مستقیم و غیر مســتقم به جایگاه و اهمیت شورا شــده و عم ً
ا هم در ادوار مختلف تاریخی قابل
مشاهده است ،می بینیم که در قانون اساسی جمهوری اســامی باز به امر شورا توجه شده و یک
فصل و هشت اصل را به آن اختصاص داده اند.
پس از پیروزی انقاب اســامی شوراهای محلی بســیار مورد توجه واقع شــد و ثمرات و نتایج
ارزشمندی هم به دنبال داشــت؛ همین امر موجب گردید که شــوراها به عنوان یک اقدام مثبت
در ذهن همگان به ثبت برســد .با سپری شدن دوران دفاع مقدس و با اســتقرار دولت اصاحات
در جهت تحقق بیشتر مردمســااری و حضور بیش از یک صد هزار نفر در قالب اعضای شوراهای
شهر و روستا این نهاد ارزشمند به شکلی مدرن تر و قانونمند تر شکل گرفت و اکنون پس از حدود
هجده سال با طی دوران بلوغ به رشد چشمگیری نائل گردیده است.
اکنون شــوراها امیدهای زیادی را در کشــور بارور و در انتظار تحولی چشــمگیر در عرصه های
عمرانی ،فرهنگی ،اقتصادی و رفاهی اســت؛ در حال حاضر هم مســؤلین و هم مردم به وضوح به
ضرورت و استمرار آن با بهره گیری از تجربیات ارزشمند گذشــته اذعان و اعتراف دارند که البته
بر اصحاب رسانه ها فرض و ازم اســت که این اقرار و اعتراض را قدری بر ما و هویدا سازند .یقیناً
ادامه موفقیت این مســیر در گرو توجه به مواردی اســت که در ادامه به بعضی از آن ها اشاره می
شود:
 -١نمایندگان مجلس با توجه به هجده ســالگی عمر شوراها نســبت به اصاح قوانین و مقرارات
منطبق بر نیاز های روز اقــدام و با افزایش اختیارات پارلمان های محلی گامی اساســی در رتق و
فتق امور مردم برداشته اند؛ عاوه بر این ازم اســت روند امور را با تغییر عملکرد شوراها از حوزه
شهرداری محوری به حوزه شــهرمحوری با هدف تســهیل زندگی آحاد جامعه و توسعه پایدار و
متوازن شهر اصاح نمایند.
 -2تجربیات گرانسنگ بزرگان و افراد خبره و مجرب باید مورد بررسی قرار گیرد و نقش محوری و
اساسی این گروه هیچ گاه در دست اندازهای سیاسی و اجتماعی مخدوش نگردد.
 -3به این توصیه کاربردی حضرت امام (ره ) که فرمودند« :اگر می خواهید به آینده این کشــور
امیدوار باشید ،باید به جوانان و نوجوانان بها دهید و از خطاهای کوچک و بزرگ آن ها در گذرید»،
توجه جدی داشــته باشــیم و فضاهای مختلف را در عرصه های گوناگون برای جوانان عزیز که

همواره نقش آفرینی خود را به اثبات رســانده اند،
فراهم نمائیم تا در تمامی صحنه ها شــور و شعور
آفرینی بی نظیر ایشان را نظاره گر باشیم.
 -4اطــاع و آگاهی مــردم از حــدود اختیارات و
وظایف شورای اســامی می تواند کمک شایان و
قابل توجهی به اصاح انتظــارات و توقعات مردم
نماید که در این رابطه نقش صدا و ســیما و ســایر
رسانه ها غیر قابل انکار می باشد.
 -٥انجــام کار کارشناســی از الزامات اداره شــهر
است که ایجاد پنج کمســیون اقتصادی حقوقی و
گردشگری ،فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی ،عمران
و شهرسازی ،بهداشت وسامت و خدمات شهری،
حمل نقــل محیط زیســت و فنــاوری اطاعات،
حکایت از اهمیت این موضوع دارد که اســتفاده از
نخبگان و فرهیختگان بیرون از شــورا و شهرداری
می تواند بر غنای آن بیفزاید.
 -6ارتبــاط و تعامل مؤثــر با شــهروندان و جلب
مشارکت آن ها در پیشبرد امور بسیار حائز اهمیت
و غیر قابل انکار است که این باور باید در وجود تک
تک اعضای شورای شهر نهادینه گردد.
 -7با عنایت به افزایش انتظارات و توقعات در شــهر
و پاســخگو نبودن امکانات و درآمدهای موجود ،به
ناچار مدیریت شهری باید با وسعت نظر ،جسورانه به
سمت جلب سرمایه بخش خصوصی و ایجاد فضای
مناسب برای مشارکت و ســر مایه گذاری به منظور
وسعت بخشیدن به رشد و توسعه گام بردارد.

