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صفحه 4

تغییراتنسلیوچالشهایپیشرو
چنـــدمـــاهی است
در عــرصـــه کامی
از تغییرات نسلی در
مــدیریتکهنســـال
کشــور چـه در عرصه
اجــرایی و سیــاسی
مهردادبالافکن
سخنـــانی شنیـــده
می شود .باتوجه به انتخابات شوراها و ضرورت
اجرای عملی تغییر نسلی و حضور حداکثری
نسل های دوم و سوم در لیست های انتخاباتی
و تغییر شکلی مدیریت کهنسال در کشور،
نیاز به گفت گوی بین نسلی و پذیرش
فعاانه نسل اول در کاهش شکاف بین نسلی
مؤثر است.
اگر این اتفاق در انتخابات شوراها نیفتد
بحران بین نسلی پیش خواهد آمد .با پذیرش
تفاوت های نسلی که امری طبیعی است.
تفاوت باورها و ارزش ها و هنجارهای میان
نسل ها قابل پذیرش است و باید با حفظ
احترام به این تفاوت ها بتوانیم تغییرات
نسلی را مدیریت نماییم.
شکاف نسلی اختاف در نگرش یا رفتار
جوانان با افراد سالخورده تر که موجب عدم
فهم متقابل از یکدیگر می گردد ،همه باید
تاشی در این مسیر باشد که از شکاف نسلی
جلوگیری نمائیم تا به گسست نسلی نرسیم
.گسست نسلی باعث دور شدن تدریجی دو
یا سه نسل پیاپی از یکدیگر از حیث عاطفی،
فکری و ارزشی می شود که هیچوقت مورد
نظر نسل اول نمی باشد.
فرض اصلی در گسست نسلی  ،بی نیازی
نسل ها نسبت به یکدیگر و استقال کامل از
همدیگر است .احساس بی نیازی و استقال
کامل منجر به فاصله گرفتن از یکدیگر می
شود و به مرزبندی و جدایی کامل از هم می
انجامد.
شاخص های گسست نسلی را در عدم تمایل
به ارتباط کامی و سرانجام به قطع گفتگو
می توان مشاهده نمود و از این طریق قاعدتاً
ارتباط عاطفی و ایجاد فصول مشترک هم
کاهش می یابد و به نابردباری و پرخاشگری
می انجامد و در عرصه حضور مشارکت های
اجتماعی و سیاسی به نسل های پائین تر می
رسد.
نسل اول به لحاظ داشتن تجربه کافی از
زندگی و سیاست نسبت به نسل دوم وسوم
از نظرسنی کم کارتر می شود و نسل دوم و
سوم با توانایی هایی که دارد می تواند حامی

نسل اول باشد .این نوع نیاز بین نسلی نشان
دهنده شکل گیری یک نوع رابطه خاص
است که بیشتر از طرف نسل اول نسبت به
نسل دوم و سوم سوگیری می شود.
ضرورت تغییر نسلی را می توان در سخنان
برخی از بزرگان اصاحات نیز مشاهده نمود؛
اخیرا ً آقای تاجزاده به صراحت اعام نمودند
که " اصاح طلبانی که سن آن ها به 60
سالگی رسیده است نه پست اجرایی بگیرند
و نه نامزد بشوند و همچون مشاوری امین به
انتقال تجربیات به نسل بعد بپردازند".
عباس عبدی نیز در مقاله ای چنین نظر داده
است " :دستاندرکاران به عنوان یک راهحل،
باز کردن راه براي حضور جوانان را توصیه
ميکنند ،در حالي که به نظر بنده مشکل
اساسي همین باز کردن راه براي جوانان
است .یعني تا هنگامي که اختیار باز و بسته
کردن راه براي حضور مردم از جمله جوانان،
در عرصه سیاست به دست یک عده افراد
معدود باشد ،مشکل کشور حل نخواهد شد".
با این سخنان تئورسین های اصاحات،
نسل های دوم و سوم راهی جز گفتگو با نسل
اول ندارند و باید با گفتگو این پروسه را به
سرانجام برسانند .نسل اول که با انقاب به
مدیریت وارد گردیده است ،قاعدتاً به راحتی
این صحنه را ترک نخواهد کرد و در صدد
عقب انداختن پروسه تغییر نسلی است.
نسل دوم و سوم نیز اعتقادی به حرکت های
انقابی در این گونه موارد ندارد و تاش می
کند با گفتگو به نسل اول بقبواند که راهی
جز انتقال تجربیات خود به نسل های دیگر و
نشستن در اتاق های فکر وجود ندارد.
گفتگو باید راهبرد اصلی تغییر نسلی باشد
و چنانچه نسل اول از گفتگو کردن در این
خصوص فرار کند ،قاعدتاً مشروعیت و
مقبولیت خویش را در بین نسل های بعد
از دست خواهد داد و می شود همان مثل
معروف که "حرمت امام زاده را باید متولی آن
نگه دارد".
نسل دوم و سوم همچنان اعتقاد دارد که
احترام به بزرگان پایه اساسی حرکت های
اجتماعی و سیاسی است و اخاق حکم می
کند در این گونه موارد احترام بزرگان حفظ
گردد و نباید گذاشت گسست نسلی در
سیاست اتفاق بیفتد .انتخابات شورا محک
مناسبی است برای همه ما که با انجام
گفتگو این پروسه تغییر نسلی را به سرانجام
برسانیم.

ویژهنامهتحولوتوسعه

گفتوگو

به طور مقطعــی یادمان می
افتد هوا آلوده است و اقدامی
می کنیم و تا آلودگی ناگهانی
بعدی قضیه از یادمان می رود

فرزانه احمدی  /روزنامه نگار

بدون آیت اه
هر جا متحد بودیم پیروز شدیم

موضوعی که در
برنامه اصاح
طلبان مطرح
است حدود
 30درصد خانم
ها و  20درصد
جوانان در
لیست قرار می
گیرند که قدم
خوبی است

دختر آیت اه است و اعتماد به نفسش در کام این موضوع را بیشتر نشان می دهد .فائزه هاشمی صریح گو است و پروا از کسی ندارد.
اوضاع کشور را با زبانی قاطع به چالش می کشد و از ضعف های مدیریتی حاکم بسیارسخن می گوید .دختر کوچک هاشمی رفسنجانی ،مرد
تأثیرگذار انقاب ،یک روز بعد از برگزاری کنگره حزب کارگزاران که به عنوان عضو شورای مرکزی آن انتخاب شد ،در نشستی صمیمانه،
برایمان از نخستین انتخابات بدون آیت اه گفت و حضور اصاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری و البته شوراها.
نوسان :خانم هاشــمی! خبری در روزهای گذشته شنیده ایم که واکنش شما با رسیدن
خبر ثبت نام آقای احمدی نژاد برای انتخابات ریاســت جمهوری ،خنده بوده است؛ چرا
خنده؟
خنده من به ثبت نام آقای احمدی نژاد نبود بلکه از این بابت بود که جریانی که دیگران را بی بصیرت
می دانســتند ،در این موضوع به نحوی گیر افتادند که نه راه پس دارند و نه راه پیش .خنده من از آن
بابت بود که چگونه بعضی می توانند شرایطی را برای خودشــان و گروه و مملکتشان و منافع ملی به
وجود بیاورند که همه را در آسیب و ضرر قرار دهند.
نوسان :از نظر شما آیا ایشان تأیید صاحیت می شود؟
جریان اصولگرا امروز در جایی گیر کرده اند که اگر ایشان را تأیید صاحیت کنند یک جریان است و
اگر نکنند ،جریان دیگری است .منطقاً نباید تأیید صاحیت شوند چراکه اگر بخواهند خطاهای قانونی
و جاهایی که ایشان از قانون تجاوز کرده و خطاهای غیرقانونی یعنی آنجا که با تصمیم گیری های غلط
به منافع ملی ضربه زده اســت را در بیاورند ،دلیلی برای تأیید صاحیت وجود ندارد و اگر تأیید شود
خیانت به منافع ملی و مردم است .جناح اصولگرا راه دشواری در پیش دارد و به نظر می رسد تصمیم
گیری در این باره سخت است.
نوسان :فضای انتخابات را چگونه پیش بینی می کنید؟
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هنوز نمی دانیم چه کسانی تأیید یا رد صاحیت می
شوند ،اما تا اان به نظر می رسد انتخابات سه قطبی
شــود ،البته دو قطب آن در اصولگرایان و یک قطب
آن در اصاح طلب ها خواهد بــود .ما با اصاح طلب
ها قرار گذاشته ایم که در چارچوب یک تصمیم گیری
پیش برویم و تجربه هم به ما نشان داده است که هر جا
متحد بودیم پیروز شدیم .اگر به همین منوال پیش
برود و اصولگرایان نتوانند روی کاندیدای واحد متفق
شوند ،این به نفع کاندیدای اصاح طلبان یعنی آقای
روحانی است چراکهرأی اصولگرایان شکسته می شود
اما رأی آقای روحانی تجمیع و یکدست باقی می ماند.
البته کاندیدای پوششــی به هر حال یک استراتژی
است و برای بودن در کنار آقای روحانی تا یکی دو روز
قبل از انتخابات ازم است،چون اگر ایشان تنها بماند
چند به یک می شــود ،در حالیکه صداهای متفاوت
زمان بیشتری دارند و حرف های بیشتری می توانند
بزنند و تأثیر بیشتری بر افکار عمومی دارند.

گفتوگو

ویژهنامهتحولوتوسعه

پانوشت
تغییرمدیریت
شهرداری تهران

در مجموع باید صبر کنیم تا اطاعات بیشتری بیاید
و شــرایط کمی بارزتر و مشخص تر شــود تا بتوان
تحلیلکرد.
نوسان :تأثیر نبود پدرتان در این انتخابات
چه خواهد بود؟ با توجه بــه اینکه این اولین
انتخابات پس از انقاب است که آیت اه هاشمی
رفســنجانی هنگام برگزاری آن در قید حیات
نیستند.
ایشان سنگ توازن و پایه و ســتون عقانیتبود و در
مســائل کان و سیاسی و ســایر حوزه ها تأثیر می
گذاشت.
طبیعتاًنبود ایشان می تواند در دو بخش تأثیر داشته
باشد .یک ،در میان اصاح طلبان که ایشان سیاست
ها و توصیه هــای مهمی به آنها داشــتند و آنها هم
ایشان را پدر معنوی خود می دانستند .البته پدر در
کنار آقای خاتمی و حسن آقا در سطح کان اصاح
طلبی قرار داشتند .به نظر می رسد در میان این گروه
پیام آقای هاشمی شنیده شده است و حداقل تا اان
خوب پیش رفته ایم .تأثیر دوم در طرف مقابل است؛
ایشان مانع بزرگی بودند که به دلیل وجودشان آنجا
چیزهایی را رعایت می کردند و بعضی تصمیم ها را
نمی گرفتند .اما اان خیلی مطمئن نیستم که همان
روند ادامه پیدا کند.
نوسان :و اما در مورد انتخابات شورای شهر،
با توجه به وقوع حوادثی مانند پاسکو ،آیا می
توانیم امیدوار باشــیم مردم به کاندیداهای
متخصــص رأی بدهند .برادر شــما هم که در
مسائل مدیریت شهری سوابقی دارند کاندید
شده اند .آیا افرادی مثل آقای محسن هاشمی
می توانند رأی بیاورند؟
به جز حادثه پاســکو ،به طور کلی وضعیت شــهر
تهران وضعیت خوبی نیست و مسائل عمومی تهران
مانند ترافیک ،آلودگی هوا ،ساخت و سازها و  ...را که
می بینیم ،اینها تصادفی اتفاق نیفتاده است .ضابطه
ای که بتواند از این مشکات جلوگیری کند حداقل
به صورت دائمی و جدی وجود ندارد .به طور مقطعی
یادمان می افتد هوا آلوده اســت و اقدامی می کنیم
و تا آلودگی ناگهانی بعــدی قضیه از یادمان می رود.
مدیریت تهران مدیریت مناســبی نیســت ،درباره

وضعیت شهرداری ها و اینکه در کارهایی که انجام می شود سامتی وجود دارد یا ندارد؛ اینها مواردی
است که به نظرم هر کسی در تهران زندگی می کند می تواند خیلی راحت آن را لمس کند .حتماً نیاز
به تغییر مدیریت شهرداری تهران وجود دارد.
موضوع امــاک نجومی که اجــازه طرح آن داده نشــد و یا موضوع اســتخدام مداحــان ،کارهای
غیرتخصصی و نتیجه سوء مدیریت است .ظرفیت ها و پتانسیل های شــهر تهران نابود شده است و
تبعیضی که ایجاد شده حق مردم را پایمال کرده است .از سوی دیگر باید گفت که تهران همیشه بر
تمام شهرهای کشور الگو می شود و بر آنها اثر می گذارد.
نوسان :درباره حضور کمرنگ زنان در شــوراهای شهر و شهرداری ها چه نظری دارید؟
برای تغییر این رویکرد چه باید کرد؟
بحث حضور زنان دو بخش را شامل می شود .یک بخش مربوط به تاشــی است که خود زن ها باید
بکنند تا بتوانند خود را در عرصه های مختلف وارد کنند .آقای هاشمی همیشه به زنان توصیه می کرد
که تحصیل و مطالعه کنید چراکه علم پایه هر چیزی است .در دانشــگاه ها حضور زنان از  50درصد
فراتر رفته به طوری که آقایان به فکر افتاده اند که چه کنند که خانم ها تا این اندازه به دانشگاه نروند و
مردها بروند .در حالی که باید رقابت برابر وجود داشته باشد .در همه زمینه ها می بینیم که زنان برای
تقویت دانش و توانمندی خود تاش می کنند .بخش دوم موضوع حضور زنان به سیاست های کان
حکومت بر می گردد .سؤال می شود که چرا خود خانم ها به هم جنسانشان رأی نمی دهند .این دلیل
دارد و آن هم سیاست های کان مردسااری است که در جامعه ما وجود دارد.
شــما در رســانه ها می بینید که وزیر و رئیس جمهور و سفیر و مدیر و شــورای نگهبان و تشخیص
مصلحت و  ...همه مرد هســتند .جامعه و زنان ما هر چه رســانه ها را مرور می کنند می بینند مردها
فعالیت دارند .این ذهنیت به وجود می آید که فقط آقایان می توانند چنین سمت هایی داشته باشند.
تبلیغات و اطاع رسانی تأثیر زیادی دارد .باید از انتصابات شروع کنیم .به کارگیری زنان در دولت آقای
روحانی با اینکه اوایل خیلی جالب نبود اما در یکی دو سال آخر حرکت های بیشتر و راضی کننده تری
انجام شد .این انتصابات حکومتی باید زیاد شود .راه دیگر این است که در انتخابات سهمیه برای زنان
در نظر بگیریم .برای مثال سال گذشته احزاب اصاح طلب در انتخابات مجلس برای زنان سهمیه 30
درصدی در نظر گرفتند و  8خانم در لیســت قرار گرفتند و همه آنها رای آوردند .در انتخابات شورای
مرکزی حزب کارگزاران هم که به تازگی برگزار شد از بین  30نفر  8نفر خانم انتخاب شدند .باید با این
سهمیه ها امکانات موجود افزایش پیدا کند تا به برابری برسد .خانم ها هم باید در ایام سهمیه بندی
توانمندی خود را نشان بدهند تا این موضوع نهادینه شود.
نوسان :درباره حضور نسل دوم و سوم در انتخابات چه نظری دارید و برخورد نسل اول
باید با آنها چگونه باشد؟
موضوعی که در برنامه اصاح طلبان مطرح اســت حدود  30درصد خانم هــا و  20درصد جوانان در
لیست قرار می گیرند که قدم خوبی است .نمی توانیم انتظار داشته باشیم همه جوان باشند ،به هر حال
تجربه ،سابقه ،علم و تخصص هم معیارهای ازم برای مدیریت شهری است .سهمیه ای که گذاشته
شده به نظرم فرصت خوبی برای حضور جوان هاست تا آنها هم خود را ثابت کنند و این روند ادامه پیدا
کند .قرار گرفتن جوانها و افراد با سابقه در کنار هم انتقال تجربه را ممکن می کند و کار مشترک می
تواند روندی برای تربیت مدیران باشد .متأسفانه اتفاق بدی که طی ســال ها در کشور ما افتاده این
است که نگاه به مدیران بیشتر امنیتی است تا مدیریتی و تقسیم بندی خودی و غیرخودی وجود دارد.
این موضوعات باید در روند اصاحاتی که در مسیر آن حرکت می کنیم در نظر گرفته شود .اگر این نگاه
برداشته شود و به تخصص و توانایی و سابقه کار افراد توجه شود ،جهش خوبی می توانیم داشته باشیم.

به جز حادثه
پاسکو ،به طور
کلی وضعیت
شهر تهران
وضعیت خوبی
نیست و مسائل
عمومی تهران
مانند ترافیک،
آلودگی هوا،
ساخت و
سازها و  ...را
که می بینیم،
اینها تصادفی
اتفاق نیفتاده
است .ضابطه
ای که بتواند از
این مشکات
جلوگیری کند
حداقل به صورت
دائمی و جدی
وجود ندارد.
به طور مقطعی
یادمان می افتد
هوا آلوده است
و اقدامی می
کنیم و تا آلودگی
ناگهانی بعدی
قضیه از یادمان
می رود .مدیریت
تهران مدیریت
مناسبی نیست،
درباره وضعیت
شهرداری ها
و اینکه در
کارهایی که
انجام می شود
سامتی وجود
دارد یا ندارد؛
اینها مواردی
است که به نظرم
هر کسی در
تهران زندگی
می کند می تواند
خیلی راحت
آن را لمس کند.
حتم ًا نیاز به
تغییر مدیریت
شهرداری تهران
وجود دارد.
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فضل اله
صلواتی:
هنرمندی که
علت ورود خود
را دریافت بسته
حمایتی برای
هنرمندان و هم
صنفی های خود
اعام می کند،
از اصل وظیفه
خود که منافع
همه مردم شهر
است ،غافل
مانده است

گفتوگو

دیدهبانمطالبهگر
احزاب از همه چیز غفلت کرده اند

احزاب سیاسی به عنوان بازیگران اصلی عرصه قدرت ،یکی از مهمترین شاخصه های توسعه سیاسی به شمار می روند .وجود
احزاب برای تحقق توسعه ی سیاسی تا حدی مهم و ضروری می باشد که بیشتر نظریه پردازان توسعه سیاسی به این مسئله اذعان
داشته اند .اما کارکرد این احزاب در ساختار وایه مدیریت شهری چیست؟ آیا احزابی که درمدت زمانی مانده به هر انتخابات دور
هم جمع می شوند و بدون اطاع از بسیاری از مطالبات شهری ،نسخه های انتخاباتی و شعاری تجویز می کند و از سویی دیگر تنها
کارکرد خود را بستن لیست های انتخاباتی و سهمیه خواهی از منافع قدرت می دانند در حوزه های شهری موثر خواهند بود؟
براستی چرا احزاب و شوراهای هماهنگی طی دوره های چهارساله ،نماینده خود را دیده بانی و رصد نمی کنند و از وی بابت اعتماد
و نمایندگی شان مطالبه گری نمی کنند؟ آیا این انتظار که رسانه های مستقل و نهادهای مردمی باید پیگیر مطالبات شهری باشند
و احزاب صرفا به بهره برداری های خود از منافع انتخابات بپردازند ،توقع درست و بجایی است؟ فضل اله صلواتی ،فرماندار اسبق
و فعال برجسته سیاسی ،فتح اله معین ،استاندار پیشین خوزستان و هرمزگان و رئیس کمیسیون اقتصادی ،حقوقی و گردشگری
شورای شهر اصفهان و محمد علی مهدی پور ،فعال سیاسی و مدیرعامل اسبق مترو اصفهان مهمان میزگرد دیده بانی نوسان برای
پاسخ گویی به این سواات بودند.
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نوسان :در این میزگرد ،موارد حوزه محیط
زیست و میراث ،مسائل اجتماعی ،جذب
سرمایه گذاری و مشکات کار و تولید در
اصفهان بعنوان اولویت های مورد بحث
هستند ،این سوال مطرح می شود که آیا
در توزیع عملکرد شورا ،دیده بانی درستی
اتفاق افتاده است؟ و آیا شورا توانسته است
اهداف خود را به درستی دنبال کند؟
فضل اله صلواتی :در پاسخ به این سوال به
جایگاه و اساس دمکراسی در دنیا استناد می
کنم که مبتنی بر شورایی بودن نهادها است .اگر
شورا نباشد ،حکومت های قدرت مدار و متمرکز
تقویت می شوند .اعضای شوراها ،باید در راستای
منافع شهرهماهنگ و همفکر باشند و هر کس
نظر اصاحی خود را صرف نظر از جناح و خط و
ربط سیاسی مطرح کند .اعضای شورا نباید هیچ
حسابی روی خط و جناح سیاسی خود باز کنند و
باید محور حرکت خود را توسعه شهر تعریف کنند.
از نهاد مردمی شورا انتظار می رود که شهر را به
جایگاه متعالی و ویژه خود برساند ،تا شهر سالم ،زیبا
و موفق باشد و از نظر محیط زیست و ترافیک در
وضعیت مطلوب قرار گیرد .لذا اگر مسائل سیاسی و
جناحی به شورا راه یابند ،موفقیت حاصل نمی شود.
زیرا اعضای شورا به جای آنکه با همدیگر همکاری
کنند ،در مقابل همدیگر قرار خواهند گرفت ،و
نظرات شخصی و جناحی خود را اعمال می کنند.
تفکر سیاسی ،هر کدام از اعضای شورا ،مانع از
پیشبرد اهداف جناح دیگر و موفقیت مجموعه
شورا خواهد بود.
فتح اله معین :چون شورا نهادی در دسترس
است و تصمیم گیری آنها با سرعت بیشتری
برای مردم و سرنوشت جامعه تاثیر گذار است،
بنظر می رسد تاثیر بیشتری بر حاکمیت دارند.
اهمیت نقش شوراها را می توان به تاکید امام
راحل ،در اوایل انقاب برای تشکیل شوراهای
محلی مرتبط دانست .در بررسی جایگاه این نهاد،
مطالب چندی باید مورد توجه قرار گیرد .نکته
اول اینکه ،متاسفانه در کشور ما تشکیل حزب،
آنگونه که در یک جامه دمکراتیک وجود دارد،
بطور جدی مطرح نشده است .چون احزاب ،عاقه
بیشتری به جذب مخاطب دارند و تاش می کنند
تا بر نمایندگان خود در مجامع مختلف ،نظارت و
اعمال نفوذ کنند و نوعی محدودیت برای کسانی
ایجاد می کند که می خواهند قوانین و حقوق عامه
را رعایت کنند تا بتوانند آرائ خود را حفظ کنند.
در قوانین ما این مساله لحاظ نشده است .لذا این
نهادها دچار مشکاتی می شوند که ما امروز شاهد
آن هستیم .در سال های قبل ،به دلیل تعداد کم
نمایندگان در شورا که معموا شش نفر بودند ،به
سرعت مجموعه ای تشکیل و تصمیم گیری انجام
می شد .هر چند قانون ،محدودیت هایی را تعیین
نموده ولی چون شهردار بعنوان تنها نماینده
اکثریت حاضر در شورا است ،دخالت اعضای شورا
در امور شهرداری گسترده تر می شود و مسائلی را
برای مردم شهر ایجاد می کند .در مقطعی ،تعداد
اعضا زیادتر شدند ،البته چندان چاره ساز نبود؛ ولی
آسیب کمتری داشت .بنظر می رسد که جامعه باید

به سمت تشکل های مدنی و احزاب حرکت کند تا آنها براساس مانیفست یا سیاست های تعیین
شده خود ،بتوانند امکان انتخاب آگاهانه مردم را فراهم کنند .در این میان اگر ائتافی تشکیل می
شود ،برای تشریک مساعی بیشتر است .باید اذعان داشت که جامعه ما تا رسیدن به شرایط مطلوب
دمکراسی ،فاصله بسیاری دارد .از طرف دیگر ،با توجه به عمر کوتاه هجده ساله شورا ،این نهاد برای
رسیدن به پختگی کامل ،راه بسیاری دارد که امیدواریم این تمرینی برای حضور و دخالت مردم در
امور شهر خود باشد.
محمد علی مهدی پور :نه بعنوان یک فرد سیاسی ،بلکه بعنوان یک شهروند ،نگران وضعیت
کلی کشور خود هستم .زیرا آثار و تبعات امور جاری مملکت باعث نوعی بی تفاوتی در جامعه شده
و نگرانی من از دلسرد شدن مردم از نحوه اجرای اصاحات است .از طرفی تنها راه حل جامعه برای
تغییر وضع موجود ،حضور مردم در انتخابات است .حضور در شورای شهر مستلزم انتخابات است
و عده ای تاش می کنند تا این حضور حداکثری را به حداقل برسانند .بنابراین حضور مردم امری
اجتناب ناپذیر است و با همین روند می توان کشور را به نقطه مطلوب رساند.
در مورد کارآمدی ،شوراها ،شــاید زمان خوبی را از دست داده اند ولی شــاهد کارهای مثبتی هم
بوده ایم .هرچند آن کارآمدی مورد انتظار را مشــاهده نکرده ایم .نحوه ورود به انتخابات و کاندیدا
شدن اعضا و عدم توفیق افراد مناسب ،و کناره گیری و یا کنار گذاردن برخی دیگر ،جای تامل دارد.
این نکته مطرح است که ما چه مقدماتی را برای حضور افراد در شــورا فراهم کرده ایم .زمان کوتاه
چهارساله ،به ســرعت می گذرد و تا زمانی که این افراد نسبت به مسائل شــهری ،اطاعاتی پیدا
کنند ،این زمان طی شده است .در مجموع می توان گفت که شوراها تاحدودی موفق هستند ولی
اشکااتی نیز به آنها وارد است.
نوسان :برخی معتقدند که دلیل راه یافتن هنرمندان ،ورزشکاران و  ...به شورا،
ناشی از کم کاری عده ای از نخبگان و احزاب است ،اگر این نقد را بپذیریم ،آیا این امر
ناشی از مطالبات جدید جامعه از احزاب نیست؟ مطالباتی که گاهی در غالب تشکیل
دو قطبی های جدید در جامعه بروز و ظهور می یابند؟
فضل اله صلواتی :ما باید بدانیم که برای چه کاری می خواهیم شورا تشکیل بدهیم .به عبارتی،
هدف ما چیست؟ اگر شورا برای بخش صنعت است ،استفاده از روحانیون اشتباه است؛ همچنانکه
یا برای مسائل حوزه علمیه ،استفاده از صنعتگران ،کار مناسبی نیست .لذا باید برای هر کاری ،افراد
متخصص آن حوزه را انتخاب نمود .هنرمندی که علت ورود خود به شورا را دریافت بسته حمایتی
برای هنرمندان و هم صنفی های خود اعام می کند ،از اصل وظیفه خود که کل شهر و منافع همه
مردم شهر است ،غافل مانده و این امر خود نوعی باج دهی به گروه های خاص است .زیرا این فرد،
افکار و اندیشه های دیگری غیر از اداره شهر و مردم شهر دارد و از مطالبات شهری بی اطاعی
است .همجنین ،برای مجلس باید افرادی بعنوان رجل سیاسی با سابقه فعالیت های اجرایی و
سیاسی وارد این عرصه شوند .برای حل مشکات جوانان و بانوان یا گروه های مختلف جامعه ،باید
تفکرات آنان مطرح و افراد با تخصص و تجربه کافی وارد عمل شوند و صرفا سخنگوی عده ای خاص
نباشند .چون ،هدف ،کاهش هزینه ها و بهبود شرایط زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم و آبادانی
شهر است.

فتح اله معین :به
عنوان یک عضو
شورا ،تاکنون با
اینجانبگفتگویی
از سوی تشکل
ها و گروه هایی
مثل طرفداران
محیط زیست
صورت نگرفته
و رسانه ها نیز ما
را به مصاحبه ای
دعوت نکرده اند؛
تا موضوعی را
پاسخگوباشیم

فتح اله معین :در جامعه مشکات زیادی از جمله ،بیکاری ،توسعه نیافتگی ،مشکات اقتصادی،
اشتغال و مشکات تحصیلی وجود دارد که تاثیرگذاری آنها مستقیما مربوط به شورا نیست .عده
ای از صاحبان صنایع در ارتباط با مشکات خود با امور مالیاتی به ما مراجعه می کنند و بر این
باورند که شورا می تواند راهگشای مشکات آنها باشد .نکته دیگر ،جمعیت اصلی و بومی و جمعیت
مهاجر شهرهای بزرگ است .با توجه به رشد  13/4درصد جمعیت شهری ،بسیاری از مناطق
حاشیه ای ،نقش تعیین کننده ای پیدا کرده اند .از آنجایی که گفته می شود شهر مجموعه واحدی
است ،باید حقوق تمام گروهها را مطرح کرد .بنظر من ،هجده سال فعالیت شورا ،برای تمرین
دمکراسی و نحوه انتخاب ،زمان قابل توجهی است .هر کس وابسته به هر صنف و گروهی می تواند
داوطلب ورود به شورا بشود .ولی فردی که از صنفی خاص با تفکر صنفی خود و بی اطاع از قوانین
حاکم بر اداره شهر وارد شورا می شود ،این شیوه تفکر و بی اطاعی تا آخر دوره ادامه می یابد .لذا
افراد باید از دانش و اطاعات مدیریت شهری برخوردار باشند تا کارآمدی حاصل شود .آنچه امروز
در اصفهان شاهدیم ،این است که به سرعت تبدیل به شهری مثل تهران می شود و این پیامد خوبی
برای ما ندارد.
محمدعلی مهدی پور :شاید دلیل استقبال از شورا این باشد که عده ای ،آن را یک محل قدرت
و ابی برای حل مشکات صنفی و گروهی می دانند و سعی می کنند تا شورا را از مقصد اصلی
خود دور کنند .اما باید ببینیم که خود شورا چه اقدامی انجام داده تا ثابت کند که وظیفه شورا،
فعالیت جناحی نیست .اگر مردم از وظایف اعضای شورا مطلع باشند ،اداره شهر را به هر کسی
نمی سپارند .از اصل  100تا  106قانون اساسی مربوط به شأنیت شوراها است و شورا از معدود
مراجعی است که می تواند به مجلس ،طرح بدهد .لذا با محدودیت هایی که برای افراد ذی صاح
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ایجاد می کنیم ،ناخودآگاه به ذهن هر کس می
رسد که می تواند وارد شورا شود .چون روح قانون
اساسی مبتنی بر وحدت ملی است ،طایفه ای شدن
ورود به شورا مغایر با قانون اساسی است .مشکات
شهر ناشی از همین تصمیم گیری نادرست است که
باید ریشه یابی شود و به مردم ،پاسخگو بود .یکی از
مشکات شهر اصفهان ،پیگیری مساله خشکسالی
است که به دلیل عدم مدیریت صحیح آب ،اصفهان
را در معرض نابودی قرار داده است و باید تک تک
اعضای شورا ،فعالیت خود را در این راستا بررسی و
اعام کنند.

فضل اله صلواتی :وقتی حزب و تشکلی به مجلس راه یافت باید جلساتی برای اطاع رسانی
به مردم برگزار کنند .در خصوص فعالیت حزبی می توان گفت که حزب و تشکل به معنای
حضور و اعام گزارش نماینده است .حزب باید جلسات حزبی برگزار نماید .در مورد انتخابات
هم ،اکنون استقبال نامزدها زیاد بوده است ولی استقبال مردم هنوز جای تامل دارد .باید در
رسانه ملی ،اجتماعات و نماز جمعه و هرجایی که مردم بیشتر حضور دارند ،وظایف شورا را
تشریح کنیم تا سطح آگاهی مردم باا رود .بعنوان مثال بدانند که بودجه شهرداری گاهی از
بودجه استان بااتر است با این حجم پول ،چه کارهایی می توان انجام داد .آیا رئیس شورا در مورد
چگونگی صرف هزینه های مختلف تحقیق می کند .لذا تخلفاتی که در گذشته در شهر اتفاق
افتاد باید مردم را هوشیارتر کند .ما هنوز در شوراها در گام های اول هستیم و احزاب باید مردم
و گروه های خاکستری را به صحنه بکشانند و به آنها بفهمانند که رای دادن به شوراها به نفع
آنهاست.

نوسان :اگر قائل به اصل دیده بانی مردم و
جامعه نسبت به شوراها باشیم ،تا کنون چه
تاشی از سوی شورا برای ارائه اطاعات و
نقد عملکرد خود صورت گرفته است؟
فتح اله معین :در جامعه ما هنوز نقد عملکرد،
چندان جا نیافتاده است .بر این اساس ،بیشتر نقدها
به سمت افراد پیش می رود و جریان تشکل ها و
سازمان های مردم نهاد ،غالبا ابتر باقی می ماند .به
عنوان یک عضو شورا ،تاکنون با اینجانب گفتگویی
از سوی تشکل ها و گروه هایی مثل طرفداران
محیط زیست صورت نگرفته و رسانه ها نیز ما
را به مصاحبه ای در این باره دعوت نکرده اند؛ تا
موضوعی را نقد کنیم و پاسخگو باشیم .فقط می
توانم به یکی از مطبوعات اشاره کنم که سوااتی
راجع به مترو از من پرسیدند .جای پرسشگری در
این عرصه خالی است.

نوسان :چقدر ضرورت دارد که روند این دیده بانی را شورا برای مردم تسهیل کند؟
محمدعلی مهدی پور :در پاسخ به این سوال می خواهم این نقد را به آقای معین بعنوان یک
عضو فراکسیون وارد کنم که اگر تشکل ها و مطبوعات به سراغ شما نیامدند ،چرا شما از اعضای
فراکسیون در جهت آشنایی با مسائل شهری دعوت نکردید؟ اینجانب در زمان مسئولیت خود،
بخاطر حفظ منافع مردم ،راه حل مشکات مترو را به شهردار وقت گفتم .عبور مترو از چهارباغ نیز
باعث میلیاردها تومان هزینه ،به مردم و شهرداری شد و در نهایت به دلیل نوعی لجبازی مدیریتی،
خسارت زیادی به دنبال داشت .اما آیا شورا یا فراکسیون در کارنامه خود این را دارند که بگوید ما
شما را دعوت به مناظره کردیم.

نوسان :آیا فکر نمی کنید این نقد به
شورای هماهنگی وارد است؟
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فضل اله صلواتی :البته ما جلسات دیگری عاوه بر جلسات شورا داریم که از شورای شهر
دعوت کرده ایم .لذا من هم این سخن را تایید می کنم که باید خودشان بستر را فراهم می کردند
که نتیجه آن مطلع شدن مردم از اقدامات شورا و اعتماد مردم برای رأی مجدد به این نماینده می
باشد.
فتح اله معین :بحث من ،شخصی نیست ،بلکه مردم باید بتوانند اعضای شورا را به چالش
بکشند .جامعه باید مطالبه گر باشد .ضمن آنکه بحث دیده بانی ،فردی نیست بلکه یک مطالبه
گری جمعی است .انتظار ما بیشتر از نهادهایی است که مستقیما درگیر مسائل شهری هستند.
بنده به سراغ بسیاری از کسانی که در این راستا فعال بوده اند ،رفته ام و از مشورت با آنها استفاده
کرده ام و همینطور فراکسیونی که من به آن وابسته هستم بی نیاز از مشورت نبوده است .حتی

ویژهنامهتحولوتوسعه

به اصاح طلبان نداد .ولی با اینکه این کار انجام نشد ،ما می دانیم که چه اقدامات بزرگی انجام
گردیده و نسبت به ایشان ،توافق داریم.
فتح اله معین :آنچه در جامعه مطرح است ،بحث عوام فریبی و فروپاشی اخاقی است .همچنین
در مورد آقای روحانی ،باید عرض می کنم که ایشان در اوج حاکمیت عوام فریبی ،مسئولیت را بدست
گرفت و بسیار تاش کرد تا شفاف باشد و از آن فاصله بگیرد که جای تقدیر دارد .ایشان به ایجاد زمینه
های توسعه و رونق اقتصادی و تجاری کمک فراوانی کرد .الگوی صداقت روحانی ،پایه ریزی صداقت و
شفافیت در کشور بود و حتی در مجلس ،ما شاهد نمود آن بودیم.
محمدعلی مهدی پور :ما تحزب و فعالیت حزبی نداریم و سیاسیون ما رسالت واقعی خود را در
آگاه کردن مردم اعمال نمی کنند و این امر مغفول مانده است .ما باید بدانیم چه انتظاراتی از دولت،
مجلس و شورا داریم .همینطور اعضای شورا باید بخشی از زمان خود را به آگاهی مردم اختصاص
دهند تا مطالبه گری را تقویت کنند.
نوسان :اگر بخواهیم اولویت های شورا را برای آینده یرشماریم ،چه نکاتی را ارحج
می دانید؟
فضل اله صلواتی :اصل و هدف باید برای مردم مشخص شود .اساس کار ما ،انجام کار برای
مردم است .از طرفی ما طالب رای مردم هستیم .با مردم شورا داریم .می خواهیم مردم را به شورا
بکشانیم .عده ای که مخالف شورا هستند ،مشکات بسیاری را برای شورا ایجاد کرده اند .مانع از
حضور افراد ایق و کاردان شدند .مثا نماینده مجلسی که باید به دفاع از حقابه مردم و تقسیم
عادانه آب بپردازد که مایه حیات مردم است ،به مسائل غیر ضروری می پردازد و لی در هنگام
انتخابات با شعارهای تبلیغاتی ،مثل پیگیری آب زاینده رود وارد می شود.

سراغ سازمان های مردم نهاد و تشکل ها رفته ایم
و اعام آمادگی کرده ایم تا صحبت های ازم را
داشته باشیم .نکته دیگر ،مطالعه چندین نشریه و
مراجعه شخصی خود برای درج مصاحبه و مطلب
درباره موضوعات شهر بود که هیچکدام از نشریات،
حاضر به چاپ مطالب اینجانب نشدند .مثا راجع به
بحث مترو ،قرار بود که خط دو مترو از شمال میدان
امام عبور کند.
شهردار قبلی ،تمام تدارکات را مهیا کرده بود .اما در
سفر رئیس جمهور به اصفهان ،به تبع درخواست
سازمان های مردم نهاد و اعتراض به عبور مترو از
میدان ،بافاصله اباغ شد که این کار انجام نشود
و حتی تا از فاصله یک کیلومتری از میدان امام،
پروژه متوقف شد.
نوسان :اکنون نگرانی ما از این است که
در این دوره با پدیده الهه راستگو در شورا
مواجه شویم .برای مصونیت از این موضوع
چه باید کرد تا درگیرآثار و تبعات آنچه که در
تهران اتفاق افتاد ،نشویم؟
فضل اله صلواتی :با توجه به مسائل خاص
سیاسی و جناحی و افرادی که در جریان ابی
های مختلف قرار می گیرند ،باید دقت کنیم که
از اصل هدف که کار برای مردم است ،دور نشویم.
از کسانی که موضع عوض می کنند و ثباتی ندارند،
کسانی که افراد و گروه ها را نردبان خود قرار می
دهند ،اجتناب کنیم .مسائل زیادی وجود دارند
ولی منظورمان باید ،اصل هدف ،یعنی کار برای
مردم انجام بشود .همچنان که خود رئیس جمهور
مورد حمایت اصاح طلبان بود ،ولی ایشان،
چندان عنایتی به اصلاح طلبان نداشت و سهمیه

محمدعلی مهدی پور :برای یادآوری اولویت های شورا ،هفته ای یکبار از اعضا بخواهیم تا
منشور تدوین شده را بخوانند .ما نماینده مجلسی داریم که تابحال ،یکبار قانون اساسی را نخوانده
است و عضو شورایی داریم که از وظایف شورا بی اطاع است و مطالعه ای در این خصوص ندارد.
ماهی یکبار به آنچه به مردم گفته اند یا وعده هایی که داده اند را ،مرور کنند .درخواست اینجانب از
آقای معین این است که با فراکسیون خود ،هر دو ماه یکبار جلسه کاری داشته باشند.
فتح اله معین :منشور شورا برای اولین بار در شورای سوم تدوین شد .در ابتدای دوره قرار شد
منشوری را تدوین کنیم که میثاقی بین ما و مردم باشد .همان منشور را با تغییراتی برای شورای
چهارم ارائه کردیم که گام موثری بود .البته ،بعضی از افراد حاضر در شورا شاید به مسائل شهری،
اصا ورود پیدا نمی کنند که احتماا به دلیل همان مشغله صنفی است.
در شورای چهارم ،ما به دنبال نوعی شفافیت هستیم که مردم را اقناع کند که بخشی از آن با
پیگیری اعضا انجام شد .اولین اقدام ،ایجاد شفافیت در تمام شئون و نحوه اداره شهر و شهرداری
بود .مورد دوم این است که شهرداری از کارایی و چابکی ،فاصله زیادی گرفته است .بعبارتی،
شهرداری سازمان کارشناسی خوبی است ولی نه سازمانی که توانمندی تحرک داشته باشد .لذا
برای چابکی و حرفه ای شدن این سازمان تاش می کنیم .بحث سوم ما ،علمی تر کردن نحوه اداره
شهر است .اکنون 13 ،منطقه به  15منطقه افزایش یافته است 13 .مهندس مشاور برای مطالعه
طرح تفصیلی هر منطقه تعیین کرده ایم.
اولین موضوع مورد نظر ما ،محیط زیست است که زیرمجموعه های متعددی مثل احیائ زاینده
رود ،جلوگیری از تغییر محیط زیست ،کنترل حمل نقل و توسعه فضای سبز را دربر می گیرد.
اولویت دیگر ،توسعه جدی گردشگری است که در شرایط فعلی ،چون استقرار صنعت و کشاورزی
به حد اشباع رسیده است ،می توانیم مقصد بسیاری از گردشگران خارجی باشیم .این صنعت می
تواند به رشد اقتصادی و توسعه وتقویت مشاغل گردشگری مثل صنایع دستی کمک کند.

محمدعلیمهدی
پور :می خواهم
این نقد را به آقای
معین بعنوان یک
عضوفراکسیون
وارد کنم که
اگر تشکل ها و
مطبوعات به سراغ
شما نیامدند ،چرا
شما از اعضای
فراکسیون برای
آشنایی با مسائل
شهری دعوت
نکردید

نوسان :بااخره اولویت و محور توسعه اصفهان چیست؟ اصفهان شهری صنعتی
است یا سنتی؟ اولویت در شهری با ویژگی های اصفهان ،مدرن سازی است و یا نگاه
سنتی حاکمیت دارد؟
فتح اله معین :این موضوع در همه جای دنیا وجود دارد .شهرهایی مثل پاریس و رم با ساختارهای
تاریخی ،مانع از توسعه بعنوان یک شهر مدرن نشده اند .باید عناصر توسعه شهری را بخوبی
بشناسیم و جایگاه آن را تعریف کنیم.
نوسان :اگر مبنای توسعه اصفهان را گردشگری بگذاریم ،تکلیف ما در سایر
محورها چه می شود؟
محمد علی مهدی پور :این را ناشی از نگاه پوپولیستی سیاست مداران و سیستم اجرایی کشور
می دانم .امروز مدیران با نگاهی پوپولیستی ،در جایی ،اصفهان را شهری صنعتی می نامند ،و در
جایی دیگر ،به تاریخی بودن شهر اصفهان اشاره می کند .باید بدانیم بر اساس کدام اولویت ها این
تعاریف مطرح می شود.
فروردین ماه 1396
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جباری :به جای
نق زدن و با
دیدگاه منفی
حساب درآمد
دیگران را
کردن ،باید به
دنبال تغییر در
جامعه باشیم تا
شهر در مسیر
توسعه قرار
گیرد

نخبهکشیاقتصادی

تمام عدم موفقیت ها به دلیل فرستادن سیگنال های ناامیدی است

اصفهان به عنوان یکی از کانشهرهای مهم کشور پتانسل بسیاری برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف دارد .پتانسیل هایی
که اغلب در همان اندازه باقی مانده اند و ااقل در سال های اخیر بالفعل نگردیده اند .آیا اصفهان دچار "سندروم تفاخر" گردیده
است؟ شهری که توهم اول بودن در بسیاری از حوزه های اقتصادی و صنعتی کشور را دارد ،اما در بسیاری از شاخصه های اقتصادی
از طرف سایر استان ها کنار گذاشته شده است" .سندرم غرور" یا خودشیفتگی که نتیجه آن درجا زدن ،بازماندن از توسعه یا ورود به
دور باطل خروج منابع ،کاهش قدرت رقابتپذیری و توسعهنیافتگی بوده است .سهم اصفهان از  GDPکشور 12 ،سال است که حدود
هفت درصد باقی مانده است .هرچند طی سه دهه گذشته سهم بسیار بزرگی از جذب سرمایههای بخش خصوصی و عمومی داشته،
اما نرخ رشد اقتصادی اصفهان در  13سال گذشته در حد متوسط و بلکه پائینتر از سطح متوسط ملی بوده ،که نتیجه خروج جمعیت
کیفی و متخصص ،تخریب منابع زیستمحیطی .و تضعیف جدی نظام مدیریت در این استان است .اما نقش مدیریت شهری برای
خروج از بن بست فعلی چیست؟ آیا فرش قرمز مدیریت شهری ،هدایتگر خوب جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی ،به اصفهان
بوده است؟ و آیا اساس ًا بخش خصوصی از عملکرد شورا و شهرداری اصفهان رضایت دارند؟ مجموعه این موارد بهانه ای برای میزگرد
سه نفره با حضور قاسمعلی جباری ،رئیس کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری اتاق اصفهان ،مسعود جمالی از کارآفرینان برتر و
شناخته شده و بهروز نیکبخت ،دکترای مدیریت استراتژیک بود.
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نوسان :به نظر می رسد که رشد کیفی
اصفهان در سال های اخیر متوقف گردیده
است .حتی گفته می شود که نظام مدیریتی
اصفهان در دهه اخیر به جای آنکه این شهر را
مدیریت کند ،اصفهان را مصرف کننده کرده
است .واژه هایی مانند زوال زیست محیطی،
خروج نخبگان ،سرمایه گریزی ،سرخوردگی
اجتماعی و توسعه نیافتگی ،مدیریت شهری
اصفهان را تهدید می کند .به نظر شما مدیریت
شهری در رفع این مشکات مثمر ثمر بوده
است؟
جباری :ریشه سؤال شما این است که چرا اصفهان
و ایران آن طور که انتظار می رود ،نیست .از دیدگاه
من این اتفاق ریشه تاریخی دارد .ما در طول تاریخ
همواره به دنبال یک کپی برداری بوده ایم بنابراین
موفقیت چندانی کسب نکردیم .مث ً
ا اگر به تاریخ
نگاه کنیم که چرا عباس میرزا ،امیرکبیر ،مصدق و یا
نخبگان ما  ...موفق نشدند و یا خِ یل عظیمی که باید
برای مردم مثمرثمر باشند ،کشور را ترک می کنند،
دایل آن را باید در ریشه های تاریخی جستجو کرد؛
همچنان که اگر ما پنجاه سال قبل نتوانستیم پیکان
را منطقه ای و یا بین المللی کنیم باید دایل آن را در
تاریخ کنکاش کرد .مطلب دیگر نیز مربوط به آینده
شهرمان است و اینکه چرا فکر می کنیم عقب افتاده
ایم و باید جایگاه بااتری داشته باشیم .به اعتقاد
بنده اگر شایستگی ازم موجود بود ،باید اکنون در
آن جایگاه باا قرار می گرفتیم .هرچند افرادی ظهور
کردند که عاقانه تر و سریع تر از مدیران شهری ما
عمل کرده اند ،اما به دلیل همان ویژگی های فرهنگی
و تاریخی با کپی برداری نادرست از کار درست ،عامل
زمین زدن و از بین بردن آن ها نیز گردیده ایم .بی
شک کپی نخبگانی مانند مسعود صرامی ،دردی
را از اصفهان درمان نمی کند .مدیریت شهری
اصفهان باید فکری به حال ترفیع جایگاه فرهنگی و
اجتماعی اصفهان داشته باشد تا نه تنها نخبگان خود
را نگهداری کند ،بلکه امکان ظهور و بروز ایده های
جدید را در این شهر فراهم سازد .به جای نق زدن و با
دیدگاه منفی حساب درآمد دیگران را کردن ،باید به
دنبال تغییر در جامعه باشیم تا شهر در مسیر توسعه
قرار گیرد و بتواند سرنوشت جمعی را دگرگون سازد.
اینکه تصور کنیم با آمدن چند نفر نخبه در شورای
شهر مشکات اصفهان حل می شود ،تاریخ گواه بر
این موضوع نیست .بنابراین باید شوراها از جامعه ای
که اکثریت را دارد انتخاب شوند تا تضاد کمتری پدید
بیاید و نخبه کشی کمتری در شهر اتفاق بیفتد.
جمالی :به اعتقاد من بزرگترین ایراد در سطح
ِ
فرهنگ اقتصادی است.
کشور و اصفهان ،مشکات
به عنوان مثال اصفهان در صنعت پاستیک زمانی
بعد از تهران ،در قطب دوم کشور قرار داشت .اما امروز
از بیش از دو هزار واحد تولیدی صنعت پاستیک در
اصفهان ،تنها حدود  300واحد فعالند؛ چرا که همه
می خواستند قالب هایی را که تهران و یزد ساخته
بودند ،کپی برداری کنند و کسی در اصفهان به دنبال
ایده های جدید نبود .اما در خصوص مشکل دیگر
اصفهان در جذب سرمایه گذاران ،باید قبول کرد که
اصفهان شهری سرمایه گریز است و حتی همشهریان

ما حاضر نیستند در اصفهان سرمایه گذاری کنند .بنابراین چطور می توان انتظار داشت که از خارج
استان و یا کشور بخواهند در حوزه استان و شهر اصفهان سرمایه گذاری کند .این درحالی است که از
نظر تئوری و کاغذی بسترهای سرمایه گذاری در اصفهان فراهم است .اما این مشکل فرهنگی در شهر
ما ایجاد شده است .ما در عمل نشان دادیم که اصفهان جایگاه مناسبی برای سرمایه گذاری نیست و با
وجود فراهم بودن بسترهای فنی به دلیل مسائل نرم افزاری این شرایط مهیا نمی شود .مث ً
ا یک سری
ادارات و کارمندانی وجود دارند که درگیر مسائل کارآفرینی و اکوسیستم اقتصادی اصفهان هستند.
برخوردهای این ادارات موجب شده اصفهان ،شهری سرمایه گریز شود.
از سویی دیگر ،من عامل "اصفهان ســتیزی" را نیز برجسته می دانم .اســتان ما بیشترین پرداخت
مالیات را به خزانه دارد اما از نظر دریافتی به دلیل عنوان برخوردار بودن کمترین بهره را از خزانه کشور
دارد .همچنین در مبحث آب و زاینده رود تمام کاسه کوزه ها سر اصفهانی ها شکسته می شود و این
شهر به سیبلی برای نشانه گرفتن تبدیل شده است .وقتی که صنایع فواد به اصفهان آمد ،آن زمان
نمایندگان حس می کردند طرحی را که مطابق آمایش ســرزمین قرار بود در جنوب و حاشیه خلیج
فارس باشد به این استان آورده اند ،خدمتی به مردم این شهر کرده اند اما این صنعت با بارگذاری و از
بین بردن منابع آب ،آلودگی های بسیاری را به مردم تحمیل کرده است.
نیکبخت :معتقدم که ما کسری قانون نداریم؛ بلکه در نحوه اجرا ،دچار کاستی هایی هستیم.
باید دید مث ً
ا وقتی وارد دفتر جذب سرمایه گذاری شهرداری می شویم آیا پروتکلی برای برخورد
با سرمایه گذاران وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت :خیر؛ متأسفانه هر کسی با دید و نگرش خاص و
متفاوت با سرمایه گذاران برخورد می کند .این یک فاجعه است که ما قضاوت در مورد کارآفرینان و
ایده پردازان را به کارمندان و کارشناسان دستگاه ها واگذار می کنیم .به اعتقاد بنده ،کارمندان این
دستگاه ها اگر ایده ای داشتند؛ در بخش های دولتی و شبه دولتی مشغول به کار نمی شدند .امروزه
شهرداری ها به دلیل جایگاه و قدرت ساخت و ساز وارد بازی می شوند .اما در مقابل مجموعه سیتی
سنتر به عنوان پروژه ای که کام ً
ا توسط بخش خصوصی در خارج از شهر پیاده شده ،موفق هستند؛
پروژه ناموفق برج جهان نما در بهترین نقطه شهر اصفهان نمایانگر خوابیدن میلیاردها ثروت شهرداری
است و کسی پاسخگوی این وضعیت نیست .متأسفانه دخالت بخش های مختلف شهرداری و ارگان
های ذی ربط در اقتصاد شهری به عنوان رقیب ،بسیار تأثیرگذار است .از سوی دیگر باید دید که آیا
سرمایه گذارانی که برای توسعه شهر پیش قدم می شوند ،می توانند به ادبیات مشترک و یا پروتکلی
خاص سرمایه گذاری با شهرداری اصفهان دست یابند و در بازه زمانی مشخص ،رابطه ای نظام مند
ایجادکنند.
جباری :مرکز سرمایه گذاری های خارجی وابسته به سازمان امور اقتصادی قوانین خوبی تنظیم
کرده است .اما باید نقشه را در یک مکان اجرا کرد .متأسفانه ما قوانین و نقشه های خوبی داریم ولی
مکانی برای اجرا نداریم .ما سال هاست که ارتباطات بین المللی و مهارت های ضعیفی داریم و چون
دادوستد نمی کنیم ،تنها برخی سرمایه گذاری ها برمبنای دوستی ها و اعتمادات شخصی شکل می
گیرد .در شرایط کنونی اگر ما از گریز سرمایه ها جلوگیری کنیم این خود نوعی سرمایه گذاری است.
اما اینکه تحت شرایط خاص ما ،دیگران سرمایه گذاری کنند ،شاید بعید باشد.
نوسان :عاوه بر فقدان پروتکل های سرمایه گذاری و اجرای کامل و جامع قوانین،
مشکل بزرگتر فقدان آمار و اطاعات درست و صحیح از میزان ورود و خروج سرمایه
از استان یک عامل تعیین کننده به شمار می رود .زمانی که این آمار در داخل کشور به
درستی استخراج نمی شود؛ با بازخورد و واکنش خوبی نیز از سرمایه گذاران خارجی
روبرو نمی شویم.

جمالی :وقتی
اصفهان شهری
سرمایه گریز است
و حتی همشهریان
ما حاضر به
سرمایه گذاری
نیستند ،چطور
می توان انتظار
داشت که از خارج
استان و یا کشور
سرمایه گذاری
کنند

جباری :آمار و اطاعات جهانی به دلیل عدم حضور ما در عرصه های بین المللی ،معمواً بدون
حضور ما منتشر می شود .ممکن است آمارهای ارائه شده توسط آن ها ،برای ما قابل قبول نباشند.
بسیاری از گروه های سرمایه گذاری خارجی در بازدید از اصفهان اعام می کنند که آنچه قب ً
ا در
اندیشه و پندار آن ها بوده با شرایط مشاهده شده کنونی آن ها ،متفاوت است .این عدم شناخت باعث
اخال در ارتباطات می شود .بهترین راهکار برای بهبود جایگاه واقعی ایران در آمارهای جهانی ،رشد و
توسعه ارتباطات ایران است تا ظرفیت ها بیشتر معرفی و پتانسیل ها شناخته شود .در غیر این صورت
کسی در جایی که وضعیت اقتصادی خوبی ندارد و یا ریسک سرمایه گذاری در آن باا و یا  GDPآن
پائین است ،سرمایه گذاری نمی کند .بنابراین در رده بندی آمارهای جهانی اقتصاد ،نیاز به رشد و ارتقا
داریم تا شرایط بهتری از ایران در برابر جهان قرار گیرد .همچنین آمارهای ارائه شده ما باید مطابق با
حقیقت و نوع ارائه آن باید همراه با جاذبه باشد .قوانین ما نیاز به پیشتیانی دارند و سرمایه گذاران برای
اطمینان بیشتر ،بیمه سرمایه خود را طلب می کنند .نبود این ها منجر به عدم جذب سرمایه گذاری
شده است .رتبه نامناسب در رنکینگ جهانی باعث عدم توازن میان سخن و اقدام ما در این حوزه
گردیده که سبب نوعی خود زنی می شود.
جمالی :سرمقاله چند روز قبل روزنامه دنیای اقتصادی تأکید کرده بود که طی چهار سال فعالیت
فروردین ماه 1396
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دولت تدبیر و امید ،سنگین تر بودن وزنه امید موجب شده که دید مردم و خواسته های آن ها تغییر
کند و بال امید بر بخش تدبیر برتری بیشتری داشته باشد .متأسفانه یکی از بزرگترین مشکات
سرمایه گذاری در اصفهان ،ناامیدی فاحش در تمام اقشار جامعه است .ما از اول نگران دارایی و
مالیات هستیم و همواره سعی داریم خود را ضعیف و کوچک جلوه بدهیم و متأسفانه فرهنگ بد
بیان نارضایتی بسیار به چشم می خورد .از سویی دیگر وقتی سرمایه گذاران ،بیزنس پلن خود را از
کافی نت وزارت صنعت دریافت می کنند ،نباید انتظار داشت که به سرانجام و مقصد درستی دست
یابیم .وقتی مدیر و مالک واحد تولیدی بخش خصوصی یکی باشد و مالک از علم روز مدیریت اطاعی
نداشته باشد ،دچار مشکل می شود .تمام این ها به ساختارهای اشتباه مدیریت بدنه شهری و اقتصادی
بازمی گردد .تمام این ناموفقیت ها مربوط به فرستادن سیگنال های ناامیدی است .به اعتقاد من
بیشترین اطاعات اقتصادی دنیا از کف بازار و جامعه گرفته می شود و این اطاعات و آمارها وارد
رنکینگ های جهانی می شود .بنابراین معتقدم هنوز تبعات مثبت برجام ،بروز پیدا نکرده است .البته
در سطح اقتصاد کان ،قیمت نفت و شاخص  GDPباا رفته و اما رسیدن اثرات آن به اقتصاد خُ رد و
حوزه اقتصاد شهری ،کمی زمان بر است .ما اگر در سطح اصفهان مشکات نرم افزاری را برطرف و
مدیران معتدل تر و مردم نگرتر داشته باشیم شرایط برای جذب سرمایه گذار بهتر می شود .بسیاری
از شاخص ها به محیط کسب و کار برمی گردد .مطابق آمارها و شاخص های اقتصادی ،اصفهان نمره
منفی را در کشور می گیرد .در حالی که مشهد و تبریز در شرایط اقتصادی موجود ،امروز در رونق
هستند و تحول شهری در این دو شهر ،کام ً
ا مشهود است.
نیکبخت :ما باید فضای روانی جامعه را تلطیف کنیم .اما این یکی از پارامترهاست .معتقدم که باید
بخش اقتصادی کشور را بازنگری و سفیدنمایی کنیم .اما واقعیت این است که فضای موجود ،محصول
متقابل جامعه با حاکمان آن است .نمی توان فراموش کرد که نقش مدیران و باورهای فرهنگی و
اجتماعی آن ها چیست .واقعیت این است که امروز نحوه برخورد و تعامل بین سرمایه گذاران با بدنه
مدیریت شهری دچار تنش است و ما شاهد عدم تعامل بین مدیران و سرمایه گذاران هستیم .در این
شرایط ما نمی توانیم از امثال آقای صرامی انتظار ماندن در شهر را داشته باشیم.
جباری :ریشه این مسائل به مطالعه تاریخ اقتصادی و اجتماعی کشور باز می گردد .البته رسانه
های عمومی و مجازی تا حدودی توانستند سطح فرهنگ را باا ببرند .اما نباید انتظار جهش ناگهانی
را داشته باشیم .اگر بتوانیم از گذشته درس بگیریم و برای آینده برنامه ریزی کنیم ،می توانیم روی
ریل توسعه حرکت کنیم .هم مرز بودن دو استان آذربایجان و خراسان با دو یا سه کشور یقیناً در
توسعه و رشد بیشتر آن ها نسبت به اصفهان که هیچ مرز خارجی ندارد و حمل و نقل تجاری در
آن گران تر است اثرگذار بوده .اعتقاد دارم که ما در اصفهان به اندازه خودمان تاش کرده ایم و
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شاید انتظار ما کمتر از چیزی است که توقع آن را
داشته ایم .بنابراین برای رسیدن به ایده آل ها ،باید
برنامه ریزی کنیم .در مورد سرمایه گذاری در ایران
به طور کلی برخی موضوعات باید اصاح شوند .همه
معتقدند که پرداخت های مالیاتی عادانه نیست و در
این فضا شاهد فرار مالیاتی هستیم .اما اگر مالیات ها
را مطابق استانداردهای جهانی پیش برده و ضرایب
آن را کاهش دهیم ،مالیات گریزی از بین می رود و
مردم بیشتر تمایل به پرداخت آن می کنند و سرمایه
گذاری رونق می یابد.
نوسان :عاوه بر جذب سرمایه گذاری
خارجی ما در اجرای پروژه های کان شهری
نیز چندان موفق نبوده ایم .اگر بپذیریم که
ریشه عدم موفقیت پروژه هایی مانند برج
جهان نما ،میدان امام علی (ع) ،بازار حکیم
و یا شهر رؤیاها در ساخت و بوم فرهنگی و
تاریخی مردم اصفهان است در مقابل با پروژه
موفق سیتی سنتر و آکواریوم روبرو می شویم
که بسیار بیشتر از حد انتظار رونق و شکوفایی
داشتند .چرا یک جا این سرمایه گذاری ها
موفق است و در جای دیگر به شکست می
انجامد؟
جباری :پاسخ این سؤال درون آن نهفته است.
چرا که اقتصاد دولتی و نیمه دولتی نمی تواند موفق
شود اما بخش خصوصی قادر است .بنابراین دولت
باید تصدی گری خود را حذف کند .در شهرداری
نیز شرایط همین گونه است .باید اقتصاد را به بخش
خصوصی واگذار کنیم چرا که دولت در هیچ کجای
دنیا اقتصاددان خوبی نیست.
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گذاری پتانسیل باایی دارد .اصفهان باید به حوزه نرم افرازی و آی تی وارد شود .یکی از شعارهای
اصفهان ،شهر خاق و شهر دانش بنیان محور است اما حرکت هایی که به این سمت انجام شده در
عمل مطلوب نبوده است.
نوسان :برخی معتقدند رویدادها و پروژه های اجرا شده در اصفهان به دلیل فقدان
پیوست اقتصادی موفق نبوده اند؟ به عنوان مثال سال هاست پز برگزاری جشنواره فیلم
کودک را در اصفهان داده ایم و با هزینه زیاد در حفظ آن تاش کرده ایم؛ اما از رهاورد
برپایی این جشنواره  ،نه یک سینمای خوب ،نه یک هتل مناسب و نه سیستم حمل و
نقل شایسته برای اصفهان پدید نیامده است! حتی این جشنواره منجر به توسعه صنعت
سینمای کودک در اصفهان نیز نشده است! آیا این امر را ناشی از عدم پیوست اقتصادی
برای یک رویداد فرهنگی نمی دانید؟

جمالی :وقتی از شهر مشهد و تبریز حرف می زنیم
آن ها برای ما یک الگو هستند .اما اگر محصوات و
تولیدات ما هایتک باشد فرقی نمی کند در جای
کشور تولید می کنیم .اما در خصوص دایل پیشرفت
این دو شهر معتقدم که آن ها در حوزه اقتصاد شهری
تخصصی تر عمل کردند .در حالی که ما در اصفهان
نسبت به این دو شهر جو سیاسی سنگین تری داریم.
در اصفهان اقتصاد شهری ،سیاسی شده است؛ در
حالی که مشهد و به ویژه در تبریز کمتر اجازه ورود
سیاست به حوزه اقتصاد داده شده است .مشهد در
مترو بعد از اصفهان شروع به کار کرد؛ پروژه را به اتمام
رساند و امروز وارد فازهای بعدی آن شده است .اما
هنوز این طرح در اصفهان به سرانجامی نرسیده
است .اگر ما در جذب سرمایه گذار مشکل داریم
شاید ما مشاوران سرمایه گذار خوبی نداشته ایم.
قطعاً یک مدیر به تنهایی همه تخصص ها را ندارد.
در حوزه شهری نیز مشاوران توانمند برای توسعه و
رونق شهری خود انتخاب نکرده ایم .باید دید آیا در
موقع ساخت شهر رؤیاها به مسائل روانشناسی آن
توجه شده است؛ چرا که تنها مباحث اقتصادی آن
مهم نیست .شاید یکی از دایل شکست برخی طرح
ها این است که می خواهیم همه چیز را در اقتصاد
دولتی پیاده کنیم و تفکرمان دولتی و سفارشی است؛
اما اگر این پروژه ها به ذات خصوصی بودند شاید
سرانجام بهتری پیدا می کردند .یکی از ویژگی های
بخش خصوصی چابکی و به روز بودن آن است .هر
چه شهرداری بزرگتر شود کار کردن در آن سخت
تر و گریس کاری چرخ های آن و همچنین پیچ
و خم های اداری آن بیشتر می شود .به اعتقاد من
شهرداری اصفهان برای ارائه طرح ها باید همانند
یک استارتاپ عمل کنند .اصفهان در حوزه سرمایه

نیکبخت :این جشواره ابتدا در اصفهان نبود اما به همت شهردار وقت این رخداد وارد اصفهان شد
و قرار بود به جای تاار فرشچیان کنونی ،کاخ جشنواره ساخته شود که حتی معماری آن همگون با
آن موضوع بود .اما اختاف سلیقه ها در مدیریت شهری موجب شد ،این گونه نشود .ما باید در قالب
یک رصدخانه شهری مسائل مختلف را رصد و نیازسنجی کنیم .زمانی بی ارزش ترین نقطه کالیفرنیا،
"سیلیکون ولی" بود که امروز به یکی از گران ترین مناطق دنیا مبدل شده است .این ها همه به سلیقه
مدیران شهری و حمایت آن ها گره خورده و به متولیان برگزاری جشنواره بازنمی گردد .اگر قبول
کنیم جذب سرمایه گذاری و رفتار با سرمایه گذار خود یک تخصص است ،نسبت به تغییر معاونت ها،
اقدام نمی کنیم.
معضل بزرگ شهر ،رصد نکردن شهر و مواجهه با پدیده اقتصاد شهرداری و نه اقتصاد شهری است.
به نظر می رسد بررسی طرح ها بر اساس باورهای مدیران شهرداری شکل می گیرد نه اهل فن و
اقتصاددانان .به این دلیل معتقدم ،بهترین اقتصاددانان سرمایه گذاران بخش خصوصی هستند که
همواره به دنبال موفقیت بیشتر هستند .مدیریت شهری باید بستر را فراهم کند تا طرح های ارائه
شده توسط بخش خصوصی اجرا شود نه اینکه با بخش خصوصی رقابت کند .ما نیاز به فرهنگ توسعه
تعامل بین سرمایه گذاران و ارگان های شهری داریم .بخش خصوصی ایده های نابی دارد که متأسفانه
شهرداری ها با ابزار حاکمیتی آن را می گیرند و به صورت ناقص و ابتر آن را برگزار می کنند و نتیجه
درستی برجای نمی گذارند .ما باید رصدخانه ای در شهر داشته باشیم تا مدیران پروژه ها براساس
سایق تغییر ندهند .همچنین به جز سرمایه گذاران خارجی ،روی مساعدت و همراهی اصفهانی
های ساکن در خارج کشور نیز حساب ویژه ای باز کنیم .قشری که تاکنون هیچ دعوتی از آن ها برای
سرمایه گذاری در طرح های شهری نشده است .این در حالی است که مسائل استراتژیک اصفهان
نیازمند همگرایی با تفکرات مختلف است.
نوسان :اگر بخواهیم با نگاه جامعه اقتصادی و سرمایه گذار به مقوله انتخابات شورای
شهر ورود کنیم ،برای تعامل همه نیروها و جذب سرمایه گذار و در نهایت توسعه اقتصادی
و افزایش کیفیت شهری اصفهان چه راهکاری را مناسب می دانید؟

نیکبخت:معضل
بزرگ شهر ،رصد
نکردن شهر و
مواجهه با پدیده
اقتصاد شهرداری
و نه اقتصاد
شهری است

جباری :هرچند که ما به تبع از حوزه اقتصاد ورود می کنیم ،اما در ابتدا باید به جنبه فرهنگی و
اجتماعی موضوع توجه داشته باشیم .از یک سو باید دید تبیین فرهنگ اجتماعی با چه کسی و چگونه
است؟ از سوی دیگر اگر اقتصاد را بر مبنای فرهنگ و دیدگاه اجتماعی پیاده کنیم باید زیرساخت آن
فراهم شود .تا زمانی که ساختارها وجود نداشته باشند ،ما به ایده آل های خود نخواهیم رسید .بنابراین
ِ
فرهنگ توسعه اقتصادی ازم است ،چراکه اقتصاد نیز تنها در پول خاصه نمی شود .ما تنها ثروت را
پول در نظر گرفتیم و به سرمایه توجه نکردیم و به نخبگان خود ارج ننهادیم و به همین دلیل به نوآوری
نرسیده ایم .متأسفانه در اصفهان نوآورپرور نیستیم در حالی که اندیشه اجتماعی و فرهنگی ما باید در
راستای بهبود مسیر باشد.
جمالی :رسانه های این شهر می توانند در فرهنگ سازی اقتصاد شهری تأثیرگذار باشند .همچنین
در حوزه سرمایه گذاری نیاز به مدیریت سرمایه ها ،به شیوه استانداردهای جهانی برای سرمایه گذاران
داخلی و خارجی داریم .اعتقاد و باور عملی مدیران کانشهر اصفهان در شورای شهر و شهرداری ،پیش
نیاز هر اقدامی در این زمینه است .از طرف دیگر باید به همسویی و هم افزایی برسیم .متأسفانه عدم
همسویی موجب می شود تا از انرژی مجموعه کاسته شود .بنابراین همان طور که کشور هیچ راهی جز
صادرات ندارد ،اصفهان نیز به جز توجه به اقتصاد شهری ،کارآفرینی و ایجاد رونق اقتصادی راه حلی در
مقابل خود ندارد .البته این رونق از طریق صنایع سنگین نخواهد بود؛ چرا که اصفهان نیاز به خاقیت،
نوآوری و توجه به صنایع دانش بنیان و توسعه صنایع جدید همچون گردشگری دارد.
نیکبخت :معتقدم نیاز شهر ،حمایت از کارآفرینان ،نوآوران و کارآفرینان اقتصادی و نه رقابت با آن
ها و همچنین حفظ ایده های آن ها و امانت داری ایده ها و حمایت های نرم افزاری است .از سوی دیگر
نیز باید هزینه های سرمایه گذاری در بخش های تجاری و  ...شهر کاهش یابد و اجازه دهیم مردم با
سرمایه های کوچک خود ،سرمایه گذاری کنند .شاید امروز اصفهان نیاز به رفتار صحیح دارد.
فروردین ماه 1396
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شاخص های
آماری می
گویند که بیش
از  11میلیون نفر
حاشیهنشین
و بد مسکن،
از مهم ترین
آسیب ها در
حوزه شهری
است که جای
تأمل بسیار
دارد

زیستشهر؛سامتشهر
همیشه می خواهیم صورت مسئله را پاک کنیم

فضای شهری در عین حال که سازنده روابط و مناسبات انسانی است می تواند از عوامل تسهیل کننده بروز انحرافات ،جرایم و
مسائل عدیده شهری نیز باشد .بدون تردید با باا رفتن اندازه و وسعت شهرها میزان جرایم و آسیبهای شهری نیز افزایش یافته
و بر ابعاد کمی و کیفی آن افزوده میشود .میزان جرایم و آسیبهای اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و کالبدی شهری با درجه توسعه
شهری نیز رابطه دارد و به موازات افزایش جمعیت شهری ،میزان جرایم و آسیبهای آن نیز افزایش مییابد .اما نقش نهادهای
شهری برای کاستن از عواقب زیان بار جامعه مدرن در قشرهای مختلف جامعه چیست؟ آیا هزینه کردهای مدیریت شهری در حوزه
های اجتماعی و فرهنگی شهر راهگشا بوده است؟ و تا چه اندازه تصمیم گیری نادرست و نابخردانه برنامه ریزان شهری اصفهان،
منجر به افزایش پدیده هایی همچون مهاجر پذیری ،حاشیه نشینی ،طاق ،دروغ ،تخلفات رانندگی ،تخریب اموال عمومی یا آزار
رساندن به شهروندان گردیده است؟ گفت و گوی حوزه اجتماعی ما با دکتر رضا اسماعیلی ،جامعه شناس و عضو هیئت علمی
دانشگاه و دکتر مرتضی پدریان ،استاد دانشگاه در رشته جامعه شناسی و با تخصص مسائل اجتماعی ،به آسیب شناسی فضای
اجتماعی شهر اصفهان اختصاص دارد.
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نوسان :اگر بخواهید شمایی کلی از فضای
اجتماعی اصفهان و آسیب هایی که این شهر
طی چند سال گذشته به خود دیده است ارائه
کنید ،چه مواردی مد نظرتان می آید؟
رضا اسماعیلی :با بررسی شاخص های
آماری ،می توان استنباط کرد که دهه  ،90دهه
آسیب های اجتماعی در ایران است و اگر مدیریت
و سیاستگذاری اجتماعی مؤثری در کنترل
و پیشگیری از آسیب های اجتماعی نداشته
باشیم ،به روندی غیرقابل کنترل خواهیم رسید.
با وضعیت فعلی می توان پیش بینی کرد که آینده
خوبی نخواهیم داشت و مدیریت شهری ،مستلزم
تجدید نظر است .با بررسی آسیب ها از منظرهای
مختلف مانند تعداد و توزیع زندانیان بر حسب
جرائم،می بینیم نرخ آسیب ها به صورت صعودی
روبه افزایش است .ضمن آنکه در نوع آسیب ،شاهد
تغییر و تحواتی هستیم.
شاخص های آماری می گویند که بیش از 11
میلیون نفر حاشیه نشین و بد مسکن ،از مهم ترین
آسیب ها در حوزه شهری است که جای تأمل
بسیار دارد .گسترش مصرف مواد مخدر سنتی
و ترکیبی و پائین آمدن سن مصرف مواد ،مورد
قابل توجه دیگر است؛ همچنین افزایش میزان
درگیری های حقوقی که اکنون دستگاه قضایی
را با  15میلیون پرونده روبرو ساخته و اگر  2نفر
را درگیر هر پرونده بدانیم ،بالغ بر  30میلیون نفر
را درگیر پرونده های قضایی می بینیم؛ این نشان
از عمق مشکات اجتماعی و شهری دارد .شاخص
های آسیب شناختی در چارچوب نظام خانواده و
افزایش طاق که ما را با به طاق کشیده شدن 28
درصد ازدواج ها در اصفهان ،مواجه ساخته است،
نمود دیگری این آسیب ها است .جرائم دیگری
مانند تخلفات رانندگی و تخریب اموال عمومی یا
آزار رساندن به شهروندان متأثر ازعوامل مدیریت
شهری ،انتخاب نابخردانه و تصمیم گیری نادرست
در سطح مدیریت و برنامه ریزی است.
نوسان :چقدر نهادهای اجتماعی مانند
شورای شهر و شهرداری می توانند در
مدیریت اوضاع و کنترل بی سامانی های
اجتماعی مؤثر باشند؟
مرتضی پدریان :با توجه به روند افزایش جرائم
قضایی ،به نظر می رسد که جامعه ما به لحاظ
آسیب شناختی دچار بحران شده است .فکر می
کنم ،باید نوعی تقسیم بندی از آسیب ها ارائه
دهیم تا نقش هر کدام از نهادها در کنترل آسیب
ها مشخص شود .آسیب های فرهنگی فراوان ما
حاکی از این است که استان اصفهان ،کمترین
سرمایه اجتماعی را دارد.
ناهنجاری هایی مثل دروغ ،در جامعه و به ویژه در
اصفهان به شدت رواج یافته که براساس میانگین
کشوری بیشترین رفتار دروغ را در اصفهان
مشاهده می کنیم .بی اعتمادی اجتماعی و آسیب
های محیطی پدیده هایی مهم و قابل تأمل در
کشور هستند .آلودگی های زیست محیطی که نه
تنها در سطح ملی ،بلکه در سطح جهانی مطرح اند،
اصفهان را تبدیل به دومین کانشهر آلوده نموده
است .اما اگر بخواهیم نقش شورا و شهرداری را

بررسی کنیم ،در این فرآیند با ساخت و سازهایی مواجه می شویم که در اولویت نبودند و به دلیل
عدم اولویت شناسی باعث این بحران ها گردیدند! تأخیر در راه اندازی مترو در اصفهان ،خسارت
و هزینه های سنگینی را به شهر تحمیل کرد .در واقع ،شورای شهر همواره تصمیماتی را بدون
مطالعه اتخاذ کرده و شهرداری نیز مجری آن بوده است .از دیگر معضات ،مهاجرپذیری اصفهان
است که آمارها بااترین میزان حاشیه نشینی را در شهرستان خمینی شهر در سراسر کشور
اعام می کنند.
حساسیت این موضوع وقتی بیشتر می شود که به دلیل نزدیکی خمینی شهر با اصفهان ،می
تواند تأثیراتی مانند شکل گیری آسیب های اجتماعی را در کانشهر اصفهان به دنبال داشته
باشد .همین طور در مناطقی مانند منطقه زینبیه ،با تجمع مهاجران افغانی و عرب مواجه هستیم.
هرچند در مواردی مانند تمیز بودن شهر و تفکیک زباله از نکات مثبت احساس تعلق در حوزه
های شهری اصفهان است .اما باید دید که در کدام زمینه ها ،شورا ،شهرداری ،آموزش و پرورش و
سایر نهادها می توانند ایفای نقش کنند .اما نقش شورای شهر به عنوان یک مرکز تصمیم گیری و
تعیین کننده در توسعه کیفی و کمی شهر بسیار حائز اهمیت است.
نوسان :استنباط ما این است که اجرای پروژه های کان شهری هرچند بستر توسعه
عمرانی را فراهم می سازد؛ اما می تواند بر بافت شهر تأثیرگذار باشد و هنجار ساز
گردد .شاهد این مسئله توسعه عمرانی منطقه زینبیه است و عدم توسعه منطقه مفت
آباد که به وضوح قابل مشاهده می باشد؛ به طورکلی تأثیر پروژه هایی که شورا تصویب
و شهرداری اجرا می کند ،برفرهنگ شهر و آسیب های شهری را چگونه ارزیابی می
کنید؟
رضا اسماعیلی :باید به چند نکته کوتاه اشاره کنم که توجه به منابع موجود و در اختیار شورا
و شهرداری اهمیت فراوانی دارند .شهرداری از نهادهای ثروتمند شهر است و بر اساس گزارش
های رسمی ،روزانه  300میلیون تومان ،صرف اعتبارات فرهنگی شهر می کند که رقم قابل
ماحظه ای است و با مدیریت صحیح و کارآمد می توان بیشترین بازدهی را از آن گرفت .لذا ،مهم
ترین نقش شورا و شهرداری ،سیاستگذاری ،همکاری و همفکری با نهادهای دیگر است که به
نفع عموم باشد .به عاوه ،با توجه به سهم جمعیتی استان اصفهان و  40درصد سرمایه جمعیتی
استان در شهر اصفهان ،با سیاستگذاری مناسب می توان به کاهش آسیب ها و افزایش سامت
جامعه نائل آمد.
در واقع باید سیاست ها و برنامه هایی را که مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی است تدوین
کنیم تا آسیب ها را به حداقل برسانیم .شهرداری ،به عنوان یک نهاد عمرانی ،خدماتی و اجتماعی
و کمیسیون های مختلف شورای شهر باید خط مشی و سیاست های حوزه اجتماع و فرهنگ را
با محوریت و مبنای افزایش سامت اجتماعی و کاهش معضات تبیین کنند .یکی از کاستی
های مهم نظام مدیریت شهری در دوران اخیر ،بی توجهی به سیاست های آینده نگر و عدالت
خواهانه بوده است .لذا ،آسیب ها در فرآیند طبیعی خود به شدت افزایش یافته و باید برای کنترل
آن ها هزینه های بیشتری را صرف کنیم .اگر از پنج سال پیش سیاست و خط مشی مدیریت را
با رویکرد شهر خاق ،شهر انسان مدار ،شهروندمدار و شهری با تأکید بر معنویت داشتیم ،اکنون
با این حجم از آسیب ها مواجه نبودیم .باید به اولویت بندی در سیستم شهری توجه داشت.
شهر ،عاوه بر کالبد و فضای فیزیکی خود ،از فضای فرهنگی ،اجتماعی ،هنری ،فراغتی ،علمی،
آموزشی و پژوهشی برخوردار است که اگر به حد کافی به این موضوعات توجه نداشته باشیم ،با
مشکاتی در ابعاد مختلف مواجه می شویم .به عنوان نمونه ،خط مشی توسعه یا اولویت پیشرفت
شهر باید مشخص شود و پدیده های زیستی ،مثل آلودگی آب  ،هوا ،خاک و تبعات آن را قبول
کنیم .هرچند ،سیاستگذاری در توسعه صنعتی شهر در سطح کشوری مطرح می شود اما بی
توجهی به حوزه اجتماع و زیست شهر و سامت شهر به عنوان یک عنصر مهم اولویت بیشتری
دارد.

اگر از پنج سال
پیش سیاست
و خط مشی
مدیریت را با
رویکرد شهر
خاق ،شهر
انسان مدار،
شهروندمدار و
شهری با تأکید بر
معنویتداشتیم،
اکنون با این حجم
از آسیب ها مواجه
نبودیم

نوسان :هزینه روزانه  300میلیون تومان در حوزه فرهنگ شهر که آقای دکتر
گفتند بسیار قابل تأمل است؛ آیا اگر این اعتبار مث ً
ا  400یا  500میلیون تومان بشود
می تواند در جلوگیری از افزایش آسیب های مختلف شهری تأثیرگذار باشد؟
مرتضی پدریان :من به این نتیجه رسیده ام که نکته مهم در مدیریت و اداره شهر این است
که کشور ما دچار نوعی ملوک الطوایفی مدرن شده است .مث ً
ا در اجرای یک کنسرت باید سلسله
مراتب خاصی طی شود ،چون ما صرفاً با نگاه سلیقه ای و تک بعدی روبرو می شویم .ملوک
الطوایفی مدرن یعنی سپردن امور شهر در دست افرادی خاص که چون در سیستم مدیریت
شهری ،اغلب نگاه سلیقه ای و ایدئولوژیک نیز در آن وجود دارد منجر به هزینه کرد نادرست در
حوزه های فرهنگی و اجتماعی می گردد .از طرفی عوارض دریافتی از مردم مطابق با نیازهای
شهروندان صرف امور شهر نمی شود .باید بررسی کرد که شورای شهر در تنطیم بودجه و نظارت
بر تخصیص آن چه نقشی ایفا می کند و آیا رضایت شهروندان تأمین می گردد.
دکتر اسماعیلی :شاید بهتر باشد از زاویه دیگری به این موضوع نگاه کنیم .چون اصفهان،
فروردین ماه 1396
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شهری چند فرهنگی با اقوام و گروه های مختلف
قومی و مذهبی است ،اگر سیاستگذاری فرهنگی
درستی داشته باشیم ،همه این تنوعات فرهنگی،
قومی و دینی طبق شواهد تاریخی ،می توانند
همزیستی مسالمت آمیزی در کنار هم داشته
باشند .اصفهان شهری برای زیست توأم با صلح
و آرامش ادیان مختلف است که با توزیع عادانه
فضا و امکانات شهری به همه اقوام ،همواره یک
الگو در کشور بوده است .بی شک حضور پانزده
خواهرخوانده در سراسر جهان ،نشان از جایگاه
فرهنگی اصفهان و اعتبار علمی و تاریخی و
ظرفیت عظیم این شهر دارد .اگر بتوانیم هفته های
فرهنگی خواهرشهرها را در اصفهان داشته باشیم،
قومیت های مختلف ساکن شهر می توانند از این
فرصت ها بهره مند شوند .با این دیدگاه می توان
اولویت توسعه صنعتی را به توسعه گردشگری،
فرهنگی ،اجتماعی و کیفی شهر تسری داد.
نکته دیگر مربوط به هزینه فرهنگی این است که
شاید نظام برنامه ریزی و مدیریت فرهنگسراها
از پوشش فراگیر برخوردار نیست که در نتیجه،
بخش قابل توجهی از جمعیت ،محروم از برنامه
های تدارک دیده شده هستند .عامل دیگر ،توجه
به مقتضیات سنی جمعیت است .همینطور ،در
حوزه ورزش باید بدانیم که نهادهای مختلف،
چقدر می توانند فضای ورزشی مورد نیاز مردم را
فراهم کنند.
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نوسان :به مقوله فرهنگسراها و نهادهای فرهنگی شهر اشاره کردید؛ راستی چرا
نهادهای مختلف شهرداری آن کارکرد مؤثر را ندارند؟
مرتضی پدریان :چون در سیستم ما به شدت موازی کاری وجود دارد .اگر تصمیم سازان
بتوانند همسویی و یکپارچگی در مدیریت واحد شهری داشته باشند ،انتظارات شهروندان تأمین
می شود و کارکرد خواهد داشت .باید از فضای شهر به نفع عموم مردم استفاده شود.
رضا اسماعیلی :در شهر اصفهان زمانی کارخانه های نساجی متعددی راه اندازی شدند ولی
چون مطابق با استانداردهای روز رشد نکردند ،تعطیل شدند که نشان دهنده عدم تفکر و آینده
نگری در استفاده از منابع شهری است .زیرا کارخانه ها را تعطیل کردیم و حتی در جای دیگر هم،
آن ها را مستقر نکردیم .دایل دیگر در عدم کارکرد مؤثر ،استفاده نامناسب از فضای شهر است.
فضایی که نه تنها به اصفهان و ایران ،بلکه به کل جامعه و حتی جهان تعلق دارد .همین طور ،به
جای آنکه فضای اطراف رودخانه را به کل جامعه اختصاص دهیم ،آن ها را به اماک خصوصی
تبدیل کرده ایم و فقط تعداد معینی می توانند از حاشیه و چشم انداز رودخانه استفاده نمایند.
نوسان :اما این عدم توزیع متناسب فضای شهری به تصمیم گیری مدیران شهری
و شورای شهر مربوط نمی شود و ریشه در بسیاری مسائل دیگر دارد .اما در حوزه نرم
افزاری شهر با محدودیت های زیادی روبرو هستیم.
مرتضی پدریان :معتقدم که اگر امروز شاهد ناامیدی جامعه و دومین کشور غمگین جهان
هستیم ،به خاطر این است که در تصمیم گیری ها ،اجازه بروز شادی و نشاط به مردم داده نشده
و حتی به نوعی منع شده است .یک مصداق بارز در شهر اصفهان ،بسته شدن ناژوان در عصرهای
پنج شنبه است .در حالی که برای وسایل تفریحی این مکان مانند تله سیژ ،بیش از  50میلیارد
تومان هزینه شده است؛ ولی کسی پاسخگوی علت بسته شدن ناژوان نیست .از طرفی بسته شدن
مکان های تفریحی به زیرزمینی شدن تفریحات ناسالم و رفتارهای ناپسند دیگر می انجامد که
این حاکی از تصمیم نادرست است.
زمانی که فضای باز و آشکاری را به بهانه های مختلف می بندیم ،رفتارهای ناپسند در جای
دیگری بروز می کنند .از طرفی به جای آنکه ساختار مبارزه و استراتژی منع را در قالب
پیشگیری تقویت کنیم ،می خواهیم صورت مسئله را پاک کنیم .آنچه در پیشگیری قابل توجه
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می باشد ،این است که یک واحد پول هر کشور
در پیشگیری ،نتیجه ای معادل صرف  12واحد
پول آن کشور در درمان را خواهد داشت .نکته
دیگری که شایان توجه است ،بررسی سرانه
ورزش در استان است که تصمیم گیری درستی
برای این امرمهم اتخاذ نشده است .باید به این
عامل توجه کنیم که باید همواره جایگزینی
مناسبی برای مردم اوقات فراغت و شادی مردم در
سنین مختلف و طبقه های معتدد جامعه داشته
باشیم.
نوسان :ریشه این مسئله را ناشی از
تصمیمات نادرست در سیاستگذاری های
کان می دانید و یا فکر می کنید نوع اجرا
و سلیقه مدیران اجرایی باعث این تناقض
ها می شود .جالب است که گاه نحوه اجرا،
قانونگذار شورا را با تحیر روبرو می کند.
مرتضی پدریان :از آنجایی که ما نگاهی یک
بعدی و غالباً ایدئولوژیکی به مسائل داریم ،لذا
شهروند محوری بر اساس نیازهای مخاطبان
شهری نیست .در تصمیم گیری ها به عده ای
مخاطب خاص توجه داریم که تصمیم گیری و
برنامه ریزی بر اساس عقاید و احتمااً منافع آن
ها صورت می گیرد و کل جامعه را پوشش نمی
دهد .لذا نوعی تناقض در سیاستگذاری و نیاز های
جامعه پدیدار می شود.
نوسان :چطور می توان به مردم تضمین
داد که اتفاقاتی که در این دوره از شورا
تحقق می یابد به کاهش معضات شهری
کمک خواهد کرد؟
رضا اسماعیلی :باید اذعان داشت که در همه
ابداعات و نوآوری هایی که بشر بدست آورده،
شهر به عنوان پیچیده ترین پدیده اجتماعی
است و شورای شهر باید در جایگاه پارلمان شهری
از پتانسیل علمی اندیشمندان ،ظرفیت های
فرهنگی ،حوزوی ،اجتماعی ـ اقتصادی و زیست
محیطی و گروه های مختلفی که در جامعه ذی
نفع هستند ،فارغ از جهت گیری های سیاسی
استفاده کند .مشارکت در توسعه شهر ،استراتژی
و راهبرد پیشرفت و توسعه شهری است .مث ً
ا با
بررسی و مطالعه در احداث امکانات و مبلمان
شهری ،می توان وابستگی شهروندان را به شهر
تقویت کرد .اتکا به تفکرات محدود و ظرفیت های
محدود ،پیامدهای نامطلوبی دارد که اکنون شاهد
آن هستیم .مصداق آن را می توان در مقایسه دو
خیابان چهارباغ عباسی در صدها سال گذشته و
خیابان میرداماد در چند سال اخیر که با پیروی
از الگوی چهارباغ ساخته شده است ،مشاهده
کرد .چهارباغ بعد از صدها سال هنوز می تواند
پاسخگو باشد .لذا این نکته مطرح می شود که
آیا مدیریت صفویه در سطح بااتری از مدیریت

امروزین بوده است؟ آنچه برای داشتن شهری سالم و خاق ،با نشاط و آینده نگر ضروری
است ،برخورداری اعضای شورا از افق های فکری و علمی توسعه شهر اصفهان ،به عنوان یک
جهان شهر است که ما با نگاه محدود خود ،آن را در مقایسه با سایر شهرهای کشور محدود
کرده ایم.
اصفهان با سابقه دیرین خود ،از ظرفیت های باا و جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است و افرادی
که وارد شورا می شوند ،باید اصفهان را نه تنها در  ،1404بلکه در افق سال  2000شمسی ببینند
تا آیندگان ماحظه کنند که نسل گذشته و پدران آن ها ،شهری استوار و ماندگار را برای آن ها
طراحی کرده اند .اگر این نگاه و رویکرد را نداشته باشیم ،شهر پیوسته در وضعیت قفل شدگی
قرار می گیرد .باید از دانش و تجربیات عقای شهر با تجربه زیست محیطی موفق و آینده نگر
استفاده کنیم تا در شهر ،حیات ،نشاط ،اعتماد و انگیزه را ببینیم و برنامه های شهروندمدار،
کالبدی ،ترافیکی و خدماتی شهر را متناسب با شان و جایگاه اصفهان در سطح ملی و بین المللی
اجرا و توسعه دهیم.
نوسان :به جلب اعتماد شهروندان اشاره کردید؛ آیا این کنش شهری -اجتماعی
که باعث اعتماد مردم در انتخابات ها به هنرمندان و ورزشکاران می شود ناشی از عدم
اعتماد و اعتبار آن ها نسبت به متخصصان و مدیران شهری نیست؟ چون به هرحال
این قشر را از خود و نزدیک به خود احساس می کنند؛ اما قشر متخصص و مدیرشهری
هرگز این قرابت را در عموم جامعه ایجاد نکرده است؟
مرتضی پدریان :من ریشه آن را در سیستم انتخابات در کشور می دانم که در چند سال اخیر،
وابسته طلب بوده است .ما هنوز در مرحله تمرین دموکراسی و تمرین انتخاباتی قرار داریم .شاید
بعد از حادثه پاسکو ،مردم به این آگاهی رسیدند که در انتخابات با خردورزی کاندیدای خود را
انتخاب کنند .اینکه چرا مردم به ورزشکار اعتماد می کنند ولی اعتماد آن ها به یک کنش گر
سیاسی جلب نمی شود ،به این دلیل است که بیشتر کنش های ما عاطفی است و کنش های
عاطفی در جامعه ما بر کنش های عقانی غالب اند و مبتنی بر خردورزی نیست .نکته دیگر که
من می خواهم به آن اشاره کنم ،نداشتن نماینده ای از اقلیت های مسیحی یا مذهبی دیگر در
شورای شهر است؛ به ویژه در اصفهان که ازم است نیازها و نگرش های اهالی منطقه جلفا را
درنظر بگیریم.
باید اذعان داشت که غالباً سیستم متولی گری در مدیریت شهری ما حاکم است .مث ً
ا با توسعه
فروشگاه های کوثر ،خرده فروش ها را از دور خارج می کنیم .در حالی که کشورهای پست
مدرن به این نتیجه رسیده اند که تقویت خرده فروشان به افزایش تعامات اجتماعی کمک
می کند.
نوسان :با این اوصاف ،تغییر نسلی در مدیریت شهری را راهکار مناسبی برای
کاهش آسیب های اجتماعی قلمداد می کنید؟
رضا اسماعیلی :شهر به عنوان یک موجود زنده و پویا از ترکیبات مختلف جنسیتی ،سنی،
شغلی و حرفه ای ،قومیتی و فرهنگی ،سواد و دانش برخوردار است .اصفهان ،همانند یک رنگین
کمان بزرگ فرهنگی و اجتماعی است؛ همان گونه که به عناصر پویا و جوان نیاز داریم که در عین
حال باید تمرین مدیریت بکنند و وارد عرصه ها شوند ،به نمایندگانی نیاز داریم که از تجربه باایی
نیز برخودار باشند و از تفکر و علم سازمانی و دانش روز مناسبی نیز داشته باشند .در حوزه های
مدریتی و اجرایی باید فضا را برای حضور جوانان باز بگذاریم.
ولی در حوزه تصمیم ساز ،باید ترکیبی از اقشار و سنین مختلف حضور داشته باشند و نسلی که از
دانش و تجربه بیشتر برخوردار است ،تدریجاً جای خود را به نسل جدیدتر بدهد .با توجه به آنکه
جوانان ما از دانش فنی و تخصصی بااتری برخوردار هستند ،باید فضا برای ورود آن ها فراهم
شود .اما ازم است که برای اداره شهری کارآمد و توانمند ،باید ترکیبی متعادل از مؤلفه های
متفاوت داشته باشیم .پدیده جوان گرایی در بسیاری از کشورها وجود دارد ،که در جامعه ما نیز
مستلزم فضای مناسب و طراحی بدنه مدیریت شهری متناسب برای حضور جوانان متخصص و
با انگیزه است.
مرتضی پدریان :در جمع بندی عرایض خود ،می توان از پدیده هایی که در حوزه سیاسی
تحت عنوان چرخش نخبگان داریم ،سخن راند که کمتر در جامعه ما اتفاق افتاده است .عدم
چرخش نخبگان باعث فرسودگی جامعه می شود .در فرآیند تغییر نسلی ،اگر در کنار مدیریت
های سالمند ،از نیروهای جوان با دانش روز استفاده کنیم و به نوعی ،کادر سازی کنیم ،قطعاً
نتایج مطلوب تری خواهیم داشت.

آنچه ضرورت
دارد برخورداری
اعضای شورا از
افق های فکری
و علمی توسعه
شهر اصفهان ،به
عنوان یک جهان
شهر است که ما با
نگاه محدود خود،
آن را محدود
کرده ایم

اینکه چرا مردم به ورزشکار اعتماد می کنند ولی اعتماد آن ها به یک کنش گر سیاسی جلب نمی شود ،به این دلیل است که بیشتر
کنش های ما عاطفی است و کنش های عاطفی در جامعه ما بر کنش های عقانی غالب اند
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شهــرخــاق
شهــراخــاق
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ،آینده اقلیم و ظرفیت اکولوژیکی و زیست محیطی
اصفهان به نقطه ای بسیار شکننده رسیده است .آنها معتقدند که با روند فعلی ،آینده
اصفهان ،آینده خوبی نخواهد بود .این شهر خیلی وقت است که متحمل بارگذاری
بیش از اندازه شده و سرریز ظرفیت هایش را پشت سر گذاشته است .ساختن پل
ها ،جاده ها ،تراکم فروشی و توسعه شهرکهای پیرامونی ،اگرچه با محوریت توسعه
عمرانی باعث تحول پوسته شهری می شوند اما درعین حال باعث بارگذاری بیشتر و
جذب مهاجران جدید به اصفهان خواهد بود؛ مهاجرانی که با ورود خود ظرفیت های
محدود اکولوژیک اصفهان را با تهدیدی جدی روبرو خواهند ساخت.
ظرفیت های اکولوژیکی شهر اصفهان را می توان از دو منظر تقابل زیست محیطی
و شهرسازی و از بُعد آمایش سرزمین بررسی کرد .موضوعی که در میزگرد سه
نفره با حضور دکتراحمد خاتون آبادی ،عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
و پژوهشگر شهری ،حمید ربیعی ،دکترای برنامه ریزی فضایی و توسعه شهری و
پژوهشگر و مدرس دانشگاه ،و شهرزاد ضرغام ،پژوهشگر برنامه های اجتماع محور و
مدیریت محله محوری مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
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نوسان :به نظر می رسد مدیریت شهری اصفهان مسیر توسعه را از بستر عمرانی و
در توسعه زیرساختها دنبال می کند .تا چه اندازه این مدل از توسعه پایدار را در شهر
اصفهان موفق می دانید؟ و در این میان نقش مشارکت مردم را در دستیابی به ظرفیت
های واقعی شهر چگونه ارزیابی می کنید؟
خاتون آبادی :آنچه ما به عنوان توسعه شهری دنبال می کنیم ،بیشتر ظاهری از توسعه است و
البته یکی از موارد مغفول در اصفهان و کل ایران این است که تاکید بیشتر آن بر نگاه سخت افزاری
از توسعه قرار دارد .همچنین آنچه در بحث های مشارکتی مطرح است ،بیشتر جنبه شعاری دارد.
مشارکت ،زمانی محقق می شود که ساختارهای آن به وجود بیاید .یکی از مولفه های مشارکت،
سازمان های مردم نهاد هستند که خود آنها باید مدیریت شوند و این نهادها در صورت عدم آموزش،
دچار شکست می شوند .همچنین برای توسعه مشارکتی ،نیازمند ساختاری هستیم که مردمی
ترین آنها محات هستند و باید توسعه پایدار محله ای را ایجاد کنیم .پیش از این در گذشته نیز
محات وجود داشته و به شکل بازارچه ها دیده می شدند .مثا در میدان نقش جهان ،مسجد و
سکونتگاه شاه در حد اعا و در کنار آن بازارهای بسیاری بوده که زرگری ها ،عطاری ها و سقط فروش
ها نمونه هایی از آنها هستند که در این بین ،یک فرد نیز به عنوان بزرگ محله وجود داشت .اما اکنون
بافت شهری ما از لحاظ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی دگرگون شده و ما نوکیسه هایی داریم که از
لحاظ فرهنگی از منطقه ای پایین هستند ،و به دلیلی پول دار شده اند و به مناطق دیگر یا باا شهر
رفته اند .در این فضا ما تَ َع ُین محله را در شرایط فعلی ،در شاکله برج ها و ساختمان های چند طبقه با
داشتن مدیر ساختمان و سرایدار می بینیم که افراد با هم زندگی می کنند .بنابراین ما به محله تاکید
می کنیم ،هرچند که افراد بسیاری از این محات با یکدیگر ارتباطی ندارند .در بحث پایداری نیز می
توان گفت مجموعه منابعی که یک فرد ،سازمان ،گروه ،محله ،شهر و کشور مصرف می کند به اضافه
پسماندی که برجای می گذارد ،که نشان از ردپای زیست محیطی فرد دارد ،مورد بررسی قرار می
گیرد .ما معتقدیم تشکیل شورا در توسعه محله ها به مناطق پیشرفته موثر است و می تواند مرزهایی
داخل منطقه بندی های شهرداری ،را تشکیل بدهد تا از دل این محات داده هایی استخراج شود که
برای مدیریت بهتر ،موثر باشند .بطور مثال اگر بیشتر از میزان مشخصی آب ،برق ،پسماند و  ...مصرف
شد ،نه تنها هزینه ،که اخذ جریمه در دستور کار خود قرار دهد و اگر از میزانی کمتر بود ،پاداش
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پانوشت

به محات شایسته اهدا شود .البته در شکل بندی
جدید باید مرز محات را تعریف کرد.

شهر اخاق

نوسان :یعنی به دنبال تعریف مدلی از
مشارکت محات ،برای اداره مناسب تر شهر
هستید؟
خاتون آبادی :بله و البته همه این موارد را می
توان شاخص بندی کرد .در گام نخست ،شورای
شهر باید به تعریف جدید از محله برسد .شورای شهر
می تواند از محات بخواهد هیات مدیره ها را به آنها
معرفی کند .مشارکت یعنی بدون کنترل جامعه
مدنی ،وارد جزئیات شدن .یکی از تعریف های
توسعه پایدار این است که هم مسئول و هم پاسخگو
باشیم .این بهترین شاخص پایداری است .از سوی
دیگر شاخصی برای تعریف جدید محله از شورای
شهر ازم داریم .شورای شهر باید میزان مصرف را
در محات مشخص کند .یعنی شورای شهر باید
معیار به وجود بیاورد و این جاست که این نهاد ،نیاز
به مشاور توانمند پیدا می کند.

مانبایدالزام
بگذاریم،کسی
که وارد شورا
میشودکاما
متخصصباشد.
شورابایدساختار
بسیارمستحکم،
قانونمندوقویدر
بحثقانونیخود
داشتهباشد.فکر
میکنم،همین
که کسانی را برای
شوراانتخاب
کنیمکهاعتقاد
بهاینداشته
باشندکه"نمی
دانند و نیاز به
مشورتدارند"،
بسیاراهمیت
دارد.اینکه
اصفهانپایتخت
فرهنگوتمدن
و شهر خاق
است،بسیارمهم
و باارزش است؛
اما تاکید دارم که
بایدشهراخاق
مداررابنیاننهاد.
معتقدمشورای
شهر،بایداصفهان
راپایتختاخاق
کند.بگذارید
برایاولینبار
بجایاینکه
بگوییماصفهان
پایتختصنعت
ایران ،این شهر را
بهعنوانپایتخت
اخاقمداری
معرفیکنیم.
البتهنهدرشعار
بلکهدرواقعیت؛
برایتحققشهر
اخاقمدار،باید
شاخصهای
کیفیوسنجشی
مدیریتشهری
را از کالبدی
وعمرانیبه
شاخصههای
اخاقیتغییر
دهیم.

نوسان :در نگاه فعلی ،برنامه ریزی شورای
شهر را چطور ارزیابی می کنید؟ و چطور
این برنامه ها مبتنی بر ظرفیت اکولوژیک و
توسعه پایدار است؟
ربیعی :به اعتقاد بنده مسائل محیط زیستی
چند سالیست که مهم شده و پیش از این وقتی
مطرح می شد همه آن را مبحثی لوکس و مربوط
به اروپا ،غرب و آمریکا می دانستند .مثا تا همین
پانزده سال پیش همه در ایران خواهان سدسازی
بودند؛ در حالیکه سدهای بزرگ در همه جای دنیا
با شکست مواجه شده بودند .مشکلی که هست ما
هنوز فرق بین مدرنیته و تجدد را نمی دانیم و مردم
ما هر چیز شیک ،جدید و لوکس را دوست دارند.
اما اگر به اروپا سفر کنند متوجه می شوند که برخی
چیزهای بنیادی در این کشورها ،کهنه و قدیمی
هستند .اینکه چرا مردم ما سیتی سنتر را دوست
دارند؟ ،ریشه در این احساس "محیط لوکس را
دوست داشتن" دارد .چون جدید است .مردم ما در
جامعه هر آنچه لوکس ،شیک ،تمیز و با آهن و شیشه
ساخته و هر آنچه تکنولوژی در آن دخیل است را
دوست دارند .متاسفانه هنوز مردم ما مشکات
زیست محیطی را باور ندارند و تمایلی به استفاده
از حمل و نقل عمومی ندارند؛ چرا که ساختار ما
اینگونه است ،کما اینکه اعضای شورای شهر ما از
دل همین مردم هستند .مهمترین موضوعی که در
رفتار مردم نمایان است ،داشتن یک خودرو شیک
و لوکس است .اعضای شورای شهر نیز همین گونه
عمل می کنند .برخی انتقاد می کنند چرا نخبگان
در شورای شهر حضور پیدا نمی کنند؟ از یک لحاظ
همین ورزشکاران و هنرمندان نشان دهنده انتظار
واقعی مردم هستند و از لحاظ دیگر حضور آنها
آسیب هایی را به همراه دارد .ما باید برای رفتار مردم
سازوکاریتعریفکنیم.
به بحث محله اشاره شــد .اخیرا سازمان ملل شعار
"دنیا را بســازیم ،محله به محلــه"را مطرح کرده
است .یک زمانی برنامه ریزی ها از باا به پایین بود
و سازمان مدیریت برای شهرها برنامه ارائه می داد.
متاسفانه ما علم واقعی را قبول نداریم .در همین شهر
اصفهان بسیاری از مدیران شهری ،تخصص فنی و
مهندسی دارند .مشکل موجود در شهر این است که
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پانوشت
رصدخانه
شهری
ما باید یک
رصدخانه شهری
برای مدیریت
شهر داشته
باشیم.متاسفانه
در این خصوص
نیز اختاف نظر
ایجاد شد .از یک
سو شهرداری
خود را متصدی
و از سوی دیگر
شورا خود را
متصدی رصد و
پایش می داند.
اما به اعتقاد من،
این رصدخانه
باید با ترکیبی
از هر دو نهاد
تشکیل گردد
تا مدام شاخص
ها را در حوزه
های تدوین و
اجرا رصد کند.
به نظرم باید با
خودمان رو راست
باشیم .یکی از
راهکارها شفاف
سازی است.
واقعا مسائل
محیطیزیستی
و اقتصادی باید
پایش شود .امروز
از جمعیت دو
میلیوننفری
اصفهان ،یک
میلیون آن
مهاجر هستند و
 300تا  400هزار
نفر آنها نسل
دومی هستند که
پدرانشانمهاجر
بودند .حال باید
دید ما برای آنها
برنامه داشته ایم.
یقینا نمی توانیم
جلوی مهاجرت
مردم از شهرهای
دیگر را بگیریم و
برنامه ای برای آن
نداشتهباشیم.
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اعتقاد ما به رشته های مهندسی ،بیشتر از سایر رشته هاســت در حالیکه نه مردم ،نه جغرافیا و نه
اقتصاد را نمی توان مهندسی کرد .ما می خواهیم تمام مشکات را از طریق ادبیات مهندسی حل
کنیم که این خود معضل بزرگی است .برخی مشکات این سیستم پیچیده را می توان با یک تغییر
کوچک حل کرد .متاسفانه مدیران ما اکثرا لجبازی خاصی دارند و وقتی طرحی ارائه می دهند ُمصر
به اجرا و پیاده سازی آن هستند؛ به عنوان مثال سوال اینجاست که چند پژوهش ساده در مورد پیاده
راهی و سه شنبه های بدون خودرو در اصفهان انجام شــده است .معموا یک طرحی در کشور و یا
شهری ُمد می شود و مردم ما از ُمد شدن یک سوژه خوششان می آید .شورای شهر و مدیران ما نیز
همینگونههستندوالبتهمتخصصینبرنامهریزیمانیزاینگونهعملمیکنند.
نوسان :یعنی معتقدید برنامه های اجرایی در بدنه شهر ،بدون مطالعه توسعه پایدار
انجام می شود؟
ربیعی :قطعا همین گونه است .به عنوان مثال در مرکز پژوهش های شورای شهر ،برنامه اصفهان
 1400نقد می شد و بنده نیز جزو نقدکنندگان این طرح بودم .جالب اینکه این برنامه که با تمام
بضاعت شورای شهر تدوین شده بود؛ در کارگروهی با حضور اساتید و متخصصان دانشگاهی ،از بدنه
علمی شهر ،امتیاز خوبی دریافت نکرد .این برنامه با اصول برنامه ریزی و آمایش هماهنگی نداشت
و با ادبیات مهندسی تدوین شده بود .در حالیکه شهر کارخانه نیست و با علم دیروز ،نمی توان افراد
امروز را برنامه ریزی کرد .تاکید دارم که برنامه استراتژیک مرحله به مرحله است و نهایتا سه یا چهار
چشم انداز را در درون خود تعریف می کند .در شهرهای بسیار موفق تنها دو چشم انداز در برنامه
استراتژیک شهر تدوین شده است .به عنوان نمونه  20سال پیش میان تصمیم گرفت روند توسعه
خود را از شهر صنعتی و پر از کارخانه و دود ،به گونه ای دیگر تغییر دهد .بنابراین شاخص های خود
از جمله شهر هنر و نقاشی و لئوناردو داوینچی را پررنگ کرد و با توجه به عاقه مردمان آن به فشن و
مد ،محور توسعه خود را به این سمت برد و شعار "فشن اند دیزاین" را انتخاب کرد .بر این اساس ،تمام
اقشار و گروه های مختلف آن واقعا به این چشم انداز پایبند بودند و حتی از نقد نیز هراسی نداشتند.
همچنین در راستای این چشم انداز ،در تمام سال برای آن برنامه های مختلفی از جمله هفته مد،
هفته غذا ،اکسپو  2015و  ...را برنامه ریزی کردند .مشابه این امر در مورد اصفهان ،بهره برداری از
مدل شهر خاق است که کپی برداری از طرح "ریچارد فلوریدا" است که برخی شاخص های آن

با شاخصه های فرهنگی اصفهان و ایران در تناقض
است.
نوسان :اساسا مسیر حرکت مدیریت
شهری را به سمت توسعه پایدار ارزیابی می
کنید؟
ضرغام :مگر ما توسعه پیدا کردیم که بخواهد
پایدار نیز باشد .فقط شهر ما بزرگ و جمعیت آن
زیاد شد و آرام آرام تکنولوژی آمد .در این فضا خیابان
ها ،خودروها و سبک و سیاق زندگی ها تغییر کرد.
البته بخشی از این پیشرفت ها خوب بود .اما در
بخش دیگر متاسفانه دانش بومی خود را از دست
دادیم .اول از همه معتقدم که از کلمات به گونه ای
سطحی همانند حباب استفاده می کنیم .اول به
سمت توسعه عمرانی حرکت می کنیم ،اما بعد
از آن که محیط زیست از بین رفت با اضافه کردن
شاخص محیط زیستی ،سعی داریم آن را پایدار
کنیم .در حالیکه در واقع تمرکز اصلی ما هنوز رشد
اقتصاد و صنعت در اصفهان است .از سوی دیگر در
مسیرتوسعه ،ابعاد فرهنگی ،کیفی و روح شهروندی،
تعامات و کنش های بین شهروندان و تعلق خاطر
افراد به محات از بین رفته است .ما با توسعه شهرها
موجب افزایش جمعیت شدیم و با وجود اینکه،
اغلب ساخت و سازها مشکل دارند ،شهرداری برای
جبران کسری بودجه خود ،تنها با یک راهکار ،با
ارائه تخفیف مردم را تشویق به ساخت و ساز می
کند .متاسفانه مدیریت شهری حوزه تصمیم گیری
شهری را رصد نمی کند که در کدام مناطق باید
ساخت و ساز شود؛ و در کدام نشود .بنابراین معتقدم
که ما توسعه مدار نشده ایم ،چرا که روح شهروندی و
احساس تعلق خاطر در شهروندان و تغییر فرهنگ و
نگرش در این حوزه در آنها روی نداده است.
خاتون آبادی :البته همین مردم زمانیکه از
کشور خارج می شوند ،سعی دارند به روح حاکم
بر آن جامعه احترام بگذارند و در آن جامعه درست
عمل کنند .به اعتقاد من شورای شهر باید میثاقی
برای فردی که کاندیدا و در نهایت انتخاب می
شود ،تدوین کند و افراد منتخب باید در دوره های
آموزشی شرکت کنند تا به آنها بگوییم یکی از
رسالت های شما بجای توجه به رسالت های شهری،
قانونمند کردن شهر است .اگر باب قانومندی و
سازوکارهای آن ایجاد شود ،افراد مسئول و پاسخگو
تربیت خواهند شد .اگر این مولفه ها در شورای شهر
در قالب قانون تدوین شود باید به شکل تعهدآمیزی
در بیاید .مثا در این فضا هنر ،تولید کارخانه های
جدید پسماند نیست و اگر کسی ضوابط شهری را
رعایت نکرد و پسماند تولید کرد باید جریمه شود.
ما باید به سمت معیارهای تازه برویم و بگوییم که
ساکنان شهر در شکل گیری یک محله ،مسئول
هستند .ما باید افراد را به صورت اجتماع ببینیم .اگر
آن اجتماع جریمه و پاداش بگیرد ،اعضای آن جامعه
به یکدیگر تذکر می دهند .حریم ما عدم تجاوز از
منابع شهری است .ما نمی توانیم منابع آب را بی
نهایت مصرف کنیم و بعد بگوییم از محل دیگری
آب منتقل شود .استنباط من این است برنامه ریزی
های شورای شهر باید به سمت قانونمند کردن مردم
برود .مردم را نمی توان به شکل آحاد جامعه دید؛
بلکه آنها باید به صورت گروه ها در نظر گرفته شوند.
از طرف دیگر محات ،شخصیت حقوقی پیدا کنند
و همزمان باید فرمانداری ،استانداری ،شورای شهر
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و  ...محات را به رسمیت بشناسند و هر محله ای کدی داشته باشد .متاسفانه ما هنوز در اصفهان کار
اساسی در این خصوص نکرده ایم.
ضرغام :اکنون موضوع محله محوری در برخی تبلیغات شهری به چشم می خورد ،درحالیکه
محله محوری به معنای توسعه پایدار و درون زاست؛ این توسعه از باا به پایین نیست و برنامه ریزی
آن در واقع به وسیله مردم و برای خود مردم است .ما باید برای محات برنامه ریزی داشته باشیم.
متاسفانه ما برای تمام محات خود از باای شهر تا پایین شهر ،تنها یک برنامه داریم که این بسیار
غیراصولی است .یعنی بدون اینکه بافت فرهنگی محات را در نظر بگیریم برنامه نوشته ایم .متاسفانه
برنامه ریزی ما اجتماع محور نبوده است .در برنامه ریزی اجتماع محور شهری ،باید به محات به
صورت مستقل نگاه کرد چرا که این محات در کنار هم شهر را شکل می دهند؛ در غیر این صورت
شهر از بیرون بزرگ و از درون تهی خواهد شد که موجب ناامنی ،آسیب های اجتماعی ،آشوب های
اقتصادی و زیست محیطی می شود .در این شرایط سرمایه گذاران اصفهانی از این شهر دفع می
شوند و در شهرهای دیگر سرمایه گذاری می کنند .امری که در اصفهان رخ داده و سرمایه گذاران
از آن فراری هستند .مثا در تهران موضوع محله محوری از سال  80آغاز شد و خود شهرداری،
شورایارها را ایجاد و محات را تقسیم کرد؛ این رویکرد خوبی بود ،متاسفانه در اجرا دچار تنش و
نوسان شد و فضای مشارکتی بیشتر رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت .متاسفانه در اصفهان این
خا وجود دارد .ما امروز در اصفهان به نقطه بحرانی رسیده ایم ،اما جای خوشبختی است که به
نقطه غیرقابل برگشت نرسیده ایم .چرا که ساختار اجتماعی و روح شهروندی خود را حفظ کرده
ایم .تنها راهی که می تواند اصفهان را نجات دهد مشارکت سمن های مختلف است .اگر هر محله ای
سمن کوچکی در حوزه های مختلف اجتماعی ،فرهنگی ،محیط زیستی و  ...داشته باشند بیشتر به
موفقیتدستمییابند.
نوسان :با توجه به نزدیکی انتخابات شوراها ،چگونه می توان رویکرد پاسخگویی
در حوزه های محیط زیست و آسیب های اجتماعی را به نهاد پارلمان تصمیم گیر القا
کرد؟

پانوشت
برنامه ریزی
اجتماع محور
محله محوری
به معنای توسعه
پایدار و درون
زاست؛ این
توسعه از باا به
پاییننیست
و برنامه ریزی
آن در واقع به
وسیله مردم و
برای خود مردم
است .متاسفانه ما
برای تمام محات
خود از باای شهر
تا پایین شهر،
تنها یک برنامه
داریم که این
بسیارغیراصولی
است .یعنی
بدون اینکه بافت
فرهنگیمحات
را در نظر بگیرم
برنامه نوشته ایم.
متاسفانهبرنامه
ریزی ما اجتماع
محور نبوده
است .در برنامه
ریزی اجتماع
محور شهری،
باید به محات به
صورت مستقل
نگاه کند چرا که
این محات در
کنار هم هستند
و شهر را شکل
می دهند؛ در غیر
این صورت شهر
از بیرون بزرگ
و از درون تهی
خواهد شد که
موجب ناامنی،
آسیب های
اجتماعی ،آشوب
های اقتصادی و
ریستمحیطی
می شود .در این
شرایط سرمایه
گذاران اصفهانی
از این شهر دفع
می شوند و در
شهرهای دیگر
سرمایه گذاری
می کنند.

ویژهنامهتحولوتوسعه

ربیعی :بحث پاسخگویی نیاز به مانیتورینگ و پایش
دارد .سوا از وعده ها در برنامه ریزی نیازمند پایش هستیم.
البته اینکه ما اعداد و ارقام را تغییر می دهیم ،بحثی دیگر
است .ما باید یک رصدخانه شهری برای مدیریت شهر
داشته باشیم .متاسفانه در این خصوص نیز اختاف
نظر ایجاد شد .از یک سو شهرداری خود را متصدی و از
سوی دیگر شورا خود را متصدی رصد و پایش می داند.
اما به اعتقاد من ،این رصدخانه باید با ترکیبی از هر دو
نهاد تشکیل گردد تا مدام شاخص ها را در حوزه های
تدوین و اجرا رصد کند .به نظرم باید با خودمان رو راست
باشیم .یکی از راهکارها شفاف سازی است .واقعا مسائل
محیطی زیستی و اقتصادی باید پایش شود .امروز از
جمعیت دو میلیون نفری اصفهان ،یک میلیون آن
مهاجر هستند و  300تا  400هزار نفر آنها نسل دومی
هستند که پدرانشان مهاجر بودند .حال باید دید ما برای
آنها برنامه داشته ایم .یقینا نمی توانیم جلوی مهاجرت
مردم از شهرهای دیگر را بگیریم و برنامه ای برای آن
نداشتهباشیم.
نوسان :بیشتر تاکید ما بر این امر استوار
است که چطور می توان شورای شهری پاسخگو
در حوزه های زیست محیطی و آسیب های
اجتماعی تشکیل دهیم؟
خاتون آبادی :تصور می کنم این به محله ها برمی
گردد .اگر از مدیریت باا به پایین شروع کنیم و کارخانه
بازیافت را زیاد کنیم و کاری به افزایش زباله نداشته باشیم
مشکل همچنان باقی می ماند .معتقدم باید وارد خانه
های مردم شویم و محات را توسعه و به آنها شخصیت
حقوقی بدهیم که این امر به شفافیت ،پاسخگویی و
مسئولیت پذیری مردم کمک می کند .معتقدم شورای
شهر باید از مردم برای اجرای برخی طرح ها سوال کند.
همچنین باید بداند که برای اتفاقاتی که در شهر تصویب
می کند ،باید به جامعه پاسخگو باشد.
نوسان :این گونه کنش ها نیازمند تخصص
است بنابراین باید برای افرادی که وارد شورا
می شوند شاخص هایی داشته باشیم تا بعدا آنها
بتوانند پاسخگوی ما باشند .این شرایط چگونه
ایجاد می شود؟
خاتون آبادی :ما نباید الزام بگذاریم ،کسی که وارد
شورا می شود کاما متخصص باشد .شورا باید ساختار
بسیار مستحکم ،قانونمند و قوی در بحث قانونی خود
داشته باشد .فکر می کنم ،همین که کسانی را برای شورا
انتخاب کنیم که اعتقاد به این داشته باشند که نمی
دانند و نیاز به مشورت دارند ،بسیار اهمیت دارد .اینکه
اصفهان پایتخت فرهنگ و تمدن و شهر خاق است،
بسیار مهم و با ارزش است؛ اما تاکید دارم که باید شهر
اخاق مدار را بنیان نهاد .معتقدم شورای شهر ،باید
اصفهان را پایتخت اخاق کند .بگذارید برای اولین بار
بجای اینکه بگوییم اصفهان پایتخت صنعت ایران ،این
شهر را به عنوان پایتخت اخاق مداری معرفی کنیم .البته
نه در شعار بلکه در واقعیت؛ برای تحقق شهر اخاق مدار،
باید شاخص های کیفی و سنجشی مدیریت شهری را از
کالبدی و عمرانی به شاخصه های اخاقی تغییر دهیم.
اگر این نگرش در شورای شهر تبلور یافت ،دیگر برای پل
سازی ها و طرح های عمرانی شهرداران ،دست نمی زند
و تشویق نمی کند .همچنین نکته دیگر در بحث توسعه
پایدار ،اولویت های غلط است .همه این ها زمانی حل
می شود که یک منشور اخاقی استوار و محکم ،توأم با
مانیتورینگ داشته باشیم و کانال های آن به طور واضح و
شفاف در اختیار مردم قرار گیرد.
فروردین ماه 1396
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مدیران دوگانه سوز

موجودیت اصاح طلبی با تحول خواهي شکل مي گیرد

سیدمحمدحسنطاهریمعتقداستکهاگربهشورایشهرتنهانگاهبومیداشتهباشیموماننداکنونازحضورافراد
غیرمتخصصبهرهمیگیریمکهآشنابافرهنگسازیومدیریتکانشهرسازینباشندوصرف ًاهدفآنهاحضوردر
نهاديباشدکهازآنپلکانبهمراحلبعدیصعودکنندشاهدفرصتسوزيتاریخيوغیرقابلاغماضیخواهیمبود.

روحانی در
دوره چهار ساله
اصفهان را از
دست داد چرا
که در انتخاب
مدیران اصلي
اشتباهات
مهلکي داشت
و فرصت هاي
انتخاباتي را
به دلیل وجود
مدیران دوگانه
سوز بر باد داد
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"فرزند آیت اه طاهری" ،تأکید کرد :متأسفانه برخی احساس نمی کنند شوراي شهر مسئولیتی
ســنگین دارد که در بعضی موارد تأثیرات آن از حضور در مجلس ملي نیز بیشتر و به همین دلیل
مسئولیت عضویت در آن نیز سنگین تر و حساس تر خواهد بود .وی تأکید کرد :اگر نگاه به آینده
نداشته باشیم شاهد فاجعه ای همانند چهل سال گذشته خواهیم بود که تنها خواستیم در همان
مقطع مردم را راضی نگه داریم و موجب شد امروز زاینده رود به این وضعیت دچار شود و یا صنایع
سنگین و آبخوار عامل آلودگی های زیست محیطی و تغییرات اکوسیستمي شوند.
وی با تأکید بر اینکه مردم در این فضا باید مســئوانه عمل کنند و برای شــورا افراد را براســاس
شخصیت و محبوبیت آن ها انتخاب نکنند ،تصریح کرد :متأسفانه اصفهان در زمینه های مختلف
از جمله زیســت محیطی و مدیریت شهری افول فراوانی داشته اســت .وی ادامه داد :اصفهان در
دهه  60با وجود جنگ ،شــهری مدرن بود و توسعه مدنی و شــهري همزمان با وظایف انقابی و
اجتماعی در آن به خوبی پیاده می شد؛ اما بعد از آن حرکت ُکند و در برهه ای از زمان با تصمیمات
نادرســت متوقف شــد؛ مخصوصاً تصمیماتی که در خصوص زاینده رود و تقسیمات حقابه آن و
 ...گرفته شــد .وی یادآور شد :تمام این اتفاقات موجب افول شهر شــد تا جایی که امروز ما شاهد
ناامیدی ،کاهش انگیزه های فرهنگی و اجتماعی و حتی مهاجرت از این شهر هستیم .امروز سهم
اصفهان در دولت و مدیریت کشور پائین اســت چرا که روح سرخوردگی مدیریتی در شهر حاکم
شد.
طاهری ،اما در خصوص ضرورت حضور جوانان در شورای شــهر و اینکه آیا فضا در این دوره مهیا
شــده ،گفت :حضور جوانان در هر مقطعی انگیزه ها را مضاعف می کند؛ اما خطر بی تجربگی ما را
تهدید می کند؛ چرا که کشور دیگر ظرفیت آزمون و خطا را ندارد و این ظرفیت دیگر در اجتماع،
اقتصاد و حتی در بنیان های زیست محیطی و  ...وجود ندارد.
عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد استان اصفهان در خصوص کارکردهای حزبی و آثار آن در شوراها

فروردین ماه 1396

 ،معتقد است :ساختار احزاب در ایران ،در روزهای
نزدیک به انتخابات شــکل می گیــرد ،به این معنا
که احزاب نقش واقعی خود را که در قانون اساسی
عنوان شــد ،ایفا نمی کنند .وی افزود :در مقطعی
حزب جمهوری اســامی با تمام قوا و با شخصیت
های بزرگی وارد عرصه کار شــد و تنها حزبی بود
که توانست حدود  5سال مقاومت کند اما سرانجام
منحل شــد .وي با اشــاره به پارادوکسیکال بودن
بعضي از بندهاي قانون اساســي که مي تواند مانع
وجود احزاب با دوام و کارساز در تشکیل نهادهاي
سیاسي و اجتماعي باشد ،گفت :متأسفانه ساختار
سیاســی ایران حزب پذیر و تحزب گرا نیســت و
احزاب تنها در زمــان انتخابات وارد می شــوند و
مثل رودخانه هاي فصلي تــا بهار بعدي ناپدید مي
شوند .البته مردم نیز به احزاب نگاه جدي ندارند و
بیشتر شخصیت ها هســتند که به لیست ها بافت
و شکل می دهند .از ســوی دیگر نیز احزاب برنامه
های مدون و قابل اجرا و ک ً
ا برنامه هاي کان نگر
برای بخش هاي ملي و منطقــه اي و حتي جهاني
ندارند.
طاهری با اشــاره به بی تجربگی بسیاری از احزاب
از جمله اصاح طلبــان در عرصــه و عرضه خود،
گفت :اصاح طلبی جریانی کام ً
ا فطری بوده که با
شخصیت و شــخص تعریف نمی شود و موجودیت
آن با تحول خواهي شکل مي گیرد و شرط دوام و
بقاي آن حضور و ثبوت در همه عرصه هاي کشــور
است.
وی با تأکید بر اینکه در بخش شوراها در این دوره
نیز موانع فراواني در اصفهــان وجود دارد ،تصریح
کرد :متأســفانه دولت آقای روحانی نتوانســت از
اصفهان که مي توانســت یک پتانسیل بزرگ براي
وی باشــد ،پشــتوانه مناســبي برگیرد؛ به اعتقاد
بنده ،آقــای روحانی در دوره چهار ســاله اصفهان
را از دســت داد چرا که در انتخــاب مدیران اصلي
اشتباهات مهلکي داشــت و فرصت هاي انتخاباتي
را به دلیل وجود مدیران دوگانه ســوز بر باد داد .ما
نمي دانیم بر ســر کاندیداهاي حامي دولت توسط
هیئت ها چه خواهد آمد و آیا اتفاقات قبلي و مکرر
باز هم تکرار خواهد شد؟
وی اما در خصوص حضور کمرنگ زنان در پســت
های باای شــهری ،اظهار داشــت :بخشی از این
اتفاق بــه خود زنان برمــی گردد؛ اگــر آن ها این
امکان را داشــتند که توانایی هــای بالقوه خود را
براي تصدي مناصبي که مناسب شأن و لیاقت آن
ها باشد بیشتر عرضه کرده و به استاندارد مناسب
کمیت
براي سمت هاي بزرگتر مي رسیدند حتماً ّ
حضور آن ها بیشتر بود .کما اینکه امام (ره) مکررا ً
پیروزي انقاب و تثبیت نظام را مدیون حضور آن
ها مي دانســت اما به جز موانع موجود و قدرتمند
براي حضــور در نیمه جامعه انســاني ،خود آن ها
نیز در رســیدن به شــاخص ها منفعل و کم تأثیر
بوده اند .اگر توانایي هــاي بالفعل این نیمه حیات
بیشــتر باشــد مثل آب راه خود را مــي یابد .وي
همچنیــن تأکید کرد :می توان زمینه های رشــد
و مســئولیت بخشــي زنان در بخش هایی مانند
مدیریت موضوعاتي همچون محیط زیســت ،هنر،
ارتقاء فرهنگ و آمــوزش ،درمان و  ...را فراهم کرد.
البته در بخش هایي شــاهد مقاومت برای حضور
آنان هستیم.

یادداشت

عباسعبدی

پوستاندازي
در مدیریت

جوانان و انتخابات؛ چرا جوانان عقب ماندند؟
نوشتارزیر،مطلبعباسعبدیدرروزنامهایرانمورخشانزدهفروردینماهجاریوکانال
"آینده"است".نوسان"باکسباجازهازایشانباتوجهبهمناسبتامراینمطلبرابازنشر
مینماید.

ایران چنین اتفاقي رخ نداده است؟ وضعیت متحول
فناوري و دانش و ســرعت تحوات به گونهاي است
که نیروهاي پا به سن گذاشته کمتر قادر هستند که
خود را با تحوات دانــش و فناوريها انطباق دهند؛
لذا در صورت وجود رقابت ،بســیاري از جوانان پیروز
خواهند شــد؛ ولي در ایران و برخي جوامع مشــابه
به دایل خاصي این راه بســته است .یک علت اصلي
آن موانــع غیرمعقول بــراي حضور در یک پســت
مدیریتي و سیاسي اســت .موانعي که فراتر از رقابت
و صاحیتهاي عمومي اســت؛ ایــن موانع نه فقط
در ساختار رســمي قدرت ،بلکه در نهادهاي مدني و
غیررسمي نیز دیده ميشود .نهادهایي که به صورت
ساختارهاي پدرساار و مبتني بر اعتبار افراد مؤسس
آن شــکل گرفتهاند ،و اجازه حضور آزاد به دیگران را
نميدهند .علت دیگر مربوط به جوامعي ميشود که
انقاب کردهاند .در هر انقابي نیروهاي جوان حضور
مؤثرتري دارند .این حضــور در مبارزه پیش و پس از
انقاب وضعي را ایجاد ميکند که آنان خود را صاحب
و به قول معروف داراي حق نســق یــا حق آب و گل
در انقاب تصور ميکنند و حفــظ انقاب را معادل با
حضور خود تلقي ميکنند و چون از جواني روي کار
ميآیند تا پایان عمر و برای مــدت زیادی همچنان
کرسيهاي مدیریتي را به انحصار خود در ميآورند.
براي نمونه میانگین سني هیئت دولت ایران در اوایل
انقاب حدود  38ســال بود که اکنــون به حدود 63
سال رسیده است .به عبارت دیگر در  35سال گذشته
 25سال بر میانگین سني آنان اضافه شده است ،گویي
که همانها همواره در مســند امور بودهاند و این به
تعبیر دیگر یعني شکســت آنان .چرا که نتوانستهاند
محیطي را فراهم کنند که افرادي بهتر از خودشــان
پرورش پیدا کنند و اگر آنان دویســت سال هم عمر
کنند ،همچنان خود را ایقترین فرد ميدانند!!
با این ماحظات در مورد مســئله جوانگرایي در دو
انتخابات پیش رو باید تجدیدنظر اساسي کرد .اگرچه
باا بودن سن دولت فعلي در زمان روي کار آمدن به دو
دلیل قابل فهم بود؛ اول اینکه باید از مجلس اصولگرا
و تندروي قبلي رأي اعتماد ميگرفت .به همین دلیل
افراد به نسبت شناخته شدهای را پیشنهاد کردند تا
رأي ازم را بیاورنــد و اگر افراد جدیــدي که کمتر
شناخته شدهاند ،معرفي ميشــدند به احتمال قوي
رأي اعتماد به آنان نميدادند .علت دوم این است که
در  8سال دولت احمدينژاد شکافي جدي در عرصه
مدیریت کشور ایجاد شد که امکان ارتقاي جوانان با
نگرشی متفاوت از آن دولت ،حداقل به مدت  8سال
از میان رفته بود و جوانی که رأیآور هم باشــد برای
معرفی به نظر نمیرسید .از این رو باا بودن میانگین
ســن این دولت قابل فهم بود ،ولي براي دولت بعدي
باید قول روشن و دقیقي داده شود .پیشنهاد ميشود
به طور صریح گفته شــود که میانگین ســني دولت
آینده برای مثال به حدود  50ســال خواهد رســید.
این یکــی از مهمترین اقداماتی اســت که براي یک
پوستاندازي اساسي در امور مدیریتي داریم .در مورد
نامزدهاي انتخاباتي شوراها نیز ،پیشنهاد ميشود که
لیســت نامزدهای هر حوزه ،ترکیبي از نسل جدید و
قبلي که حداقل نیمي از آنان افراد جدید که زیر 40
سال سن دارند ،باشــند .بدون چنین تحولي ممکن
نیست که نیروهاي سیاسي از پیلههاي خودساخته
بیرون بروند .البته مسئله اصلي سن نیست ،صاحیت
است که باید در قالب سن و جواني متبلور شود.

پیشنهادميشود
که لیست
نامزدها،ترکیبي
از نسل جدید و
قبلي که حداقل
نیمي از آنان افراد
جدید زیر  40سال
باشند
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یادداشت

به ظاهر و حتي به واقع چنین برداشت ميشود که بیشتر جوانان اعم از اینکه طرفدار یا مخالف انقاب
یا نظام باشند و یا در میان طرفداران انقاب جزو کدام جناح اصولگرا یا اصاحطلب باشند ،نسبت به
موقعیت خود معترض و منتقد هستند و چنین برداشتي دارند که نســل پیش از ما ،به ویژه آنان که
در انقاب بودهاند راه را بر حضور آنان بســتهاند .در سالهاي اخیر دولت پیش کوشید که از این زمینه
استفاده کند و بخشي از جوانان را به خود جذب نماید؛ ولي چون در اجراي این کار هدف دیگري داشت،
بخشي از بيصاحیتترین آنان را مصدر امور کرد و چنان کاه گشادي بر سر جوانان گذاشت که برخي
را نسبت به اعتراض به حق جوانان بدبین کرد .اکنون که در آســتانه دو انتخابات ریاست جمهوری و
شوراها هستیم مسئله جوانان و حضور آنان در ردههاي مدیریتي دوباره مطرح شده است .در انتخابات
شوراها در قالب نامزدهاي جوانتر و در انتخابات ریاســت جمهوري ،در ذیل سیاست جوانگرایي در
کابینهنامزدپیروز.
همچنین هرگاه کفگیر مدیریت جامعه به ته دیگ ميخورد؛ برخي از دســتاندرکاران به عنوان یک
راهحل ،باز کردن راه را براي حضور جوانان توصیه ميکنند در حالي که به نظر بنده مشــکل اساسي
همین باز کردن راه براي جوانان اســت؛ یعني تا هنگامي که اختیار باز و بســته کردن راه براي حضور
مردم از جمله جوانان ،در عرصه سیاست دست یک عده افراد معدود باشد ،مشکل کشور حل نخواهد
شد؛ چون همان کسي که راه را براي حضور جوانان باز کند ،فردا ميتواند این راه را ببندد؛ ضمن اینکه
معلوم نیست به جوانان ایق اجازه ورود دهد و از این نظر حضور جوان ناایق بهتر از پیر ناایق نیست.
در واقع مشکل ما حضور یا عدم حضور جوانان در مناصب مدیریتي نیست ،بلکه مسئله اصلي این است
که توزیع پستها براساس لیاقت صورت گیرد .اگر چنین شود ،به نظر بنده به طور طبیعي جوانان ایق
باا خواهند آمد.
جوانگرایي به معناي امتیاز ویژه داده به جوانان نیســت ،بلکه باز بودن راه براي حضور هرکسي است
که صاحیت عهدهدار شــدن کاري را دارد .چرا این اتفاق به جوانگرایي منجر خواهد شد؟ و چرا در
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گفتوگو

نسل اول باید پاسخگو باشد
باید از آن انباشت تجربه ها ،میوه چینی می کردیم

راهکار مناسب برای نقد و بررسی ،همچنین
تبیین عملکرد شورای شهر توسط احزاب برای
مردمبهنظرشماباچهروشیبایدصورتپذیرد؟
با تشــکیل کمیته ها و کارگروهای مدیریت شهری
(که جزئی از برنامه احزاب هســتند) در ارائه برنامه
ها ،شــاخص ها و مصــداق ها ،امکان نقــد و پایش
وجود دارد و گرنه بحث ها عمدتاً سلیقه ای ،فردی،
جناحی و شانسی می شــود .باید گفت در صورتی
امکان نقد توسط احزاب وجود دارد که ساختارهای
یاد شده را در خودشــان دیده باشند و بر اساس آن
چارچوب اقدام به شفاف سازی و نقد نمایند.

نســل اول باید پاسخگو
باشد و اگر امکان اصاح
وجوددارد،اصاحکنند

مهدیترکاشوند،معتقداستکهنسلاولبایدپاسخگوباشدواگرامکاناصاحوجوددارد،اصاحکند.عضوشورای
مرکزیکارگزارانسازندگیاستاناصفهان،درعینحالتأکیدداردکهدههاولانقابنیستکهبخواهیمدوبارههزینه
وتجربهاندوزیکنیم؛مابایدازآنانباشتتجربه،اکنونمیوهچینیمیکردیم.گفتوگویمارابامشاورمدیرکلمحیط
زیستاستاناصفهانمیخوانید.

با تشکیل کمیته
ها و کارگروهای
مدیریت شهری
در ارائه برنامه
ها ،شاخص ها
و مصداق ها،
امکان نقد و
پایش وجود دارد
و گرنه بحث ها
عمدت ًا سلیقه ای،
فردی ،جناحی
و شانسی می
شود
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اینکه آیا اکنون این گونه اســت یا نه ،بحث دیگری
می طلبد .مدیریت شــهری باید بخشی از دپارتمان
فعالیت احزاب باشند و بر اســاس این ظرفیت باید
شــورای سیاســتگذاری ،برنامه ریزی ،کمیسیون
های تخصصی در حوزه های مختلف داشته باشند.
احزاب تقویت کننده کار گروهی ،شوراهای محلی و
پاسخگو بودن قدرت هستند .تأکید می کنم احزاب
عقانیــت و تجربه انباشــته شــده در بخش های
مختلف را به بدنه جامعه ،مدیریــت و ...تزریق می
کنند؛ همه این مباحث و سایر بحث ها که مجال آن
در این گفتگو نیست نشان میدهد که رکن اساسی
مدیریت شهری بر پایه احزاب است.

به نظر شما اولویت های مهم شورای شهر کدام است .آیا این اولویت ها به درستی شناخته
شدهاست؟
به اعتقاد بنده مباحث زیســت محیطی ،گردشــگری ،توســعه فناوری و اطاعات نو ،توســعه بر
مبنای آمایش سرزمین و در یک کام توســعه پایدار بر اســاس ظرفیت های اقتصادی ،اجتماعی
و زیست محیطی با محوریت مباحث زیســت محیطی باید از اولویت های اصلی شورای شهر باشد
که متأسفانه آن ها به دلیل عدم آگاهی عمومی و محافل تصمیم ســاز و تصمیم گیر ،عدم انباشت
تجربه مدیریتی در حوزه های زیست محیطی ،گردشگری ،توسعه پایدار و آمایش سرزمین و تفکر و
مدیریت قرن بیستم در استان به درستی شناخته و پیاده نشده است.
با توجه به حضور پررنگ نسل دوم و سوم نسبت به نسل اول ،دو قطب سنی موجود در این
دورهشوراهاتاچهحدعرصهبروزوظهورقشرهایمتعددوخواهانتغییروتحولخواهدبود؟
این موضوع کام ً
ا جدی و پررنگ اســت؛ اما ای کاش ارتباط نسلی وجود داشت و تجارب به صورت
درست انتقال پیدا می کرد .متأسفانه اکنون با سیلی از نسل دوم و ســومی روبرو هستیم که کمتر
آموزش دیده و کمتر تجربه دارند و در عین حال بعضاً پرخاشــگر هستند .نســل اول باید پاسخگو
باشــد و اگر امکان اصاح وجود دارد ،اصاح کنند .دهه اول انقاب نیست که بخواهیم دوباره هزینه
و تجربه اندوزی کنیم .ما باید از آن انباشــت تجربه ،اکنون میوه چینی می کردیم .توصیه ام به هم
نسلی ها این است که تکرار گذشته در بخشی از موارد را نداشته باشیم و هزینه های گزاف به جامعه
تحمیل نکنیم.
شوراهانمادتوزیعقدرتوتحکیمجمهوریتهستند.اگراینتعریفراقبولداشتهباشیم،
نقشاحزابدرتشکیلشورایکارآمدچیست؟وباچهروشیمیتواننداینوظیفهرابهسرانجام
برسانند؟
احزاب نماد دموکراسی ،قدرت ،مدیریت ،مردمی بودن ،تصمیم سازان و تصمیم گیران باید باشند،
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با توجه به مشکات دولت و ضرورت رونق و
توسعه شهرها چقدر می توان این ادعا را درست
دانست که شوراهای توانمند و با برنامه می توانند
با اتکا به ظرفیت و پتانسیل شوراها و شهرداری،
جریان رونق و توسعه شهرها بویژه کان شهرها
رارقمبزنند؟
اگر مدیریت شــهری را نقش اصلی شــوراها بدانیم
و از کارکرد مدیریت شــهری آگاهی داشته باشیم،
قطعاً شــوراها و شــهرداری ها می توانند به عنوان
بازوی اصلی تولید ،اشتغال ،رونق اقتصادی و توسعه
پایدار باشــند و دولت و مجلس به عنوان اتاق فکر و
اســتراتژیک کان مدیریتی ،به این روند کمک می
کند.
به نظر شما چرا شاهد حضور زنان در اصفهان
و سایر کانشهرها در پست های معاون شهردار،
شهردار یا شهردار منطقه نیستیم؟ این امر نشانه
چیست؟
بنده با تفکیک جنسیتی خیلی موافق نیستم .اگر در
احزاب کمیسیون های تخصصی ،مدیریت شهری،
شورای سیاســتگذاری و  ...وجود داشته باشد ،آن
گاه هر انسانی فارغ از جنســیت در چارچوب برنامه
ها ورود می کند ،مهم آن اســت که برنامه ،محور و
مبنای توســعه پایدار قرار گیرد ،نگاه جنسیتی در
میان مدت و بلندمدت زیاد معلوم نیست که به نفع
زنان باشد.
وکامآخر؟
به اعتقاد بنده اصفهان نیاز به توسعه پایدار بر مبنای
آمایش ســرزمین ،ظرفیت های زیســت محیطی،
نگاه قرن بیســت و یکمی و مدرن بر اساس فناوری
های نو و مــدرن دارد .اگر می خواهیم این اســتان
تولیدکننده ،توزیع کننــده و صادرکننده در بخش
های مختلف از جمله مدیریت شهری باشد ،نیاز به
تعریف اولویت های ذکر شــده دارد و باید در همین
راستا اقدام و عمل کند.

گفتوگو

کارآمدترین به
جای سیاسی ترین

احزاب باید کارآمدترین ها را به مردم معرفی کند
محمد مجیری ،معتقد اســت که مردم انتظار دارند اعضای شوراها نه به دلیل تعلقات
سیاسی،بلکهباداشتنتخصصحرفهایوکارشناسی،بتوانندمعضلترافیک،مبلمان
شهری ،محیط زیست ،بهداشت و مناسبات ســالم اجتماعی را مطرح و با برنامه های
کارشناسی مشکات آن ها را مرتفع کنند .این فعال سیاسی ،اقتصادی ،تأکید دارد که
تغییرات نسلی در شــورای پنجم اصفهان امری حتمی است .مطابق قانون شوراها و
اهدافآن،تشکیلاینمهمدرراستایپیشبردسریعبرنامههایاجتماعی،اقتصادی،
عمرانی،بهداشتی،فرهنگیوآموزشیاستوقطع ًااولویتهایایننهاددراینمحدوده
جایدارد.دراینراستاشورایشهرنیازبهافرادشاداب،قویوتوانمندوباانگیزهخدمت
به مردم دارد و اگر افرادی با دید اینکه مردم ولی نعمت انقاب هستند و خدمت به آنان
عبادت است وارد شورا شوند ،می توانند منشــأ اثر واقع شوند .گفتگوی ما را با محمد
مجیریمعاونبازرگانیسازمانصنعت،معدنوتجارتمیخوانید.

اولویت های مهم شورای شهر از نگاه شما کدام است و آیا این اولویت ها به درستی شناخته
شدهاست؟
به نظر بنده اولویت های شورا در محدوده اهداف آن جای می گیرد؛ یعنی شورایی با تمام تخصص ها شکل
گرفته و برنامه ای منسجم برای پیاده ســازی این اهداف به کار گرفته شود .یقیناً اولویتهای شهری تنها
عمرانی نیست و اعضای آن باید در تمام موارد ،دارای تخصص و برنامه باشند .به طور قطع اصفهان تحمل
جمعیت بیش از اندازه را ندارد و زندگی در چنین کانشهری آسان نخواهد بود .باید دید در سال های اخیر آیا
رشدوتوسعهشهریمتناسبباافزایشجمعیتشهریبودهاست؟بهنظرمیرسدسرعتافزایشجمعیت،
حاشیهنشینیودغدغههایکانشهریدراینشهرزیادترشده است.معتقدمحملونقلمناسبودرخور
شان مردم و حمل و نقلی سبز که دغدغه تمام مسئوان است می تواند مرهمی بر زخم های این شهر باشد.
زیبا سازی سیما و منظر شهری ،انتقال اصناف آاینده و مزاحم و ایجاد شهرک های صنفی از دیگر ضروریات
شهراصفهاناست.
با توجه به حضور پررنگ نسل دوم و سوم نسبت به نسل اول ،دو قطب سنی موجود در این
دورهشوراهاتاچهحدعرصهبروزوظهوروتغییروتحولراخواهندداشت؟
به نظر می رسد تغییر نسلی در این دوره شورا امری حتمی باشــد .ثبت نام چشمگیر و حضور نسل دوم و
سوم در انتخابات پیش رو نشانگر تغییر میانگین سنی شورای اسامی شهر اصفهان به سمت نسل دوم و
سوم خواهد بود و حتی حضور پر رنگ نسل سوم را شــاهد خواهیم بود .تفاوت در مفاهیم ،اهداف و آرمان
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های بین نسلی ،امری طبیعی است و به روز بودن نسل
جدید با رویکرد توسعه ای در شهرها ضرورت حضور در
مبحث انتخابات شورای شــهر و تصاحب کرسی های
بیشتر را ضروری می کند .حذف نگرش سنتی در اداره
شهر و پرداختن به مدیریت علمی و اســتفاده از توان
تخصصی پژوهشگران و کارشناسان مدیریت شهری از
ضروریات اداره کانشهرهای بزرگی همچون اصفهان
است .انتخاب جوانان متخصص ،نخبه و حضور آنان در
قانونگذاری شهری از موارد مهمی است که باید در دوره
پنجمشورایشهراصفهانتحققیابد.
شوراها نماد توزیعقدرت و تحکیم جمهوریت
است ،به اعتقاد شــما نقش احزاب در تشکیل
شورای کارآمد چیست؟ و با چه روشی این وظیفه
بهسرانجاممیرسد؟
مهم ترین مشــکل در انتخابات شــوراها پرداختن به
مسائل قومی ،محله ای و دسته بندی هایی از این نوع
اســت و در مدت کم تبلیغات انتخاباتی هیچ مکانیزم
مناسبی برای شناسایی نامزدهای انتخابات شورا که
مسئولیت امر مهم شــوراها را بر عهده می گیرند و در
جهت وظایف آن عمل می کنند ،وجود ندارد .البته یکی
از مکانیزم های کارآمد می توانند احزاب و تشکل های
سیاسی باشند که به شهروندان برای انتخاب اعضای
ذی صاح ،صاحب تجربه ،تــوان و بینش کمک می
کند ،حزب سیاسی ما اگر به دنبال شوراهای کارآمد
است ،نباید الزاماً سیاســی ترین افراد را برای این نهاد
نامزد کند بلکه باید کارآمدترین افراد را به مردم معرفی
کند .شورا یک نهاد مدنی اســت و باید در انجام فرایند
معرفــی از میان احــزاب مختلف و همفکــران خود،
"بارزترین ،مجــرب ترین و کارآمدتریــن" افراد را در
ارتباط با وظایف شورا که همان مدیریت شهری است،
معرفی نماید .مردم انتظار دارند اعضای شــوراها نه به
دلیل تعلقات سیاسی ،بلکه با داشتن تخصص حرفه ای
و کارشناسی ،بتوانند معضل ترافیک ،مبلمان شهری،
محیط زیست ،بهداشت و مناسبات سالم اجتماعی را
مطرح و با برنامه های کارشناســی مشکات آن ها را
مرتفعکنند.
به نظر شــما نقد و بررسی و همچنین تبیین
عملکرد شورای شهر توسط احزاب برای مردم با
چهروشیبایدصورتگیرد؟
معتقدم مشــارکت مردم و نظــارت عمومی مؤثر می
تواند در دو مرحله راهگشــا باشد .نخستین مرحله در
بررسیسوابقنامزدهایانتخاباتیوانتخابشایستگان
با حضور حداکثری و ســپردن سرنوشت چهار ساله
شهر خود به دســت افراد توانمند و مرحله دوم اینکه
نمایندگان منتخب خود را همیشه در خصوص مسائل
مربوط به شهر مورد سؤال قرار دهند .یکی از اشکاات
بعد از انتخاب شدن این است که پاسخگویی نمایندگان
شورا در مقابل مردم به حداقل می رسد؛ چراکه حضور
مردم صرفاً تا انتخابات معنا پیــدا می کند .باید نقش
مســئولیت پذیری و جوابگویی در مقابــل جامعه را
احزاب به صورت برنامه ریزی شده دنبال کنند.
باتوجهبهضرورترونقوتوسعهشهرهاچقدر
شوراهای توانمند و با برنامه می توانند با اتکا به
ظرفیت و پتانسیل شــوراها و شهرداری جریان
توسعهشهرهابهویژهکانشهرهارارقمبزنند؟
پرداختن به اقتصاد شــهری در شــورای پنجم یک
از مــوارد اولویت دار اســت .یکــی از مــوارد مهم در
اجرای پروژههای شــهری اقــدام بــرای فاینانس و
جذب ســرمایهگذاری خارجی و روشهای مختلف
ســرمایهگذاری و مشــارکت اســت که در سالهای
اخیر ،شهرداری اصفهان گام های خوبی در این راستا
برداشتهاست.

پانوشت
حذف نگرش
سنتی

تفاوت در
مفاهیم ،اهداف
و آرمان های
بین نسلی ،امری
طبیعی است و به
روز بودن نسل
جدید با رویکرد
توسعه ای در
شهرها ضرورت
حضور در مبحث
انتخابات شورای
شهر و تصاحب
کرسی های
بیشتر را ضروری
می کند .حذف
نگرش سنتی
در اداره شهر
و پرداختن به
مدیریت علمی
و استفاده از
توان تخصصی
پژوهشگران
و کارشناسان
مدیریت شهری
از ضروریات اداره
کانشهرهای
بزرگی همچون
اصفهان است.
انتخاب جوانان
متخصص ،نخبه
و حضور آنان
در قانونگذاری
شهری از موارد
مهمی است که
باید در دوره
پنجم شورای
شهر اصفهان
تحقق یابد.
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یادداشت

برنامهریزی یکپارچه شهري
چرا اولویتدارترین نیازمندي شوراهاي شهر پیگیری نشد؟

کدامین شــورا به صورت
فعاانه و پیشکنشگرانه
در دوره چهــار ســاله
خدمت خود ،این اولویت
را پیگیــري نمــود؟!

بهروز نصر آزادانی
از مهم ترین
وظایف ذاتي،
ضروري و
کلیدي شوراي
اسامي شهر
«سیاستگذاري و
خطمشيگذاري»
براي توزیع متوازن
و متعادل خدمات
شهري است

26

همیشه با فرارسیدن خزان هر دوره خدمتي از شوراهاي اسامي شهرها ،کساني هستند که از یک سو
به بزرگنمایي کاستيها و مشکات شهرها و ارزیابي عملکرد شــورا و اعضاي آن با رویکرد بدبینانه
پرداخته و از سوي دیگر نوید نوبهاري متفاوت را براي شــهر در دوره بعدي شورا با حضور نامزدهاي
متخصص و متعهد خود ميدهند.
سواي از سوگیريهاي حزبي و جناحي ،بیان کاستيها و سنجش عملکردها باید مبتني بر برنامهها و
اولویتهاي توسعه شهري باشــد .چرا که بدون در نظر داشتن این دو ،مردم قادر به تشخیص درستي
و نادرســتي تحلیلها و تجویزهاي احزاب و گروهها نخواهنــد بود .اما فارغ از مشــکات تاریخي و
چالشهاي عیني شهرها که نقل هر محفلي اســت ،بگذارید ببینیم برنامهها و اولویتهاي هر شهري
از دیدگاه وظایف و اختیارات شــوراي اسامي شهر چیست؟ براي پاســخ به این مهم باید به تعریف
مدیریت شهر رجوع کنیم.
بهترین تعریف از مدیریت شــهری این اســت :فرآیند ایجاد ،اجرا ،هماهنگــی و ارزیابی راهبردهای
یکپارچه به کمک مقامات شهری با در نظر گرفتن اهداف عملیاتی بخش خصوصی و منافع شهروندان،
در چارچوب سیاستی که در سطوح بااتر حکومت برای تحقق پتانسیل توسعه اقتصادی پایدار تدوین
میشود .بنا بر این تعریف ،مدیریت شهري باید براي شــهر برنامهریزي کرده ،فعالیتهاي شهري را
سامان بدهد ،بر انجام فعالیتها نظارت کند و حتي براي انجام بهینه امور ،انگیزش ازم را در سازمان
خود و دیگر سازمانها و شهروندان به وجود آورد .اما نقش شوراي شهر در این فرآیند چیست؟
مهم ترین و بااولویتترین عنصر در تعریف یادشــده ،تنظیم یک برنامه راهبــردي یکپارچه در بین
دســتگاههاي ذي ربط در نظام مدیریت شهري براي توســعه شهر اســت که این مهم طبق قانون
وظایف و اختیارات شــوراها ،بر عهده شوراي اسامي شــهر گذاشته شده اســت .چرا که «بررسی
وشــناخت کمبودها ،نیازها و نارســایيهای اجتماعی ،فرهنگی ،آموزشی ،بهداشــتی ،اقتصادی و
رفاهی حوزه انتخابیه وتهیه طرحها و پیشــنهادهاي اصاحي و راهحلهاي کاربردي در این زمینهها
جهت برنامهریزي و ارائه آن به مقامات مســئول ذي ربط» بر عهده این نهاد ميباشــد .طبق همین
قانون« ،واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها ومؤسســات دولتی ومؤسسات عمومی غیردولتی که
در زمینه ارائه خدمات شــهری وظایفی را برعهده دارند ،موظف اند برنامه ساانه خود را در خصوص
خدمات شهری که در چهارچوب اعتبارات و بودجه ساانه خود تنظیم شــده به شورا ارائه نمایند».
ولي متأســفانه تاکنون اکثریت مطلق شــهرها از چنین برنامهاي بيبهره بودهاند و اگر باشد ،تنها و
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تنها برنامه راهبردي شــهرداري است که به شوراي
شهر تحویل ميشود .شوراي اسامي شهر که وظیفه
اول ،ذاتي ،ضروري و کلیدياش «سیاســتگذاري
و خطمشــيگذاري» براي توزیع متوازن و متعادل
خدمات شهري است ،غافل و ناتوان از تنظیم چنین
برنامهاي است.
چون مدیریت شهری علیااصول یک مدیریت افقی
اســت نه مدیریت عمودی؛ برنامه همه ســازمانها
ونهادهای درگیر درمدیریت شهر باید به صورت افقی
و هماهنگ در کنار یکدیگرجای گیرند .هیچ شهري
بدون برخورداري از یک استراتژي منسجم و فراگیر
نميتواند به مزیتهاي رقابتي دســت یافته و مسیر
رشد و شکوفایي را با مشــارکت همگاني و بهسرعت
پشت سر بگذارد .هرگاه چنین برنامهاي نصبالعین
شورا و مدیران شهر نباشــد ،یکي دیگر از مهم ترین
وظایف شــورا نیز که عبــارت اســت از «نظارت بر
حسن اجراي مصوبات شــورا و طرحهاي مصوب در
امور شهرداري و سایر ســازمانهاي خدماتي» ،ابتر
ميماند و باز هم محدود به امور شــهرداري ميشود.
آیا دیدهاید شوراهاي شهر نسبت به تدوین و انتشار
شاخصهاي توسعه شهري اقدام نموده ،سازوکاري
براي رصد آن ها محفلي بــراي بازنگري برنامههاي
دســتگاههاي ذي ربــط (به جز شــهرداري) جهت
بهبود و تسریع در تحقق شاخصها و برنامهاي براي
پاسخگویي به مردم در قبال بهبود ،پیشرفت یا اُفت
شاخصها داشته باشند؟! در این حوزه نیز بیشترین
پاسخگویي شــوراها در قبال شاخصهاي متناظر با
خدمات شهرداريهاست.
همه به یاد داریم که پــس از کوتاهي و ناتواني دولت
در اســتقرار «مدیریت واحــد شــهري» در برنامه
چهارم توســعه ،درماده 173برنامه پنجم به منظور
از میان بــردن تعارضهــا و ناکارآمــدی برخی از
فعالیتهای سازمانهای درگیر در اداره شهرها و نیز
با هدف جامعیت بخشــیدن به مدیریت امورشهرها
در یک منظومه منســجم و بهرهور ،قید شــد دولت
مجاز اســت نســبت به تهیه «برنامه جامع مدیریت
شــهری» به منظور دستیابی به ســاختار مناسب و
مدیریت هماهنگ و یکپارچه شــهری در محدوده
و حریم شــهرها و ارتقاء جایگاه شــهرداریها اقدام
نماید .تحقق این ماده قانوني ،مستقیم به شوراهاي
اســامي شــهرها برميگردد ،اما کدامین شورا به
صورت فعاانه و پیشکنشــگرانه در دوره چهار ساله
خدمت خود ،این اولویت را پیگیــري نمود؟! در این
رهگذر ،بارها در مقاات و محافل متعدد گفته شــد
که با بيتوجهي دولت به مهم ترین و اولویتدارترین
نیازمندي شــوراهاي اســامي شــهرها که همان
«مدیریت یکپارچه شــهري» است ،شــوراها خود
نسبت به «برنامهریزي یکپارچه شهري» اقدام نمایند
که به زعم نگارنده ،از اولویتهاي ناشــناخته شــورا
توسط اعضاي شوراهاي شهرهاست که به رغم وجود
بستر قانوني ،نادیده گرفته شده و به دست فراموشي
سپرده شده است.
آیا در نبود مهم ترین عنصر مدیریت شــهري و مهم
ترین ابزار شوراي اسامي شــهر ميتوان گفت شورا
توانسته (یا خواهد توانست) در جهت بهبود کیفیت و
استاندارد زندگي در شهر ،خوب عمل کند؟ .در نبود
وفاق و چنین برنامهاي ،هر ســخني درباره عملکرد
اعضاي شــوراها و اهداف نامزدها بــا هدف تخریب
احزاب ،گروهها ،افراد سیاســي و حتــي نامزدهاي
مســتقل توســط دیگر رقباي آن ها به منظور جلب
توجه مردم و گردآوري رأي آن ها گزافه خواهد بود.

گفتوگو

حسینملت

نوگرایی
در مدیریت شهر
جنسیت مانعی برای تصدی پست ها در مدیریت
شهرینیست
با توجه به تجربه  15ساله فعالیت شوراها در شــهرها و روستاها ،سطح انتظارات
و توقعات مردم از شــوراها بسیار متفاوت شــده و این نهاد نوپا در طول فعالیت،
تجربیات مثبت و منفی بسیاری برای مردم باقي گذاشته است .برخی کارشناسان
معتقدند عملکرد نه چندان موفق شوراها در عدم عمران و آبادانی شهرها بی تأثیر
نبوده است .بنابراین اگر خواهان پیشرفت ،عمران و آبادانی روستا ،شهر و استان
خود و همچنین برقراری عدالت در پیشرفت و آبادانی کشور هستیم باید با حضور
در انتخابات شوراها ،نمایندگان شایستهای برای شوراهای اسامی شهر و روستا و
بالتبع شورای استان و شورای عالی استانها انتخاب کنیم .در این راستا با شناخت
اولویت های شورای شــهر باید نمایندگانی انتخاب کنیم تا اهداف این بخش را در
حوزهمدیریتشهریمحققکند.
از دیدگاه حسین ملت ،ایجاد فضای مساعد برای بروز و ظهور ایده ها و طرح ها و افراد خاق و نوآوری،
تشکیل کارگروه هایی در شــورا به منظور تدوین پروتکل هایی برای جذب سرمایه گذاری داخلی و
خارجی ،بهبود سطح کمی و کیفی خدمات رسانی به شــهروندان در حوزه های مختلف شهرداری،
تدوین سند گردشــگری شــهر و ایجاد درآمد پایدار ،مهم ترین اولویت ها در شــورای شهر است و
نمایندگان باید با توجه به این اهداف انتخاب شوند.
رئیس اتحادیه رســتوران داران و تاارهــای اصفهان با تأکید بــر اینکه یکی از مهم ترین مســائل
شــهرداری ها در کشــور ایجاد منابع کافی درآمد برای تأمین هزینه خدمات ارائه شده است ،اظهار
داشت :رشد سریع شهرنشینی ،معضات و پیچیدگی های شــهرهای امروزی ،موجب گستردگی و
تنوع وظایف و خدمات شهرداری ها شده است به طوری که امروز این نهاد به سازمانی پیچیده تبدیل
شده اند.
وی با تأکید بر اینکه وجود درآمد پایدار برای شــهرداری ،شهر را از نابســامانی و عدم توازن و تعادل
نجات خواهد داد و این خود مسیر توسعه شهر را هموار می کند ،افزود :درآمد پایدار ،عاوه بر افزایش
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توانمندی شهرداری ها برای خدمت به مردم ،باعث
بهبود شرایط زندگی شهروندان نیز خواهد شد؛ زیرا
همان طور که بیان شد دستیابی به درآمدهای پایدار،
توسعه پایدار شهری را نیز به دنبال خواهد داشت.
ملت ،با بیان اینکه در راســتای تحقق توسعه شهری
پایدار باید شرایطی فراهم شود تا امکان بسترسازی
توسعه پایدار روابط انســانی و بهبود رفاه اجتماعی و
شهروندی به وجود آید ،تصریح کرد :در این راستا می
توان به برقراری عدالــت اجتماعی ،طراحی اقلیمی
هماهنگ با محیط زیســت ،تقویت ســاختارهای
اجتماعی همچــون تعهــد و مســئولیت پذیری،
تقویت بنیان هــای اجتماعــی و خانوادگی و ایجاد
نظم ســاختاری در فضای شهری و اســتفاده بهینه
از ظرفیت های شــهری و در نهایت افزایش رضایت
شهروندی دست یافت.
وی در ادامه بــا انتقاد از اینکه بســترهای مورد نیاز
برای جذب سرمایه گذاران بعد از آمدن دولت آقای
روحانی فراهم نشده اســت ،اظهار داشت :متأسفانه
طی چهار سال گذشــته به دلیل آماده نبودن برخی
بسترها در مدیریت شــهری هیچ گونه سودی ،عاید
شهرها نشده و در بیشــتر موارد شهرداری به عنوان
رقیب بخش خصوصی عمل کرده است.
به اعتقاد رئیس اتحادیه رســتوران داران و تاارهای
اصفهان ،تقویت مرکز پژوهش شورای شهر اصفهان
و نزدیک تر شــدن این نهاد با مراکز دانشگاهی شهر
اصفهان و همسویی شهر و شورا و نظرخواهی و نظر
ســنجی با روش های علمی از شــهروندان به ویژه
اصناف و جذب و جلب نظر آن ها در مدیریت شهری
شــاید بتواند بخشــی از مشــکات فعلی در زمینه
ساماندهی مشاغل را حل کند.
وی با تأکید بر اینکه مســائل اقتصادی یکی از مهم
ترین دغدغه های آحاد مردم اصفهان اســت ،گفت:
به نظر می رسد که مدیریت شهری و به ویژه شورای
شهر اصفهان باید رویکرد جدیدی نسبت به اقتصاد
شهری اتخاذ کند.
ملت تصریح کرد :با توجه به ســابقه طوانی حضور
بنده در بخش اصناف و کســب و کار شــهر اصفهان
معتقدم باید از این ظرفیت در جهت تصمیم ســازی
برای مشــاغل و بهبود فضای کســب و کار استفاده
بهینه کرد .وی همچنین با اشــاره به اینکه با توجه
به بافت جمعیتی کشــور و بازه سنی  18تا  40سال،
فضای حضور جوانان در شورای شــهر فراهم شده،
معتقد است :حضور جوانان باعث می شود کشور در
مســیر تغییر و تحول و نوگرایی حرکت کند تا برای
آینده ای بهتر راه درست را انتخاب کند.
رئیس اتحادیه رســتوران داران و تاارهای اصفهان
تصریح کرد :اکنون زمان آن رســیده که در مدیریت
شــهری ،انتقال تجربیات افــراد باتجربه و نســل
اولی به نخبگان و تحصیل کردگان و تمام اقشــار و
گروه های جامعه انجام شــود .وی با بیان اینکه اگر
ماک انتخاب ها و انتصاب ها در مدیریت شــهری
تخصص و توانمندی باشــد ،جنســیت نیــز نباید
مانعی برای تصدی پســت ها در مدیریت شــهری
باشــد ،گفت :بانوان از ظرفیتها ،تعهــد ،حوصله و
دقــت و آیندهنگری برخوردارنــد؛ بنابراین میتوان
با بهرهگیری از این ظرفیتها در احراز پســتهای
مدیریتی از آنان استفاده کرد.
ملت تصریح کرد :تجربه شــخصی بنده و بسیاری از
مدیران در طول سالیان گذشته نشــان دهنده این
است که در بســیاری از امور حضور و مدیریت بانوان
به مراتب عملکرد بهتری داشته است.

پانوشت
جذب
سرمایه گذاران
ملت،بابیاناینکه
درراستایتحقق
توسعهشهری
پایداربایدشرایطی
فراهمشودتا
امکانبسترسازی
توسعهپایدارروابط
انسانیوبهبود
رفاهاجتماعیو
شهروندیبهوجود
آید،تصریحکرد:
دراینراستامی
توانبهبرقراری
عدالتاجتماعی،
طراحیاقلیمی
هماهنگبامحیط
زیست،تقویت
ساختارهای
اجتماعی
همچونتعهدو
مسئولیتپذیری،
تقویتبنیان
هایاجتماعیو
خانوادگیوایجاد
نظمساختاری
درفضایشهری
واستفادهبهینه
ازظرفیتهای
شهریودرنهایت
افزایشرضایت
شهروندیدست
یافت.
ویدرادامهبا
انتقادازاینکه
بسترهایمورد
نیازبرایجذب
سرمایهگذاران
بعدازآمدندولت
آقایروحانی
فراهمنشدهاست،
اظهارداشت:
متأسفانهطیچهار
سالگذشتهبه
دلیلآمادهنبودن
برخیبسترهادر
مدیریتشهری
هیچگونهسودی،
عایدشهرهانشده
ودربیشترموارد
شهرداریبه
عنوانرقیببخش
خصوصیعمل
کردهاست.
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گفتوگو

سیگنال پوست اندازی نسلی
قدیمی ها با فرش قرمز به استقبال جوانان بروند

زنــان اصفهانــی می
توانند نیــروی محرک
شــهر برای توســعه و
ارتقــای پایدار باشــند

پرویزسلیمانپور،جریانجوانرارمزبقایساختارسیاسیمیداندکهاگرنباشندنفسسیستمهابهشمارهمیافتد.
قائممقام ستاد روحاني در اصفهان تأکید دارد که تغییر باید در نهایت آرامش و دور از اضطراب روی دهد؛ در غیر این
صورتنیروهایهردوسویاینتغییر،متضرروسوختهخواهندداشت.گفتوگویماراباویمیخوانید؛

تغییر و اصاح،
با تزریق نیروی
تازه وارد جوان
و ایجاد ساختار
تصمیم سازی
و تصمیم گیری
جدید توسط
مجربین این
عرصه امکان
پذیر است
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نوسان :به نظر شما اولویت های مهم شورای شهر کدام است .ایا این اولویت ها به درستی
شناختهشدهاست؟
اولویت اصلی در هر شورای شهر به نظر بنده باید تحقق هدف تمرکز زدایی ،محلی گرایی و کمک به تحقق
اهدافحکومتدرقالبتصمیمگیریوکارکردمحلیباشد.اینهمانهدفیاستکهبهرغمتأکیدبنیانگذار
انقاب اسامی تا کنون با گذشت قریب به چهار دهه از عمر این انقاب نه تنها محقق نشده که سطح کارکرد
شورایشهرراازجایگاهتصمیمگیروبرنامهریز،بهسطحیکنهادنظارتیبرعملکردشهرداریهاتقلیلداده
اســت .این تغییر و اصاح هم ،با چیزی غیر از تزریق نیروی تازه وارد جوان و ایجاد ساختار تصمیم سازی و
تصمیمگیریجدیدتوسطمجربیناینعرصهامکانپذیرنیست.بهزعممناولویتشورایشهربایداصاح
ساختار خودش برای برطرف کردن چالش های موجود شهر اصفهان مثل بحث آب زاینده رود ،مسئله ی
آلودگیهوا،ترافیک،فساداداریدرشهرداریها،تخلفاتمرتبطباامورشهرداریومسائلاینچنینیباشد.
نوسان :با توجه به حضور پررنگ نسل دوم و سوم نسبت به نسل اول ،دو قطبی سنی موجود
تاچهحددرایندورهشوراهاعرصهبروزوظهورقشرهایمتعددوخواهانتغییروتحولاست؟
تغییر و تحول با کنش یک ســویه اتفاق نمی افتد .ازمه ی تغییر ،کنش و واکنش دو سمت یک تغییر اند.
نیروهایکنشگرحامی"وضعیتمطلوب" اعمالفشارمیکنندونیروهایحاکمبر"وضعموجود" واکنش
نشان می دهند؛ تغییر نسل در یک زمین بازی سیاســی هم از همین مدل پیروی می کند .نکته ی مهم
اینجاست که در شرایط فعلی این تغییر باید در نهایت آرامش و دور از اضطراب اتفاق بیفتد که در غیر این
صورت نیروهای هر دو سوی این تغییر ،متضرر و سوخته خواهند داشت .انتخابات مجلس سال گذشته و
انتخابات دوره ی پیشین شورای شهر با توجه به انتخاب چند جوان در میان منتخبین مردم ،سیگنال یک
پوست اندازی نسلی را صادر کرده و چشم پوشی از این سیگنال یک خطای راهبردی است .نیروهای جوان
که غالباً از سطح دانش برابر و حتی بیشتر و انرژی چند برابر نسبت به نسل های قبل برخوردارند و اگر قرار به
برنامهریزیواجراوپیگیریباشدمناسبترینگزینههستندواتفاقاًخوشابهحالقدیمیترهاییکهبافرش
قرمزبهاستقبالاینجوانانمیروند.
نوسان :شوراها نماد توزیع قدرت و تحکیم جمهوریت می باشند؛ اگر این تعریف را قبول
داشته باشیم ،نقش احزاب در تشکیل شورای کارآمد چیست؟ و با چه روشی می توانند این
وظیفهرابهسرانجامبرسانند؟
نقش احزاب در فرآیند دموکراسی و انتخاب مفهوم گسترده و پیچیده ای است که نمی شود در یک حکم
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قطعی بیان کرد؛ مث ً
ا تأثیر احــزاب درانتخابات ملی و
منطقه ای با یک انتخابات محلی متفاوت است؛ میزان
قومی گرایی و عوامل این چنینی نیز تأثیرات خاص خود
را دارند و البته قانون و شکاف های قانونی نیز می توانند
در این تأثیر متقابل مؤثر باشند .البته انتخابات شورای
اسامی شهر اصفهان با عنایت به کانشهر بودن مؤلفه
های یک انتخاب محلی مطلق را ندارد اما نباید از نظر دور
داشت که فشــار عوامل تأثیرگذار در این نوع انتخابات،
ممکن است از تأثیر مطلق تصمیم گیری های احزاب
بکاهد و شاهد آن نتیجه ای که مث ً
ا در انتخابات مجلس
بودیم ،نباشــیم .همچنین توزیع قدرت قطعــاً با ورود
نیروهای داخل و خارج از احزاب شکل می گیرد و همین
نکته ماهیت انتخابات شورای شــهر را از یک انتخابات
صرفاًحزبیدورمیکند.
نوسان :با توجه به مشکات دولت و ضرورت
رونق و توسعه شهرها چقدر می توان این ادعا را
درست دانست که شوراهای توانمند و با برنامه
می توانند با اتکا به ظرفیت و پتانسیل شوراها و
شهرداری جریان رونق و توسعه شهرها به ویژه
کانشهرهارارقمبزنند؟
شوراهای شهر یکی از ســاختارهای تصمیم گیر است
که اتفاقاً قوه ی اجرایی مرتبط با خودش را  -با انتخاب
شــهردار -خودش تعیین می کند .در وظایف شــورا
اشتراکات فراوانی با قوه ی مجریه وجود دارد ،به نحوی
که می توان این اشتراکات را تفویض بخشی از اختیار و
مسئولیت دولت به شــوراها  -بر اساس قانون -دانست.
مث ً
ا از وظایف شوراها بررســی و شناخت کمبودهای
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگــی و  ...حوزه ی انتخابیه
ذکر شده و بر همکاری با سازمان ها و مسئوان مملکتی
تأکید شــده اســت؛ همچنین وجود مباحثی مانند
گسترش گردشگری ،نظارت بر کارکرد مراکز فرهنگی
مثل شهربازی ها و سینماها ،افزایش نشاط اجتماعی،
ورزش همگانی ،فرهنگ سازی ،اقدام در جهت تشکیل
مؤسساتوبررسیمسائلبهداشتیحوزهانتخابیه،مؤید
گرهخوردگیفعالیتشوراهابافعالیتدولتاستوالبته
درشهریماننداصفهانباعنایتبهپتانسیلهایفراوان
گردشگری و صنعتی نقش شورای شــهر برای ارتقای
سطحتصمیمگیریواجراپررنگترجلوهمینماید.
نوسان :به نطرشما چرا شاهد حضور زنان در
اصفهان و سایر کانشهرها در پست های معاون
شهردار ،شهردار یا شهردار منطقه نیستیم؟ این
امرنشانهچیست؟
اول باید گفت که این مشــکل مخصوص شــهرداری
ها نیست ،بلکه مفهومی اســت که در همه ی سازمان
ها وجود دارد و از آن به عنوان "ســقف شیشه ای" یاد
می کنند که نشان دهنده ی نابرابری در رشد و توسعه
جنسیتیاست.درشهرداریاتفاقاًباتوجهبهاهمیتیکه
حوزه ی اشتغال دارد و گستردگی و تنوع مشاغلی که با
آن مرتبط اند ،توجه در به کار گیری نیروی شایسته به
دور از توجه جنســیتی به آن می تواند در ارتقای سطح
منابع انسانی شــهرداری کمک کند .مشکاتی در این
راه وجود دارند که می شود به عنوان نمونه از وجود یک
شبکه ی استخدامی سنتی ،تعصبات رایج در پیشرفت
زنان ،وجود مســئولیت خانوادگی برای زنان و عوامل
فرهنگی جامعــه مثل محدودیت هــای ارتباطی و در
اقلیت بودن زنان نام برد و البته راهکارهایی هم در مسیر
حل این مشکات وجود دارد .معتقدم که زنان اصفهانی
با توجه به آمارهایی که مؤید ســطح علمــی و میزان
باای مهارت های آن هاست و همچنین شاخص های
کارآفرینی ،می توانند نیروی محرک شهر برای توسعه و
ارتقایپایدارباشند.
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دایرهمحدودساختارها

شعاری بودن باعث انفعال زنان در سمت های مدیریتی است

سیدعباس هدایتی ،معتقد است که موضوع مردمی بودن شــوراها در نظام جمهوری اسامی بسیار
اولویت دارد؛ به طوری که در انتخابات شــوراهای محلی و سایر انتخابات دیگر کشور ما ،بیشتر جنبه
مردمی بودن آن نمایان است و این موضوع بسیار قابل اهمیت است .نماینده دوره سوم مجلس شورای
اسامی ،تصریح می کند که آنچه امروز در شوراهای محلی و سیستم فعلی شوراها بروز و ظهور یافته،
تنها نام شورا را به دنبال خود دارد و کارکرد آن بدون محتواست.
وی با تأکید بر اینکه جهت گیری شوراها باید اصاح شود ،گفت :جهت گیری شوراها باید در صدد جمع
بندی افکار مردم ،آن هم بر محوریت یک اعتقاد و عقیده باشند و اگر این اعتقاد سالم نباشد علی القاعده
شوراجهتگیری صحیحینخواهدداشت.
نماینده مجلس شورای اسامی در دوره سوم تأکید کرد :برای اثر گذاری بیشتر شورای شهر و روستا،
باید نگاه و دیدگاه اصاح طلبی و اصول گرایی ،را که یک تقسیم بندی ظاهری است ،کنار گذاشت و با
نیت تأثیرگذاری و خدمت واقعی به جامعه ،همانند یک مجموعه واحد به صورت ستادی و یا شورایی
کار کرد .وی تأکید کرد :اگر اصاح جهت گیری این مجمع ها تحت عنوان ستادها و شوراها بر مبنای
ایمان و اعتقاد صورت می گرفت فعالیت آن ها می توانست مفید باشد ،اما اینکه امروز از مجموعه شوراها
نتیجه مطلوبی نگرفته ایم ،به دلیل خالی بودن آن ها از محتوای ایمانی و علمی اســت .البته با ارزیابی
نتایج مفید و غیرمفید می توان به این نتیجه رســید که چه اهداف و خطوطی باید تحت لوای شوراها
دنبال می شد و چرا امروز به آن جایگاه دست نیافته ایم.
هدایتی ،با اشاره به ثبت نام و حضور جوانان در این دوره شــورای شهر و اینکه آیا شرایط برای تغییر و
تحول مهیا است ،گفت :به طور قطع انگیزه و تاش نیروی جوان برای حضور در شوراها قابل توجه بوده
و باید لحاظ شــود؛ اما جایگاه تجربه در زندگی و تصمیم گیری ها بسیار بااست .وی تصریح کرد :اگر
تنها به تحریک جوان بودن جوانان بپردازیم ،شاید مسئله غرور پیش آید اما چنانچه تجربه را ضمیمه
جوانگرایی ،نیروی بدنی تازه و ایده های جدید کنیم ،به نتایج خوبی خواهیم رسید .به اعتقاد بنده تجربه
باید در کنار جوانگرایی در شورا مورد لحاظ قرار گیرد.
دادستان سابق انقاب اسامی ،در خصوص نقش احزاب در شوراهای کارآمد ،اضافه کرد :به طور قطع
سمت و سوی شوراها باید براســاس دیدگاه های حاکمیت صورت گیرد و در همین راستا رشد و نمو
کند؛ اما ازم است جهت گیری های دیگری از ســمت احزاب ،وبه غیر از نماد حاکمیت صورت گیرد؛
که البته نیاز به استقال فکری ،ایمانی ،اعتقادی و خودساختگی در شوراها دارد تا همسو با دیدگاه های
حاکمیت و به عنوان مکمل آن عامل پیش برنده و توسعه شهر قلمداد گردد.
وی با تأکید بر اینکه محوریت شوراها باید را در راستای ساماندهی برنامه های نظام و مکمل آن باشد ،اما

در عین حال به قدرت های حاکم نیز وابستگی نداشته
باشد ،افزود :متأســفانه ما تنها در زمان انتخابات ،به
دنبال دگرگونی در ساختار شوراها هستیم ،در حالی
که باید همواره ساختار شورا را براساس اهداف ایمانی
و برای رســیدن جامعه به کمال تغییــر و پی ریزی
نماییم.
هدایتی با اشاره به اینکه آسیب شناسی مشکات و
معضات جامعه و اصاح و بهبود آن ،منوط به درک
و فهم باای هر جامعه است ،گفت :اگر جامعه از رشد
ازم برخوردار باشند شاید به نتیجه مطلوب برسیم؛
اما اگر این مهم وجود نداشــته باشد رشد عمومی در
جامعه و افراد کاندیدا ،پدیــد نخواهد آمد .وی با بیان
اینکه معمواً در شــوراها ســتادهایی برای آسیب
شناسی مشکات شهر تشکیل می شود ،تصریح کرد:
متأسفانه این ستادها با جهت گیری خاصی تشکیل
می شود و با توجه به اینکه تنها به دنبال یک سلسله
اهداف مشخص است و گاه فقط برنامه های حزب و
گروه خود را تأمین می کند؛ بعضاً به نتیجه نرســیده
است.
این مدرس دانشگاه با طرح این ســؤال که باید دید
شوراها اگر میدان داشته باشــند چطور می توانند از
پتاسیل های موجود بهره گیرند ،افزود :به طور قطع
وقتی از افراد منتخب برای تغییرات اساســی سؤال
می شود ،آن ها عنوان می کنند که تنها می توانند در
یک دایره محدود حرکت کنند؛ چراکه ساختار شورا،
اختیارات و امکانات محــدودی داده و آن ها تنها در
دایره محدود خود می توانند فعالیت کنند .وی با تأکید
بر اینکه امروز تنها شاهد شکل گیری ظاهری شوراها
هستیم که به دلیل موانع موجود بر سر راه ،نمی توانند
محتوای کامل و جامعی ارائــه کنند ،گفت :البته اگر
شوراها بتوانند جایگاه صحیح و شایسته خود را پیدا
کنند ،علی القاعده در رفع مشکات و رشد و پیشرفت
کشــور و در رفع نگرانی های نظام و دولت می توانند
قدم های مؤثری بردارند.
وی تأکید کرد :تمام صحبت هــا در این اگرها نهفته
است؛ امروز اقتضا برای شوراها وجود ندارد و همچنین
موانع متعددی بر سر راه فعالیت آن ها وجود دارد که
اگر برطرف بشوند ،نقش شــوراها در پیشبرد اهداف
دورنمای نظام مؤثر خواهد بود.
نماینده مجلس شــورای اســامی در دوره سوم در
خصوص عدم حضور بانوان در پست های مهم شورا
و شــهرداری ،گفت :آنچه اکنون باعث حالت انفعالی
برای ارتقای زنان در سمت های مدیریتی است ،جنبه
شعاری بودن این حضور و بروز اســت .و ّاا چنانچه
معیار عقانی بودن را در زن و مرد درنظر بگیریم ،به
طور قطع می توان از حضور زنان متخصص و متعهد
و پتانسیل آن ها که می تواند باعث پیشرفت ،ترقی و
هدایت جامعه شود ،استفاده کرد.

چنانچهتجربه
را ضمیمه
جوانگرایی،
نیروی بدنی تازه
و ایده های تازه
کنیم ،به نتایج
خوبی خواهیم
رسید
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گفتوگو

احزابدرجامیزنند
جوانان اصفهان مسیر های متداول را کنار بگذارند

علیمحمدنمازی،اعتقادداردکهآستانهانتخاباتشوراهابراینسلدوموسومانقاب،
عرصه کنار گذاردن مسیرهای متداولی است که تاکنون جواب نداده و تمرین اصاح،
تحول و رسیدن به دستاوردهای جدید برای آنان می باشد .عضو شورای مرکزی حزب
کارگزاران،تأکیدداردکهنسلدوم،نسلیتوانمند،عاقمندوخواهانآبادیکشوراست
وهیچاَنگیبهآنهانمیچسبد؛چراکهآنانوطندوستاندونبایدبادیدگاههایامنیتی
و طردی به این قشر ،راه را برای حضور آنان مسدود کرد .آنچه در ادامه می خوانید گفت
وگویمابانایبرئیسمجمعنمایندگانادواراست.
تا چه اندازه به تحول و تغییر در حوزه مدیریت شــهری و حضور و مشارکت جوانان در این
عرصههااعتقاددارید؟
به اعتقاد من ،اساس پیشرفت جوامع بشری ،اراده افراد برای ایجاد تحول ،رشد ،ترقی و تکامل است.
در این بستر همه از ابتدای کار نقش آفرین نیستند و افرادی آشنا به نیازها و موقعیت موجود و هدفی
که باید به آن برسند ،معمواً پرچمدار هســتند و بقیه بعدا ً از آن ها تبعیت می کنند .اینکه جمعی از
جوانان تحصیلکرده شهر فرهنگی اصفهان ،که سابقه درخشانی در علم ،دانش ،فن ،تخصص و تمدن
در شهر دارند ،امری طبیعی اســت که آن ها حرکت کنند و در آستانه یکی از رویدادهای مهم کشور
همچون انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روســتاها بخواهند مسیرهای متداولی را که
تاکنون جواب نداده را کنار بگذارند و به سمت اصاح ،تحول و رسیدن به دستاوردهای دیگر بروند.
چقدر حضور جوانان نسل دوم و سوم در شوراها را مثبت ارزیابی می کنید و این مهم تا چه
اندازهمیتواندموجبتغییرمسیرحرکتفعلیوتوسعهفضایشهریگردد؟
موفقیت نسل دوم برای تحول خواهی و ایجاد نقش برای اداره محل ،شــهر ،استان و کشور نیازمند
چند عامل است؛ اول اراده خودشــان ،دوم داشتن انگیزه قوی ،ســوم برخورداری از اطاعات ازم،
چهارم برخورداری از تخصص های مورد نیــاز ،پنجم آگاهی از وضعیت موجود ،مشــکات ،موانع،
اســتعدادها و توانمندی های موجود در شهر و ششم اینکه نســل های اول انقاب نباید خود را همه
کاره و عقل کل ببینند .باید باور داشــته باشــیم که فرزندانمان از ما پیشتر و جلوتر هســتند و نه
تنها مانعی برای آن ها ایجاد نکنیم و انحصار طلبی نکنیم بلکه با تشــویق شــان ،در مواقع مورد نیاز
آن ها را راهنمایی کنیم .این موارد اگر رعایت شــود نسل دوم ،نســلی توانمند ،عاقمند و همچنین
خواهان آبادی کشور هستند .بنابراین باید فرهنگ همزیستی تقویت و ایثار و فداکاری در بین مردم
به فرهنگ تبدیل شود و منافع خود را در راستای منافع دیگران و منافع جمع را بااتر نسبت به منافع
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پانوشت
دوره
انتقال
یکیازمشکات
موجودکشورایناست
کهبهکارکردحزبی
درانتخابات،هنوز
اهمیتدادهنمیشود
واینموجبدرجازدن
احزابودرنهایتعدم
عضوگیریآنهامی
شود.بنابراینبدنه
حزبفربهنمیشودو
جوانانبهبدنهآنراه
پیدانمیکنند.حالاگر
روزنهایپیدامیشود
همانندانتخاباتامروز،
تعارضیبینجوانانو
سراناحزابپیدامی
شودوجوانانتصورمی
کنندکهسراناحزاب،
تمایلبهبازیدادنآن
هاندارند.اینجریانات
ناشیازآناستکههنوز
نیازبهکارکردحزبیدر
نزدحاکماناحساسنمی
شود.اگراحزابانتخابات
رابرگزارمیکردندهزینه
کمتریبهحاکمیت
پرداختمیشد.ما
اکنوندردورهانتقال
هستیموبرایاینکهاز
ظرفیتهایموجوددر
شهروکشوراستفاده
کنیممیطلبدکهسران
احزاب،بابازکردناین
روزنهها،افرادرادرحزب
سازماندهیکنندو
زمینهرابرایحضورافراد
خاصبهویژهجوانان
فراهمکنند.بندهنیز
اینآمادگیرادرحزب
کارگزارانمیبینمکه
زمینهایرابرایمیدان
دادنواستفادهازجوانان
ونیروهایبالندهفراهم
کنیم.بقیهاحزابنیز
بایدعرصهرابرایجوانان
فراهمکنند.توصیهمی
کنمتحولخواهانبا
شورایسیاستگذاری
استانومرکزجلساتی
برگزارکنندوباانجام
کارتلفیقی،ازموازی
کاریوتعارضپرهیز
کنندوبهسمتوحدتو
هماهنگیبیشترروند.

فردی خود بدانیم .من این آمادگی را در نســل دوم
می بینم و هیچ اَنگی به آن ها نمی چســبد! چرا که
آنان وطن دوســت اند و نباید دیدگاه های امنیتی و
طردی به این قشر داشته باشــیم؛ بلکه آن ها باید از
کارزار کار و تاش وارد شوند و ما نیز راه را باید برای
آنان هموار کنیم.
مطابق آنچه در کشور شاهدیم نقش احزاب
در انتخابات ایران به گونه ای بوده که در یک دوره
چهار ساله کنار می روند و تنها در زمان انتخابات
فعال می شوند .شــما نقش نظارتی احزاب را در
انتخاباتشوراهاچطورارزیابیمیکنید؟
به اعتقاد من دغدغه جوامع بشری داشتن حکمرانی
خوب بر مدار خاص آن ملت است که خود را موظف
به تحقق نیازهای کشــور کند .همچنین رسیدن به
حاکمیت مطلوب نیازمند این اســت مردم سازمان
پیدا کنند .باید پرسید چه کســی این سازمان را به
وجود مــی آورد؟ و آیا همه چیز باید دولتی باشــد؟
جواب منفی اســت .آنچه در کشــورهای پیشرفته
شــاهدیم احزاب و تشکل ها این ســازماندهی را به
هنگام انتخابات انجام می دهند .همچنین حاکمیت
در رأس انتخابات موجب می شــود کــه انتخابات
هدفمند برگزار شــود و انتخاب ها بی هدف و توده
وار نباشد .یکی از مشــکات موجود کشور این است
که بــه کارکرد حزبــی در انتخابات ،هنــوز اهمیت
داده نمی شــود و این موجب درجا زدن احزاب و در
نهایت عدم عضوگیری آن ها می شود .بنابراین بدنه
حزب فربه نمی شــود و جوانان به بدنــه آن راه پیدا
نمی کنند .حال اگر روزنه ای پیدا می شــود همانند
انتخابات امروز ،تعارضی بین جوانان و سران احزاب
پیدا می شــود و جوانان تصور می کنند که ســران
احزاب ،تمایــل به بــازی دادن آن هــا ندارند .این
جریانات ناشی از آن اســت که هنوز نیاز به کارکرد
حزبی در نزد حاکمان احساس نمی شود .اگر احزاب
انتخابــات را برگزار مــی کردند هزینــه کمتری به
حاکمیت پرداخت می شد .ما اکنون در دوره انتقال
هستیم و برای اینکه از ظرفیت های موجود در شهر
و کشور اســتفاده کنیم می طلبد که سران احزاب،
با بازکردم ایــن روزنه ها ،افراد را در حزب ســازمان
دهی کنند و زمینه را برای حضور افراد خاص به ویژه
جوانان فراهم کنند .بنده نیز این آمادگی را در حزب
کارگزاران می بینم که زمینه ای را برای میدان دادن
و اســتفاده از جوانان و نیروهای بالنده فراهم کنیم.
بقیه احزاب نیــز باید عرصه را بــرای جوانان فراهم
کنند.
با توجه به مشکات دولت و ضرورت رونق و
توسعه شهرها چقدر می توان این ادعا را درست
دانست که شوراهای توانمند و با برنامه می توانند
با اتکا به ظرفیت و پتانسیل شوراها و شهرداری
جریان رونق و توسعه شهرها به ویژه کان شهرها
رارقمبزنند؟
شــوراها می توانند بــدون آزمون و خطــا و هزینه
های بی مورد ،راه را به شــهردار که مجری مصوبات
است و دیگر مسئوان شورای شــهر و استان ،نشان
دهند و حتی به مجلس طرح ارائــه دهند .انتخابات
شوراها خاکریز اول نهادینه کردن دموکراسی است.
اگر انتخابات شــوراها در رقابتی ســالم برگزار شود
دموکراسی ،بسیار سریع تر در کشــور نهادینه می
شــود و این ویژگی به دیگر بخش هــای جامعه نیز
سرایت پیدا خواهد کرد.

گفتوگو

شورای پاسخگو

یادداشت

مسئولیت شرعی و شهری متوجه احزاب تاثیرگذار است

ویدربارهراهکارمناسببرایتبیینعملکردشورای
شهر توسط احزاب برای مردم ،گفت :شاید تا امروز
شورای شهر به احزاب و یا دیگر مسئوان پاسخگو
نبودهاندویابسیارکمودرمقاطعجزئیموردنقدقرار
گرفتهونسبتبهمطالباتمردمجوابگوبودهاست.
عضو انجمن محققان و مدرسان روحانی اصفهان ،در
ادامه در خصوص ارزیابی عملکرد شورای هماهنگی
اصاح طلبان اصفهان ،گفت :این شورا متشکل از
احزاب ،انجمن های رسمی و قانونی سطح شهر است
و حضور قانونی آنها در این شورا به آنان شخصیت
حقوقی می دهد .معتمدی تاکید کرد :با توجه به
اینکه شورای هماهنگی اصاح طلبان با افراد مدیر و
مدبر آشنایی بیشتری دارند و می توانند با همفکری
خوب با یکدیگر در سطح شهر و انتخابات پیشروی
شورای شهر و ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس
تاثیرگذارباشد.
معتمدیهمچنیندرخصوصضرورتحضورنسل
دوم و سوم در شوراها و تغییر و تحول در بدنه آن،
معتقد است :به نظر می رسد بحث بر سر نسل اول،
دوم و سوم بی فایده است .آنچه مسلم است کسی
بایدمسئولیترابپذیردکهاواایمانبهخدمتداشته
باشد و اگر وارد این منصب شد ،شورا را سکوی پرش
برای رسیدن به اهداف شخصی نداند؛ ثانیا از نیروی
جسمانی خوبی برخوردار باشد و توان کار و تاش در
اودیدهشودوهمبهمردموهمبهخدایمردمپاسخگو
باشد .وی ادامه داد :آنچه مسلم است شورای شهر
باید از تخصص و تعهد ازم برخوردار باشند چرا که
تخصص و تعهد دو بال موفقیت برای انجام وظیفه
است و اگر کسی تخصص نداشته باشد و مسئولیت
رابپذیردنشانگرعدمتعهداوست.

بازخوانییکواقعه

به راستی تاریخ تکرار می شود؟!

بهرامکاردان

به نظر می رسد بحث
بر سر نسل اول ،دوم
و سوم بی فایده است.
آنچه مسلم است کسی
باید مسئولیت را بپذیرد
که اوا ایمان به خدمت
داشته باشد و اگر وارد
این منصب شد ،شورا
را سکوی پرش برای
رسیدن به اهداف
شخصی نداند؛ ثانیا از
نیروی جسمانی خوبی
برخوردار باشد و توان
کار و تاش در او دیده
شود و هم به مردم و هم
به خدای مردم پاسخگو
باشد

علی معتمدی ،معتقد است که کشف دغدغه های
مردم به عنوان مقدمه کار ،ازم و ضروری است و
اعضایشورایشهربایدهمانندآحادمردمرفتوآمد
وزندگیکنندوهمچونآنهادستمزددریافتکنندتا
با دغدغه اصلی مردم به طور کامل آشنا شوند .سپس
برای رفع آن دغدغه ها برنامه ریزی کرده و دستگاه
هایمربوطهراموظفکنندتامطالباتمردمرامرتفع
کنند.
نماینده انجمن محققان و مدرسان روحانی اصفهان
در شورای هماهنگی اصاح طلبان اصفهان با اشاره
به اینکه اعضای شورای شهر باید در اولویت نخست
وقت خود را در اختیار مردم بگذارند ،گفت :به بیانی
ساده،اعضایشورایشهربایدباوسایلنقلیهعمومی
همچون اتوبوس ،تاکسی ،مترو تردد کنند تا عاوه بر
آشنایی با مشکات مردم ،با مطالبات دستگاه های
مربوطه نیز آشنا شود .وی اضافه کرد :اعضای شورای
شهر باید در پیاده رو ها تردد کنند تا با سد معبر مغازه
داران آشنا شود؛ بنابراین اولویت نخست آنها باید
دغدغهمردمودرمیانمردمبودنباشد.
ویباتاکیدبرنقشتعیینکنندهاحزاب،گفت:نقش
مردم تنها حضور در انتخابات است .لذا مسئولیت
شرعیوشهریمتوجهاحزابتاثیرگذاراست.
نماینده انجمن محققان و مدرسان روحانی اصفهان
در شورای هماهنگی اصاح طلبان اصفهان تصریح
کرد :احزاب باید به دور از مسائل جناحی و سیاسی
کاندیدای واجد شرایط را به مردم معرفی کنند و
شورایمنتخبمردمنیزبایدفارغازمسائلسیاسیو
جناحیدرپیشبرداهدافوانتظاراتمردمتمامسعی
و کوشش خودشان را بکار گیرد و با تهدید و تطمیع
تغییرروشندهند.
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درست سه دهه قبل ،در آستانه انتخابات مجلس سوم شورای اسامی،
جمعی از فعالین سیاسی شهر ،موسوم به جوانان چپ ،از انجمن اسامی
دانشجویان دانشگاه اصفهان و جهاد دانشگاهی ،دست به کار حضوری
پر رنگ تر در صحنه سیاسی اصفهان شدند و قصد داشتند تا یک چهره
از هم طیفی ها و هم نسان خود به را به عنوان کاندیدای مجلس شورای
اسامی معرفی نمایند.
جوانان جریان چپ در دهه شصت ،با انگیزه و انرژی باایی سعی داشتند
تا حضوری پررنگ از خود در عرصه های تصمیم گیری نشان دهند و
سهمیه ای از میان خود برای مجلس سوم معرفی نمایند.
سیدمحمود حسینی و دوستان دیگری به نمایندگی از این جمع ،با
حاج شیخ عباسعلی روحانی و عبداله نوری ،روحانیون اصلی تصمیم
گیر در جریان چپ اصفهان ،وارد مذاکره شدند .در جریان مذاکرات
که در مدرسه امام صادق(ع) ،برگزار شد؛ گفتگوهای صریح و شفافی
اتفاق افتاد و در نهایت حاج شیخ عباسعلی روحانی با پاسخ های تندی
دوستان را از دخالت و ادامه این کار ،برحذر داشتند.
علیرغم توصیه ها و تذکرات در خصوص مخاطرات و هزینه هایی که در
صورت اصرار دوستان ،متحمل جریان چپ می شد و علیرغم گفتگوها
و مذاکرات پیایی ،پافشاری و اراده مصمم دو طرف در برنامه ها و اهداف
خود ادامه یافت و با وجود حضرت آیت اه طاهری ،پدر معنوی و محور
جریان چپ در اصفهان ،در نهایت "مرتضی مبلغ" کاندیدای جوانان و
انجمن اسامی دانشجویان دانشگاه اصفهان ،خارج از لیست جریان
چپ ،به عنوان کاندیدای مستقل وارد صحنه شد و این آغازی بر فاصله
گرفتن نیروهای جوان از تصمیم گیران سیاسی این جریان در اصفهان
بود.
ضرورت بازخوانی این خاطره از آن روست که به راستی اگر آن روز چنین
اتفاقی از منظر دوستان درست تلقی می شد ،آیا چنین حقی امروز نیز
برای جوانان نسل دوم و سوم وجود ندارد؟ که نه تنها ارزش های نسل
اول را به رسمیت می شناسند ،بلکه درصدند پیش از آن که دیر بشود
و به سرانجام تقابل نسلی بینجامد ،در چارچوب فهم و درک یکدیگر،
راهکاری ارائه دهند .امید است این بازخوانی و یادآوری ،سبب گردد
تا تحول خواهی نسل نو ،از سوی بزرگان امروز و جوانان دیروز که راهی
مشابه ،البته با روشی به مراتب موجه تر را می پیمایند ،به رسمیت
شناخته شود و از آن استقبال و با آن همراهی گردد.
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یادداشت

تفکرسیستماتیك

ابيگري و سیاستبازي پاشنه آشیل اعضای شوراست

متأسفانه
اکثر اساتید،
کارشناسان و
متخصصان در
قالب احزاب
سیاسی
نمیگنجند
و یا هزینه
انجامتبلیغات
را مستقل
ندارند و معموا
عطایمقامها
را به لقایش
میبخشند
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وقتی درباره خصوصیات مثبت یک شــورا صحبت به میان ميآید ،یکــي از گزارههائي که حتماً
برجسته ميشود ،شوراي توانمند و برنامهمند است .این گزاره عامهپسندوحتي خاصهپسند است.
اما نکته بسیار مهم درباره این دو کلمه ،نوع توانمندی و همچنین نوع برنامهریزی است.
طیف توانمندیهایي که براي شورای شــهر و اعضای آن مدنظر قرار میگیرد ،بسیار مهم است.
محیطي
شورا ميبایســتي در درک واقعیتهاي کالبدي ،اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي ،زیست
ِ
جامعهاي که منتخب آن اســت ،و همچنین ارائه راهحل و در نهایت خطمشیگذاری برای بهبود
یا توسعه واقعیتها توانمند باشد .در این بین ،باید بینش و نگرش سیاسي ،به معنای همسویی با
سیاستهاي کان نظام و مدیریت کشور را هم داشته باشد.
بهرغم این که در هدف و تعریف اولیه ،شــورا یک نهاد اجتماعی و فرهنگی محســوب میشود تا
یک سازمان سیاسی ،گزینش اعضای شورای شــهر با سازوکار سیاسی و برگزاری انتخابات همراه
است .بنابراین در کانشــهرها معموا گزینشها بر اساس سابقه کار اجرایی و تشکیاتی اعضای
آن ،رنگ و بوی سیاسی میگیرد و منتخبین ،بیشتر از دو طیف اصلی کشور و تعدادی هم به علت
شهرت فردی ،وارد شورا میشوند .هر چند نمیتوان مدعی شد که افراد سیاسی نباید در شورای
شهر باشــند ،ولی صحبت بر سر این اســت که شــورا وقتی کارایی واقعی خود را دارد که از افراد
متخصص و توانمند بهره بگیرد .امروز متأسفانه اکثر اســاتید ،کارشناسان و متخصصان در قالب
احزاب سیاســی نمیگنجند و یا هزینه انجام تبلیغات مســتقل ندارند و معموا عطای مقامها را
به لقایش میبخشــند! لذا نبود امکان برای حضور مجامع تخصصی و نمایندگان آنها در انتخابات
شورای شهر ســبب شــده تاکنون با کمبود نمایندگان تشــکلهای تخصصی و حرفهای ،هم در
فرآیند تصمیمگیری و هم تصمیمسازیها مواجه شویم.
اینکه عضو شورا ،استاد ابيگري و سیاستبازي باشد به نظر نه تنها نقطه قوت نیست ،بلکه پاشنه
آشیل اعضاء شورا در سطح جامعه خواهد شد .بنابراین باید با پدیده «داليسیاسي» که از طریق
سیاستبازي ،جهت دســتیابي به قدرت ،با هدف صرفاً کسب و حفظ آن و سپس استفاده باندي
و شخصي از قدرت مقابله جدي کرد .شــورای اسامی شهر جای سیاسیکاری نیست .هرچند در
ایران سیاست به اکثر مناصب تنه میزند ،اما شــهرداری که کارش ارائه خدمات اجتماعی است
کاما غیرسیاســی اســت .چرا که طبق اصل یکصدم قانون اساسی ،شورای شــهر برای پیشبرد

فروردین ماه 1396

ســریع برنامههای اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و
آموزشی و سایر امور شهری تشکیل میشود.
لذا توانمنديهاي یادشده به نظر ازمه اعضاء شورا
اســت تا بتوانند با درک وضعیــت موجود جامعه
از ابعــاد مختلف کالبــدي ،اجتماعــي ،فرهنگي،
اقتصــادي ،زیســتمحیطي ،تصویــری واقعي از
جامعهاي که نمایندگي آن را بــه عهده گرفتهاند
براي خود و اعضاء جامعه ایجاد کنند.
برنامهمندی نیز همینطور اســت .آیا منظور برنامه
حذف رقبا و کســب بیشتر قدرت اســت؟! قطعاً
هر عقل ســلیمي با این پدیده مقابله ميکند .هر
چند که طي ادوار گذشته برخي (اگر نگوئیم اکثر)
اعضاء شــوراها با چنین برنامهاي (حذف رقیب و
کسب بیشتر قدرت و ســهمخواهي و به دنبال آن
اســتفاده از منافع مادي) روزگار عضویت خود در
شوراي شهر را سپري کردهاند.
منظور از بابرنامه بودن براي اعضاء شــوراي شهر
وجود تفکر سیســتماتیک براي سیاســتگذاري
کان در راستاي ابعادي از زندگي جوامع ميباشد
که به رشــد و ارتقــاء و در یک جمله اساســي به
افزایش کیفیت زندگي آنان منجر بشود.
این نوع برنامه داشتن در راستاي همان توانمندي
در درک وضعیت جامعه از ابعاد مختلفی است که
در ابتداي مطلب بیان شــد و اعضاء شورا بایستي
توانمندي تشــخیص آینــده مطلــوب جامعه از
ابعاد یادشده را داشــته باشــند ولی متاسفانه به
جای پیگیری برنامهها ،اعضا بــه دلیل ناتوانی در
برنامهریزی کان به نقد ســطحي اوضاع جاري رو
ميآورند .شوربختی آنســت که گاهی بخش قابل
توجهــی از جامعه هم از کســانی تبعیت میکنند
که دچار همیــن ســطحینگریها و روزمرگیها
هستند.
این دوگانگي خود سبب ميشــود که یا در صحنه
انتخابات ،افــراد بــراي اداره مســائل اجتماعي
خصوصاً صحنه انتخابات شــوراي شــهر شرکت
نکنند و یا چنانچه شــرکت کنند در یک شــرایط
احساســي ،با دقت و صحــت به انتخــاب گزینه
مناسب براي رفع مشــکات جامعه اقدام ننماید.
شــاهد این مدعا هم انتخاب مجریــان برنامههاي
تلویزیوني ،هنرپیشــهگان ،ورزشــکاران و برخي
چهرههاي سیاســي (حتی در لیست احزاب) است
که در ذهن تاریخي افراد جامعه بــه هر دلیلي جا
خوش کردهاند.
بدیــن ترتیــب ضــرورت آگاهســازی جامعه از
توانمندیهای مورد نیاز اعضای شــورای شــهر و
پایبندی آنها به برنامهها ،به دور از فضاهای باندی و
جناحی و دالی سیاسی احساس میشود .مردم در
انتخاب نمایندگان خود باید به نوع توانمندی آنها
در شناخت مسائل و اولویتهای شهر ،راهحلیابی
آنها برای بهبود کیفیت زندگی شــهری ،و نقشــه
راه و تراز برنامهریزی آنها بــرای ایجاد تغییرات در
محیط شهر ،شــهرداری و از همه مهمتر در نظام
مدیریت شهری آگاه شده و مسلط باشند .بیشک
این آگاهسازی به ارتقای سطح مشارکت هدفمند
جامعه در حل مســائل خــود از طریــق پرهیز از
انتخاب احساســی ،بهرهمنــدی از توانمندیها،
جامعنگری و دیگر شرایط ازم برای برخورداری از
یک انتخابات سالم و تأثیرگذار کمک خواهد کرد.

یادداشت
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انتخابنخبگان

پانوشت
سیاستگذاری
صحیح

سوگیري سیاسي اعضای شورا آسیب زاست

سعیدهعطایی

دقت در
استفاده از کلمه
سیاستگذاري
در سطح کان
و موضوع انجام
کنترلهاي ازم
جهت اطمینان از
اجراء سیاستها
بسیار مهم
است .به عبارتي
شوراي شهر
نباید در مسائل
جزئي وارد شود،
بلکه وظیفه یک
شوراي نخبه،
سیاستگذاري
صحیح براي
افزایش
کیفیتزندگي
شهروندان
از نقطه نظر
ابعادمختلف
زیستمحیطي،
اقتصادي و
اجتماعي
ميباشد.
اما در جوامعي
که در یک سطح
علماجتماعي
مناسب قرار
نگرفتهاند،
طبیعت ًاامکان
انتخابنخبگان
جامعه که
بتوانندبهترین
تصمیمها را
براي افزایش
کیفیتزندگي
مردم بگیرند کم
رنگتر ميشود

نکته کلیدی براي
اعضای شورای
شهر ،این است
که آنان نباید
در هنگامي که
مشغول به کار
ميشوند هیچ
گونه سوگیري
سیاسي و
جنسیتيداشته
باشند

یادداشت

شوراهاياساميشهرباتوجهبهقانون،وظایفيرابهعهدهدارد
کهاعضاءآنباتوجهبهاینکهمنتخبمستقیممردمهستند،با
توجه به پشتوانه اعتماد مردم به آنها و حق نمایندگي که از
مردمبهاعتبارقانوندریافتکردهاندبایستيبهدنبالانجاماین
وظایف باشند .اما شاید مهمترین اولویت شوراي اسامي شهر
را باید درهمین موضوع نمایندگي مردم شهر و روستا جستجو
کرد.
دریکجامعهباسطحعلماجتماعيمناسبوروبهباا،انتظاراز
مردمجامعهدرفرآیندانتخاباعضاءشورايشهرکهنمایندگي
مردمرابهعهدهميگیرند،ایناستکهبهنوعينخبگانجامعه
که ميتوانند بهترین تصمیمها را براي بهبود هرچه بیشــتر
کیفیت زندگي اعضاء آن جامعه بگیرند براي حضور در چنین
شورائي انتخاب کنند ،آن گاه این اعضاء در شوراي شهر با توجه
به استانداردهاي مطرح علمي براي افزایش کیفیت زندگي در
شهر به سیاستگذاري در سطح کان و انجام کنترلهاي ازم
جهتاجراءاینسیاستهابپردازند.
دقتدراستفادهازکلمهسیاستگذاريدرسطحکانوموضوع
انجامکنترلهايازمجهتاطمینانازاجراءسیاستهابسیار
مهم است .به عبارتي شوراي شهر نباید در مسائل جزئي وارد
شود ،بلکه وظیفه یک شوراي نخبه ،سیاستگذاري صحیح
براي افزایــش کیفیت زندگي شــهروندان از نقطه نظر ابعاد
مختلفزیستمحیطي،اقتصاديواجتماعيميباشد.
اما در جوامعي که در یک ســطح علم اجتماعي مناسب قرار
نگرفتهاند ،طبیعتاً امکان انتخاب نخبگان جامعه که بتوانند
بهترین تصمیمها را براي افزایش کیفیت زندگي مردم بگیرند
کمرنگترميشود.
در چنین جوامعي ،یکي از اولویتهاي اصلي شوراي شهر ،باید
تاش در راستاي استفاده از نخبگاني باشد که به هر دلیل ،یا
خود از حضور در صحنــه انتخابات دور بودهانــد و خود را در
معرض انتخاب مردم قرار ندادهاند و یا توسط مردم مورد اقبال
قرارنگرفتهاندتافراینداستفادهازعلمونظراتکارشناسیبراي
سیاستگذاريدرجامعهقويتروغنيترگردد.
همچنین یکي دیگر از اولویتهاي مهم شورا باید تاش براي
ارتقای ســطح علم اجتماعي جامعه در راســتاي مشارکت
هدفمند مردم در فرایند افزایش کیفیت زندگي در آن جامعه
باشــد .در حال حاضر جامعه ما به یک دوگانگی در خصوص
مشارکت در حل مســائل مبتابه با خود روبرو است ،از یک

طرف به دایل مختلف تا حدودی میل آن چنانی به مشارکت
در حل این مسائل نشان نمیدهد ،و از طرف دیگر با انتقاد از
وضع موجود جامعه به دنبال یافتن راهــی برای برون رفت از
این شرایط نامطلوب است .قطعاً جامعه ای که در شناسایی و
رفع مشکات خود به مشارکت اجتماعی رو بیاورد و معتقد به
مشارکت جدی باشد ،می تواند به رفع مشکات خود امیدوار
بوده و شرایط را در راستای بهبود مستمر وضعیت جامعه پیش
ببرد .همین جاست که یکی دیگر از اولویتهای شورا مشخص
می گردد ،اعضای شورای شهر بایســتی در راستای افزایش
دانش اجتماعی موکلین خود تاش کرده و زمینه مشارکت
آنان را در فعالیتهای شهر فراهم آورند؛ به گونه ای که مردم
برایترسیمنقشهراهحرکتجامعهدرابعادمختلفوبهسمت
اهدافمطلوبمشارکتداشتهباشند.
امانکتهمهمایناستکهتوانمنديهايشوراوموضوعبابرنامه
بودنآنبایددراینقالبهاموردتوجهقرارگیرد.
نکته کلیدی دیگر براي اعضاء شــورای شــهر ،این است که
آنان نباید در هنگامي که مشغول به کار ميشوند هیچ گونه
سوگیري سیاسي و جنسیتي داشته باشــند .به این دو مورد
به صورت خاص اشاره کردم ،چرا که سوگیري سیاسي اعضاء
شورا ميتواند شورا را به یک حزب سیاسي تبدیل کند .اگرچه
حزب سیاسي کارکردهاي خود را براي جامعه و کشور دارد ،اما
شوراي شهر نباید به یک حزب سیاسي و یا محفلي براي بروز و
ظهور کارکردهاي حزبي و سیاسي احزاب و گروههاي مختلف
تبدیلشودکهاینسممهلکبرايشوراميباشدوباعثازبین
رفتنآنوسلباعتمادجامعهازآنخواهدشد.
سوگیري جنسیتي نیز متأسفانه در جوامع مختلف ميتواند
باعث عدم اســتفاده از تمام ظرفیتهاي جامعه شود .مدنظر
نگرفتن پتانسیلهاي زنان و یا مردان صرفاً به خاطر جنسیت
آنان ،ظلم آشــکاري اســت به جامعه و به همین خاطر شورا
بایستي زمینه استفاده از پتانســیلهاي مفید افراد جامعه،
صرف نظر از جنسیت آن ها را براي بهبود کیفیت زندگي در
شهر فراهم نماید .راهکار مناسب برای نقد و بررسی عملکرد
شورای شهر توسط احزاب برای مردم ،استفاده از اتاقهای فکر
تخصصی در موضوعات مختلف مرتبط با مسائل شهری است،
احزاببایستیباایجاددپارتمانمدیریتشهریدردرونخود
و با جذب نخبگان فنی در موضوعات مرتبط با مدیریت شهری
بایستی به تحقیق و بررسی پرداخته و آخرین دستاوردهای
علمی و عملی مربــوط با این موضوعات را برای اســتفاده در
داخلکشوربومیسازیکنند.سپسبارصداقداماتمدیریت
شهری و انجام عملیات سیاستگذاری و نظارت توسط شورای
شهر در بازه های زمانی سه ماهه به مقایسه این عملکردها با
استانداردهای یافت شده از تحقیقات اتاقهای فکر تخصصی
نتیجه ارزیابیهــای فنی خود را جدا از مســائل سیاســی
برای بهرهبرداری مردم و دیگر نخبگان با برگزاری جلســات
کارشناسیانتشاردهند.
ارزیابیشرایطفعلیجامعهوافکارعمومیدرحالحاضرنشان
دهنده یک بیتفاوتی همراه با کنجکاوی در خصوص انتخاب
پیشروخصوصاًانتخاباتشورایشهراست.
و به نظر میرسد تمامی دلسوزان شهر بایستی تاش کنند تا با
تبیین اهمیت شورای اسامی شهر و اینکه آینده شهر توسط
مدیریت شهری و شورای شهر ساخته خواهد شد ،به افزایش
مشارکتآگاهانهدرانتخاباتکمکنمایند.
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گزارش

نکته کلیدی بــرای تصمیم
گیری در مورد بــار گذاری
جمعیــت در یــک منطقه
آن اســت کــه ظرفیــت
اکولوژیــک آن منطقــه به
درستی و با دقت محاسبه یا
برآوردشود

در همایش تحول و توسعه در مدیریت شهری با رویکرد نقد و بررسی عملکرد شورای چهارم با حضور اعضای مجمع مشورتی توسعه
اصفهان ،مدیران شهری و فرهیختگان برگزار شد .در این نشست ،دکتر عبدالحسین ساسان با اشاره به موقعیت جغرافیایی و سوابق
تاریخی اصفهان ،به تشریح ظرفیت اقلیمی این شهر و لزوم تغییر روند توسعه اصفهان از کمی به کیفی پرداخت.

اصفهان؛ شهر کیفیت ها
اصفهان قابلیت گسترش یا رشد پفکی را ندارد

دکتر ساســان ،با اشــاره تخصص خود در علوم اقتصاد ،مرتبط شــدن مفاهیم اقتصادی توسعه
با سیاســت را نه به دلیل تفکر سیاســی ،بلکه ناشــی از فرآیند تشــریح علمی پدیده توسعه و
مدیریت شــهری عنوان نمــود و در بیان مصائب شــهر اصفهان بــا توجه به آمارهــا و مباحث
تغییر اقلیم ،مشــکات زیســت محیطی و آب ،آینده اقلیــم اصفهان را به شــدت نگران کننده
توصیف کرد و افزود :اصفهان به وضعیت فشــار بیش از ظرفیت خود رســیده اســت .وی ادامه
داد :باید اذعان داشــت که این شــهر از مدت ها پیش ظرفیت رشــد خود را پشــت سر گذاشته
اســت .ساســان ،ادامه داد :نکته کلیدی بــرای تصمیم گیــری در مورد بار گــذاری جمعیت
در یک منطقه آن اســت کــه ظرفیت اکولوژیــک آن منطقه به درســتی و با دقت محاســبه یا
برآورد شود .
زمانی که برنامه ریزان شهری ،بر روی پتانسیل ها حســاب باز می کنند ،نتایج این امر ما را دچار
انحراف می کند و دستاورد آن ،شــهرهایی پر از مشکل و کاف ســردرگمی است که هیچ کس
نمی تواند این کاف را باز کند .لذا برنامه ریز شــهری ،دقیقاً باید مخالف آنچه تاکنون اجرا شده،
بر روی نقاط ضعف متمرکز شود .وی با اســتناد به گفته های دکتر حسین عظیمی ،اتکا به قدرت
زنجیر را منوط به توجه به قدرت ضعیف ترین حلقه آن دانســت و گفــت :هنگامی که بارگذاری

34

فروردین ماه 1396

براساس ضعیف ترین حلقه انجام شد ،کل زنجیره
گســیخته نمی شــوند؛ اما وقتی بارگذاری بدون
محاســبه گلوگاه های یک مجموعه انجام گردد،
حلقه های ضعیف به سرعت گســیخته می شوند
و ایجاد مصیبت مــی کنند .لــذا در برنامه ریزی
شهری ،این خط مشی باید در نظر گرفته شود و در
ارزیابی ظرفیت شهر ،باید به ظرفیت ضعیف ترین
حلقه توانایی های آن شهر توجه کرد .وی با تأکید
بر اینکه ضعیف ترین حلقــه توانایی های اصفهان،
حلقه های اکولوژیکی و زیســت محیطی هستند،
ظرفیت زیســت محیطی اصفهان را بــا توجه به
شواهد تاریخی ،فوق العاده شــکننده اعام کرد و
افزود :باید این موضوع را به یک گفتمان همیشگی
تبدیل کنیم.

گزارش

تصریح کرد :اصفهان ،قابلیت گســترش یا رشــد پفکی را ندارد .اصفهان شهر کوچک زیبایی
مانند بسیاری از شهرهای کوچک جهان است که اگر خوب شــناخته می شد ،در حد ظرفیت
اکولوژیکی خود حفظ می شــد .وی اشتباهات صورت گرفته در توســعه این شهر را برشمرد و
ادامه داد :اشتباه اول ،احداث کارخانه ذوب آهن در پنجاه سال قبل در منطقه لنجانات اصفهان
بود که کشاورزی خوب این منطقه را متأثر ساخت .اشتباه دیگر ،آوردن شرکت فواد مبارکه از
بندرعباس به اصفهان بود که باعث از بین رفتن دو نقطه از بهترین نقاط اکولوژیک و کشاورزی
اصفهان گردید .وی خاطرنشــان کرد :هر چند فواد ،صنعت بســیار خوبی برای کشور است،
ولی باید از خود پرسید آیا این صنعت برجســته و پر خیر و برکت در جای مناسب مستقر شده
است؟
استاد پیشین اقتصاد دانشــگاه اصفهان در تبیین وضعیت این شهر ،با اشــاره به اینکه فرآیند
دانش و علم ،فرآیند آزمون و لغزش اســت ،توصیه کرد :از این پس باید در راستای توقف رشد
کمی و ارتقای رشد کیفی اصفهان گام برداشت .زیرا اصفهان ،شهر کیفیت هاست .سرشت این
شهر را خداوند این گونه خلق کرده اســت .وی در تشریح منظور خود از کیفیت ،گفت :به جای
آنکه دائماً در محدوده خدماتی و حوزه استحفاظی شهر ،به احداث جاده ،اتوبان و بلوار بپردازیم
و همچنان ،شهرها و روستاهای اطراف اصفهان را تخلیه کنیم و جمعیت این مناطق را به شهر
بکشانیم که همان رشــد پفکی کاذب است ،درآمد شــهر اصفهان را باید در دل محات خرج
کنیم و نگذاریم شــهرهای توخالی که مشخصه کشــورهای عقب افتاده و جهان سومی است،
گسترش یابند.
دکتر ساسان از منطقه بهارســتان نام برد که روزی محل حیات وحش اصفهان بوده است .وی
همچنین به پارک قمیشــلو در منطقه شــمال اصفهان ،به عنوان یکی از بزگترین بانک های
گیاهی و جانوری جهان و بانک ژن منطقه موته که از ذخایر عظیم زیســت محیطی در جهان
هستند ،اشاره کرد و گفت :ما اجازه نداشتیم این زیستگاه های طبیعی و مهم را تبدیل به گاراژ
و کارخانه کنیم .زیرا این زمین ها متعلق به ما نبودند.
متأســفانه ،ما به حریم گیاهــان و جانوران منطقه و محیط زیســت تجاوز کــرده ایم .ما حق
نداشــتیم در منطقه جنوب اصفهان که زمانی محل زیســت آهوان بود ،تا این مرحله حرکت
کنیم .خداوند ســند این زمین ها را به نام گیاهان و حیوانات نوشته است ولی ما به حریم آن ها
تجاوز کرده ایم.
عضو هیئت علمی دانشــگاه اصفهان ،با تأکید بر اســتفاده از فضای موجود شهری برای رشد
کیفی شهر ،بیان داشــت :در حالی که در برخی از محله های قدیمی شــهر ،خانه های اعتیاد
و متروکه شــکل گرفته اند و زمین های بســیاری رها شده اند ،ما از توســعه کیفی شهر غافل
مانده ایم و به توســعه ناآگاهانه کمیتی شــهر پرداخته ایم .وی داروی اصفهان را ،اعام آتش
بس برای رشد جمعیت و رشد کمی شــهر عنوان نمود و اظهار کرد :حال که می دانیم حداکثر
ظرفیت اکولوژیــک اصفهان 500 ،هزار نفر اســت ،جمعیتی بیش از  4برابــر حد مجاز در آن
مســتقر کرده ایم؛ بیش از  4برابر ظرفیت ،صنعــت احداث نموده ایــم و در نتیجه ،بیش از 4
برابر ظرفیت ،آلودگی ایجــاد کرده ایم .لذا باید به هشــدار بی آبی که اصفهــان را تهدید می
کند ،دقت کنیم .وی با اشاره به مشکات عدیده شهرهای خوزســتان و به ویژه اهواز و تحمل
مردم این شــهر پرداخت و افزود :طوفان گرد و خاک شــرایط را برای آن هــا غیرقابل تحمل
کرده است.
ساســان ،با ابراز نگرانی از اینکه اگر آب زاینده رود را برای شرب ،صنعت و کشاورزی برداریم و
ســهم گاوخونی را نپردازیم ،به زودی با طوفان گرد و خاکی مواجه می شویم که تمام مناطق
مرکزی را غیر قابل سکونت می سازد ،خاطرنشان کرد :باید این بحث را به عنوان گفتمانی رایج
در همه جوامع و نهادها ،از جمله دانشگاه ها و مدارس مطرح کنیم.
وی با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات شورا ،تصریح کرد :اگر افراد انتخابی ،راهکارهای
توقف رشــد جمعیت اصفهان را نمی دانند ،دوباره در خانه اول هســتیم .اگــر با احداث چند
تونل ،آب به اصفهان منتقل شود ولی کنترل رشد جمعیت و گسترش کمی شهر عملی نشود،
مشــکات ما حل نخواهد شــد .لذا ،باید کاندیداهای شورای شــهر را با این سؤال که ظرفیت
اصفهان چقدر است ،مواجه سازیم .شــورای شهر باید برای حل مســئله آب و حقابه اصفهان
تاش کند و توقف رشد کمیت ها را در اولویت قرار دهد.
دکتر ساســان تأکید کرد :تنها راه نجات کشــور را اصاحات می دانم و همواره در شــوراهای
برنامه ریزی ،ســعی در مطرح نمودن این ایده کرده ام و زمانی که مخالفــت خود را با احداث
نیروگاه و پتروشــیمی در اصفهان اعام کرده ام ،من را ضد توسعه اصفهان خواندند .وی اظهار
کرد :من مخالف توســعه کمیت اصفهان هســتم و اعتقاد دارم ،اصفهان باید به شــهر کیفیت
ها تبدیل شــود .همچنین ،طرح مســئله ،یافتن راهــکار و تئوری ،خــان اول و گرفتن رأی
مردم ،خان دوم است .وی با تأکید بر ضرورت رأی آگاهانه دانشــگاهیان و فرهیختگان ،عقب
نشــینی آن ها از صندوق های رأی را ،عقب گرد چند صدســاله توصیف کرد و افزود :باید در
خان ســوم ،کثرت را به وحدت تبدیل کنیم تا به نتایج مطلوب برســیم و به توسعه کیفیت ها
بیندیشیم.

پانوشت
پارک
قمیشلو
دکتر ساسان
همچنینبه
پارکقمیشلو
در منطقه شمال
اصفهان،بعنوان
یکی از بزگترین
بانک های
گیاهی و جانوری
جهان و بانک ژن
منطقه موته که
از ذخایر عظیم
زیستمحیطی
در جهان
هستند ،اشاره
کرد و گفت :ما
اجازه نداشتیم
این زیستگاه
های طبیعی و
مهم را تیدیل به
گاراژ و کارخانه
کنیم .زیرا این
زمین ها متعلق
به ما نبودند.
متاسفانه ،ما به
حریم گیاهان و
جانورانمنطقه
و محیط زیست
تجاوز کرده ایم.
ما حق نداشتیم
در منطقه
جنوب اصفهان
که زمانی
محل زیست
آهوان بود،
تا این مرحله
حرکت کنیم.
خداوند سند
این زمین ها را
به نام گیاهان و
حیواناتنوشته
است ولی ما به
حریم آنها تجاوز
کرده ایم.

گزارش

دکتر ساســان در بررســی مطالعــات تاریخی و
ژئوپلیتیــک اصفهان ،به انتخــاب اصفهان بعنوان
پایتخت ساســانیان اشــاره کرد و افــزود :طبق
مســتندات تاریخــی ،از همان زمان ،مشــکات
ظرفیت محدود محیط زیســت اصفهان به زودی
آشکار گشت .اما چون پادشــاهان آن زمان بسیار
هوشــمند بودند ،بافاصلــه متوجه ایــن نقیصه
شــدند و علیرغم موقعیت اســتراتژیک اصفهان
به عنــوان یک نقطه قــوت ،با مشــکل بزرگتری
که محیط زیســت حساس این شــهر بود ،مواجه
شــدند و پایتخــت خــود را از اصفهــان منتقل
کردند.
زیرا پایتخت شدن ،موجب بارگذاری جمعیتی می
شود که اصفهان فاقد این ظرفیت بود .در تکرار این
تجربه تاریخی ،شــاه عباس به عنوان یک نظامی،
موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیک اصفهان را برای
پایتخت ،مطلوب دانســت و از قزویــن ،پایتخت
خود را به اصفهان منتقل کرد که ســپاه و قشــون
همراه او برای استقرار ،نیازمند مسکن ،بازار ،مغازه
و پادگان بودند و بــه زودی با کمبــود آب مواجه
شدند و اصفهان به شــهر وارد کننده مواد غذایی
تبدیل شد .زیرا ظرفیت اکولوژیک این شهر توانایی
تحمل توســعه بیش از حد آن زمان را نداشت .از
طرفی ،چون اروپائیان قصد تضعیف دولت عثمانی
را داشــتند ،پادشــاهان ایران را علیه عثمانی ها
با اســتقرار صنایع نظامی تقویت مــی کردند که
در این رفت و آمدها با مشــکات اصفهان آشــنا
شدند.
بعدها یکی از اروپائیان که فردی متخصص نیز بود،
مسئول چاره اندیشــی برای آب اصفهان شد .این
مهندس اروپایی متوجه کوهی شد که اگر منفجر
شــود ،آب کوهرنگ به اصفهان می رســد .شــاه
عباس دوم تصمیم گرفت که این اقــدام را عملی
سازد .اما شیخ علی خان ،وزیر شــاه که از فئودال
های بزرگ منطقه کرمانشــاهان و همدان بود و از
زمان پایتختی اصفهــان ،تمــام ارزاق اصفهان از
وایات کرمانشاه و همدان توســط وی تأمین می
شد ،تجارت خود و عده ای دیگر از درباریان پر نفوذ
را در خطر دید و لذا به شاه عباس این گونه وانمود
کردند که کفار قصد دارند تا آب زاینده رود را نجس
کنند .آن ها شــایع کردند که آب کوهرنگ آلوده
است و اگر وارد زاینده رود شــود ،این آب را سمی
می کند.
شاه عباس دوم نیز ســاده لوحانه پذیرفت و وزرای
دیگر هم که در تجارت مــواد غذایی به اصفهان به
منافع خود می اندیشیدند ،همگی ،مضر بودن آب
کوهرنگ را تأیید کردنــد و اصفهان همچنان وارد
کننده مواد غذایی باقی ماند.
دکتر ساســان در ادامه ســخنان خود ،به توسعه
پفکی اصفهان در زمان شــاه ســلطان حســین
پرداخت و افزود :این پادشــاه خرافاتی و ترســو به
دلیل ترس از حمله افغان ها به اصفهان ،تاش کرد
تا جمعیت بیشــتری که حــدود  1میلیون و 200
هزار نفر بودند را به اصفهــان آورد ولی  90درصد
جمعیت ،از فقدان بهداشــت ،فقر و گرسنگی تلف
شدند.
دکتر ساســان بــا تکیه بــر این شــواهد تاریخی
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گفتوگو

نقدمنصفانه

زنان می توانند در عرصه های گوناگون نقش
مؤثری داشته باشند
حسین آقا محمدی ،معتقد است که احزاب در تشکیل شوراها نقش بسیار کلیدی و
مهمیدارندوبایدبااستفادهویژهازنسلجوانرسالتومسئولیتخودرابهخوبیانجام
دهند .نماینده برخی از مراجع در امور شرعی و امام جماعت مسجد جامع کلیشاد ،با
اشارهبهنقشزناندرتوسعهکشورتأکیدداردکهگوییخودزناننیزتاحدودیاینباور
راپذیرفتهاندکهکمتردرعرصههایاجتماعیمانندانتخاباتهاحضورداشتهباشند.گفت
وگویمارابااومیخوانید؛
به نظر شما اولویتهای مهم شورای شهر کدام است .آیا این اولویتها به درستی شناخته شده
است؟
با توجه به اهمیت و جایگاه شــورا در قرآن کریم مانند آیه"وامرهم شورا بینهم" و آیه "و شاورهم فی
اامر" و ســخنان پیامبر اکرم(ص) و ائمه طاهرین(ع) و عالمان بــزرگ و فرهیخته مانند آیت الهی
طالقانی ،آیت الهب منتظری و دیگر بزرگان؛ اولویتهای مهم شورای شهر را می توان به مواردی طبقه
بندی کرد .اول آنکه اعضای شورا باید شــناخت کافی و ازم و همه جانبه از وضعیت و موقعیت شهر
داشــته باشــند .انتخاب و گزینش از بین بهترین افراد متعهد و متخصص و دلسوز و باتجربه و ایجاد
شــور و حرکت و امید در مردم به معنای واقعی کلمه و احیای مردم سااری در جامعه و نیز پرهیز از
برخوردهای جناحی و استفاده از سایق مختلف از اولویت های
دیگر شوراهای شهر می باشد.
علیرغم موفقیت هایی که شــوراها در ادوار مختلف گذشته
داشــته اند؛ برخی از اولویتها به خوبی بهره برداری نشــده
اســت .امیدواریم در این دوره از انتخابات شوراها نسبت به
آن اهتمام بیشتری شود.
با توجه به حضور پررنگ نسل دوم و سوم نسبت
به نسل اول ،دو قطبی سنی موجود در این دوره
شوراها تا چه حد عرصه بروز و ظهور قشرهای
متعددوخواهانتغییروتحولاست؟
با توجه بــه ارزش و جایــگاه دوران جوانی و
نیز نقــش جوانان در میدانهــا و عرصه های
گوناگون مانند حضــور در تظاهرات دوران
انقاب و مبــارزه با حکومــت پهلوی و نیز
حضور در جبهه های جنگ نحمیلی و سایر
عرصه ها و حضور چشمگیر نسل دوم و سوم
و عشق و عاقه و توان آناندر جهت خدمت
به مردم و جامعه می طلبد که از وجود آنها
در زمینه های مختلف از جمله حضور
در انتخابات شوراهای شهر استفاده
گردد .البته بســیار شایسته و به جا و
منطقی و اخاقی اســت که از تجربه و
آرای ارزشمند نسل اول استفاده و حرمت
آنها همواره حفظ گردد.
شــوراها نماد توزیع قدرت و تحکیم
جمهوریت می باشــند،اگر این تعریف را
قبولداشتهباشیم،نقشاحزابدرتشکیل
شورای کارآمد چیست؟ و با چه روشی می
تواننداینوظیفهرابهسرانجامبرسانند؟
در اینکه شوراها نماد توزیع قدرت و تحکیم جمهوریت
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نظام می باشند ،تردیدی نیست و این تعریف درستی
اســت .بنابراین احزاب در تشکیل شوراها نقش بسیار
کلیدی و مهمی دارندو آنها می توانند با استفاده از آحاد
اقشار جامعه به ویژه نســل جوان ،رسالت و مسئولیت
خود را به خوبی انجام دهند.
با توجه به مشکات دولت و ضرورت رونق و
توسعه شهرها چقدر می توان این ادعا را درست
دانست که شوراهای توانمند و با برنامه می توانند
با اتکا به ظرفیت و پتانسیل شوراها و شهرداری،
جریان رونق و توسعه شهرها به ویژه کان شهرها
رارقمبزنند؟
در صورتیکه افراد منتخب از ســوی مردم به عنوان
اعضای شورا شرایط و شایســتگی هایازمرا داشته
باشند ،با توجه به جایگاهی که شــوراها دارند ،می
توانند نقش مؤثر و مهمی در رونق و توســعه شــهر
داشته باشند .ما در گذشــته این تأثیر را در برخی از
کانشهرها شاهد بوده ایم .این انتظار است که انشااله
در شــورای آینده وضعیت و موقعیت بهتر و مطلوب
تری داشته باشیم.
به نطرشما چرا شاهد حضور زنان در اصفهان
و سایر کانشهرها در پست های معاون شهردار،
شهردار یا شهردار منطقه نیستیم؟ این امر نشانه
چیست؟
با عنایت به اینکه زنان نیمی از جامعه هســتند می
توانند در عرصه هــای گوناگون نقش مفید و مؤثری
داشته باشند .شاید علت عدم حضور آنان در برخی
مناصب به دایل زیر بوده باشد:نخست آنکه جامعه
ما به دلیل برخــی از باورهای دینــی هنوز پذیرش
پاره ای از پستها را ندارد و انشــااله به مرور زمان این
پذیرش پیدا خواهد شــد.دوم اینکه خود زنان نیز تا
حدودی این باور را پذیرفته انــد که کمتر در عرصه
های اجتماعی مانند انتخاباتها حضور داشته باشند.
ســوم آنکه ممکن اســت برخی مردان این باور را به
زنان تحمیل کرده باشــند که قبول مسئولیت از آن
مردان اســت و زنان وظایف دیگری دارند؛ از جمله
خانــه داری و تربیت فرزند و ماننــد آن که البته آن
نیز بسیار اهمیت دارد .لذا با توجه به حضور گسترده
اخیر زنان در انتخابات مجلس شــورای اســامی و
شورای شــهر و دیدگاه حضرت امام مبنی بر حضور
آنان در عرصه های گوناگون؛ انشــااه شاهد حضور
آنها در پست ها و مسئولیتهای بیشتری خواهیم بود.
راهکار مناسب برای نقد و بررسی همچنین
تبیین عملکرد شورای شهر توسط احزاب برای
مردمبهنظرشماباچهروشیبایدصورتپذیرد؟
نقد منصفانه و از روی دلســوزی و بــه دور از حب و
بغض و انگیزه های سیاسی ،بســیار شایسته و به جا
خواهد بود .باید نقد و بررســی همراه با ارائه راهکار
باشــد تا به نتیجه مطلوب دســت یابیم .معتقدم با
تشــکیل میزگردها و جلســات عمومی ،مردم هم
درجریان عملکرد شــورا قرار خواهند گرفت و از آراء
و نظرات مردم و نیز احزاب برای هرچه بهتر شــدن
عملکرد شورا اســتفاده شــود .در پایان ازم است
از بزرگان و کســانی که در اســتان اصفهان محور و
پایگاه اصاحات بودند یادی داشته باشیم .بزرگانی
از جمله مرحــوم آیت اه طاهری ،که منشــا خیر و
اقدامات ارزنده بودند و در مســیر تعالی و کمال این
شهر خدمات شایسته ای انجام دادند.

