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با توجه بــه اصول ارزشــی و اعتقادی مذهب 
شــیعه و نمادها و مناســکی که در فرهنگ تشیع 
نهفته اســت آغاز ماه محرم آغاز مرثیه و عزاداری 
شیعیان بر مظلومیت امام حسین و یارانش است. 
در تاریخ شــیعه تجمعات مذهبــی محرم و ذکر 
مصیبت اهل بیت و گریســتن و بر ســر و سینه 
زدن بهانه ای برای کاهش فشــار دردها و رنج های 
جامعه و فرصتی برای تمرین پایداری و استقامت 
و گریستن بر رنج ها و مصائب روزگار است. قبل از 
رسمی شدن مذهب شیعه در ایران شاید برگزاری 
چنین مراســمی فراگیر و گسترده نبوده و پس از 
آن این مناســک چه به طریق رسمی و با حمایت 
نهادهای حکومت یا غیر رسمی و توسط هیات ها و 
گروه ها در منازل برگزار می گردد و نشان از ظرفیت 

عظیم اجتماعی و مدنی فرهنگ شیعی دارد.
در کنار همه عزاداری هایی که برای امامان شیعه 
در طول ســال برگزار می شود یکی از بزرگترین و 
طوالنی ترین سوگواری ها مربوط به امام حسین و 
واقعه عاشورا اســت که دو ماه کامل قمری یعنی 
محرم و صفر را به خود اختصاص داده اســت و به 
جهت کیفیت و خشونت ماجرای شهادت آن امام 
آزاده، سوگواری ایشان خصلتی سیاسی اجتماعی 
به خود گرفته است. عاشورا و عزاداری های محرم 
به جهت تداوم تاریخی و تاثیرگذاری آن بر فرهنگ 
ایرانیان پدیده ای شــگفت انگیز و استثنایی است. 
عزاداری هــای محرم گرچه منشــا و مبدا دینی و 
عربی دارد ولی در طول تاریخ به دیگر سرزمین ها 

و فرهنگ ها رخنه کرده و بازتولید شده است و هم 
اکنون به عنوان ابزاری وسیع و رسانه ای عظیم در 

جهان در خدمت دین و دولت شیعی قرار دارد.
یکی از موضوعات اساســی و دغدغه عالمان و 
نواندیشــان دینی بهره گیری از مضامین عاشورا و 
مناســک مذهبی در زندگی امروزی انســان عصر 
پسامدرن است. پرســش این است تلفیق سنت و 
فرهنگ مدرن چگونه صورتبندی می شــود؟ چه 
مولفه ای از فرهنگ عاشورا برای امروز ما ضروری و 
حیاتی اســت. عاشورا و محرم امروز ما باید چگونه 
باشــد تا به رشد جامعه ما کمک کند و به زندگی 
اجتماعی مطلوب برســد و از معنویات و آزادگی و 
جاودانگی بهره مند شــویم و از این منبع اجتماعی 
عظیم در ساماندهی مشکالت و چالش ها بهره مند 

شویم.
 شــیعیان در دوره طوالنی قرون گذشــته به 
ســبب اقلیت و انزوا و  تحت ظلم و ستم حاکمان 
و ســالطین همیشه در رنج و محنت بودند و گاها 
با هجوم بیگانگان بر مصائب زندگی شــان افزوده 

می شد. 
برگزاری مجالس مرثیه را در شــرایط ســخت 
کمیابی و قحطی و مخفیانه بدور از چشمان ماموران 
حکومت ابــزاری برای کاهش آالم و رنج های خود 
می یافتند و چندین قرن به همین شــیوه زندگی 
کرده اند و به همین سبب غم و اندوه و استقبال از 
عزا و ماتم در فرهنگ شــیعیان و ایرانیان نهادینه 
شده است. نکته مهم این است  اکنون که حکومت 

اسالمی شیعی به رهبری فقیه شیعی استقرار یافته 
است و شیعیان ایران از گذشته سخت خود رهایی 
یافته اند نباید حکومت شــرایطی بهتر از گذشــته 
برای مردم فراهم کند و مردم از حقارت و سختی 
و درگیری دائمی از معیشت و خوراک و مسکن و 
بحران های گوناگون رهایی یابند؟ چرا بعد از چهار 
دهه شــرایط مردم روز به روز سخت تر می شود و 

صبر و مقاومت تاریخی انتها ندارد؟
نکته دیگر بررســی قیام امام حسین و جایگاه 
حکومت دینی اســت. اگرچــه در منابع مختلف  
عناوین مختلفی همچــون ایجاد حکومت، مبارزه 
با طاغوت، احیای شــریعت و امربه معروف و نهی 
از منکر برای هدف قیام عاشــورا نام برده می شود 
ولی مصادیقی که اکنون در ایران توسط دولت  از 
برخورد با شــهروندان در مسائل مختلف تا مطالبه 
گری بجای پاســخگویی و تورم دو رقمی هر ساله 
بر مردم تحمیل می شود هیچ سنخیتی با رواداری 
و کــردار و رفتار ائمه دین ندارد و تصمیم گیری و 
سیاســتگذاری ها درد و رنج مردم را افزایش داده 

است.
سختی و فشار بحران ها از خارج و داخل و وقوع 
بالیای طبیعی زندگی مردم را سخت کرده است و 
روزگار جماعت شــیعی داخل مرزهای ایران کمتر 
از شرایط گذشته تاریخی اسالفشان نیست. اکنون 
با شروع محرم  دیگر باید در کنار ذکر مصیبت اهل 
بیت بر درد و رنج مردم مصیب زده ایران گریست  

و مرثیه خواند.

علی رغــم کاربرد گســترده  موضوع خواســت 
و مصلحــت عمومــی در ادبیات سیاســت گذاری 
عمومی و شــهری در جهان، به نظر می رســد در 
مدیریت شهری ایران هنوز درک دقیق و شفافی از 
معنای این مفهوم و کاربرد آن در طرح های توسعه 
شــهری وجود ندارد. در حالی که سیاستگذاران و 
برنامه ریزان شهری به عنوان فعاالن عرصه عمومی 
موظف هســتند تا با تعامل باز و شــفاف با جامعه 
در راســتای خواســت عمومی گام بردارند، اما این 
موضوع در اغلب طرح های توســعه شــهری ایران 
مورد غفلت قرار گرفته و یا به صورت اشتباه تفسیر 
و اســتفاده شده اســت. با توجه به نظریه »حق به 
مثابــه نفع« اکثــر صاحبنظران شــهری در ایران 
جنبه حقوقی مسائل شــهری را در نظر گرفته اند 
و به نوعی به حقوق عمومی در شــهر پرداخته اند. 
همچنیــن در متــن قوانین مرتبط بــا این حوزه، 
عمدتاً به واژه مصلحت و نه منفعت اشــاره شــده 
اســت، که موضع گیری متمرکــز و رویکرد از باال 
به پاییــن  متولیان خواســت/مصلحت عمومی را  
نشــان می دهد. نقدی که به این رویکرد وارد است 
مرتبط با عدم شناســایی دقیق جامعه هدف، نبود 
دسته بندی روشن از نیازهای افراد جامعه، مشخص 
نبودن خدمات گیرنــدگان واقعی و نحوه اختصاص 

منابع است. 
بی توجهی مدیریت شــهری به مفهوم خواست/
مصلحت عمومــی در بعد نظری و عملی ســبب 
شده اســت که باوجود صرف منابــع و هزینه های 
مالی و انســانی بســیار، برخی طرح ها و برنامه ها 
وسیاســت های شــهری با شکســت مواجه شده 
و یا ناتمام رها شــوند که این امر کاهش ســرمایه 
اجتماعی و بی اعتمادی مردم به مدیریت شــهری 
را به دنبال داشته اســت.  بطــور مثال پروژه »ارتقا 
کیفی محور 17 شــهریور از میدان امام حسین )ع( 
تا میدان شــهدا« که در ســال 1395 و با اهداف 
سیاسی مدیریت شهری اجرا شد، بعدها مورد نقد 
گروه های مختلف قرار گرفت و نارضایتی ساکنین 
و کســبه محور را به همراه داشت یکی از مصادیق 
غفلــت از خواســت عمومــی اســت. در حالی که 
یکی از راهبردهای اصلــی در این پروژه ارجحیت 
منافع عمومی بــر منافع خصوصی و تامین عدالت 
اجتماعی و فضایی مطرح شده بود، اما در هیچ یک 
از مراحل تهیه و اجرای طرح، ســاکنین و کســبه 
و در کل ذی نفعان نقشــی ایفا نکردند. اجرای این 
طرح موجب کاهش رونق اقتصادی و امنیت محور 
شده و آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی متعددی 
ماننــد افزایش جرم و بزه را به همراه داشــت و در 
نهایت بعد از ســال ها اتالف هزینه و در اقدامی که 
بیانگر شکست پروژه بود، قسمتی از مسیر پیاده راه 
مجددا بر روی خودروها بازگشــایی شد. این طرح 
خارج از فرایند سلسله مراتبی و طی فرایند قانونی 

و رسمی )کمیســیون ماده 5( تصویب شده بود و 
چشم پوشی از خواســت عمومی در تمامی مراحل 
تهیه تا اجرای طرح مشهود بود. همانطور که اشاره 
شــد در طرح مذکور بعد رویه ای و محتوایی تامین 
خواست مردم و بعد بین االذهانی برای پاسخگویی 
بــه مصلحت مردم مورد غفلت قــرار گرفته بودند. 
یکــی از دالیل این امر این بــود که اهداف تعیین 
شــده برای این پروژه قطعی و از پیش تعیین شده 

و خارج از ذهنیت افراد متاثر این طرح بوده  است.
»طرح ســاماندهی و توســعه پردیس مرکزی 
دانشــگاه تهران« نمونه دیگری اســت که با عدم 
توجه به خواســت عمومی، با نارضایتی گســترده 
ســاکنین و گروه های مختلف در دو دهه گذشته 
روبرو شده اســت. طرح ایده از ســوی رئیس وقت 
دانشــگاه تهران صورت گرفت و در سال 1376 در 
کمیسیون ماده 5 تصویب شد. در دالیل توجیهی 
این طرح نیز به برآورده شدن منافع ملی و عمومی 
اشاره مستقیم شده است، اما با گذشت بیش از 20 
ســال از آغاز این طرح و صــرف هزینه زیاد )200 
میلیــون دالر و حتی تخصیص بخشــی از بودجه 
زلزله بم به این طرح( تملک پالک های اطراف برای 
توسعه پردیس دانشگاه به صورت کامل انجام نشده 
و  با بحــران اخیر زمین و مســکن این موضوع با 
ابعاد پیچیده تری نسبت به قبل مواجه شده  است. 
از ســویی پالک هایی نیز که تملک شده اند، نیز با 
تغییر کاربری از مســکونی اکثراً بــه عنوان انبار و 
پارکینگ اساتید مورد استفاده قرار گرفته اند. بروز 
آسیب های اجتماعی،  مهاجرت اجباری ساکنین و 
ســوداگری امالک از جمله تبعات اجرای این طرح 
بوده که زندگی روزمره ساکنین محالت اطراف را به 
شدت تحت تاثیر خود قرار داده و موجب نارضایتی 
آنان شــده است.  آنچه مسلم است باوجود اهمیت 
نقش مردم و خواست و مصلحت آن ها در موفقیت 
برنامه  ها و طرح های شــهری، هنوز اتفاق نظری بر 
چیستی و چگونگی حصول آن در مدیریت شهری 
تهران وجود ندارد. مفهوم خواست عمومی مفهومی 
مناقشه برانگیز است که به دلیل تفاوت ها در جوامع 
پیش روی سیاستگذاران  پیچیدگی های  و  مختلف 
عمومی و شــهری، فاقد نقطه بنیادین و مشترک 
است و به شــدت متأثر از زمینه و بافت هر جامعه 
است و می تواند به کنش شهری به عنوان اقدام در 
حوزه عمومی مشروعیت بخشد. در شرایط کنونی 
که اعتماد به مدیریت شــهری در میان شهروندان 
تهرانــی به میزان قابل توجهــی کاهش پیدا کرده 
اســت، مدیریت شــهری ناگزیر به تغییر رویکرد و 
نگاه به خواست/مصلحت عمومی و اصالح فرایندها 
و رویه های شبهه برانگیز است در این راستا اقدامات 
زیر به عنوان نقطه آغازینی برای تحول این دیدگاه 

پیشنهاد می شود:
- دســته بندی برنامه ها، سیاســت ها و اقدامات 

شــهری  با توجه به تفکیک مقیاس و دامنه  آن ها 
براساس منفعت و یا مصلحت عموم: بدین معنا که 
برخی طرح ها و برنامه های شــهری خواست عموم 
مردم هســتند و اجماع نظــری و همراهی مردم 
برای رســیدن به آن وضعیــت مطلوب وجود دارد 
و همچنین انجام آن هــا از وظایف و ماموریت های 
ذاتی مدیریت شــهری اســت ماننــد ارتقا محیط 
زیست شهری، کاهش آلودگی هوا و یا اقداماتی در 
شــرایط اضطراری و بحران. این طرح ها در راستای 
مصلحت عمومی اجرا شوند و شرایط نظرسنجی از 
مردم در آنها الزامی نیست. اما در مقابل طرح های 
شــهری موضعی که مســتقیماً با زندگی روزمره 
بخشــی از جامعه سروکار دارد انجام نظرسنجی از 
همه بازیگران اثرگــذار و اثرپذیر در فرایند اجرای 
طرح ها و تصمیمگیری متولیان مبتنی بر نتایج این 

نظرسنجی ها ضروری است. 
-تامین خواســت/مصلحت عمومی با تمرکز بر 
رویه و محتوا: بدین معنــا که توجه به فرایندهای 
سلســله مراتبی برنامه ریزی و طراحی شهری برای 
ضمانت نقش آفرینی همه بازیگران و در گام بعدی 
توجه به انجام فرایندهــای قانونی تهیه و تصویب 
طرح هــا و برنامه ها صورت گیــرد. همانطور که در 
ســطور باالتر اشــاره شــد دو پروژه ارتقای کیفی 
محور 17 شهریور و ســاماندهی و توسعه پردیس 
دانشگاه تهران علیرغم وجاهت قانونی و طی کردن 
فرایندهای رسمی در کمیســیون ماده 5، ناموفق 
بوده اند و نارضایتــی گروه های مختلف را به همراه 

داشته اند.
- تقویت حلقه های واسط بین مردم و مدیریت 
شهری مانند شــورایاری ها، دفاتر توسعه محلی و 
ســازمان های مردم نهاد فعال در محالت و شــهر: 
نهادهای واسط میتوانند در اعتمادسازی نسبت به 
مدیریت شهری در میان مردم نقش موثری را ایفا 
نموده و تامین خواســت/مصلحت مردم در مقیاس 

محلی را تسهیل نماید. 
- تقویت پژوهش ها در موضوع خواست/ مصلحت 
عمومی: توجه به تهیه مطالعات و طرح های پژوهشی 
در این حوزه وبه دلیل محدود بودن منابع فارســی 
زبان تعریف و انجام پژوهش های بین رشته ای )علوم 
سیاسی، شهرسازی، جامعه شناسی و اقتصاد( برای 
شفاف کردن و پاسخ گویی به دوگانگی ها در حوزه 
مفهومی خواست/ مصلحت عمومی ضروری است. 
همچنین برگزاری نشست های تخصصی در سطوح 
دانشــگاه، حرفه مندان و مدیریت شهری به منظور 
بومی سازی این مفهوم با توجه به رویکرد تمدنی و 
اصول حکمرانی ایرانی-اسالمی و تسری مفاهیم و 
رویکردهای مرتبط با خواست/مصلحت عمومی و پر 
کردن شــکاف نظریه و عمل در این حوزه ضرورت 

دارد.
*کارشناس معاونت سیاستگذاری شهری

ما در گذشته فقیر شــدیم ولی بی اخالق نشدیم، 
فقیر شدیم اما همسایه مان را نکشتیم. دیگری همسایه 
ما را کشت. مغول آمد از ثروتمند تا فقیر از مسلمان تا 
نامسلمان همه ما را کشت اما ما همسایه هایمان را به 
خاطر فقر نکشتیم. داراها کمک کردند و فقرا تحمل 
کردند و از بحران عبور کردیم، اما امروز شرایط به هم 
ریخته اســت. امروز کدام ثروتمند ایرانی حاضر است 
پول خود را به دولــت بدهد تا دولت برای برون رفت 

از این شــرایط ســرمایه گذاری کند؟ ایــن اتفاق در 
دوره مصــدق افتاد، مصدق اعالم می کند، ثروتمندان 
پول می ریزند و نمی گذارند کشــور در نتیجه تحریم 
انگلیس زمیــن بخورد.  اما االن ثروتمندان پول خود 
را به دوبی و امارات و آمریکا می برند و کســی حاضر 
نیســت کمک کند. ســرمایه گذار ملی باید هزار بار 
اعتماد کند حتی اگر هزار بار کاله سرش رفته باشد. 
سرمایه گذار ملی برای مملکت مانند پدر و مادر است 

برای فرزند، باید همیشه سرویس بدهد حتی اگر بچه 
هر روز اذیتش کند. یک رجل را اگر هر روز به زندان 
ببرند باز باید حرف حق بزند نه اینکه مهاجرت کند. 
کــدام ثروتمند ملی که ثروت خود را از این حکومت 
و نظام سیاســی و جامعه ایرانی به دست آورده امروز 
حاضر است پول بدهد برای کنترل گروه فقیر جامعه. 

پول بدهد به مرجع تقلید خودش یا به خیریه؟
ادامه در صفحه 12
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صفحه3

چگونه هندبال دختران 
به جمع 1۶ تیم برتر جهان صعود کرد؟

مربی تیم ملی هندبال دختران نوجوان کشورمان بعد از صعود تاریخی شاگردانش به جمع 16 تیم برتر جهان گفت: 
با برتری برابر مقدونیه میزبان مسابقات دنبال صدرنشینی در گروه و صعود به دور بعد هستیم.  به گزارش  مهر، تیم 

ملی هندبال دختران نوجوان ایران یکشنبه شب در یک بازی تماشایی و زیبا موفق شد..

سخنگوی وزارت خارجه خبر داد

 احتمال از سـرگیری مذاکرات برجـامی

برگزاری اولین جلسه دادگاه متروپل 

متهمان فاجعه متروپل چه کسانی هستند؟
صفحه2

تنها 15 هزار وام ودیعه به مستاجران پرداخت شد

افزایش ۸۳ درصدی اجاره مسکن 
در تهران طی 2 سال اخیر

صفحه5

صفحه3

صفحه11

صفحه10

وال استریت ژورنال فاش کرد

نقشه آمریکا 
علیه شبکه صادرات نفت ایران

روزنامه وال اســتریت ژورنال آمریکا در گزارشی نوشــت که واشنگتن مشغول بررسی اعمال تحریم علیه 
یک شبکه جهانی است که مظنون به مشارک در حمل و نقل دریایی نفت ایران است. یک مقام ارشد دولت 
آمریکا گفت: »پیش بینی من این اســت تا زمانی که ایرانی ها پیشــنهادها را نپذیرند و به برجام بازنگردند، 

انتظار می رود که...

رفع نیاز فرودستان با ساخت خانه های 30متری 
روی بقایای بافت فرسوده! 

تعارضات تولید خانه های کوچک
 با فرزندآوری

تنش های صربستان با کوزوو تشدید شده است

بالکان زمین بازی جدید پوتین

صفحه8


