
سرمقاله

داستان اهواز، شهر خاك و نفت و آب و محله هاى رو به ویرانى

 بیشترین نابرابرى با اختالف میانگین 1/54 بین دو محله  شهرك نفت
و حصیرآباد و کمترین اختالف بین گلستان و حصیرآباد با میانگین 0/66 وجود دارد

جدال نابرابر

تهران، گوشت قربانی
تهران شهر جوانی است؛ در مقایسه با اصفهان، تبریز، 
شیراز،  قزوین، همدان و... تهران از نظر تاریخی کودکی 
اســت که فقط اندکی بیش از 200 سال از پایتختی  اش 
می گذرد و در این فاصله کوتاه است که از جمعیتی 15 هزار 
نفر به جمعیتی حدود 9 میلیون نفر و از مساحتی اندك 
در حد 4 کیلومتر مربع درون یک حصار، اکنون به بیش 
از 800کیلومتر مربع رسیده است. حفظ هویت شهري 
که در این فاصله کوتاه رشد بسیار سریعی داشته است، 
بسیار سخت اســت. اگر به شهرهاي اروپایی نگاه کنیم، 
عموما تاریخ درازي دارند. آنان کوشیده اند که کوچکترین 
آثار تاریخی را حفظ و از این طریق پیوندي تاریخی میان 
شهروند کنونی با شهرشــان و با گذشته خودشان ایجاد 
کنند، حتی بسیاري از بناهاي مسکونی داراي پالك  سال 
ساخت هســتند و بعضا به دویست یا سیصد  سال پیش 
می رسند و صاحبان آنها فقط می توانند تعمیرات داخلی 
انجام دهند. این چهره شهرهاي اروپایی بسیار آرام بخش 
و تسکین دهنده اســت. آنان می کوشند مظاهر تمدنی 
و تاریخی را بهتر از هر چیز دیگري در منظر و دید مردم 
قرار دهند؛ چرا که زیبایی هاي این ساختمان ها به خودي 
خود اثرات مثبت روانی و رفتاري دارد. این کار نه تنها براي 
شهروندان خودشان مفید است، بلکه براي جلب گردشگر 
بسیار حیاتی است. این مقدمه را داشته باشید تا به نکته 
دیگري اشاره شود. هنگامی که آقاي کرباسچی شهردار 
تهران شــد، تغییراتی در نحوه اداره شــهر به وجود آمد 
که هر کدام از آنها براي مردم قابل توجه بود؛ ولی شــاید 

یکی از مهمترین تغییراتی که نه تنها هزینه اي نداشت، 
بلکه به لحاظ مالی ســودآور هم بود، برداشتن نرده هاي 
جداکننده پارك ها و اماکن عمومی از خیابان و پیاده روها 
بود. با همین اقدام بسیار ساده که صدها و هزاران تن آهن 
مصرف شــده در اطراف پارك ها برداشته و براي کارهاي 
ضروري دیگر استفاده شد، تمامى فلسفه فضاي عمومی 
و نیز احساس مردم نســبت به پارك دگرگون شد. البته 
این بدان معنا نبود که مردم پس از این اقدام از جایی جز 
محل هاي تعیین شده وارد پارك شوند، ولی مردم متوجه 
شدند که فاصله هایی که ناشــی از نوعی مدیریت بسته 
شهري بود، برداشته شده است و از این پس می توانند با 
شهر و کالبد آن ارتباط نزدیک تري پیدا کنند. با ذکر این 
چند نکته به رویداد عجیبى در روزهاى اخیر مى پردازیم. 
در این روزها تصاویري منتشر شده است که جلوي نماى 
تاریخى مجلس در میدان بهارستان را دیوار می کشند! 
و این تمهیدات احتماال ناشی از اقدامات احتیاطی براي 
تأمین امنیت مجلس است؛ ولی کیست که نداند تاریخ 
تهران عمدتا در ذیل مشروطیت و تأسیس عدالتخانه یا 
همان مجلس شکل گرفته است. تمام خیابان جمهوري 
از میدان بهارستان تا میدان جمهوري، ارزش تاریخی و 
فرهنگی همین یک ســاختمان را ندارد. ساختمانی که 
باید در منظر و دید عموم مردم باشد و مردم با دیدن آن 
با تاریخ و گذشته شــهر ارتباط برقرار کنند؛ تاریخى که 
با این اقدام به حاشــیه و پشت دیوار خواهد رفت؛ آن هم 
دیواري امنیتی!  متاسفانه به دلیل وجود همین نگاه ها، در 

همین یک قرن و یا یک قرن و نیم گذشته، تهران بسیاري 
از آثار خود را از دســت داده است؛ از تکیه دولت گرفته تا 
دروازه هاي مشهور تهران که فقط یک مورد آن باقی مانده 
است. باغات تهران که جزو تاریخ طبیعی این شهر است 
و می توانست ارتباط مردم تهران را به گذشته هاي دورتر 
از دو قرن اخیر ببرد، نیز نابود شده اند و تصاویر هوایی به 
خوبی نشان می دهد که آن باغات تبدیل به برج هاي سر 
به فلک کشیده شــده اند. اکنون نیز می خواهند مناطق 
قدیمی تر تهران را با عنوان بافت فرسوده تخریب کنند 
و به جایش برج بســازند. هر چند ایــن اقدام مجلس با 
مخالفت شهردارى و اعضاي شوراي شهر تهران مواجه 
شده اســت و به  طور طبیعی براي حفظ امنیت می توان 
اقدامات دیگري را به عمل آورد و حتی اگر نتوان صد درصد 
هم امنیت را تأمین کرد، بــاز هم دلیلی ندارد که از ترس 
مرگ خودکشــی کنیم. تهران شهر بی هویتی است و یا 
حداقل اینکه عناصر هویت بخش آن اندك اســت، اگر 
همین میزان از عناصر هویت بخش را هم از تهران بگیریم، 
دیگر چیزي براي عرضه تمدنی و فرهنگی ندارد. نگاه به 
تهران و به کلی نسبت به شهر باید تغییر کند. تهران تبدیل 
به گوشت قربانی شده است که هر کس اعم از شهروند یا 
سیاستمدار و مسئول می کوشد تکه اي را مطابق میل و 
نیاز خود از آن جدا کند. تهران و شهر را باید اصالت داد و 
همه در خدمت این پدیده باشیم و نه برعکس. تهران امروز 
کارگاه بی قواره اي است که دچار یک ضعف هویت بخشی 

شده است؛ امیدواریم بدتر از این نشود.
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حجت االسالم والمسلمین اسداهللا اسدي
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان خراسان  رضوي

مصیبت وارده را خدمت جنابعالی و بازماندگان محترم تســلیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال براي آن فقید 
سعید علو درجات و براي بازماندگان صبر و اجر مسألت داریم. 

حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر

گفت وگو

 صفحه 10

مجلس
درست عمل نمى کند

گام مهم در «امداد»
گفت و گو با نجفقلى حبیبى

استاد دانشگاه و فعال سیاسى 
به بهانه برگزارى نخستین دوره ارزیابى سوانح

  مسئول دبیرخانه ارزیابى کشورى هالل: عدم ارزیابى سوانح
باعث کاهش سطح امدادرسانى در حوادث شده است
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«شهروند» از قانون مجازات پدران فرزندکش گزارش مى دهد

  قاضى ویژه قتل: حکم برخورد با پدرى که در حق فرزندش مرتکب جنایت شده بر اساس احکام شرعى استنباط شده است

جنایت هاى بى مکافات
    صفحه15

شهروند حقوقى

   صفحه 8

اقتصاد

  کم آبى، باغداران کرمانى را
به استان هاى قزوین، سمنان

و خراسان رضوى کشور کشاند

مهاجران 
پسته
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نرگس جودکى- شــهروند| «ریــزش کوه در 
منطقه هفت اهــواز.» «دو کودك جــان دادند.» 
اهواز کوهى از مشــکالت دارد که هرازگاهى بر سر 
ساکنان بافت فرسوده آوار مى شود. بارانش یک نم 
و دو نم نیست. آسمان یک دل سیر مى بارد و رودى 
از فاضالب و زباله در سراشــیبى کوچه هاى تنگ 
محله هاى قدیم روان مى شــود.  کوچه هاى تنگ، 
خانه هاى کوچک و متراکم و جمعیِت زیاد. منطقه  
هفت اهواز چند محله  شــبیه به هــم دارد؛ کوى 
رمضان، عامرى(اهواز قدیم)، آســیا آباد، کوى آل  
صافى، چهارصد دســتگاه، زیتون کارگرى و منبع 
آب که یک محوطه  باســتانى اش چند  سال پیش 
در دل یکى از تپه ها نمایان شد.  با وجود بقعه على 
مهزیار، قبرستان لهستانى ها، بافت قدیمى عامرى 
و منازل کارون، منطقه هفت  بخشى از تاریخ شهر 

است، فراموش شــده در قلب مناطق نفتى، سایه  به 
سایه شــرکت نفت کارون و لوله سازى خوزستان و 
کارخانه کربــن. رود کارون هم از این جا مى گذرد؛ 
از متن شــهر که همیشه شکل و شــمایل حاشیه 
را داشــته و دارد.70 درصد بافت شــهرى منطقه 
فرســوده است.سرانه فضاى ســبز براى جمعیتى 
حدود 150هــزار نفــر کمتر از چیزى اســت که 
طرح جامع شهر پیشنهاد داده است. منطقه هفت 
وســیع تر از منطقه هشت اســت با تراکم جمعیت 
بیشــتر اما از خدمات شــهرى بى بهره تر. محله ها 
بى برنامه ساخته شدند، خود رو بودند و سال هاست 
خبرى از اصول و قوانین شهرسازى در آنها نیست. 
هر چنــد درســت در روزى که کوه فــرو ریخت، 
معاون عمرانى استاندارى خوزســتان گفت براى 

جابه جایى خانه هاى...

روحانى در همایش بزرگداشت چهلمین سالگرد شهادت آیت اهللا سیدمصطفى خمینى:

 على الریجانى: جامعه اى که تفکر دینى آن بر مبناى عقالنیت و فلسفه نباشد یا دچار تحجر مى شود یا دچار التهاب

نباید بگذاریم اعتماد بین مردم و حاکمیت صدمه بخورد
   صفحه 2

 افزایش غیرعرفى اجاره بها
به بهانه کاهش نرخ

سود سپرده هاى بانکى

دست خالى 
قانون و مستاجر

ایلنا| مدیرکل امــور بین الملــل معاونت زنان 
ریاست جمهورى با اشــاره به حدود دو برابر شدن 
نرخ مشارکت زنان در ایران نسبت به قبل از ریاست 
جمهورى آقاى روحانى، گفت: «هنوز در مقایسه با 
کشــورهاى اطراف با آرمان هایمان فاصله داریم.» 
«لیال فالحتى» در رابطه بــا انتخاب کابینه جدید 
امارات که 9 نفر آن (حدود یک سوم) را زنان تشکیل 
مى دهند، گفت: «به تازگى عربســتان و امارات در 
حوزه زنان ســرمایه گذارى کرده اند، این کشورها 
گذشته از برخورد سیاســى، اشتراکات دیگرى نیز 
با ما دارند و باید این مســاله بررســى شود که چرا 
این کشــورها در بحث زنان ارتقا پیدا کرده اند.» او 
ادامه داد: «کشورهاى منطقه براى ارتقاى آموزش 
و بهداشــت زنان وارد عمل شــدند، در عربستان، 
امارات و به ویــژه در قطر و ترکیه تجربه هاى زیادى 

در خصوص سرمایه گذارى در رابطه با آموزش زنان 
کسب شده است و این حوزه از حوزه آموزش پایه به 
آموزش عالى رسیده اســت.» او با اشاره به تحوالت 
کشــورهاى منطقه در حوزه زنان، دربــاره امارات 
گفت: «در مورد امارات هم باید به این نکته اشــاره 
کرد که آن کشــور در کابینه هاى قبلى خود نیز از 
وزراى زن اســتفاده کرده است؛ بطوریکه امارات در 
کابینه قبلى هشــت وزیر زن داشته است؛ بنابراین 
اتفاق جدیدى نیست، اما نکته مهم این است که در 
فرآیند توســعه بکارگیرى نقش زنان و دیده شدن 
زنان در بخش هاى مختلف در دستور کار کشورهاى 
عرب زبان قرار گرفته اســت که این کمک مى کند؛ 
شــاخص هاى توســعه آنها تغییرات جدى داشته 
باشد.» مدیرکل امور بین الملل معاونت زنان ریاست 
جمهورى در ادامه با اشــاره به شــاخص نابرابرى 

جنسیتى کشورهاى منطقه بیان داشت: «به عنوان 
مثال از نظر شــاخص نابرابرى و شکاف جنسیتى 
امارات رتبه 24 و ایران رتبه 139 از بین 144 کشور 
دنیا را دارد. اگر به زیرشــاخص هاى همین شاخص 
شــکاف جنســیتى نگاهى بیندازیم، عمده ترین 
تفاوت مان در حوزه سیاست است که ایران و امارات 
را در این رتبه متفاوت کرده است. یعنى رتبه امارات 
در مشارکت سیاسى در سطح وزرا و پارلمانى 83 و 
ایران در رتبه 133 اســت. همین باعث مى شود که 
متوجه شــویم، چرا در این بخش این حجم تفاوت 
وجــود دارد.» او درباره وضعیــت کنونى ایران هم 
گفت: «نرخ مشارکت زنان نسبت به قبل از ریاست 
جمهورى آقاى روحانى تقریبا دو برابر شــده است؛ 
اما در مقایسه با کشورهاى اطراف با آرمان هاى خود 

فاصله داریم.»

مدیرکل امور بین الملل معاونت زنان ریاست جمهورى مطرح کرد:

افزایش 2 برابرى نرخ مشارکت زنان نسبت به قبل از ریاست جمهورى روحانى 

  صالح نیکبخت: دولت باید سقف اجاره را تعیین کند                            عطار: قانون مسکوت است


