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روزنامه نگار و تحليلگر

 نقد سياسي 
قرباني هجو سياسي

شعر هجو خواني با س��بك مداحي در 
نماز عيد س��عيد فطر در نق��د دولت و 
رييس جمهور كه ب��ه توهين تنه م��ي زد در حالي كه 
آقاي روحاني در صف اول نماز نشسته بود، واكنش هاي 
گسترده اي را به همراه داشت. بنده نيز مي كوشم كه از 
زاويه اي شايد متفاوت با آنچه گفته شده است به طرح 

برخي نكات بپردازم. 
1� نخس��تين چيزي كه كمتر به آن اشاره شده است 
استفاده از قالب شعر براي بيان انتقادي سياسي )درست 
يا نادرست( است. اين بدترين وجه ماجرا بود. مي دانيد 
كه در تاريخ صدر اسالم داستان قابل تاملي وجود دارد. 
پس از فتح مكه حضرت رسول همه را بخشيد. هر كس 
كه حتي به خانه ابوس��فيان وارد مي ش��د در امان بود. 
اجازه نداد فتح مكه روز انتقام شود، آن را به روز رحمت 
و گذشت تبديل كرد ولي چند مورد اندك استثنا شدند 
و بخشش شامل آنان نشد، از جمله كساني كه از طريق 
شعر پيامبر )ص( و اسالم را هجو مي كردند، حتي اگر اين 
افراد زن بودند نيز مشمول بخشش نشدند. در واقع وارد 
شدن به مقوله سياسي در قالب شعر و استفاده از هنر با 
هدف هجو و دشنام دادن كار بسيار ناپسندي است كه 
فضاي سياسي را تخريب مي كند و نتيجه همين مي شود 
كه عده اي هم در اين سو و در پاسخ دست به كار سرودن 
شعر و هجو شوند! هر كسي نقدي درباره سياست هاي 
دولت و برجام يا هر چيز ديگري دارد بايد با زبان سياست 
و قابل پاسخ دادن اقدام كند. هيچ چيز بدتر از ترفندهايي 
هنري از جمله تمسك به شعر و شاعري براي موضوعات 
سياسي نيست. اين رفتار زشت در صدر مشروطيت و 
حتي در دوران رضاخان نيز در ميان كنشگران سياسي 
كه قريحه شعرس��رايي داش��تند )نه مثل اين شعر كه 
ضعيف هم بود(، ديده مي شد كه اتفاقا با واكنش قدرت 
حاكم مواجه شد و غيرحق كشته شدند. ولي انصاف بايد 
داد كه نه ش��عر فرخي يزدي و نه شعر ميرزاده عشقي 
كمك��ي درخور به فضاي سياس��ي نمي كرد جز اينكه 
كينه و نفرت را نزد دو طرف عميق تر و ريشه دارتر كرد. 
بنابراين نقد و هجو سياسي در قالب شعرخواني و هنر 
يكي از بدترين رفتارهايي است كه متاسفانه نبايد اجازه 

داد كه باب شود. 
2� فارغ از ايراد فوق كه بسيار زيان بار 

اس��ت، خوان��دن آن در نماز جمع��ه )يا فط��ر( زيان 
مضاعفي دارد. 

تيترهاي امروز نگاه روز

 » اعتماد« بررسي مي كند؛ چرا هرروز يك حاشيه 
 و مساله عليه شخص رييس جمهور و دولت او 

برجسته  مي شود؟
 در آخرين دست از اين اتفاق ها روز دوشنبه 
 و در جريان مراسم  نماز عيد فطر شاهد اهانت
 يك مداح  عليه رييس جمهور منتخب بوديم
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دولت ها اصرار 
كردند وارد 

سازندگي شويم

فرمانده كل سپاه:
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آتش به اختيار يعني 
 كارفرهنگي خودجوش
 نه بي قانوني

رهبر معظم انقالب در خطبه هاي نماز عيد سعيد فطر تاكيد كردند

 سانسور سريال 
 »زير پاي مادر« 

در آخرين قسمت

 دستگيري هشت نفر
  به اتهام كالهبرداري 

در امتحانات نهايي

پيروزي نيم بند 
ترامپ

ديوان عالي امريكا به اجراي قانون 
محدوديت مهاجرت راي داد

رونق با تورم مي آيد
 گزارش » اعتماد« از اجراي 

طرح هاي انبساط پولي

درگفت و گو با فرشاد مومني:رييس جمهور:

براي ساختن ايران 
 دست نياز به  سوي 

همه مردم دراز مي كنم

 همه راه ها
 به »  بهشتي «
ختم مي شود
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حقوق شهري و حق بر شهر 
حقوق شهري، مجموعه قوانين، قواعد 
و مقرراتي اس���ت ك�ه رواب�ط متقاب�ل 
ش���هروندان و ادارات ش��هر را در امور محلي و شهري 
تنظيم ك��رده و حق��وق و تكالي��ف ناظر بر ش��وراها، 
شهرداري ها و ساير نهادهاي شهري را تبيين مي كند.اين 
شاخه از حقوق كه موضوع آن روابط مردم شهر با يكديگر 
و با شهرداري در اداره و انجام امور شهر و نظارت ب�ر آن 
اس��ت به عنوان يكي از شاخه هاي منش�عب از حق�وق 
اس���اس اداري و جزي�ي از زيرمجموع�ه حقوق داخلي 
محسوب مي شود.ش��هروند به افرادي اطالق مي شود 
ك�ه تابعي�ت ك�ش��وري را دارا هستند و ب�ه تب�ع اي�ن 
وابس��تگي از حقوق و مزايا و مسووليت هايي برخوردار 
مي ش��وند كه در قانون اساسي و س��اير قوانين ع�ادي 
در آن كشور به تصويب رس��يده است.در واقع مي توان 
گفت: ش�هروندي يك�ي از فرآين�دهاي جامع�ه مدرن 
بوده و به عن��وان منزلتي اجتماعي در نگرش به جامعه 
مدني )به معناي عام( تلقي مي شود ك�ه ب�ه موج�ب آن 
امكان برخورداري از حقوق و مسووليت و قدرت فراهم 
مي شود.نكته آنكه ش��هروندان افزون بر برخورداري از 
فرصت ها و مس��ووليت ها بايد از دانش و منابعي كه آنها 
را قادر به مشاركت مي كند نيز بهره مند شوند. به عبارت 
ديگر شهروندي كامل در تركيب ابعاد مختلفي از آگاهي 
و رفتار تحقق مي يابد.ش��هر هنگامي از س��اختارهاي 
كالبدي آج�ري و س�يماني فرات�ر مي رود و هويت واقعي 
خود را مي يابد كه از شهروندان آگاه تشكيل شود.هويت 
شهروندي به عنوان نوعي هويت اكتسابي در تعامل ميان 
شهروندان و حكومت ش�كل مي گيرد.ه�ر دو طرف اين 
تعامل داراي حقوق و تكاليفي هستند كه بدون پايبندي 
به آن نمي توان انتظ�ار تحق�ق جامعه اي اصولي را داشت.

از تعاريف حقوق ش��هروندي چند نكته مهم استنباط 
مي شود:

1- حقوق ش��هروندي از جمله حقوقي است كه ب�راي 
ب�ش��ر ب�ه جه�ت رعاي�ت كرام�ت و ش�أن او شناخته 

شده است. 
2- حقوق شهروندي امتيازات و آزادي هايي است كه به 
وس�يله ق�وانين اساس�ي ك�شورها م�ورد حمايت قرار 

گرفته و رعايت آن ضمانت شده است.
3- حقوق ش��هروندي ش��امل امتيازاتي است كه فرد 
انس��اني يا طبع�ا داراي آن اس�ت يا ق�وانين كشورها به 

آنها اعطا كرده است. 
4- حقوق ش��هروندي برخالف حقوق بش��ر كه در آن 
تابعيت موثر نيست، در مورد اتباع يك كشور به رسميت 

شناخته شده است.
5- حقوق شهري پيوندي طبيعي با حقوق شهروندي 

داشته و در ادامه و امتداد آن قرار مي گيرد.
از موضوعات مهمي كه ام��روزه در حوزه برنامه ريزي و 
مديريت ش��هري تهران مطرح شده است، بحث رابطه 
حقوق شهري، زندگي شهري و مديريت شهري است.

چنانچه نظام »مديريت ش��هري« را شامل فرآيندهاي 
سياس��تگذاري، برنامه ريزي، هماهنگي، سازماندهي، 
اقدام و نظارت در اداره امور شهر از جمله شهرداري بدانيم 
و نظام حقوق ش��هري را به مثابه روند قانونمند س��ازي 
فرآينده��اي چندگان��ه نظ��ام مديريت ش��هري و نيز 
قانونم��دار كردن وظايف و تكاليف متقابل و دو س��ويه 
سازمان هاي شهري با ش��هروندان محسوب كنيم كه 
هدف آن بس��امان كردن زندگي شهري و فعاليت هاي 
شهرداري و شهروندان اس��ت به خوبي اهميت نقش و 
جايگاه نظام حقوق ش��هري در مديريت ش��هري و نيز 
رابطه و نس��بت مديريت ش��هري و حقوق شهروندي 
مشخص مي ش��ود.در اين ميان سهم و نقش شهرداري 
به عنوان مدير و مجري امور ش��هري در پيوند و اتصال 
نظام مديريت ش��هري و نظام حقوق ش��هري، اهميت 
خاصي دارد.در منطقه شهري تهران پيشي گرفتن روند 
شهرنش��يني بر شهرسازي سبب شده كه با وجود رشد 
شهرنشيني و افزايش چشمگير تعداد شهرها هنوز در 
متغيرهاي حقوق شهري و جايگاه شهروندي و احصاي 
رسالت مديريت شهري در قبال شهر و شهروندان دچار 
كمبودهاي جدي باشيم و گفتمان »حق به شهر« پس 

از گذش��ت قريب به 40 س��ال از طرح 
آن، مراحل اولي��ه خويش را بگذراند و 

شايد يكي از ريش��ه هاي بروز معضالت شهري و تقليل 
ارزش هاي زيستي و ...

نگاه شهري
محمدجواد حق شناس

منتخب شوراي شهر پنجم تهران

اخالق را در جامعه نهادينه كنيم
اخ��الق پايه و اس��اس بس��ياري از رفتار ه��اي فردي و 
اجتماعي اس��ت كه هر فرد در زندگي خود براساس آن 

عنصري اجتماعي، اخالق گرا و همچنين ضابطه مند قلمداد مي شود. 
اخالق در عمده كتاب هاي مذهبي، ديني و ملي از جمله »گات ها« منشا 
يگانگي در عبوديت خداوندگاري است كه بشر به »انسان« و »انسانيت« 
وصف شده است و از اين طريق جامعه را روحاني و منزه جلوه مي كند. 

امروزه اخ��الق در تمامي حوزه ه��ا اعم از خانواده، اجتماع وسياس��ت 
سر لوحه و سرمش��ق گفتار، كردار و منش هر فرد و شخصيتي علمي، 
سياسي و به طور عام بدنه اجتماع است كه نبود آن سبب رخداد بسياري 

از ناهنجاري هاي »كل گرا« مي شود. 
هيچ تفاوت و مرزبن��دي اي در رعايت اخالق در بي��ن اركان اجتماع و 
سياس��ت در كنترل جامعه و نظام حاكم نيس��ت تا از اين طريق بتوان 
پوششي بر اعمال غيرانس��اني، غيراجتماعي و غيرقانوني انجام داد و از 
اين منظر به اعمال شخصي يا حزبي و جناحي خود »در پوش پختگي« 
ملغمه اي از آنچه بار نهاده، بگذاريم و منتظر نذر آن به جامعه اي شويم تا 

از بركات آن، افراد جامعه بيدار امروزي را تغذيه كنيم. 
اخالق درجوامع امروزي شالوده و ساختار حكومت هاست كه رگ و پي 
اتصال آنها به بستر اجتماع است و از اين مسير به »پمپاژ تفكر و تعقل« 
به شريان هاي حياتي جامعه نفوذ مي كنند تا باعث قوام و پايداري خود 
ش��وند بر اين اساس چنانچه خوراك يا تفكري مغاير با »اشتها و سليقه 
اجتماعي« روان ش��ود اين خود س��رآغاز بروز نارضايت��ي و پس زدن 
محتويات »ناسازگار با طعم اجتماع« است كه غالبا همراه با اعتراض و 
تحول خواهي است. تاريخ جوامع و غور در آنها بهترين شواهد بر ادعايي 
اس��ت كه در هر جامعه اي كه دغدغه اخالق و آزادي بر روزمّرگي فايق 
آمده، آن جامعه مسير پيش��رفت خويش را تا نهايت توسعه در تمامي 
زمينه هاي سياس��ي، اقتص��ادي و فرهنگي را طي ك��رده و در غير اين 
صورت بر مدار »تزلل فكري و عقيدتي« سير كرده و به قول برتر اند راسل: 
»جامعه بدون آزادي فكري مالل انگيز و كس��الت آور است و در چنين 

صورتي از انبوه مورچگان جالب تر نخواهد بود.«
در اين خصوص اتفاق و رويكردهاي سياسي اخير كه به انحاي گوناگون 
در محافل سياس��ي، مذهبي عليه جريان ش��فاف انتخاب مردمي در 
حال ش��كل گيري و پياده سازي است نش��ان از نوعي بي اخالقي است 

كه ش��وربختانه گريبانگير جامعه سياسي امروز ايران 
شده- هرچند رگه هاي آن ريشه در ساليان دراز دارد- و 

مي رود تا »رسم الخط« آموزش ادبياتي در جامعه شود كه از آن به عنوان 
»نافرماني« مي توان ياد كرد. 

نگاه اجتماعي
وحيد معتمدنژاد

فعال فرهنگي

سالروزشهادت مظلومانه آيت اهلل دكتر بهشتي و يارانش را تسليت مي گوييم

سناريوي
توهينهاي
زنجيرهاي

 تحليلگران سياسي دوجناح كشور نظر مي دهند

 با گفتارهايي از:  اميررضا واعظ آشتياني ،  مجيد فراهاني
  ناصر ايماني ، مرتضي مبلغ ،  حميدرضا ترقي ، محسن رهامي

 نقشه عبور از حاشيه سازي 
مخالفان روحاني
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