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اخيرا و در پي بارش برف در تهران و شــهرهاي مختلف شاهد گاليه گذاري 
مسئوالن از شهروندان بوديم؛ از اينكه چرا شهروندان همانند گذشته در امور 
شهر و جامعه مشاركت و دغدغه ندارند و رفع مشكالت ريز و درشت را صرفا 
در زمره وظايف مسئوالن مي دانند و با وجود دعوت مسئوالن براي مشاركت 
شــهروندان در امور شــهر، مردم رغبت چنداني در اين زمينه از خود نشان 
نمي دهند. داليل بروز اين مسئله در چند ســطح قابل بررسي است؛ نخست 
بحث آموزش شهروندي و ديگري نحوه برخورد مسئوالن با شهروندان و مردم.
در زمينه آموزش شهروندي، مسئله اين اســت كه مردم از خانواده، مدرسه 
و دانشگاه، آموزش هاي الزم را براي مشاركت شــهروندي دريافت نكرده اند. 
مفاهيمي مانند مسئوليت پذيري و وظيفه مداري در آموزش و پرورش مورد 
بي توجهي قرار گرفته اســت. نوع آموزش شــهروندان باعث شده كه مردم، 
دولت را در همه امور مســئول بدانند. اين در حالي است كه در جوامع ديگر 
مثل ژاپن شهروندان مسئوالن را از خودشان مي دانند و به هرگونه درخواست 
آنها پاسخ مثبت مي دهند. احســاس بيگانگي دولت و مردم نيازمند بررسي 
جامعه شناسانه است. از طرف ديگر، نحوه واكنش شهروندان در امور اجتماعي 
نتيجه نحوه كنش و برخورد مســئوالن با مردم اســت. زماني كه مسئوالن 
در تصميم گيري هاي مهم در ارتباط با مشــكالت شــهروندان مانند حقوق 
شــهروندي، بدون توجه به خواســته ها و مطالبات آنهــا تصميم مي گيرند، 
نمي توانند در مواقع بحران از مردم انتظار ياري داشته باشند. چنين برخوردي 

با مردم در طوالني مدت يك نوع احساس بي مسئوليتي و بي تفاوتي را در ميان 
مردم و جامعه تقويت كرده است. در واقع مردم، مســئوالن را بيگانه از خود 
مي دانند. اين نوع بي تفاوتي از طرفي ريشه در تاريخ سياسي دارد و محدود به 
اين دولت و آن دولت هم نيست. در طول تاريخ ايران، مردم هيچگاه مشاركت 
واقعي و خودجوش در امور جامعه و سرنوشت خودشــان نداشته اند. به طور 
كلي اين نقيصه به مســئوالن مرتبط اســت؛ چرا كه مردم به يكديگر اعتماد 
داشته و در امور مختلف با يكديگر همكاري مي كنند، چنانكه در جريان زلزله 
كرمانشاه شاهد بوديم مردم كمك هاي خود را به افراد غيردولتي و معتمدان 

خود واگذار كردند.
حال با توجه به وضعيتي كه مورد اشاره قرار گرفت، سؤال اين است كه براي 
جبران اين نقيصه چه بايد كرد؟ چگونه مي توان اعتماد از دســت رفته مردم 
نسبت به مسئوالن را بازسازي و مشاركت آنها را احيا كرد؟ بايد توجه داشت 
كه فرآيند اعتمادســازي يك فرآيند زمانبر و بلندمدت اســت؛ به طوري كه 
اعتمادسازي بايد از سطح خانواده و مدرسه تا  ســطح سازمان ها، اداره شهر 
و كشور مورد توجه قرار گيرد و به ويژه جوانان در امور و تصميمات مشاركت 
و دخالت داده شــوند. جوانان بايد بتوانند در مورد زندگي و جامعه اي كه در 
آن زندگي مي كنند و مشــكالتش، اعمال نظر كرده و نقش آفريني كنند. در 
اين زمينه بايد يك دگرديسي اساسي شــكل بگيرد كه در نتيجه آن بايد به 
جوانان اعتماد و مســئوليت هاي مختلف را به آنان واگذار كرد چرا كه كشور 
و آينده اش متعلق به آنهاست. تأسيس شوراياري ها در محله هاي شهر، ايده 
مناسبي بود اما چرا مورد بي مهري و بي توجهي قرار گرفت؟ چرا سازمان هاي 
مردم نهاد يــا به اصطالح «مــددكاران ســازمان نيافته» تقويت نشــدند؟
در يك كالم، جامعه مانند آزمايشگاهي اســت كه نتيجه آن به داده هاي آن 
بســتگي دارد. هر آنچه تحويل اين آزمايشگاه شود نتيجه متناسب با آن را به 

ما خواهد داد.

يادداشت
امان اهللا قرايي مقدم،  جامعه شناس

راه  هاي جلب مشاركت اجتماعي

مرگنامه 
درجيب افغان ها 

مطمئنم 
روزي اسيدپاش 

رسوا مي شود
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17ســال پس از ســقوط حكومت 
طالبان، افغان ها همچنان در شهرها 
و روستاها قرباني حمالت نيروهاي 

وابسته به اين گروه  هستند. 

ساز ناكوك حضور زنان 
در صحنه موسيقي

15| زنان

وقتــي صحبــت از اسيدپاشــي 
مي شود، كمتر كســي است كه به 
ياد اسيدپاشي هاي سريالي اصفهان 
نيفتد؛ پرونده اي كه با گذشت 3سال 
از حادثه هنوز معمايي بي جواب باقي 
مانده و به گفته مســئوالن پليس، 

عامل آن دستگير نشده است. 

  قرباني اسيدپاشي هاي اصفهان:

شهادت صديقه كبري، ام االئمه، حضرت فاطمه زهرا سالم اهللا عليها را تسليت مي گوييم

نشست هاي محرمانه براي نجات بودجه
گزارش همشهري از روزهاي پرتنش موافقان و مخالفان دولت در بهارستان

  شهروندان همراه مسئوالن شهري
كارتن خواب ها را در شب هاي برفي 
به گرمخانه ها هدايت كردند
  گفت و گو با يك كارتن خواب
و گزارشي از احوال او

تصويب نرخ  ورود  به محدوده طرح ترافيك
 نرخ  تردد و ضرايب عوارض تردد، فهرست  سهميه هاي استثناء و وضعيت تاكسى هاى اينترنتى در طرح ترافيك  جديد  مشخص شد
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كارتن خواب ها 
در پناه مردم
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آمريكا   مي خواهد  
منطقه  روي خوش نبيند

رهبر معظم انقالب با ابراز تأسف از حوادث  تروريستي اخير
در افغانستان:

باالترين مبلغي كه به عنوان كرايه براي يك مسير در تهران 
پرداخت شده 600 هزار تومان بوده است

رئيس بخش تحقيقات بيابان مؤسسه تحقيقات جنگل ها: تداوم 
فرونشست زمين در جنوب تهران را بايد جدي بگيريم

فروچاله ها   در كمين سرزمين

كرايه هاي نجومي درمسير 
فرودگاه

حضرت آيت اهللا خامنه اي، رهبر معظم انقالب اسالمي صبح روز 
گذشته در ابتداي جلسه درس خارج فقه با ابراز تأسف عميق از 

كشتار مردم بي گناه در حوادث تروريستي اخير افغانستان،  گفتند: هدف آمريكا از 
انتقال تروريست هاي داعش به افغانستان،  موجه كردن ادامه حضور خود در منطقه 

و ايجاد امنيت براي رژيم صهيونيستي است.

3روز از بارش برف در پايتخت گذشــته، همه معابر شهري باز 
هســتند و تردد خودروها، به جز در مناطق پرترافيك شــهر، 

مشكل خاصي ندارد، اما نرخ شكني كرايه ها، به ويژه براي مقاصد پرتقاضا هنوز ادامه 
دارد. پرس وجوي همشهري از مسافران شــهري نشان مي دهد ديروز همچنان بازار 
مسافربرهاي دربستي در ساعات اوليه صبح داغ بوده و باالترين مبلغي كه به عنوان 

كرايه براي يك مسير در شهر تهران پرداخت شده 600هزار تومان بوده است.

«همه راه ها به رم ختم مي شود» اين جمله بيش از هر چيز 
تداعي كننده وضعيت ناگوار امروز محيط زيست كشور است. 

فروچاله ها، ريزگردها، خشك شدن تاالب ها و بحراني شدن وضعيت درياچه اروميه 
همه و همه ريشه در مديريت نادرست منابع آبي كشور دارد و حاال فروچاله ها به 

يكي از مهم ترين پديده هاي ناگوار محيط زيست كشور تبديل شده است.
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