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اهالى؛ ضمیمه شهرى . پرونده ویژه توسعه یا تحدید فضاهاى همگانى شهرى

خــود را به گوش قدرت برســاند، این خیابان و مقابل دانشــگاه را انتخاب 
کرد. بنابراین این فضا هم از ســوی امام برای اینکه صدای خود را به گوش 
مردم برســاند انتخاب شده و هم از ســوی مردم برای اینکه صدای خود را 
به گوش حاکمیت برســانند. همین موضوع نشان دهنده کارکرد تثبیت شده 

مقابل دانشگاه تهران در حوزه تعامل و تحرکات جمعی است.
اما افســوِس این استاد دانشگاه، از تصمیم غلط مدیریت دانشگاه تهران 
اســت که به جای کمک به تثبیت کارکرد این فضای جمعی، عمال این فضا 
را از کارکرد اصلی و تاریخی آن خارج کرده است. اشاره منصوری به «بستن 
در اصلی دانشــگاه تهران» و به جای آن باز کردن درهای متعدد در اطراف 
این مجتمع دانشــگاهی ۲۱ هکتاری اســت. اینکه درهــای فرعی به روی 
دانشــجویان و مراجعان باز شــده اما در اصلی دانشگاه تهران بسته است، 
مصداقی از مدیریت غلط فضاهای جمعی در کشــور اســت که منصوری 
به آن اشــاره کرد و گفت: مدیریت شهری به عنوان نهادی که وظیفه دارد 
فضاهــای جمعی را مدیریت کند، باید پیگیر این مســئله باشــد و از طریق 
تماس با مدیریت دانشــگاه تهران که مهم ترین کانون سیاســی و اجتماعی 
پایتخت و حتی کشــور محسوب می شود، مانع ازبین رفتن کارکرد اصلی این 
فضا با تدابیر نابجا شــود. فضای مقابل ســردر اصلی دانشــگاه تهران باید 
همواره مثل سال های انقالب و حتی قبل و بعد از آن، به فضایی برای بیان 
ایده ها و عرضه اندیشــه ها باقی بماند و تعطیلی دِر اصلی دانشگاه به این 

کارکرد مهم و حیاتی لطمه می زند.
گوش دولتمردان را باز بگذاریم

منصوری معتقد اســت احتماال مدیران دانشگاه این طور تصور می کنند 
که بازنگه داشــتن دِر اصلی دانشگاه، به نیروی انسانی بیشتری نیاز دارد که 
باید به عنوان نگهبان، آمد و شــدها به داخل محوطــه را کنترل کنند و به 
همین خاطر آن را تعطیل کرده اند؛ درحالی که در عمل این مهم ترین کانون 
سیاســی و اجتماعی کشور است که به تعطیلی کشیده شده است. او حتی 
ادله امنیتی را که ممکن است درباره این تصمیم مطرح شود قابل استماع 
نمی داند و معتقد اســت قرار نیست باز شــدن دِر اصلی دانشگاه تهران به 
معنای تردد بدون محدودیت در محوطه دانشــگاه باشــد؛ بلکه این اقدام 
به زنده ســازی فضــای مقابل این در، واقع در خیابــان انقالب می انجامد و 
فضای ایدئالی برای تعامل اجتماعی شــهروندان، دانشــجویان و صاحبان 

ایده و اندیشه می شود. منصوری خاطرنشان کرد: محوطه مقابل دِر اصلی 
دانشگاه همواره محل اجتماع و بیان دیدگاه ها برای اینکه به گوش حاکمان 
و صاحبان قدرت برسد، بوده است و باید این گوش را باز بگذاریم؛ نه اینکه 

با بستن این در، حیات اجتماعی را از فضای مقابل دانشگاه سلب کنیم.
تعبیر ممتاز دیگری که این اســتاد دانشــگاه دربــاره محوطه مقابل 
دانشــگاه تهران به کار می برد، «ویترین زندگی اجتماعی و سیاســی در 
جمهوری اســالمی ایران» اســت. او معتقد است در شــرایط فقر شدید 
فضاهای همگانی در تهران و دیگر شــهرهای بزرگ، باید اهتمام مدیران 
شــهری حفظ پیشانی اجتماعی و سیاسی کشــور باشد؛ نه تیشه زدن به 

ریشه آن با تصمیمات غلط و نابجا.
او معتقد است درباره فضاهای جمعی، تفاوت محسوسی بین عملکرد 
پیروز حناچی، شــهردار ســابق تهــران و علیرضا زاکانی، شــهردار فعلی 
وجــود ندارد و هر دو طیف اصولگــرا و اصالح طلب در این حوزه عملکرد 
مطلوبی از خود نشــان نداده اند. نتیجه این عملکرد ضعیف به شــکل فقر 
شــدید فضاهای جمعی در تهران نمود پیدا کرده و ازقضا در زمان هایی که 
اعتراض جمعی به یک رخداد یا روند شــکل می گیرد، انعکاسی از این فقر 
شدید در سطح شهر آشکار می شود. آنچه حناچی و زاکانی و حتی قبل تر از 
آنها محمدباقــر قالیباف به عنوان فضای همگانی بنا کرده اند نیز با تعریف 
و کارکرد اصلی مورد انتظار از این فضاها تناقض آشــکار داشــته و نسخه 
مبتذلی از آنچه باید باشد، به اجرا درآمده است. دغدغه منصوری این است 
که با مشخص شــدن نتیجه ضعیف آزمــون و خطاهای صورت گرفته برای 
ایجاد فضاهای همگانی جدید در پایتخت، دســت کم باید نســبت به حفظ 
و حراســت از فضاهای همگانی ســنتی که از دیرباز با این کارکرد شناخته 
می شــوند، اهتمام داشت و بی تفاوتی نسبت به تعطیلی دِر اصلی دانشگاه 

به عنوان مرکز ثقل حرکت جمعی در شهر، از این منظر پذیرفتنی نیست.
بــه اعتقــاد او نه تنها تعطیلی ایــن قبیل فضاها پذیرفته نیســت، بلکه 
مدیریت شــهری باید به نحوی فضاهای موجود واجــد چنین کارکردی را 
ســامان دهد که از حالت «موقتی» خارج شــود و به یــک جای ثابت برای 
ابراز دیدگاه شــهروندان و میزبانی از تحرکات جمعی تبدیل شود. منصوری 
در این باره توضیح داد: وقتی در یک نقطه، زندگی اجتماعی فعال اســت، 
آن فضا به طرح ســاماندهی نیز نیاز دارد؛ کمااینکه مقابل ســردر دانشگاه 

تهران سال هاســت از ســوی مردم به عنوان مرکز ثقل شهر انتخاب شده، 
اما زیرســاخت های آن برای میزبانی از حرکت های جمعی کافی نیست. در 
این مورد طرحی نیز با محوریت ســامان دادن این فضا و خروج آن از حالت 
موقتی تدوین شــد، اما مدیریت شــهری اقبالی به آن نشان نداد. ایده ای که 
منصوری از آن ســخن می گوید، پیاده مدار شــدن حد فاصل میدان انقالب 
تــا چهارراه ولیعصر اســت و به گفته او، تمام جوانــب موضوع برای زنده  
نگه داشــتن و تقویت کارکرد اجتماعی این فضا در طرح مذکور دیده شــد 

اما به اجرا نرسید.
این دانشــیار دانشگاه تهران با تأکید بر ضرورت پرهیز مدیریت شهری 
از جانب داری از جناح های سیاســی مختلف، به مدیریت شهری توصیه 
کرد به دنبال تبدیل محوطه مقابل دانشگاه تهران به فضایی مثل میدان 
نقش جهان اصفهان باشد و کارکرد اجتماعی این مکان فوق العاده مهم 

و اثرگذار در تاریخ کشور را تثبیت و تقویت کند.
راه جبران عقب ماندگی

افزون بر مســئله حفظ دارایی های ســنتی شــهر از جنس فضاهای 
اجتماعــی و همگانی، مرتبه بعــدی دغدغه مندی در این حوزه در مورد 
ضرورت توســعه این قبیل فضاها در شهرها است. آن گونه که منصوری 
می گوید،  شهرها در ســه مقیاس به فضاهای جمعی نیاز دارند و تأمین 
الزامات این فضاها وظیفه ذاتی مدیریت شهری است. در مقیاس محله، 
فضاهای جمعی خرد باید تعریف شود که به گفته منصوری، مقصود از 
محله در این تعریف، عرصه های ســکونتگاهی با جمعیت ۵۰۰ تا هزار 
نفر است، نه بیشــتر. او گفت: محله یعنی جایی که هر شهروند حداکثر 
تعلــق مکانی را به آن دارد و بایــد در همین مقیاس محدود نیز، فضای 

جمعی وجود داشته باشد.
در مقیــاس میانی نیز دسترســی به فضاهای همگانــی اهمیت زیادی 
دارد. مقصود از مقیاس میانی همان فضایی اســت که شهرداری تهران در 
تعاریــف خود آن را «محله» توصیف می کند، امــا حقیقت آن چیزی فراتر 
از محله بوده و جمعیــت میانگین ۲۰ هزار نفری را در خود جای می دهد. 
درنهایت پشــتیبانی از فضاهای همگانی در مقیاس شــهری نیز وظیفه ای 
اســت که مدیریت شــهری باید برای جبران عقب ماندگی شــدید در زمینه 

توسعه این قبیل فضاها دنبال کند.
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