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فضای عمومی شهری و نظارت بر خشونت خیابانی

وقایــع اخیر همه را در فکر فرو برد که چگونه باید ایــن بحران اجتماعی را که در 
ســوگ مهســا امینی ناگهان ســر باز کرد، مهار و هدایت کرد تا کمترین آسیب ممکن 
متوجه همه طرف های درگیر شــود؟ مهســا، دختری که با خانواده اش برای گردش و 
تفریح به تهران آمده بود، قطعا نمی دانســت چه سرنوشــتی در انتظارش است. همه 
نگران انــد و خوب  اســت این احوال به  تدریــج قانون و قاعده ای پیــدا کند تا در آینده 
دیگر با چنین وقایعی روبه رو نشــویم. آنچه مسلم اســت، این است که ملت ما فترتا 
صلح طلب، مهربان و میهمان نواز بوده و هســت و شــاید اگر بیشتر در چونی و چرایی 

این شرایط بکاویم، بتوانیم حتی به راه حل هایی برای نامهربانی ها دست پیدا کنیم.
قبال در یادداشــتی به تعریف فضای عمومی شــهری اشــاره کردم که شامل همه 
فضاهای مشــاع و عمومی شــهری ای می شــود که شــهروندان می تواننــد آزادانه و 
به صورت رایگان از آنها استفاده کنند. از سوی دیگر، عرصه عمومی یا قلمرو همگانی، 
حوزه ای اجتماعی تر و وسیع تراست که اگرچه با فضای عمومی کالبدی و فیزیکی شهر 
هم پیوند اســت، اما بیشــتر به روابط بین افراد و نهادها در عرصه ارتباطات اجتماعی 

بازمی گردد و حتی فضای مجازی را نیز شامل می شود. در واقع فضای عمومی فضایی 
برای دیدن و دیده شــدن و به نمایش درآوردن زندگی جمعی اســت و حوزه همگانی 
به مثابه «ذهنیــت اجتماعی یا جمعی» عمل می کند که زندگی را ســامان می دهد و 

روابط انسان ها با یکدیگر را در چارچوب عرف و فرهنگ اجتماعی هدایت می کند.
به هررو، رفتار و شیوه زندگی جامعه ما در قرن گذشته دستخوش تغییرات بسیاری 
در عرصه مدنی شده است. ساختارهای رفاهی و آموزشی مدرن، سطح سواد و آگاهی 
عمومی را ارتقا داده اند و یکدســت کرده اند. ســاختارهای قدرت نیز تا حدودی با این 
دگرگونی ها همراه بوده اند، اما با وجود پیوســتن به جامعــه مدرن جهانی در ظواهر 
زندگی روزمره، فرهنگ اقتدارگرای کهن همواره ویژگی های خود را حفظ کرده اســت؛ 
ویژگی هایــی که برخی مانند «ایرانیت»، مشــارکت پذیری، تعامل، صبر، صرفه جویی و 
همیاری از قدیم در سیســتم شهر و روستا بوده اند و احترام و اعتماد متقابل را با خود 
به همراه داشــته اند و برخی دیگر مانند قبول تحکم ناعادالنه و اطاعت کورکورانه در 
مقابــل قدرت پدر، معلم، رئیــس و کارفرما، ما را از تفکر و تأمــل در ماهیت اعمال و 

مسئولیت هایمان بازداشــته اند. چه بسیار اوقات که یک «چشم!» گفته ایم و خود را از 
مســئولیت عواقب کارهایمان خالص کرده ایم! چه بسیار در مقابل اجحاف گریسته ایم 
و با فروتنی مفرط تســلیم شــده ایم و البتــه در دوران اخیر با فریاد و فــرار از خانه و 
خودکشی دختران جوان در محیط های بسته و دیگر رفتارهای مأیوس کننده نیز روبه رو 
شــده ایم. درواقع، داوری اخالقی مفرط نسبت به زنان و دختران، گره هایی را به وجود 
آورد که وســواس در لباس، تن دادن به دروغ و دوچهرگی و در نهایت منزوی شدن در 

پی فشار زیاد را برای زنان جامعه در پی داشته است.
از ســوی دیگر، تقسیم جامعه به دوســت و دشمن، تضعیف تشکل های اجتماعی 
و صنفــی به علل متفــاوت و فردگرایی و یکه تازی صاحبان ســرمایه در جهت روحیه 
منفعت طلبی تا ســرحد افراط نیز مزید بر علت شــده و به سوءمدیریت در حوزه های 
اقتصادی و اداره امور مملکتی منجر شــده اســت. شــاخصه های توســعه شهری و 
اقتصادی کشــور و اندکس های زیست پذیری شــهر تهران در مقایسه با دیگر شهرهای 
بزرگ دنیا نشانگر این واقعیت است که ما در حوزه توسعه شهری متعادل و قانونمند 

همواره عقب رفته ایم و به بحران های شهرنشــینی افزوده ایم. به تمام این نشــانه ها، 
مســائل ناشــی از برخورد ایدئولوژیک و اخالقی با افراد جامعــه در حوزه عمومی نیز 
اضافه شــده اســت. در نتیجه فضای عمومی و نیز عرصه عمومی فعالیت اجتماعی 
آن قدر در طول ســالیان به  تدریج تنگ شده است که بسیاری از سرمایه های اجتماعی 
(جوانان ما با مهاجرت ها و نخبگان مان بر اثر کنار گذاشته شدن از مراجع تصمیم سازی 

و تصمیم گیری) خودبه خود از صحنه حذف شده اند.
اکنون ما در برهه ای بسیار حساس و سرنوشت ساز از تاریخ کشورمان قرار گرفته ایم. 
اگر بســتر تفاهم و گفت وگو برای حل این مشــکالتی که سال هاســت بر هم انباشــته 
شــده اند، فراهم شــود، من یقین دارم به ســرعت می توان برای رفع سوءتفاهم ها گام 
برداشت. البته این امر مستلزم کوششی از سوی دولت برای به کار گرفتن همه نیروهای 
شایسته، اعم از متخصص و مسئول و کلیه نهادهای دولتی و غیردولتی و مردمی برای 
تشریک مساعی در حل وفصل مشکالت اســت. دست برداشتن از خشونت در خیابان، 

بدون شک اولین گام خواهد بود.
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معمار و شهرساز
ترانه یلدا 

ســازمان پزشــکی قانونی در بیانیه ای که روز گذشته منتشــر کرد، علت مرگ 
مهســا امینی را بیماری زمینه ای دانســته و تأکید داشــته، فوت نامبرده ناشــی از 
اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است. اما خانواده مهسا و 
همین طور وکیل آنها می گویند دخترشــان نه تا به حال عمل جراحی انجام داده و 
نه دارای بیماری زمینه ای بوده است. مهسا امینی دختری که حدودا یک ماه پیش 
توسط گشت ارشــاد به یکی از پایگاه های پلیس در وزرا منتقل، ولی بعد از مدتی 
به دلیل نامعلوم آنجا بی هوش و به بیمارســتان کسری شد اما بعد از چند روز به 

دلیل وخامت جسمی فوت می کند.
پزشکی قانونی: بیماری زمینه ای علت مرگ بود

بیانیه ســازمان پزشــکی قانونی در خصوص علت فوت مرحومه مهسا امینی 
منتشــر شد که در آن با اســتناد به مدارک پزشکی بیمارســتانی آمده است: طبق 
بررســی سی تی اســکن مغز و ریه، نتایج معاینه ظاهری جســد و کالبدگشــایی، 
آزمایش های آسیب شناســی، فوت نامبرده ناشــی از اصابت ضربه به سر و اعضا 
و عناصر حیاتی بدن نبوده اســت. همچنین در بخش کامل آن نوشته شده است: 
شــرح مختصری از گزارش علت فوت مرحومه مهســا امینی ارائه شده به مرجع 
قضائی که بر اســاس پرونده بیمارســتانی عمل جراحی کرانیوفارنژیومای مغز در 
بیمارســتان میالد در سال ۱۳۸۶، پرونده درمانی بیمارستان کسری در زمان منتهی 
به فوت، شرح معاینه ظاهری جسد و کالبدگشایی، نتایج آزمایش های سم شناسی 
و آسیب شناســی، تحقیقات قضائی و کمیته های کارشناســی متعدد تخصصی و 

فوق تخصصی تنظیم یافته است و به شرح ذیل اعالم می شود:
متوفیه پس از عمل جراحی تومور کرانیوفارنژیومای مغزی در ۸ سالگی دچار 
اختــالل در محور مهم هیپوتاالموسـ  هیپوفیــز و غدد تحت فرمان آن (از جمله 
آدرنال و تیروئید) شــده است. به علت این بیماری زمینه ای متوفیه تحت درمان با 

داروهای هیدروکورتیزون، لووتیروکسین و دسموپرسین بوده است.
ایشــان در تاریــخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ از ســاعت ۱۹:۵۶ به طــور ناگهانــی دچار افت 
هوشــیاری شــده و متعاقب آن بر زمین می افتد که با توجه بــه بیماری زمینه ای، 
متوفیه توانایی الزم جهت جبران و تطابق با وضعیت ایجادشده را نداشته، لذا در 
شــرایط مذکور دچار اختالل ریتم قلب و کاهش فشار خون و متعاقب آن کاهش 
ســطح هوشیاری شده که به دلیل انجام عملیات احیای قلبی-تنفسی غیرمؤثر در 
دقایق حســاس اولیه، دچار هیپوکسی شدید و در نتیجه آسیب مغزی شده است، 

علی رغم برگشت عملکرد قلبی متعاقب عملیات احیای پرسنل اورژانس، حمایت 
تنفســی انجام شده کارســاز نبوده و با وجود انتقال ایشان به بیمارستان و زحمات 
 (M.O.F) کادر درمانی بیمارســتان کســری، بیمار به علت نارســایی چند ارگانی
ناشی از هیپوکســی مغزی در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۵ فوت می نماید. الزم به ذکر است 
با اســتناد به مدارک پزشکی بیمارستانی، بررسی سی تی اســکن مغز و ریه، نتایج 
معاینه ظاهری جســد و کالبدگشــایی، آزمایش های آسیب شناسی، فوت نامبرده 

ناشی از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است».
خانواده مهسا امینی: ما موظف به پیگیری هستیم

خانواده مهســا پیش از ایــن و بعد از فوت دخترشــان در بیانیه ای اعالم کرده 
بودند: اکنون که بازداشت غیرقانونی و پیامد مصیبت بار آن؛ مرگ غریبانه دخترمان 
مهســا (ژینا) امینی وارد چهارمین هفته می شــود، بر خود الزم می دانیم از همه 
همشهریان و هموطنانمان در سراسر کشور و خارج از ایران و نیز اشخاصی که به 
سمت نمایندگی دســتگاه های دولتی و خصوصی اظهار همدردی کرده اند تشکر 
کنیم. امیدواریم پس از این دیگر هیچ خانواده ای در کشــور ما دچار چنین فاجعه 

دهشتناکی نشود.
مهسا اکنون در میان ما نیست و باز نخواهد گشت ولی ما به عنوان خانواده او 
موظف به پیگیری عادالنه آنچه رخ داده اســت هستیم. پیگیری که مورد رضایت 

پروردگار و شادی روح فرزند دلبندمان و آرامش قلبی ما می شود.
اساسی ترین خواسته ما از مرجع قضائی رسیدگی کننده به این پرونده این است 
که با دقت و شــفافیت تمام، جزئیات پرونده را بررسی کرده و درخواست اساسی 
و غیرقابل چشم پوشــی خانواده ما در خصوص حضور اساتید برجسته پزشکی در 
رشــته مغز و اعصاب و قلب و یک روانپزشک در جلســات رسیدگی به پرونده در 
کمیسیون پزشکی قانونی به منظور بررسی علت یا علل فوت را بپذیرند و از دانش 
و تجربه پزشــکان معتمد مراجع علمی کشور و خانواده ما که از مشاهیر در رشته 

تخصصی خود می باشند بهره گیرند.
بدیهی اســت بدون دعوت و حضور پزشــکان عالی قدر و معتمد، در جلسات 
کمیسیون به منظور بررسی علت مرگ فرزندمان، به جهت نوع برخوردهای اولیه 
پزشــکی قانونی که جزئیات آن به اطالع ریاســت محترم دادسرای جنایی رسیده 
اســت، اعالم می داریم که «به هیچ وجه» نظریه پزشــکی قانونــی مورد تأیید ما 

نخواهد بود.

بیانیه پزشکی قانونی درباره مرگ مهسا امینی

نورا حســینی: «تهران پر از غم است. مردم شادی می خواهند. خدا پدر فضای 
مجــازی را بیامرزد که لبخند را به لب ما می آورد. در رســانه های رســمی دو 
کلمه حرف با مطایبه بزنیم باید پاســخ گو باشیم. فضای مجازی نعمت الهی 

است که نازل شده به خصوص برای ما ایرانیان».
این ســخنان عزت اهللا ضرغامی،  وزیر میراث فرهنگی و گردشــگری اســت 
در حاشــیه جلسه شورای شــهر تهران. او در گفت وگو با رسانه ها از عملکرد 
شهرداری در حوزه گردشگری انتقاد می کند و می گوید: فضای تهران پر از غم 
اســت و مردم شادی می خواهند اما اکنون نزدیک دو ماه است که به مناسبت 
ماه محرم و صفر شاهد نصب المان هایی مرتبط با این ایام  هستیم که در جای 
خود ارزشــمند و قابل احترام است، درحالی که اکنون ربیع االول است و ما به 
اعیاد این ماه نزدیک می شــویم. المان های ماه محرم و صفر باید با المان های 

ماه جدید جایگزین شود. مردم به نشاط نیز نیاز دارند.
او ادامــه می دهــد: در حوزه حمل ونقل نیز در بســیاری از شــهرهای دنیا 
اتوبوس هــای مخصوصی بــا رنگ زیبا به عنوان اتوبوس گردشــگری فعالیت 
دارد. جای این اتوبوس ها در تهران خالی اســت. این اتوبوس ها اگر در تهران 

راه اندازی شود، می تواند نشاط و شادابی را در سطح شهر تقویت کند.
ضرغامــی بــه آلودگی های بصری که در شــهر تهران وجود دارد، اشــاره 
می کنــد و می گوید همه ما خرابه هایی که ســال ها در آن زباله جمع شــده و 
فضای شهری را نازیبا کرده دیده ایم، این خرابه ها سال ها بالتکلیف رها شده و 
حتی زباله های آن  هم جمع آوری نمی شود، درحالی که می توان از این فضاها 
به نفع شــهر اســتفاده کرد و هرگاه صاحبان آن پیدا شــدند، این فضا به آنها 

تحویل داده شود اما این فضاها تبدیل به زباله دانی شده است.
به گفته ضرغامی تصمیم گیران نســبت به مسائل اجتماعی و شادی آفرین 
بی اعتنا هستند و در تولید غم استاد و حرفه ای هستیم. او تأکید می کند که باید 

با شادی مباح زندگی در تهران را قابل تحمل کنیم.
سال گذشــته نیز بی توجهی شــهرداری به جمع آوری المان های عزاداری 
ســبب انتقاد برخی از اعضای شــورای شــهر تهران شــد. علیرضــا نادعلی، 
سخنگوی شورای شهر تهران، در گفت وگو با رسانه به شهرداری پیشنهاد کرد 
که با توجه به پایان رسیدن محرم و صفر و آغاز ربیع االول به آذین بندی و ایجاد 

حال خوب و مفرح در سطح شهر برای شهروندان اقدام کنند.
او به لزوم افزایش نشاط اجتماعی میان شهروندان اشاره و گفته بود: نشاط 
اجتماعــی ســطوح مختلفی دارد. از یک جوان در ســطح جامعه با توجه به 
شغل و درآمد مناســب و توان ازدواج به موقع، هرکدام از این موارد می تواند 
ســطحی از نشــاط و رضایتمندی از نظر روحی و روانی برای مردم ایجاد کند. 
ممکن اســت برخی اقدامات در ظاهر ارتباط چندانی با ایجاد نشــاط نداشته 

باشند اما با نگاه عمیق تر به ارتباط آنها دست خواهیم یافت. وقتی از خانه به 
ســمت محل کار حرکت کنیم و با نگاهی به سطح شهر، رنگ های دلخواه مان 

را ببینیم که برایمان شادی آفرین هستند، حتما حالمان بهتر می شود.
او به لــزوم فراهم کردن برنامه های شــاد و مفرح برای شــهروندان تأکید 
می کنــد و می گوید: پیش بینی موقعیت های اجتماعی برای شــادی و ســرور 
مــردم در چارچوب ضوابــط، ارزش ها و اخالق، حتما حال مــردم را خوب و 

بهتر می کند.
به گفته ســخنگوی شورای شــهر تهران به بحث شادی و نشاط اجتماعی 
نباید به شکل یک امر سطحی نگاه کرد. این موارد می توانند پیام و محتوا محور 
باشــند. دســتگاه های مختلــف در این زمینه در  حــال کار و تولید هســتند و 
معتقدیم سازمان زیباسازی شــهرداری تهران از نهادهایی است که در سطح 

مناطق می تواند تحول های مهم در این راستا ایجاد کند.
نادعلــی اضافه می کنــد: نباید فقط به ظاهر توجه شــود؛ زیرا عده ای نقد 
می کنند که به مسائل فرهنگی باید عمیق تر توجه کرد، این نکته درست است 
اما ظاهر و باطن شــهر همیشه مانند روح و جســم ارتباط نزدیکی با یکدیگر 
دارنــد. باید روی ظاهر و باطن شــهر به یک میزان کار کرد و با رفع آســیب ها 

به تدریج شاهد اتفاق بهتری در سطح شهر خواهیم بود.
این نخستین بار نیست که در یک سال گذشته توجه به المان های عزاداری 
در تهران و بی توجهی به موضوع نشــاط اجتماعی مورد انتقاد مسئوالن قرار 
می گیرد، در این یک سال تهران بیش از سال های گذشته سیاه پوش شد و حتی 

پارچه های سیاه درختان تهران را هم به رنگ عزا کرده بود.
مرور تذکرات برخی از اعضای شــورای شهر تهران نیز تأییدکننده این حرف 
اســت.  دو هفته مانده به آغاز ســال جدید در حالی که تهران هیچ نشانه ای از 
نوروز نداشــت، زهرا شمس احسان رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران 
در تذکری به شــهردار تهران با اشــاره به هم زمانی و تقارن اعیاد شــعبانیه با 
نوروز گفته بود: متأسفانه در شرایطی که دو هفته تا شروع سال ۱۴۰۱ به عنوان 
سال آغازین از قرن جدید باقی مانده است،  شهر حال و هوای نوروزی و تحرک 
و پویایی الزم را ندارد. انتظار می رفت شهرداری تهران از مدت ها قبل نسبت به 
طراحی و برنامه ریزی رویدادهای فرهنگی متناسب برای این روزهای فرخنده، 
اقدامات الزم را به عمل آورد، اما دســتورالعمل طرح استقبال از نوروز ۱۴۰۱ با 
تأخیر ارســال شده که منجر به نوعی بی برنامگی و تکرار برنامه های کلیشه ای 

متداول در سالیان گذشته خواهد شد.
پس از نوروز نیز برخی از اعضای شــورای شهر تهران از عملکرد شهرداری 
در این حوزه گالیه کردند. مهدی عباســی، رئیس کمیسیون شهرسازی شورای 
شــهر تهران گفت مــردم بعد از دو ســال از شــیوع کرونا نــوروزی متفاوت 

داشــتند و جامعه آماده بود مشارکتی فعال در مسائل اجتماعی داشته باشد؛ 
به خصــوص در محالت جنوب تهــران. پنج گروه از طرف مــن در این ایام به 
پنج پهنه شــهر تهران رفتند که گزارش محرمانه آن را از عملکرد شــهرداری 
تهــران در این مدت به شــهردار تهــران ارائــه می کنند که البتــه هدف مان 

مقایسه نبود.
کارشناسان شــهری معتقدند شادی جزئی جدایی ناپذیر از روابط اجتماعی 
شــهر است و داشتن جامعه سالم و پایدار مشــروط به داشتن افرادی سالم و 
شاد اســت. این مسئله تمایل زیاد شهرهای مدرن به داشتن مکان های شاد را 
نیز به خوبی توجیه می کند؛ بنابراین شــهرهایی که به دنبال پایداری هســتند، 
اولویت های خود را بر روی شــهر شــاد و شادی ســاکنان آن و ارتقای کیفیت 

محیطی و عدالت اجتماعی قرار داده اند.
به گفته جامعه شناســان شــهری، امروزه داشتن شهر شاد به یکی از دالیل 
اصلی سیســتم های مدیریت شهری به ویژه در کشــورهای توسعه یافته تبدیل 
شــده اســت؛ از این رو برنامه ریزان شهری برای داشتن شــهری سرزنده و شاد 
تالش می کنند تا تأثیر فضاهای شــهری بر ساکنان را بررسی کنند. شهرها باید 

به چیزی فراتر از طراحی ســاختمان و شــبکه رفت و آمد بیندیشند؛ الزم است 
فضاهایی خلق شــود که با نیازهای امروزی و همان افزایش شادی مطابقت 
داشته باشد که در این فضاها روحیه و احساس شهروندان جست وجو می شود 

که در ارتباط با مکان ها و فضاهای شهری تأثیر زیادی می پذیرد.
به نظر می رســد عالوه بر اینکه عوامل اقتصــادی اجتماعی در پایین بودن 
نشاط و شادی های شــهروندان تأثیرگذارند، یکی از عواملی که نسبت به چند 
دهه گذشته بیشــترین تأثیر در نشاط و شادی شهرها و شــهروندان را داشته، 
عوامل کالبدی یا همان فضاهای شــهری اســت؛ زیرا به دلیل رشــد ســریع 
جمعیت و وســعت شــهرها و نیز ترافیک، آلودگی بصری، در دسترس نبودن 
خدمات، نبود فضاهای عمومی مناسب برای تفریح، عدم ارتباطات اجتماعی، 
نبود پیاده  روی مناســب و در کل نبود فضاهای جاذب جمعیت و سایر موارد، 
فضاهای شهری عملکرد واقعی شهر شاد خود را از دست داده اند؛ طوری که 
ضعف، ســرزندگی و احساس شــادی در مکان ها و فضاهای شهری به عنوان 
یکی از چالش های اساســی برنامه ریزان شــهری و طراحان شــهری معاصر 

تلقی می شود.
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