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سياست 2

 وقتی در تیرماه 1360 ساختمان حزب جمهوری 
اسالمی منفجر شــد و انقالب نوپای ایران؛ محمد 
بهشتی و 71 مقام دولتی خود را از دست داد، کسی 
فکرش را هم نمی کرد که مرگ عامل این انفجار، 37 
سال بعد عامل تیرگی روابط ایران و هلند هم بشود 
تا جایی که کار به اخراج دیپلمات های دو کشــور از 
خاک یکدیگر بکشد و سیاســت خارجی ایران که 
معموال در برابر فشــارهای اروپایی سیاست مدارا 
در پیش می گرفت، این بار در اقدامی نادر دســت 
به عمل متقابل بزند.  »اقدام متقابل« یکی از اصول 
فن دیپلماسی است. در تعریف آن می گویند هر گاه 
کشوری عملی قانونی، اما غیردوستانه علیه کشور 
دیگری انجام دهد، کشور دوم این حق را دارد که در 
چارچوب یک اقدام قانونی، رفتار غیردوستانه کشور 
اول را »تالفی« کند.  ایران در طول ماه های گذشته 
بارها مورد اقدامات »غیردوستانه« کشورهای اروپایی 
بوده است. از بازداشت یک دیپلمات ایرانی در وین تا 
اخراج یک دیپلمات ایرانی دیگر در فرانسه. گرچه 

»اقدام متقابل« یا به تعبیر دیگر...

ایران در اقدامی نادر دست به عمل 
متقابل علیه یک کشور اروپایی زد

داسـتان   ما
کالهی و هلند

عضو هیات علمی دانشــگاه تهران گفت: به 
صورت ملی 19 میلیون نفر جمعیت شهری در 
فقر مطلق زندگی می کنند که یک سوم جمعیت 
شــهری ایران و یک چهارم کل جمعیت ایران 

است.
به گزارش ایرنا، عباس آخونــدی دیروز در 
نشست بازآفرینی شهری و مدیریت شهری، در 
اصفهان افزود: هیچ راهی در ایران بجز بازآفرینی 
شهرها وجود ندارد زیرا با وجود اجرای طرح های 
مختلف ازجمله مســکن مهر باز هم شاهد 19 
میلیون بد مسکن در کشــور هستیم که نشان 

می دهد در تعاریف مشکل داشتیم.
وی یادآور شد: اینکه به شهر به عنوان سازمان 
اجتماعی نگاه کنیم از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است که این اهمیت در ظرف شهر تحقق می یابد.

آخوندی با بیــان اینکه رویکــرد کالبدی و 
انسان محور به شــهر دو نتیجه متفاوت خواهد 
داشــت، گفت: بدون تامل نسبت به بنیان های 
نظری راه به جایی نمی بریم و هرچه اقدام کنیم 

نتایج بدتری خواهد داشت.
عضو هیات علمی دانشــگاه تهران با اشاره 
به محور پیاده راه ســازی چهارباغ تصریح کرد: 
این طرح بر مبنای اولویت ماشین نیست، بلکه 
برمبنــای اولویت انســان اســت، کاری که در 
چهارباغ صورت گرفت بسیاری از باغ ها را در این 

محور از بین برد
وی ادامه داد: اصلی ترین بحث این است که 
نباید شهرها، انسا ها و شــهروندان فدای کالبد 
شوند، تمام کالبد شهر برای این است که مردم 

احساس آسایش داشته باشند.
آخوندی خطاب به شهرداران و مدیران شهری 

خاطرنشان کرد: شهرها باید زیست پذیر باشند، از 
این رو نکته مهمی که کمتر به آن توجه شده این 
است که این زیســت پذیری باید جنبه عینی و 

ذهنی داشته باشد.
وزیر اسبق راه و شهرسازی با اشاره به مشکل 
بعد از انقالب با توجه به رشد سریع شهرنشینی 
خاطرنشان کرد: جمعیت شهری ایران 10 برابر 
شد و اختالل بسیار گسترده بین روابط بین مردم 
شهرها به وجود آمد که این اختالل گسترده نیاز 

به یک بازآفرینی شهری دارد.
وی بیــان کــرد: بازآفرینی شــهری به این 
معناست که بازآفرینی را در راستای بازآفرینی 
کالبدی و ذهنی تعریف کنیم و نتیجه آن این باشد 
که هر شهروندی از زندگی در شهر خود لذت ببرد 

و این شهر به معنای زیست پذیری واقعی باشد.
آخوندی با اشاره به برنامه بازآفرینی شهری 
گفت: اگر بپذیریم شهر سازمان اجتماعی است 
مفهوم این است که استقالل نسبی را پذیرفتیم 
مردمان شــهر استقالل نسبی نســبت به شهر 

خود دارند.
وی با بیان اینکه چرا در ایران نظام حکمروایی 
محلی نداریم، بیان کرد: ایده ای که از این منظر 
مطرح بوده این است که جایگاه نسبی تحت عنوان 
دبیر ســتاد بازآفرینی برای مدیران شــهری و 

شهرداران در نظر گرفته شود.
عضو هیات علمی دانشــگاه تهــران اضافه 
کرد: باید بتوانیم در دو سطح امور محلی و ملی 
ســرمایه گذاری کنیم و این موارد را به صورت 
ارگانیک نه به صورت اداری به هم متصل کنیم 

که این موضوع با داشتن ایده محقق می شود.
وی ادامه داد: در زمان حاضر گرفتاری سختی 

داریم که بیشتر از یک ســطح از حکمروایی را 
نمی شناسیم و بروکراسی خشک و منعطف را در 
این زمینه شاهد هستیم که قدرت تجدید نظر در 

این نوع بروکراسی دیده نمی شود.
به گفته آخونــدی 4.7 میلیون خانه خالی و 
خانه دوم در کشور وجود دارد که در هفته چندین 

مرتبه هم به این منازل سرزده نمی شود.
وی اضافه کرد: براساس آمار سال 74، 280 
هزار هکتار به ســطح اراضی شهری اضافه شده 
است که ظرفیت پذیری حداقلی آن 28 میلیون 

نفر جمعیت جدید را شامل می شود.
عضو هیات علمی دانشــگاه تهــران معیار 
و واحد بازآفرینی شــهری را براســاس محله 
دانســت و بیان کــرد: در حــوزه بازآفرینی 
شــهری اســاس ایده این اســت کــه یک 
شــهر داریم کــه این شــهر در رشــدهای 
ســریع تعــادل درونــی را از دســت داده و 
 ســاختارهای محلی بــه هم ریخته اســت.

به گــزارش ایرنا، بحــث بازآفرینی شــهری 
و بافت هــای ناکارآمــد در حــوزه اجتماعی 
مهم ترین مسئله کشور محسوب می شود و در 
زمان حاضر یک سوم جمعیت شهری ایران در 
این مناطق ساکن هستند. مسئله بازآفرینی، 
حوزه اجتماعی و مشــکالت مربــوط به آن 
اختصاص به ستاد ملی بازآفرینی شهری ندارد، 

بلکه مسئله اصلی تمام کشور به شمار می آید.
بیش از یک ســوم مردم ایران در بافت های 
ناکارآمد شــهری زندگی می کنند و در برنامه 
احیای بافت های فرســوده شــهری قرار است 
2 هــزار و 700 محله در مدت 10 ســال آینده 

نوسازی شود.

خبر

عضو هیات علمی دانشگاه تهران: 

1۹میلیون جمعیت شهری در فقر مطلق هستند

با ایلنا همراه شوید
خبرگزاري کار ایران


